
ZDENKO NOVÁCEK 
je to až neuverltelné, že český lud 

za štyri týždne pozbieral milión zlatých 
na výstavbu nového Národného divlldla, 
ktoré predtým zničil požiar. Smetanovou 
operou Libula otvorili 18. novembra 1883 
nové divadlo a od tej doby stal sa tento 
kultúrny stánok ozaj symbolom českej 
štátnosti a vzdelanosti v najhlbšom zmys· 
le s lova, previerkou najvyššieho umenia
a miestom, kde rástlo a umelecky sa 
uplatnilo nlekolko generáci! dirigentov, 
režisérov, spevákov á orchestrálnych 
hráčov. Ceská kultúra mala hneď v pr· 
vých etapách existencie divadla vynlka· 
júclch ludl, ktor! pochopili Smetanovu 
zakladatelskú ideu a vôbec dlhodobý 
program Národného divadla. Prvý zad· 
povedný riaditel F. A. Schubert stal sa 
oddaným bojovnlkom za-nové české oper· 
né umenie, presadzoval svoje predstavy 
v zložitej politickej situácii konca minu· 
lého storočia, domýšlal nové trendy -
o ktorých sa predtým ani nesnlvalo -
a organizačne skvelo sa pričinil o ne· 
bývalé uplatnenie vtedajšej silnej gene
rácie spevákov. Dirigenti Adolf Cech, 
MaNe AngelL Augustin Vyskočil zvládli 
nároky, k_toré na nich klá-dla prvá ná· 
rodna scéna a starali sa o to, aby ob· 
slahly repertoár umelci zvlédll na úrov
ni, včltane najmladšej speváckej gene· 
rácle. Krátko pred ukončenlm Schuber
tovej éry stáva sa operným dramaturgom 
divadla 1 Zden!!k Fibich. Národ sa na 
učil chodiť do opery s očakávanlm sil· 
ných umeleckých zážitkov a s veda· 
mim, že obecenstvo sa musi stat kvall· 
flkovaným partnerom tohto vysoko uc
tievaného umeleckého kolektlvu. 

Rozhoduj6.ci význalll z vývojového hla
diska mé néltup Karla Kovafovica na če
lo opery. T6.to funkciu vykonával plné 
dve desiatky rokov al do roku 1920. Keď 
uviedol nové naštudovanie Dalibora so 
skvelým Karlom Burianom, akoby tým 
chcel stelesniť celý svo j výhladový pro· 
gram. Koval'ovlc prichádza do novej spo· 
ločenskej etapy s novými umeleckými 
Ideálmi, ďaleko v!lčšlml nárokmi na kva
litu orchestra, s citlivou ohladuplnos
tou k odkazu Smetanu, ale l s veda
mim, že sa nemOže vyhnúť zodpovednos
ti za uvedenie českých premiér Trlsta
na a Parslfala a neskOr )ludobných drám 
Leoša janáčka. Koval'ovlc sa obklopil yy
nlk(ljúclml umelcami tej doby a doplnil 
skvelý sólistický súbor ďalšlml výborný· 
ml speváčkami a spevákmi. V činohre 
mal vedra seba znamenitého dramatika 
jaroslava Kvapila a obaja sa oslobodili 

Slávnosť polo:lenia základného kameňa 
k Nérodnému divadlu sa konala v Pra
he dňa 16. méja 1868. Rytina C. Kotzlera 
podla kresby ). Scheiwla. 

z pút rôznych vonkajšlch tlakov, aby 
pracovali podla svojich najlepllch sk6.
senostl a predstáv a celej epoche tak 
vtlačili pečať vlastnej osobnosti. V tejto 
etape sa vynlma ako umelecké lpička 
Emma Destlnnové, legendérna Milada v 
Daliborovi, skvelé predstavitelka Wagne
rových post6v a nevledné Rusalka. 

Koval'ovlc bol l zasväteným znalcom 
Flblchových opier, ktoré interpretačne 
naštudoval a realizoval vo vzácnej ume
leckej podobe. jeho zásluhy sa prejavili 
aj v uvádzanl opier N. Rlmského-Korsa· 
kova a mnohých ďalšieh skvostov sve
tovej opery. V dobe jeho šéfovskej éry 
dostáva sa do Národného divadla l tvor· 
ba Richarda Straussa, prvé opery Vlt!!z
slava Nováka a prvé diela j. B. Foerste
ra. Hoci sa v detailoch názory na cel
kový Koval'ovlcov význam v pražskom 

K storočnici Národného divadla 
r-.á rodnom divadle rozchádzajú, jedno 
zostáva nepochybné, t. J., že vystihol 
predprevratové spoločenské nálady, ne· 
zištne slúžil vysokým umeleckým Ideá
lom, mal nevšednú umeleckú autoritu 
a dokázal dobre rozoznať hodnotné die
la tak domáce, ako aj svetové. V tom spo
člvala jeho velkosf. 

Nástupcom Koval'ovica sa stal Otakar 
Ostrčil, ktorý stél na čele opery do roku 
1935. Ostrčil sl nepotrpel na efekty. Ce
Jou svojou podstatou slúžil dobrému ume
niu a zaujlmal sa predovšetkým o rozvoj 
domácej opernej tvorby. Vďaka neoby
čajne širokej rozhladenosti najmä v hls
tórU a estetike, kultivovanosti a znalosti 
dobových domácich 1 zahraničných tren
dov, ústav pod jeho vedenlm prospero
val umelecky tak ako nikdy predtým. 
Umelecký kolektlv, ktorý ho obklopoval, 
clt11 predovš~tkým obrovskú pracovitosť 
a svedomitosť. Aj Ostrčil bojuje s mnohý
mi prek41kami a nepochopenlm, nad kto
rými vyhr6va svojim elánom, maximél
nou korektnosťou k svojim spolupracov~ 
nikom a pevnou léfovskou koncepciou. 
Zdokonalil a upevnil predovšetkým sys
tém práce v divadle, ale súčasne sa hlá -
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BOJ Budova Národného divadla v Prahe vytvára dominantu okolia pri vy6.stenl Národn! 
tfldy. 

O NÁRODNÉ DIVADLO 
A CESTA 
K ZAJTRAJŠKU 
sil k svojim predchodcom a nadväzoval 
na ich najlepši odkaz. DOraz kládol na 
smetanovský program. Prihlásil sa k Sme
tanovmu heslu, že "Pestovanie domáceho 
umenia "je prvá a najkrajšia úloha na
šej opery". Opery velkého českého maj· 
stra poznal do detailov, 1 keď mnohé z 
nich sl vysvetlil svojsky a vniesol do 
nich svoj nadhlad a poňatie. Spoločnost 
pocitovala repertoárové obohatenie naj 
mil v tom, že Ostrčil zaviedol operné 
cykly, v ktorých sa zameral na tvorbu 
určitého autora. Z pr!ležitosti Smetano
vej storočnice v roku 1924 predsta vil ve
rejnosti umelecky dokonale skonsolillo
vaný súbor, ktorý zvládol najvyššie po
žiadavky. Pamlltnlci spomlnall s velkou 
úctou na tento Ostrčilov čin, ktorý slú
žil ako vzor celým generáciám hudob
ných umelcov. Ostrčil sa snažil vyrovnať 
popular itu jednotlivých Smetanových 
opier a nemal rád abonentov, ktor! chce
li negativne ovplyvňovať jeho drama
turgiu. Za jeho éry pôsobili v ND takl 
velkl spev6ci, akými boli Vilém Zltek, 
Ada Nordenov6, Otta Horéková, Richard 
Kugla, )arosl!lv Glelch, Zdeniik Otava ét 
!nl. Roku 1925 zaoberal sa Ost rčil tvor
bou svojho učitelét Zdeňka Fibicha a _po
kúsil sa o prvú ucelenejšiu renesanciu 
jeho operného odkazu. je až neuveritef
né, že naštudoval všetkých sedem Fibi
chových opier, pričom cyklus začlnal 
v deti smrti Z. Fibicha - 15. októbra. 
j3ol to jeden z najvllčšlch kultúrnych 
činov v celej československej hudobnej 
kultúro; roku 1930 Ostrčil tento cyklus 
zopakoval. Ťažko dnes odhadnúť, aký vý
znam mala táto flbichovská renesancia 
pre autora, na m.eno ktorého sa vtedy 
začalo pomaly zabúdať, i jeho začlenenie 
do vývoja českerj hudby. Onedlho sa Ota
kar Ostrčil prvýkrát vyrovnal i s dra
matickou tvorbou Antonlna Dvoráka v 
rozsahu, aký si predtým nikto netrúfal. 
Mal k dispozicii aj vynikaj(tclch oper
ných režisérov, medzi ktorými domino
vali J. Munclinger a O. Pujman. Pod ve· 
denlm O. Ostrčil& začali umelecky žiarU 
skveli speváci ako Otakar Mafék, Marie 
Veselé, jarmila Novotné a ďalši a ne
váhali prijat aj závažné úlohy vo vtedaj-

šlch moderných českých operách v . No
váka, j. B. Foersteru a L. janáčka. 

Ostrčil má Janáčkove opery na stálom 
repertoári a každý rok prichádzu s ne
jakou janáčkovou inscenáciou ako domi
nantným preds tavenlm. Nebolo nijakou 
neprirodzenos tou, že si uviedol aJ svoje 
operné diela, ale v žiadnom prlpade ich 
neuprednostňoval. Prechovával sy.mpatie 
i k ďalšlm českým aut_orom a mnohých 
z nich dokázal pľesadlt navzdory rôz
nym oponent9ram. Podla svojho vnútOľ· 
ného pt·esvedčenia uvádzal niekolko de

·s iatok súčasných českých operných diel, 
vedel riskovať a váhou svoje j autority 
sa pos tavil aj za r11d prvotin. Mal rád 
aj Mozarta a s legendáľnou pietou sa 
spomlnajú jeho naš tudovania Beethove
novho Fidelio. Inscenác ia Fidelia z ro
ku 1921 reprezentuje v českej divadel
nej h istórii je9en z vrcholných činov 
Ostrčilovej éry a je žiarivým prlkladom 
toho, ako možno inšpirovať interpretov 
k maximálnemu výkonu. Svetová litera
túra zasa často ocetiuje, že vo svojom 
zápase o modemú operu uviedol aj Beľ
govho Wozzecka, a tým ziska! sympatie 
tých poslucháčov· a odbornlkov, ktor! v 
tom čase zdOrazi'íovuli nutné kontakty so 
svetom. 

Otakar OstrČil predstavuje vzácnu u
meleck6. osobnosť, ktorá vďaka svojmu 
nadhladu, prezieravosti i triezvemu po
hladu na problematiku syntézy tradlcie 
a novátorstva dala Nérodnému divadlu 
vlasteneck6. orlentéciu i pečať 6.cty ku 
kaldej hodnote. 

Po smrti O. Ostrčlla prevzal funkciu 
léfa opery václav Talich. Aj u neho vy
stupuje do popredia hlboko zaintereso
·vaný prlstup k národnej . klasike. Podla 
jeho vlastných slov prijal šéfovs ký post 
s vedomlm, že tu nájde a naplni svoje 
najhlbšie životné poslanie! No najskôr 
sn zameral iným smerom ako Ostrčil. 
Postaral sa o systematickú v9chovu spe· 
váckeho dorastu, aby sa tým zvýšila kva
lita vokálnej zložky i jej javiskovej účin
nosti. V tomto zmysle podnikol rad zá
važných krokov, čo v konečnom dOs led
ku znamenalo prejavenie velkej dôvery 
mladej speváckej generácii. Dal skvelú 

umeleckú prlležitost Márii Podvalovej a 
obsadil ju do úlohy kňažnej Libuše. Ako 
sa neskôr ukázalo·, bolo to rozhodnutie 
s právne a oprávnené, pretože PodvalovA 
po čase vytvorila jeden z Idolov umelec
kej dokonalosti a poctivosti práce. Za 
Talichovej éry skvelé 6spechy zollnajá 
l Marie Tauberové, Stiipénka )ellnkov6, 
Theodor Srubal', Beno Blachut, Marta 
Kr6sov6, Miloslava Fidlerová, Vladimir 
)edenástlk a ďalši, ktor! sa stali nielen 
oporou talichovského repertoáru, ale 
priam prlklétdom dokonalého zvládnutia 
is tých operných postáv. 

Opona NArodného divadla a jej 6.stredný 
motlv vyjadruj6.ci hlavni ideu vzniku 
ND, symbolizovan6. heslom Nérod sobi!. 
Oponu namaloval Vojtiich Hynais v ro
ku 1883 po poliari, pri ktorom zhorela 
pôvodná opona F. Zenllka. 

Talichova umelecká éra spadá do do-, 
bove zložitej situácie rozpadu štátu a 
okupácie, avšak po odstupe rokov vidl
me, že svoje dielo Talich naplnil obrovi
týl}l umenlm, nesmierne koncentrovaný
ml snahami a mnohými dokonale naš tu
dovanými predstaveniami. Silnú oporu 
našiel v dirigentovi a dramaturgovi 
Zdeňkovi Chalabalovi, dirigentovi Mila
novi Zunovi, ale aj u dirigentov Charvé
ta, Skvora a Folprechta. Pod jeho vede
nim vyrástli aj mladi umelci ako Ja
roslav Krombholc, Véclav Kalllk a Ru
dolf Vaiata. To boli neskOr predlžené 
ruky Talichovho dirigentského svedo'!lia, 
umelci, ktor( prevzali mnohé jeho diri-

( Pokračovanie na 8. str. ) 
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• . SLACIKOVE: KVARTETO SLIVEN z Bulharska vy
stupilo dr)a lO. septembra l. r. v Prievidzi. Na progra
mt: malo sKluuuy J. tl<lyctnu, L. v. Beethovena u ]. l:iranm
SII. jeho vy~t u pennu su zacul cyklus koncertov, ktor·é 
organizuje Kultúrne u sputucenské stredisko v ľri evl · 
uzr. ::,ucttsne stt zttcfnu uKtivizovuť pri wmLO stredisku . 
l\! ub p1 iuterov nuuoy s poslilnlln ruzsrrovuť za ujem o váž
nu hudbu u byť sucastou ·Kullurno-vychovnéno proce
su v meste. Uulharské kvarteto, kturé sl uz zlskalo vo 
sve,e uznunit:, vnoune zapaulo oo rámcu zunrerov kul · 
tm·neho su·eu1ska u svojou dokonalou a úspesnou hrou 
sl zrskalo sympatie pruomného obecenstvli. 

• ľiESŤANS.I{A HlJOUHNA jESEN '8;j. Piešťany majú 
v sučasnosti dva hudobné fesclva ly. K známym letným 
huúobnym slávnostiam pribudol po otvoren! Domu ume
niu sr· Jesenný huúobny festival pod názvom Piešťanská 
hudobnu jesen. Tohtoročný IV . ročnik [19. 9. - 14. 10. 
UJ83 ] tvorilo !:1 podujutl. Festival otvorilo Slezské divad
lu z. Nejedlého z upavy so Smetanovou Predanou ne
vustou, uruhý večer súbor uviedol operu Rozsudok od 
nár. um. ]. (.;Ikkera. Slilvnostn ý koncerr, venovaný život
nému jubileu nár. um. E. Suchoi\a pozostával z komor
nej tvorby skladateru, ktorú interpretovali Filharmonlcké 
kvurteto, Bratislavské dychové kvinteto, sopranistka 
M. Nitrunová, klarinetista j. Luptáčik , klaviristi A. Catta
rlno a D. Rusóová. Po vlaiía jšom úspešnom účinkovaní 
op!l ť zav Ita la do Piešťan výborná Dražďanská filharmó
nia, tentoraz s mladým dirigentom ]. Wlnklerom a só· 
ll stkou R. Langovou. Hostia mali šfastnú ruku pri vý
bere skladieb, ked zaradili do programu Zechlinovej Si
tuáciu pre orchester, Mahlerove Plesne o ml'tvych de
ťoch a Brahmsovu l. symfóniu c mol, op. 68. Druhá 
polovica Piešťanskej hudobnej jesene nadv!lzovala dra
maturgicky l interpretačne na Bratislavské hudobné sláv
nosti. Zo zahraničných súborov sa predstavi li Gruzlnsky 
komorný orchester s umeleckou vedúcou Lianou lsaka
dze a The Camerata Singers z Filipln. S veľkým záuj
mom sa st retlo vystúpenie M. Lapšanského a P. Toper
czera, ktor! hrali štvorručne. Už tradične sa zaplnila 
velká sála Domu u menia SF pri vystúpeni Slovenskéňo 
komorného orchestra s umeleckým vedúcim Bohdanom 
Warchalom a sólistami K. Havllkovou, ]. Kopelmanom 
a P. Hamarom. Piešťanská hudobná jesei\ počas svojej 
krátkej existencie významnou mierou prispela k ďal· 
šiemu obohateniu hudobného života t ohto vyhladávaného 
kúpelného strediska. Možno povedať, že dnes sa iba má· 
loktoré mesto na Slovensku mOže pochváliť podobnou 
koncertnou aktivitou ako Ple~tany. (kdk) 

• PREDSEDA ZVÄZU CESKOSLOVENSKiCH SKLADA
TEĽOV Dr. ZDENKO NOVACEK, CSc. prijal v prlto~1-
nostl tajomnlka zv!lzu Zdenka Mikulu a podpreds!)dov 
ZSS Ladislava Burlasa a Pavla Bagina zahraničných 
účastnikov BHS. Na stretnuti sa zúčastnili Vladimir Iva
novič Cytovič, ]unis Gustnovič Mamedov (obaja ZSSR), 
Smnbuu Batorsuch [ MoĽR), Leszek Wislockl (PĽR), 
Hans-Dietrich Kopf (NDR), Krom Angel ov [ BĽR). Cha
liassj!s Ia k ovos (Grécko). Otto Zettel (Rakús ko ) a Car· 
los Farli\as (Kuba) . 

• ZASLúZIJ.i UMELEC ZDENEK MACHACEK, šéfdlri · 
gent spevohry Novej scény v Bratislave, naštudoval po
hostinsky v berllns kom divadle METROPOL sovietsky 
muzikál Traja mušketieri od M. Dunajevského (hudba ), 
M. Rozovskéh o (libreto) a ]. Riašenceva [texty plesni). 
Slávnostná premiéra sovietskeho muzikálu [prvé u vede· 
nie v NDR!) pod taktovkou nášho dirigenta sa uskutoč· 
nlla 1. októbra 1983 v rámci festivalu Berliner Festtage. 

• DRAMATURGICK€ PLÁNY SLOVENSKE J FILHARMÚ· 
NIE v SEZÚNE 1983·84. Tohtoročnú už 35. koncertnú se
zónu otvorila Slovenská filharmónia svojimi pravidelný· 
ml abonentnými cyklaml taktu: 27./28. X. sa zača l cyklus 
A. B (pre hudobne vyspelé poslucháčstvo ), 15./16. Xl. 
cyklus C, D (koncerty pre závody) a 17. Xl. cyklus M 
[koncerty pre hudobnú mládež) . Vedenie SF sa rozhodlo 
zHviesť ako novinku cyklus štyroch koncer·tov pre Kr uh 
priateľov SF, ktoré budú vždy v pondelok a budú m<! ť 
prevažne komorný charakter; na jednom z nich prislu· 
bil svoju účasť aj zas!. um. P. Dvorský. jednotlivé abo· 
nentné cykly majú už svoj vyhranený charakte r - podla 
toho, akému poslucháčovi sú určené. vera pozornosti sa 
venovalo cyklu pre mládež - tak vhodne zvoleném~ 
progra mu, ako a j účinkujúcim; v jeho rámci po prvy 
raz vystúpia orchester a zbor bratislavského konzerva
tória. v porovnani s doterajšou praxou sa uvedená sezó· 
na ukončí v nezvyklom termlne - v aprlli 1984, keďže 
od mája sa musi koncertná sieň SF uvolniť pre rekon· 
štrukčné práce. Programovú koncepciu dramaturgie ur· 
č ujú v zásade závažné kultúrno-politické udalosti. Do 
konca ka lendárneho roku je to o. i. jubileum nár. u~. 
E. such oiía a 150. vý ročie narodenia ]. Brahmsa, počnuc 
junuá rom 1984 to bude Rok českej hudby s nlekolkými 
významnými jubileami českých tvorcov ( Dvoták, Sme
tana, Janáček atď.). Podobne ako po minu lé _roky SF 
naštuduje premiérovo viaceré novinky slovenskych skla· 
daterov · v programovej zostave má svoje stále miesto 
uj súč;sná hudba skladaterov socialisti ckých krajin. 
Niekolko dramaturgicky zauj!mavých projektov prlpra· 
vil hlavný di rigent SF Vladimir Verbickij , viacero kon· 
certov bude dirigovať dirigent SF Bystrlk Režucha a stá
li hostia ná r. um. L. Slovák a L. Pešek. Za dirigentským 
pultom v tej to sezóne ďalej uvltame Z. Košlera, O. Le
nárda, K.-1. Kobayashlho, W. Gl:inneweina, J. El-Sisiho 
a tď. z hosťujúcich telies uvedieme napr. bratislavský 
saCR Symfonický orchester hl. m. Prahy FOK, žilln· 
ský SKO, súbor Musica aeterna. Na koncertoch vysttlpi 
rad popredných domácich i zahraničných sólistov. Gros 
činnosti orchestra SF spočlva v jeho účinkovanl na ma
terských pódiách (Koncertná sleri SF v Bratislave, Dom 
umenia SF v Piešťanoch) , no rozširuje sa koncertovanlm 
tak na domácom teritóriu (BHS, Pražská jar, a pod. J. 
v zahranič! ( Rakj1sko, plánované zájazdy do NSR, BĽR 
a 1. ), ako aj nahrávaním pre rozhlas, televlziu a gramo
vydavatefstvo. SKO má v pláne vystúpiť v NSR, Rakúsku, 
Francúzsku a vo Svédsku. SFZ okrem vystúpenia v Ra· 
kúsku bude hosťova ť v MĽR, NDR a Holandsku. Mladý 
Chlapčenský filharmonický zbor čaká prvé zahraničné 
vystúpenie v NDR v závere sezóny. Svojim podielom aj 
ostatné komorné telesá a sólisti SF prispejú k reprezen · 
tácli nášho umenia v zahraniČ!. 

• Z VYDAVATEĽSTVA PANTON došli do redakcie tie· 
to nové hudobniny: V. Ka labis: ]arni pišťalky ; ]. Pauer: 
Trompetina, 11. Quarte tto ďarchi, Concerto per tromba 
e orchestra ; E. Douša: 3 malé suity pro kytaru ; O. Flos
man: Concerto per como e orchestru; B. Bláha: Jazzový 
l:tkordeón. 

Jubileum školy 
V roku 195:J su zača l a p isu( 

vlastná história Ľudovej ikoly 
umenia na ul. Obrancov mieru 6 
v Bratislave. Tomuto aktu pred
chádzala 5-ročná priprava vyplne· 
ná úsillm - najm!l rodičov - o 
osamosta tnenie flliálky, patriacej 
l. hudobnej š kole. Záujem o hu
dobnú výchovu velmi rýchlo rás· 
tol, takže po zabezpečeni ďalšieh 
miestnosti k výučbe filiálka sa ~tá· 
va samostatnou školou pod názvom 
III. hudobná š kola v Bratislave, 
kto rá po nlekolkých rokoch ziska
va dnešnú budovu na ul. Obrancov 
mieru. ]ej prvou riadltelkou bola 
Mária Fenclová. 

V roku 1957 sa s táva novým ria
dtterom š koly hudobný skladate r 
a pedagóg július Kowalskl, ktorý 
sa velmi lnlclatlvne ujal svojej 
funkcie. Okrem sólovej h ry rozvi
nu l orc_hestrálnu a komornú hru, 
počas šk. r. 1957·58 založil Škol
ský orchester, propagoval mimo
š kolskú činnost učitelov v súbore 
Collegium musicum posonlense, 
pričinil sa o rozvoj družobných 
stykov so š kolami v Prahe, Brne, 
Ostrave a Košiciach. O výmenu 
koncertných programov pre javilo 
záujem aj vedenie školy z Eisena
chu [NDR) a Krakova [PĽR). 

Od roku 1961 sa stala III. hu· 
dobná škola komplexnou ĽSU a 
mala do r. 1969 štyri odbory (hu· 
dobný, tanečný, výtvarný a literár· 
no-dramatický). Dnes škole patria 
3 odbory, na kolko pre velký zá
ujem a počet žiakov sa výtvarný 
odbor osamostatnil. Vláda a ÚRO 
CSSR udelili škole pri prlležltostl 
20-ročného jubilea vyznamenanie 
,.Kolektlv VIII. všeodborového zjaz
du" za obetavú a úspešnú dlho
ročnú prácu. Keďže v týchto dňoch 
sl ĽSU na ul. Obrancov mieru pri· 
pomlna už s voj 30-ročný sviatok 
a vlastne každé - väčšie, či men
šie - jubileum núti k zamysleniu, 
ku konfrontácii prltomnostl s mi
nulosťou, požiadali sme mladú, am
bicióznu rladtterku š koly Máriu 
Horovú o rozhovor. 
Nastúpili ste ako rladitelkll po 
predchádzajúcich viacročných skú
senostiach z oblasti riad iacej prá
ce na úseku školstva. Hoci túto 
funkciu vykonávate Jen platy rok, 
kvalitou a výborns;ml výsledkami 

sa vám podarilo nadv iazať na pre
došlú bohatú tradlciu, čo iste ne
bolo ani jednoduché ani rahké. 
Zau jima lo by nás, aký ciel ste s l 
vytýčili do budúcich rokov ďalšie
ho rozvoja školy? 

- Skola, kde som sedem rokov 
pôsobila ako zAstupkyňa riadite
ra, mala vfbornCí Círoveň. Preto 

Riaditefka ĽSU Mária Horová v 
rozbowore s nár. um. Andrejom 
Oi!enéiom v ÚDPaMKG, kde sa dňa 
6. 3. 1981 uskutočnil Koncert lia
kov ĽSU pri prllelitosti skladate
fovho livotného jubilea. 

hned od začiatku, čo ma menova
li za riaditefku, som sa usilovala 
nielen udrlaf, ale aj zvfliť ul do
siahnnt6 6roveň. V prvom rade 
s6stredlla som sa na dosiahnutie 
vfbornfch vfsledkov v pedagogic
kej práci, a to so zameranlm na 
kald6 jednotllv6 triedu. Predovlet
kým iilo ml o vyleplenie pred
metu hudobné náuka, i!o sa nám 
aj 6speine podarilo zabezpečenlm 
kvalitných, dobre prlpravenfch no
vých mladfch kádrov. Podobne v 
pedagogickej práci v literérno-dra· 
matickom odbore snalili sme sa 
dosiahnuť taká odborn6 6roveň a 
kvalitu, ako nás v s6časnosti re
prezentuje tanel!nf odbor v oblasti 
klasického, fudového a moderného 
tanca. Vietky tieto predsavzatia 
vychádzajú zo zavádzania nového 
vtchovnovyučovacieho systému pre 
ĽSU z hfadlska obsahovej prestav
by vo vietkfch odboroch. 

Aký je váš názor na zavádzanie 
nových učebných osnov na ĽSU? 

- Zavádzanie nových učebných 
osnow a dočasnfch metodickfch 
prlrnčiek a pomôcok;, Ich overo
vanie v praxi samo osebe prinéla 
preverovanie doterajllch ,!!OZnat
kov, neustále n6tl pedagógov za
oberať sa novfmi prlstupmi 

vo vfchovno-pedagogicko-umelec· 
kej práci. Dôsledne preto dW• 
na to, aby sa podneconl rast ,.. 
dagogickej osobnosti tak 1111Gitt· 
diom, ako aj vysokou ob11hDYOII 
náplňou i prácou predme'towfcb ko
misii : pričom za nevyhnutné tio
valu jem aktlvne koncertaé YJih· 
povanie a ti!inkovanie ueu.rn 
néiho pedagogického zboru. 

Mohli by ste nám pribll2if naj
významnejšie družobné· akcie a po
dujatiu, ktoré ĽSU za vášho pOso
benia uskutočnlla? 

- Prevzala som ĽSU, ktor6 ... 
la vefml rozvinuté a bohaté llra· 
lobné styky. V plneni po
vinnosti, ktoré vypitvali 1 ttcll· 
to drulieb, sme pokrai!onli a la· 
lej ich rozvinuli wlastataa bori· 
vým spôsobom. Prlzfvali sme lia· 
kov drulobntch lk(ll 6činkowaf u 
na~ich slávnostných koacertoab. 
Deleg6cie naiej lkoly sa lii!astaiU 
na jubllejnfch oslavách pri prOdi· 
tostl storočnice ĽSU J. Knplla y 
Brne, 60. vfroi!ia zalolenla dU 
Zvolen, 7!5. vtroi!la ĽSU 01tran 
a 30. vfroi!ia ESU Praha - Vor· 
šilsk6. 21acl nalej ikoly teiĎDYI· 
li na wfmennfch koncertnfch IA· 
jazdoch w zahraničl v NDR (1111-
nach, Berlfn ), MER ( Budapelf). Na 
základe spolupr6ce 1 Mallkaabule 
Berlfn sme drulobné styky ronl· 
nuli na ma1ovejlej zAkladal. Zor· 
ganlzovall 1me prijatie 50 llakot 
a pedag~gow 1 Hudobnej lkoly Bé· 
In Bartóka v Budapeiti a taktlel 
účinkovanie nallch llakov na l"• 
tlvale lindobnej mlédele v Bada· 
peltl w tom i1tom počte. Vflaa•· 
nou bola tlel vtmena 25 liakn 
z Berlfna a nale 7-dftowé 6i!lako
vanle v hlavnom meste NDR ľ Y 
Postupime, ktoré potvrdilo Yyai· 
kaj6ce pedagogicko-umelecké !t· 
sledky liakow a učitefow ualej CSU. 

Co pripravujete v rámci osl6v 
30. výročia školy? 

- Chystáme slévaoltaé 1111d· 
nutle pedagogickej rady, wylttpe
nle vletktch odborov ĽSU a 1lh· 
nostnt koncert, na ktorom 11 d· 
i!astnia liaci vietkých lkOl 1 na· 
lej republiky, s ktorfml .. , .. 
drulbn. Tieto podujatia 11 ukuto!· 
nia za tčlnnej výmeny lkúnlll
tl pedagógov 10 6 miest CSSR, boa
U z Eisenachu, Berlina, Badapeiti, 
Krakova a Tallnu v .dftoch 2t.-21. 
novembra 1983. 

BOŽENA DLH~DVA 

Medzinárodná súfaž organistov In memoriam F. Liszt v Budapešti 
V dr)och :J.- l ti. septembra 1983 

sa uskutočnil v B\ldapeštl 21. roč
nik Medzlndrodnet Interpretačne{ 
súťaže na pamiatku Ferenca Lisz
ta. Na tejto, dnes už významnej 
sQtažl, stri edajú sa odbory: kla · 
vir, sláčikové kvarteto, hus le, vlo· 
Jončelo, spev a najnovšie aj or
gan. 

V doterajšej histórii s útaže po 
druhýkrát [po r. 19781 zápolili mla
di organisti z celého sveta. CSSR 
vyslala na podujatie š tyroch adep
tov, z ktorých poslucháč pražskej 
AMU Ale§ Bdrta a jediný účastnlk 
zo SSR Imrich Szabó dosiahli pek
ný úspech. Obaja sa prebo jovali 
do finá le, kde Bárta ziska! 2. mies
to, kým nášmu mladému umelco
vi udelili cenu mesta Budapešti 
za najlepšiu interpretáciu diela sú
časného maďarského skladatera. 
Dvadsaťdeväťročný štipendista Slo
venského hudobného fondu I. Sza
bó nám po návrate zo súťaže po
vedal: 

"o vzrastajúcej popularite a v!í· 
zname Lisztovej súťaže organistov 
svedči pomerne vysok!í počet pri · 
hldsen!ích - dvadsaf~esf, ako aJ 
skutočnosť, ·že v medzindrodnej fu · 
ry prifali účast poprednt sveto
vl umelci, medzi nimi at zaslúW!í 
umelec prof. Ferdinand Klinda. 

Zo života KPH 
Clenuuw Kruh u pria terov hudby 

pri Státnej filharmónii v Košiciach 
zWi sa 14. septembra t. r ., aby vy
hodnotil/ svoJu činnost za l . pol
rok 1983, pripravili pldn činnosti 
na ll. polrok t . r . a obozndmili sa 
s dramaturglck!ím pldnom tohto· 
ročneJ koncertneJ sezóny Stdtnef 
filharmónie. 

Milovnlci ,,vážne; hudby" v Ko
~iciach zgrupovali sa už niekolko· 
krdt do rôznych kruhov, klubov a 
zdru~ent hudby, no tieto inStitú
cie nemali dlhú životnost, zanikli 
po odchode agilného funkciondra 
alebo pre "nevyrie~iteln~ organi 
začné probMmy". AJ pri vzniku 
Stdtnet filharmónie možno pozoro · 
!Jať pokusy o založenie Klubu mi· 
lov ntkov filharmónie. Clnnosť te;
t o organizdcie spočlvala v tom, že 
svoJim členom posielala programy 
Stdt nef fil harmónie, a prestala 
existova( pre zaneprdzdnenle a od
chod predsedu Klubu z Kašle. 

Prt!clseclom poroty bol jános Sl! 
besty~n. Súfaž bola trofk ol ovd a 
charakterizovala ;u vysokd umelec 
ká úrover1. V Budape§ti sa zi~la 
silnd medzindrodnd konkurencia, 
veď okrem početn!ích domdcich 
reprezentantov tu súťažili účast
nlci z mnohých európskych krafln, 
USA a faponska. Do druMho ko
la súťaže sa preboJovalo 16 orga
nistov, do /indie 6. 

Vzdcna vyrovnanosť bola prl· 
značnd naJmä pre druM kolo, ke· 
dy sa ndm fažko tipovalo, kto tw. 
dostane do /ind i e. S obrovsk!ím na· 
pätlm sme teda očakdvali rozhod· 
nutie poroty, ktorú tvorili zdstup
covia rôznych interpretačn!ích 
~kôl. Prvú časť /Indie realizovali 
usporiadatelia {ktort perfektne 
pracovali a pripravili vynikaJúce 
podmienky J v Hudobnom stredisku 
Z. Koddlya v Kecskem~te, k de sme 
sa presunuli z hlavn~ho mesta 
{hralo sa na novom ndstro;i fehm· 
lieh {NDR). Zmena prostredia ma
la tú v!íhodu, že sme obrovsk!í pro
gram finále mohli hraf na dvakrdt 
a museli sme tiež dokdzaf, ako sa 
vieme prispôsobiť nov~mu nezná
memu ndstrofu. Hrali sme tu Jed
nu z triových santU f . s. Bacha. 
Inak program súťaže mal (ažisko 
v nafväč§fch skl adbdch Liszta, v 

Keď z podnetu MK SSR v r. 1980 
Slovkoncert dostal za úlohu ob
novif činnos( zanikl!ích Kruhov 
priatelov hudby a zakladať nov~ 
KPH, at pri Steitnef filharmónii su 
vytvoril prlpravn!í v!íbor zo sM
lych posluchdčov koncertov a pra
covnikov Stdtne; filharmónie. Na 
svoJe; schôdzi 10. 9. 1980 pre fed · 
nali podmienky zakladania a nd
boru. Keď na 2. aprlla 1981 zvo
l ali l . zhromaždenie, KPH už mal 
105 členov. Na teJto schôdzi pred· 
!ožili tiež pldn činnosti, ktor!í sa 
z roka na rok obohacuJe. 

Kruh priateľov hudby pri Stdt
ne; filharmónii md dnes už 222 
členov; Nensk~ schôdze sú dva.
krdt do roka - na začiatku se
zóny a pred otvorentm K o§ickej 
hudobneJ ;ari . Na t!íchto schôdz
kach vedenie SF oboznamufe čle
nov s dramaturgick!ím a koncert -

. n!ím pldnom na nafbliBie obdo
bie. Clenovia KPH predniesli rad 
prlspevk'ov a pri pomienok, ktor~ 
pomdhafú zlep~ovaf nielen prdC'U 
KPH, a l e sú pomocn!ím vodidl om 

clwlal'lr runw111 n·kyctr skladatelou, 
nlektor!ích súčasn!ích madarskgch 
autorov a už spomenutgch sond
fach f . S. Bacha. Záver /indie so 
k onal v sldvnet Zeneakad~mll a 
rozhlas, ktorý cel!í priebeh stUafe 
zaznamendval, ho vysielal prla· 
mym prenosom. Madarskd teleul· 
zia taktiež sntmala v!íkony vo /1· 
ndle a v októbrovom vydant svotho 
magaztnu Hudba, hudba, hudba ... 
predstavila f i nalistov." 

Prvtl cenu Llsztovej súťa!e zis
ka la japonka Naomi Matsui a An
dreas Rothkopf z NSR, druhtl u! 
s pomenutý 'A. Bárta a tretiu Lész
ló Révész z MĽR. Umiestnenie vo 
finále bolo ďalšlm pekným osob
ným úspechom s lovenského repre
zentanta, ktorý iba prednedávnom 
z!skal cenu kritiky na XVII. pre· 
hliadke mladých koncertných U· 
me lcov v Trenčianskych Tepli
ciach. (Mimochodom, tu sme po
čuli v jeho podani aj Kolossove 
Reflexlons, za Interpretáciu kto
rých dostal v Budapešti zvl6§tnu 
cenu. l Okrem možnosti medzinA
rodnej konfrontácie, pre lnterpre· 
ta tak dôležitej, bola stlťaž pre n61· 
ho umelca tlspešná a dOla!ltá aj 
tým, že po nej dostal vineeré po
nuky na koncertovanie v aohru· 
n!čl. GEJZA VAJDA 

a; pre Stdt nu filharmóniu tak pri 
zostavovani dramaturgick~ho pld· 
nu, ako pri zabezpečovan! koncer
tov, či organizovani koncertn~ho 
života. Clenovia KPH prejavlllvet
kú aktivitu pri ztskavanl novgch 
milovnlkov vdžnet hudby l pr/ vg
chove nov~ho poslucháča. Vgbor 
organizuJe a; stretnutia s popred· 
n!íml umelcami, besedy s ktorgml 
- obyčaJne po koncerte - stí na 
vysokeJ úrovni. Zahraničn! umelci 
hovoria o hudobne{ kultúre, o or
ganizovani hudobn~ho života a 
hudobnom §k olstve vo svofef kra
Jine i o svoJich zdWkoch a sktí
senostiach z koncertn!ích p6dlt. Al 
Stdtna filharmónia ocelfute dobrtí 
prdcu KPH, poskytuJe členom zla· 
venky, ktor~ potom môžu pou!if 
pri kupovanl Jednotlivých vstupe· 
niek al ebo abonentn!ích llstkou . 
Dobrd spoluprdca Stdtnet f ilhar
mónie s Kruhom priatelov hudby 
priniesla svoJe ovocie; zvgšlla sa 
ndv~tevnosť a vzrdstol zdufem o 
koncerty nielen orchestrdlne, ale 
a; organov~ a komorn~. -JA-



Národný umtllt!c I:..:UGEN SUCHOŇ 

Operu Národného lllvudht v l'ruhiJ mo
že byť hrdá no to, že v priebehu 100 
rokov uviedla premiéry mnohých hu
dobnodt·amattck9ch diel z peru takých 
velikánov, ak9ml boli Smetanu. Dvoták, 
Fibich, Janáček a Novák, ako aj uiela 
ďalšieh autorov až po súčasnosť. 

Som nesmierne rád, že otvorila dve
re aj slovenskej opernej tvqrbe, keď ro
ku 1953 uviedla po prvý raz v svojej his
tórii s lovenské dielo: moju Krútt1avu poll 
taktovkou národného umelca jaroslava 
Krombholca. V roku 1960 zaznela na 
scéne Národné-ho divadla ako svedectvo 
o prvom spoločnom domove Cechov a 
Slovákov Velkej Moravy moja historická 
opera Svätopluk v slovenskej reči; uvie
dol ju národný umelec Zden!!k Chalabala 
za spolupráce národn9ch umelcov Ha
nuša Theina a Josefa Svobodu. DOkazom 
toho, že sl pražs ké obecenstvo KrOtňavu 
mimoriadne obrúbilo, Je skutočnost, že 
sa v roku 1963 dostáva znovu do reper
toáru Národného dlvadia v réžii Václava 
Kašllka a v roku 1973 zasa v novej In· 
scenácll vtedajšieho rladitela opery ná
rodného umelca Ptemysla Kočlho - a 
opäť v slovenčine. 

)e teda st oročnica Národného divadla 
velkým sviatkom aj pre mňa, lebo aj 
moje operné diela reprezentujO na jeho 
scéne slovenskú kultúru a prlsplevajt1 
k utužovantu bratstva Cechov a Slovákov 
na n!ljvyššej úrovni - na prvej scéne 
ť.eskoslovenskej soclal(stlckej republiky 
v JeJ hlavnom meste. 

Pri prlležltostl jubilea Národného di
vadla srdečne pozdravujem vedenie i 
členov opery a želám Im do bud11cnosti 
nové úspechy doma l v zahranič!. 

Národný umelec JAN CIKKER 

Láska k prlrode a láska k hudbe m11 
vždy a verne sprevádzali životom už od 
detských rokov. Vstúpili ml do srdca 
nenápadne, aby ho postupne naplnlll krá
sou a bohatstvom. Vyzbrojený týmito, 
ešte mlad9ml láskami, vykročil som po 
maturite z malého stredoslovenského 
mest!!, z BanskeJ Bystrice, do metropoly 
eurOpskej hudby, do Prahy. 

Bolo to a ko zázra k, ked som prvý 

POZDRAVNÉ PDS LSTVO 
Len pred pár dňami - 111. noYembra - sa upät po niekofkých rokoch zdvihla 

Hynaiaova opona pralakého Národného divadla a al6vnoatné t6ny predohry Sme
tanovej Llbule late rozochveli srdcia v•etkých, ňo mali to lfaatie z6ňaatnii aa 
prlej premiéry a prvého predstavenia v znovuotvorenom, prekrásne reltaurova
nom divadle, ktoré al z6roveň pripomlna avoju atoroňnicu. Týmto aktom celoná
rodný knltiroy sviatok, akým akiste Rok českého divadla je, vyvrcholil. Pri 
tejto prflelltoati poliadall sme viacerých slovenských nmelcov, ktorých umelec
ké dielo alebo nmelecké i!lnooaf sa ap6jaj6 a týmto at6okom hudobnej m6zy 
o osobné vyznenie, v ktorom by vyslovili, čo pre nich Národné divadlo zna
mené a aký nfah k nemu prechovbaj6. · 

raz vkročil do budovy Národného dlvad· 
la na brehu Vltavy, naproti Hradčanom 
a Svatovltskemu chrámu, do budovy, o 
ktorej som do tých čias s celou svo· 
jou láskou k hudbe vždy snlval. l ked 
som vždy vedel, že Národné divadlo 
nie je Iba pamätnlkom umenia českého 
národa, až tu som plne pochopil, že Je 
aJ pamätnlkom dejln celého svojho ná· 
roda. Kolka tltechy, nádeje rozdávalo 
v ťažkých dobách plačúcim, zúfal9m srd
ciam, a kolka radosti, úsmevov srdciam 
pokoJn9mi 

V ňom som na celý život poznal svet 
opier, svet javiska, so spevákmi, dlrl· 
gentml, so skrytým orchestrom, svet s 
tlsmevom Predanej nevesty, so smútkom 
zasnen ej Rusalky a s tragédiou opuste
nej )ent'Hy. A bol to svet dokonalého 
umenia, velk 9ch umelcov a oslnlv9ch 
predstavenl. Ako mlad9, nenásytný kon
zervatorista som sa v pološere hladis 
ka učil , a dojat9, so s lzami v očiach, da · 
koval. 

Potom prišli roky rozlúčenia a roky 
hrOz, umierania, roky druhej svetovej 
vojny. Ale aj v tých časoch ostalo Ná
rodné divadlo pevným s ymbolom nádeji, 
pokoja a nezlomn9m pomnlkom života 
11 rudskostl. Dnes, po vlchrlcl, opäť roz
dáva svoje umenie: Dvlha, potešuje, zuš· 
rachfuje, plni svoje storočné heslo: " Ná
rod sob!!!". A bol to -ako v mladosti -
zázrak, keď po rokoch odlt1čenla zasa 
som vkročil na brehu Vltavy, naproti 
Hradčanom a Svätovltskemu chrámu do 
budovy Národného divadla. Prlvltalo ma 
srdečne, ako otec svojho milého syna 
a držiac za ruku, uviedlo ma na svoje 
preslávené javisko, aby som ako autor 
Vzkriesenia prijal potlesk premiérového 
obecenstva. Poklonil som sa mu v hlbo
kej pokore. 

V týchto ll~och , sto rokov od svojho 
narodenia, kráča Národné divadlo - v 
novom rúchu - na svojeJ ceste d aleJ, 
ako nevys9chajúcl pramei\ umenia a ver
nt svedok histórie českého národa. A 
my, ludla, a po nás ďagr, ďakujeme mu. 

Zaal61llý umelec TIBOR ANDRASOVAN 

Ked som ako desoťročn9 chlapec prvý
krát v živote videl opernú Inscenáciu Ru· 
sulky od A. DvoM k!! 1 operu hrala Hob· 
lova spoločnosť v Banskej Bystrici), tak 
ml mOj starš! brat , ktor9 vtedy študo
val v Prahe, slúbll, že ma na toto pred· 
stavenie zoberie do Národného divadla. 
Stalo sa tak o ~tyrl roky neskOr. Do di
vadla som vstupoval s nevšednou tlctou, 
srdce sa ml rozbúchalo pri pohlade na 
krásu Interiéru l pri počúvanl úvodných 
tónov Dvorákovej opery. Nikdy som si 
n emyslel, že raz balet Národného di
vadla uvedie aj moje Slávnosti slnovra
tu. 

Od teJ chvlle, čo som po prv9 raz 
vstúpil do Národného divadla , nikdy som 
nevynechal prlležltosf - hoci len po· 
čas krátkeho pobytu v Prahe - navštl· 
vit akékorvek predstavenie v tomto do
me umenia, ktor9 sl postavil ce19 národ 
a jeho velkl synovi!!. 

Ked kvôli prestavbe museli túto fils· 
torlckťl scénu zatvoriť, zdalo sa ml, že 
pre mi\a Praha nebola úplnou Prahou, 
chýbalo ml v nej niečo podstatné. Pre
to sa tešlm, že Národné divadlo bude 
znovu otvorené v plnej svojej nádhere, 
aby mohlo plným prtehrštlm rozdávať 
svojmu rudu vrcholnú tvorbu národné
ho umenia . 

PÔVODNÁ PREMIÉRA HORKÉHO ATLANTÍDY 

N6rodnf umeteé LADISLAV SLOVAK 

S pln9m náruCim kvetov prlná!>am l JH 
svoj pozdrav k storočnici Národného dl · 
vadia v Prahe. Som nadl'iený tým, že tá · 
to scéna, ktorá vždy bola pre nás vzo
rom národného cl tenla , stala sa tiež i 
svedkom obrovského rastu slovenskej hu
dobnej kultúry. Ved to, že· Suchoí'tova 
Krútt)ava za dirigovania majstra Cha
lllbalu a lebo Cikkerovo Vzkriesenie za 
dirigovania Jaroslava Krombholca dosta · 
ll sa na svetové scény, je jasným dOka
zom bllzkeho spolužitia na~lch národ· 
n9ch kultúr. To je ten najkrajšl dvojhlas 
v našom spoločnom speve, v ktorom s_po
lu rastieme a vytvárame vzácne hodno
ty pre našu vlasť. 

Osobne som nesmier ne šfastn9, že tam, 
kde ítčinkovall velikáni dirigentského 
umenia - l mOj velk9 učltei Václav 
Tallch - , že tam som sa l ja s posvllt· 
nou í1ctou mohol postavlf za dirigentský 
pult a v Národnom divadle uviesť Gréc
ke pašie B. MartinO a Hru o láske a smr
ti ). Cikkera. 2.elám teda národnej "kap· 
llčke" vera ďalšieh velkých dni v služ
be národu a vlas ti. 

Hudobnf akladatel ILJA ZELJE.NKA 

Kultúrnosť národa sa ·vždy zrkadlila 
v priazni a podpore, ktoré národ doká
za l prejaviť l v ťažk9ch časoch svojim 
vrcholným predstavltelom. Tak tom u bo· 
lo l pri vzniku Národného divudla v 
Prahe, v dobe pre český národ nerahkej, 
kedy po vyhoreli novučltkého stánku Tá· 
Ile sa vypäl k obdivuhodnému činu a z 
vlastných prostriedkov s11 pričinil o n oví• 
výstavbu. Tak je to l v súčasnosti. keď 
vynakladá svoje na jlepšie sily a um na 
rekonštrukciu divadla, aby sn pri svo
jej storočnici mohlo v plnej kráse zno
vu otvorit. Mt1zy na svete nesmít mlčať, 
naopak, musia pozdvlhnflt svoj hlas, ab\ 
neprlpustlll k slovu ~um vojnových hro
zieb. 

Národné divadlo, V TVOJICh m(ll'OCh 
som zažil prvé slávnostné dotyky s ume
nim vo svojej mladostt a Tebe vdačln: 
l za skvelé predvedenie môjho baletu 
Hrdina. 2.elám TI do budúcnosti mnoho 
tvorivých činov a úspechov - prežlt9ch 
v mieri. 

Počlnujúc týmto rokom sa má 
brnenský festival sústavne o· 
bohacovaf o nov9 prvok: do 
festivalového diania bude vždy 
situovaná prvá závažná premié
ra opernej sezOny. A prvou las· 
tovlčkou tohto nového úsilia sa 
stala práve pôvodná premiéra 
noveJ (v poradi už šiestej 1 o
pery zas!. umelca Karla Hor
kého: čin o to významnejšl, že 
dielo, Inšpirované znovuotvore
nlm pražského Národného dl· 
vadia, má byť brnensk9m prls· 
pevkom k Roku českého divad· 
la a zárovei\ ak9msl symbolic· 
kým darom Brna opernej Pra
he. 

Pozrime s a však, ako sa Hor
kého novinka - štvordejstvová 
Atlaiatlda javl vo svetle výko· 
nu podaného brnenským súbo
rom pri premiére ( 30. 9. v )a
náčkovom divadle 1. Predovšet· 
kým Je zrejmé, že tu autor po· 
kračuje v ceste otváraj11cej sa 
jeho opernou prvotinou )an Hus 
a vrchollacou zatial operou Je 
dem z Elslnoru. Historická, 
viac či menej symbolicky čl 
m9ticky presvetrovaná a reln
terpretovaná udalost nach.ádza 
teda vyjadrenie v a kejsi oper
no-oratórnej freske, ktorej mo· 
numentalita je skOr epického 
než dramatického rodu. Hudob· 
ne tomu zodpovedá syntéza 
alosa s deklamačno-rozprávač
s k9m št91om, tempovo rovno· 
merný pr11d má oporu v hut· 
nej, hoci vôbec nie prefaže· 
nej Inštrumentácii, Podobne 
ako v prlpade staršlch spoml
nan9ch diel vznikla a j tento· 
krát relatlvne optimálna väzba 
autorovej hudby k zvolenému 
s ujetu. 

Záber a premiérovo naltudova
nej opery K. Horkého Atlaotlda 
v Brne. 

N!i[Jiltle vná!>ojú do lleJU obe 
ženské úlohy ( post11vy Vladá
rovej milenky Klelto a Dievča
ťa z prlstavu, vynikajúcim spO· 
sobom stvárnené Annou Baro
vou a Jaroslavou )anakou, pre
chádzajtl vlastne a ko jediné bo
hat9.m vnútorn9m vývojom 1 a 
snáď ešt e aj postava Vladárov· 
ho brata Gadelra, v ktorej po
tvrdil svoju spevácku l herec
k11 zrelosť Pavel Kamea. Práve 
Gadelros tlmoči v prolOgu kltl
čovú Ideu (varovanie budtlclch 
pokolenl pred osudom Atlanta
nov), ktorou sa na sklonku 
štvrtého obrazu uzatvára aj ce· 
lá opera l civilné kost9movanle 
Gadelra v prolOgu zostáva ale 
tak trochu hádankou). Dosť ne
určlt9ml zostali flgtlry Vladá
ra a Aténčana. Tu ani s pevác· 
ke majstrovstvo a bohaté javis
kové sk(lsenosti Richarda Nové
ka a Viléma Pfibyla nestačili 
na to, aby sa tieto kontrastné 
typy reprezentujtlce dva odllš· 
né prlnclpy a svety javili ako 
postavy z mäsa a krvi. Cinoh er· 
ná tlloha Zlodeja- (Zdenik 
Kampf) sa kreovala prlllš ope· 
rlsticky, ta kže nesprostredko· 
vala prlslušné tragikomické vý
znamy. Oalšle 111ohy (Vla dá ro· 
vl bratia, učenci, fénlcký ku
pec, velltel atd.), s (l celkove 
podružné, čo neznamená, že hy 
sa tu nepodali kvalitné výko· 
ny (uveďme aspoň Vladimlra 
Kreji!lka, Pavla Pol61ka, )oaefa 
Kléna a )iflho Holelovakého). 

Schéma rekonltruovanej historickej budovy N6rodnébo divadla a 
budovy dostavby. Budovy dostavbY. uzatv6raj6 n6mestie, tvorené 
stropom horného podlalia suterénov, ktoré umolnl komunikač
né spojenie Národ-nl tfldy ao !oflnom. 

Nemôžeme sa však ubrániť 
dojmu, že práve v prlpade a
daptácie vzoru, ak,ým je hra 
Vltiilalava Nazvala Oaes alte 
zapadá slnko nad Atlantldou, 
komplikovali daný- typ zhudob· 
nenla dva problémy, zasluhu· 
jtlce s i celkom zvláštne rieše· 
nie. Prvý tvori svojrázna a v 
Nezvalovom texte (l v jeho či
noherných ožlvotnenlach l jas
ne zretelná oscilácia medzi mý
tom a utópiou, pripadne medzi 
antiklzuj11clm historizmom a 
žánrom science-fiction. Druhý 
problém sa ukrýva v Nezva
lovom jazykovom majstrovstve, 
t . j. v charakterizačnej funk · 
e li rOznych vtrazových foriem, 
\·ettane reči viazanej. Práve bo-

Snlmka : V. Vaňák 

hatá žánrová l štylistická dls· 
tinktlvnost vtláča Nezvalovej 
hre jedinečný ráz. Autori ope
ry - skladater Karel Horký a 
libretistka Eva Bezd!!ková však 
práve tieto kvality ohraničili. 
Libreto vyznieva u všetkých 
postáv s vecnejšou dikciou a 
hudobnodramatický- tvar sa od· 
vlja v Jedinej žánrovej rovine. 
Akokolvek tento prlstup moti
vovala snaha o akceleráciu, k 
zrýchleniu temporytmu akcie 
však nedochádza (až na výnim· 
ky zopár najkonfllktnejšlch 
miest) a výsledok sa hádam bil
ži k velkeJ opere s historizujú· 
cou tematikou, no bez prlsluš
nej polntovanostl scénicko·dra· 
matického detailu. 

K tomuto posunu - z hla
diska vyznenia tlstrednej nezva
lovskej Idey nie práve žladtl
cemu - prispelo l zvolené In· 
scenačné uchopenie diela. Re
žisér Ilja Hylaa a výtvarnlk 
Zbynlk Kol6f sa všemožne usl· 
!ujú navodiť jednotu flktlvne
ho historického prostredia, čo 
vzhladom k nerekonštruovater
nosti obrazu atlantskej civlllzá· 
cle je 111oha priamo nerlešltel· 
ná. Kostýmy )oaefa )ellnka sa 
na jednej strane snažia nazna
člt sltuovanosť prostredia me
dzi Starý a Nový svet , na dru· 
hej strane sa však urobi málo 
pre to, aby sa Aténčania llšlll 
od obyvaterov zanlkajClcej su
perkultúry. Málo kontrastne sú 
modelované hlavné postavy. 

Pochvalu sl zasltlžt značne 
exponovaný zbor (zbormajster 
)oaef Paol!lk), ako aj spOsob, 
akým sa dirigent )itl Pinkas 
snaŽi l s ohladom na spevákqv 
realizovať nelahk11 partitúru. 
Orchester znel plasticky l vy
niklo tu l Horkého lnštrumen
tačné majstrovstvo, avšak ani 
Pinkasovo prehlbovanie vnútor
nej kontrastnostl nemohlo na
vodiť z hladiska celku potreb
ný spád: ten totiž chýba samot
nému zhudobnenému libretu. 
Isté rezervy sa skrývajtl v re
žijnom dotiahnutl a · v tempo
vom urýchleni, v zásade však 
prvý dojem potvrdil to, čo sa 
predpokladalo: že totiž vytvore
nie operného pendantu Nezva
lovej atlantskej vlzle je enorm· 
ne ťažká 11loha l pre hudobného 
dramatika llrovne Karla Horké
ho. 

)liU FUKAC 

Národné divadlo 
• v noveJ 

Pražské Národné divadlo -
p9cha českého národa, symbol 
či norodej vôle a životnej sily, 
priklad kultúrnej svojbytnosti. 
V ten lst9 deň ako pred sto 
rokmi - 16. novembra - sa 
rozžiarilo do svojej vynovene j 
nádhery, s nevšednou pletou 
zreštaurovanej, aby otvorilo no· 
vú kapitolu svojej histórie. 

Budova Ndrodného divadla 
zauJlma v naSom povedoml vý
nlmočnl! postavenie, preto~e fu 
treba chdpaf ako hodnotu, spo
Jena svoflm politickým a kul
tťJrnym významom so ~Ivotom 
celého ndSho Stdtu. Ndrodnl! di 
vadlo postavili z prostriedkov 
zabezpečovaných celondrodný· 
mi zbierkami, a preto heslo nad 
oponou "Národ sob!!" vyfadru
je ludovfl a demokrati ck(/ pod· 
statu Jeho budovania. Ak md 
byt ale akdkolvek pamiatka za· 
chovand a slfl~tt daleJ ~tvotu, 
musi sa prtsp6sobtt jeho potre
bdm a po~tadavkdm. Z histórie 
vieme, ~e s budovanlm divadla 
sa začalo v roku 1868, kedy bol 
položený 'zdkladný kamel'! pre 
stav!Ju divadla podla pro jektu 
arch. J. Zltka. PoUar budovy v 
roku 1881 ukončil druhfl etapu 
budovania. V trete/ etape, kto· 
ref prdce sa realizovali podla 
ndvrhu arch. J. Schulza, sa u-

podobe 
skutočnill rekonStrukcia Zltko
vej budovy po požiari , pripoJe
nie Prozatlmnlho divadla a do- .. 
budovanie tretieho obJektu v 
nadväznosti na Prozattmnl di· 
vadlo, ktorý sa podla autora 
nazýva Schulzov dom. Arch. 
Schulz zJednotil teda vSetky_ trt 
objekty v duchu archttektťJry 
J. Zltka, no vnťJtornl! prepoJe
nie vSetkých troch budov sa ne· 
vykonalo. Tdto ťJloha, t. J. pre
vddzkovl! prepoJenie cell!ho Ja· 
vtskovl!ho zdzemta, feho Jasnd 
organizdcta s uplatnenlm hla
dislek bezpečnostných l po~iar
nických - sa stala Jednou z 
hlavných ťJ/oh terajSeJ rekon
Strukcie. Týmto sa prakticky u
zatvor i stavebný výboJ budqvy 
tak, aby zJednotenl!mu vonkaJ· 
Siemu výzoru zodpovedalo l 
vnťJtorné rle"Senle. Dnes, po u
končeni rekonStrukčných prdc, 
sa vo vlastnej budove Ndrod
nl!ho divadla bud(J uvddzat ln
scendcte vSetkých divadelných 
ždnrov {opera, balet, člr:tohra) 
s prevahou kmetfovl!ho reper
todru ndrodného odkazu. 

Pri pohlade do Interiéru a 
pri vstupe do vnťJtorných· prtes· 
torov divadla sa zdd, akoby 
t ých Sest rokov rekonStrukcle 
ani neexistovalo; vSetko do de· 
t ailov sl zachovalo svoJu tvdr 

( Pokračovani e na 6. str.) 



Po 18. ročníku · Medzinárodného hudobného festivalu v Brne 
Bratislavské hudobné slávnosti sa s 

brnenským Medzinárodným hudobným 
festivalom vždy viac čl menej prekrýva· 
ll, čo bolo terčom kritiky tých, ktor! sa 
chceli zúčastni( oboch akci!. Vďaka eko· 
nomlcky motivovaným stimulom sa v 
pos!edne1 dobe táto časová kol!zla stéle 
výraznejšie "stiera" tým, že na oboch 
fes tivaloch vystupujú prakticky takmer 
ti Isti umelci. Na prvý pohlad sa táto 
skutočnost zdá byt nemožná, pretože br· 
nens ký festival je od svojich začiatkov 
"prlsne" tematický, zatial čo bratislav
ský, naopak, atematický, ale vzhladom 
k tomu, že Brno predovšetkým v pÓs· 
ledn9ch rokoch volf tematickú hlavičku 
širšie, možno potom obyčajne pod ta· 
kúta etiketu vtesna( ako operu, tak so
nátu, džez čl dychovku. 

ŠPIČKY I PRIEMER 
ka A. SchOnberga a A. Hábu, ktorý za. 
hynul v tereztnskom koncentračnom tA· 
bore. Zdravá pokrokovosť zrejme lavico
vo orlentovanych Američanov sa prejavi· 
la l uveden!m skladby C. Nancarrowa, 
ktorý sa pre účast v španielskej občlan· 
skej vojne musel uchýli( do Mexika. Pri· 
davky Američanov by boli Iste ešte po
četnejšie, keby sa publikum neponáhlalo 
na koncert Slonnakébo komorného ar
cbeatra s Bobdanom Warcbalom, od kto
rého sa očakéval jeden zo zlatých klin· 
cov festivalu. Ak warchalovcl splnlll oča· 
kávanle na viac než sto percent a pred· 
sa dojem z koncertu Kronos kvarteta ne
prekonali, potom to bolo preto, že tu 
nebol onen posväcujúcl moment prekva· 
penia, a že sme sl už dopredu boli lsd 
špičkovým výkonom. K prekrásnym fes· 
uvalovým zážitkom patrll dalej organo
vý recitál Hanaa Haaelblicka, ktorý sa ' 
objavnom programe od Hofhalmera 
( 1459-1537) dostal až k vlastnej lmpro
vlzácll na ludovú pleseň Dobrťi noc. Ob
divovali sme jeho technlckťi zrelosť, zmy· 
sei pre štýlové uchopenie širokej §kAly 
uvedených diel, rýchlost l farebnosť re· 
glstrov. Dvojica Bachových skladieb 
( Llebster )esu, wir sind hier, BWV 731 
a Prelťidlum a fťiga e mol, BWV 548) 
v jeho podan! - to bol jediný Bach na 
festivale, prednesený vskutku štýlovo a 
bez akýchkolvek pripomienok zo strany 
recenzenta. Počas festivalu sa totiž uk4· 
zala, že Slovania Bacha na medzlné· 
rodnej úrovni hra( nevedia! Problema· 
tlcky vyšla klavlrlstovl Antono'ri Dlkno
vi majstrova Partlta B dur č. l, BWV 825, 
zatial čo s nasledujúcou Haydnovou So· 
nátou e mol (Hab. XVI:34) sl už poradU 
priam skvelo. i Prallkf fllharmoalckf 
zbor pod veden!m L. M6tla sa nie ldeél· 
ne - najmä v proporciách jednotlivých 
hlasov - vyrovnal s motelom }esu, mel· 
ne Freude, BWV 227, hoci predvedenie 
skladieb Jil'!ho Pauera a Francisa Pou· 
lenca bolo azda Ideálne. Najväčšie štýle· 
vé priestupky sa však objavlll u Gn· 
zlnakeho komorného orchestra v Bacho· 
vom Koncerte f mol, BWV 1056, ked Ma· 
nana Dojdlahlll pohfdla na pódiu u! 
prlstaveným čembalom a zviedla (na· 
pri ek krásnej druhej časti) nerovný boj 
s elsenašským rodákom - na klavlrl. 
Na otázku, prečo sa použll tento nástroj, 
dostali . sme odpoved, že koncert je na· 
plsaný pre klavlr a že teda majťi také 
noty. A pritom práve tento koncert gru· 
ztnskych host! patril k vydareným fes· 
tivalovým akciám. Naopak, záver fe&ti· 
valu - kóda St6tnej fllharm6ale 11'1111 
pod vedenfm Taliana Enrica De MoriiiO 
patrlla azda k najväčšlm • festivalovým 
prehrám. Už úvodné Allegro moderato 
Concerts da chlesa E. F. Dall'Abaca 
(1675-1742), teda približne Bachovho 
súčasnlka, udlvllo neurčitým tempom. 
Ani výrazovo stereotypná a technicky 
zďaleka nie bezpečná Interpretácia Kon· 
certu B dur pre klav!r štvorručne L. Ko· 
želuha, ktorého sólové party predniesli 
dirigent a jeho dcéra Annallaa De Mori, 
nemala vôbec festivalový lesk. Japonec 
Takeahl Kobayaahi ťažko mohol v sklad· 
be svojho krajana tentoraz výraznejšie 
presvedčlt o svojich kvalitách (ako sve· 
tová premiéra zaznela Fantázia pre hus· 
le a orchester I. Dana), takže by bolo 
nakoniec prekvapenlm, keby tradičný 
festivalový akord - Janáčkova Symfo· 
nletta, vybočlla z celkovej atmosféry VB· 
čera. Keby som hodnotil festival Iba pod· 
la tohto koncertu, Iste by toto hodnote
nie nevyznelo najpriaznivejšie; našfas· 
tie v rámci festivalového podujatia bolo 
dostatok akcii, ktoré mali vysokťi ťirovell. 

~.,.,. 

Tohtoročný festival sa počas jedenás· 
tlch dni [ 29. 9. - 9. 10. 1983) od v! jal 
pod heslom TRADICIA A S'OCASNOSt a 
v nadväznosti na kultúrno-politické vý· 
račia a udalosti sl vytýčll za ciel ak· 
centovat predovšetkým našu sťičasnú 
tvorbu "so zdOraznenlm pokrokových a 
umeleckých tradlcl! českej a slovenskej 
hudby", pričom sa mal zdôrazni( odkaz 
viacerých v tomto roku jubllujúclch au
torov: od Frescobaldlho až trebárs k Lu· 
tos lawskému a Brlttenovl. Myšlienka je 
to sice pekná, jednako len jej realizá
cia V praxi vyzerá UŽ menej prl(ažliVO. 
Neraz sa totiž meno jubilanta v priebe
hu festlva}u prlpomlna Iba jedinou sklad· 
bou, občas Jen nlekolkomlnútovou, takže 
oslava výročia v kontexte ďalšieho pro· 
gramu Interpreta úplqe zapadne. Je sl· 
ce chvályhodné, že festivalová dramatur· 
gia nezabudla na 100. výročie narodenia 
J. M. Hauera, ktorý je pre širšiu hudby
mllovnú obec sotva slovnlkovým heslom, 
zatial čo obe Wagnerove jubileá spolu 
so 150. výroč!m narodenia J. Brahmsa -
pon!mané tohto roku ako celosvetové 
hudobné nosné "dramaturgické direkt!· 
vy" - zostali celkom nepovšimnuté. 

Na snlmkacb dvaja zahranll!nl hoaťnj6ci umelci klaviristka Fellcitaa Keilov6 a or· 
ganlata Hana Haaelblick. 

Poklal Ide o výber Interpretov, teda o 
fakt, týkajúci sa onoho pr!vlastku "me· 
dzlnárodný" l skutočného festivalového 
lesku, neponúkal tento ročnlk žiadny 
magnet velkého európskeho, čl svetové· 
ho kalibru. Vietnamského klaviristu Dang 
That Sona nahradll nakoniec Bulhar An
ton Dlkov, takže ak máme hovori( o ce
losvetovo uznávaných osobnostiach a Ich 
popularite - potom vstúpil do stredobo· 
du pozornosti predovšetk9m viedenský 
organista Hans Hase!Mck. 

Americkf a6bor Kronoa Kvartet bol najväl!ilm prekvapenlm festivalu. 

· Nasledujúce riadky sl celkom prokla· 
matlvne nevytyčujú za clef byt vyčer· 
pávajúclm recenzentským prehladom 
všetkých festivalových akcii; zámerne 
eliminujeme t9ch Interpretov, ktor! sa 
zväčša s tým Istým programom predsta· 
v ili l v Bratislave (napr. Drážďanská fil
harmónia, Fernando Grlllo, Chthoko Na· 
kata, súbor Gunn, Consortium antiquum, 
Gr uzlnsky komorný orchester, Harmónia, 
Kroumata a pod.), a · dotkneme sa Iba 
"mozaikovite" niektorých vybraných fes
tivalových akci!, čl Ich spoločných ry
sov. 

Snlmky: V. Vaňák 

Rad zahraničných hosti sa prezento
va l hudbou svojich súčasných krajanov, 
čo je jav chvályhodný. Úplná väčšina z 
nich však stratila kontrolu nad dlžkou 
svojich vystúpeni, svoje recitály zbytočne 
pretahovala často 1 dielami vyslovene 
pochybnými, nudnýml , ktoré nemali čo 
poveda(. Bol to napriklad prlpad celé· 
ho programu - Is te Inak excelu júceho 
- Fernanda Grllla, v Berline pôsobiacej 
Japonskej sopranistky Chlhoko Nakata, 
čl experimentálneho kvinteta flnskeho 
rozhlasu FREQ. Zástupca skupiny -
t rúbkár Jarmo Sermllä na tlačovej bese-

de dokonca zdOraznil, že niektoré časti 
programu budú skOr než hudobnou 
skladbou akýmsi psychologickým testom 
"kolka toho vydržia Interpreti a kolka 
publikum". I napriek skutočnosti, že sa 
počas večera pOvodne preplnené štťidlo 
Cs. rozhlasu postupne vyprázdňovalo, 
možno nakoniec konštatovať, že obe stra· 
ny "pravidlá hry" prijali a že sa ani jed
na z nich nedala vyprovokova(. Ak obe
censtvo postupne vďaka nlekolkým Je· 
dlncom - snáď okrem speváčky Nakata 
- spoliehajúcich sa skOr na ekvllibrls· 
tiku, čl prostriedky mlmohudobné, začl
nalo mat obavy predsa len z neznámych 
mien Interpretov a. predovšetkým z Ich 
nebežného repertoáru, potom malo toto 
"pravidlo" svoju najčastejšiu výnimku v 
podvečernom matiné amerického súboru 

Kronoa Kvartet. Koncert mladučkých a 
skromne vystupujúcich muzikantov z Juž
nej Kalifornie bol najväčš!m prekvape
n!m festivalu a jeho Interpretačným vr· 
cholom. Súbor doslova fascinoval od pr
v9ch· taktov "Východu slnka planetár· 
neho zberača snov" Terryho Rlleyho a 
udržal návštevn!kov v obdivnom napät! 
dalej pri Interpretácii 12 mlkrolúdl! pre 
sláčikové kvarteto G. Kurtága, Sláčiko
vého kvarteta č. 8 D. Sostakovlča, Ull· 
mannovho Sláčikového kvarteta č. 3, Slá· 
člkového kvarteta C. Nancarrowa l pr!· 
davkoch. S výnimkou Sostakovlča teda 
napospol diela u nás neznáme, ktoré 
však zaujali snáď bez zvyšku.· Význam
ným dramaturgickým, umeleckým a lud
ským člnom bolo zaradenie práve Ull· 
mannovho kvarteta, rodáka z T!!š!na, žia- VLADIMIR CECH 

K prameňom hudobných inovácií 
Vlastne to mula byť malé, takpovediac lnt!mne ko

lokv ium, akási reakcia na rozmery vlaňaj šieho brnen· 
ského rokovania o problémoc~ slohu. Nikto z organlzé· 
torov medzinárodného hudobného kolokvia 1983 nečaka!1 že by sa o tému "Inoval!né zdroje hudby 20. atorol!ia' 
za ujma l väčš! počet účastnikov, najmä ked aj vymedze· 
nie témy zohrávalo úlohu bariéry (nemalo sa hovorU 
o tom, čo kto považuje za hudobne nové, ale o kliesni · 
teroch a mechanizmoch vývojového pohybu k novým 
kvalitám hudobného vyjadrovania a fungovania - pre
to l obozretne volený a možno trochu šokujúci termln 
"lnovácie"l ). 

Záujemcovia sa však zišli v obvyklom počte. V audi
tó riu br.nenského Múzea robotnlckeho hnutia 3.- 5. ok· 
t(Jbra t. r. sa stabilne zhromaždilo na sto odborn!kov, 
celkove zaznelo 41 pripravených textov a 42 diskus
ných vystúpeni. Aktlvne (napr. 1 v úlohe chairmanov) 
su do a kcie zapoj ilo 43 muzikológov, sk!adatelov alebo 
zás tupcov Iných odborov (z toho 17 domácich). Početne 
bola zastúpená muzikológia NDR, ZSSR, Svajčlarska a 
Rakúsku, menš!ml počtami čl jednotlivcami sa . prezen
tovali NSR, Madarsko, Juhoslávia, Polska, Holandsko, , 
š védsko a Západný Berlin (posledný zo zdravotných dô· 
vodov neprltomným C. Dahlhausom, ktorého referát 
predsa len zaznel a stal sa východiskom dôležitých dls· 
kusil) . Menšiu účasť západonemeckých bádatelov ovplyv
n ilo paralelné konanie dvoch závažných vedeckých ak· 
e li v NSR, tým viac však prekvapil nástup švajčiarskej 

a mladej rakúskej muzikológie. Rozmnožené hlavné re· 
ľe ráty (komentovali sa Iba krátko) mali ušetrlt čas, na 
diskus iu sa však v paneloch aj tak nedostalo. Napriek 
tomu tentokrá t nevznikla nervózna atmosféra. Vďaka 
za ujlma vosti témy kaž-dý si rád vypočul všetky ( často 

boha to hudobne dokumentované) prlspevky a diskusné 
vášne sa dosýta vybili vo viac než dvojhodinovom záve· 
rP.č n om zasadani, majstrovsky vedenom K. v. Fisc herom. 

Základný pohlad na problematiku vrhol už úvod ko· 
Iokvia. J. Volek riešil otézku inovácie a vrstvy sprostred
kovatelov v hudbe, ked sledoval rozloženie prlslušných 
procesov pozdlž komunikačnej trasy, I. V. Neatev re· 
kapituloval v9sledky muzlkologlckého štúdia súdobej 
hudby, C. Dahlhaua na základe skúsenost! s dnešným 
odlivom experimentálnych snáh položil otézku, čl pojem 
hudobne nového zastaral, J. Vysloulil vyložll ontológiu 
inovácie a nového v hudbe a I. Vojti!ch v prlznačne na· 
zvanom referéte (Zdroje obnovy alebo obnova zdrojov?) 
a v nadväznosti na jednu zo Schllnbergových myšlienok 
hfadal podstatu novostl v tom, aký nový skutočný záber 
prináša každé velké dielo. 

Z trochu in9ch pozlcl! pristupovali v nadväzujúcich 
paneloch k ústrednej tematike autori hlavných špeclél

nych referátov. R. Biachof z Viedne sice odvodzoval ideolo
gické determinácie hudobných inováci! ešte zo sltuácll 
umeleckej hudby., avšak I. Poledňák a v nadväznosti 
n11 neho J. Fukal! sa snažlli dostat do hry 1 omnoho 
dynamickejšie a obsiahlejšie (hoci ,bádatelsky zanedbá· 
va né ) dianie nonartlflclálnej sféry. Problém Inováci! sa 
tu teda javil ako dialektika súvzťažnosti, vznikajúcich 
medzi kvantltatlvnyml a kvalitatlvnyml zmenami ako 
v hudbe (vlastne v hudobnom myslenl a štruktúrova
nl), tak v Jej najširšom okolitom prostred!. Na Poledňá
kov a Bischofov vstup sa napoj111 prlspevky, konkretizu· 
júce výklad Inovačných zdrojov rozborom kontextov 
a determlnačných mechanizmov povahy sociálnej a Ideo
logickej (J. Mainka, M. K. Cernf), fllozoflcko·estetickej 
(výklad viedenského báda tela H. Kronesa o Bergsonovej 
teórii času a parametri času v hudbe 20. storočia) , eko
nomickej (V: Drllk) a vedecko-technickej (J. Verel, 
E. Letňanová, M. Kaduch - prv9 si ako jediný delegát 
vôbec povšlmol Inovačnú úlohu Interpretácie). Fukačov 
referát zasa otvoril panel, sledujúci ,.interné" hudobno
myšlienkové pohnútky. ktoré vedú producentov hudby 

k premenám hudobnej reči ( R. Pel!man o tzv. tvori· 
vých estetikách, E. Llppold o vývoji hudobného mate· 
rlálu z hladiska estetiky NDR, analytické prlspevky švaj· 
člarskych bádatelov K. v. Fischera a L.·M. Sutera a 
R. Scholluma z Viedne, výklad estetických postojov v tzv. 
Jugendbewegung, podaný E. Spaude-Schulzeovou z Frei· 
burgu) . K tomuto rokovaniu prispeli l sovietski deleg4t1 
A. P. Aatachov a I. A. Giventalové, dalej J. JirADU, 
V. Lébl, P. Andraachke, T. Hirabrunner, M. Vetter a 
K. Bula rozbormi vývojovej situácie hudby sovietskej, 
českej, nemeckej, francúzskej a pofskej. 

Jednou z domtnantých hypotéz kolokvia bola myšllen· 
ka, že vysoko perspektlvnym zdrojom Inováci( s\1 dnes 
kreat!vne reakcie európskej hudby na folklórne, mimo
európske etnické a džezové podnety. Vstupné texty vy· 
pracovali H. Oeach [Bazilej) a A. Matzner s I. PolH· 
ňékom, pričom k etnickej problematike smerovali prls· 
pevky J. S. Koreva, M. Pavlovll!ovej, J. Dehnera, H. WalU· 
na, P. Kureta a G. Szomja»·Schlfferta, k otázke dfezo· 
vých Inovácii napokon okrem tvorivej konfesie P. Blat· 
ného cenné vystúpenia zástupcov Asociácie pre v~skum 
populárnej hudby (P. Wlcke z NDR, P. Tagg zo Svédska). 
Hypotéza sa dokázala, navyše sa došlo l k záveru, ze 
pre mimoeurópsku sféru a džez znamenajú Inovačne 

zdroje práve tradlcle európskej hudby. 
Záyery sú snáď predčasné. Jednako sa zástupcovia n'!z· 

nych škôl zhodli na dvoch základných poznatkoch: 
1. Inovácie, ktoré samé osebe nemusia ešte predstavo
va( pokrok, nie sú výlučnou otázkou komunikačne néroc· 
nej Novej hudby eur{)pskeho typu a už vôbec nie zéle· 
žitostou prekotného rozv!Janla jej materlélu. 2. P.rebuj· 
nená kategória hudobne nového ako. zrejmý produkt .. 
hudobného europocentrizmu musi byť nahradená vec· 
ným rozborom vývojových mechanizmov a procesov v 
najširšom životnom kontexte hudby, obzvlášt v sférach 
masovej komunikácie a kolektlvnej produkcie. Snád tu 
nejde o Inováciu muzlkologického myslenia, ktorá by 
hola Qplne zanedbaterná. Jill FUKAC 



národným umelcom 
Pauerom, 

Rozhovor s 
prof. Jifím 
riadite lom Národného divadla v Prahe 
Miestnosť riaditeľa Národn~ho 

divadla, um iest nená u novej pre· 
uádzk oue} budove ND lll!!!ď napro
ti hi stor ick f!mu ob jektu, je u tých
to d i'loch svedkom zuý~enej akti
v ity. Bit ži sa onen ,.del) D" , vyvr 
cholenie mnohoročn~ho tísilia st au · 
bár ou a ostatných, ktor1 sa na 
sláunost nom otvoren l novej kapi 
t oly tohto stďnku . českej národneJ 
divadelnej kulttír y podieľali. Tel e
fón u riaditeľskej predsieni uyzuá-
11a s pravidelnou tímornosťou a 
pracovn~ diáre riadi/ela ND i ue
dtíceho sekretar iátu dr. Kube~a stí 
pop1san~ až po okra je. Nebolo t o
mu inak an / počas Jedn~ho októb
rou~ho dopoludnia, k edy sme zaS// 
za národným umelcom prof . J. 
Pauerom, aby sme sa ho spýtali 
na jeho názor y na stíčasnosf i bu
dtícnosr oper y ND. 

venovať l sftčaanej tvorbe čeakfch 
autorov; ako hodnotlte vfaledky 
tvorivej s6ťale, ktor6 ND vyplsalo 
v apoluprécl 1 ďalllml lnitlttcla
ml? 

- Teraz s me, samozrejme, via
zani na opery a ba lety, ktoré boli 
na plsané k 100. výročiu Néroďné
ho divadla . Z te jto sú-ťaže sme pre 
najbližšie obdobie vybrali operu 
]. F. Fischera Copernlcus, ktore j 
premié ru chys táme na marec bu
dúceho roku. je to úspešný a zau
jlmavý pokus 'o novú podobu sú
dobej opery, čo sa tý ka obsahu l 
formy. Historický náme t , ktorého 
úst rednou postavou je M. Koper
nik, sa tu formuje do tvaru aké
hosi dialógu súčasnosti s históriou. 
Ide tu o zmysel významu vedy v 
prospech rudstva a zodpovednosť 
vedca za spoločenský pokrok. .v 
ďalšej sezóne budeme realizovať 
operu Mlstr Jeroným od Iva Jirés
ka. Je Is té, že stífaž je stífaž a vý
sledok sa uvldl až na Javisku. Zlad
na porota ešte nikdy pr esne ne
odhadla vlastné hodnoty diela 
pred jeho skutočným predvedenlm. 

O SÚČASNOSTI l BUDÚCNOSTI 
OPERY NÁRODNÉHO DIVADLA 

Co bude charakteristické pre 
tohtoročn{a jubile jn6 sez6nu? Je to 
otézka takmer tradičné, ale ná
rodnf umelec prof. Ji i:'l Pauer je 
t rpezlivf človek a !lDI' na toto opf· 
tanie neodmietne odpovedať: 

- Rok stého výročia deflnlt lv
neho otvoren ia Národného divad
la sa s tal· podnetom pre vyhláse
nie Roku českého divadla. Ak sl u
vedomlme, že sa prlchádzajúca se
zóna bude preHnať s touto uda los
tou a Rokom českej hudby ( 1984), 
potom je poc hopite lné, že ťažis

kom ce le j sezóny sa s tane reper
toá r, r eprezentujúci predovšetkým 
boha ts tvo českej opernej činoher
ne j a baletne j tvor by. Proporcia, 
né lne budeme zaradovať diela kla
slc!<é i súčasné, aby Národné' di
vadlo opať potvrdilo svoje posla
nie, byť teda prvou d ivadelnou 
scénou v CSR a vrcholným r epr e
zentantom českého divadelné ho u
menia. Stranou však nezostll va a n ! 
tvorba slovens ká , čl už operná a le
bo činoherná, vyjadr ujúca vzéjom
nosf oboch našich kultúr. Prvoradé 
zame rani e slávnostne j s ezóny do
tvára svetový klasický l súčasn ý 
repertoá r, a by sme tak vyhoveli 
všest ranným požiadavkám nášh o 
divá ka v duchu naše.J kultú rnej 
poli tiky. 

Opera Néi·a·dného d ivadla pri 
pravuje kompletný cyklus Smela
nových opier v naštudovanl zaslú
žilého umelca Zdei\ ka Košle ra, šé
fa ope ry ND. K stnršfm obnove
ným a hudobne novo naštudova 
n ým Inscenáciá m opier Dve vdovy 
a Hubička pripojfme nové Insce
nácie · opier Tajomstvo, Dalibor, 
Predaná n eves ta a Cer tova s tena. 
Najv!lčšl záujem publika sa, samo
uejme, súst reďuje na premiéru 
opery Libuša pri prlležitost i s láv
nos tného znovuotvorenia ND 18. 
novembra t. r. v réžii zaslúžiÍého 
umelca Karla jerne ka a vo vý · 
tva rnom pof\a tl ná rodné ho ume lca 
josefa Svohodu. Na máj 1984 pr i
pravujeme uvedenie opery Bra ni
boi'i v Cechách. 

Reper toá i' opery ND bude, po
chopitelne, pozostávať l z dote ra j
šieho klasického českého kmeňo
vé ho repertoáru, ku ktorému sa 
ra di z Dvoi'ákovej tvorby Ceri 11 
Káča, ja kobln a Rusalka, z diela 
Flb\ch ovho Neves ta messins ká, z 
ja náčkovského odkazu jej! pastor
kyl'\a a Prlhody llš ky Bystroušky l 
Foersterova Eva. jedného z na j
v!lčšlch českých skladatc lov Bo
hus lava Martinu bude zast upova( 
o. i. opera Grécke paš ie. Režisé
rom nového naštudova nia je zaslú
žilý umelec Václav Kašllk , operu 
pohostinsky hudobne pripravi d i
r igen t jii' l B~l ohlávek. Na javisku 
ND. zaznejú i da lšie operné dielu. 
Pretože k prvoradým úlohám ŇD 
pa t ri aj sústavné uvádzanie sú
dobej českej tvorby. 

Spomenuli s te za ~aďovanie diel 
s lovenských a utorov; akým s pôso
bom t{ato vzá jomn{a výmenu kul
t6rnych hodnot r ea lizujete ? 

- Domnieva m sa, že naše kul
túry, teda česká a s lovenská, sú 
vzá jomne tak úzko prepojené, že 
je nevyhnutné ich vzá jomne roz
vl jať , a by jedna ovpl yvňova la dr u
hú. Existujú tu nielen historic ké 
koren e te jto koexistencie , a le za- · 
väzujúca je l dnešná skutočnosť , 
súčasná spolupráca umelcov vo 
všetkých oblastiad1. Pre českoslo
venskú ku ltúru v celom jej rozsu
hu - teda nielen v opernom ume-

n l - je pot rebné, aby tieto v!lzby 
boli naozajstné a celkom nefor
málne. Pred svetom by sa t otiž 
ma la naša kultúra javiť a ko glo
bálna - a práve v te jto podobe 
má svetu čo povedať. Sa mozrejme, 
má me záujem, aby sme v konkrét
n ych podmienkach t úto spoluprá
c u uskutoči'lovall tak, a by bola vše · 
s t ranne prlnosné a podnetné. 

Molete poukézať na niektoré da
né skutočnosti tejto spolupráce? 

- Stalo s a už tradlclou, že Ná
rodné divadlo hosťuje na Sloven
sku a Slovenské národné diva dlo 
vys tupu je u nás. Práve v týchto 
dňoch prer okovávame zájazd SND 
do Prahy, stan e s a tak pravdepo
dobne v marci budúceho rok u. Po
čltame teda s tým, že súbor SND 
bude prvým hosťom v novovybu
dova nom Národnom divadle. Chys
táme ti ež zá jazd Národnéh o divad 
la do Bratislavy, a to a ko súboru 
operného, ll\!< l činohernéh o. 

Predpokladáte pohostinské vy
st6penla slovenskfch spevákov v 
Národnom divadle? 

- Samozre jme. Boli by sme ra 
di, ke by slovens k! umelci u nás 
pravidelne hosťovali , poklal ná m 
da jú vhodné termíny a doh ovori
me sa. S touto s poluprácou trvalo 
do budúcnosti počltame, pretože 
sa domnievam, že je to zdravý jav. 
Na Slovens ku vyrástol rad vyni
ka júcich s pevákov, kto r! nepôso
bia už iba u nás, a le aj v zahra
nič!. Radi by s me Ich - samozre j
me- zls ka li l pre trva le jšiu spolu
prácu s Národným divadlom. Na 
ša opera mé už konkrétne dojed
na né termlny s Pet rom Dvorským, 
Magda lénou Hajóssyovou l Inými 
poprednými osobnosťami sú časné
ho slovens kého Interpretačného u
menia. Býva lé só lis tka bratis lav
s ke j opery Gabriela Bel'\nčková na
priklad teraz š tuduje titulnú úlo
hu v Smeta novej Li buši. Nazdávam 
sa teda , že tá to spolupráca bude 
i naďa lej úplne plynulá a pravi
delné . 

Chystá sa tie! zaradenie diel slo
vens kých a utorov? 

- Ako Integrá lna súčasť drama · 
turglc kého plénu sa zaradujú pra
videlne d iela výrazných osobnost! 
s lovenskej hudby. Kto s leduje re
pertoár naše j opery - a v plnej 
miere to plat i aj o č inohre - mO
že si všimnút , že sa v Národnom 
di vadle prnvidelne uvádzajú na
priklad opery já na Cikkera a Eu
gena Suchoi\a , v súčasnosti naj
v!lčšlch zja vov s lovenske j operne j 
hudby. S týmto počltame i naďale j . 
Mysllm sl, že táto s polupráca by 
ma la byt trva lá - a le aj reci proč

né, teda a by i SND zarad ovalo die 
la súdobých českých sklada te lov. 
Sám som bol spokojný s uvede 
nlm svoje j opery Zuzana Vojlrová, 
ale iste by sa našlo viac autorov 
a viac skutočne reprezentat lvnych 
operných die l našej česke j oper
nej súčasnosti. Aby som však kon
kret izova l odpoved, pripomeniem 
aspo1i inscenova nie Clkkerovej Hry 
o láske a smrti podla s lávneho 
diela Romatna Rolla nda, jeden z 
posledn ých konkrétnych dokla dov 
česko-slov enskej vzá jomnosti na 
scéne ND. 

Velk6 pozornosť vlak ND musi 
Napriek tomu s l mys llm, že vše tci 
a utori, ktor! sa na tvorive j súťaži 
zúčastnili , vyda li zo seba určite 
maximum svo jich sil, hoci až ja
visková prax ukáže, čl súťaž spl
nila všetky očakávania. V operne j 

oblasti sa vytvorili štyri d iela 
( Mlstr ]eroným L Jlréska, Vác
lav IV. od E. Hlobila, Zla té svlld· 
ba J. Boháča a Atla ntlda K. Hor
kého J. navyše na výzvu SCSKU 
vznikli opery J. F. Fischera , L Hur
nlka, M. Vacka, V. Felixa a E. Zá
mečnlka. Niektoré diela sa uvol 
nlll pre d a lšie operné scény -
nedávno mala svoju premiéru v 
Brne Horkého Atlantlda. V rámci 
súťaže vzn l.klo aJ paf ba letov z pe
ra V. Tro jans, J. Pé lenlčka, J. Ce
remugu, o. Flosmana a V. Riedi · 
baucha, dalšie na výzvu SCSKU na
plsal J. Hanuš a autorom Inéh o ba 
letu je L. Simon. Národné divadlo 
s t · vybrali pre najbližšie uvedenie 
Kyticu od ná rodného umelca Jo
sefa Pélenlčka . K lnscenova nlu 
týchto diel sa budeme postupne 
vracať a som osobne presvedčený, 
že a n i v budúcnosti sa na ne ne 
zabudne. 

To vlak predstavuje late aj ne
vledné 6lohy Interpretačné - ako 
sa 1 touto nelahkou 6lohon ND 
vyrovnáva? 

- Nechceli by s me, a by storoč
né výročie ·Ná r odnéh o divadla vy
ús ti lo Iba do ne jakého oslavného 
preds tavenia . Našou, te mer prvora
dou úlohou je, vytvori( nový tlm 
znalcov umenia, ktor! by túto pr
vú českú opernú scénu opä ť repre 
zentovali , ako tomu bolo v prlpa
de s lávnej generácie spevákov ty
pu M. · Podval ove j, M. Krásovej, E. 
Hakena, B. Blachuta a ďa lšieh. Té
to generác ia , s amozre jme, odch á
dza , res p. takmer odišla, a my te
raz muslme vytvoriť nový a repre
zentatlvny ansámbel, doplnený 
mladými silami, aby sa táto per
spektlva st ala d lhodobejšou. Túto 
situáciu t reba vid ie f objektlvne: v 
minulých rokoch s a - mysllm -
niečo zanedbalo práve vo sfére do
phiovanla súborov - a to je jed
na z najvážnejšlch úloh dn eška, 
aby skutočne repr~zentatlvny ume
lecký profil Nl\rodného divadla ne
bol púhou papierovou úlohou. 
Problé m určitej s peváckej krlzy sa 
teraz rieši .,na .pochode", h oci té · 
to prax by sa mala nskutoč f\ovaf 
perma nentne. Pretože sa vša k ur 
čité obdobie vynecha lo, vzniklo 
isté interpretačné generačné vá
kuum - a to Je dôvod k tomu, 
a by s me te raz pracovali sk utočne 
ope ratlvne a výhla dovo. Sta rostli 
vosť o mladé kádre, a n ielen vo 
s fé re ope rnej, by mala byť ply
nulá , sústavná, d lhodobé a t rpez
livé - a to s a nedá riešiť nára
zovo. Preto vysielame niektorých 
per_spektlvnych mladých s pevákov 
l do zah~anlčla, aby sme sa po
kúsili opäť zostaviť tlm umelcov, 
kto r! by našu prvú ná rodnú scénu 
r eprezentovali skutočne čestne. 
Ako som . už podotkol , nie je to 
úloha a ni jednoduchá, ani krátko
dobé, ale uvedomujeme sl ju a sna
žime sa ju riešiť neformálne a z 
hladiska perspe kt lvneho vývoja. 

Týmito zéval nfml myl lienkami 
s me sa s r iadltelom Národného di
vadla , národnf m umelcom prof. Jl
flm Pa uerom rozl6člll , lebo préve 
táto vfpoveď by mala byt zéval
nfm kreditom pre vletkfch, ktor! 
dnes pokračuj6 .., ilapajéch nlek
da jilch slávnych gener6cU éry Ko
vafovlcove j, OatrčiloYej, Tallchovej 
a ďalilch osobnosti. Ve rme, l e alo
vé riadltela ND néjdu svoje uplat
nenie v kal dodennej prazi tejto 
opernej scény. 

TOMAS G. HEJZLAR 

GRAMORBCINZII 
EUGEN SUCHOR 
FANTÄZlA A BURLESKA PRE HUSLE A ORCHESTER 
CONCERnNO PRE KLARINET A ORCHESTER 
PETER MICHALICA - husle 
JOZE-F LUPTÄCIK - klarinet 
SLOVENSKO FILHAMONIU diriguje LADISLAV SLOVAK 
OPUS Stereo 9110 0986 

Už na pohlad Je to báječná pla llia. Ladné krivky hus
ll s o zlatisto-hnedastým sfarbenlm te la, hladko-hebke J 
pokožky sú preJnuté sprava tmavým! tónmi až k ebeno
ve j černi s náznakmi kovových kontúr klarinetu. A hud
ba vo vnút ri obálky tiež tak harmonizuje; zvolená dra
maturgic ké kombinácia je Ideálna - n ielen spoločnou 
koncertantnosfou, pečaťou obdivuhodnej Suchoňovej to
tožnosti v časovom Intervale štyridsia tich štyroch rokov 
(Fan té zla - 1933, Concertino - 1977), prvotriednou In
terpretačnou umeleckou kvalitou l nahrávacou realizá
ciou, a le aj č lmsl na vyše. Akoby znelo jed iné dielo. 
Skoda, najma kvôli menej zna lé mu poslucháčovi , nejas
nosti - kolka má vlastne Concertino časti , štyri čl pä f? 
Ani .,lmpr omtu" sa nesmie vlúdiť do dokonalého výrob
ku, a kým tá to platňa mala šancu byť. 

No od designu pohliadnime na to podsta tné a za
čudujme sa - aký je Suchoň vlastne lyrlkl A nielen 
od prvých tónov je Fant6zla kantabilné, vlniac sa v pruž
ne jemnej kres be pona d prlrodnú koloristlcktí citlivosť, 
ale aj v Burleske sa rozlieva naplno. Už v reálnom ča
sovom vyjadren i je jej viac než .,burlesknostl" a povaha 
prežlvanla hudby a psychologického času ju robi ešte 
sémanticky závažnejšou. Tak!e v te jto h uslis tlcky vďač
nej skladbe dochádza k tomu Javu, k torý kedysi defi
noval MartinO: .,Konštr ukcia d iela je vecou fixovanou, 
kým forma vecou živou. je to pocit, uskutočňujúci sn 
plasticky, ale v aktlvnom prlbllženl sa k dielu" . Mne sa 
forma stala živou a ko jed iné veta, vlastne súvetie hlad
ko plyn úce vypovedané pokojným sice, n o vnútorne za
u jatým hlasom. P. Michalica ju tak a j pochopil, svo je 
h usle rozospieva l v mäkke j _aerodyna mic kej llnll bez 
ostrejšlch akcentov. No oná .,živé for ma" vystupuje ešte 
viac do popredia v Concertine, azda tektonicky najuvol
nenejšom Suchoňovom diele - Improvizácii kla rinetu 
ako symbo!u všetkých tých plšfa lok čl fu jár, na kto
rých s l Ju!!ovl hudci skúšali behy, figúr y, obmieňali 
melódie, pod ktorými sa vinie delikátne sónlcky rlešen6 
pozadie orchestra. AJ v posledneJ časti to tba na chvllu 
zavlrl a klarinet sa zasa nad lho r ozospieva; hoci kon
štrukčne by sa zdal opak - že Ide o rýchly poh yb a gra
dáciu k plnokrvnému, normou požadovanému záveru. 
J. Luptáčik pa'trl k najužše j špičke slovens kéh o koncert
ného umenia, čo dobre vedia obdivovatelia jeh o .,sól" 
v Slovens kej filharmónii, už roky márne čakaj(lcl na 
aspoň jeden- jediný .,k iks". Ll!ptáčlk tm zatial nevyho"el. 
Ale vážne - jeho tón je krásny, r egist re vyrovnané, 
frézovanie prirodzené. A napodiv an! on - podobne ako 
Michalica - nevyužil v s tvá rnen l svojho pa rtu prlllšný 
dyna mický a výrazový rozptyl, muzlclruje volne a spev
ne v prllleh avom s trednom pásme. AJ preto je celé pla t
~a taká súladná, Jednoliata . Nahrávacle mu IImu sa pri
tom plne vydarila zvuková rovnováha medzi sólovými né
strojmi a orch est rom, k torá býva v súčasne j pra xi často 
kameňom úrazu. V tomto pr lpade je perfektné . 

Možno sl predstavU vášnivejšiu Fantáziu a bur lesku, 
čo_ by bola bližšie k Impresionizmu ta kéh o Szyman ow
s kého, možno sl predstaviť vypätejšie, .,cifrovanejšie" 
Concertino. Táto platňa Je dokladom poetického, lyric
kého Interpretačného výk ladu, na ktorom sa zh odli vo 
vzácnej súhre v~etcl zúčastnen l. V tom je je j čistota, je
dinečnost a hodnota . 

IGOR PODRACKf 

FRANZ SCHUBERT · 
PIANO QUINTET IN A MAJOR, "TROUT", OPUS 114 
HELENA GÄFFOROVÄ - plano, VIKTOR SIMCISKO 
violin, MILÄN TELECKf - vio la, JURAJ ALEXANDER 
violoncello, ALĎERT SCHOFFER - contrabas 
© OPUS Stereo 91111261 

Schube rto•o Klavlrne kvinteto .,Patruh" patri k na j
s lévnejš!m evergr eenom klas tcko-romantlckeJ komornej 
hudbY: Za svoj ná zov ďakuje rovnomennej plesni, na ná 
pev k torej autor vystava l variačnú časf diela. 

. Oblúbenos f kvinteta prameni v jeh o lnvenčnostl , svie 
žom prchladnom spôsobe hudobného zobrazova nia . 
Skladba svojim poľ\atfm a výra zom predstavuje akýsi me
dzičlá nok medzi tradičnou podobou vážne ladenej sonáty 
a . d iver timen tom s akcentom na ušl achtllú zábavnosť. 
Majstrovská dvojitá optika, k torá prameni z ludového 
tónu na jednej a z umeleckej pretenčnostl na druhej 
s tran e, dá va kvintetu svojrázny, jedinečný cha rakter. 
ktorý je žriedlom a zé rove1i l zárukou Jeho ve lke j pô-
sobivos ti. · 

Sch ubert dokázal v tom to diele suverénne zjednoti ť 
požiadavky v jeho dobe tak oblúbené ho brilantného štý
lu s komornos fou, kt_orá sa odzrkadluje v s triedani né 
s~rojov v ich duchaplne j koordinácii l svo trl\ znostl, ako 
BJ v boha tom zahusťovani faktúry protlhlasml, apliká 
ciou logiky motivickej práce účinným využltlm lm ltač
néh o variačného prlnclpu ako s tavebného prostriedku. 

Interpret ačné ná roky vychádzajú z uzemnenostl kla
vlm eho kvinteta v trad fc ll klasicizmu, čo sa pre javuje 
v kreh kosti a citlivos ti me lodických l!n ll, vyžadu júcich 
jemné tleňovanle Ich priebehu a plynulé dokreslovanie 
ich oblúkov. Dramatickejšie polohy, ktoré obsahu je die
lo v s úlade s rozvojom hudobného romantizmu, mus ia 
byť chápané a podal'\é v duchu Interpret ačných tenden 
cii klasicizmu, bez ná nosov d rsne jšlch dynamických vý
razových d imenzi!. 

Dobrá a Inšpirovaná Interpretácia vyrastajúca zo skú
senej súh ry a poznania tradlc te komorného muzlc!ro
vanla st upňuje llčlnok diela, vyžadu júc lahkú, a le s uve
ré nnu hru. Kvalitu predvedenia zaruču je l štýlový jem
nocit, zmysel pre správnu, adekvátnu volbu tempa kaž
de j čast! bez nadsadených r ubát, ktoré často pramenia 
z nepochopenia klasicis tickej skúsenosti vzťahujúcej sa 
aj na tvor bu Sch uberta. 

Posluch platne poskytuje ne na rušenú radosť tak z die
la , ako l zo samotného Interpretačného umeleckého 
prejavu účinkujúcich. - AL-



DNI ČESKOSLOVENSKEJ HUDBY NA UKRAJINE šej strany sme však museU vysloviť neskr9van9 obdiv 
všetk9m Interpretom, ktor! s perfektnou technickou do
konalosťou a - možno povedať - slovansk9m c1tov9m 
zanletenfm lnterpretovaU všetky naštudované diela. Oso
bitne ma zaujal dirigent - národn9 umelec ZSSR 
F. Clull!enko, ktor9 suverénne, s neobyčajn9m vnútor
n9m ponorom do obsahu kompozfclf, naspamäť naštudo
val s Kyjevskou ltátnou fllharm6nlou a jej Komoraýa 
orchestrom päť náročn9ch súčasn9ch partlttlr [ E. Su
choň, M. Novák, J. Boháč, V. Kučera, P. Bagin); ďalej 
technicky bravúrna harfistka zas!. umelkyňa ZSSR I. Sl· 
dorenkovová (J. Dvol'áček) a nlekolk! laureáti domá
cich a medzlnárodn9ch stlťažf, ktor! Interpretovali diela 
D. Kardoša, A. Očenáša, P. Ebena a J. Zimmera. Cha
rakterizovať atmosféru jednotllv9ch koncertov možno 
asi takto - obecenstvo v Kyjeve je náročné, ale velmi, 
velmi srdečné . .. 

Kyjevská kňažná Libuša sa volá Lybeď. Mala troch 
bratov a jedného dňa s nimi vysttlpla (vlani odvtedy 
uplynulo"pol druha tisicročia) z.lode na Dneprl. A ďalej 
to u! -lllo tak, ako ~omu v hlstorlckfch legendách b9va 
zvykom . • . Povedall sl, le zalolla mesto, a zalolla ho 
prAve tu, na tomto mieste ... Všetci stlrodencl Klj, Sčel, 
Cborlv a Lybeď potom pomenovaU mesto po . najstar
lom bratovi . •• 

HAMEPHLttn 

r·,··r~ 
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TCiká je povés( o vzniku jedného z najsta~šfch centier 
vfchodnej Európy - a v dnešnom Kyjeve sa skutočne 
molno doslova ponorU do hlbfn vekov, do tajov staro
bylej kulttlry . . . Pamatn(k zakladatelom Kyjeva patri 
k novfm dominantám mesta, vytvoren9m k jeho v9-
znamnému Jubileu. Hlavné mesto sovietskej Ukrajiny, 
poetom obyvatelov - 2,3 mlllóna - tretie, rozlohou 
druhé najv&čšle mesto Sovietskeho zvaiu, Je však doslo
va nabité stlčasnfml 1 Iitstorlck9ml pamiatkami. Kyjev 
je bohaté, priemyselné mesto, ktorého v9robky poznajťt 
vo vy§e šesfdestattch krajinách celého sveta. A pritom 
sa stále dari uch·ováv:a( v meste zelené plochy, miesta pre 
oddych, večermi prechádzky a vlkendové v9lety. Kyjev 
patri medzi najzelenejšle velkomestá na svete a - je 
na ťo právom hrdf· ... 

... ~- ....., ~My:·t),t":il~ ;\(W ,t)'!Cil~O ~ li!Htttt'lf 
ti,. ... IID;plila....w .... w~}i~'~" .sMU u.:f4u~ 

Naia deleaácla mala molnoaf 1hlladnuf maohtvo 1111· 
miUhodnoaU, uakutol!alla rad besied so skladatefmJ a 
hudobnými teoretikmi, ktor( prejavm spontánny 16ujaa 
o i!eskoaloveDtk6 hudobn6 kult6ru a menovite o naia 
16i!asn6 tvorbu, i!o dokumentovali najml svojou ti!asfoa 
na vletkých koncertoch. A vari alte jedna skatol!aosf: 
neuveritefae korektný a ialclaUvay dujem a61ho ana
rálneho kon1ulátu fsenerálny kon1ul s. Varhollk a jeho 
1áatupca s. Horák), ktorý nlelenle denne sledoval a spo
ločensky umocňoval vý1nam Dn( československej hudby 
na Ukrajine, ale navyle konkrétnou pomocou a radaal 
prispel k 6spelnému výsledku akUvnej spolupráca ma
dll partnerskými IVilml a fondmi. 
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Spomfnané skutočnosti netvoria však osamotená hr
dos( mesta na Dneprl. Bohat9 kulttlrny llvot pulzuje 
'Kyjevom všedn9ch dnf a občan mesta má vskutku velk9 
v9ber ponuky kultťírneho vylltia v .divadlách, koncert
nfch sieňach, v9tvarn9ch pavilónoch, klnodlvadlách a 
v oblasti záujmovej umeleckej činnosti. 

v dňoch 11. al 14. oktO~ra t. r. som mal možnosť 
byf účastnfkom kultúrno;;poločenského a dozaista l v9-
znamného poUtlckého podujatia v Kyjeve, ktoré prlpra
vlll Ministerstvo kultúry USSR, Zvaz ukrajtnsk9ch skla
_dátelov a jeho hudobn9 fond, ako aj Spoločnos( soviet
sko-československého prlatelstva. V t9chto dňoch prebie
hali na Ukrajine Dni i!eskoslovenskel hudobael tvorby, 
ktoré - dozaista 1 zásluhou organizačnej prfpravy, ale 
najma spontánnym záujmom obyvatelstva - dosiahll ml
m9rladny spoločensk9 ohlas. V Kyjeve a Charkove sa 
uskutočnllo p8ť závažných koncertov, na ktor9ch od
znelo 28 skladieb od dvadsiatich šiestich českfch a slo
vensk9ch skladatelov v lnterpretácil vynlkaj11cich ume
leck9ch telles a sOllstov Ukrajinskej sovietskej soclalls
tlckej republiky. 
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V rámci Dni i!l. kalt6ry na UkraJine od1neU viaceré 
skladby sloveDikých autorov - E~ Suchoňa, A. OhnAla, 
D. Kardola, Z. Mlkulu, M. Nováka, J. Zimmera, P. Ba
gina, J. Hatrlka, V. Godára a cfalllcb. 

Pochopltelne, bolo by subjektlvnym hladlskom cha
rakterizovať po!lujatla Iba podla tlspešnostl a spontán
neho ohlasu jednotllv9ch dl!!l našich autorov - a do 
odchodu našej delegácie z Kyjeva sa e§te neskompletl
zovall kritické ohla~y v dennej a odbornej tlači. z na-

Postskriptum: Naša delegácia mala ako "domácu tllo
hu~ zabezpečit návrat hudobn9ch materiálov, ktoré na 
koncerty poskytol Ceskoslovensk9 zväz skladatelov pros
tredn!ctvom Ceského a Slovenského hudobného fondu. 
Na spontánnu Žiadosť koncertn9ch umelcov a usporta
datelov - pri ich uisten1 o zabezpečeni Ifermanentnej 
reprlzovostt skladieb v koncertnom repertoári v Soviet
skom zväze - sme sa dopustili priestupku: väčšinu no
tového materiálu sme interpretom ponechali. Vari sa 
nám odpust! - nech hudba, hudba česk9ch a sloven
sk9ch skladatelov znie v krajine prtatelov 1 v krásnom 
meste na Dneprl, ktoré má tolko bllzl<eho s našou krá
savicou na Dunaji. A navyše ·- ver!m, že v novembri, 
kedy sa uskutočnia Dni ukrajinskej hudby v Ceskoslo
vensku, dokážeme našim prlatelom a kolegom byť rov
nako ťíprlmn9ml a korektn9m1 host!tefml, organizátormi 
11 partnermi, ako to bolo pri pr!ležltostt Dn! našej hudby 
na Ukrajine. PAVOL BAGIN 

Flámsky hudobný festival 
Krajina, známa ako oblast najvyššieho 

rozkvetu hudby renesancie a vyspelého 
vftvarného umenia, sa črtá azda každé
mu, kto nechodil v t9chto oblastiach, 
ako dve tlplne odllšné lokality, lebo si 
máiokto pri oddelenom štúdiu kult11ry 
hudby a v9tvarného umenia uvedomuje 
Ich organlcktl a historickú jednotnosť. 
Cloveku, ktorému sa pošťastilo navštlvl( 
flámske mestá ako Bruggy, Gent, Ant
verpý'; óstende, sa však všetko jav! inak. 
Prekl'ilsna, zachovaná renesančná ax:chi
tekfdta, monumentálne chrámy, ·bohato 
·8 vkusne vyzdobené domy me§(anov, ob
chodnlkov, členov cechov a glld, ohra
nU!ujtlce námestia, pozoruhodné doku-

. menty a zbierky v9tvarného umenia -
to všetko svedči o valkom hospodárskom 
a kulttlrnom rozmachu počfnajtlc 13. sto
ročlm. V tomto prostredi pôsobili teda 
predstavitella · fransko-flámskej školy: 
Dufay, Blnchols, Ockeghem, Obrecht, Jos
quln a ich slávni nasledovnfcl; tu sl člo
vek uvedomuje, le bratia van Eyck, Mam
ling boU Ich vrstovnfkml, a vldf, aké 
prostredie hostilo Ich v9znamn11 umelec
kd prácu a ak9 hospodársky rozkvet bol 
llvltel"om tejto vysokej kulttlry. 

Flámsko 1 v súčasnosti :!lje tntenz!v
nym kult11rnym životom, ktor9 ani v let 
n9ch mesiacoch neutfcha. Flámsky festi
val v Bruggách [29. 7. - 13. 8. 1983), 
ktorého t9ždňov9 v9sek od 2. do 9. au
gusta som mal možnosť navštfvit, obsa
hoval rad koncertov, v9stavu nástrojov, 
medzlnárodntl klavlrnu a čembalovú sú
fa!, prednášky o nástrojárs tve, o stavbe 
a 11drlbe klávesov9ch nástrojov. 

Poverenec Ministerstva kult11ry Belgic
ka, ktorého som bol hos~om na základe 
kultťírnej dohody, zaviedol ma do su
sedn9ch horeuveden9ch miest, čfm mi 
umo:!nll uvidieť najv9znamnejšie kolek
cle· a dokumenty· v9tvarného umenia o 
nástrojov9ch zbierok. 1'a!ko oplsať do
jem ktor9 c!tl človek pri zhlladnutf 
krlchového oltára Huberta a Jána yan 
Eycka, kto1·ému prisltlcha aj epochálny 
hlstorlck9 v9znam vo v9vojl maliarske
ho umenia, ·ale aj t echnológie práce s 
olejovfmi farbami. svoju prfslušnosť k 
lokallte dokumentuj11 - pri reproduk
cl4ch (alko vnfmatefné - detaily z flám
skych miest, ktoré molno vidiet cez zob
razované okná v pozad!. Takisto obdi
vuhodné stl diela Hansa Memlinga, maj
stra s11ladu drobnokresbov9ch detailov 
a, kompozičnej koncepcie. 

N4strojové· zbierky obsahuj11 velké 
množstvo prekrásnych klávesov9ch ná
strojov clavichordov, čembál, spinetov. 
Zvlášt~os(ou zbierky v Antverpách je, l e 
mnoho nástrojov sa udržiava v pouli
telnom stave. Vedenie zbeirky dáva sú
hlas hudobnfkom, ako i študentom aj 
zo zahraničia k tomu, aby mohU cvičiť 
na tfchto nás trojoch. 
Náplň festlvalov9ch koncertov tvorila 

hudba v dobovom zneni, a to nielen re
nesancie, ale aj baroka a klasicizmu, kto
rtl stlbory a sólis ti - prevažne z An
glicka - predvádzali na dobov9ch né
strojoch. Koncert stlboru CHIAROSCURO 
Vltkal Sollats En1emble s klaviristom a 
organistom Nlaelom Rogersom, venovan9 
tvorbe Joaapha Haydna a jeho vrstovnl
kov, obsahova l niektoré klav!rne, a ko 
i vokálne a ensemblové diela, sprevádza-

né na klavfri, resp. organe, a dokumen
toval zvukové charakteristiky dobového 
klavlra, ktorému sa nutne musia prlspO
sobovaf aj speváci. Koncert ukázal, do 
akej miery narástli nároky na vystup-

. ňovanle hlasitosti Interpretácie. Nepri
praveného poslucháča Iste trocha aj šo
kuje absencia Intenzity, na ktortl sme 
sl medzlt9m zvykU. S11bor predviedol má
lo známe vokálne a klavlŕne diela J. 
Haydna; C\"Ph. E. Bacha, Mo1arta a ln9ch 
skladatelov. rokoka a klasicizmu. 
' Súbor.: The, Engli1h Concert Trevora 
Plnnocka predviedol koncertné diela Cb. 
AY11ona, J. S. Bacha a Vivaldiho. In
terpretačn9 št91, usllujtlci sa o verné do
bové znenie, postavili predvedené sklad
by do celkom Iného - u nás Iste vel
ml nezvyklého - svetla. Vivaldiho Stvo
ro ročných obdobi, ktoré poznáme v zvu
kovej realizácll súčasn9m1 nástrojmi, vy
zneli tlplne v tieni akéhosi "sotto voce", 
lebo virtuózny lesk s6lov9ch huslf udr
žiavali dobové črevové struny (azda aj 
hodvábna, E struna) v ,historlck9ch me
dzl.ach~. 

Rozkošnú ukážku renesačnej hry "Cu
pld and Deat~~ s hudbou Christophera 
Glbbonsa a Mathewa Locka uviedol sú
bor Consort of Musicke Anthonyho Roo
leya v Memllngovom mťízeu. Bolo to pás
mo prózy, inštrumentálnej, ako i Inštru
mentálno-vokálnej hudby s tancom -
ako sa takéto "masky~, čl pastierske h ry 
v obdobi pred vznikom opery aj pred
vádzali. Starinársku chrumkavost PQd·· 
porovall okrem št9lu hereck9ch v9ko
nov aj kost9my, navrhnuté podla naiv
n9ch vzorov zo 16. storočia, k čomu prls
ltlchali 1 "javiskové~ efekty, čo - vrá
tane pôvabnej a mierne falošnej hry ná
s trojového súboru - znás9bllo dojem 
vernej dobovej autentickosti . 

Podobná charakteristika plati aj na 
predvedenie Bachových kaat4t súborom 
The Taveraer Players a na Interpretáciu 
Bachových Brandenbunkých koacertov 
súborom Am•terdam Baroque Orchestra 
pod vedenlm Toaa Kooamana. Nezvyk
lost zvukového spektra, realizovaného 
technicky nevybaven9m1 nástrojmi (pri
rodné rohy), vytvorila tak fi clonu m1mo
funkčn9ch zvukov vznikajúcich pri pre
kračovan1 Intervalov a ln9ch postupov, 
že zna menall nemalú konkurenciu tenko 
znejficlm s6lov9m nás trojom. 

Bola to - aspoň pre mňa - neoce 
nltelná skťísenost s ledova( sllčasné tren
-dy v Interpretácii, ktoré azda teraz kul
minujú; tnterp_retl pocituj11 nutnosť rea 
lizovať nielen diela skladatelov renesan
cie a baroka, ale aj klasicizmu na do
bov9ch nástrojoch. Podla môjho n~zo
ru Ide o extrémne polohy purizmu, kto
ré nemožno pokladať za deflnltlvne. Je 
totiž Isté, že barokové skladby, hrané 
na modernom klavfrl, prenášajťí účinok 
tejto hudby dp neadekvátnych rovin; zá
roveň sa musi konštatovať, čo som už 
často prfzvukoval, že prispôsobivosť na
šich hudobn9ch predstáv modern9m ná
strojom podmieňuje pocttovaf pravover
né a zásadné uplatnenie star9ch nástro
jov za dezortentujfice. Predovšetk9m zvu
ky t9chto nástrojov nedovolujťí dnešné
mu človeku zážltkove sa oddat on9m 
bezosporu vysok9m. hodnotá m diel bllž
še j a vzdia lenejše j minulosti. Existuje tu 

Hudba,· divadlo a balet 
pod aténskou Akropolou 

Atén1ky medzln4rodaý 
fe1tival sa široko konci
puje smerom k oper e, dl· 
vadlu, koncertom a bale
tu. Je jedn9m z najdlh· 
š lch európskych festiva
lov - zač!na každ9 rok 
v júni a završuje sa kon
com septembra. Odohrá
va sa v Aténach na 
dvoch pamätihodných 
miestach - v OdeOne He
roda Attlca a na -vrchol
ku Lykabetos. Aténsky 
fes tival čiastočne zabez
pečuje l divadelné pro
dukcie v slávnom antic
kom divadle v Eplda uru. 
Má velkú minulost a svo
je snahy buduje na hu
manistickom odkaze an
tiky, a le zároveň sa mO
že pochváliť skvel9ml ú

. spechml v rozvoji súčas
ne j gréckej kultllry. 

Pre Grécko je, samo
zrejme, dOležité predo
všetk9m antická divadel
ná tradfcla, ktorá zna
mená a j velká atrakciu 
pre zahranlčn9ch náv-

števnlkov Grécka. Pr eto 
aténsky festival uvádza 
každoročne niekolko in
scenácii antlck9ch klasi
kov, ktoré š tudujú v or i
gináli pr.edovšetk9m a
ténske a solúnske súbo
ry. V tohtoročn9ch pro
gramoch zaznela na pr i
klad Alschylova Oresteia, 
Aristofanov Mier, Euripi
dov oreste1, ale 1 Ka
zantzaklsova Sodoma a 
Gomora, Shakespearov 
Hamlet, Goetheho Faust 
a Mamangakisova multi
mediálna produkcia 
"Odyuea". V koncertnej 
oblasti dominovali predo
všetk9m dve vystúpenia 
London Symphony Or
cheltra, s nim vystúpil 
·a ko sólista 16-ročn~ gréc
ky klavlrny virtuóz Di
mltrl Sgouros, ovenčen~ 
už zlat~mi medaila mi zo 
sofijského Medzinárod.né
ho festlvlllu UNICEF a 
predvlai1a jšej medzlná · 
rodne j klavlrne j súťaže v 
ta lia nskom Ancone. Hral 

istá hraničná čiara, ktorú treba ešte 
ná jsť - a to je najdôležite jšie ponauče
nie z konkrétnych koncertov, ktoré som 
mal možnost počuf v rámci festivalu v 
Bruggách. 

Summa summarum - mOj program a po
byt, z belgicke j strany znamenite pri
praven9 a starostlivo realizovan9, bol 
mimoriadne poučn9 a šlt9 priamo na mo
ju obojstrannosť umeleck~ch záujmov, 
kollsajúclch medzi hudbou a v9tvarn9m 
umenlm. JÄN ALBRECHT 

suverénne Elaarove va
riácie Enigma. Okrem 
viedenského Toakllaat
ler-Orchestra a Fiiliar
monického orchestra 1 
Haaau boli vzácnymi hos
ťami y antickom divadle 
Heroda Attlca Moakovskf 
akademickt orchester s 
Dmitrijom Kitajenkom a 
Sofijská fllharm6nia s 
Konstaatinom llljevom. 
Oporou koncertn9ch pro
gramov sa s tali skladby 

' g réckehÓ modérnéh·o ~la
sika Maitolisa Kalolillrlu, 
ktorého 100. vyročie sl 
grécka kultúra tohto ro
ku prlpomfna. Kalomlri
sovou operou "Stavltef" 
aténsky festival otváral 
svoj nlekolkot9ždi\ov9 
maratón. 

Grécke publikum je 
velk9m ctiterom opery a 
baletu. Nie nadarmo prá
ve tu, na aténskom fes
tivale zažiaril po prv9 
raz hlas legendárnej Má
rie Callasovej, ktorá má 
dnes svoju pokračovateľ
ku vo hviezdnej dráhe 
Aa_nes Baltsyovej. Wag
nerovo svetové jubileum 
sl uctili Atény pohostln
sk9m predstaven!m Tri•· 
tana a Izoldy na fiplltl 
Akropoly v realizácii ber
llnskej NemeckeJ iltátnej 
opery s Ludmilou Dvot6-
kovou v titulnej úlohe. 
Beethovenov Fidelio v 
podani toho Istého sl1bo
ru tu zaznel ako velké 
a ušfachtllá mierová vý
zva. 

Cyklus baletn9ch pro
dukci! otvá ral súbor Ku
bánskeho národného ba· 
letu, ktor9 potom vystrie
da l Béjértov Balet ll. 
storočia, súbor Marthy 
Grahamovej so skvelou 
inscenáciou Klytalmnes
try, balet zo San Frau
cilka s dielami Prokofie
va a Stravinského, LI
tovský iltétny balet s Ma· 
jou Pllseckou ako sólist· 
kou a grécky súbor Chro
darama, umelecká skupl· 
na vysok~ch amblcil. 

Aténsky festival má vo 
svete vysoké umelecké 
renomé. V nedávnej mi
nulos ti ho spoluvytvára
li 1 česk oslovensk! umel
ci, s ktor~ml podla slov 
rladttela Xenofona Spy
rou festival naďalej po
čfto . V budúcom roku o
sláv ia Atény už 40. V9· 
roč ie svojich vrcholných 
umel eck~ch slávnosti. 
Chysta jú sa na ne s pi· 
nou' vážnosfou a s ?ýbe
rom najlepšieh produkcii 
o umelcov. Počltajú s 
19111 , že pod Akropolou 
zaznie i Smetanova Pre
daná nevesta. 

JIIU VITULA. Atéuy 



Dirigent Zdenäk Bilek jubiluje 

Až FANATICKÉ 
ZAUJATIE PRE DIELO 

Okrúhle životné jubileá umelcov 
b9vajt1 nielen pril ežitosťou bilan
covať, ale aj z1:1m9šfaf s a nad ži· 
votn9ml peripetia mi, predpoklad
ml, ta lentom, možnosťami a s kon
frontovať Ich s dos lahnut9mi v9-
s ledkaml, s prlnosom pre národ, 
ktorému venova li svoje sily, nuda
nie l schopnosti. 

Ztvotná cesta jubllujt1ceho šesť
desia tnika [ 26. októbra l dirigen
ta Zdeňka BUka začala s a na se
vernej Morave v Llpnlku nad Beč
vou. Ako 3-ročn9 stratil otca a v9-
chovu 1 vzdelanie zabezpečila svoj-

· mu nnjmladšiemu Zdei\kovl -tak 
Isto ako predchádzajt1clm dvom 
s tarš lm s ynom Iba ovdovelá 
matka. Po maturite na lipnlckom 
gymnáziu navštevoval Bllek od r. 
1942 brnens ké konze rvatórium, kde 
š tudoval klavlr, organ, kompozl· 
clu l dirigovanie (u B. Lišku 1. Br· 
nenské š túdiá prerušili však načas 
vojnové udalosti a Bllek musel 
pracovať v Bohuslavlciach na Vlá· 
re v muničnej továrni. Dirigovanie 
a bsolvoval r. 1950, potom prešiel 
na brat islavskú VSMU, kde bol 
poslucháčom V. Talicha [ dirigova
nie ), j. Cikke ra ( kompozlcla l a S. 
Né me t!Ía-Samorlnskeho [ klavlr 1. S 
mimoriadnym ohlasom sa stretol 
Bllkov dlplomov9 koncert, na kto
rom 21. má ja 1953 uviedol s o SF 
symfonickú suitu Radúz a Mahu
llena od j. Suka. Od· s ezóny 1954 

s tal s a asis tentom dlrlg&nta SF, ne
skôr druh 9m dirigentom. 

Dokumentom vážnosti, akú pre
chovával V. Ta licli voči svo jmu 
žiakovi , bolo l vyznamena nie, kto
ré mu v r. 1956 udelil t9m, že ho 
pove ril dokončit v Supraphone 
s voju poslednú grnmonahrávku 
s ymfonic ke j básne Zrá nl od j. Su
ka s orchest rom Ceske j filha rmó
nie. 

Už od prv9ch rokov s vojej dlri· 
gents kej ka riéry upozorňoval ju
bila nt na seba vynika júcimi v9kon
mi a j v in tet·pretácii súčasnej slo· 
venske j symfonicke j tvorby. Ako 
mimoriadny poslucháč H. Swarov
ského na Akademie ftir Musik und 
durs tellende Kuns t vo Viedni [od 
t'. 1957 1 spoznával ta mo jšl boha tý 
hudobný živo t l i nt erpretačné maj
st rovstvo dirigentov sve tového me
na. je prlznačné, že pri s krom
ných možnos ti ach s ebareallzácie, 
a ké dostáva l, sn jeho prv9 a hneď 
obrovský znh raničn9 úspech viaže 
na zá jazd orchestra SF do Be lgic
ka v r. 1958. O rok neskôr Bllek 

úspešne obs tál pri prvom stretnu
ti s opern9m orch estrom SND na 
predstavenl Verdiho opery Othel
lo. Aj keď za pultom SF prlležltos
tl prezentovať s a dostával dosť má
lo, preds a len ús pešne účinkova l 
tak doma, ako v zahranič l (PĽR , 
MĽR, ZSSR, Tallanskol. 

Oalšlm Impulzom pre Bllkov u
meleck9 rozvoj bol študljn9 pobyt 
v "Bená tkach severu", kde bol od 
r . 1966 as istentom šéfdirigenta Le
ningradskej filharmónie j. Mravln· 
ského. Podobne, ako pred nim L. 
Slovák, zoznámil sa s bohatou kul
túrnou tradlclou mesta a zlska l 
cenné poznatky, ktoré neskôr vy
užlval v Inter pretácii die l rus k9ch 
l sovietskych skladatefov. 

Oalšlu etapu Bllkovho umelecké· 
ho v9voja predstavuje od r . 1969 
funkcia šéfdirigenta Státneho sym
fonického orches tra ( Filharmonle 
pracuj lclch 1 v Gottwaldove. Zvýše
nie frekventovanosti dlrlgentsk9ch 
prlležitostl prispelo k v9raznému 
obohateniu Bllkovho repertoáru. 
Ako umeleck9 vedt1cl dirigentskou 
činnosťou 1 clefavedomou dra ma
turgiou v9zna mne zasiahol do u
meleckého ras tu telesa. s preni· 
kav9m ohlasom stre tlo sa Blikavo 
vystúpenie v rá mci Dni čs. kultú· 
ry v Tbilis i v decembri ~J!70. Po
hostinsky dirigova l v NSR, NDR, 
Nórsku, so SSOG v MĽR a Rumun
sku. Priaznivú t•ezonanclu vzbu· 
dllo na s tránkach tlače jeho vy
s tt1penle za pultom Ceske j filhar 
mónie v r. 1973. 

V r. 1975-78 t1člnkova l Bllek ako 
šéf opery Státneho divadla v Ko
šiciach. Prlpravll tu premiéru 3. 
košickej Inscenácie Suchoi\ove j 
Krút l1nvy, Cikke rovho jura jánošl· 
ka, Pucciniho Mada me Butterfly, 
Holoubkov9ch Bačovských žartov. 
Pôsobenie vo východoslovenske j 
metl'Opole umožnilo mu aj spolu
prácu so SF. 

Od r. 1979 pôsobi Blle k mimo 
CSSR. jeho zahraničná umelecká 
pú ť zača l a v Calro Symphony Or· 
c hestra v Káhire, po 2 mesiacoch 
prešiel však do Bagdadu ako dl · 
r lgen t lraqi National Symphony 
Orc hest ra. Sta l sa v Iraku prvým 
dirigentom, ktorý pripravil o vie
dol s ymfonic ký koncert . 

Bllek pa t r i v čs. relác iách k u· 
melecky vyhraneným špi čkovým 
di rigentom. jeho tvorivý rukopis 
cha rakterizuje v duchu ta llchov· 
ských zásad fanatické zauja tie pre 
Interpretované dielo. Dokáže sa po· 

norlt do jeho hlbok, vybrúsiť a vy· 
zdvihnúť l najmenšie deta lly pri 
plnom zohfadnenl celku. Bllkove 
kreácie presvedčujú, strhujú, pre
tože Ich vie na plnit vnútorným dy
na mizmom l vrúcnou emocionali
tou. Recenzenti postrehli vefkole
posf Bllkovho vedenia melódie, 
plynulosť a prirodzenosť hudobné· 
ho toku, elektrizujúce napätie, 
zmysel pre proporcionalitu arch! · 
tektonickej výstavby, maslvnosť 
je j monumentallty 1 krehkosť cit
livej lyriky. Vrodená a prirodze
ná hudobnosť, nevšedné pamäťové 
predpoklady (väčšinu svojho roz
siahleho re pertoáru ovláda s pa mä
ti l sú mu tým najspofahlivé jšlm 
vodidlom pri určovani koncepcie 
diela . Jeho pre jav je ako zliatina 
kovov - mužný až robus tný, tem· 
peramentný, no zároveň citllv9, u
šfachtllý a vrúcny. 

Popri svetovej orchestrálne j u 
vokálno-symfonickej literatúre vý
znamnú súčast Bllkovho repertolt · 
ru tvori slovenská a česká tvorba. 
Popredné miesto v i'lom patri Dva· 
tákovi, Janáčkovi, Ma rtlníl , Sme· 
ta novi a najmä Sukovi; v oblasti 
s lovenskej symfonickej tvor by 
umelec naštudoval počlnajúc Bel
lom rad kfúčových opusov našich 
skladate rov vše tkých generác ii. V 
porovnani so symfonic kými diela· 
mi je hudobno-drama tická tvorba 
zastúpená v jeho r epertoári skrom· 
ne jšle, uvediem okrem spomlnu· 
ných opie r Beethovenovho Fidella , 
Smetanov u Predanú nevestu. Ver
dlho Traviatu. TrubaMtra, Mascag· 
n iho Sedliacku česť a ďal šie . 

Vzhladom na osobitosť ta lentu 
krivka Blikavej umelecke j drá hy 
nezodpovedá dostatočne prognó· 
za m a náde já m, čo doi\ho vkladal 
jeho veľký učiter , národný ume· 
lee v. Talich . Dúfajme. že jeho 
osobité, ne malé umenie dostane 
viac pr lležitostl k sebareulizácii aj 
na domácich pódiác h a zmizne bie· 
le miesto v jeho diskogrufii, pre· 
tože g ra mopriemysel sa zachoval 
k ne mu dote raz macošsky. 

VLADIMIR Cl2IK 

ROKOVALI V BANSKEJ BYSTRICI p~·ipravených re fe rátov 
živCI d iskusiu u v závere 
s tanovila úlohy pre ďal~! 
rozvo j hudobné ho dian i!t 
mesta. rea lizác iu ktorých 
predpokladá nielen s kvu· 
lltnenle, ale ti ež vytvore· 
nie väčŠieho zázemia 
hudbymilovného pu blika . 

nos ť koncerto m vod ftt 
vy br1:1 ných hudobn9ch 
žánrov a inter pretlW : 
ná vš t ev n os ť su zvyšu je s 
dob rou propagác iou. 

- EM-

KONKURZ 

... 

Smetanova Hubička 
na scéne DJGT v Banskei Bystrici 

Už po druhý raz 
Poslednou premiérou ope rne j s cény Divadla )onla 

Gregora-Tajovského v Banskej Bystrici, ktorá uzatvori 
la uplynulú umeleckú sezónu, bolo dielo Bedficha Sae
tanu Hubička ( 3. a 4. Vl. 1983 ). 

Smetanovu Hubička je typom opery, ktorá svojim ná
metom, hudobným spracovanlm, dramatickou výstavbou 
1 jazykov~mi prostriedkami vytvára pre realizátorov 
možnosť uplatnenia celého diapazónu Inšpiračných mo
mentov a Interpretačných hodnôt. "Prostonárodná ope
ra" - ako ju nazval sám autor - čerpá námet z ru
dového vidieckeho prostredia a dáva vyznlet všetkým 
prvkom života vidier;keho človeka : od krásnej prlrody 
až po osobné problémy mlluj(tceho s rdca . jednoduchý 
prlbeh libreta Elllky Kr6snohorskej je apoteózou prosté
ho českého človeka s jeho zmyslom pre dobro a poro
zumenie. V tomto duchu viedol naštudovanie Hubičky 
aj hosťujúci režisér Josef Prlidek (juhočeské divadlo Ces
ké Bud~jovice 1. Dôraz kládol predovšetk ým na bežnú, 
bezprostrednú, rudsky prirodzenú komunikáciu hlavných 
pps táv s jemným akcentom na fudovos f a dobrosrdečnú 
prostotu, ktorá zachovala v akciách prehfa dnú nadväz
nost deja a jednotlivých výstupov vo vzájomne kon
trastnom pôs obeni. Režisé r akcentoval a po teózny cha
rakter diela nenásilne a ne núte ne, čo podporila a j dob
re výtvarne pripra vená scéna a vkusné kos týmy vo fólk 
lórnom štýle. V9tvarnlk scény Vladimir Landa a. h. (Ju · 
hočeské divadlo Ceské Bud~jovicel vyfažll z malého 
operného javiska účelné maximum; priesto r vhodne čle
nil pre dejové akcie . Scénu esteticky umocnili kostý
my Frantilka K fila a . h. (Brno ) vo výrazných tepl~ch 
farbách, dá va júc postavám folklórny kolorit zdôrazňu
júc! cha raktery jednotiiv9ch persón. Opera v Prttdeko
vom poi\atl nemala "mŕtve miesta ", je j ná rodný duch 
sa pečatil v kolektlvnom c ltenl zúčastnených , v správ
nom stvá rnenl, navyše umocnenom českým jazykom, kto· 
rý práve v tomto diele má vybrúsen ý tvar a zvláštny 
hudobný význam. Preto ten dôraz aj no ensemblové vý
s tupy, ktoré vo výbornom naštudovuni zborma jsterky 
Dariny Surovej zneli hudobne s právne, pôsobivo a dyna
micky kultivovane. 

Osem hlavných postAv Hubičky vytvorili poprednl só· 
!is ti opernej scény. Vendulku - citlivé vidiec ke diev• 
ča - hudobne presvedčivo uv iedla zaslúžilá umelkyi'la 
Dagmar Rohová-Boksov6. Oddiferencovala jednotlivé 
vs tupy s jasným tvarovanlm obrazu nežne j devy. )ej 
alternuntka Mária Murgalová dala postave cha ra kter 
prostejšieho, miesta mi akčne ostre jš ieho výrazu. Na 
o boch pre mié rach Lukáša spieva l Ján Zemko, dôsledne 
su prldťža júc koncepcie režis éra v c it llvom prejave nad · 
väznosti na de jovú os novu. Úlohu Luk ti šovho švagra To
mešu naštudova li zosl(tžil9 umelr.c Stefan Babjak a Ja
roslav Kosec. Ký m prvý dal úlohe cha ra kte r sta ršieho 
skúsene jšieho d t•uha , a lte rnuj úci jarosla v Kosec tvonl 
postavu s jemným komickým podtónom, kto rý ale ne · 
prekraeova l rámec dobrotivého vidi eckeho č loveka " 
trošku nervnejšlm cltenlm svojej (tlohy. Borča Boleny 
Fresserovej bola viac kfudnl\ , nežná a krehklf. Jarmila 
Vallcov6 tú istú pos tavu kreovala ls krlve jsie u výr11znej· • 
š i~ Hudobne s pofalilivá Martinku Boženy Lenhardovet 
v d ruhe j premié re patrila M6rii Ferenfukovej, k tor lí spie · 
va lu s ra hkosfou u bez zbytočného afektu. Otca Palouc 
kého stvárnili Ján Hadraba - ešte s tále s dobre zne · 
júcim sonórnym bélsom, ktOl'ý sa výborne poč í1 va •· 
a Stefan Turňa - v Jeho poda n í vy:meta tá to postav.~ 
hlasove s ice nie výrazne. nie in t un u čne č i sto a so zrc · 
t eľnou artikuláciou. 

O celkove dob t'ý hudobný rezul tftt sa v nem t~ l ej miere 
p ričinil a j orchester DJGT pod ta ktov lw u jaroslava Kr6t 
keho: jeho presvedčivé 11 jasné gesto bolo spevá kom 
dobrou oporou. 

Umelecké vedenie opery siahlo po smeta nove j Hu 
bi čk e po druhý raz, keď predtým su s ta la repa rto~ro · 
vým opusom novoza loženej operne j scény v roku 1960. 
Dnešné znovuuvedenie pečat il o družobnú s pol uprácu 
bans kobys trickej opery s juhočeským diva dlom v Ces· 
kých Bud~ joviciach a bolo zá rovei\ dôstojným prls pev
kom umelecké ho súboru k Roku českého divodlu. 

EVA MICHALOV A 

S ods tupom siedmich 
rokov us k utoč n i la su 21. 
októbra 1983 v Banskej 
Bystrici IV. konferencia 
o hudobnom živote mes 
ta zo účast i čelných pred· 
s tavit eľov hudo bnýc h in · 
š titllcil u ku ltú rn yc h o r· 
ganizúc i í spolu s pred· 
staviteľm i st runlckych a 
~ tá tnych orgá nov nwstc1 
u okresu. 

Levosluva Bellu u Villa · 
ma Figuša -Bystrého. Dô· 
iežitý nkcent prikl adá a j 
Slovenskému národnému 
povstan iu, a ko inšpiru jú · 
cemu podnetu pre hudob· 
nú tvo1·bu : tento fa kt by 
mohol by ť urči t ým st imu · 
lom v č innosti orgunizft· 
tOl'ov hudobného života . 
a le a j hudohných te li es v 
Bunskej Bys tri c i, k toré 
by ma li tieto d ie lu uviesť 
nn vere jnost i ako p rl·llll iŕ. · 
ru . Vys túpenie dr. No
v íl č k u bolo v eľ mi ud res · 
oé . podnetné. rclíl n 1~ v 
ntnohých prednesených u 
ponúku ných nftvrhoc h; 
ti e nu~li svo ju odozvu <t J 
v záverečnom návrhovom 
hodnoteni. 

O práci Kl ubu priat e· 
lov hudby v Banske j Bys· 
tric i a hudobných zá uj · 
moc h je j č l enov hovori· 
la jeho predsedníčka dr. 
E. Langsteinová. Zdôruz· 
nila kompl exnos ť hudob· 
né ho cl iu nia mesta , kde 
by su respe ktova i nie len 
zá u jem publika, a le a j ú· 
rovet) drumutu rgických 
plánov konce rtov. O prá · 
c i ope ry DJGT re ferovul 
r iadite l divad la Dušan 
Oobrlk. Poukáza l na o· 
ehotu súboru spolupra · 
cuvu ť vri skvu lit t)ova n i 
hudobného životu v mes· 
te. pri č om treba dať dô· 
ra z nu hudobné domino n · 
ty , k to ré by su mal i v 
kultúrnych plánoch mes· 
tét reš vekt uvať. V tomto 
zmys le su niesli diskus · 
né prls pevk y viacerých 
účastní kov kon ferencie. 

Riaditefstvo Konzervatória v 2iline vypisuje konkurz na miesta učitefov pre 

s vo jou účas ťo u hudoh· 
nú konfe renc iu poct ili 
h udobný s kla dute r. nú 
rodný umelec Andre j 
Očenáll a predsedu čes· 
koslovcnského zväzu 
skiaduteľov dr. Zdenko 
Nováček, CSc., ktorý po· 
l(d ruvll ro kov1:1n ie (tvod · 
ným pre juvom. Zumeru i 
sa v iíom na rozvoj hu· 
dobne j kultúry v nuspm 
~tát e s akcentom nu a kti · 
vilu hudobné ho života v 
Banske j Byst r ici. Ospe~ný 
•·ozvoj h udo bné ho ž ivo tu 
mestu predpokladá po· 
zna nie vlastnýc h pod· 
mienok. možnosti. lntliv i· 
d uá lnyc h otli zok vzťahu 
občanov nwsta k jeho hu · 
dobne j tt·utlícit i k jeho 
sú časne j hudobnej kultú· 
re. a ko uj nkt ivny pod iel 
výchovných pracovn ikov 
- p redov ~ntkým uč ite ľov 
~kôl - pri vzdeláv1:1 n i 11 

for movani publi ka . Dr . 
Novltček zdô ru zn íi do le · 
?.itosť prepo jenia trudic ie 
u hudohnej his tór ie s il 
s účasnosťou . čo vid! pre· 
cluv!\etkým v uktl vnont 
vzťa hu k hudohné mu d ~: 

di í:stvu u na jmti k ud ku· 
;( U s kludaterov stu r~e j ge 
ne rAcie. kto r! pôsobili v 
Ba ns kej Bys tri c i - Tiinu 

O zame raní a prle bu· 
hu hudobného živul!l 
mesta za posledných se· 
dem t•okov hovot·il r ia d i· 
teľ Parku ku ltú ry a oddy· 
chu v Bans ke j Byst r ici 
Ján Soltés. Podrobne t'U· 
zobra l si tuác iu u nav rhol 
niekoľ ko upa tt·enl. Ich 
dô l ežitosť vid! vredovšet · 
ký m v jedn otnej orgun i 
:wčn ej ~t t·u k tCi re hudob· 
ného životu mestu. vy · 
chá dza júce j z jedného 
r latlillceho o rgá nu v pre 
po jeni s účinn ou 11 ut ru k· 
tlvnuu vropagí1ciou. TI\ 
rob i na jv!l č~ie pt·oh lé my. 
ukl s u vy jadril i aj upý · 
tan i nAv~t evn fc í koncer · 
tov v do taznlkoch; vý· 
sku mnú a kciu orgunizu 
vu! PKO v spoluprác i s 
Ka tedrou hudohnej vy · 
r. hov~ Pedugogic ke . I H· 
ku lty - U ČO lll ln fO I'IIlO 
valu dr. Eva Michalová, 
CSc. l' uhlikutn cl ftvu pred · 

Rokovanie pozdra vil aj 
ná rodný umelec Andre ) 
Očená?; slovami rodáka . 
ktorému kultú ru mes tu 
nie je fahosta jná . Zlep?;e· 
n i~: s tavu hudobného ži · 
volu mestu je vecou vset· 
kých na iiom s a podielu· 
júcich za inte resova ných 
pracovn ikov a č inlt erov. 
na jmll vsa k u č it erov hu · 
dobne j výchovy, preto ich 
prác:u pova žu je v rozv íja · 
nf kult (t rneho a es tetlt: 
kéhu povP.domiu zu dôle · 
žit (l. 

Konfe renc iu u hudol.J · 
num živote Buns ke t Bys 
t rit:n nhsuhovulu okre m 

tieto odbory: 
spev, 
hra na flaute, 
hra na kontrabase, 
korepetícia - klavlr. 
Požadované vzdelanie: absolvovanie vysokej ilkoly múzicke j. Prax vitan6. 
Pt•ihláš ky posielajte na riaditefstvo Konzervatória v 2 iline, Marxa-Engelsa 12, 

PSC 010 Ol do 31. decembra 1983. 
Cestovné hradlme len prijatým uchádzačom. Ubytovanie nezabezpečujeme. 

KONKURZ 
Riaditef Novej scé ny v Bratislave vypisuje konkurz na obsadenie vofných 

miest v orchestri spevohry 
- hréf na l . klarinet, 
- hráč do skupiny husll. 
Podmienkou je absolvovanie VSMU, konzervatória, prlp. odbornej hudobnejlku· 

ty. Ziadosti so životopisom zasie la jte na adresu Nová scé na, Zivnostensk6 2. 
812 14 Bratislava. Termin konkurzu bude uchádzafom ozná mený plsomne. 
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Tento prtspevok je sondou do uvddzanta slovenskej 
hudobnodramatickej tvorby na javtskdch prahk~ho Nd
rodn~ho divadla. Nekladie st za cter §tatistickú úplnos(, 
ale sleduje vOznamovú dlJleWos( predvddzanla prtslu§
n~ho slovensk~ho opern~ho čt baletn~ho titulu na prvet 
československef sc~ne. 

Povojnová história uvádzania slovenských opier sa za
člna 16. a 17. mája 1950, kedy v rámci medzinárodného 

· hudobného festivalu Pražská jar vystúpil v hlavnom 
meste Ceskoslovenska operný súbor SND so Suchoňovou 
Kr6tňavou. Pražania vtedy mohli poznať po prvý raz zá
kladný kameň s lovenskej modernej opernej národnej 
tvorby v tej podobe, do akej sa vykryštalizovala v prie
behu reprlz Jeho prvého naštudovania - už bez čino
herných postáv Básnika a Dvojnlka a s deflnltlvnym 
znenlm 5. obrazu. Dirigoval Ladi&IBY Hóloubek; režijné 
vedenie mal Karel Jernek a. h., výpravu navrhol Václav 
Vlch. Vefkf 6apech tfchto predatavenl bol cltefnou sa
tisfakciou jej autoroYi i celému interpretai!nému ko
lektlvu opery SND. Okolo Krútňavy sa vtedy na Sloven
sku viedla velká diskusia. Ako nedávno pripomenul 
univ. profesor dr. Jaroslav Volek, DrSc. v televlznej be
sede o diele Eugena Suchoňa (na II. programe brati
slavskej televlzle 22. septembra t. r.), až úspech Krútňa
vy v Prahe urobil koniec výčitkám, že jej hudobná reč 
je zložitá, prlllš náročná - pravda, s výnimkou sva
dobného a pútového veselia. Bez nadsadenla možno 
povedať, že Krútňava až v Prahe naplno zvltazila na do· 
mácej pôde - a tak sa mohol začať jej vltazný pochod 
po domácich a o nlekolko rokov aj po zahraničných 
javiskách (od r. 1954, kedy ju uviedla opera v rakúskom 
Linzi) . - Opera SND hosťovala s Krútňavou - tentoraz 
nu scéne Smetanovho divadla - ešte v tom Istom roku 
21. novembra po zlskanl 2. ceny v rámci Divadelnej 
žatvy. 

Prvé uvedenie Krúti\avy operným st1borom pražského 
Národného divadla sa uskutočnilo 5. jt1na 1953. Hudob
ne dielo naštudoval Jaroslav Krombholc - obdobne ako 
1 v r. 1964 pri ďalšom pražskom uveden! tejto doteraz 
najlepšej a najhranejšej · slovenskej opery (l ked pre 
ochorenie ho na premiére 13. novembra zastúpil Josef 
Kuchynka). TAto, ., poradi druhA pralskt Kr6tňan, bola 
ako celok vari najpozoruhodnejlia - zdGraznenlm ba
ladickosti a vynikajtcou hudobnou interprettciou. Reži· 
sér Vtcfav Kalllk rozohral javisko obrovským množ· 
stvom nápadov, neraz vyslovene objavných (zavraždenie 
Jána Stellnu priamo na scéne, zlntlmnenle lúbostného 
dialógu Ondreja s Katrenou v svadobnom obraze, Katre
nlno chránenie Ondreja vlastným telom pred Stelino-

Slovenská 
hudobnodramatická 
tvorba v pražskom 
Národnom divadle 

v ou n.amlerenou puškou v obraze púťového veselia) . On
dreja stelesnil na premiére a nlekolkých reprlzach só
lista opery SND dr. Gnsttv Papp. Výpravu navrhol Josef 
Svoboda, ktorý sa stal autorom scénického riešenia 1 pri 
tretom pražskom naštudovanl Krútňavy 13. januára 1973 
(dirigoval Jan Hus Tichf, réžiu mal Pfemysl Kol!l) . 

Druhú Suchoi\ovu operu - Svltoplnka - naštudo· 
vulo pražské ND necelé dva mesiace po jej prvom uvede
n! v SND - 27. 4. 1960 (v SND bola g.remléra 10. 3. 
1960). V oceneni diela mala táto inscenácia obdobné 
postavenie ako uvedenie Krútňavy súborom SND na 
Pražskej jari 1950. Po nevelml vydarenom predvedenl 
Svätopluka SND sa opätovne vynorlll pochybovačné a 
prlllš kritické hlasy. A~ vďaka pražskeJ Interpretácii 
sa Svätopluk naplno presadil. (Mimochodom: bola to pr
vá opera, naštudovaná v pražskom Národnom divadle 
po slovensky.) Stal sa tak vďaka nadšenftmu výkonu ce
lého zalnt~resovaného kolektlvu na čele s dirigentom 
Zdeňkom Cbalabalom, režisérom Hanulom Tbeinom a vý
tvarnlkom Josefom SYobodom. Zvltltne ocenenie si zaslu
huje CbalabaloYo hudobné naltudovaaie, plné expresie 
a dramatického napiUa. Bolo nei!aané na gramof6ao
vfcb platniach Supraphonu - podobne ako predtfm 
jeho interprettcia ~ttňaYJ so stborom opery SND. Cha· 
labala tfmito _!labrhkami oboch SucboňoYfcb opier Yy
tvoril ide~l leb interpretai!nej dokonalosti, ktorý je do
poslal určitou normou. 

V roku 1960 mala Praha možnosť zhlladnut l brati
slavské naštudovanie Svätopluka na zájazde opery S~D 
do ,.zlatej kaplnky". 

Z opier JAna Cikkera poznala Praha ako prvú Bega Ba
jazida: 13. decembra 1957 ju uviedlo Smetano•o dindlo 
pod taktovkou Roberta Brocka, za réžie Václava Kalllka 
a vo výprave Frantilka TrGstra. Jura JAnollka, skladate
lovu opernú prvotinu, malo pražské obecenstvo mož· 
nosť vidieť a počuť až o dva roky neskOr pri pohostin
skom vystúpeni bratislavského operného súboru. 

V rámci Pražskej jari 18. 5. 1962 sa po prv9kr6t vôbec 
prezentovalo štvrté hudobnodramatické dielo Jána Cikke
ra - Vakriesenie. SYetoYt premiéra tohto diela patrf 
k najvfznamnejllm dňom ., bist6ril l!eskej atrodaej .... 
ny. Vrcholné skladatero•o dielo sa realizovalo ., ko ... 
nitlnej interprettcli s6bora opery Ntrodaébo dlvailll. 
Dirigoval Jarosln Krombbolc, režlroval Karel ,...., 
výpravu navrhol Zbynlk Kolif. Hudobné naštudovanie 
sa nahralo na platne Supraphonu. Niektoré reprlzy diri· 
goval Ladisla• Holoubek, dirigent slovenskej reprezen· 
tačnej hudobnodramatickej scény - V Prahe sa začala 
triumfálna cesta· Vzkriesenia Európou. 

S treťou operou Jána Cikkera - Miataroa Scrooa
- sa v Prahe predstavila opera SND r. 1964. Piatu skla· 
datelovu operu Hra o 16ske a sarti uviedlo Smatanovo 
divadlo tohto roku s hosťujúcim dirigentom La!Ualavoa 
!;&ovtkom, pohostinským výtvarnlkom Ladlsla•oa VJ• 
chodilom a režisérom Karlom Jernekoa. Siestu Clkke
rovu operu Coriolanus uviedlo pražské ND ako svetovd 
premiéru na scéne Smetanovho divadla 4. 4. 1974. Hu· 
dobne dielo poho!.tlnsky naštudoval Zdealk Koller, vte
dy !!éfdlrlgent opery SND, výpravu navrhol Joeef he
boda, kostýmy Jarmila Konei!nt. Bol to velk9 tvoritf 
čln. Jeho hudobm1 podobu zaznamenalo čs. hudobné vy
davatelstvo Opus vo' forme gramofónovej kolekcia. 

Oalšle dve slovenské opery zazneli v Prahe priamo 
symbolicky v roku zrodu Ceskoslovenskej federácie -
1968. V rámci svojich vystt1penl na Pražskej jari leb 
uviedol bratislavský operný súbor. Boli to Udataf krti 
Alexandra Moyze.. a Peter a Lncla Miroslan BUIIIIa. 

SloYenskt baletná t'forba sa na javiak6cb pralskiu 
NO objnila sporadickejlie než slovenské operné tituly. 
Je to pochopltelné - ako celok nemá tento !áner na 
Slovensku ten tvorivý prlnos ako domáca operná tvorba. 
Roku 1960 ,.priviezol" bratislavský operný st1bor pobos· 
tinsky dielo Simona Juronkébo RyUenka balada. O pif 
rokov neskOr ( 25. 6. 1956) baletný sťibor pralsk6bo 
Národného divadla premiérovo naštudoval balet !l ... 
Andralovana Slt•noati slnonatu pod vedenlm iuea
nai!aého Umu umelcov SND (choreografia a réžia lani 
Tóth a. h., výprava Pavol GAbor a. h.); dirigoval Alllwt 
Rosen. Dňa 5. 5.1980 v Smetanovom divadle po prv9 ru 
javiskovo uviedli Zeljenkova Baletnt aymf6nls s nanom 
Hrdina v rámci triptychu dal~lch tanečných diel Lubola 
Fišera (Nái'ek_nad zkázou m!!sta UR) a Václava Kučeru 
(Zl vot bez chyby). Choreografom Zeljenkovho baletu 
bol Frantllek Pokornf, režisérom Petr Weial, dirigentom 
šéfdirigent Cs. rozhlasu v Bratislave Ondrej Laúrd. 

IGOR VAJDA 

BOJ O NÁRODNÉ DIVADLO 
A CEST A K ZAJTRAJŠKU 

ltudoyanie Jan,i!ko•fch hudobnfch drtm, 
netradii!ne ponlmané Moaartove opery, 
Yynikaj6co inscenonné slovanské oper
né diela dotvárali profil tfcbto roko•. 
Vynikajtce a bohaté uplatnenie nalla 
novt aenertcia spedko• karel KaJal, 
Marie TauberoYt, Milada SnbrtoYA, ho 
Zldek, Ru.c.Jo!~ Asmus, Ladislav MrAz, ha· 
na Mbovt, Rudolf Vontsek, Antonin Vo
tava, Lubomlr Hnlfk, Jlndfich Jindrtk, 
Pfemysl · Koi!l. Prichádzajú i ďalši dlrl· 
gent! a režiséri. História sa plnila nový-

a mohla sl zmeraf sily v najrozmanltaj
šej svetovej konkurencii. Dn• (od r. 
1980 l je na l!ele opery Zdenlk Koll• 
a jednfm z prvoradfch zámerov drau· 
turglckej koncepcie je opltOYDi raaU..· 
cia kompletného naltudovania Saataao
vfcb opier. Výhladové plány sa umocňu· 
Jú a vel~i dOsledn~ sa uvažuje, eo viet
ko uroblf pre to, atzy opera Národného 
divadla v Prahe žila všetkými nérodn9mi 
ldeálm~. ktoré sa viažu na soclallstlck9 
dnešok. 

(Dokončenie z L str.) 

gentské návyky, ale predovšetkým náro
ky a zohral! závažnú úlohu v česko
slovenskom hudobnom živote. Tallch mal 
pozltlvny vplyv aj na režisérov, ved prá· 
ve v jeho roko.ch sa prehlbila koncepč
nosť opernej réžie. Režisér Hanul Theln 
priniesol na Javisko novú nápaditosť u 
rozišiel sa so starými režijnými ma· 
nléraml. K spolupráci sl pozýval vetkých 
českých výtvarnlkov Karla Smolinského, 
Frantllka Muziku, Jana Zrzavého, Josefa 
Ladu, ktor! vnlesll na scénu nový pOvab, 
nové videnie českého života. 

Nesmierna umelecká disciplinovanosť 
pomáhala Talichovi plniť vysoké ntroky 
a zvládnuť etapu, ktord poznai!ila zlo
lltoať doby a mnohé talké okolnosti fa
listlckej okupácie. 

svoju prácu, záslužne sa zameral na uve
denie nlekolkých sovietskych opier a ba
letov a posilnil všetky zložky sťiboru. 
Zo zdrav.otných dOvodov nemohol funk· 
clu naďalej vykonáva( a na čelo opery 

l . 

' ' 

l f ' 

l 

~ 
.~ -~~-

., " 
,_f ·. 

' ' . 
' .. 

r:-·· · J. ~ 

Národ sl toto divadlo postavil s6m, 
národ sa cit! byt jeho duchovným maj!· 
telom. v podvedoml českého rudu I!Jtl 
vysoké umele~ké Ideály, ktoré ako trva· 
Iý korektor Idú hlstOrlou. Mnohé velké 
osobnosti spoluvytvárali tento program 
a mnoh! vellkánl dotvárali ideovoeste
tlcké koncepcie. Slávne etapy prlch6dza· 
11 najmä vtedy, ked sa preHnala zasvl· 
tená oddanosť k národnej klasike s cl· 
telnýml dotykmi so svetovou opernou 
kultúrou. Vtedy obvykle mail z toho osoh 
široké vrstvy národa l odborné kruhy . 
Ďpera Národňého divadla sa stala vyb· 
ňou talentov, ktoré sl tu nielen zdoko
nalovall svoje umenie, ale l umelecky 
dozrievali, spomeňme aspoň tenorlstov 
B. Blachuta a I. Zldka alebo basistu E. 
Hakena. Ľudia sa naučili chod!t do toh· 
to divadla ako do chrámu velk9ch hod· 
nôt, hoci boil l obdobia \ slabšie, kedy 
sa menil! generltcle umelcoy a !Ivot 111 
prejavil vo v~etkej svojej zložitosti. 

I Václav Talich staval na Smetano
vých operách·, hoci niektoré z nich po
drobil Is tej Inštrumentačnej revlzll, ale 
nikdy nevy-bočil za hranice hlbokej lás
ky a vernosti k domácim tvorcom. Jeho 
bohatý umelecký život dotvárala práca 
symfonického dirigenta. Berúc do úvahy 
jeho psychické dlspozlcle a nevšedný ta
lent, muslme konštatovať, že s hlbo"!<ou 
bolesťou niesol roky okupácie, l ked 
pocity vzdoru proti tejto sl tuácll neve
del vždy ukázať. Fašlstlckl okupanti zrej
me vedeli o Tallchových vlasteneckých 
názoroch a neraz mu vytýkali jeho kon
takty s viacerými pokrokovými ludml. 
Ked koncom augusta 1944 bolo Národné 
divadlo uzavreté, Tulich protestoval v 
mene svojho národa. Po osloboden! sa 
už do Národného divadla nevrátil ; urč l· 
tý čas musel vysvetlovat svoje nedávne 
posto je, až napokon dokázal , že jeho 
ludské 1 umelecké konto zostalo l v zlo-

V roku českého divadla a pri prllelitosti storočnice Národného divadla v PrahtJ 
vydali celt sériu plagátov, dokumantujtcich v skratke históriu vletkfch troch zlo
liek tohto st.nku mAz - opery, i!lnohry a baletu. Prlnálame záber na vftvarnt 
plagát, venovant opere ~o z llcnej l rubovej strany. 

Pražské Národné divadlo dostalo po 
roku 1918 nový spoloČenský rozmer. Pre
nikalo 1 do vedomia slovenského človeka, 
ktorý v ňom yidel centrum vykcy!ltallzo· 
vanej umeleckej dokonalosti. Po oslobo· 
den l sa tá to situácia ešte preh!blla; dl· 
vadlo sústredilo tie najlepšie interpre· 
tačné sily - l v celoštátnom merad· 
le -, ktoré sa zrodili v českom nérode. 
Nič na tom nemenl ani skutočnosť le 
slov_enské operné umenie dosahuje za 
posledných dvadsať, čl tridsať rokov vy· 
sokú Interpretačnú úroveň a rad sloven
ských spevákov preberá dominantné pos· 
tavenie v celoštátnom kontexte. VIDIU 
tak logická situácia, le •erkt a .... 
hraditefnt praiaka tradlcia sa v IOCla· 
llstlckom ltáte obohacuje allntml polut
ml zo Slovenska a slovenskA vokÁlu 
ikola, hfriaca jasom a novosťoa, pre
niká i do tohto vzácneho prallkébo pnl
tredia a nachádza tu UP.latnenle. 

žltej dobe čisté. . 

su postavil r. 1953 skladater Jlf! Pauer, 
po 11om o dva roky prevzal vedenie Ja
roslav Vogl a o šesť rokov pozdejšle 
skladater Jan Seidel. Všetci spomlnanl, 
ale aj ďalši, ktor! po nich - akosi pre
chodne - prišli na šéfovské miesto v 

ml opernými dielami a mozaika Národné
ho divadla sa stávala pestrejšou ako ke
dykolvek predtým. Na program sa dosta
li operné diela Borkovca, Pauera, Mar
tinO, Suchoňa, E. F. Buriana, VIta Ne· 
jedlého, Cikkera, Doubravu, Fischera, 
Krejčlho, ale i mnohé klasické diela sve· 
tovej opery XX .. storočia. Opera Národ
nOhu divadla vycestovala viac ráz do za
hraničia, kde šlrila naše operné umenie 

Po osloboden! povolali na miesto iéfa 
opery Otakara Jeremláia, osobnost dob· 
1·e zorlentovanú, uktlvnu a hlbokô zžitú 
s odkazom Smetanu, ale l Ostrčila. S po
revolučným nadšenlm, živým elánom u v 
nových podmienkach rozvinul )eremiáš 

, Národnom divadle, usilovali sa 1 vedn· 
mim najvyiilej zodpovednosti nadviazať 
na slávne tradlcle a priviesť tento oper
nf dom k plnému rozkvetu. Skvelé na-

Národné divadlo 
v novej podobe 

(Dokončenie z J . str. l 
i svoje tvary, iba ten oslnivO 
žiarivO lesk a živ~ farby vý
tvarnOch a architektonických 
výtvorov napoveda/ú o citlivej 
ruke re§taurdtorov. Kolelcttv 
profektantov s orchttektom Z. 
Vdvrom dosiahli vytOčený ciel 
prebudovaf historick~ divadlo 
na divadlo modern~ s maximdl
nou úctou voči teho storočnej 
tradtctl. Kapacita hladiska je 
986 sedadle/; presunuttm §at · 
nt z prtzemia do suter~nu sa 
zvilč§ll priestor v parteri 1 pre 
1. a 2. gal~riu ~atne zostdvajú 

na úrovni podlaUaj. Predlže
ntm schod/Ma v suter~ne le 
možn~ zd;sť l do priestoru so 
zdkladnOmi kametlmi, Jede sa v 
budúcnosti pldnuje reali zdcla 
vOstavy. Pre spevdkov, tanečnt 
Jcov a hercov sú tu {v starých 
mQrochj nov~ modern~ !latne, 
sdly pre balet i orchester a fed
no z nafmodernef§tch javtsk s 
pofazdnou kazetou, v ktorej le 
vstavand tol!fia. O dôslednosti 
a vysoko serióznom prtstupe 
projektantov svedčt i ta/cd sku· 
tol!nosf, že sa opiltovne hľada· 
li staré technologick~ postupy 
pri výrobe ntektorOch mater/ú· 
lov, naprtlclad dlaždtc, tapiet a 
pod. 

Urbanistlclco-architektonickd 
koncepcia dorle§enta okolia Nd
rodn~ho divadla pre§la radom 

peripetii. V roku 1977 sa zača
lo so stavbou, ktorú mala tvoriť 
budova technickej a divadelnej 
pr'evddzky s parkoviskom, spo
ločenslcd budova a prevddzko
vd budova so skú§obfiami a ad
ministrattvnym pracoviskom. Po 
dlh!llch diskusidch sa v§ak na· 
koniec ro_zhodlo, že namiesto 
spoločenskej budovy - keďže 
vyvstali nov~ požiadavky na Jei 
funkčnQ ndpll) - sa vybudufe 
novd dtvadelnd sc~na. Zdklad
nOm zmyslom aredlu dostavby 
Ndrodn~ho divadla {hlavnO pro
;elctant - arch. K. Prdger J bo· 
lo zaistiť technick~ zdzemie 
historicke/ budovy, ktor~ nebolo 
možn~ do historickej budovy 
vstavaf a vytvori( tak komplex 
zariadeni a služieb, ktor~ Nd
rodné divadlo · .potrebu/e ako 

tn!ltltQcla. Dostavba Ndrodn~ho 
diVadla zahrfiovala vy!le 20 ob
felctov, z ktorOch na/vOznam
ne/§te boli tri nadzemn~ ob;ek
ty dostavby a tch spoločnO päť
až sedemposchodovO suter~n. 
Budovy aredlu, ktorOch zrkad 
liace sklenené priečelia odrd
žafú nafbliUie okolie, sa na
vzdjom prepolfm~ a tvoria 
priestor kamenného ndmestta, 
odklal sa otvdra pohľad na vo· 
chodnú fasddu historicke/ bu
dovy. Praha tak · dostala novú 
divadelnú sc~nu - Novú sc~nu 
ND. Vstupná hala spdfa veľkOm 
točitOm schodt§fom komunikač · 

ne v§etky podlažia te/to časti 

objektu - udivu/e zele11 kubdn · 
skeho mramoru. V l astn~ stup
tlovtt~ hradisko sa môže upra· 

vit do troch tvarov - pre ku· 
Jcdtlcovú sc~nu, alžbetlnsku sei· 
nu alebo pre ar~nov~ usporia· 
danie, podla toho sa pohybuJe 
a; kapacita divadla - od 400 
do 559 miest. Novd sclna te ur
čend pre činohru, komornQ ope
ru, balet, /,aternu magtku, prlp. 
a/ pre sympózld l!i, koncerty. 

Na rekon§trukclt hlstortckef 
budovy i dostavbe budov fef O· 

kolia sa pod/ela/o mnofstvo or
ganizdcil z celel republlky,kto· 
rOch pol!et vysoko prekral!ufe 
člslo sto. Svofe zdvilzky splni· 
li na výborna, a tak mohol af 
vy!l!lt doddvater stavebnef' časti 
Pozemn~ stavby, n. p. Ceskl Bu· 
d~fovice zahldsif: - Dokonl!e· 
n~ v termtnel Reci. 


