
•• • 
Ročnfk XVI. 
13. VIII. 1984 
2,- Kčs 

15 

Medzinárodný televízny festival "Zlatá Praha" 1984 

ČESKÁ HUDBA NA TELEVÍZNYCH OBRAZOVKÁCH 

Klavirista Sviatoslav Richter v programe 
sovietskej televlzie "Spoločne s Richte· 
rorn". 

Aj napriek tomu, že kalendár medzi
národných telev!znych festivaloch v jed· 
notlivých svetových kultúrnych centrách 
ponúka ročne desiatky podobných -
spravidla však tematicky zameraných -
súťažných a kci! a prehliadok, pražský 
Medzinárodný televlzny festival "Zlatá 
Praha" si v tejto náročnej konkurencii 
v priebehu uplynulých dvoch desaťroč! 
vybojova l výlučné postavenie. Tohtoroč. 
ný Rok českej hudby navyše orientoval 
ťažisko záujmu predovšetkým do oblast i 
hudobnej kutegóric. Dokladom toho bola 
i paralelne prebieha júcu prehliadka za· 
hraničnýc~ hudobných programov pod 
názvom "česká hudba v televlzii", ktorú 
v spolupráci s Internationales Musikzen
trum usporiadalo v štúdi u na Kavč!ch 
horách v Prnhe Ceskoslovenská telev!zia. 

Tento screening sa sústredil na zahra
ničnú telev!znu produkciu so vzťahom k 
tvorbe B. Smetanu, A. Dvol'áka, L. Ja· 
náčka a B. Martinň, č!m poskytol nielen 
zauj!mavý prehlad, ale i porovnanie ako 
sú ich diela chápané zahraničnými sce
náristami. Prehliadka ukázala , že čes· 
kej hudbe vo svete dobre rozumejú, a 
to i napri ek sporným hodnotám niekto· 
rých programov diskutabilného chara k· 
te ru [napriklad stvárnenie "Poln! mše" 
B. Martinň v realizácii švajčiarskej Fern· 
sehen DRS, ZU rich nieslo znaky zrejmej 
nadsázky námetu, takže švajčiarsky te
levlzny divák neovládajúcl češtinu asi 
ťažko pochopil podstatu tohto hudobné· 
ho diela) . Nemožno tu vymenovať všet· 
kých 26 premietnutých programov, pri · 
pomeňme však tie najzauj!mavejšie a z 
hladiska hudobno-inscenačného poi'latia 
na jcharakteristicke jšle. 

Inscenáciu Smetanovej Predanej ne. 
vesty prihlásila do programu prehliadky 
rakúska ORF Wien, cenným dokumentár· 
nym svedectvom o štúdiu symfonickej 
básne Vltava s dirigentom Karlom An
čertom spolu s Toronts kým symfonickým 
orchestrom z roku 1969 sa stal program 
z produkcie Canadian Broadcasting 
Corp., English TV Network. Cyklus "Má 
vlast" do screeningu pripravila ARTS In· 
ternational LTD, London [Bavorský roz· 
hlasový symfonický orchester dirigoval 
Raíaet Ku bel! k) . Podobne ako zaujali 
smetanovské programy, tak l prbgramy 
inšpirované Dvol'ákovou hudbou ponúkli 
možnosť vzájomnej konfrontácie. Vhodne 
sa v tejto medzinárodnej konkurencii 
uplatnil i náš prlspevok - ukážka zo 
seriálu Obrazy z dej!n českej hudby. Z 
programov o Janáčkovi nemožno nespo
menúť dve zahraničné operné lnscená· 
cie: anglická BBC London sa predstavila 
Pr!hodami l!šky Bystroušky v naštudo
vanl Welsh National Opera s dirigen
tom Richardom Armstrongom (v choreo-

grafii na našich javis kách nevldanej) a 
Danmarks Radio uviedlo ukážku z rea· 
Jizácie jej pastorkyne (vyznačujúcej sa 
hlbokým dramatickým zaujatlm). S ver
kým ohlasom sa s tretlo tanečné s tvár
nenie Symfoniet ty v choreografii Jii'!ho 
Kyliána a Holandského tanečného divad
la. Tento súbor a choreograf z!skali ús· 
pech i s programom spoločnosti NOS· 
Television Hilversum B. MartinO: 
,.Polnl mše". Obe diela boli nedávno zá
sluhou hosťovaniu Holandského tanečné
ho divadla scénicky predvedené a j v 
Prahe. Viedenská ORF prihlásila až dve 
operné diel a B. Ma1·tinň - Veselohru 
na moste a preslávenú Juliettu, ktorú 
pohostinsky režlroval náš Václav Kašllk 
[v mnohom táto réžia pripomlnala vola
kedajšiu našu filmovú ve rziu, ktorá však 
bola poetickejšia) . 

Z niekolko spomenutých programov je 
zrejmé, že prehliadka výsostne splnila 
očakávanie a s tala sa cenným prlnosom 
pre tol)toročný Rok českej hudby ; môže
me si iba priať, aby sa tie najhodnot 
nejšie z premietnutých programov dos. 
tali i na naše obrazovky, pretože si to 
za svoju kvalitu zaslúžia. 

Toto konštatovanie sa vzťahuje l na 
niektoré prlspevky, ktoré boli premietnu
té v rámci súťažnej prehliadky MTF 
"Zlatá Praha " 1984. Sumárne sme tu sl
ce nevideli mnoho nového a priekopn!c· 
keho, avšak niektoré p1·1spevky sl zaslú· 
žia podrobnejši komentár. 

V kategórii te levlznych hudobných 
diel a programov s hudobnou tematikou 
bola hlavná cena festivalu udelená pro
gramu ,.Po zarostlém chodnlčku" z pro· 
dukcie Zweites Deutsches Fernsehen, 
Malnz (NSR) _ Toto polhodinové baletné 
stvárnenie známeho klavlrneho cyklu 
Leoša Janáčka choreograficky naštudo
val Robert North s baletnými umelcami 
- Lindou Hlndbergovou a Arne VWum· 
senom, členm i Královského dánskeho ba· 
letu. Program zaujal ci tlivosťou stvárne
nia a komorným prls tupom k hudobnej 
zložke, l ked, úprimne povedané, ocene· 
né prlspevky z minul ých rokov sa často 
vyznačovali omnoho inšpirat!vnejš!m a 
osobltejšlm prlstupom. Prlbeh západone
meckej televlzie vychádza zo skladate· 
!ovej fiktlvnej "vlzle" dievčaťa, prechá· 
dzajúcej ako tvorivý element celým prie
behom deja. O určitej štandardnosti mož· 
no hovoriť i v zložke auditlvnej; výra
zová stránka klav!rnej hry Bohumlly Jed
ličkovej má dosť daleko k tomu farbis· 
tému a sugestlvnemu dojmu, ktorý v nás 
zanecháva interpretácia našich dnešných 
vynikajúcich janáčkovských klaviristov 
(J_ Pálenlček , a l. ). Aj na priek týmto o
kolnostiam bol to však dôstojný hold 
našej poprednej skladateľsk ej osobnos
ti. 

Plným právom zlskala cenu za najlep
ši televlzny prepis hudobno-dramatické· 
ho diela západonemecká adaptácia Stra
vinského baletu Pulclnella [ARO - West· 
deutscher Rundfunk , Kllln), ktorá vz bu· 
ctila už pri premietanl výrazný záujem. 
V. mnohom to Iste ovplyvnila i skutoč 
nosť, že sme nedávno na našich obra· 
zovkách videli našu realizáciu tohto v 
podstate neznámeho Stravinského baletu 
(v titulnej úlohe sa v našej verzii pred· 
stavil národný umelec Ladislav Fialka). 
Táto okolnosť teda v mnohom poskytla 
možnosť porovnávania, aj ked obe kon· 
cepcie ponúkli nielen divácky vďačné 
divadlo, ale predovšetkým trvalé ume
lecké zážitky. Zdá sa však, že verzia zá· 
padonemeckej televlzle sa vyznačuje kon· 
centrovanejš!m choreograflckSim zame
ran!m [Heinz Spoerlis spolu s J. Monte· 
som - Baquerom), štýlovejšlm pocho. 
pen!m, výraznejšlm akcentovan!m suje· 
tového prvku a z obrazového hladiska 
azda l technicky lepš!m výsledkom. U· 
melecký dojem bol ucelenejš l, hoci pro
ti Inscenácii Cs. televlzle nemožno nič 
namietať. 

Cena za najlepšie televlzne stvárnenie 
koncertného diela bola udelená progra· 
mu OY Ylelsradlo Ab. Helsinki pod náz· 
vom Slávny llnsky hudobnt nástroj -
zbor Tapiola. Napriek všetkej úcte k te· 

levlznym tvorcom i k výkonu samotného 
zboru možno sl však len povzdychnúť, 
že neJeden náš detský zbor by s l Iste 
zaslúžil rovnakú pozornosť a mohol by 
tak reprezentovať naše zborové umenie 
prinajmenšom na podobnej úrovni. Dra
maturgovia naš ich televlznych štúdi! ma
jú teda o jeden zaujlmavý námet do dls· 
kusie navyše ... Polhodinový, časovo ne
predimenzovaný flnsky program sa vy
značoval dynamlčnostou, čo je v pod· 
mienkach dnešných programov z celého 
sveta vlastnosť nadmieru potrebná. Spe
vácky zbor bol predstavený v nekon· 
venčných situáciách a prostredn!ctvom 
reprezentatlvneho repertoáru - od tvor. 
by Jeana Sibelia až k- ludovej plesni 
[vrátane vtipnej a detskej psychike ur-· 
člte bllzkej úpravy známeho francúzske. 
ho popevku "Frere Jacques" ). Z Inter
pretačného hladiska sa teleso predstavi
Jo ako intonačne dobre znejúci a strne· 
Jený kolektlv, taktiež sóla a Inštrumen
tálny sprievod boli na výške. 

Cenou za vynikajúci Interpretačný VSi· 
kon bola poctená hra zaslúžilého umel
ca BĽR Minčo Mlnčeva v bulharskom sú· 
ťažnom prlspevku nazvanom Koncert pre 
husle a orchester č. 5. Huslista za sprie
vodu Plovdlvskej filharmónie a pod tak· 
tovkou Dobrina Petkova podal v tomto 
paganiniovskom koncerte [vznikol až po 
Paganlnlho smrti úpravou jeho menšlch 
virtuóznych skladieb) soli dny výkon, je. 
ho hra sa vyznačovala dokonalou tech
nickou prlpravou. Náročný husľový part 
Int erpret zvládol bez ťažkosti - je po
trebné však podotknúť, že konkurencia 
iných sólovo vystupujúcich Interpretov 
tohto roku na MTF "Zlatá Praha" chý· 
bala, takže udelenú cenu za intepretá· 
eiu treba chápať v celom danom kon· 
texte. Technická realizácia prlspevku 
však za intepretačnou zložkou cltelne 

(._~ 
Tanečnica Margie Gillisová v prlspevku 
kanadskej televfzle "Seherezáda". 

pokulhávala: snaha o efektný obraz sa 
minula clefa, výsledok dokonca pôsobil 
vo vizuálnej rovine miestami násilne a 
voči hudobnému dielu l rušivo, réžii pro
gramu chýbala nápaditosť , čo celkové· 
mu dojmu veJml uškodilo. 

Porota Intervlzle udelila v hudobnej 
kategórii svoju cenu pr!spevku telev!zte 
NDR nazvanému Podoby pána A. Mohlo 
nás len tešlt, že protagonistom hodtno. 
vého, pritom velmi zauj!mavého a do
kumentárne bohatého medailónu je náš 
spevák Rudolf Asmus, dlhoročný člen 
KomickeJ opery v Berline. l bez patrio
tizmu možno povedať, že to bol neoby
čajne objavný program aj pre nášho dl· 
váka, režijne dokonale prepracovan5i a 
novátorský, dokumentárne ucelený a ko· 
munlkat!vny. Nezvyčajný portrét oper
ného speváka, o ktorom tu nehovoria 
t!, čo ho poznajú, ani kamera ho nesie· 
duje v rôznych životných situáciách a 

predsa tu vznikol kompaktnSi a viery
hodný medailón, v ktorom prostrednlc· 
tvom elektronickeJ techniky hovor! ume
lec sám so sebou v Jednom a tom Istom 
okamihu. Na obrazovke sa teda stretáva 
"živý" civilný Rudolf Asmus so "ž!v5im" 
operným predstavltefom, obaja spolu dis· 
kutujú, obaja sa navzájom predstavujú. 
Ojedinelý nápad sa tu stretol s dokona
lou realizáciou, program vytvoril plastlc· 
kú predstavu o tomto všestrannom spe
vákovi, ktorého b5ivalá spolupráca so 
s lávnym režisérom Walterom Felsenstel· 
nom sa výrazne prejavuje v jeho vSiko
noch. Zauj!mavSi a typický bol 1 výber 
jednotlivých úloh - od historického 
čiernobieleho záznamu Rev!rnlka z Ja
náčkových Prlhod llšky Bystroušky cez 
postavy z Offenbachových Hoffmanno
vých rozprávok, Mozartovho Dona Glo· 
vannlho, čl Figarovej svadby až po po. 
stavy filmové. Táto úspešná prechádzka 
životom a speváckou kariérou poukáza
la na Asmusov šlrokSi repertoár, na vy
sokú kultúru spevácku 1 hereckú, pri· 
tom umelca navyše prlbllžila naskrz 
Judsky, úprimne a s kultivovaným hu
morom, ktorý clteine ch5ibal mnohým 
Iným Qrogramom. Preto možno program 
televlzle NDR považovať ako jeden z 
najvydarenejš!ch prlspevkov tohtoroč· 
nej hudobnej kategórie vObec. 

Taktiež niektoré neodmenené progra
my zaujali svojim osobitým spracovanlm 
námetu. Napriklad kanadskSi pr!spevok 
Seherezáda sa vyznačoval snivou poé· 
zlou obrazu, ktorá dotvárala celkový 
vnem pri posluchu rovnomennej symfo
nickeJ suity N. Rlmského·Korsakova v 
umelecky plnohodnotnom predvedenl 
Montrealského symfonického orchestra 
pod taktovkou Charlesa Dutoita. Už sa
motný hudobný prejav svedčil o vysokej 
úrovni, kamera sa však neuspokojovala 
s tradičnými pohJadml do orchestra, ale 
vytvorila citlivo poňatú fresku s nená· 
silnými prechodml medzi zábermi do or
chestra a na scénické baletné sekvencie 
Margle Glllisovej. Podobne ako v minu
lých rokoch sa aj tohto roku kanadský 
pr!spevok zaradil medzi t elev!zne naj
dokonalejšie. 

Cltelnú absenciu dokumentov o sláv· 
nych osobnostiach zmternlll Iba dva pro
gramy - sovietsky program Spoločne s 
Richterom a anglický prlspevok Maj· 
strovská ikola Zubina Mehtu, 

V sovietskom programe sme boli sved
kami hodinovej skúšky mozartovsk5ich 
kvartetov, kde spolu s legendárnym Svj,a· 
toslavom Richterom zasadli ku svojim 
nástrojom Oleg Kagan, Viktor Tretjakov, 
Natália Gutmanová a Jurij Bašmet, te· 
da všetko osobnosti nášmu publiku dob. 
re známe. Hoci Išlo prevažne o statlckSi 
pohlad na tieto velké osobnosti súčas
ného sovietskeho Interpretačného ume
nia, program zaujal v5ibornýml výkonmi 
jednotlivých hráčov. V5iraznejšle, rýdzo 
telev!zne spracovanie bolo badateľné v 
anglickom pr!spevku, ktorý prlbllžil sve
toznámeho dirigenta Zubina Mehtu naJ· 
ml! ako pedagóga - vedl1ceho umelec
kého kurzu pre mladých adeptov ume· 
nia taktovky z niekoľkých krajin sveta. 
Nespoznali sme tu teda Iba nespornú 
lnterpretačnťí osobnost, ale l pedagoglc· 
ký takt, s ktor5im Mehta približoval u
menie klasikov nastupujťícej dirigent· 
skeJ generácii. Mehtov názor ,.nechať 
rozv!jat vlastnú cestu a Jen usmerňovať" 
je bllzky l našej pedagogike, takže mož
no len Jutovať, že festivalové obr,azovky 
sú určené iba ťízkemu okruhu divákov: 
práve tento program by totiž splnil svo· 
je poslanie ako didaktický materiál pre 
náš dlrlgentskSi dorast. Autentický záz
nam bez manier a retuši, preniesol dl· 
váka do zákulisia t5ichto kurzov, kde je 
čas na prácu 1 na vtip, s ktor5im sa však 
často riešia l velké Interpretačné prob· 
lémy. 

Našu produkciu reprezentoval program 
bratislavského štťídla L'amore e destino, 
ktorý sme nedávno mohli vid ieť l na na
šich obrazovkách. Dodajme teda tba, že 
koprodukčnSi program Ceskoslovenskej 

(Pokračovanie na 7. str.) 



• BELL OV SKl!: JUBILEUM 1986. Zväz slovenských skla
datefov sa už teraz pripravuje nn pietné oslavy 50. vý
ročia smrti skladateľa Jána Levoslava Bellu (25. mája 
1986). Pod osobným patronátom predsedu ZSS národné
ho umelca prof. Ota Ferenczyho pracuje osobitná komi
sia, ktorá pripra vuje program týchto osláv a je hlav
nýl!l koor dinátorom mnohých ďalšieh akcii spojených 
s týmto bellovským jubileom. Komisia navrhla, aby sa 
SJJOiu so Slovkoncer tom pripravila dramaturgia koncer
tov z Bellovej komorne j tvorby, ktoré by boli postupne 
r eprizova né vo všetkých väčších slovenských mestách. 
Zástupcom vydavateľstva Opus komisia navrhla vyda
n ie všetkých významnýc ll diel J. L. Bellu. ZSS sa v spo· 
lupráci MNV Kremnica tiež zaangažoval do zriadenia 
hudobného mftzea v budove č. 35 na Námestí 1. mája 
v Kremnici, kde Bella žil a tvoril. Do roku 1986 sa po
čita s rekonšt rukciou spomínanej budovy. V spolupráci 
so Slovenskou filharmóniou sa p_ripravuje v rámci BHS 
1906 koncert z orchestrálno-vokálnych diel J. L. Bellu. 
Pred tJokladá sa, že v novom · vydani vyjde bellovská mo
nografia E. Zavarské ho. ZSS sa taktiež obrátil na pat· 
ričné mies ta so žiadosťou o vydanie prilcžitostnej pošto
vej známk y, ako i vydanie medaily s portrétom J. L. 
Bellu, ktorá by sa udeľovala umeleckým pracovníkom, 
členom ZSS a d'a lším, ktorí sa významne podielali na 
rozvoji slovenske j hudobnej kultúry. Počíta sa aj s tým, 
že n iek toré ná mestie v lll'atislave bude premcnované na 
námestie J. L. Bellu a tu sa umiestni socha skladatela. 

[E.S.) 
• GRAMOFÚ NOVý KOMPLET "SÚBORNÉ DIELO BED

itiCHA SMETANU" pripravuje vydavateľstvo Supraphon 
k Roku ť.eskej hudby 1984. Ide o význa mný edičný čin, 
jednu z na jvýznamnejších vydavateľských akcii v his
tórii nnsej edičnej politiky. Celý komplet predstavuje 
44 LP. Nn platniach budú diela komorné, vokálne, or· 
chest rá lnc, k lavírne a ct:lé operné dielo B. Smetanu. 
Zámerom edi torov je ukáza ť diela známe a často uvá 
dza né, a le aj ti P., na kto ré sa neprá vom zabúda. V ne· 
jednom prípade siaha jú vydavatelia i po starších na
h rá vkach, k torých kvalita je na vysokej umeleckej ú
rovni. Viace ré nové nahrá vky sa realizujú len k tejto 
pľllúitusti. Unikátna je najmä kompletná nahrávka ce
lého k lavi rneho diela Bedi'icha Smetanu. Predpokladá 
sa, že subomé vydanie diela B. Smetanu podsta tne za
siahntl dn pozitívnych estetických vplyvov na nášho · člo
veka. A už teraz je isté, že to bude jedna z najväčších 
udalostí nášho kultúrneho života . [ E.S. ) 

• PROFESOR BRATISLAVSKf:HO KONZERVATORIA 
RAFAEL HRDI NA, ktorý do teraz vyučoval hru na viol!l, 
odchádza do Prešova, kde bude od septembra t. r. po
sobi! ako dir igent s pevohry DJZ v Prešove. Hrdina ab
solvnval štúdium hry na husle na bratislavskom kon
zervatóriu v triede prof. V. Kor ínka, ziska! ai muzikolo
gické vzde lanie a svoje š tí1diá zaví·šii na VSMU v di
rigentskej triede nár. umelca L. Slováka. ú spechy zis
ka l na jmä · ako dir i~ent bývalého Učiteľského komorné -
hu .súburu. . . , 1 •• ,( E.S. ) , 
··~ J!JB~~J!:JN~ ~~,JNc;:,l;:I~l', , . pľ~X .. P.N~NflVEJ. v ... J1~~!-. 

sknm d1va dle v Žiline sa 21. júna 1984 uskutočml JUDI-
lejný ko ncer t venovaný profesorke speváckeho oddele
nia Kunzervatót·ia v Ziline Dite Gabajovej, ktorá sa v 
týchto dlwch dožíva význa mného životné ho jubilea. Da
ro m os lávenkyni bol celovečerný k oncert, na ktorom 
účinkovali bývalí i t era jš í žiaci. V dojemnej i velmi sr
dečnej atmosfé re poďakoval i sa žiaci svojej učiteľke za 
dlhoročnú úst>ešnú pedagogickú činnosť na žilinskom 
konzervatóriu , ktorú vykonáva profesorka Dita Gabajo
vú s lás kou a obdivuhodným nadšenfm. [ K.C.) 

• SKLADATEĽ A PEDAGOG JULIUS KOWALSKI mal 
15. júna t. r. v Erfur te [ NDR) prednášku o českej hud
be, a to v rámci prebiehajúceho Roku českej hudby. 
Svoju prednášku dopíňa l gramoplatňovými ukážkami z 
diel J. Bendu, P. ). Ve jvanovskéh o, B. Smetanu, A. Dvo
fáka, J. Suka, V. Novftka, L. Janáčka a B. Martinu. Po 
p r Pdnáške sa rozvinu la široká diskusia, ktorá poukázala 
na veľký význam česke j hudby pre svetovú hudobnú 
kultúru. 

• FILHARMONl CKÉ KVARTETO vystúpilo v posled· 
nom období niekoľkok rát v zahraničí. V júni hosťovalo 
na Cypr e, kde uviedlo program zostavený z diel A. Dvo
ráka (Slovanské kvarteto Es dur, op. 51 ), l. Zeljenku 
( 3. sláčikové kvarteto) a B. Smetanu [ Sláčikové kvar te
tu e mol - Z mô jho života ). pričom Smetanovu sklad
bu nahralo tiež pre televíznu a rozhla sovú spoločnosť 
CBG, - 18. júla uskutočnilo koncert vo Vie dni (na zám
ku Seh iin b1·unn). kde za spolu účinkovania klaviristu 
Petra Toperczera uv iedlo Brahmsov Klavírny kvintet f 
mol , op. 32 a opäť Smctanovo kvarteto Z môjho života 
- a 28. jftla sa I>redstavilo v Stuttgarte s dielami A. 
Dvoráka (Slovanské kvat·teto Es dur, op. 51), M. Burin
sa ( Nénia) a L. Janáčka [1. sláčikové kva rteto ). 

• SLOVENSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER so svojim u
meleckým ved úcim, národným umelcom Bohdanom War
chalom a bsolvoval v prvej polovici júla 8 koncertov vo 
Svédsk u, kde uvá dzal di ela G. F. Händla, E. H. Griega, 
J. Suka, 1. Zel jenlw a súčasného š védskeho skladatera A. 
Rosenberga Osobitnú progra movú náplň mal koncert 
v Am ii ( 6. júla ), na kt orom odzneli iba diela súčasných 
slovenských a českých skladateľov - I . Zeljenku, M. 
Bäzlika, V. Kala bisa a ďalších. Na tomto koncerte spo
Juúčinkovali i ·Slovenskí madrigalisti . 

• SPEVACKY ZBOR LÚČNICA pod ve dením svojho . di
r igenta doc. Petra Hradila sa v dňoch 9.- 13. jťíla 1984 
zúčastnili na XIX. ročníku Medzinárodné ho festivalu 
zborove j piesne v JlOlských Miedzyzdrojoch. Bol jedným 
z trinástich zahraničných zbo rov z desiatich štátov Eu
rópy (Bulharsko , ČSSR, Fínsko, Holandsko, Juhoslávia, 
NDR, NSR, Rumunsk o, Spanielsko, Taliansko l a celko
vého poč t u 25 účastnikov. Absolvoval dve koncertné 
vystúpenia, okJ·em fes tivalové ho celovečerného koncer
tu a j v p ristavnom meste Stetín , Repertoár obsahoval 
skladby s vr:tových , polských a nn!!ich skladateľov (A. 
Dvo i'ák , H. Domanský, O. Ferenczy, I. Hrušovský, Z. Mi· 
kula, E. Suchoň a I. Zeljenka ). Zbor sa stretol s mi
moriadne srdečným a spontánnym ohlasom u posluchá 
čov i prítomných odborníkov. O ťíspešnej reprezentá
cii Lúčnice svedčí aj skutočnosť, že je j festivalová po· 
rota udelila dve z ôsmich cien určených pre najlepšie 
spevácke zhol'Y, a to Cenu prof. E. Mackowiaka za naj
lepšie pr edvedenie diela inšpirovaného folklórom a Ce
nu Prímorského strediska kultúry a informácii. 

• SLOVENSKA FILHARMONIA a SLOVENSKÝ FILHAR
MO NICKÝ ZBOR účinkoval v dňoch 14.- 16. 7 . 1984 na 

Absolventské koncerty Konzervatória v Bratislave 
Koncerty absolventov umeleckých š kôl, predovšetkým 

konzervatórií, sú nielen vítaným spestrením hudobné · 
ho života mesta, ale hlavne významnou previerkou ich 
talentu a dosiahnutých umeleckých výsledkov počas 

šesťročného štúdia. 
Tohtoročné koncerty bratislavského konzervatória po

tvrdili kvalitnú úrover'\ umeleckej prípravy absolventov 
školy a opodstatnenosť Ich zar adenia do pt·a xe. Mnohé 
výkony naznačili dalšie perspektivy slubného umelecké
ho rastu. 

K takýmto absolventom školy patr! aj odchovanej vo: 
kálnej triedy zasl. uč. prof. l. Cerneckej, t en orista Mi
roslav Dvorský. Mladý lyrický tenor, ktorý sa prezento
val absolventským recitálom z diel t alianskych a fran
cúzskych skladaterov, a le aj ukážkami z tvorby národ
ného umelca M. Schneidra-Trn avského a A. Dvoi'á ka 
[pri klavíri prof. K. Toperczer), zaujal pri jemným a 
nosným hlasovým materiá lom tallan skeho sfarbenia 
l zreternou dikciou. Pôsobivo zneli v jeho podani t ri 
piesne z cyklu Slzy a úsmevy M. Schneidra-Trnavského, 
k toré spevák priliehavo diferencoval výrazovo l obsa
hovo. V dvoch piesňach z cyklu Pisn~ milostné A. Dvo
rá ka preukázal schopnosť kantil ény, ktoré by však 
zniesla väčši e citové a osobnostné zvnútornenie. Pôso
bivým protipólom lyriky českého majs tra boli dve bri
lantné plesne z cyklu Večerné plesne G. Rossin iho, z 
ktorých druhá si však žiada dôsledn e jšie rytmické zdis
ciplinovanie. Záverečné ukážky z opier - ária Nemo
r lna z opery Nápoj lásky G. Don izetti ho a ária Wer the
_ra z rovnomennej opery J. Masseneta uzavreli úspešné 
vystí1penie nádejného tenoristu , zá rove11 však odkryli 
možnosti oboha tenia dynamickej škály a prehlbenie e
motívneho zaangažovania . 

Absolventský výkon speváčky Ingrid Michallkovej 
(klavírny sprievod prof. M. Magyarová l z t r iedy prof. 
R. Illenbergerovej v technicky a výrazovo náročnej scé
ne a árii Taťjany z opery Eugen Onegin P. l. Ca jkovské. 
ho prezentoval mladú soprani stku prepracovaným a vnú
tome preciteným výrazom, citlivým vystihnutim dušev
ných poryvov hrdinky. Speváčka pôsobivo rozozvučala 
svoj soprán v presvedčiv o klenutých výškach i vo vý
bom e zne júcej st rednej po lohe. Určit é rezervy má Ml
c halíková v skvalitneni dynamicke j palety, najmä v pia
nissime. 

Sopranistka Jana Toma nová, absolventka vokálnej 
triedy zas!. uč. prof. M. Soptrove j, sugest ívne, vý razovo 
zmysluplne a citovo zaangažovane inte rpretova la bala
du Osii'elo dit~ od O. Ostrčila . Toto interpretačne ná
ročné d ielo, ako aj ďalšiu ukážku - á r iu Krasavy z 
opery Li buša B. Smetanu, predniesla speváčka zrelo, 
s d ramatickým akcentom. Dramat urgický kon t rast ·v ab
solventskom vystúpeni speváčky tvorila Interpretácia 
dvojspevu z opery Veselé panie z Wlndsoru od O. Nico
laia. V partnerskej spolupráci s perspekt ívnou sopra
nistkou L. Ághovou ( klavírny s pr ievod prof. P. Minárik ), 
ktorá sa zaskvela prieraznými výškami a vyrovnanými 
regis tra mi, speváčky sviežo interpretovali starostlivo 
naš tudované p~;~rty so zmyslom P.re vzájomný súlad a 
citlivé nuansovanie výrazu i dynamických odtieňov. 
Svojou precíznou kreác iou a muzikantsky vycibreným 
pre javom pripravili poslucháčom v Konce rtn e j sieni 
konzervatória pekný estetický zážitok. 

Silné zastúpenie a vyrovnané výkon y pripravlli ab
solventi klaví rneho odboru. Z t riedy p rof. K. D!bákovej_ 
sa s tarostlivým naštudovaním náročnej Balady pre kla
vír op. 64 nórsk eho romant ika E. H. Griega uviedla Be
á ta Baloghová, ktore j interpretácia však miestami pô
sobila rozvláčne. Ružena Návojová z triedy prof. B. Sta
rostovej predniesla Balad u Manfred V. Nováka a Prelú
dium a Toccata pre k lavír J. Felda. Výkon te jto k lavi
ri stky niesol znaky muzikálnosti, pôsobil dynamicky 
tvárne a rytmicky presne. Z trie dy prof. V. Slávikovej 
sa celovečerným absolventským recitá lom p redstavila 
)ana Králová. V štýlovo rozmanitom programe ball zas
túpené diela B. Bartóka, L. van Beethovena , F. Chopina 
a generačného súčasníka P. Martinčeka. Technicky vy
spelá a dobre pripravená k lavi rist ka vystihla difer enco
vaný výrazový svet interpretovaných sk ladieb. Pevný 
úder, zmysel pre rytmickú presnos ť a dynamickú kon
t rastnosť charakterizova l Interpretáciu Smútočných spe
vov B. Bartóka a Sonátu e mol, op. 90 L. van Beethove· 
na. Klavlristi cky vďačná Sonatina seria mladého s kla 
dateľa Petra Martinčeka umožnlla interpretke uplatniť 
vys pelú prs tovú techniku a zmysel pre hravosť. V troch 
s kladbách F. Chopina [ Barkorala, op. 60; Mazúrka, op. 
24 č. l · Polonéza - Fantázia As dur, op. 61 l J. Krá 
lo~á pr~dstavil a F . Chopina ako romantic kého búrlivá 
ka, menej ako s n ivého básn ika. Pôsobivo zneli '! je j po
da ni dynamické gradácie i agogicky zvlnené useky, a 
však v je j výkone chýbalo viac mäkkosti a noblesy pri 
di fe r en covaní tónu, zjemnenie v Iyrtckých úsekoch. Bol 
to však prepracovaný, inteligentný výkon. Absolventka 
Zdena Sečkárová z tr iedy prof. B. Sta rostovej sa pr e
zentovala vyrovnaným výkonom v interpretácii Päť hu
moresiek pre klavír, op. 20 M. Regera. Sta rostlivé na
š tudovanie dvoch s k lad ieb F. Liszta [ Petrarcov sonet č . 
104 a poet ické Vodotrysky z Villa d'Este l bolo sprie 
vodným zna kom výkonu Marianny Svecovej z triedy 
prof. E. Hlinkovej. 

Muzikalitou i značnou emocionalitou zauja la Iveta 
Purgatová z kl avírnej t r iedy prof. V. Slávikovej v ly
ri cky ladených dvoch s kladbách z klavírneho cyklu Ja
ro, op. 22 J. Suka, ktore j interpretácia zapôsobila pre
pracova nou poet ikou výrazu a dynamickou paletou. 

z dych ového odboru konzervatória sa na vere jných 
koncertoch predstavil hobojis ta Vladimir Mikláil z trie
dy prof. E. Hargaša, ktorý predniesol dve časti Hobo
jového koncertu B. MartinO. [kla vírny sprievod prof. M. 
Varinsky) . Svojim absolventským výkonom zanechal ne
výrazný do jem, interpretácii chýbala výraznejšia dyna
mická diferenciácia a vlastný emocioná lny vklad. 

Flautista Ivan Vereil z t riedy p ro f. V. Vavru, k to rý 
predniesol v rámci svojh o absolventského polorecitálu 
di ela J. S. Bacha, F. Carull1ho a súčasného francúzske
ho skladatera H. Duttileuxa, sa postupne rozoh ral k vy
rovnanému, technicky a výrazovo presvedčivému výko
nu. z predvedených s kladieb zaujala pôvabná Serenáda 
O dur pre flautu a g itaru F. Carulliho premyslenou dy· 
namlkou a vzájomnou par tnerskou súhrou [H. Tóth -
g itara). Na jvýrazn e jš í dojem zanechala interpreťácla So-

festivale Carinthischer Sommer vo Villachu a Ossiachu. 
Tri koncerty programovo zamerané k Roku českej hud
by dirigovali Zdeni!k Koller (B. Smetana: Moja vlasť), 
Libor Peilek (L. Janáček : Suita z opery Llilka Bystroui
ka, A. Dvofák : Vlo loni!elový koncert h mol - sólista H. 
Schill, B. Martind: Koncert pre dva orchestre) a Bys-

na tiny pre flau tu a klavír H. Duttileuxa [s prof. S. Do
manskou pri k lavíri }, ktorá vyznela v s tvárnení mladé· 
h o flautistu najzrelejš le, technicky isto, osobnostne za
angažovane . 

V hre na sláčikové nástroje sa v d ruhej polovici ab
solventských koncertov predstavili traja absolventi. Ju
raj Griglák z triedy p rof. P. Profanta predniesol solidne 
naštudovaný Koncer t pre kontrabas J. Geisela (klavír
ny sprievod p rof. S. Kovačeva ). Súst redený a hodnotný 
výkon podala v svo jom polorec ltá li Sylvia Velacková, 
huslistka z t riedy zas!. uč. prof. A. Vrteľa v spolupráci 
s klavírnym sprievodom prof. M. Varinskeho. Po počia
točnej nervozite, ktorá poznamenala jej výkon v úvod
nej Sonáte C d ur, KZ 296, sa v nasledujúcich skladbách 
rozohrala k technicky a emocioná lne precílenému, mu
ziká lnemu výkonu. S vnútorným zauja tím a tempera
mentom prednies la b ril antné sklad by E. Blocha, J. 
Brahmsa, R. Nováčka. Pestrou farebn ou pa letou a pek
ným sýtym tónom kreova la záverečný Tanec S. Jurov
ského. 

Perspektivne sa predstavila a j ďalši a huslistka, ta
lentovaná Zuzana Kopasová z tr iedy prof. V. Podhrad
skej. v úvodnej skladbe J. S. Bacha - Prelúd ium a Lou
re z 111. pa r tity pre husle sólo, vnútorne koncen trovane 
a log icky premyslene interpretovala sólový part veľkého 
barokového ma jst ra. Silný osobnostný vkl ad a sústre
dená, pritom však krea tívno-inš piratívna bola interpre
tácia l l. husľového koncert u O. Flosmana. Muzikálny 
a emot ívne sugestívny ponor do diela [ktoré naštudo
va la pri prfležitosti Roku českej hud by), zau ja l zrelos· 
ťou výrazu i celkove j koncepc ie stvárnenia. Nemalú 
·zásluhu na vyznení diela mala do brá s polupráca mladej 
huslistky s klav írom, ktorého par t naš tudo val prof. M. 
Va r ins ky. Bol to kvalitný výk on. · 

Styri májové dni ( 14.-17.) znamen ali tohtoročné vy
vrcholenie a bsolventských koncertov na konzervató riu. 
Všetky š tyri koncerty priniesli mimoriadne zážitky a 
potvrdili vysokú mieru tal en tu týchto absol~ent_?V· Zu
zana Hudecová (z triedy prof. E. PappoveJ l Je uz dobre 
známa naše j verejnosti. Je to p r iam klasický prí pad ako 
môže formovať konzerva tór ium mimoriadne talenty. Tá
to absolventka získala škole rad víťazných diplomov, 
uplatnila sa a ko skvelá komorná hráčk a, r eprezentovala 
v zahrani č! a dokona le sa p resadila v širokom školskom 
ko lektive. Profesorka hlavnéh o predmetu tak demon
štrovala našej vere jnosti príklad systematicke j práce 
s talentom, ktorý v záverečne j etape štúdia d?kázal 
p riam vzorové výsledky a s ktorým treba počítať v na
šom kultúrnom živote. 

zuzana Hudecová opäť presved č i l a o svo jich vynika
júcich predpokladoch pre interpretáciu tvorby F. Liszta , 
F. Chopina a B. Smetanu. Každé z uveden ých diel malo 
svoj pr ofil , každé nies lo pečať hlbokej zai nteresovanos
t i interpretky na h ran e j skladbe. Prokofl evova ll. kla
vírna sonáta d mol, len umocnila n evšedné do jmy, kto
r é mali poslucháč i na tomto vynikajúcon~ k oncerte . . 

v oblasti organu absolvoval Peter Nasčák [z tnedy 
prof. I. Skuhrove j ). Hlboko rozmýšľa júc! organis ta, ~ech
nicky vyspelý a muzikálne š iroko dlsponov<m ý, pnpr a
vil návšt evnikom niekoľk o j edinečných zážit·kov. Hral,,. 
J. s. Bacha, Styri med itácie Pet ra Martinčeka a Fran.c
kovo Finále B .dur, op. 21. Naščák potvrdi l to, čo sa vše
obecn e hovor i o organove j tri ede prof. l. Skuhrove j: 
p recíznos ť práce, úmerná technika , štýlový nadhlad nad 
hranými sk ladbami a vkusne volený progra)n . Rady na
šich koncertu júcich o rganistov sú tak znova rozšírené 
a my sa môžeme len tešiť , že do te jto o blasti vkroči l 
d alší mladý človek nielen dobre p rip raven ý, a le ešte 
schopný aj ďal ši eho vývoja . 

Meno Vladimíra Tomčányiho ( z tri edy p rof. J. Zsap
ku l je už dobre známe našej ve rejnosti . Vyhr~l rad sú
ťaži doma i v zahranič! a zača l sa zaradovať ešte ako 
študent medzi šp ičkové z javy nášho gita rového umen ia. 
Tomčányi h ral skladby M. Giulianiho, F. Justa, J. Vl_lla
Lobosa M. Ponceho, J. Burghausera. 'lažko povedat , v 
ktorej 'skladbe viac vynikol. Každe j skladbe dal svo ju 
pečať, vložil clo ne j radostné ' muzicírova n ie: u_platml 
všetk y svoj e p rednost i a čo je zvlášť nápadr~e n a J~h o 
vek - n ikde nestaval na obdiv svoju vyspelu techmko 
pred ozajstn ým a spontánnym muzic írovanim. Už to, že 
stačil naštudovať tak rozsiah ly repe rtoá r dokazuJ e, že 
tento abso lven t dokona le disponuje ekonomikou času, 
fyziologickými danosťami , čo všetko ešte znásobu ~e je
ho nápadná muzikalita. Tomčányiho a bsolv en tsk y_ vý
kon sa oprávnen e meral vys okými k rité ri ami a pnmesol 
mu zas lúžený úspech. • . . 

Bohdan Warchal ml. [z t r iedy prof. V. K01·mka l Sl 
naozaj zaslúžil samostatné recitálové . vys túpen_le: Nie
koľkok rát na seba upozornil už v pnebehu štu cl1i , ve
rejnosť ho pozná a j zo spoločný ch vyst úpe~i s. otcom. 
Už svo jím z javom a a j n iektorými náv~kml pn pomina 
svojho otca a zrejme nebude d lho _tr v a t, _že ~š te ďal~j 
rozvin ie svoje danosti a SVO JU ctlZiados!lvos t [ v štu
d!á ch bude pokračovať na pr ažsk e j AMU) . Jeho vel mi 
náročný repertoár pozostával zo Sonáty D du r p re hus
le sólo, op. 115 S. Prokofieva, Sonáty p re hus le a kla
vír L. Janáčka, Capriccia pr e husle sólo N. Paga111n1ho 
a Saraseteho Fantázie na témy z Bizetovej opery Car
men. Boli to s kla d by, v k to rých dominu je virtuozita. 
Profeso r Koľinek vybral zre jme zámerne tieto diela , 
ktoré sú b lizke natur el u tohto absol venta a umožňuj ú 
mu prezentovať na absolventskom ko nc er te v p lnom 
r ozsahu svoj e danosti. Jeho rec itá lové vystúpenie cel
kom určite patrilo k tomu na jlepšiemu, čo zaznelo na 
tohtoročných absolventských večeroch a oprávnene sa 
porovnáva lo s vlaľ\aj ším absolventským výkonom Ju ra 
ja Cižmaroviča. 
Záverečným a bsolven ts kým koncer tom sa uzavrela 

pr ehliadka umeleckých schopnosti mladých hudobníkov. 
inšt r umentalistov a spevákov. Táto sé ria koncer tných 
výkonov poskytl a prehlad výsledkov novej nastupujú
ce j generác ie a jej ambícií, schopnosti i rezultáto v sve
domite j usilovne j práce i miery talentu. Bola , to p re
hlladka a j d ramatu rg ic ky pestrých , preclovšetk ym však 
Rok česke j hudby zoh ladi'lujúcich skladieb. Koncert y 
absolventov bratislavského konzervatória preds tavili te
da nových ·absolven tov školy. Na n ich samotných však 
te raz bude, či svoje dispozície podporené pracov1tosťou 
dokážu presadiť a zúročiť v životnej praxi, alebo v dal 
šom štúdiu. ELEONORA. KYSELOVA, ANTON BYSTRAN 

trik Relucha (A. Dvol'ák: Te Deum, Biblické piesne -
sólistka V. Soukupová, Omša D dur - sólisti E. Blaho- , 
vá, V. Stracenská, P. Baxa a P. Mikuláš). Na štvrtom 
koncerte, určenom mládeli uviedol B. Režucha di ela E. 
Suchoňa (Horalská SIJita ) a A. Kaufmanna (Cirkus Pol
d rini) . 



PROFILY 

Gitarista 

JOZEF 
ZSAPKA 

Klasická gitara prešla búrlivým 
obdob!m š pirálovito-vzos tupného 
vývoja, ktorý v súčasnosti kulmi
nuje. Netýka sa natoľko samotné
ho nást roja ako s kôr sn ahy o ma
ximálne využitie jeho vyjadrova
c!ch možnost!. V tomto zmysle 
dnešná gitarová hra dosiahla ne
obyčajnú dokonalosť, čo potvr
dzujú výkony celého radu našich 
l ·zahraničných interpretov. Jed
ným z nich je aj profesor bratis
lavského konzervatória, koncertný 

·umelec a zakl adateľ slovenskej g i
tarovej školy - Jozef Zsapka. Ten
to popredný umelec si ziska! po
zornosť a uznanie našej hudobnej 
verejnosti za svoje vysoké ma j
strovstvo a interp retačnú pres ved
čivosť. Rovnakou mierou mu pri
slúcha uznanie a obdiv za jeho 
neúnavnú pedagogickú a propagá
torskú prácu. 

jozef Zsapka sa narodil v roku 
1947 v Komárne. Ako 15-ročného 
ho gitara očarila natolko, že sa 
jej začal venovať profesionál ne. V 
rokoch 1962-68 študoval na Kon
zerva tóriu v Brne u profesora A. 
Stídl!ka. Po ukončen! štúdia ab
solvoval interpretačné · ku rzy na 
Academia de la Chitarra. v Miláne 
a v Rak úsku. Už ako absol vent 
konzervatória externe vyučoval 
gitaru na hereckom odbore VSMU 
v Bratis la ve. Klasická gi tara v tom 
čase nemala na bratislavskom kon
zervatóriu svoj odbor, preto sa 
Zsapka usllovRl o začlenenie vý
učby na tento nástroj do stabil 
nej školskej vyučovacej štruktú
ry. Pri ja l a vyučoval každého, kto 
o gi taru pre javil záujem a ciera
vedomou, tt·pezlivou prácou dosia· 
hol povzbudivé výsledky. 

Pod vcdenrm profesora Sácilfka 
~tuduje neskôr hru na gitare na 
bratislavskeJ. VŠMU, ktorú a bsol
vu je v roku 1981. V Bra tislave na. 
ďa le j presadzuje ustanovenie od
boru klasickej gitary, a tak napo
kon vďaka pochopen iu vedenia 
konzerva tóriu a vytrvalým osob
ným úsillm i dozrievajúcou objek
t!vnou nutnosťou v roku 1971 ten. 
to odbor vznikol a j. Zsapka sa 
stal jeho prvým profesorom. 

Už v počiatočnom obdob! svoj
ho pôsobenia vniesol do vyučova
nia prfkladnú osobnú vervu a nad
šenie. Vybudoval srubnú základ
ňu, ktorá si kladie za úlohu cie. 
ravedome objavovať a vychová vať 

Snlmka: K. Dlugolinský 

gitarové talenty. Vďaka predchá
dza júcej práci so žiakmi je na 
škole rad jeho odchovancov, ktor! 
dominujú na početných domácich 
i zahraničných súťaži ach . Spomer1-
me z nich aspoii V. Tomčtínyiho 
ktorý v súčasnosti už môže bilan: 
covať najvy!išie umiestnenia na 
troch silne obsadených medziná
rodn ých súťažiach (Paríž, Alessan. 
dria, Havana l. Dalšl úspešne re
prezentujú nielen slovenské in 
terpretačné umen ie. a le a j svo jho 
p rofesora. Zsapkovým u či te rským 
krédom je naučiť svoj ich zveren
cov ná r·očnej, modernej gitarovej 
technike, a v jednote so štý lotvor
nými charakteristikami dobového 
prejavu aj čo na jplnšie využiť tó
nomalebné možnosti nástroja. Vi· 
dieť, že sa toto jeho presvedčenie 
zúročuje v čoraz výraznejšlch ús· 
pechoch. Aj preto - a nie náho
dou - požiadali Zsapku o člen 
stvo v r·ôznych porotách, naposle
dy v kutnohorskej Gitarovej súťa
ži s medzinárodnou účasťou a na 
medzinárodnom ku rze gitarove j 
hry v Grécku. 

V tejto s úvislost i nemožno ne· 
spomenítť Zsapkovu upra vovater 
sl< ú a lektorskú či nnos ť , ktorou 
doplfra československú gitarovú 
literatCrr u. Spolupracuje so Slo
venským hudobným fondom, je 
lektorom vydava t eľstva Opus, kde 
vy!ili jeho úpravy gitarových kla
sikov (S or, 1976; Gi uliani, 1978 ; 
výbor európskej gitarovej hudby, 
19811 a úpravy gitarového partu 
v 24 piesr'íach a tancoch z Vieto
risovho kódex u a Pestrého zbor
nika levočského pre flautu a gi
taru (s M. Klementom, 1979 l. je 
to práca ntíročná a zodpovedná, 
hoci nedocenená a nevďačná. 

Pre hudobnú verejnost je najdô
ležitejšie Zsapkovo pôsobenie ako 
koncertného umelca. Všade, kde 

sa nachádza akusticky vhodný 
priestor, hfadá možnost prezen
tovať umenie gitarovej hry. Kon
certnú činnost začal v roku 1971 
a dnes je jej bilancia pozoruhod
ná najm!! svojimi umeleckými hod
notami. Zaslúžlla by sl však ove
ra širš! priestor jednak v podobe 
recltálovej, alebo účlnkovanrm v 
spojitosti s Iným nástrojom. Casta 
účinkuj e na výchovných koncer. 
toch, nikdy však iba rutinérsky. 
Ide .mu predovšetkým o splnenie 
dôležitého hudobno-estetického 
poslania. Chce u poslucháčov vy
vol ať akt!vny záu jem o hudbu, 
podnecuje k citlivej a jemn ej hu· 
dobnej vn!mavost!. 

Jeh o repertoár obsahuje množ
s tvo diel od renesancie až po sú
časnost Spomer1me diela Sora, 
Giullaniho, Tárregu, Llobeta, Mo
rena-Torrobu, Castelnuova-Tedes
ca, Villa-Lobosa, Poncea, Brouwe
ra a ďalšieh; úpravy Bacha, Händ
la, Mozarta, Chopina a 1. Velmi 
často interpretuje skladby sloven
s kých autorov a obohacuje ich o 
špecifickú gitarovú farebnosť 
[ Moyzes, Bok es, Koi'!nek, Malo
vec, Parlk, Martinček a ďalš!). 

Tento obsažný repertoár podáva 
so slohovou istotou, vyclbrenosťou 
a s neomylnou technickou erud!
ciou. Výraz a dynamiku stavia na 
širokom va riačnom diapazóne, 
pr!značnom pre toh to umelca. 

V duete so svojou manželkou, 
fl aut istkou Dagmar Sebestovou
Zsapkovou a flautistom Milošom 
jurkovlčom utvrdzuje v posluchá
čoch už tradičnú žámovú konzo
nanciu týchto dvoch nástrojov tak 
v staršlch, ako i v moderných 
skladbách. Vyniká aj v brilantne j 
hre na lutne, pre ktorú si vyberá 
r·epertoár z originálnych s tredo
vekých tabulat(rr. Spolupracuje 
však aj s inými umeleckými zo
s kupeniami a súbormi ako je Slo
venský komorný orchester, Košic
ké kvul'teto, štúdiový rozh lasový 
m'chester, s inštrumenta listami a 
spevákmi. Doposiaľ nahral celý 
rad diel pre rozhlas, Opus, pre 
zahrani čn é vydavaterstvá, ktoré 
dôstojne reprezentu jú naše inter
pretačné umenie. Osobitú kapitolu 
jeh o činnost i tvor! koncertovanie 
v zahranič[. Účinkoval takmer vo 
všet kých štátoch Európy, ale i vo 
Vietname a v Mongolsku. Zahra
ničné vystúpenia a tvorivý kon
takt s popredným i českým i a za
hraničnými gitaristami patria k 
významným momentom podnecu
júcim súčasný trend a perspekt!
vy vývinu klasickej gitarovej hry. 
Je to výrazn ý vklad gitaristu a pe
.dagóga Jozefa Zsapku do celko
vého kontextu rozvo ja tohto druhu 
umenia, na jm!! však do budúcnosti 
pri ďalšom rozvoji slovenskej gi
tarovej školy. 

MIROSLAV OLEAR 

SCHUMANNOVA CENA Dr. GUSTAVOVI PAPPOVI 

Snlmka: F. Lašut 

Začiatkom j6na sa poprednému 
slovenskému opernému spevák a
fi, sólistovi opery SND, zaslúžilé
mu umelcovi dr. Gustávovi Pappo
fi, dostalo vysokej pocty medziná
rodného významu - bola mu ude
lená Schumannova cena mesta 
Zwickau 1984. Účastnlkom sláv
nostného aktu bol aj refisér ope
ry Julius Gyermek , ktorý ta m pred
alesol oficiálny prejav. Opýtali 
111e !iB ho na podrobnosti tejto 
sl6vnostnej udalosti . 

Súdruh režisér, mohli by st e 

nám dačo povedať o cene, ktorá 
bola udelená zasltižilému umelco
vi dr. G. Pappov!? 

V rodnom meste Roberta 
Schumanna Zwickau pôsob! ver
mi agilná Spoločnosť Roberta 
Schumanna [Robert Sch u mann Ge
sellschaft]. ktorá si pod veden rm 
svojho rJuditefa dr. Ma rtina Schop
peha dala za cler popularizovať 
a pestovať dielo Roberta Sebu
manna. V rámci týchto snáh po
riada každé dva roky medziná
rodnú klavrrnu a spevácku súťaž 
Roberta Schumannu. V úzkej spo
lupráci s touto spoločnosťou ude
ruje mesto Zwickau Schumannovu 
cenu, ktorú tohto rok u dostal náš 
popredný operný spevák zaslúžilý 
umelec dr. Gustáv Papp .,za mi
moriadne zásluhy o pestovanie 
Schumannovho diela". 

Kto doteraz dostal túto cenu? 
- Uvediem len známe mená: 

nemeck! umelci Dieter Zechlin , 
Pet er Sclu·eier, Theo Adam, Kurt 
Masur, sov iets ki umelci Sviatos
lav Richter, Emil Gllels, Sara Do
luchanová, poľská klaviri stka Ha
lina Czerny-Stefar'iska, od nás 
pred dr. G. Pappom bol touto ce
nou poctený len národný umelec 
prof. František Rauch z Prahy. 

Kto odovzdával r.enu a ako pre
bieha l slávnostný akt? 

- Cena sa uderuje v koncert
nej sieni krásne zrenovovaného 
rodného domu Roberta Schuma nna 
za prltomnosti popredných pred
staviterov kultúrneho a politické
ho života ako aj početného publi· 
ka. Zaslúžilý umelec dr. Gustáv 
Papp prevz111 Schumannovu cenu 

.· 

mesta Zwickau 1984 z rúk hlavné
ho mešťanostu [ OberbOrgermeis
tera l mesta Zwickau H. Fischera. 
Slávnostný akt bol rámcovaný kon. 
certným vystúpenlm mladej talen
tovanej klaviristky Ulriky Gottle
be z Vysokej hudobnej školy Fe
lixa Mendelssohna-Bartholdyho v 
Lipsku, ktorá okrem klasického re. 
pertoáru predniesla - a to je tra
dlciou p ri odovzdávani ceny -
aj novinku Trois piéces pour pia
no od Karl-Heinza Picka. 

- er -
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Ceny Roberta Schumanna dr. Gus· 
távovi Pappovi. Sn!mka: ). Vavro 

TVORBA 
ALEXANDER MOYZES:' SYMFONIA č. 12 PRE 
VEĽKÝ ORCHESTER, o~. 83 

Hudba Moyzesovej lZ. symfónie začala vo mne jasnej
šie a výraznejšie znieť až po niekoľkonásobnom vypo
čut! a prečltan! partitúry. Bolo to už prirodzene niečo 
celkom iné, než zvukový zážitok po prvom posluchu. 
Od začiatku mi však táto hudba našepkávala jedno: že 
Alexander Moyzes .sa po schubertovskej 10. a 11. sym
fóni! vracia spi!!, akoby k Mozartov!. Zámerne tu pri 
porovnaniach použ!vam mená a nie štýlové zovšeobec
ňujúce term!ny, aby som bol presnejšl v snahe nepo
zerať sa na toto dielo cez nejakú clonu, čl laboratórne 
sk lo. Moyzesova 12. symfónia znamená pre mňa dalšie 
zjednodušenie autorovej hudobnej reči. Táto hudba aj 
keď je svojimi duchovnými korer'imi, najm!! v druhej 
časti - Andante sostenuto, zakorenená v slovenskej 
pôde, predsa tu len c!tit túžbu syntetizovať to najvyz
namnejšle a najcennejšie z európskeho hudobného de
dičstva. To napokon bolo pre Moyzesa vždy typické -
od l. symfónie počnúc až po ostatnú 12. symfóniu. Zdá 
s a, že v zbližovanr európskeho hudobného dedičstva so 
slovenskou pôdou treba vidiet charakteristickú črtu je
ho tvorivého potenciálu. Mysl!m sl, že tu kdesi vl!zf ten 
ozvláštnený duch klasickej prftažllvostl, vedomá per
spekt!va zbližovania prítomnosti s minulosťou, oná har
mónia vnútornej, duchovn ej sily, kedy každý nový krok 
do neznáma musf byt velmi dôkladne preskúmaný, zvá
žený a napojený na minulost. Aby bolo jasné, pod poj
mom minulos t chápem u Moyzesa akési sumarizujúce, 
či syntet!zujúce videnie hodnôt, ktoré preosia! čas a 
skladateľov kritický duch. Pravda, 12. symfónia ma ne
zaujala len z takýchto pohladov, pretože už 3. sláčiko
vé kvarteto skladateľa jasne predznačllo cesty, po kto
rých s takou istotou a ľahkosťou kráča tento patriar
chálny zjav slovenskej hudobnej moderny. 

Nebudem hovorU o formovom riešen! Moyzesovej 12. 
symfónie, pretože sa chcem uprlamit predovšetkým na 
živo pulzujúci hudobný tok, kde všetko funguje akosi 
ináč, než pri čisto racioná lnom pohlade, vyč!tanom z 
partitúry. Veď už expoz!cia myšlienkového materiálu 
je len akýmsi stenografickým záznamom toh o, čo bolo 
v skladatelovej predstave už dávno predtým zažité, roz
vedené, domyslené, precltené. je to všetko len počia
točný Impulz, 1 keď samotné skice nápadov sú viac než 
pozoruhodné. Nechcem sa však na tieto veci pozerať 
izolovane, pretože už v týchto počiatočných Impulzoch 
crt im zá rodok rastu a rozv!jania. Dokonca 1 to nesamo
statné, do prvej časti zabudované scherzo chá pem ako 
vitálnu silu evolúcie, ako vlahu, ktorá oživuje a pod
poruje rast. Napokon t'klivé a nostalgické polohy Lar· 
ghetta bolo potrebné výrazne rekompenzovať, pretože 
princ!p dramatického vzruchu nemohol dospieť k Iné
mu typu hudby. To je teda dôvod, prečo scherzo, ako 
samostatná čast musela vypadnúť, čo v žiadnom pr!pa
de nebol skladateľov rozmar, a le požiadavka, ktorá vy
plynula a koby mimovoľne z povahy prvej časti, rozdele
nej autorom na Larghetto a Allegro. Náhle ukončenie 
prvej časti bolo možno pre mnohých prekvapen!m. Po· 
slucháč s! predsa kladie otázky: načo tá skratkovitosť 
v r epr!ze, načo ten zhon, snaha všetko rých le skončlt, 
alebo lepš ie povedané prerušiť? Lebo ťažko Inak nazvať 
tú zámernú stručnosť repr!zy, ako vedomé prerušenie 
kolobehu vec!. Rozlúštenie tejto otázky je však v zá
verečnej čast.! - Allegre, ktorá neopakovateľne nadvä
zuje na to, čo bolo tak náhle uzavreté v pt·vej času 
r ýchlym vybočen!m do časti druhej - Andante soste
nuto. I toto vybočenie je akoby len· náhlym útekom do 
prlrody, pastelovou kresbou uprostred dvoch sýtych o
lejomalieb, ktoré na seba nadväzujú. Pravda, l do tejto 
oázy poko ja, do tejto bukolickej prlrodnej scenérie vstu· 
pujú po určitom čase z dialky prichádzajúce poplašné 
signály, ktoré dávajú tušiť volanie sveta , čo znamená 
koniec lyrického rozj!mania a návrat do kolobehu všed. 
ných dni. Eš te na chv!lu sa však hudba vráti do svojho 
poetického zátišia, aby sa dopovedal tklivý spev skla
dateľa. Tera_z je zrejmé, že záverečná čast - Allegro 
vyváži s tavebne l myšlienkovo tú nerovnomernos t, kto
ra vznikla náhlym prechodom do dr uhej časti. Priro
dzene, kto nenájde paralely medzi dvoma krajnými alle
grovýml časťami symfónie nutne poc!ti akúsi tektonickú 
i myšlienkovo-proporčnú nevyváženosť celého diela. s tou
to n!lbezpečnou fikciou zdanlivej nevyváženosti kalku lo
val i autor, ked vedome na rušil súmernosť stavby takou 
asymetriou, ktorá dokázala nastolené disproporcie vznik
lé z vnútornej n evyhnutqosti myšlienkových procesov 
harmonicky zasad iť do jednotného zmysluplného tvar u. 

O Moyzesovej 12. symfónii sa žiada povedať i to, že 
nechce byt vedome v ničom novátorská, nechce koke
tovať s novými technickými a racionálnym! trendmi. 
V tomto vedomom obchádzan! najvýznamnejš!ch prúdov 
hudby 20. storočia sa možno so skladateľom v mnohom 
rozchádza ť. Jeho zámerný, či kriti cky zameraný konzer
vativizmus bude zaiste v mnohom provokovať, l keď 
v samotnej hudbe vystupujú názorové rozdielnosti ne
raz v úplne iných rovinách. Tu ale autor nestavia na 
princlpoch, ktoré nie sú mu vlastné, tu niet napätia 
z negatlvistických postojov voči rozmanitým smerom 
hudby 20. storočia. Moyzes budu je na pozit!vach, v kto
r é nepresta l veriť a o ktorých je presvedčený, že s ú 
schopné ďalšieho tvorivého rozvoja. Za takéto estetic
ké vyznanie A. Moyzesa sa možno iste postaviť, a to 
i vtedy ak naše názory n a vývojové smerovanie súčas
nej hudby budú v základných pos tojoch rozdielne. V 
niečom podstatnom sa však predsa len s Moyzesovým 
duchovným svetom možno jednoznačne s totožnit, a to 
v jeho tvorivej priamočlarostl, ktorej nemožn o uprieť 
vzácnu neopakovateľnosť, schopnost vidiet veci stále 
po svojom, a to nielen z akejsi tvrdoš ijnej neústupčivosti 
ale z hlboke j viery v prepojenie vlastných etických a es
tetických ~sad do umeleckého tvaru. U A. Moyzesa je 
totiž i ri ešenie teoretických a filozofických otázok ne
deliteľnou súčasťou jeho vlastného tvorivého kompozič
ného sveta; teda nijaké nadosobné riešenie ponad svoje 
vlastné tvorivé ja sa s výnimkou hfadačstva v rokoch 
mladosti nevkradlo do skladaterovho duchovného sveta. 
I ked sa pozerám na každú upätú principiálnosť a Isto
tu s rešpektom, nemožno predsa len u A. Moyzesa ne
vidieť tú hlbokú, povedal by som až doj!mavú spätosť 
medzi Ideou a činom, slovom a skutkom, jeho názor mi 
na umenie a vlastnou tvorbou. Nuž a v 12. symfónii sa 
autor azda ešte dôslednejšie primkol k s vojim veľkým 
klasickým vzorom ako k ideálu dokona losti, z ktorého 
stále čerpá vo svojej tvorbe. Vypočul som s l toto Moy
zesovo dielo niekoľkokrát a môžem povedať, že ma zn
ujalo viac než 10. a l l. symfónia. V objavovanl novej 
vnútornej rovnováhy a priamočiarej prostoty vld!m v 
tomto diele výrazný krok vpred smerom k autorovmu 
hladan!u tých najvl!~!ch umeleckých ideálov, v ktoré 
veril celý život. IGOR BERGER 



RECENZUJEME 
MILAN KOZJAK: PSYCHOBALZAM. Predspénková hudobno
slovné relaxácia. Slovné interpret6cia v slovenskom jazyku 
n6rodný umelec Karol Machata, v l!eskom jazyku nérodnt 
umelec Ladislav Chudlk. Magnetofónové kazetové nahrávka, 
Opus Bratislava, 1983 

Autor hudobno·slovnej rela· 
xácie Milan Kožlak, psychológ 
Psychologického pracoviska 
Cs. rozhlasu v Bratislave, vy· 
vinul po dlhodobej dôkladnej 
teoretickej prlprave a praktic
kom overovani na viacerých 
exponovaných pracoviskách 
velmi osvedčenú metódu pred
spánkovej relaxácie. Autor vy
užil poznatky muzikológie, mu. 
zikoterapie a sugestológie a 
spojenlm hudby a slov-a dosta
hol zvýšené regu latlvne pôso
benie na psychické l somatic
ké procesy. Harmonickým spo
jenlm hudby a s lovnej suges
cie· možno vyvolať zvýšené pô
sobenie dvoch pozitlvnych vply
vov [syntetický efekt). čim 
možno trvácnejšie znlžif nežia. 
dúce prlznaky napätia v psy
chickej 1 somatickej oblasti. 
Tento syntet ický efekt sa dá 
velmi účinne využit vo viace
rých obll!stiach medlclny, psy
chológie, pedagogiky a na jmä 
špeciálnej a liečebnej pedago
giky. 

Slovný prednes stvárJ1u jú vy
nikajúci herci - národný u
melec Karol Machata v sloven
skej verzii a ná rodný umelec 
Ladislav Chudlk v česk ej ver
zii, ktor! velmi zodpovedne a 
citl ivo pristupovali k textovej 
predlohe. Ich mimoriadne in
t erpretačné schopnosti a doko
na lé ovládanie modulácie hla
su a št ýlu prednesu od jedno
duchého lnštr uujúceho, cez 'vy
svetru júci, presviedčajú ci 1 rah
ko poetizu júc!, s kadenciou tex
tu ku presvi edčajúcemu až su
gestlvncmu, pôsobia najmä na 
emocionalitu a obrazotvornosť 
počúvajúceho. 

Kým hlas K. Machatu dispo
nu je mimoriadne bohatou pa
letou výrazovo s ugestlvnej e
mocionaltty a špecifickými 
schopnosťami empatlckého sto
tožnenia sa s ps ychickou situ
áciou vnfmatera, hlasový pre
jav L. Chudlk.a akoby vyjadro
va l vnútornú s ilu vyrovnania 
sa so s kutočnosťou, zdržanlivú 
sebai stotu a pokojnú, rozvážnu 
múdros ť. Machatov hlas umoc
nený syntóniou hudobného vy
jadrenia vnlmatela jemne, cit
livo, no pri amo sugestlvne pre
náša do procesu psychickej a 
somatickej relaxácie. Spôsob 
slovného vyjadrenia L. Chudl
ka predstavuj e pre vnlmatera 
istú akoby racionálne motivo
vanú oporu, vitálnu st imuláciu 
uvedomeného chcenia a vôle v 
procese rel axačného diania . Nu
ansie špecifik rozdie lnos ti hla 
sov obidvoch umelcov v slo
venskej i česk ej verzii hudob
n o-slovnej relaxácie predstavu
jú významný pozitlvny faktor 
mnohotvárneho saturovania 
sub jektlvnych individuá lnych 
potrieb poslucháčov, ktoré pod. 
miel1u j(t proces ich uvedome
n ého s ús tredeného vnlman la 
slovných a hudobných zložiek 
relaxačného mod elu. 

Autor Psychobalzamu Milan 
Kožlak ci tlivo a uvážene vy
bra l nielen slová, a le a j sprie
vodnú hudbu, ktorá výrazovo 
dotvára , obohacuje a dokreslu
je relaxačný slovný text a tak 
umoctlu je emocioná lny stav hl
bokého uvornenla. Aplikované 
hudobné s kladby ma jú výraz
ne tlmiaci a uspokoju júci úči 
nok, vyvolaný ich pravidelným 
a pokojne plynúcim rytmom, 
miemym tempom a prl jemnou 
melodikou, jemným dynamic
k ým prenosom a plynulým pre
chodom z jednej skladby do 
druhej. Na hudobno-s lovnú re
laxáciu vybral autor diela sve
toznámych hudobných s klada
terov: P. I. Ca jkovského, A. Vi
va ldiho, W. A. Mozarta, A. Mar
cella, j . S. Bacha, A. Dvoi'áka 
a L. van Beethóvena (okrem 
nich na doplnenie ešte sklad
by P. Chopina a Schuberta, kto
ré s ú uvedené na strane 2 MGF 
kazety) . 

I k eď sú úč inky spojenia slo
va a hudby podrobne preskú
mané, je potrebné prlbllžlť si 
ich vplyv najmä na hlboké, fy
logenetlcky staršie vrstvy cen
trálneho nervového sys tému. 
Ide nielen o prenos akustic
kých informáci! do sluchovej 
obiRstl v spánkovom laloku, 
ale uj o ich prenos do s i e ťko
vitého •ítvaru mozgového kme
t1a. je to "nešpeclfická dráha" , 
ktorá modifikuje akustickú In-

formáciu a prenáša ju do lim
blckého systému. Sieťkový útvar 
má velký význam pre lnhlblclu 
(zábranu) a facl litáclu ( ulah
čenle] prenosu Informácii a 
pôsobi na rozsiahle funkčné 
oblasti. Lokalizácia oblasti vn!
manla v limblckom systéme a 
s pánkovom laloku mozgu vy
svetluje prevahu emocioná lnej 
modality vn!manla hudby a ve
domú racionálnu rovinu vnl
mania reči. Pri počúvanl hudby 
sa vyvolávajú z nešpecifického 
systému sleťkovitého útvaru bu. 
divé reakcie v somatickej sfé
re vo forme zmien svalového 
napätia a zvýšenej sva lovej 
činnosti. Tak pri dynamickej 
h udbe možno pozorovať pohy
by nôh, rúk , hlavy l celého te
la podla rytmu hudby. Možno 
pozorovať aj vegetatlvne reak
cie ako zmeny k rvnéh o tlaku, 
f rekvencie pulzu a dýchania, 
čo sa dá registrova ť pomocou 
prlstr ojového zariadenia. 

Zameraným pOsoben!m výra
zovej syntónle slova .a hudby 
možno dosiahnut preventlvne l 
terapeutické účinky ako kom
plexné psychické a somatické 
uvolnenie, zotavenie, plynulý a 
neprerušovan ý spánok, a le a j 
zvýšenie sebadôvery a zdravej 
aktivity vnlmatela. Relaxácii& 
pri hudbe sprevádzanej suges
t!vne zameraným slovným t ex
tom nie je únikom pred reali 
tou, pred zodpovednosťou -
ale je pramei\om, z ktorého 
možno čerpať silu, životnú ak
tivitu a povzbudenie do práce 
a ďa l šie soclálno-psychologlc
ké postoje jedinca. 

Psychobalzam, ktorý vznikol 
priekopnlckou činnosťou M. 
Kožlaka ukazuje, že túto metó
du relaxácie možno použit ús
pešne u ludl rôzneho veku, rôz
n eho povolania, vzdelania, rov. 
nako u mužov l žien v týchto 
situác iách: pri poruchách spán 
ku rôzneho pôvodu, pri udržo
vani rytmu bdenia a spánku v 
zamestnaniach vyžadu júclch 
nočné smeny, pri rozrušenl a 

psychických atakoch, ako po
moc pri zvyšovani vlas tnej vý
konnosti a rozvoja osobnosti. 
Tiež pri ni ektorých n eurózach , 
najmä neurózach reči - zaja
kavosti a lebo rýchlej nezrozu
miternej reči [ brblavosti ] u 
dospe lých . Ps ychoba lzam sa os
vedčil a uplatnil počas Letných 
olympijských hier v Mos kve r. 
1980 ako psychologická pripra
va československých šport ov
cov- vzpieračov. 

Metóda slovno-hudobnej re
laxácie vypracovaná M. Kožta
kom vyvolala nadšenie množ
s tva laickej l odbornej verej
nos ti , rôznych odborných pra
covis k n eurologických, psy
chia t rických, psychologických 
a liečebno-pedagogických , kde 
ich s úspechom použlvajú. Zls
kaný úspech a uznanie odbor
·nlkov i širokej verejnosti za
väzujú autora aby vo svojom 
velmi náročnom úsll! n epres
tal, a le rozpracoval svoju hu 
dobno-slovnú relaxáciu do ďal 
šieh tvorivých modifikácii, kto
ré by sa velmi dobre uplatnili 
najmä v oblasti t erapie det
ských n euróz, ktoré sú v sú
časnej dobe velmi frekventova 
né. 

MUDr. SILVESTER MASURA, 
ZLATICA MATEJOVA 

Hovoríme s riaditeľom a režisérom Divadla 
jonáša Záborského v Prešove zaslúžilým umelcom 

jánom Šilanom 

V SLUŽBÁ H ROZVO JA DIVADLA 
J6novi Silanovl, rladltelovi 

OJZ v Prelove, nosltelovi vy
~namenanla Za vynikaj1i.cu pré
eu, udelili v méji tohto roku 
vysoké ltétne vyznamenanie -
bol poctený titulom zasltíiilf 
umelec, l!lm sa ocenila jeho ne. 
6.navn6, cielavedomé a obetavé 
préca na poli n6ilho divadla, 
predovletkým hudobno-z6bav
ného divadla. J6n Silan je znA
my nalej kult1i.rnej verejnosti 
svojim vytrval tm Císlllm o kva
litné a moderné hudobno-z6bav
né divadlo, rozvoju ktorého ve
noYBl nem6lo sil a l!asu. A pré
ve na t1i.to oblasť divadla je 
zameraný aj n6il rozhovor. 

Len ned6vno ste sa vrátili zo 
Sovietskeho zväzu ... 

- V Sovietskom zväze som 
bol pracovne dlhši čes. Ako re. 
žlsér som hosťoval v družob
n om divadle - v Státnom di 
vadle operety v Kyjeve. S ta
mojšlm s úborom som naštudo
val hudobnú frašku O. Fefe
mana Stará komédia. Bola to 
zároveň aj moja jubilejná 50. 
réžia. 

Väl!l inu svojich rélil ste vy
tvorili v inscenéciéch prelov
skej spevohry. Z tých posled
ntch pripomeňme aspoň ulspo
m!nanCí Star1i. komédiu z roku 
1982, dalej tohto roku insce
novan1i. PolskCí krv, ale aj Ba
rónku Llli uvedenCí ned6vno v 
celoltátnej premiére, l!i Kr6s
nu Helenu a dallie. Vale rélie 
sa vyznal!ujCí predovletkým 
snahou po aktualiz6cii, po vy
jadreni sCíl!asnfch pocitov, ale 
aj snahou po tvorivej aktivite 
a spoluprAci celého kolektlvu 
umeleckfch realizátorov novo
vznikaj1i.cej inscenácii. Kedy 
ste vlastne zal!ali uplatňovať 
svoje umelecké predstavy ako 
rellsér, ktort je dnes jednou 
z 1i.strednfch osobnosti hudob
no-zábavného divadla? 

- Moje samostatné réžie sa 
viažu k roku 1963. Asistenta 
réžie som však robil od roku 
1955 už v prešovskom, vtedy 
Slovens kom krajovom divadle, 
kde som nastúpil na začiatku 
sezóny 1952/53. Začlnal a rástol 
som na repertoári Osvobozené
ho divadla, repertoári soviet
skych operiet a na koniec priš
Il podnety z amerického muzi
kálu. Zvláštnu oblast vook tvo
ri opereta, kde pocltu jem velkú 
úctu hlavne k h udobným hod
notám klasických operiet. Kaž
dá dobrá hudba ma ako reži
séra Inšpiru je. Núti ma hladat 
nové výrazové prostriedky. 
PrlaJ by som sl, aby tieto re
zonovali s ·hfadlskom, naplne. 
nom a j mladými fudml. 

Na ktoré hudobné hry si ako 
rellsér spomlnate najradlej? 

- Z repertoáru Osvobozené
ho divad la je to Kat a blázon, 
Osol a tieň . Oa le j na muzikály 
Hello Dolly, Túlavý ktllpelnlk, 
Amore mio, Lás ka, fudla, ulica 
(tento muziká l s hudbou K. 
Wellla uviedla u nás ako prvá 
prešovská scéna po jej premié
rach v New Yorku a Hambur
gu]. Z operiet na Óffenbacho
vu Pe rlcolu a Krásnu Helenu, 
Nedbalovu Polskú krv, Kálmá
novu Grófku Marlcu a Cardá
šovú princeznú, ktorej premié
ru videlo a ko prvé roku 1979 
kyjevské obecenstvo, Lehárovu 
Veselú vdovu, Duslkov Hrnčiar. 
sky bá l, ktorý som režlroval 
roku 1973 aj v Ky jeve ako vô
bec prvú slovenskú operetu u
vedenú v ZSSR. 

K vUmu menu sa vlak viale 
aj nlekolko Císpelných celo
lt6tnych premiér, ako napr. 
Muszkovej operety Barónka Ll
ll, Kálménovho Cigánskeho pri
m6ila, Jurovského ludove j spe
vohry Vietor od Polany a iné. 
Aké inlpirécia vlak stéla na 
samom zal!iatku v6iho livotné
ho povolania divadelnlka 
speváka, dramaturga, reliséra? 

- K divadlu, a vlastne aj 
hudobnému, som mal bllzko od 
malička, l ked som vyrastal 
daleko od všetkých kultúrnych 
centier - v goralskej dedine 
Jurgov, ktorá je dnes na pol 
skej st rane. Divadelného du
cha som nasával doma. Rodi 
čia , obaja učitelia , viedli súbo-

ry matka detské, otec dos
pelých a obaja ochotnlčlll. Po
pri tom sa u nás vera muzlc!
rovalo a predovšetkým spieva
lo. Otec - sám dobrý huslista, 
spolupracoval i s ludovýml mu
zikantmi. Rodičia sa akt!vne 
zaujlmali l o goralské zvyko
slovie. Domáce prostredie ml 
dalo podnety najvýraznejšie. 
je však zauj!mavé, že l moja 
prvá cesta vlakom, ktorá viedla 
do Krakova , ml asociu je divad
lo, ktoré s me vtedy, samozrej
me, n ezabudli navšt!vit. Prvé 
kontakty s "divadlom", spros. 
tredkované vtedy l cez fudové 
umenie, boli umocn en é po vstu
pe na gymnázium v Kežmarku 
a potom v Levoči, kde sa vte
dy vera času l priestoru veno
valo študentským divadelným 
súborom a spevokolom. To boU 
určujúce podnety, neskoršie eš
te prepojené pOsobenlm v prá
ve sa rodtacom SĽUK-u v ro
koch 1949-1951. Tu, v jeho 
speváckom súbore, má voká lne 
cle lavedomo viedli M. Longau
erová a L. Longauer. Toto ob
dobie - i k ed krátke - bolo 
o to lntenzlvnejšle na kontak
ty s ludsky a umelecky Inšpi
rujúcimi ludm! - P. Tonkovi
čom, M. Ťapákom, t. Ruskom, 
V. Adamcom, J. Kubánkom, B. 
Urbancom, Z. Bokesovou, R. 
Mrlianom a dalš!ml. SĽUK bol 
podnetom k štartu na profesio
nálnu umeleckú cestu. 

Myllienka a tUba umeleckej 
sebarealizácie, ktoré postupne 
vo vás dozrievali, iste neboli 
naplňané priamol!laro ... 

- V zásade prlchod na scé
nu Krajového divadla v Prešove 
roku 1952 bol krokom rozhodu. 
júclm. Moje účinkovanie v 
SĽUK-u bolo rámcované l hla
dan!m seba, hladanlm ideálov, 
ktoré som chcel naplniť bezo 
zvyšku. V tomto obdobi som sa 
rozhodoval medzi učitelskou ·a 
umeleckou k>arlérou. Krátko 

· som aj učil v Spišskom Podhra
dl, Hranovnici, Stôle a zakla
dal som aj najvyššie položeno 
š kolu na Slovensku - na Strb. 
skom Plese. Všade na týchto 
š kolách ako učitel chémie a 
zemepisu, alebo napriek tomu, 
som sa s nažil u deti _ pestovať 
ich vzťah ku kultúre cez na
cvičené h ry, kabaret, a to vždy 
za spoluúčasti hudby. 

Hudba a hra vb vidy láka
U v syntéze, vo vzájomnej pod
mienenosti slova a hudby, l!o 
vyCístllo potom k ul samozrej
mej inklln6cli k hudobnému di
vadlu. Myllienka sebarealizá
cie pomocou divadelnfch pros
triedkov a predovletkfm lpe
cifických pre hudobné divadlo 
vo v6s dozrela. . . · 

- Priznám sa, že kariéra či
noherca ma nikdy zvlášť nelá
kala, 1 ked som úspešne vyko
nal talentové skúšky na VSMU. 
Preto som nastúpil roku 1952 
ako sólista do spevohry v Pre
šove .a toto moje rozh odnutie 
pre spevoherný žáner bolo de
flnltlvne. Svoje hlasové dlspo
zlcle som prehlboval štúdiom u 
M. Gärtnerovej, neskOr u j. 
Wlnklerovej a J. Stanlka. 

Boli ste vlak aj dramatur
gom, neskílr i léfom spevohry. 

- Post dramaturga som zas
tával v rokoch 1954- 1961. Vela 
podnetov som ziska! niekolko
násobnýml návštevami divadiel 
v Prahe, Bratislave, v Soviet
s kom zvaze l Maďarsku, kde 
som sa s t retol s mnohými za
ujlmavými ludml - predovšet
kým hercami a režisérmi. V 
Prešove som sa dostal do ko
lektlvu talentovaných ludl, . za
pálených pre prácu v hudob
nom divadle - takými boli 
na jmä j. Piussi, E. Prleložný, 
j. Sltter, O. Sulák, E. Koleková , 
S. Marton, I. jakúbek, K. Sma
žlk, F. Rell a mnoho ďal š ieh . 
AJ v roku 1959, ked som pre
beral spevohru ako šéf, boli v 
prešovskom divadle spevácke 
osobnosti typu E. Sáryovej, J. 
Ha tóka, E. Smálikovej, E. Pap
povej a Iných . Popri práci v di 
vadle a popri stran!ckych a 
odborárskych funk ciách som sl 
našiel ešte aj čas pre pedago-· 
glckú člnnosf na Univerzite P. 

Sn!mka: Ľ. Marko 

j. Safárika v Prešove, ba aj na 
lntenzlvnu spoluprácu s diva
delnými súbormi ĽUT v Hu
mennom, Vranove, no najmä v 
Starej Ľubovni. 

V 60. rokoch , keď som začal 
aj samostatne režlrovat, rodi 
la sa v prešovskej spevohre 
dovtedy orientovanej na operu 
a operetu - nová koncepcia a 
orientácia. Po pr!chode drama
turgičky V. Petr uškovej prevlá
dali v spevohre dve základné 
llnle, vyznačujúce sa dodnes ob
Javnosťou a progresom. je t o 
muzikálová tvorba a opereta. 

Ja by som sa vlak elte rada 
na chvflu vrátila k postavám, 
ktore ste vytvorili v obdobi ak. 
tlvnej sólistickej činnosti v ro
koch 1952-1972 .. . 

- Bolo ich okolo 70, a to v 
operách , operetách i muzlk~
loch. Od barytónových úloh v 
operách Barbier zo Sevi lly (FI
garo] , Madame Butterfly ( Shar
ples ], Predaná nevesta [K ruši
na] som sa hlasovo postupne 
preorientovával. V operetách ml 
boli zverované väčšinou posta
vy kladných hrdinov, alebo 
mladokomlcké postavy. Spieval 
a hral som v klasických opere
tách Gróf z Luxemburgu, Král 
tulákov, Grófka Marica, Veselá 
vdova, Zem úsmevov, v 60. ro
koch pristúpili i krásne úlohy 
v muzikáloch, počnúc Ked je v 
R!me nedela, My Fair Lady, Tú
lavý kapelnlk, ako l v hudob
ných komédiách Balada z han
dier, Nebo na zemi a ďalšieh. 

Divadlo, ktorého ste umelec
kfm rladitelom, dostane l!o
skoro nové priestory ... 

"- Výstavba nového divadla, 
ktorá ma svojimi stavebnými 
problémami často pohlcuje, no 
zároveň inšpiruje, je najpro
gres!vnejšlm prvkom v histórii 
prešovského, a v súčasnosti 
možno aj s lovenského divadel
nlctva vôbec. 

Co míllete povedať ku kédro
vému zabezpel!eniu speYohry? 

- Snažlm s a o úzku spolu
prácu s umeleckým škols tvom. 
Pravda, na školách ešte s tále 
nie je vyriešená špecializovaná 
priprava kádrov pre rôzne for
my hudobno-zábavného divadla. 
Ovel a lepšie sú na tom našl 
Južnl, a le aj severnl susedia. 

Pracujete aj v celoilt6tnycb 
komisiéch pre otézky hudobno. 
zábavného divadla ... 

- I ked ešte výsledky práce 
týchto komisii (sloven ských v 
prepojeni na české 1 nie sú 
priamo evidentné, táto činnosť 
Je velmi potrebná k orientácii 
v niektorých zák ladných otáz
kach, ku ktorým napr. patri 
spolupráca divadiel, kádrové 
zabezpečenie, formy hudobno
zábavného divadla, interpretá 
cia, réžia a l. Pre ich ďalšiu 
činnosť je dO ležité, že sa už 
vytvára platforma umožňujúca 
konfrontovať výsledky práce 
aj názory. Jednou z Jej foriem 
sú napr. celoštátne prehliadky 
hudobno-zábavných divadiel v 
Intervale troch rokov, a lebo 
každoročné stretnutie mladých 
umelcov a kritikov, a ko l se
mináre venované otázkam žán
rov a Interpretácie jednotlivých 
foriem hudobno-zábavného di 
vadla. DITA MARENCINOVA 
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Medzi premiérami oper y Národného divadla v Prahe 

sa v poslednej sezóne objavili t r i tituly, ktoré vyplynu
li z dramaturgick 9ch úvah nad zostavou repertoáru ju 
bilejného roku a zároveií i zaujali v9znamné miesto v 
Roku česk ej hudby. Grécke pašie Bohuslava Martinu, 
operná novinka Copernicus Jana F. Fischera a Branibo
i'i v Cechách Bedficha Smetanu sú diela žánrovo i hu
dobno-dramatick9 m št9l om celkom odlišné, ale l v tej 
to rozdielnosti nachádzam u nich určitú analógiu: je to 
vedomé smerovanie tvorcov ku zdivar!clneniu operné
ho druhu. 

Aj keď sa všetky menované diela stretl i s ohlasom 
napriek tomu neprešli dieh1ou svojich tvorcov hladk~ 
a bez problémov, pretože pre nikoho z nich nebolo rab
ké vyrovna ť sa zo zvol en9m námetom a presvedči ť o 
svojej umeleckej pravde. Nebolo to jednoduché pre 
Bedi'icha Smetanu obklopeného konvenčn9mi predsta
vami o národnej opere, ani pre Bohuslava MartinÍI zápa. 

Miroslava Svejda ako Manolios v novom naštudovanl 
Gréckych paiiil Bohuslava Martinu. 

Snlmka: j . Svoboda 

"Siaceho ešre' t) O premiére s obr ovitou ti lohou zh udob· 
nenla Kazantzakisovho my~lienkovo hutného r omá nu 
a'lli pre j . -F. Fischera, ktor9 komponoval' svoje dielo ~ 
dobe spochy bneni a funkčnosti opemého žánru. Všetky 
tri oper y spája jú tak tiež určité prevádzk ové nároky 
nesplniterné každ9m súborom [ ak o napr. potreba po
četného zbor u v Branfboroch i Gréck ych pašiách, tri 
tenorové úlohy v Braniboroch, reži jn9 v9k lad t9chto 
troch diel , v9tvarné ri~šeni e preHnajúcich sa v9znamo
V9Ch rovin v Kopernikovi a pod.) . Všetky navyše in
klinu jú k obsahovej monumenta lita, takže im dobre vy
hovu je velké javi sk o, a naopak pre prvý opern9 súbor 
znamena jú umeleck9 prlnos a inšpiráciu, a nielen po
vinnosť doplniť smetanovsk 9 cyklus, zah rať reprezenta
tlvne dielo českého autor a 20. sto ročia a realizovať ti
tu l , ktor9 vyšiel vlťazne zo súťaže k 100. v9ročiu Ná
rodného divadla. 

Braniboi'i v Cechách - hi stori ck á opera na námet 
z ťažkej doby Cesk ého k ráfovstva po páde Pi'emysl a 
Otak ara Il. v 13. storoč i .:_ Grécke paši e, dráma z g réc
kej dediny z obdobia tu reckej okupácie - Copern icus, 
medi táci a nad životom a zmyslom diela astronóma z 
prelomu 15. a 16. storoči a - majú spoločné apelu júce 
humanistické posl anie, súcit s trpiaci mi a ponižovan9mi, 
k tor 9 prebúdza činorodos ť , vô fu pomôcť, ukázať jasnej
ši e perspektlvy vo vzájomnej rudskej solidárnosti. Fi 
scherov Kopernik je presvedčen9, že sila rudstva bude 
spočíva ť vo vedomostiach, Fotis B. Mart inÍI j e k 11azom 
iba sutanou, ale srdcom bojovnlk za ž ivot svoji ch chu
dobn9ch, Smetanova bedač pochopila, že sa musi za 
svoje práva biť . 

Braniboi'i v Cechách, k tot·l sú Smetanovou na jmenej 
frekventovanou operou , v iazanou taktiež silne na skú
senost domáceho publika a jeho poznanie situácie v Ce
chách po roku 1278, vždy znovu strhnú Smetanovou bo
hatou melodick ou invenciou, údernosťou jeho zbor ov, 
dr amatick9m vypr acovanlm ni ektor9ch scén. A j napriek 
urč it9m nedostatk om Sabinovho libreta vyznieva Sme
tanova prvotina dodnes ako pôsobivá, mi estami mohut 
ná. historická f r eska. Majstrom zbor ového spevu je i B. 
MartinÍI v Gréckych pašlách, v svojom posl ednom oper
nom di el e, kde zbory nesú monumentalizujúcu funkciu 
v kontrastnom postaveni k lyrick9m pasážam a ·vzruše
n9m recitativom. Zatial čo Braniboi'i v Cechách a Gr éc
ke p_aši e odvljajú fabulu ch ronologi ck y, jan F. Fischer 
zvolil v Kopernikovi mnohovrstevnatosť v9znamových 
rovin; s Koperni kov9m osudom, k torý sa i reminiscenč 
ne vracia , nadväzu jú dialóg naši súčasnici, Fischer ex
ponuje i hovoreného komentátora a obdobu antického 
chóru. 

Tvorcovi a nového naštudovania Br aniborov v Cechách 
a Gréckych paši! mali oproti inscenátorsk ému Iimu Ko
pernika len zdanlivú v9hodu v možnosti opri eť sa o do
terajšiu interpretačnú t r adiciu. Tak Smetanova drama
tická prvotina ako i epilóg B. MartinÍI stavia dnes in
terpretov nutne pred problém súčasného tvaru riešené
ho z hladiska aktuá lneh o, syntetického hudobného di 
vadla. 

Grécke pašie pohostinsk y diriguje j ii'l Bél ohlávek 
a jeho naštudovanie považuj em za objavn9 čln v opere 
Národného divadla. Bélohlávek , známy doma ako sym
fonlck9 dirigent, predviedol Grécke paši e B. MartinÍI 
vo velkorysej architektonik e, so zmysl om pre v 9stavbu 
dramaticke j gradáci e, v r ovnováh e zapájania l yrick9ch 
v9pov~di, dramatick 9ch reci tatlvov i zbor ov9ch pasáži 
bez toho, že by preniesol hudobn ú reč B. MartinÍI do 
roviny ne:niestnej romantickej emocionality. Vynikajú
ca úrovei'i naštudovania Braniborov neprekvapila, pre
tože dramatick é ovzduši e diela, Smetanrvo hudobné 

ražskej o ere 
spracovanie vázn eho námetu s vypät ými až t ragtck9mi 
situáciami, je blizke Zdenkovi Košlerovi , kto.r 9 predvie· 
dol Br anibor ov so zdravým pátosom, vyzdvihol mi esta , 
ktoré už poukazujú na monu mentál ny št 91 Dal i bora 
i spevnos ť Smetanovej vážnej lyriky. Kopernika sa u jal 
josef Kuchinka - a v9sledok svedči o stotožneni sa 
s partitúrou, o starostlivosti a obetavosti i diri gentovej 
sk úsenosti. 

Smetana, MartinÍI i Fischer využili schopnos ť dr ama- 1 

tického i emocionálneho pôsobenia zborov9ch hlasov 
a obe zbor ové telesá - zbor Národného divadla vede· 
n9 zbormajstrom Mil anom Mal9m v Braniboroch a zbor 
Smetanovho divadla so zbor ma jstrom Vladivojom Jan
k ovsk ým v oboch d al ších dielach, dali dokonale vyznieť 
svojim partom. Nové úlohy ich podniet ili k plnému na· 
sadenl u a rozvinutiu svojho umenia a elán, s ak9m bo-
li pr edvedené zborové vstupy v Bt·ani boroch u v Gr éc
k ych poštách, stt·ohol celé hradi sko. 

Tri pr edstavenia konfron tovali tr i dvo jice i nscem\to 
r ov: na pražskom javisk u mnohokrát osvedčen9ch r e
žisérov Václava Kašli k a [Grécke paši e) a Ladisl ava 
St r osa ( Bt·aniboi'i v Cechách ) s dlhoročn9mi spol upr a
covnikmi Zbyt1kom Kolái·om a Vladi mlrom Nývltom a 
hosťujúc u mimopražskú dvojicu - ji ľího Glogur a s Kar 
lom Zmrzl 9m ( Copernicus ). Václ av Kašl i k so Zbyi\kom 
Kolárom ponech ali v podstate základnú podobu svo jej 
dlho úspešne hranej inscenácie z r oku 1967 [vzbudila 
ohlas l v zahrani č!), ktorej tva r bol natol ko zjednodu
šen9 a v9znamovo zovšeo bect1u júci , že sl tot o v9 tvarné 
ri ešeni e s č l enit9m schod išťom na točni spr evádzan ým 
po oiJoch st r anách svetlam i a dopl i\ovaným tHijnutne j
šim mobiliárom udržalo i dnes svoju dramati ckú účin 
nos ť. Brani boi'i v Cechách Ladis lava Strosa a Vladimíra 
N9vlta majú verkorysosť, ale i sústredenos ť hi stori cké
ho plátna, sú dynamick9m divadlom zach ycu júclm at 
mos féru tl oby a apelujúcim na div<lka. Riešenie luacieho 
pr iestor u v Koperni k ovi vyvoláva v potw t l Jiľiho Glo
gara a Karl a Zmrzlého Kopernikovu predstavu hello
cent rick ého systému a pomocou centrálne umiestnené
ho modelu hvezdárskeho c01·pusu a vysutej post rannej 
galéri e r ežisér s preh radom rieši prelinanie minulo:;tl 
a súčasnosti , so vstupom jednotliv9ch aktér ov z disku 
tu júceho komen tára do vl astného deja. 

T ri predstavenia jedného súboru poskytujú už u rči t 9 

obt·az o možnostiach speváckeho ansá mbl u. Naštudova
ni e Gt·éck ych paši!, Kopernika a 13rani borov v Cechách 
znovu potvrdil o, že súbor opery Národného divadla v 
Pr ahe disponu je stále r ezervami pokiar ide o schop
nosť plného zapojenia pr edst aviter ov - u to tak só
listov , ako i zborov9ch t elies - do služieb súčasného 
k olektivneho hudobného divadla. ,.Spi eva júci herec" ve
den9 jednotlacou koncepciou a spl ňajúci ná ročné po
žiadavky p t·epojenia všetkých vokälno-v9r azových a he
r eck9ch prostriedkov, sa tu stäva nedelite ľn ou súčas ťo u 
timovej súhry, predznamenäva júce j výsl edn9 tvar diela. 
Keďže predstaviteľov je cel á galéria pripomeňme as- ~ 

poll niekoľko najv9r aznej ších a najosobitej šich v9ko
nov. Mú clt:os ť a r,vdskú r ozvahu i ,h))Jok ý humanizmus 
vyZar uje Mi kuláš Kopernik i k t1az Fot is [Gréc ke pašie) 
v stvlírneni jindi' icha 'Jindrák á, postáv, v ktorých ume- 1 
lee zúročuje i · svo je k ult ivované spevácke umenie, o. i. 
funkčné zapájani e ši rokej farebnej škály svojho h lasu. 
j eho súperom je Da l ibor jed li č ka ak o necitli v9. neto
lerantn9 kňaz Grigoris (Grécke pašie ) a autorito tí vny 
bi sk up j an Dantyszek v Koperni k ovi. V Brani boroch 
ten tst9 umelec vyt vára na malej ploch e p l astickú, mar 
kantnú postavu Oldricha Rok ycanského. Nadežda Knlp
lová stvárl'\uje vdovu Katei' inu v Pašiách ak o vášnivú, 
planúcu osobnosť , Drahomlra Drobk ová spieva ušlach t i
lo Déčanu v Braniboroch a Kopernikov u milovan ú Annu 
Sch i lingovú vytvor ila s hl bok ým prežitím, prechádza
júc cel9m večerom ako stel esneni e oddanej lásky a po
chopenia. Grécke pašie majú dvoch znamenit9ch judá
šov ( Panait lsa) v j aroslavovi St f i šk ovi a Miroslavovi l 
Frydlewiczovi , ktorého brani borský stotnik Varneman 
[aj k eď na pr emi ér e zaspievan9 v silnej indispozicii) 

Branibof v Cechách ukončili smetanovský cyklus v Ná
rodnom divadle. Olbramove dcéry stel esnili ( zrava do
prava) Naďa Sormová, Drahom ira Drobková a Anna 
Bortlová. Snimka: O. Pern ica 

vná ša na javisko dramatické napät i e. Mi ros l av Svejda 
ako Manoli os, obe ť nenávisti a nevedomosti v oper e Bo
husl ava Ma r tlnÍI , j e jemný a lyrick 9 zjavom i spevom, 
ml ad9 I van Kusnjer spi eval Tausendmarka vo v9borne j 
di spozicii a podaril o sa mt. zbavi ť ho vonkajšieho efek
tu operného intrigána. Aj v malej epizóde Star ého muža 
v Gréckych pašiá ch nač rtli Karel Berman a Kar el Ha· 
nuš, každ9 v osobitnom poňa l! , v9razn ú štúd iu. 
Súčasn9 a zá roveň osobit9 tvar ak tuálneh o hud obné· 

ho divadla, ak 9 sa súboru Nár odnéh o divadla podarilo 
vytvorit v Gréckych pašiách, Kopernikovi a Branlbo
roch v Cechách zaraďuje tieto i nscenáci e k u špičkov9m 
titulom r epertoáru, v ktorom sme v posledn9ch r okoch 
zaznamenali i predst avenia pr iemerné, málo zau jimavé, 
z k tor9ch obecenstvo odchádza bez hlbšieho dojmu. Pr i 
nos všetk9ch troch premiér je teda potrebné vysoko o
ceniť, pretože znamená obohatenie pražsk ého života, 
vzpruhu pre operné obecenstvo i súbor samotn9. k toré
mu ukazujú cestu obrody. JARMILA BROZOVSKA 

J 

PIANO SONATAS - VlTEZSLAV NOVAK: Sonata eroica, 
op. 24; IGOR STRAVINSKIJ: Sonáta (1924 ) ; PAUL HIN
DEMITH: Sonáta č. 2 
KLARA HAVLlKOV A - klavir 
© OPUS Stereo 91111335 

Kl ára Havllková sa spomedzi našich klaviri stov azda 
najväčšmi venuje súčasnej hudbe, pr edovšetk9m hudbe 
E. Suchoiía. Hoci nemoZno t vrdiť , že by sa klavirnej 
tvorbe 20. storočia venoval a výlučne, predsa l en je 110u 
jej interpretačn9 št91 n ajviac determinovan9. Pre svoj u 
novú platiíu, ktorú vydal OPUS, sinhla opäť po autor och 
20. storočia - Novák ovi, St r avi nskom u H indemithovi. 
Glo bálne patria všetci tito sk ladatel ia pod etiketu mo
dem ej hudby a hoci sú a j v podst ate súčasn i k mi ( me
dzi narodením Nováka a Hindeml tha j e r ozpätie 25 ro
k ov, Stravinskij je uprost r ed), i ch kompozi čný sloh je 
od seba na mile vzdialen9. Novák sice ešt e v Sonate e
r oike vaz! pevne v národnej hudbe smetanovského ty
pu, obohatenej však o mnohé nové harmonické postu
PY a ovplyvnenej slovensk 9m folk lór om, ktor 9 tak milo
val , ale predsa v mnohom predbi eha svoju dobu (so
náta vzn ikla v r oku 19001) - veď tento spôsob využi
vani e folkl órneho materiá l u bude na jak tuálnejši o dob
r 9ch 50 rokov n eskôr. Z kompozičného h ladiska je So
náta skutočne majstrovsk9m dielom - vyrastajúc z je
dinej témy obsiahne rozličn9mi variantami nesmi erne 
veľké emočné a v9razové pole. Stručnosť, l apidárnosť 
vy jadrovacich prostriedkov je potom jeden z ďal šieh 
znakov anticipu júcich kompozičné postuláty hudby 20. 
storočia. Táto zov retosť a jednoliatos ť stavby Sonáty je 
práve aj jedným z veľk9ch kladov Interpretácie K. Hav
l ik ovej. Havlíková nie je klavlristkou, ktorft by sa usi 
l oval a o okázalú vonka jši u virtuozitu : čo sa t9ka dr ob
nej prstove j techniky zostane dokonca tu a tam niečo 
n edotiahnu té, niektoré pasáže nevychádzaj ú celkom zre
t eľne, ale to všetko možno prepáčiť , keď citi me z jej 
podania žel eznú l ogiku stavby a precizne zvlädnuté ver. 
ké plochy. Navyše j e v jej hre veľ ká dávka dravosti a 
expresivity v dôsledku čoho je jej podanie Nováka sku
točný m záži tkom. 

St ravinského Sonáta z r oku 1924 patri k jeho typi c
k 9m neoklasic;k ým skl adbám - vyznieva ako sk ladate
ľov hold Beethovenovi , ale aj Bachovi , keď exponu je 
tematick9 mater iá l bachovského za fa r benia a použlva 
lineárny kon trapunkt bachovského t ypu. Interpret je tu 
postavený pred pr oblém integrova ť dva, vlastne až tri 
diametrálne odli šné slohy a Havl i ková tento problém 
opäť prek l enie ~vojim neomyln9m muzikan tsk 9m cite
n ím. Stravinského Sonáta má 3 časti, dve k r a jné ozna
čuje skladate ľ metronomi ck9m č islom ( J = 112 ), stred
nú ako Adagietto. N evedno prečo uvádzajú na obal e 
platne iba t empové označenie 2. ča st i , čim vzniká do
jem, že Soná ta je iba j ed nočas ťovä. 

Hindemit hova Sonáta č . 2 pr ivádza poslu chá ča zasa 
clo celkom i ného sveta uj l<ecf nezosUíva bez vp lyvu hud
by minu1 9ch epôch. Havllkovä t ak na troch skladate
ľoch - t emer súčasnikoch dokazu je svoj široký štýlo
v9 ambi tus, pretože sa bez zvyšku vedela vyrovna ť s 
Tôznor od9mi požiadavkami jednotliv9ch autorov. Havlí
kovej plat t1u treba po stránke d ramaturgic kej a j i nter 
pretačnej pr i vita ť ako tvor i v9 čl n . 

PIESNE BAROKOVÝCH MAJSTROV. Georg Philipp Tele
mann: Die Jugend, Die Einsamkeit, Pastorell, Gliick, Die 
Vergniigung, Das Frauenzimmer - John Dowland: Fine 
knacks for Ladies, What if l never speed, Wilt thou, 
unkind, thus reäve me, Sleep, w ayward thoughts, Awa· 
ke, sweet love, Flow not so fast, ye f ountains - Ales
sandro Scarlatti : Io morirei contento-kantáta - Henry 
Purcell : Orpheus Bri tannicus, six Songs. 
Spieva ALZBETA BUKOVECZKA - soprán. Zlatica Pou
lová - čeknbalo, klavír, Jozef Zsapka - gitara, Juraj 
Alexander - violončelo. 

© OPUS stereo 9112 1316 

Pl att1a OPUS-u s piesi1ami bar okov9ch ma jst rov v in
t er pr et ácii Alžbety Bukoveczk ej je dramaturgi ck y velmi 
pozoruhodná, nakolko priná ša prakti cky neznáme di e
l a nespomej hodnoty. Piesne ba roka ost atne zriedka
k edy zaznievajú aj na speváckych recitáloch, skôr sa 
tu objav! ária z opery či oratóri a. Buk oveczká práve na 
tej to pla tni dokazuje, že i z pi esti ovej tvorby tejto epo
chy je z čoho vybe ra ť a že sa nä jdu i skladby vďačné 
a pôsobi vé. 

Co sa t9ka interpretác ie, dal by som p r ednosť pr vej 
st r ane platne, kde sa krásne a zauj i mavo sfarbený hlas 
sólistky pohybuj e v pre iíu na jpriazntvejšich plochách. 
Tu sa vie Bukoveczk á aj po prednesovej stránke na jlep
ši e uvoľniť, l ebo prakt icky nemusi prekonávať nijaké 
techni ck é pr obl émy. S vefk 9m prežitkom a vysokou vo
kälnou kultúrou spi eva Telemannove pi esne, no vyslo
vene podmanivo piesne Dowlandove. 

Medzi pr vou a druhou st ranou pl atne však zaregist r u
je poslucháč dosť markantn9 rozdiel , nakoľko kantáta 
A. Scar latt iho i šes ť piesni H. Purcella Or ph eus Bri
tannicus v r ealizácii B. Brl ttena sú pol ožené vyšši e a tá
to pol oha už Bukoveczkej z javne nesvedč i. V9šk y sú o 
niečo užši e a neznejú tak rahko a prirodzene, ako po
lohy h l bšie a dochádza k občasnému forsi r ovan iu. Hlas 
sólistky tu už n i e j e tak pohybliv9, nasadzovania niek
tor9ch t ónov už nemá potrebnú mäkkosť a súčasne sa 
objavujú aj probl émy v zreternosti artikuláci e. Napr i ek 
tomu počúvan ie Purcellov9ch piesni zanecháva velmi 
dobr9 doj em, v9hrady nie sú tak závažné, aby mohli 
ovp l yvniť vysoko kladné hodnotenie p l atne. 

Spoluprá ca sprevádzajúcich umelcov ( Zlatica Poul o
vá - čemba l o , k lavir, jozef Zsa1'ka - gitara a j ura j 
Al exander - viol ončelo) je po všetk9ch stránkach vzor. 
ná a rovnako aj po zvukovo:technicke j str án ke je pl at 
Ila na vefml dobrej úrovni [ zodpovedn! Franti šek Poul 
a Oto No pp) . Design obál ky ( Peter Danay ) s použitim 
fotografi e Karola Dlugolinského j e v9tvarne pekne r ie
šen9. 

Celk ove j e plat1'ía A. Bukoveczkej velmi hodnotná a 
v9znamne prispieva k r ozšireniu bar okového r epertoá
ru OPUS-u. ROMAN SKREPEK 



DRAZDANY '84 
Siedmy ročnlk Dráždansk9Ch hudob

n9ch slávnosti sa v tomto meste začlnal 
ovela skôr než bol ich oficiálny termln. 
Festival , ktor9 prebiehal od 19. 5. - 3. 
6. 1984 mal s voju aktlvnu predohru už 
vlastne od februára, odkedy sa v tlači 
sústavne objavovali č lánky avizujúce a 
predst avujúce domácich i zahraničn9ch 
Interpretov a súbory. Vo februári sa 
vlastne l rozhodlo, kto sa na podujatia 
festivalu dostane. Objednávky vstupP.
niek, ktoré sa triedili v košoch na prád
lo, opäť odzrkadlili nevšedn9 záujem. 
Na jedno možné miesto došlo priemer
ne 20 objednávok, a to aj pri kapacite 
takej koncertnej siene, ktorá pojme za 
jeden večer 2500 záujemcov. Tu zohráva 
svoj u úlohu nepochy bne hudobná tradl
cia te jto metropole, ale zrejme i drama
turg ia a propagácia, ku ktorej patri l 
rovných 300 uzavret9ch zmlúv s part
ners k9ml závodmi. A fest ival opäť ne
sklamal svoje publikum. Splnil očaká
va nia a vybudoval st znova ďalši stu
pi enok dôvery do budúcnosti. 

Karl-Heinz Stryczek (Vojcek) a Agnes 
Habaredeové (Marie) v inscenácii Ber
govej opery Vojcek. 

Snlmka: E. Dä ring, Drážďany 

Drážďansk é hudobné s lávnosti sa nies
li l v tomto roku vo viacerých zmyslu
pln9ch okruhoch. Zamerali sa predovšet
k9m nu tému, ktorá nebola vari ešte 
nikdy tak naliehavá a ko teraz, na tému 
vy jadt·u júcu túžbu po zachovani mieru. 
Práve z tohto dôvodu bol fest ival sláv
nostne otvorený premiérou vokálno-sym
foni ckého die la PRO PACE domáceho 
nulot·u Siegfri eda Ktihlera , ktorá zazna
menala dvak rá t dvelis!cpäťst o aplaudu
júcich poslu cháčov. V ideových inten
ciách tohto dielu sa pohybovali i dalšie 
kompozlcie ....:. už niekolkokrát doma i v 
zahranič! mimoriadne úspešne uvedené 
dielo rovnakého žánru - Pax questuosa 
Uda Zimmermanna, sem patrila Vokálna 

symfónia Mlklsa Theodorakisa, napisaná 
na objednávku festivalu, dalej komorná 
opera Kontrabas mladého rakúskeho 
s kladatela Gerharda Schedla a napokon 
i jedinečná Inscenácia Bergovho Voje
ka, ktorá v dirigentovi Hlroši-Wakasu
glm a režisérovi Joachimovi Herzov·l naš
la t9ch najpovolanejšlch partnerov. A
však nielen Vojckovl, ale všetk9m spo
mlnaným die lam sa dostalo silnej a pre
svedčivej Interpretácie, zhodujúcej sa 
s umeleck9m l myšlienkovým poslanim 
diela. 

I ked Drážďany sú známym centrom 
pestujúclm diela hudobnej minulosti, 
festival nezostal nič dlžný ani súčasnej 
tvorbe. Popri vyššie uvedených autoroch 
sa napriklad na opernej scéne objavlll 
El Clmarrón a Polllclno Hansa Wernera 
Henzeho, nová komorná opera Maneký
n! od Zbygntewa Rudzlňského, jednoak
tovka Dvere od západonemeckého skla
datela Karlhelnza Schrädla, klas ikov 20. 
storočia zastupoval v oblasti. scénickej 
tvorby Prokofievov balet Romeo a Júlia 
a Szymanowského opera Král Roger. Na 
koncertných pódiách sme zasa zazname
nali portré t Gytirgya Ligetiho [za osob
n ej prftomnosti skladatela odzneli jeho 
A ventures a Nuovelles A ventures), ve
čer tvorby Paula D.essaua, jeden celý 
dei\ prebiehal i v znamen! elektronickej 
hudby so zaujlmavými diskusiami za o
krúhlym stolom. Dramaturgia festivalu 
nezabudla 1 na takých autorov ako sú A. 
Webern, P. Hindemtth, E. Denisov čl A. 
Snttke. 

OalM okruh pozornosti patril baletu 
- ten mal byf pôvodne leitmotlvom fes
tiva lu. Tento zámer sa však akosi dostal 
do úzadia, pretože ho vytlačili diela a 
podujatia s nábojom myšli enkovo 1 u
melecky si l ne j~l m. Avša k l napriek tomu 
n ebolo nezau jl rnuvé su s tretnút s t ra
dičným a dne·s už vlastne jedinečným 
královským baletom z Kodane, s balet
nými súbormi z Budapešti, Per mu i via
cerými domácimi a nsámblami. 

Festival, ktorý dnes patr! napriek svo
jej relatlvnej "mladost i"k pojmom európ
s keho hudobného sveta, by však neob
stál Iba svojou programovou náplňou. 
Akákolvek š ťastná dramaturgia si žia
da nutne 1 umelcov, ktor! zámery uspo
riadat erov dokážu z násobiť. A drážďan
ský festival takýchto špičkových Inter
pretov mal k dispozicii, naplnil nimi po
du jati a už spomlnané, ako i rad veče
rov ďal šieh. Velké divadlo z Varšavy sa 
zaskvelo o. i. l v dvoch predstaveniach 
Borisa Godunova, London Puppet Players 
s členmi Mnlchovskej filha rmónie si vy
nútilo miesto plánovaných dvoch až šty
ri predstavenia Pantalona a Colombiny 
na hudbu W. A. Mozarta, vo výbornom 

Holandské impresie 
Niet poch ybnosti, že holands ká hu

tlobná kultúra mala svoj e kvality v mi
nulos ti a má viacero zaujlmavost! aj v 
prrtomnostl. H olanďa ni a dokážu citlivo 
cudzincovi prezentovať svoj vzťah k svo
jej hudobne j minulosti a vedia sa po
chvá liť aj viacerými súčasnými hudob
nými pozoruhodnosťami a na jmä inšti 
tltclaml, ktoré vznikli pre potreby dneš
k a. 

Takmer na každom kroku sa tu st ret
n utie s Interpretáciou stare j holands kej 
zborovej tvorby, ktorá má svoje miesto 
najmä v katedrálach, kde účinkuj ú o
brovs ké amatérske telesá a niekolko
storočná t radlcia tu zanechala s topy v 
kvalite Interpretov, v ich stá lom nadše
nl pre túto tvor bu. Holandsko pritomnos
t i ml zostáva v pamäti najmä v niekol
kých základných s meroch. Známe Haag
ské múzeum s obrovským hudobným od
delenlm vstúpi do vášho vedomia už tým, 
že je umiestnené v komplexe budov po
stavených v štýle estet iky novej vec
nosti. Kto nezažil tento dojem, toho pre
kvapi stroh osť a chladnosť te jto archi
tektúry. Celé čelné steny sú takmer bez 
okien, Interiér je dokonale odpatetlzo
vaný, jednot livé hlavné miestnosti pôso
bia holou symetrlčnosťo u. j e to zvláštny 
účinok , ktorý potrebovala doba 20. -
30-tych rokov nášho storočia. Súčasne 
to bol nápadný odpor k vtedajšej deka
dentnej vlne, odpor k hitlerizmu, návrat 
k racionalizmu moderného typu. Dnes 
je však toto myslenie prekonané. Hudob
né oddelenie, ktoré tu disponu je jednou 
z najväčšlch odborných knižnlc Holand
s ka, vytvá•·a plodné zázemie muzikoló
gom, udivu je ucel enosťou staršich i nov
šfch edlcll a ochotou odborných pracov
nikov, ktor! dokonale ovládajú "svoje 
pracovné prostredie" a urýchlene vám 
dávajú k dispozicii každú unikátnu kni 
hu alebo Inventarizovaný rukopis. Ako 
perličku ukazujú r ukopisný fragment W. 
A. Mozarta. Skoda, že československá 
muzikológia je tu skromne zastúpená a 
naše knihy - hoci by ich tu radi mali 
- s ú tu takmer neznáme. Dobre zapô
sobila mo ja Hudba v Bratis lave, ktor ú 
som osobne odovzdal riadttelovi múzea. 

Rovnako ucelene zapôsobl expozlcla 
hudobných nást rojov, jedna z najväčšich , 
ktoré som v živote videl. Nápadne tu cl
tlf pt !klon k ázi js kým hudobným nást ro
jom, na ktoré sa haagská expozlcia špe
cializu je ( r iadit el O. Menslnk sa upria
mu je na japonské a ázijské hudobné 

nás troje). Korunu te jto s tá lej expozicii 
dáva možnust vypočut si v s lúchadlách 
stále znejúcu hudbu, najmä hudbu r e
nesancie a ázijských národov. Osobitne 
je upravené experimentálne oddelenie, 
na ktoré je napo jený dômyselný systém 
návštev škôl. Najskôr sú tu názorné mo
dely ako vzniká tón v rôznych nást ro
jových skupinách, potom sú historicky 
zoradené jednotlivé nástroje z jednotli 
v9ch nást rojových čeladl. Všetko to do
kumentu je bohatý holandský hudobný 
život od XVI. do XVIII. storočia. Posled
nú čas f te jto špecia lizovanej miestnos ti 
tvoria nástrojé elektrofonické. Na via
cerých vystavovaných nástrojoch sl mô
že návštevnlk zahra ť . V pr iebehu náv
števy sa žiaci dozvedia základné akus
tické poznatky, prenikajú do štruktúry 
skladieb, môžu st zosumarizovať rôzne 
nástrojové farby a napokon počúvajú v 
slúchadlách celé kompozlcie. 

So s pomlnaným dr. Mensinkom som 
mal dlhšiu debatu o s polupráci našej a 
holandskej muzikológie a zistil som, že 
má dobré kontakty s našimi etnomuzl
kológml [O. Elsch ek, I. Mačák) a zdá 
sa, že je priatelom naše j kultúry. 

Druhý velký zážitok som mal z návšte
vy dvoch centrálnych amsterdamských 
hudobných Inštitúcii - Gaudeamus a 
D.on emus. Zatia l čo prvá sa stará o pro
pagáciu holandského hudobného života, 
organizuje koncerty, súťaže a rôzne prl
ležltostné akcie, druhá je akýmsi ho
landským hudobným fondom. Stará sa 
len o súčasnú holandskú tvorbu, vydá
va nové holandské s kladby, orianlzuje 
koncerty zo súčasnej holandske j tvorby, 
robi rôzne výstavky a besedy a propa
gu je vlas tne jednotlivých skladatelov. 
Na čel e Gaudeamusu je C. Walraven, 
druhú Inštitúciu vedte nový muž - Kees 
Hlllen. Walraven má rad kontaktov s 
CSSR, osobne h o poznám už dve desa ť
ročia a preto rozhovory boli vefml o
tvorené. Cenné poznatky mi poskytol 
najmä k n ezamestnanosti ni ektorých hu
dobných umelcov, k vládnym t endenciám 
spájať niektoré menšie orchestre, ako 1 
k s ituácii organizovania významných hu
dobných súfažl. Na ScMnbergovu kla
vlrnu súťaž prišli t. r. napr. len traja sú
fažtacl, takže sa uvažu je rozširlf túto 
st1faž na celú ll. viedenskú školu. 

Donemus sa stará len o súčasnú tvor
bu; je to vlastne akýsi kombinát, v kto
rom s ú uložené tislce vydaných parti 
tú r a notových materiá lov. Na moju 

podani opery z Halle sa tu objavila za
budnutá Händlova opera Il Floridante, 
zaujali dva koncerty v podani Tokyo 
Philha rmonie Orchestra, ako i sólové 
koncerty Vladtmlra Splvakova, americ
kej sopranistky Rerl Gristovej, či k fns
tivalu už tradične patriaceho Petra 
Schreie ra. Samozrejmosťou boli niekol
konásobné stretnutia s Drážďanskou fil
harmóniou a Statts kapelle Dresden, kto
ré svojou špičkovou Interpretáciou n e
raz zatienia 1 draho zaplatené zahranič
né súbory. Navyše, tieto dva orchestre 
nepotrebujú ani hosťujúce zahraničné 
dirigentské hviezdy, nakolko tie patria 
s úplnou samozrejmosťou. k nim - či 
už v osobnosti Herberta Blomstedta ale
bo v stá lom dirigentovi Staatskapelle Hi
rošt Wakasugim. 

V rámci 106 podujati fes tivalu a hosti 
z 21 krajin nechýbala ani hudobná kul
túra Ceskoslovenska. Interpretačné ume
n ie zastupoval v Drážďanoch stále čas
tejšie hosťu júci )tri Bl!lohlávek, ktorý tu 
uviedol Vox clamatis Petra Ebena a Sme
tanove symfonické básne Hakon jar! a 
Valdš tejnov tábor. Svoje miesto na festiva
le dostali operetný s úbor z Ostravy- ten
to doplnil zasa festivalovú operetnú scé
nu Vinobranim Oskara Nedbala. Ale čes
ká hudha zaznela 1 v Interpretácii do
mácej filharmónie ( Dvoi'ákovo Te De
um), ako i v podani Japoncov ( Dvorá
kova 8. symfónia). Ceskoslovenskú hu· 
dobnú vedu reprezentovali dr. ). Bužga, 
dr. L. Makovlcká u dr. R. Pečman , kto
rl boli partnermi muzikológom zo 6 kra
jin, rozobera júcich problémy hudobného 
romantizmu na 4. medzinárodnej muzi
kologicke j konferencii. Súčasťou festi
valu bolo l vyhodnotenie medzinárodne j 
skladateľskej sútaže C. M. von Webera, 
ktorá bola tohoto roku zameraná na ba
letný žáner. Z 50 zaslaných partitúr z 
19 kra jin celého sveta boli odmenené 
balety štyroch autorov [ G. Hume! 
USA, H. Lohse - NSR, R. Hirsch feld a 
E. Mayer z NDR), ktor! takto predstavu
jú vlastne prvé fixné mená pre náp!Ji 
nasledujúceho ročnlka festivalu. 

Tento st ručný prehlad je vlastne iba 
vyberanlm hrozienok zo širokej ponuky 
a prebohatého spektra hudby dvoch 
týždtiov, ktorý sa skončil - tak ako 
vždy doposia! - veľkol epým nočným vo
ká lno-Inštrumentá lnym koncertom na o
tvorenom terasovom nábrežl Dráždan. 
Koncertom, ktorý po jal do svoje j veľko
ryse j koncertnej siene okolo 20 ti sic 
posl ucháčov a nadšencov. A ak aj tých
to pár ri adkov obsahuje prlliš mnoho 
nadšenia a člsel , nie je to naozaj násil 
né. Drážďanské hudobné slávnosti boli 
znova obrovskou hudobnou man ifestá 
ciou, na ktorých sl každ9 našiel to svo
je, a ktorým akosi slušl názov - Dráž
dany spieva jú a muzlcirujú. 

AGATA SCHINDLEROVA 

otázku - čo z toho už zaznelo na ve
rejnosti, dosta l som odpoved , že je to 
duchovný potenciá l súčasného Holand
s ka, ale skôt' len v notách, a že každý 
skladatel sa usiluj e dostat svoju sklad
bu aspoi\ raz na verejnost. Je to do is
t ej miery veľkorysá organizácia, avšak 
praktický dopad vydávaných, propago
vaných a do Istej miery aj nimi obdivo
vaných sklad ieb, sa ml vid! predsa len 
malý. 

Holandsk! organizátori ma oboznámi li 
aj s dvoma novými hudobnými inštitú
clami. Prvá sa venuje organizácii ume
leckej výchovy a na jej čele je L. G. 
Kempers. Je to čosi ako náš Výskumný 
pedagogický ústav, lenže špecializácia 
je tu väčšia. Dozvedel som sa tu o prob
lémoch okolo hudobných š kôl , konzerva
tórll, o práci na osnovách, učebniciach 
a výhladových plánoch . Majú podobné 
problémy a ko my, len dve skupiny 
problémov sú odlišné: žiaci na základ
ných hudobných školách plat ia za vy
učovanie poplatky a nadprodukcia u čl 
telov hudby vedte k tomu, že na niek
torých školách sa o jeden úväzok de
lla dvaja učit elia. 

Rovnako ma zau jala druhá inštitúcia 
- Informačné cent r um pre hudbu, kto· 
ré vedte Hulb Bartz. Majú tu veľkorysý 
zámer zhromaždiť údaje pre amatérske 
hudobné hnutie, sústredi ť všetky notové 
materiály pre na jrozmanitejšie nástrojo
vé obsadenia, poskytnút záu jemcom ukáž
ky a takto podporlf amatérske hudobné 
hnutie. Spominaný riadtter ma obozná
mil s celkovou koncepciou, ukázal časť 
archlvov, hovoril o metódach práce a 
zvlášť zdôraznil , že majú doteraz velmi 
dobré kontak ty s CSSR, najmä s našim 
zborovým hnu tlm. Organizujú totiž ve r
ké zborové medzinárodné festiva ly a 
tam sa stalo Ceskoslovensko vitaným 
pa rtnerom. Viaceré naše telesá na nich 
už šfrlll s lávu našej hudobnej vzdelanos
ti. 

V rámci svojho štud ijného pobytu som 
navštlvll niekoľko koncertov Holandské
ho festivalu. Poznatky, skúsenosti a zá
žitky z archivov, inštitúcii a umeleckých 
škôl však dominovali nad koncertnými 
zážitkami. Podmienky pre odborné kon
takty sú tu vytvorené, Holanďania si u
vedomujú , že s me kraj inou Smetanu, 
Dvoi'áka, janáčka, MartinO a iných. S 
touto vážnosťou nás a j berú a vedia aj 
niečo o našej hudobnej prltomnosti. 
Nazdávam sa , že tento "kapitál" by sme 
mali ešte viac zúročiL 

ZDENKO NOVACE __ 

~ZAHRANIČIA 
Pod 6stredným heslom "Bach v 20. 

storoči" bude sa konať tohtoročný 59. 
Bachov festival Novej bachovej spoloč· 
nosti v Kasseli, a to v rámci zvyčajných 
Kasselských hudobných dni (1.-5. no
vembra 1984) . Na jeho programe okrem 
diel J. S. Bacha (tohto roku sa akcen
tuje najmä jeho omšová tvorba) a jeho 
diel spracovaných Inými skladatelmi (A. 
Schilnbergom, R. Leibowitzom a A. Ca
sellom), dostane značný priestor orga
nov á hudba 20. storočia, ako i komorná 
a symfonické tvorba skladatelov n6iho 
storočia inšpirovaná odkazom J- S. Ba
cha (A. Schilnberg, P. Hindemith, D. Sos
takovič, l. Yun, A. Paert, C. Halffter a 
mnohl ďalši). Súčasťou festivalu je aj 
sympózium na tému, ktorá je mottom 
celého festivalu. 

Isolde Ahlgrimmové, významná rak6s
ka čembalistka, profesorka viedenskej 
Hudobnej akadémie, oslávila 31. júla t. 
r. svoje 70. narodeniny. Počas svojej dl
horočnej koncertnej činnosti vystúpila 
takmer vo všetkých iitátoch Európy, hra
la tiež v Japonsku a USA. Casto viedla 
letné kurzy čembalovej hry (Salzburg, 
Weimar, Erl, Viedeň, Aschbach a inde), 
diela rôznych skladatelov nahrala pri
bližne na 50 gramoplatnl. Je vynikajú
cou interpretkou predovšetkým klavir
neho diela J. S. Bacha, ktoré súborne 
nahrala na platne. Mnoh! skladatelia sú
časnosti i nedávnej minulosti - medzi 
nimi tiež R. Strauss (Suita pre čembalo) 
komponovali priamo pre ňu svoje čem
balové skladby. 

Na scéne Velkého divadla vo Variiave 
uviedli v dňoch 14.- 15. mája t. r . po 
prvýkrát v Polsku Bergovu operu Voj
cek. Na polskej opernej scéne zaznelo 
teda toto jedno z najvýznamnejšich hu
dobno-dramatických diel 20. storočia 
takmer po šesťdesiatich rokoch po svo
jej berllnskej premiére (1925). Najsil
nejšou stránkou premiérovej inscenácie 
je hudobné nalltudovanie opery Rober
tom Satanowskim. Réžia je dielom Marka 
Grzesiňského, scPnická výprava Barba· 
ry Kedzierskej. 

Pozornosť európskych milovníkov hud
by zaujali prvé samostatné kroky diri
genta Pierra-Dominika Ponnella, syna 
známeho francúzskeho operného reiisé
ra Jeana-Pierra Ponnella. Mladý umelec 
zlskal solldne základy dirigovania na 
konzervatóriách v Salzburgu a Mnlcho
ve, zúčastnil sa na dirigentských kur
zoch O. Suitnera, bol asistentom H. Ka
rajana, podielal sa na inscenácii Traviaty 
v Kasseli. Prvý velký úspech mu prinies
li koncerty so Strasburským filharmo
nickým orchestrom a nedávno tlač vy
soko oceníla jeho vystúpenia za pultom 
opery v Marseille, kde dirigoval niekol
ko predstaveni Traviaty. 
--- ----------

Tohtoročný hudobný festival Antona 
Bruck nera ( Internationales Brucknerfest 
'84) sa uskutočni y dňoch 8. septembra 
- 7. októbra 1984 v Linzi. V jeho rámci 
usporiadajú aj brucknerovské sympó
zium (20. - 23. septembra), ktorého 
ústredné téma znie "Bruckner, Wagner 
a prlsluiinlci tzv. novonemeckej školy v 
Rakúsku". Referáty prednesú rakúski a 
nemeck! muzikológovia. 

Na zhudobnenie dramatickej trilógie 
A. V. Suchovo-Kobylina [1817- 1903) -
"Svadba Krečinského ", "Proces" a "Smrť 
Tarelkina" sa poduja l sovietsky sklada
tel Alexander Kolker. Kým prvým dvom 
častiam trilógie dal dramatickú formu 
muzikálu (prvá časf pod názvom "Kre
či nskij" bola uvedená aj u nás - na 
Novej scéne v Bratislave v roku 1976), 
tretia časť - "Smrt' Tarelkina" má for
mu opery - frašky. Celkovým piesňo
vým charakterom hudobného mate riálu, 
ako i množstvom súčasných intonácii a 
rytmov má "Smrť Tarelkina" velmi 
blízko k muzikálu. Napriek tomu je to 
opera, v ktorej sú majstrovsky rozvinu
té vokálne monológy, dialógy, zborové 
i tanečné scény, vystriedavané recitatl
vom a tonálnou deklamáciou. Paradox
nou zostáva skutočnost', že kým prvé dve 
časti trilógie vznikali v divadle hudobnej 
komédie, tretia časf - ako opera - v 
činohernom divadle! "Smrť Tarelkina" 
uviedlo totiž premiérovo leningradské 
Velké dramatické divadlo, a to s výbor
ným výsledkom! 

Filharmóniu v polskom priemyselnom 
meste Lódž premenovali na Filharmóniu 
Artura Rubinsteina. Stalo sa tak na po
česť slávneho klavlrneho virtuóza, kto
rý sa narodil v tomto meste v r. 1887. 

Fred Astaire, vynikajúci americký ta
nečnik, sa 10. mája t . r . dožil osemde
siatich piatich rokov. Podla vyjadrenia 
nedávneho zomrelého choreografa Ge
orga Balanchina, Astaire bol "najzaujl
mavejilm, na jvynaliezavejlllm a najele
gantnejšlm tanečnlkom nailej doby". ú 
činkoval v mnohých hudobno-tanečných 
filmoch, muzikáloch, revue, vo viace
rých so svojou sestrou Adelou. 



Nedel'né dopoludnia v GMB 
Sty1·i tohtoročné mlljové n edelné dopo

ludnil:l v galérii Mirbachovho pa láca v 
Bratis lave boli op1l.ť vyhradené mladým 
koncertným umelcom, ktor! tu mali prlle
žitosť prezentovať výsledky svojho inter
pretačného snaženia. Hudobné dopolud
nia, ktoré už tradične usporadl1va 
MDKO, GMB v spoluprác i so ZSS a SHF, 
boli tohto roku venované Roku českej 
hudby. 

Prvý koncert, zostavený výhradne zo 
skladieb českých skla da terov, sn n!P.soi 
v znamen! citlivej a premyslene] dra
maturgi e. Mária Huljakovti sa pr . dsta
vil a s čemba lovou sonátou B dur josefa 
Myslivečka . Myslivečk ove čembalové so
náty sú krátke, príležitosťa mi motivova
né kompozície, v k torých sa zaujlmavým 
spôsobom spája technická virtuozita s 
neobyča jnou spevnosťou , a le i radosťou 
z muzic lrovnnia. Preto plne pochoplt 
a vystihnú ť ich cha rakte ristické črty nie 
je pre interpreta vonkoncom jednodu
ché. Výkon M. Huljakovej, poznačený ur
čitou nervozitou, mal e~te Is té technic
ké l vý razové rezervy a v hľadan! ade
kvátnej Interpretácie Mysllvečkove j hu
dobnej reči zostal zat ial iba na pol ces
te. Zpévy samoty, min iat úry pre spev, 
basklnrinet a klavlr ) os~!fa Boháča zaz
neli v prlk!adnej a s ta rostlivej ln terpre. 
tácil sopranistky Eleny Holičkovej, bas
k!a rineti s tu Petra Drličku a klaviristu 
Petra Minárika. Täto sklad ba, ktorej hu
dobný obsah je založený na mnlých !y
rtckých plochách, často s prldychom me
ditatlvnostl, našla v te jto trojici Inter 
pretov plné pochope nie. Predviedli ju 
vkusne u citlivo, s porozumen fm p1·e jej 
jemnú dynamickú plas ticitu. Najproble
mat i c kej~l m výkonom tohto matiné bola 
lnte~pretácia známeho Smetanovho K!a
vlrneho tria g mol Pavlom Bogaszom 
(husle), Ľudovltom Kantom (vi olončelo) 
a Norbertom Hellerom ( k!avlr ). Na Sme
tanovej skladbe čaká toto trio ešte ve ra 
práce. Bola to azda neskúsenosť či ne
rešpektovanie a kusti ckých zvliištnostl 
mi r bachovského priestoru , kt OI'ii hráčov 

jednoznačne hnala do vyMich dynamic· 
kých polôh. V ich Smetanovi c hýba lo fa
rebné 11 plusti cké odtienenie jednotli vých 
myslicnok, poetické s tvámenie int lm
n ej trugi ky, ktorou je táto s kl adba na
plnená u ta kti ež k onečné zjasnente hu
dobnej výpovede. Dynamický oblúk dos
pel veľm i rých lo k svo jmu vrc holu a 
ďu! si e grudovanie pôsobi lo už nefunkč
ne fi z hľ adisk/l výslednej zvukovosti 
často tiež neku ltivovane. Cyklus Flos et 
v ent us pre soprán n nkordeón od Pet rn 
Fi~tlu zaznel v - podunr sopranis tky Ľud

mily Braunovéj a akordeónistu .Ra.jmun
da Ktikoniho, ktor! zauja li predovšetk ým 
istotou a svi ežosťou svojh o výkonu. 
Braunovil s pieva lo so značnou dávkou 
istoty a zvučne všetky výšky, logicky a 
s 1·ozvahou formovala ľrlizy, v jej pre ja
ve nechýbala a ni patJ' ičná dôraznosť. Je j 
pa rt net·a môžeme bez nadsliclzky nuzvat 
rytierom svoj ho nástroja, disponuje s kve . 
lou technikou, ktorú nikdy nepouž íva 
samoúčelne , schopnosťou na jjemnejších 
prednesových nuansl. jeho prejav je 
mužný a zrelý. 

Priestor druhého miijového matiné vy
plnil kla rineti sta Peter Drlička s klavi
ristom Petrom Mintirikom. Pre s voj re
citál sl Drlička zvolil pestrý ll zau jíma
vý program s ťažiskom v hudbe nášho 
storočia. úvodný koncert Es du r Karl a 
Stnmica predviedo l s technickou i pred
nesovou vyrovnanosťou, avšak bez pri
meraného zvýraznenia jemných a ozvlášt
ňujl1cich fines, príznačných pre mann
heimských majstrov. Stamic znel sice 
hladko, ale bez h lbšej zaujatosti oboch 
Interpretov, bez onoho typi ckého rano
klaslclstického is krenia a jednotného ťa . 
hu. Naproti tomu sa Drli č ka ukázal ako 
citl ivý Inte r pret mode rnej hud by, ktorej 
výrazovú reč dokáže pretaviť do zaují· 
mavého a š týlovo odpovedajúceho vý
sledného tva ru. V Sonat!ne p1·e klarinet 
a klavll· Bohuslava MartinLI preukázal 
schopnosť pre proporčnú vyváženosť a 
uplatnil zmyse! pre pr!značnú martinii
ovsk11 melodiku, p1·e f01·ebné odtienenie 

jednotli~ých plôch i pre kompaktnosť hu
dobnej výpovede. Dobre sa mu podarilo 
vyst1hnť1ť hudobný svet Dušana Martin
čeka, ch arakteristický svojou strohou la
pidárnosťou, pritom vždy Opri mnou . a 
plne zrozumlternou. Tak tom u bolo aj v 
Hudbe pre klarinet a klavlr, v ktorej Dr
lička vystihol preclznosf š truktúry de
tailu l jasnosť a zreteľnos ť základných 
s tavebných obrysov. Vzápät! sa dokázal 
šikovne prepólovať do poetlzujúceho sve
ta mladého skladatera Vltazos!ava Ku
bičk'u, ktorého Sonátu pre klarinet a 
klav!r s názvom Volanie Interpretoval 
so zmyslom pre pastelovú sonorlčnost 
jednotlivých plôch i pre úprimnú auto
rovu výpoveď s niidyc hom zdravej naivi
ty. Pritom nájsť pre Kubičkovo Volante 
taký interp1·etačný pr!stup, v ktorom by 
kompoz!cla znela s údržne a jednotne, 
nebolo pre oboch hráčov lahké. V Pet
rovi Miná rikovt našiel inteligentného a 
muziká lneho partnera. 

V prve j časti tretieho májového mati
né sa predstavil huslista Ewald Dane!, 
ktorý pre svoje vystúpenie zvolil zaujl
mavú konfrontáciu jedného kompozičné
ho druhu u dvoch skladateľov. Týmto 
kompozičným druhom bola sonat!na a 
onou konfrontáciou jej poi\a tie u Anto
nlna Dvol'áka [Sona tina, op. 100) a Eu
gena Suchoi\a (Sonatína, · op. ll). Vy
stihnťtf v Dvoi'ákovej Sonatlne jej pros
totu, jednoduchos ť a zárove1'\ i správne 
oddlferencovat lyrické polohy, zvýrazniť 
jej zemitosť, farebnO sýtosť a kultivova
nú jndmosť a pritom jej neubraf na 
vzdušnosti a int lmnej krehkosti a na vy
~e sa netvárif pril iš profesioná lne, ale 
zostať v polohe radostného muziclrova
n ia, to sú hlavné úskalia tejto lúbeznej 
a oblúbenei d ru lmôstky. Treba povedať, 
že DaneJ c.ez ne preplávul v podstate 
šťastn e. Celkove bol jeho prlstup este
ticky prijateľný. Tuktiež Suchoi\ovu So
nat!nu, ktorá už nie je čírym dielkom 
čistej neskulenej radosti a oddychu, 
predviedol huslista na dobrej umeleckej 
11rovni, s primeraným zvýraznenlm melo
dickej l!nie, so zmyslom pre spevnosť, 
ale i baladickú prerývanosť a predovšet
kým pre vhodne zvolené tempá. Druhá 
časf tohoto koncertu bola zverená trom
bonistovi Tiborovi Winklerovi. Na úvod 
si zvolil Baladu Eugena Bozzu, ktora 
predniesol s nadhľadom ll vyrovnanos
ťou. V Trombonnete jiflho Pauera prí
kladne vystihol jej vylllhčenos ť, hravosť 
i spontaneltu. Záverečných päť skladieb 
p1·e t rom bón a k!avlr Juraja Posp!šlla 
modelova l na zá klade Ich minuciózne 
prepracovanej štruktúry so zvýraznenim 
základných kontúr a na zá klade funkčne 
pochopeného kontt·ast u. Obom mladým 
umelcom bola na tomto koncerte vzor
nou a duchaplnou partnerkou kl a viri st 
ka Zlatica Poulová. 
Záverečné májové hudobné dopoludnie 

v galérii bolo z·terené kl a virls tovl Iva
novi Gajanovi. V úvoddnej Haydnovej 
Sonáte F dUl' pôsobil trocha civilne. Na
sledu jl1cej Beethovenovej Soná te els mol 
nechýbal jednoliaty ťah a pevná koncep
cla. Kl avirista sa zámerne vyhol prlllš
nému romantlzovaniu v prvej časti a 
bol presvedčivý tak v miestach kanta
bllných , a ko l brilantných a výrazovo 
náročných. Smetanova skladba v Ce
chách z cyklu Sny bola poduná v tro
cha robustnejše j polohe, so s ilne jš ie pod
čiarknutou š tylizovanou tanečnosťou. 
Rozhodne hodnotným interpreta čným či
nom bol Ga janov Such01'\ - Malá suita 
s passncagllou, op. 3. Voli l vhodné tem
pá, disciplinovane sa podriadil Sucho
IIovmu hudobnému mysleniu, dobre vy
s tava l gradačné oblúky, preukázal do
statok citu pre farebnosť i dômyselné 
zväženie stavebnej stránky diela. Záve
rečná Choplnova Balada g mol, op. 23 
bola predvedená s technickou brl!anclou 
a virtuozitou, mužným, plným a sýtym 
tónom, s vniknut!m do jej vnútorného 
dramatizmu l do pevnej technickej kon
cepcie. Gaja,n je nesporne talentovaný, 
t echnicky výborne vyzbrojený a per
spektlvny klavirista. 

MILOSLAV BLAHYNKA 

Z redakčnej pošty 
Do redakcie HŽ prišiel list od Petra Cóna, dirigenta Akademického spevác

keho zdru:lenia PKO, v ktorom reaguje ná niektoré (ldaje, uvedené v článku M. 
Mésároiiovej "Na margo Zlatého venca mesta Bratislavy" (H2, i!. 10/84) . Publi
kujeme ho v plnom zneni, 

V čl ánku " Nn margo Zlatého venca 
mesta Brat isla vy", uverejnenom v Hu
dobnom ži vote č. 10 84, bo lo o n ašom 
zbore uvedených ni ekolko údajov, ktoré 
sl pokladáme za potrebné uviesť na pra. 
va mieru. 

Akademické s pevácke združenie zača
lo svoju novodobú históriu v roku 1966, 
kedy vzniklo ako teleso Univerzity Ko 
menského s názvom Akademický zbor 
UK. Toto teleso chcelo nadviazať na tra 
dielu, ktorou bola existenc ia Akademic
kého speváckeho združenia, za loženého 
v roku 1921 profesorom UK Dobrosla
vom Orlom a ktoré zaniklo v roku 1949. 
Akademický zbor UK rozv! jal ús peš ne svo. 
ju činnost pri univerzite až do roku 
1976, kedy zmenil zriaďovateľa na 
ObKaSS Brati slava IV., a napokon v ro
ku 1979 prešiel pod PKO Bratislava. Tre
ba zdôrazniť, že s tále s tým Is tý m diri
gentom a kme1'\ovou časťou členstva. 
Preto si aj zbor ponechal v názve slovo 

"akademický" . Na odporúčanie Hudobnej 
rady mesta Bratislavy sa v roku 1982 
prihlásil k tradlciám prljatfm názvu A
kademické spevácke združenie PKO. . 

Tieto fakty boli konzultované a odo
brené predstavltelmi Hudobnej sekcie U
menovedného 11stavu SAV, Hudobnej fa
kulty VSMU, Hudobnej rady hlavného 
mesta SSR Bratislavy a Rektorátu Uni
verzity Komenského. 

Z uvedeného vyplýva, že zbor má prá. 
vo mať v názve slovo "akademické" a 
že to vyplýva prinajmenšom z novodobej 
histórie tohto telesa. Rozhodujúca je u
melecko-kultúrna kontinuita a nie okol
nosť, ktorá organizácia zabezpečuje zo 
spoločenských prostriedkov materiálne 
podmienky pre činnosť zboru. Slovom 
"akademické" v svojom názve Akade
mické spevácke združenie PKO v žiad
nom prlpade nechce nikoho ovplyvniť 
pri hodnoteni svojej umeleckej kvality. 

PETER CON 

Zámocké hry zvolenské 'Q4 
K vrcholným okamihom divade lne j se

zóny oboch scén Divadla jozefa Gregora 
Tajovského patria Zámocké hry zvolen
ské, ktoré sa v j11ni tohto roku uskutoč
nili už po jedenásty raz. Myšlienka re
alizovať pozoruhodné a svoj im obsahom 
vhodné operné a činoherné inscenácie 
v pr iestoroch nádvoria zvolenského zám
ku žila vo veden! DJGT už dávnejšie. K 
jej uskutočneniu však prišlo len pred 
jedenástimi rokmi, pričom pôvodne sn 
uvažovalo o festivale operných s úborov. 
Ich' účast l nevynlmajúc zahraničné te
lesá) mala byť umeleckou konfrontáciou 
Interpretačnej 11rovne ba nskobystrickej 
opery so snahou o vytvorenie živých u
meleckých kontaktov medzi zťlčastnený
mi telesami. K opere sa pripojila aj či
nohra, a to tiež s cielom konfrontácie. 
Atraktlvne prostredie zvolenského zám
ku má vynikajúcu akustiku, dobre r ieše
né hľadisko a v priaznivom počasi vy
tvára neobyčajnl1 atmosféru, na ktorú 
sa dobre pamätajú mnoh! (!člnku j úci na 
doterajšieh ročníkoch ZHZ. 

Ostatný ročnlk ZHZ sa však od pôvod
nej festivalovej myšlienky vý razne od
kloni l. Bol viac zameraný na činohru 
(Zvolen, Martin, Nitra, NS Bratislava, 
SND Bratislava), popri ktore j za celé 
trvanie tohtoročných ZHZ vystúpila len 
banskobystrická opera s Verdiho Tra
viatou ( 21. a 22. júna 1984) a ta lians kym 
verlstlckým dvojtitu!om - Leoncavallo
vi Komedianti a Mascagniho Sedliacka 
česť ( 23. 6. 1984). 

Letné bl1rkové počasie s pôsobilo, že 
prvé predstavenie Traviaty sa po prvom 
dejs tve skončilo. Jej dr uhé uvedenie ma
lo nlekolko šťastných organizačných mo
mentov, ktoré značne ovplyvn il! celko
va úrove11 predstavenia. V prfjemný let
ný večer sa rozvíjal na zvolenskom ná 
dvot·l pr l beh Verdiho Tra vla ty (réžia Ko
loman Cillk) pod hudobným veden Im 
Miroslava Smida s kvalitný m obsodenlm 
hlavnýc h postáv: Violettu spieva la Bo
lena Frcsserovä, Alfréda národný ume
lec Peter Dvorský, Germonta chilský ba
ryton ista Patricia Mendez, pôsobiaci v bu
dapeštianskej opere. Magnetom predsta
venia sa stal Peter Dvorský. Nešlo Jen 
o pozornosť publika, ktoré do poslednej 
chvlle neverila, že sa jeho vystúpenie 
stane skutočnosťou, ale p1·edovšetkým o 
jeho umelecký výkon, plný vníltorného 
zanietenia, prii'Odzenost i, javiskovej su
verenity, no blesy vo výraze a nevšednej 
ll laso)(ej kvality. je ho ,.prejav . tnšp(roval 

a sl1 časne zaväzoval aj spolu11činkujúcich 
sólistov a orchester k vrcholným výko
nom, k vytvoreniu vzácnej sl1hry, málo 
opakovateľnej atmosféry citového vztahu 
troch osôb, odhaľu j úc tak neobyčajné 
myšlienkové detaily hudobnej k rásy Ver
dlho diela. Božena Fresserová tu pre
zentovala jednu zo s voj ich životných 
postáv. Svojim lyrickým sopránom dala 
vyznieť všetkým výrazovým odtie11orn 
partu vo vzácnej čistot e. Spevácky bola 
veľmi citlivá, herecky kultivovaná. Dal
ši host večera, barytonista Patricio Men
dez svojim m!lkkým hlasom vyšperkoval 
všetky kantabilné árie do vrl1cnej podo
by sta rostlivého otca Germonta. Záslu
hou týchto troch spevákov s me prežili 
s operou DJGT svi atočný večet·. 

Pri svojom druhom vystúpeni 23. júna 
1984 uviedln opera DJGT Komediantov a 
Sedliacku česť (réžia Peter Dtlrr). V Ko
mediantoch h osťoval v 11lohe Canto só
lis ta sofijskej opery Vladimir Todorov. 
Táto náročnä, ale vďačná opemá postava 
vyznela v jeho podani dosť vlažne, roz
pačito, s ma lou diivkou tragiky (naviac 
sólist a sa do role Pa jáca ani nenamas
kovall ). Umelecké ťažisko predstavenia 
tvorili výkony jarmily Vašlcovej (Ned
da), Jaroslava Kose ca (Ton lo ), Pavla 
Dvorského (Si lvie) a hos ťujl1ceho J. 
Kundláka (Harlekýn). Nevšedný zážitok 
poskytla však druhá časť večera. Hlav
né postavy v Sedliackej cti, Santuzzu a 
Turlddu, vytvorili sólbti SND v Bratisla
ve - Magdalé na Blahušiaková a jozef 
Abel. Ich zásluhou dostal dej na pätO po
dobu prlbehu lásky mladých rudi - lás
ky vášn ive j, pritom odmietanej, ale i lás
ky lah kovážnej. Vy rovnaný a disciplino
vaný výkon jozefa Abela znásobila váš
n ivá, ubolená, výrazovo presvedčivo mo
delovaná Santuzza Magdalény Blahušia
kovej. Vynikajúco vyspievalo všetky 
hudbou pon úkané podoby milujúcej mla
dej ženy. Bola mimori ad ne vrúcna, ži
votná , )Jl'irodzená, pritom bez zbytoč

n ých afektov. Z domácich sólistov zaujal 
Alfio Milana ~chenku. 

Aj ked nie vzájomná konf1·ontácla sl1-
h01'0V, aspoií výborné ind ividuálne vý
kony sólistov a o rchestra boli Inš pirujú
cou vzpruh ou a povzbudením. Možno len 
predpokladať, že buclíice ročniky ZHZ 
opHť poskytnú vHčšl priesto r opere, pre
tože nádvorie zvolensk ého zámku a čas 
konanin hi er vo vzácnej zhode ponúka
jú možnosť jej plného uplatnenia. 

EVA MICHALOVA 

-------~~------~--------------~--------------------------~-

čESKÁ HUDBA NA "TElEVíZN-YCH OB-RAZOVKACH .. .. 
,_' 

1 Dokončenie z l. str. J 
televízie n západonemeckej 2000 WDR, 
Ktlln zauja l i vo festivalovýc h kuloároch 
a ko presvedčivé ukážka spevác keho u
meniu národné ho umelca Petra Dvor 
ského l režijných kvalit Pet ra Weigln. 

Hudobno-drama ti cká tvorba n epr inies
la mnoho podnetného. Zhudobnený pri
beh zne uznaného maliara uprostred ro- · 
dinnej krlzy s hudbou Serge Knufman
na pod názvom Rôzne faktá ( TF l, Pa
ri s ) mal ku skutočným hodnotám rov
nako daleko ako p1·otivojnovo zameraný 
Prlbeh klauna (FR 3, Paris) na vcelku 
konvenčnú hudbu Alaina Abotta. Podob
nými pa ramet rami sa vyznačova l portu
galský program Salome v predveden! 
čierneho divadla a s hudobným sprievo
dom josé Alberta Gila a L. de Ba rros u. 
Overa zaujlmavejšie sa javila dánska hu
dobná dráma na motlvy poviedky E. A. 
Poa Pád rodu Usherov (hudba: Poul Rov
slng Olsen). 

Z baletných programov zuuja! na jm!l 
rakl1sky prlspevok Mesto (na námet M, 
Gorké ho) s Ideou prieniku individualiz
mu a kolektivizmu a s funkčne emotlv
nyml režijnými i kamerama ns kými pros
triedkami, využ!vanými n ezr iedka k sym
bolickému stvárneniu. Klasický l mo
derný balet citlivo pribl!žil španiels ky 
hudobný progrum Tanec, reč tela, ponú
kajúci o i. aj dokonalé ba letné kreácie 
známych predstaviteľov tanečného ume
nia (napr. George Balanchlna ). Moder 
ne koncipovaná choreogr!lfia , a j keď 
miestami dosť popisná , charakterizovala 
kubánsky príspevok Guernica, pokl1ša
júca sa o tanečné stvárnenie známeho 
Plccasovho protivojnového obruzu. Dlho
ručnO rladltelku Královského ~védskeho 

bal etu, élllg lickú choreogtafku Mary Ske
apingovú, dobre pribllžil švédsky me
da ilón 2ijem, aby som pracovala, v kto
rom boli obsiahnuté i mnohé ukážky z 
jej umeleckej činnosti. 

Sklamanie však prin iesla a merická ver
zia Stravinského Pribehu vojaka ( PBS 
- Public Broadcasting Service ), kariku jO. 
ca a ak tualizujúca tento balet až v hy. 
perbolicky sutirickej koláži s využitlm 
si tuačnej komiky. Skótsky barokový sa
bor zoznámi l diváka v progrome škótskej 
televízie Hudba z hradu Fraser s novo 
objaven ými skladbami na hrade Fraser 
v Skótsku. Viacmenej len biografický 
pohľad nn osobnosť sklada t eľa Ludomlra 
Róžyckého prin iesla poľská televlzia. Z 
programov zo sféry nonartiflciálne j len 
či astočne za u )a ll prlspevok gréckej te
levizle o s kl ucla terovl Mi kisovl Theodo
rakisovi - Pozdravy a o šansonlerke 
Mil ve s názvom Hovoria mi. .. Mllva 
(RAJ - Taliansko ). 

Z celkového počtu 34 prog1·amov hu
do bnej kategórie vHčšino tohto roku ma. 
la len priemernú l1rove11. Cit e ľne chýba
la zauj lmavá operná inscenácia, taktiež 
medailóny o významnýc h osobnostiach 
sa tohto roku obmedzili skôr na kvanti 
tu. Výrazne však vzrástla prestlž tele
vlzil rozvojových kra jin. Potešl ternou 
skutočnosťou je fakt, že niekoľko za
hraničných televlznych spoločnost! ži
vo reagovalo na práve pre bi ehajúci Rok 
českej hudby a ponúklo programy so 
vzťahom k naše j hudbe. Tento doklad 
záu jmu o naše umenie, ako to potvrdil 
pri MTF paralelne prebiehajúci scree
n ing i vlastná sl1ťažná festivalová pro
jekcia, nás môže pr! jemne teši t. 

TOMAS HEJZLAR 
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FRANTISEK XAVER BRIXI 
Problematika hudobného prepojenia 

Ciech, Moravy a dnešného územia Slo
venska v druhej polovici 18. storočia 

a na začiatku 19. storočia je dosia! má
lo preskúmaná. ]edn~m z aspektov posu
dzovania danej problematiky je hodno
tenie v~znamu tvorby dobov~ch česk~ch 
skladate!ov na profllovani klasicistické· 
ho hudobného repertoáru Slovenska. V 
centre mojej pozornosti nebolo reperto
árové zastúpenie tvorby českej hudobnej 
emigrácie, ale dosia! na Slovensku ne
preskúman~ v~skyt tvorby česk~ch skla
date!ov, ktor~ch pôsobnosť ostala úplne, 
alebo v podstatnej časti ich života, zvia
zaná s Cechami či Moravou. Zatia! si 
všimam viac kvantitativnu stránku pro
blematiky, posúdenie kvalitat!vnej zlož
ky si nutne vyžiada ešte rad monogra· 
Hck~ch štúdii. 

~ dobová hudobná kultúra Slovenska 

Ak teda vychádzam z rozsahu tvorby 
skladaterov Ciech a Moravy obdobia kla · 
sicizmu zastúpenej v dobovom hudobnom 
repertoári Slovenska, ako najzávažnejši 
sa javi vplyv a v~znam pražského hu
dobného centra. Skladate!sky ho prezen
tovali hlavne ]an Loheliu:>-Oehlschll!gel, 
]an Augustin Vltásek, Václav Vincenc 
Mašek, Augustin Senkýt, predovšetk~m 
však v~znamn~ rep1·ezentant českého hu
dobného predklasicizmu Frantillek Xaver 
Br !xi ( 1732-1771) . 

Už samotn~ fakt , že v druhej polovici 
18. storoči a patril F. X. Brixi - najm!! 
v menšich mestečkách Slovenska - po 
]. Haydnovi, W. A. Mozartov! a ]. K. Vaľ\ · 

haloví k najviac interpretovan~m auto
rom, má dôležitú výpovednú hodnotu. 
Popri ·dielach ). B. Schiedermayera, A. 
Diabelliho, L. v. Beethovena, ). I. Pleye
la, F. Bi.lhlera a ntektor~ch ďa l šieh s kla. 
daterov, ostali kompozicie Brixiho na 
Slovensku obfúbenou súčasťou dobového 
hudobného repertoáru aj po roku 1800, 
odkedy záujem o Br ixiho tvorbu na slo
venskom teritóriu do Istej miery pokle
sol. 

Co sa z tvorby F. X. Brixiho hralo v 
obdobi klasicizmu na Sloven:>ku? Z ver
mi obsiahleho skladatefského odkazu to· 
hota tvorcu boli v dobovom hudobnom 
repertoári Slovenska zastúpené takmer 

všetky druhy jeho chrámov~ch diel. Na 
základe súčasného stavu poznatkov mož
no povedať, že k najrozš!renejš!m, ·a 
t~m možno 1 najvplyvnejš!m, patrili o· 
fertóriá a omše. O niečo menši bol -
zdá sa - na Slovensku vplyv Brlxlho 
árii , antlfón, motet a litánii. Doplnok 
chrámov~ch repertoárov tvorili na na
šom vidieku z diel tohoto autora nešpo· 
ry, hymny, pastorely a introity. Vďaka 
svojim umeleck~m hodnotám, interpre
tačnej a poslucháčskej pristupnostt sa 
viaceré zo spom!nan~,r.h diel tešili zvlášt
nej ob!ube; boli to najmä niektoré om
še, ofertórlá a antifóny. 

]e iste vzácnosťou, že sa na Slovensku 
zachovala napriklad Brixiho Omša G dur 
[Nov. Ii17), datovaná rokom 1760. Die
lo vzniklo v roku 1758 [za tento údaj, 
ako aj za dalšie identifikácie brlxlán 
ďakujem Ing. Vladim!rovi Novákovi, 
C

1
Sc.). Pravdepodobne hudobn~m kontak· 

tom jezuitov vdačlme za to, že sa táto 
kompoz!cia tak pohotove dostala na Slo· 
vensko, a to do his toricky cennej noto
vej zbierky trenčianskych jezuitov. Z ra
n~ch odpisov F. X. Brixiho nemôžeme 
nespomenúť t iež odpis árie .,O ml flli 
per dilecte" A dur z roku 1755, z roku 
vzniku jedného z oratórif, ktorého je sú. 
časťou. Podrobné ~túdlum brixián, ktoré 
sa zachovali v hudobn~ch zbierkach Slo· 
venska, prinesie iste ešte viac poznan! 
a vzácnych objavov. 

Skladby F. X. Brixiho sa začali po· 
merne skoro včlei\ovať do h udobného 
repertoáru Slovenska. Bolo to už v ro
koch oko.Jo polovice 18. sto ročia. Ako 
súčasf repertoáru zotrvali ešte aj v dru
hej polovici 19. storočia. Intenzita zá
ujmu o tvorbu F. X. Brixlho sa na Slo· 
vensku priebežne menila. Rozdiely sú 
badatefné v rôznom geografickom uplat
neni diel. Záujem o dielo tohoto skla
datera prudko stúpol poč!najúc 60. rok· 
mi 18. storočia, z ktor~ch sa u nás za-

chovalo aj pomerne dosť datovan~ch od
pisov. 

Najbohatšie sťl s kladby F. X. Brixiho na 
Slovensku zastúpené vo fondoch západ· 
ného Slovenska, najm!! v lokalitách Po· 
važla. V tejto oblasti, a vO)>ec na západ
nom Slovensku, kulminoval záujem o 
dielo F. X. Brixiho v posledn~ch desať
ročiach 18. storočia. Centrá • Považia 
predstavovali Trenčln a Pruské. Zdá sa, 
že najm!! prostrednlctvom trenčianskych 
jezuitov a neskOr piaristov a pruštian· 
skych františkánov, sa širil skladate!sk~ 
odkaz tohoto autora do Ilavy, Nového 
Mesta nad Váhom a do Dubnice. Oblasť 
Považia ziskavala tvorbu sledovaného 
skladatera bud priamymi kontaktami s 
hudobn~m dlanlm Prahy, alebo ju spros
tredkovávala značnou mierou Morava. 

O šlrenle skladate!ského odkazu F. X. 
Brlxlho sa na Považl zaslúžilo vera hu
dobnikov. Z nich menovite spomeniem 
len najakt!vnejšich. Patrili k nim vedúce 
osobnosti trenčianskeho hudobného ži · 
vota - regenschori a organisti jozef 
Scheffel a ]án Ignác Ambro a tiež pla· 
rista Augustin Smehlik. V Pr us kom tre
ba men ovi te uviesť miestneho reg.ens
choriho a organistu Karola Zruneka, ]o· 
zefa Chobodidesa a najm!! Jána Berszl· 
ka. Ilavsk~ ]án Tass a ]án Cserney, pú
chovsk~ organista František Xaver jo
zef Hlboczky, novomestsk~ Simon Peller 
a ešte tni, presadzovali a uvádzali Brl· 
xiho ranok laslclstickťl hudbu na ostat· 
nom Považi. • 

Druhú vefkú oblasť repertoárového u
platnenia Brixiho tvorby predstavuje 
Spiš. Počiatočn~ konzervativizmus spiš· 
ského hudobného repertoáru obdobia 
klasicizmu, ktor~ motivovalo dlhé do· 
znievanie na Spiši vefmi rozvinutej ba· 
rakovej hudby, mal za následok, že zá
ujem o ranoklasicistickú tvorbu F. X. 
Brlxlho pretrvával v tejto časti Sloven
ska v t akmer nezmenenej intenzite ešte 
aj na počiatku 19. storočia. 

Spomienky na Josefa Chládeka 
Meno josefa Chládeka [ 1856-1928), 

českého sk ladatera, organistu a hudob
ného pedagóga je nerozlučne späté s 
Ružomberkom, kde tento sk romn~ a u
š!achtil ~ hudobn!k pôsobil bezmála 50 
rokov. Tu svedomite plnil funkciu re
genschoriho a učltera hudby na ružom
bersk~ch školách, tu pre potreby chrá· 
mu pisal svo je omše a ofertórlá, ale 
komponoval aj svetskú hudbu - zábav
né a tanečné orchestrálne skladby, zme
si !udov~ch plesni, s kladby pre deti a td., 
tu založil spevokol, organizoval koncer
ty, vyv!jal mnohostrannú organizačnú 
činnosť. Spomienkou na josefa Chláde
k a je článok jeho vnučky Izabely Cer
veňanskej, rod. Chládekovej z Bratisla
vy, ktor~ publikujeme s mal~m i fakto
gra(lck~mi doplnkami (red.) 

Môj starý otec Josef Chltldek pochtl· 
dzal zo severných Ciech, zo Smržouky, 
kde bol Jeho otec učitelom -kantorom. A 
bol to prtlue on, kto mu ako prvý spros
tredkoval ztlkladné vedomost i u oblasti 
hudby. Dalšie poznatky o hudbe zlskal 
na pražskom retllnom gymntlziu. Počas 
stredoškolských šttídil bol členom Spe· 
utlckeho zboru u chróme su. Vlta, kde 
štyri roky pôsobil ako vynika/tícl spe
utlk. Po absoluouant tra/ročného kurzu 
cirkevne; hudby na PražskeJ umelecke/ 
škole pre chrtlmoutí hudbu u Cechtlch 
( 1872-75 J a po niekorkých rokoch pô· 
sobenia na českom vidieku zvolili ho u 
roku 1879 na odportíčanle E. Skuherské· 
ho - rladltela pražske/ organoue/ ško· 
ly a A. Za~kouského - regenschoriho u 
Egeri, za regenschorlho u Ružomberku. 
Tak môJ starý otec natrvalo zakotvil na 
Slovensku, u Ružomberku sl založil ro· 
dlnu s Jtíliou Krónerouou (mal s t!ou 4 
deti/, tu po dlhé roky plnil s prlklad· 
nou vervou budllerské poslanie medzi 
slovenskou Inteligenciou i pospolitým 
ludom. 

My sme bývali u Kltlštore pod Znie· 
vom, odktar pochtldzala moja mama. Tu 
som sa narodila a/ Ja, ako i moji 4 stí· 
rodenci. Kvôli šttídlu sme sa potom pre
sfahouali do Ružomberka. V Kltlštore- pod 
Znievom okrem rudove; Skoly nebolo 
vtedy žiadne/ IneJ školy. 

Počas ntlšho pobytu u tomto mestečku 
v Turci chodieval môf starý otec vermt 
r tld k ntlm na ntlušteuu z Ružomberka. 
Vždy keď pricestoval, všetko sa stístre· 
dilo Iba na hudbu. Na~i "hudobnfcl", t . 
;. starý otec a mô/ otec hrali na klaul· 
rl všetky možné skladby, na/viac v§ak 
len klasické, ale al drie a uýt!atky z o
pier, balE!!Ou a pod. Improvizovali tiež 
sl ovenské rudoué plesne. Spievala a; na· 

ša mamička, neskôr pripojili sme sa aj 
my, deti, a často aj najbliHl susedia. 
Mô/ otec vlastnil uerký počet gramofó· 
nových platn( značky HIS MASTER VOl· 
CE, z ktorých sme ešte ako maličké deti 
pozntluali svetových speutlkou a drie z 
opier Smetanu, DuoFtlka, Mozarta, Wag· 
nera, Bizeta, Verdiho, Cajkouského atď. 

Po presfahouanf sa do mesta Ru~om 
berka nastal pre ntls, deti, už utlžne/šl 
život. Museli sme sa uenouat šttídiu na 
retllnom gymntlziu. Nemohli sme, ako 
predtým u Kltlšt ore, iba šantif: preska· 
kouaf potoky, mtltaf s ·uydlabanou tek· 
uicou, strašif kde-koho, liezt na stromy 
atď. , tu sme sa u~ venovali aj učeniu 
hre na klaulri . Nuž, a našfm dobrým u
čtterom nebol nikto iný, ako ntlš starý 
otec. Casta, takmer denne poslal pre ntls 
aspot! na pol hodiny, aby vyplnil čas, 
kým zase prfdu ostatnl žiaci, ktorých u· 
čil hre na husle alebo na klavfri. Sua/ 
program mal ozaj vermi bohatý, lebo o· 
krem priutltnych hodfn, sttlle mal na sua· 
jom pracovnom stole rozložený notový 
papier, do ktorého komponoval, rozpisa· 
ual a prepisoval rozličné skladby. Keď 
sme prišli na hodinu, čerstvé noty napf· 
sané na papieri sa už leskli a aj počas 
hrania pracoval na spomlnaných prtl· 
each, aby využil každtí varna chvtru. Keď 
sme urobili ne/aktí chybu, z druhej lz· 
by, kde pracoval a mal otvorené dvere, 
zakričal "de", keď sme zahrali falošne 
.,dis", všetko vedel naspamäf. Spočiatku 
to boli ztlkladné etudy, sontlty, ale ne· 
skol'šie sme hrtlualt štvorručne so ses
trou už a; Slovanské tance A. DuoFtlka, 
taktiež Beethouenove symfónie a Iné 
skladby. 

Niekedy, keď sme prišli na hodinu 
skôr, s radosfou sme poMuali aj dru· 
hých žiakov, lebo väčšina z nich hrala 
dobre, ale nlektort pri hre na husliach 
tak falošne zatiahli, že ntlm to až uši 
trhalo. Svojim žiakom sa však venoval 
s verkou ltlskou, odbornosfou a obetavos
t ou. 

My, deti, kým sme chodili do niUlch 
tried gymntlzia, každoročne sme hrtluall 
na večierkoch "Ziueny". Mesiac pred 
vysttípenfm ružomberské ženy požiadali 
našich rodičov, aby sme niečo zahrali na 
spestrenie programu. My, sestry, sme sa 
al hanbili, al strach sme mali, ale otco
vu uôlu sme museli splnlf. K týmto prf· 
ležitostiam ntlm starý otec upravoval 
šesfručne rôzne skladby, ako napr. Se· 
rentldu od Moskovského, Menuet od Pa· 
derewského, Intermezzo zo Sedllac· 
ke/ cti od Mascagniho, ako aj sua/u 
polku Casy sa menia. Niekedy sme s 

mladšou sestrou vere/ne vystupovali aJ 
na uo/enských koncertoch, kde sme naJ· 
radšeJ hrtluall niektorý Dvoŕtlkou Sla· 
vanský tanec. 

Casta, keď išiel róna uzimený z kos
tola z "rortltou" , zastavil sa u ntls. Ma· 
mlčka mu dala hortíceho čaju a dobrtí 
liptousktí bryndzu, ktortí mal uermt rdd. 
Hrubo sl /U natiera/ na kúsok chl eba 
str ieborným vreckovým nožlkom, kde mal 
vygraufrouané hlavy troch cistlrou. Ttíto 
prtlcu sme zakaždým velmi obdivovali. 

Niekedy sl zaspomfnal na svale mladé 
časy l na ~ttídltl u Prahe. V čase /eho 
šttídil na;uäč~ou hudobnou kapacitou bol 
B. Smetana. Mô/ starý otec sa u~ak utac 
strettlual s A. DuoFtlkom. DuoFtlk hrtlual 
na organe a starý otec na husliach v 
chróme sv. Vfta. Tu mô; starý otec tí· 
člnkoval u spevokole aj ako speutlk. Cas
to spomtnal, akt boli s A. DuoFtlkom chu· 
dobnl, ako sl rôznym spôsobom prluyrtl· 
ball. I stý čas bývali aJ spolu a musela 
to byt ne/aktl podkrountl izbička, keď na 
nich padal občas a/ sniežik a oni sa pri· 
krýuali jedným kabtltom. Jeho uelkou 
ttížbou . bolo ďale/ sa hudobne uzdeltluaf, 
ale bol to len sen, lebo bol najstaršl syn 
a .musel pomtlhaf matke pri výchove 
mladšlch ~tírodencov. 

Popri klasickeJ a cirkevne/ hudbe mal 
mô/ starý otec rtld a/ slovenské ntlrodné 
a rudoué plesne. Hneď po prve/ svetovej 
uofne začal usporadtíuaf u Ružomberku 
tzv. Chltldekoue koncerty, na ktorých 
okrem Iných speutlkou spievala za jeho 
sprievodu aj /eho dcéra Mtlria. Verml 
mal r tld plesne od M. Schneldra-Trnau· 
ského, nafmä Straka, ďaleko mo/et mam· 
ky pole ... , alebo Neseda;, sltlulček, ku 
našému oknu ... Tieto koncer ty boli ver
ml obrtíbené a od vďačných posluchtl· 
čov týchto koncertov dosttlual mnoho 
vencov s trikolórou. 

V Ružomberku založil a/ miestny Spe· 
uokol, ktorého 90. výročie vzniku osltl· 
vil Ružomberok u mesiaci ftíni tohto ro· 
ku. 

Mô/ho starého otca u ntls u Ružom· 
berku navštevovali a/ rôzne hudobné o
sobnosti, ako napr. dr. A. Kolfsek, prof. 
dr. D. Orel, F. Kafenda, M. Schneider· 
Trnavský a tnf uztlcnl hudobntcl. 

Frico Kafenda mu vždy zahral niečo 
zo suoflch skladieb, hoci to nertld ro· 
bleual a dal sa dlho prosif. Kafenda kaž· 
doročne chodieval aj so svo;ou manžel· 
kou na letné prtlzdnlny do bllzkych ktí· 
perou Ltíčky a vtedy sa vždy u ntls hrtl· 
valo. Mo/l rodičia l start rodičia sa na 

Dokumentovan~ml miestami uvádzania 
Brlxlho diel na Spiši boli v~lučne chóry 
kos tolov, v podstate všetk~ch v~znam· 
nejšlch spišsk ~ch hudobn~ch lokalit: Le· 
voča, Spišské Podhradie, Ľubica , Sved
lár a Podolinec. Najviac pamiatok však 
evidujeme v Kežmarku a Spišskej Kapi
tule. Už koncom 60. rokov 18. storočia 
uvádzal Brixiho s kladby levočsk~ rek· 
tor Martin Szlmak. Aj Václav Hájek zo 
Spišského Podhradia, fubickl rektori ]án 
Nepomuk Friedmanszky a Karol Henin· 
ger, ako aj jozef Schm!dl, organista v 
Spišskej Kapitule, sa zapisali do hudob
n~ch dejln klasicizmu na Slovensku ako 
šlrltelia kultu tvorby F. X. Brixiho. 

Vzhladom na kontakty v~chodného 
Slovenska, najm!! Košic s hudobn~m dia
nim česk~ch zemi, by sa očakávalo , že 
dielo F. X. Brixlho našlo v te jto časti 
slovenského teritória vl!čšiu odozvu. Zo 
zachovan~ch, pomerne ucelen~ch dobo· 
v~ch hudobn~ch zbierok v~chodného Slo· 
venska však nevypl~va nijak~ väčši zá
ujem o tvorbu tohoto autora. Podfa za· 
chovan~ch pramei'lov sa naviac zdá, že 
sa časove obmedzil iba na pos ledné de· 
saťročie 18. storočia a na začiatok 19. 
storočia. Bolo to obdobie pôsobenia 
Františka Xavera Zomba aKo regenscho
riho košického dómu sv. Alžbety. O zis· 
kavanie Brixiho tvorby pre hudobn~ re
pertoár Košic sa usiloval aj v Cechách 
naroden~ Matej ]án Lechk~. predchodca 
F. X. Zomba vo funkcii učite!a tamojšej 
hudobnej školy. 

V súvislosti s dalšlm v~skumom nas
tolenej témy - v~znamu F. X. Brixiho 
pre dobovú hudobnú kultúru Slovenska 
- bude nepochybne patriť k najzávaž
nejšlm a najzau}lmavejšlm otázka pred
pokladaného skladate!ského vplyvu Bri
xiho diel na domácu skladatels kú hu· 
dobnú produkciu. a to najm!! vidieckych 
skladate!ov, ktor! patrili k na jzaniete· 
nejšlm propagátorom 5kladate!ského od
kazu tohoto v~znamného českého hu
dobnlka 18. storočia. 

DARINA MODRA 

Jedna z posledných fotografii Josefa 
Chlédeka. 

ntluštevu te!llll, ale my, deli, sme sa už 
vopred triasli strachom. Btlli sme sa 
preto, aby sme niečo nepokazili , lebo za
každým sme museli dačo štvorručne Fri
coui Kafendoui na klaufri zahraf. Na/· 
rad§ef mal Slovanský tanec č. 16 od A. 
DuoMka. Po odohratl te;to skladby aby· 
ča/ne sme od neho dostali pochvalu. 
Keď starý otec fažko ochorel, uefmt 

si želal, aby ho prišiel nau!ltíuif Frico 
Kafenda. u;o Kafenda, (ako sme ho my, 
deti, volali, a; skutočne pricestoval do 
Ružomberka, sadol si za klaulr a hral, 
hral celé odpoludnie. Starý otec sa na 
posteli len usmieval a bol Jeho hrou ver
mt nadšený. Nlekorko dnf nato a; zom· 
rei. Jeho smrt sa ntls hlboko dotkla. Mes· 
to Ružomberok mu vystro;ilo verkolepý 
pohreb, poctilo ho čestným miestom na 
clntorlne a Jeho rakvu fahal štuorztl· 
prah. 

verké davy l pospolitého rudu až z O· 
ravy ho odpreutldzali na posledne; ces
te. Nevedeli sl predstaulf, že im už "sta· 
rý ptln Chltldek" nezahrtl. Veď organ, 
na ktorom takmer 50 rokou hrtlual, mal 
kltluesy od /eho prstov celkom vydreté. 
Ružomberský Spevokol predniesol /eho 
ulastntí skladbu - Smtítočntí pieset!, 
ktortí si starý otec skomponoval na sua; 
pohreb. 

IZABELA CERVEŇANSKÁ 


