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SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE BHS 1984

Po skončeni otv6racleho koncertu, na ktorom v podani SOCR·u a dirigenta zaal.
um. O. Lenárda odzneli diela l . Dibáka, L. Burlaaa a B. Smetanu.
Snfm ka: CSTK
Bratislavské hudobné slávnosti 1984,
usporiadané pod zá š t~ou vlády SSR, za.
čall sa v piatok 28. septembra t. r. koncertom v sieni novej budovy Cs. rozhlasu.
Na slávnos tnom ot'Vorenf jubL!ejného,
20. ročn!k a tohto vrcholného podujatia
hudobného ~Ivota na Slovensku, sa zúčastnili člen Predsedn!ct'Va OV KSC,
predseda vlády SSR Peter Colotka, č len
Predsednfc t<va Ov KSS, vedúci taj omnlk
-MV KSS v Bratis lave Gejza Slapka, ve'dúct oddelenia Ov KSS Rudolf Jur!k,
námestn!k ministra ku~!'úry CSR Jaroslav
Beránek a ďal š! predstavitelia nášho po-

lltJckého a kultúrneho ~Ivota. P-r!tomn!
boli vedúcl _konzulárnych úoodov v B-ratlsla,ve.
Slávnostný otvá.racl prej·av p_rednlesol
prvý námesm! k mtnls~ra kultúry SSR Pavel Koyš, z ktorého p'ľejavu vyberáme:
Opäť aa stretáme na prahu festivalu,
ktorý sme al za dlhf rad rokov tak vrdcne zal4blll. Po dvadsiaty raz zal!lnajd
sa Bratislavské hudobné aiAvnoaU. Navykll sme sa vnlmať Ich ako 6du na
radost, 6du na llvot, na IAaku a porozumenie medzi Jucfml.
Zvuk, mel6dia, rytmus, muzika patria k najstarlfm umeniam. A kecfle aku-

Aktíva a ciele Kruhov

priateľov

tOOJié umenie m6 vlaatnoatl neat6rnut,
hudba m6 achopnoat nikdy naprekrol!lt
vlaatnd mladoat. Dovolte ml prirovnania,
1!1 videnia, ala t6 hudba, l!o aa denne
chveje v n6a, nech za.tana navldy dvadaatročn6 . V6blv6, avlala, koalfanclaml
neapdtan6, vldycky pln6 n6dejl. Hudba,
ktorA nb omladauje, okyalll!uje úm mozog l ardea nojou llvotno.ťou, avojlm
rytmom, 'fletkfml ldl!ml alnka, ktor6 aa
n6a tak 16akavo dottkajd, vletkfml zmyalaml llvota. Hudba je do platieb liniek
zallfrovan6 harm6nla, teda do platieb
avatadlalov vyaplevan6 16aka. A mier, t6
hodnota hodnllt.
Kacf otv6rame dvadalaty rol!nlk BHS,
ktoré majd članatvo v Eur6pakaj aaocl6cll hudobnfcb feati'raloY, myaUme pr6YB
na mier. Myallma na mlaro.-6 apolulltla
kultdr rozlll!nfch n6rodoY, na apolupr6cu a prlatalatvo. A nemlllame al nepomyalleť na ally, ktoré nelll!la miern. Tieto ally vo nojej obronkej Ylčllne riak
nie ad na budobnfch p6dl6ch, nemaj6
v ruk6cb hudobn6 n6atroje, neYedla 1!1tat partlttry krby. St to ally, ktoré ad
dnea achopné .-yplakať dobrt hudbu a
zajtra ju aak6aat, p01ajtra ju adllt na
pllťaly a bubny neu6vlatl, a nnleme
kedy ju nahradiť hrmotom abranl. Ponať na net amrt, po ktorej nebude
ul ani amdtoi!nfoh ohor61ov a pochodov. Elle atAla ja re61ne nebaapel!enatYo,
le mGiu ahorlat 'fiatky akladby aYeta, aj
tA najvllčlla, najvelkolepejlla, nanA clvlllz6cia, kulttra, Jlyot.
To aa nesmie atat, to muala mať Y kaldej aekunde na myali aj vletel umelci.
Hudba, také krehké, citlivé umenie pliaob( na prvt pohlad ako beabrann6. Al

hudby pri rozvoji estetickei výchovy

Rozhovor so SILVl OU MAJLINGOVOU,

Sn!mka: L. Platzner
Pri rozvoji osobnosti človeka nepostrAdatelným sa stAva umenie ako adl!asť
kultdry a kultdrnostl národa. Olohou socialistickej kult4ry je popri upevňOYanl
a zlakavanl vlastných hodnôt hladanle
cesty k Ich odovzdávaniu a tým obohacovaniu duchovného obzoru celého národa. Oloha nelahk6 a reallaovateln6
nie bez kompl1k6cll. Vl. plénum OV KSC
poverilo zodpovednosťou za komplexný,
teda aj k!lll4rny rozvoj nojlch miest
národné výbory. Tieto spoločne ao v atčaanoati zakladanými Kruhmi prlatelov
hudby majd zacieliť kult4rno-výobovnd
prAcu predovletkfm na mladl le gener6cle a mládel, u ktorej abaentujdca estetická výchova na l koiAch mA touto for mou vytvorit podmienky pre komplexnt
ronoj aoclaliatického človeka.
Na celoslovenskom stretnuti KPH v Zlline zaujal v tejto advlaloatl pozornosť
vletkých velmi otvorený a podnetný referát podpredsednlčky ONV v K01úrne
Silvie Majltngovej. Jeho otvorenosť v
otázkach problémOYých, rovnako ako
organlaačno- dramaturglckýoh mGie byť
stimulom pre prAcu 1 v cfallloh meat6ch
a okresoch. Teda - ako ate v Komárne
zal!lnall s KPH ?

kecf n6m prlpomlna pOvab a kr6au Ieny, hudba je allutm a bojovtm umeulm.
Vykonala a vykon6Ya nla pr~ mier neta, pre abUienle n6rodoy ul preto, le
bola maaovejlla a medzlnArodnejlla ul
pred Yyn6jdenlm esperanta. Auo, vtaoatne prvou ot61koa pre 111M je ot6aka mieru. Hadobnlol, amelol, publlolaU mOla
pre mleroYt Yeo aroblť Yelké, ullaobtll6
alalby. lata leb aj apravlal
Jeaennt Bratlalan bea hadobnfob
alhnoaU al aeYlame ul anl predataYiť.
Bratlalanké hudobné 1lbnoatl a6 mladlou aeatrou Prabkej Jari a atall aa tr·
nloa a61!aaťou aalej eoolallatlokej kalt6ry. Soolallamaa Yldy aaamenal kalttra, kult6rn01t, pokrok. VtoboYa aov6ho
čloYeka je bea umeala nemyalltalú ako
je nemyalltelnt deA bea antla.
DoYolte ml pocfakont aa Yletktm, ktorl po dndaat rokoy prlpraYOYall tieto
nlatky hudby, pod'akoYať • Im aa leb
llaobata6 prAca, aa vernt alulba badbe.
Na slAvnoet.nom ot'VANlcom koncerte
znnelt v pOd•a nf Symron.tckého orchestra Cs. rozhlasu v Bratislave pod vedenim zasiQ~Ilého umelca Ondreja Lenár d<A diela slovenských skl.adatelov venované 40. v~ročlu SNP - Poéma p_re orchest&r Igora DIMka a v premiére Koncer-t pre organ a orchester zaslQ!tlého
umelca Ladislava BurLasa, k.torého sOlový patr t hral zaslQ~llý umelec Ferdinand
Kltnda. Spätosť 20. BHS s Rokom čes
kej hudby zvýrunlla na Qvod.nom koncerte symloolcká báseň Bedrlcha Smetanu Vltava.
( Pcnn. red.: Recanzte všetk~ch podujati BHS '84 prinesieme v monotema.ucky zameranom 21. č!sle HZ.)

- Požiadavka na znovuobnovenie KPH
nezastihla organlzMot'OV v Komárne neprlpraven~ ch, preto~e nadv!lzoW!U sme
na trad!ciu a činno s t hud·obných krú~
~ov. Organlzát.orl pľ!acovrn!ct osvetových zat11aden! a kultú11nych Inštitúci!
v spolupráci s NV (MsNV, ONV) sa
hneď spočiatku sna~lll podchytiť záujem
mládeže. Orientácia na roláde~ bola daná n ielen oficiálnymi po~ladavkam1, ale
aj úbytkom návštevnlkov na koncertoch
koncom 70·tych rok·ov. Po analýze, besedách s mladými, sa ukázalo, ~e pričlna jednoz načne spoč!v a v absencii es-tetickej v~ c hovy, čl u~ v rodinách, alebo
l na školách. Ešte v čase môjho predfunk cionárskeh-o pôsobenia bol tu pokus dostat do stredných odborn~ch učl
lfšt a gymnázl! esteNckú v~chovu, ale,
rokoch sa ·t ento
žlal, po nlekolkých
predmet z osnov op!lt vytratil. Je too š koda, pretože za ten krátky čas vyučo
vanl•a esteticke j výchovy, konkrétne v
komárľ\anskom prostred!, stačilo na zachytenie č·astl generácie, s MOiľou sa
dodnes stretávame na koncert•och, v obrazárňach, sú s.tályml návštevnlkml knižn lc a sami vlastni a knihy, platllle, obrazy. Je neodpus·tltelné, ~e sa pôvodný zámer neuskutočnil, preto~e absencia estetickej výchovy je veimt výrazná. Mlad! ludla ju poc iťujú ako svoj nedostatok, ale s problémami tohto druhu sa
nedoká~u sami vyrovnať. Vychádz.ajO.c z
takejto reality, lnlclatfvy sa chopili národné výbory. Spoločne s kultúrno-osvetov~m ! zariadeniami, Kruhmi prtatelov
hudby, Hudobnou mlád~o u sa usilujú
orga n izovať v~chovné 1 koncertné podujatia, pomocou k~orých by sa podarUo
tento záu jem udr~ a t a z!skat ďalšieh
aktlvnych prl jlmatefov hudby. Pritom sa
nesnaž!me obmed·z lt záujem tba na oblast vál!n ej hudby, ale cez rozpoznanie
hodnOt a kvaHty priviesť mlad~ch k všestranným záu jmom.
Molno povedať, le KPH boli lmpulaom
k rozvinutiu týchto obzorov, najmll u
mladých. Ste zakledaterkou KPH v Komároe, v l!om ste hlodali vfohodlak6
tejto práce, v akých dramaturglcko-koncepl!ných väabách?

podpredsednfčkou

ONV v Kom-trne

- Pr i obnovov•a nl činnosti KPH sme
sa usllov·a ll nadviazať li vyoh6dzat z domácich tradfcll, preto~e záujem mo!no
vyvo lať cez umenie blfzke nášmu poslucháčo vi. Tak vzniklo v Komá•me koncertné p.o dujatle Hudobné ja.r, v ktorom nám
tšl·o o priamu väzbu k autorom, Interpretom, rod6kom z mesta a okresu
(napr. hur.banovský rodA<k J. Malovec,
gttarl.sta J. Zsapka, klawrtsta M. Skuta,
člen
Moyzesovho kvart-eta F. Tôrtlk,
man~ella Vlrágovcl atď.). Oalš! cyklus Hudobná j eseň sa d11amaturgtcky vla~e
na BHS. Tohto roku je to pred'OV~etk~m
40. ·v~ročle SNP a Rok českej hudby, v
rámci k•t orého sa vyuf.lll aj umelecké
korutakty s druflobným mestom Blanskom; Jeho rozvinut~ hudobný ~Ivot mO~e byt ďalšf m Impulzom pre prácu nAšho okresu. Tteto dva cykly koncom 70tych rokov prerástli do prav·l delného hudobného ~tvOJt·a a ka~dý mes~IU:, s výnlmk.o u leta, organizujeme koncerty.
V Zlllne maohl abtupoovla KPH obdivovali valu organlaal!ntl koordla6ola pri
reallz6cll organovfch koncertov. Toto
umenia v atl!aaa01tl patri k najlladanejllm, no nedostatok konoertatch priestorov Je velkou prekUkou. Pre vedaale
muta Kom6rna l tento problém bol
avl6dnuternt?
- Organové koncerty mali v Komäme
bohatú tradlclu (naše kostoly majO )tvalit-né organy a na jednom z nich vy-rás. tol laureát PrW!skej }arl a Llsztcwej sO.ťaže v Budapešti Imrich SzabO), preto
návštevn!cl ko nce!'tcw sa dofla.d!Qv;llll rozšlrenle možnosti o organové koocel"'y.
Táto pol!ladavka sa straNa spOO!aU<u s
viacerými protichodnými názormi (obava z mo~nej aktivity v oblastt religiozity), ale osobné skO.senost·l moje 1 viacerých funkcionárov poW>l'dl11, fa na zákl·a de svetonázorovej O.rov.ne občanov
ná šho ok,resu mO~eme sl doV!Ol1t organizovať takéto koncel"'y. Zatbal sO. to dva
koncerty do roka. Prvé k·o ncerty boH
mimoriadne navštlvené, teraz sa počet
ustálil na 400 - - je to člslo, korešpondujQce s ná.v števnostou symfonických
koncertov. Aj keď sme zattar odlkáz.anf
porladat koncerty v !Ivom kostole, má-

me perspekt!vu - aj ked za.t-Lal vzdlalen\'1 - adaptovať bývalý vojensk~ kostol pre komorné a organové koncer.ty,
pričom prlesrory by sl\'1!111 silčasne ako '
výs~avná sieň .

K Yalml dlllelltej atiJutl realla6ole
konoarto.v patri aj ot6aka ekonomlck6.
Pra mnoh6 KPH ja to nerlelltelat problém. Ako rlellte t6to "adi!aat" kulttry •
Kom6rae?
- Pri pl'ieskume verejnej mienky
poslucháčov sme prt!ill k zauj(mavému
a na prvý pohlad prot1ohodnému ja-vu:
v snahe sprlstupnlt l«>ncel"'y v Dome
odborov sme stanov111 vstupné .n a 2-3
koruny. Organlzá.torl v tom videli jednu z mof.nostf dostať ludl n.a koncer ty.
Prax však ukázala, ~e práve v tom bola
jedna z prlčln malej náv!itevnostt. Nfzke vstupné u ludl aVIzovalo n!zku umeleckO droveň. Tak sme po dohode s plänovac!m odborom upl'av111 vs.tli!Pilé na
koncel"'y od 10-35 Kčs, pričom ·členovia
KPH a mládež má 50-perc. zlavu. Taktto
sme vyrte!llll prt menšlch k•o morných
koncertoch n4v.števnosť l f1n.a.nčné problémy (organové koncerty sil dokonca ziskové prt vstupnom 20 Kčs) . Problémy
7XlSMVI1Ji1 s honorov.a.nfm väčšieh komorn~ch a symfonických teltes. Tu sme vyu~111 mofnosť, ktorO. má ka!d~ odbor
kultO..ry ONV, MsNV - v rámci svojho
rozpočtu mO!e llčelovo viazať pre kul-t-ilrne zariadenie finančné prostriedky, lttorýml uhradf rozdiely v prfpade stratovosti.
Bkonomlok6 a6aemle Je teda pnou
podmlaakou pra eKlateaolu akajkohek
umeleckej člDnoatl. J•l aeoclayalltaraoa
atčaaťou je Ylak dobrA, úpadlt6 dramatarJla, ktorA podnieti a6ajam poalucb6l!a a •tane aa Ynadidlom spola a Interpretačnou kvalitou raaUa6ole. Pri apomlaanfob cykloch koaoertOY al pripravujete dramatarala priamo a KPH alebo
koordinujete avoje polladavky a n6nhml Slovkoncertu?
- My prichádzame so zásadnými po!tadavkaml, ale naša spolull'fáca so Slovkoncertom na·prJek výmene názorov, je
velmi dobrA . V prvom rade n6m Ide o
(Pokračovanie na 3. str.)

;

itaccat~
• NED02IT~ JUBILEUM NARODN~HO UMELCA VACLAVA DOBIASA. 22. 5epteml>ra .t. r. sme sl prlp.omenuli
75. ·v~·l'OČIIe nedoži t~ch narodenín .nlkoclného umelca
V. Dobláša, s kt·o rého men om je úzk.o spät~ úspešn~ rozvoj našej súčasnej soclaUstlckej hudobnej k·ul·túry. Do
.novod·obej histórie čes ke j hudby sa zaplsal ako vyhranená osobnos(, k·tore.j ·tvori!V~ prístup sa na• jv~raznejšle
.prejavil •v polttlcky a·ngažovanej hudobnej .tv.orbe - pl'edovšetk~m t1vorl:1e •masov~ch .plesni (zbierka
Pesni·č·ky
našlch dni) a kantá t (Stalingrad, Rozklliz č. 368, Buduj
vlas ť, ·pos!lnlš mier). S!Vojou rOIZSlahlou ·tvorbou zasl·a h ol aj ·do mnoh~oh ďa.lších huct.obn~ch žánrov. V zozname jeho diela sa na chá.dzaj.ú viaceré v~znamné d.!ela
symfonické (l. a 2. symfónia, Symfontetta, štvrftónov~ Koncer t pre husle a orc.hester), komorné ( 4 sláči·
kové kvaJ:'Itetá, Pastorálna dychové kvi111teto, Tanečná
fantázia pre nonet.o, Non et o O rodnej zemi), kl avlr.ne
( Sonáta, Tri somlJtíny pre .klavlr, Tni poetické pol•ky),
plesi'l·ové ( cykly O •l áske, Sn.y, Prah o jediná) a lné. Mal
velmi vre l~ vzťah .k Slovensk u, jeh·o .prí·rodn~m . krásam, folklónu, hudobn e j kult·úre, 'k -svojim s lovensk~m .
generačn~m vrstovníkom Alexand·rovl M<>yzesov!, Eugenovi Suchmiovi, já·n ov! C!·kkerovl, Andlľejovl Očenášo
vl. Ako profesor skladby 111a AMU (od 1950) vyc·hoval
d esia tky m lad~ ch skladt~•terov, · po dlhé roky zastával
rad v~nam n~ c h umel eok~ch l poWNck~ch funkcii.
• VYDAVATEĽSK~ CENY OPUS·u 1984: CeskosJ,ovens ké hudobné vyda·vatelst•vo OPUS udelilo ·dň a 20. 9. 1984
v Bratisla.v e vyd&Va1elské ceny:
V~ročruú cenu OPUS·u 1984:
- prof. PhDr. jozefovd Kresáinkovi, DrSc. za hudobnoteoretické diel<> TonalLta,
Zla~~ B'ľb OPUS-u 1984:
- národlnému umelcov.i Lad!s l1w.ov! Slová k ovi za vynfk·ajúce nahrávky, !Qt·or~ml sa pod!el'll na reprezentácii
československ ého lruterpretačného umenia doma i vo
svete,
- zaslúžilém u umelcovi dlľ. Fer.d~nendovl Kl1ndov1 za
realizáciu edfcie Ceskos lovenské h!st<>T·ické organy organy n•a Sloven sku, k•torá úspešne rep•rezentuje čes·
k oslovens.kú kultúru na zah r a ni čnom gramofón ovom
trh u ,
- PhDr. Oskárovi Elschekovl, CSc. za autorskú pri·
pravu a realizáciu n a hrávky Antológia slovens kej Judov e j nástnojovej hudby,
Ma•r lk e GombUove j za v~ra.znú Interpretáciu populárnej hudby ·a za jej najúspe§nejší d:vojalbum M!Jnce
na dne fontán.
Ceny vyznamenan~m odov,z dal riad bteJ OPUS· u dr. Iva n
Stani slav.
•
DRAMATURGICK~ PLANY slov e ns k ~c h opern~c h,
baletn~ch a spevohern~ch súborov pre sezónu 1984-85:
- OPERA SND BRATISLAVA: D. Sostakovič - Ka•tarlna Izmajlovová, G. Verdi - Simone Boccanegra, E. Suc h oJi - Svll•topluk, G. Rossin1 - Barbier zo Sevill y. BALET SND: B. MantinO - SP'all·če.k , j. Cikker - Ma~ka a
vojak a E. S uchoň - Metamorfózy, T. Frešo - Narodil sa c h robáčik .
- OPERA SD KOSI CE: A. Dvoráik - Cert a Kača,
G. Ch a!'pen~ier - Luisa, G. Verdi - Rlgole~to, ). S.t•rauss
- Netopier, ). Offenbach - Monsieur a Madame Denis + Salón Pitlzber g. BALET SD KOSICE: P. l. Cajkovski j - Labutie jazer,o, ). Kenessey - Satôčka.
- OPERA DJGT BANSKA BYSTRICA: j. Cikker - juro
jánošlk, C. Millôcker - Gasparon e, V. Felix - Nesmel~
Casanova, F. Cil ea - Adriana Lecouvreurová. BALET
DJGT BANSKA BYSTRICA: S. Pro·k ofiev - Peter a vlk.
SPEVOHRA NOVEJ SCE:NY BRATISLAVA: F. Za·
chal'nlk - F. H av lťk : G ordi c k ~ uzol, P. Linck e - Pani
Luna, G. Duslk - Hr.nčia•rsky bá•l.
- SPEVOHRA D)Z PRESOV: K. Fisc h e r - J. Ste.fanč lk : Dcéra dvoc h otCO·V, W. S. GHbert A. S. Sull!<van:
Mik ádo, ). ježek - ). Vos k ovec - ). We rich: Nebo 111•a
z emi.
DRAMATURGICK~ PLANY OPERY A BALETU NADIVADLA V PRAHE PRE SEZONU 1984-85.
Opera Nár.odného divadla pri.pra!Vuje pre budúcu sezó·
.nu šes ť p r emiér. Prvá z ni ch je novinka s kladatela
l·v.a Jká ska Mist r ) e r o n~m. ktorá bola uved e ná na scé n e ND 27. 9. 1984. Da lšie štyri Inscenácie budú r ea ll zova:né n a scéne Sm e tan ovh<> divadla: 18. 10. 1984 l'lrfbeh via n očn e j noel od N. IHms.k ého-Korsakova (v pohos tinsk ej r é žii zas!. umelca B. J<jr lšku a ho s ťujú ceho
v~tv.arnlk.a nár. umelca L. VychodHa). t esne pr ed Via n oca mi Moza r tov Don Giovanni, za·č la ~kom marca Puccl ·
nlho Madame Butte r fly .a v má•jl po mnoh~ch rokoc h
opil( Psohiavc! K. Kovarovtca.
·
Bale t ND uvedie v d ecembrj na Nove j scéne súča sné
dielo mladého č es kéh o s kladatera Václava Riedlbauch a - c eloveč e rn~ balet Mac be th a v druhe j polovi ci
s e zóny n a scéne ND ďalšiu č eskú novinku - Labyrint
od jana Hanu ša.

•

RODN~HO

•
DRAMATURGICK"r PLAN STATNEHO DIVADLA
V BRNE PRE SEZONU 1984-85: - OPERA: L. janáč ek Príhody li šk y Bystrouš ky, B. SmetaJl'la - Predaná nevesta, D. Ci.marosa - T·llljné manželstvo, G. Ve rdi Nabucco, V. Felix - Mariana ( pôvodná premiéra). BA·
LET SD BRNO: P. l. Ca jkovs ki j - Spiaoa krrá.savlca,
O. Flos man Sk r otenie zlej ženy. SPEVOHRA SD
BRNO : R. S.to lz - S t r a1 en~ valč~k . J. Br abec - Naj krajšia vo1na , R. P i skáček - Perly panny Serafmky,
E. Kálmán - jes enné manévre, j. Slitr - J. S u c h~ Dobre zapl81te ná prechádz-k a.
• ÚSTAV UMELECKEJ KRITIKY A DIVADELNEJ 00KUMENTACIE V BRATISLAVE prLpravil k Roku če skej
hudby v~ s tavu pod názvom Odk·az majstr.o v. Otvoril
ju d1ia 12. septemb ra dr. Steian Boleb'ruch, CSc., riadi·
tel u sporiadajúcej lnštLtúc~e. v pie š ťanskom Dome umenia Slovens ke-j filha r mónie. EJOpozíc !a n a bohat<>m foto dokumentačnom m&ter!áll v nejed•nom prlipade po prv~krM zv erejnenom uk·az uje podiel čes k ej openn e j
tvorby a Int e rpre tov na budovaní slovensk ej opernej
kuLtúry. Scénar v ~s tavy je dielom Jaros lava Blahu, k ~o 
r~ ťaži sko dane j proble ma Uky ohramičil r okmi 19201949. Ide o dlh~ časov~ ús ek od o wáiractehÓ preds taven&a Slovensk é ho ná•rodného dlv•adla Smetanovou Hub! čk•ou po . pre miéru Su choňo.v e.j Krúhi•avy. Keď•že v~
stava je v~znamn~m prls pevkom k det!nám oper y .na
Slovens ku, mož.n o očakávať, ž e o ľ\u pre javia záuj em aj
dalš ie naše kultúrne centrá .
K. o.

Absolventské koncert žiakov žilinského konz rvatória
Hudobn~ život mesta Ziliny v~r azn e obohacujú absobventské k onceJ:'Ity poslucháčov konzervatória. Sú
očakávané ni elen úzkym k ruhom odbornlkov, a le a j
mnoh~ml návštevn!kml koncertov z rad ov širokej
verejnosti. Toh(o roku sme počuli nlekofk,o špič ko 
v~ch v~konov, ktoré sa vymykali z rámca zv y čaj
n~ c h absolventsk~ch výkonov a zniesli najvyšš ie
k r ttériá hodna.tenla. Vo väčšine odzmeli velmi dobré
v ~ kony, ktoré sú zárukou serióz.neho prlstu.pu k ďal
šej práci 'lllbsoLvenM.
Akol'deónové oddelenie bolo zastúpené 8 absolventml, ktor í sa prezentovali vyrovnan~mi
v'~konmi.
A. Vojtekov6 (•prof. M. Košná•r) predniesla štyr! Inven cie P. F ialu a Sym fonic kú Vlarlác!u a Allegro,
op. 20 O. Schmidta, k de dominoval jej zmysel pre
vyjaurenle obsahu skladby. D. Bacová (prof. M. Košnár) a B. Strbová (prof. D. Harvan) hrali na ú·vod
Styri Intermezzá j. Felclo. P·~vá ich kombinovala so
Sente n ciami J. Hatrlka v spolah Hvom prednese, k~ m
Strbová k nim pripojila Fial•ovu Mus icu dramaticu,
dávajúc vyznie( spevnej a farebnej kráse zvu ku nástroja. M. Bazala zahral l. sonátu A. Kus ja k ova v
plnom nasadenl ( I.- 111. čas t), n o vo finálnej čast !
fyzicky pola.vll. Aj n apr ie k tomu bol jeho prednes
presvedči v~. A j ďalši absoLveDt z triedy prof. A. Pittn era P. Stupavský úspešne zvládol F antáziu a
fúgu a mol ). S. Bac·h o, kde zv lášť vynikli terasov!1é
dynamické plochy. jeho muziká~ny prejav demonštrova la zá ver eč ná Passacaglia N. Cajkin a.
Z -!la·)početn e j šieho oddelenia kláv esov~ch nástrojov podala ta.kmer polo.vioa absolventov už tradične
štandardn é v~kony. E. Janecová (prof. E. Pit:tnerová)
zv·lád•l a Sonátu E dur, op. 109 L. v. Beethovena s po·
lahlivo a so snahou o adekvAt ny v~.raz. Vyvážen~
v~k on, pedantná práca, Ist~ .tón a p r imeraná technik a - to boli atribúty interpretácie J. Jamnickej
(-prof. E. Kudjová) v skl ad bác h Aria s variá ciami
G. F. Handla, III . uhors ká •rapsódia F. Liszta a Prelúdium o fú go gis mol, op. 29 S. Ta najeva. Základom
pre úspešn~ a sú streden~ v ~ kon v n áročn ej a rozsiahlej Suite, op. 2 od Z. F•o Lpreclľta bola svedomitá
priprava počas celého §túdia ž iačky O. Kukučkovej
(prof. D. Kurková 1. Skladbu zahrala bez kazov a s
p och openlm pre jej hud obnú reč . S. Wildov6-Tinákov6 (prof. M. Singerová ) predviedla Sonátu č. 2, op.
45 D. Kabolevského na vefmi dobrej úrovni, k de
ukáza la nielen technickú zr u čnosť , a·le 1 zmysel pre
§t~lovosf podania. P recťten~ výkon s pekn~mi kanttlénov~.ml pasážami demo.nš tr,ovala v Sonáte e mol,
op. 7 E. H. Grlega B. Blelická (prof. Ľ. Kr škO·Vá ).
E. Psotová (pr of. M. Si ngerová) ukázala v Balade,
op. 21 E. H. Gr iega, že vš etky druhy techniky ú s pešne zvlád l•a a pod·alo v jednolia.tom celku.
Trom žl·a kom oddele nia bola vymedzená vllč š iu
plocha p re 1ch vystúpe nie. Zre l ~ muzl.ka n tsk~ v~ 
k on podal S. Sedllck:f (prof. E. Piif~n e rová 1 v Sonáote
C dur, op. 53 L. v. Beethovena, SchumaMovom Viedenskom karneva le, op. 26 a Pochode z opery Láska
k trom .pomarančo.m, op. 33 od S. Prokofieva. Cel k ov~ dojem z výk.onu však s kreslila jeh o ne·r.vová labilita. L. Králová (prof. E. Pittne J'OVá) s a prezen ~ovala Dumkou , op. 59, P. I. Cajkovského a Son á t ou
J. Ježka, kt oré zvládla s v~razovou Istot ou. Počas
štúdia n era.z presvedčil o svojom mlmorl adnom talente D. Buranovskf (prof. A. Kállay), o tak bol
je ho v~k on vopred s napllt!m očaká.van~. Predviedol
Ciacconu g mol ). S. Bacha ( trans kri·pcla F. BusoIYiha·) a Soná<tu h mol, ap. 58 Chopina, k~ oré zaujali
citliv~m vystihnut!m obsahu diela a cel .kov ~m umel eck~m obsahom. Buranovsk~ sa ukázal ak·o v~ raz ná
umelecká os obnos(. I!Qtorá dokáže odovzd·a f pos lucháčom skladby v ideálnej interp retácii.
Dychové oddelenie bolo zastúpen é toht o !'Oku len
velmi skromne, s preva·hou hráčov na flau tu. Z t riedy prof. ). Figuru s t. sa predstavila Soná.tou B. MartinO E. Briatková. Podala .pr esv edčlv~ v~kon s p lne
zne júci m tónom , A. Adamovová p r edv.iedla velmi p re·
clzn e Koncer t D d ur W. A. Moza!"ta. V~born e zvládla f igurat lvne ,p asá že r~ch l ej časti , s uve ré nne podala
kad e nciu 1. časti. Hobojis tu M. lvanllla (p r of. M.
Hrianko~á 1 rp oznáme ak o spolahlivéh o hráč a s pekn~m tónom, v~raznou dynamik ou a muzikálnym po danlm s kladby. Tiet<> s.v o je kvality plne potvrdil
v Konceľ'te C dur, KZ 314 W. A. Mozar.ta so s p r ievod om SKO Zillna.

Televízny zápisník
K vrcholiac im oslavdm 40. výročia SNP prispela
i Hlav nd redak cia hudob n ~ ho vysielania Cesk oslovensk ej televlzle v Bratisl ave celým r adom hudobných
progr amov a hudobn o-slovných r eldcll. V týždni bez.
pros/redne predchddzaJiícemu pa mätn~mu aug u stov~
mu d1lu sme mohli vidi eť na obrazovkdch dva progr amy, v kt orý ch predov~etkým hudba, ale takt iež JeJ
tvorcovia, ba l JeJ mi l ovnlcl z radov k onzumentov
sa vy znali zo svojho v zťahu k SNP a jeho sldvnemu odkazu.
V cykle Najkra j~ia hudba môjho života { 21. 8.}
sa tentoraz stretli ndrodný umelec prof . dr. Oto Ferenczy s plukovntkom doc. dr. Cyrllo1J! Mactkom, CSc., kt or ý prednd~a na Vojenskej politickeJ
akad~mll Klem enta Gottwalda v Bratislave. Medzi
oboma líčlnkujlíc lm l sa rozvinula zaujlmavd a spon tdnna diskusia, v ktoreJ sa uplatnili Jednak Ferenczyho rozsi ahle vedomosti z dejln 2. sv etovej vo jny,
jednak Maclkova zdluba v hudbe. Maclk sa s neoby čaJno~ aprlmnostou vy znal zo svojeJ ldsky k opere
a k omorneJ hudbe. Sympaticky pôsobil l jeho ndzor ,
že md najrad~eJ živo predvddzana hudbu, čo md
svoJu n eopakovat eľnú a jedinečnlí atmosf~ru, nenahradllelnlí a neprek onaterna akýmko ľvek zvukový m
zdznamom. Taktiež asocldcl e, ktor ~ v 11om vyvoldua
obsadenie a zvuk sldčlkov~ho kvarteta, boli pre dlvdka veľmi zau jlm av~ a ni esli peča t ldsky zanleten~h o mllovnlka hudby. Podobne l Fer enc zy ho hlbok ý
zdujem o v ~etko , čo slívlsl s udalosf aml 2. svetoveJ
vojny, na~iel v progr ame svo je miest o. K daneJ probl ematike sa vy jadril na fundovaneJ a znaleckeJ arovnl, pričo m Jeho sl ovo nikdy nepôsobilo sucho čl
učebni covo . Naopak. Dokdzal vhodne spoJif svo je

Spevác ke oddelenie prl·pra•vilo 12 a bsoliventov, ktorl mali vo svojich vystúpeniach zvládnuť árie a plesne v r ôznych jazyk och a odlfš l( Ich št~lové vyhran e nie. Vcelku presvedčivo vyznel program A. Krausovej (prof. R. Bôhm), ktorá spievala á·rle G. F.
Händl a, A. Stradellu a G. Bizeta. V silnej lnd!spoztcll .predviedla árie ). Kussera , W. A. Mozarta ·a
G. Donizettiho E. Hod6sov6-Lyslkov6 (prof. D. Gaba jová ), ktoré sa dali hodnotU len po technickej
stránke. Vyrovnané v~kony podal! Ľ . Mackov!ák
v Styroch plesJiach pre ba.rytón n a s lová R. Fábryňo
od O. Ferenozyho, kde mu v~r azn e odllšn~ charakter piesní poskytol dostatok prfl.ež!tostl k t echnickému a v ~razovému prepr,acovanlu, tiež E. Hananlková ukáza la svoju hlasovú kultúru v
á·riách
G. Rossiniho, G. Pucciniho, A. Thomasa a Serenáde
J. B. Wecker li.na. Vefk~ program - árie Ch. Goun oda, G. Rossinih o a W. A. Mozavta spieval na profesionál n ej úrovni, k rásne zamatovo sfarben ým hla·
som a bez rušiv~ch vplyvov M. Mackov (všetci t•ra ja
z triedy A. Kubičku ).
'
Zo strunové h o oddelenia us poriadali gltarlsf.l (•t•rleda prof. D. Lehots kého) samostatnú prehliadku abs ol ventsk~ch v~konov ( 29. II. ), na ktorej vynikol
prednes J. Kulmu. Zahral Variácie F. Sara na Mozartovu tému , .op. 9 a Variácie n a tému J. Klemplra
od S. Ra·k a, v ktor~ch sa ús pešn e vyrovnal s 1nrterpretočn~mi od li š n osťami v dynamike, agogike •i fa·
ll'ebnej regis trácii. A. Levákov6 podala Variácie na
tému G. F. Händla so slln ~ m vplyvom trémy, s k'to1\0U sa 'v yrov na la až v Koncerte D dur pre gitaru
a s l tlčL kov~ or c h ester A. Vivaldiho. Tento zahrala
bezpečne, š t ~ l ovo .

Violončelista M. Holovlc
začal Koncert.tno op. 132 S.

(prof. K. Glasnáková)
P.rok ofieva tiež n eisto,
pos tupn e však ukázal svo ju prlprav.enosf 1 s luc hové
dispozlcle.

Med.z i ~ohtoročn~mi a bsolventmi bolo množstvo '
h usli s t ov vyba•v en~ch velmi dobre po technickej 1
umeleckej s tránke. G. Gulyál (prof. M. Balážová)
sa vo Wien1awského Huslov.o m koncerte d mol, op. 22
vymvnal s technlok ou l v ~razovou strá nkou v rámci
svo.jich možnost! úspešne. Aj P. Souiek (prof. A. Urban) s a v dvoch častiach Koncertu e mol, op. 64 od
F. Men delssohna-Bartholdyho p redstavil ako dobre
p r i praven~ huslista. jeho prejav bol však v~razovo
ploch~. Rovna.ko málo v~r.azne predn!e.s la Koncert
F dur, op. 20 od E. La lu T. Dacková (prof. B. Ull'·
ban), hoci v konkurencii hus Listov bezpeč n e uhá•j!la
svoj e miesto. Dalšia inte npr e tácia W1en lawského Koncer.tu d mol ponúk ala pol'ovnanle, z ktoréh<> úspešnejšie vyšiel ren omovan~ M. Sleziak (prof. B. Urban ). Tento huslista poda·l efektn ~ koncertantn~ v~
.kon , poz n ače n ~ iba drobn~mi kazmi zavl nen~ml nlž·
š ou kvalitou sprlev.odu Symfonického orch estra konzervatória ( dlr. prof. B. Ur b8111 ) . Za sprievodu SKO
Zil!na ( dlr. prof. B. Urban) sa velmi dobre vyrovnal s p r edveden lm Kon cel'tu č. 5, A d ur W. A. Mozarta P. Bulla (prof. Ľ. Kudja). Z Koncer tu a mol
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Sostak'ovičo predniés·la ·z. Benkov4 ( p'ror:·
Ľ. Kud}a ) Passa cogliu a Burlesk u, k de je vefká plo~
ch a v e Mvaná sólovému nástroju bez sprievodu. Od
jej začiatku sa mnoho posl.ucháčov mohlo domnievať,
že só lové husle stav ebn e rozbijú s kl ad'bu. Po prednese s me sl uved·omill, že táto technicky do·k onale
vybavená hus listka, ,!Qt·o rá vie čo c h ce o a k o má vyj adriť, vytvorila z fl()rmovej komplikovanosti klad
svojho vys túpenia. Svoj im zau }atlm, temperamenl!om
a v ~razom strhl a pos lu cháčov . Zostala len otázka,
preč'o sme túto fund ovanú ·huslisbku nepočuH časte j šie počas Šl!údio.
·
Aka každ~ rok l tohto 11oku sme .po s érii absolventsk ~ch konce r.t ov oboh8!ten! o n ové poznatky s pocitom s p o luú č asti s ďal š ou gen erácbou, k•torá za 6 rokov štúdda ni ečo u r obilo, dokázala. V plejá·de v~k o 
nov s me s a , prirodzene, strem aj s menej presved·
č !v ejš í m i, s labš lml v~ konml, kitoré sa vys kytnú v každej skupine. Tre ba ale s uspokojenlm k·onštatova f,
že v~born~ch a špič·k ov ~ch výk onov je č·oraz viac,
že č oraz viac je zr elšfch a všestranne vzdela n~ch
mladýc h umelco.v, ktor! dajú zakrát ko o sebe vedi e ť a na ·ktor~ch pôsobeni e s a teš! mnoho návš tevnfkov k·oncer tov.
KLARA CENKOV A

·o.

vedomosti so svojimi osobnými spomienkami, čim
dodal svo;tm vstupom prlznačný esprit. ObaJa tll!lnk uJúci k ndm prehovorili poučene a zasvätene a teden v druhom Ist e na~lel vhodn~ho partnera k diskusii. Hudobnú zložku programu tvor ili ukdžky zo
skladieb O. Ferenczyho, D. Kard o~a, B. Smetanu,
E. Suc horla a D. Sostakovl č a. Nesporne sa ukdzalo,
že r ozhodnutie ve novať Jeden diel lí spe ~n~ho televtzneho cyklu ak o prlspevok k oslavdm SNP bol o vhodn~. nendsiln~ a pritom pôsobiv ~ l dlvdcky prlfažllv~. N a televlz nyc h obrazovkdch sme mohli v tomto
týždni ( 23. 8.} t iež vidief prvú časf nov ~ho celo~tdt 
neho cyklu Zr odenie dn e ~ka . Jednd sa o cyklus,
kt or~h o jednotliv~ diel y sa budlí postupne vysiela(
zo v~etkých krajských miest na~eJ vlasti. Je venovaný 40. výro čiu vyvr cholenia ndrodnooslobodzovacieho bo;a čes ko slove nsk~h o r udu a oslobodenia na!iej vlasti Sovietskou armddou. Preto Je celkom priro dzen ~ a log i c k ~ , že 'tent o monumentdlny cyklus
začal prdve v Banskej Bystrici . Jadrom tohto slduno stn~h o programu bol k oncert. Uvddzala ho osvedčend dvojica Elena Galanovd a Milan Frledl. Koncer t otvor ila preml~ra SldvnostneJ predohr y od soviet skeho skladat eľa Vladlmlra Vasllievtča Dorochlna,
skomponovand na počes( 40. výročia SNP. Dam pro·
gram k oncertu bol venovan!J dielam sl ovenských skl adateľov - Tibor a Andra!lovana, Jdna Cikkera, Simona Jurovského, Dezldera Kardo ~a. Zdenku Mtkulu a
Andre;a Očend~a. Na Ich lnterprefdcll sa podielali
Sym foni cký orch ester a zbor opery Divadla Jozefa
1'a jovsk~ho s dirigentom M. Smtdom, spevdcky zbor
Hron so zbormajstrom D. Dobrlkom a rad folklórnych súbor ov. V e ľko lepý cy klus Zr odenie dne!lka od·
~ta rtoval teda na svoJu plíf po v ~etkých k r ajoch
na!leJ republiky . Jeho ďal~lm zastdvkam prajeme
hlavne pevneJ~ Iu dramaturgl ck lí koncepciu a koncentrovaneJ!IIu obsahovú ndplfl.
MILOSLAV BLAHYNKA

..... a čaká, aby ju objal,
••. plltrlš ku mne ako telo k
duši, ... z·a horšiu ma nezameň, ... a láska nikdy neprestane, .•. kedy pride ten deň,
.•. zostaneš so mnou e§te tQto
noc?, •.. ty moja husto zalesnená myšUenka na smrf, ••• Judia dáYnl ... čo Zlvl ste ne'll.spechml ... o vás snlvam .•. w
tieto a ešte Iné verše počujem
znie( spotu s jeho hudbou a yšetky majd niečo spolofné,
sa ť>Slavou lásky a !Ivota člo
veka, jeho radosti 1 žtoalu. A taká je aj hudba Juraja Hatrlka.
Plná !lvo.~fch obrazOIV, je<lnoduchfoh Judskfch problémov,
ale aj vfkr~kov sve<lamla •t fch.
ktor! ničia lásku a !Ivot na zeml. Porlhovára sa k nám rečou svojich tónov a nQtl nás
zamyslieť, ot\'ár.a
pohla<! do
budťícnostl a odk·rtva pravdu
prltomnostl, je pre nás nDNfm
pozn811llm a zároveň reminiscenciou .na to, čo tvori sťlčasf
nášho bytia ...
Pleseň, kantátlll, poéma, symfónia, scénická kompozlcla, čl
!Jl§trumentAlny prejBN
vo
všetkfch je prUomnt mlmohudobný obsah. A jeho námet?
.tu<lské .poznanie, majťlce na<lčoasOIVa .platnost Stači len načrte( <lo nevyčerpatelnej studnice, k.tora naplňa samotný llvot. Ovaha, poc~t. vlastný zážitok čl ·Skdsenosf, alebo poézia, rozpráv•k a, slOYenS'ké prislavia a porekadlá, čl texty,
čel"p8alé
priamo z ka!doden·ntch uda.l ostl človeka to
všetko mo!no obja·vlf v skladbá(:h Juraja Hatrlka.
Jeho skladatelský profil sa
začal formOYa( u! v priebehu 60-tych rokOY, pričom v jeiha .prvtch skladbách po skončeni štúdii sa prejaYuje ešte
silná závislos( na trodlc11, s
ktorou 508 sklada·t er musi vyrovnať (Monument o mallnconlco, Concerto grossa facne, Concel'tlno lin mo<! o classico).
Avšak V•plyv nONodobfch skladobnfch tendencii a smerov,
k·t oré v t<>mto obdobi k nám
prentk.all, sa čoskoro prejavU
v jeho kompozičnom myslenl.
Treba však podc.tknQf, !e !Iadna
z tfchto koncepcii ho neovplyvnila natolko, aby sa mu stala cielom - a tomu wstal Ha.t rlk vernf a! podnes - ale len
prostrte<lkom k dosl~hnutlu želaného hudobného vfrazu. U!
'VItedy sa začal zaoberoaf pro.blémom takej organizácie hudobného ma·terlálu, v ktorej sa
nepopierajú tradlclou ONerené
zákonitosti hudby, ale lnkarnáctou novfch skladobných po-

stupov dochádza k Ich tvorivej
syntéze. Na základe _šttidla ntstorlckfch tonem hudobného
myslenie a kompozičných štflDY sl vypracováva vlastný
k.ompozlll!nf prejav, ktort nechce by( jednoduchou negáciou
vtvota, ale jeho logickým dOsledkom. Tieto Intencie sa v Hatrlk<>vej t·vonbe prej8Yuja priklonom k neoromantlckej orientácii (rozsiahle stavebné
plochy, široké hu-dobná gesto,
programové zameranie skladby), ktorá je -p rekonaná novtm
pohladom umelca cez skOsenosf , kompoz1čnfch smerov,
tormujťlclch ·sa v 20. storoči.
Jeho kompozičný preja-v je charakteristický bohatou Invenciou v oblasti tematlcko-tvarovej, me~rorytmlckej, vyu!lvanlm mnoho1vámych vt·razovfch
a sóntckých kvalit, .ale aj šlroktm záberom druhov a foriem, čo sdvlsl aj s jeho vnťl
torntm 9Vetom a bllzkym vzťa
hom k !literárnemu prejavu. Odttar prameni .časté spojenie
hudby ·a slova a nachád~nle
~tále nOYých možnosti" hlasové·
oo, sólistického 1 aJtsámb'lového prejavu v k.o mblnácll často
s natradbl!ný.ml sólDYtml alebo
skuplnDYtml Inštrumentálnymi ·
zostlllvaml.
A v prlesel!nlku týchto snáh
vzniká Canto responsorlale pre
dva zbory a tympany [1985),
cyklus Cakanle pre recHátora,
na-utu, sláčikové klVarteto, harfu a blc!e na slová gréckeho
básnl>ka Jann1sa Rltsosa [1966),
kanrtáta Domov sťl ruky, na kto·
rtch smľeš pl·a kaf pre recitátora, tenor, mlešanf zbor a velkf orchester na báseň M. .:VAlka [ 1967 J. ale aj Introspekcie
pre soprán, flautu, -h usle, vloloocelo. klarinet, lesný roh a
vlbroafón [1967) a Dvojportrét
pre .o rchester [ 1970). v ktortch zá·k·ladnf jednotiaci kompozlčnf prlnclp tvori kcmfräst
dvoch
prGtlk·I.adnfch
javov
(hlavných myšHenok, pou!lttch
kompozW!ných prlnc~OY, jednotlivých parametrov, textOYej
zložky a pod.) a ich konvergenc;t·a v rámci sklad·by. V Canto respansorlale je to láska a
kontrast dYoch te~tov, rozdielne hodootlaclch jej etl.e:ké po·
sol'St'Vo. Idea ·čtstej lásky sa
zhoduje so zvukovou čistotou,
doslahnllltou pou!ttlm renesanč
nej zbarOYej techniky, kým
idea lásky zneužitej a trpiacej
nachádza odraz v elOpreslvnom
zvukovom st-várnenl novfml
kompoz~tml ·p rostriedkami. v
Cakanl ľ v ken.táte Domov ...
dochádza ku konfrontácii hud-

ru hou
[Dokončenie z l. str.)
preferovanie umelco.v.rodákOY v našom domá.co!ll prostredi. O Ich koncerty je spontá-n ny záujem a ludl, ktor!
za-čna Ch·OdU na ·tieto koo.certy, postupne VIda( aj na
l.nfch koocer.t och.
Z Yallch rodAkoY, ale a' lnfch amelcor, •kton§ meú
alakall popal._rtta • pabUka7
- Mlmorl~nemu ohlasu sa tešla vtkoq-y manžel9V
MlclÍallcovcov~ ktor! prld.u vdečne nielen do mesta, ále
vystupujtl aj na vidieku. Napriklad •v.o Vo~lclach Peter
Michalica prLtlah<>l nlekolko deslallo.k mladých, ktor!
sa stali. }adrom návšt&YnlkOY koncenrov. Oalej by som
spomenula ~arcbalovcov, Moyzesovo .kvarteto, manželov Rusóovcov. Z organistov velký ohlas malo vy~tťl
penle prof. . F. Klindu, ale aj spomlnaného Imricha Szabóa, k.tor6mu pa•trl oso·b ltá z&sluha na obnove organových koncer-tov, pretože svojim neO:navným presvedčo
WIInlm sa mu podarilo obhá,jlf projeklt organových koncertov. I na tomto ·p.rlklade t·reba zdOraznlf oso.bna !Jllcletlvu kddého jednotlwca. V Iných okresoch memo
ten ťispectt nebude hneď to!l.k z)81Vný, ale nemožno rezignovať. S&ma som sa stretla ner.az .s ti&A<ýmlto n61-ado!lml,
no treba Ich prekarraf, pr~e v9'sleook sa musi d.ostlllvlf, aj ked nebu<le v!dy po<lle pOvodných predstáv.
Natyäčštemu záujmu zo streny me .v el•m.l odbol'ne prlproavaného publika 508 tešla symf<lnlcké koncerty. Rooblme
Ich v Dome odborov vdaka osobnej !.ntclatrve rladltera
dr. S. Galemboša a za uspolmjl!Vej spolupráce Slo.vkoncel"tú alebo BHS. V Komá.me sme dosllai počuli Slovenska f.llh8/rmóntu, Státnu fllhanmóntu K~lce, •Janá.čkov.u
fllharm0n4u z Ostravy, MoraYskd fllh&I"'Dónlu z Olomouca, atd.
Ul sme spomeaaU, le NV at atJmalajtclm a koordlnajtclm i!haitercna pri organlaoyanl hadoltného IIYota
aallch •l81t. V ako• aaere preltlehala spolaprtca pri
oltnoYoYanl KPH konkftitae Y Ko•6nae7
- V savislostl s porovná:va.nlm práce KPU v minulosti
a teroaz sme prúšli na •to, !e ta!ko by sme uspeli v organdii:OIVanl hudobitého !Ivota bse b90prostrednej spolupráce s NV, pretože tu Ide o sdhm viacerých člnlterov ,
.k·roré treba zapojlf do jeho reelizácte. Pret<> aj u nás
Kruh prl:atelov hudby je bezpl"'Stredne n1WI611'.Bnf na
odbor kultQry ONV tJII.kým spOsobom, !e ·Mjomnlk Js.rosl·av Formanko je I·D§pekrorom odboru ku1tt1Ty ONV
a má VID svojom rezorte umenie. Pred.sedam KPH je veddc1 odboru §kolstv·a a ku!Jt:d•ry MsNV Ruqolt Ha.r.IIIIIIot
a pl"'•poonlnem, že Ich prHotnnio6f .nle je Iba tyzi.C'.ká, 111Ie
Ide o Ich osobný, poz.Ulmy vzt.ah k budbe. Tlro Judle
sa do funkoll nedosit&ll nMlodlle, ale nll!)SikOr pr91!1lt ·bez- ,
prostrednoo proaxou Ol'8'8al!Zátxmsko-teoretlckoo 8ilebo aktlvnoo v jednotl4·výcih oblastiach umenia [R. Harmat
je členom Okoresného koiDOI"'lého orohestroa, J. Form~m-

\
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Nad dielom

by a vtmta·mOIVej zlo~y .textu, kfm Intl'OSpekcle vyrasta.jťl
.priamo z kontrastu. dvoch kompozll!nfch prlnclpov. Päť otázok [ltoto!ntch s piatimi mlnlatťlrami skomponoVIIIonýml v serlálnej.technike v r. 1965 v Anglicku na kompozičnom kurze)
prOYOkovalo autora k napl91mlu
piatich .oopovedl, krortch kom.pozbl!ný tprlncl·p vychádza z
riadenej malej a velkej eleator.l.ky, vystupujQcej ako protipól op rlsnemu konštruktivizmu.
Kombinácia oboch technik však
v 1apercepčnej {áze napOsobl
protlkl·adne, pret~e základné
prtnclpy serlálnej organlzácte
je mo!né ·postrehn(lf len vizuálnou enalýzoou. V Dvo.jportréte sa konbrast dvoc·h Cervan.tesovtch postá'V - Sancha
Panza a Don Quijote, ch-arakteristických rozdielnym postojoon k 'realite - odráža v adek.v étnom hudobnom stvárnenf.

Podobné ·k<lnfr.ollltácle !tvotntch postojOY možno v Hatrlkovej t\'orbe vystopovať aj v
nasledujtlcom desafročl. Chorálová fantázia · pre akordeón a
komornf sO bor (1975) vyrastá
z k·M trastu droch vý!ra:rovo odJ,I šnfch pásiem, z ktortch jedno tvori chorálová téma, zámerne tonálne harmonizovaná
a druh(l v·rstvu jej pr<>tl'kla<! 12-ttOnOYá organizácia hudobného materiálu. Tieto dve roviny
sa navzá.joon konfrontujtl a v
tejto podobe nadobQdajd funkciu .symbolu [pocit Ist-oty a _nepokoja). V Dvojzbore Večná
nra na text básnika R. Thá•k ura
[ 1977) <lochádza k n·a stolenlu
dvoch rozdielnych ~~votntch
pocitov - slobody a väzenia -

u

kompozične rlešenfch protlkladOY h-omofónnej a polyfónnej
fa.kh\ry (neh ybnosf a pohyb) .
V I. symfónii ,.Sans Sou cl"
[ 1979) je 1t<l kontrast medzi
zdanlivo ,.bezstarostným !lvo•tGm" a jeho realitou. V hudbe sa predsta'Va tejto ,.bezstar.ostnost.t" autorovi zhoduje s
klaslclstlcktm zvukDYfm Ideálom. Za nim však možno vytušiť "hatrlkovskf' kompozll!nf
rukopis, majllcl hlbšl filozofický podtext, ktort narllša tato idylu ,b~arostnostl", vyvolanú zdanlivo neokláslcký·ml
skladobn~ml prostriedkami.
V
scénickej kompozlc11 Sfastnt
princ na motlvy rozpráv.ky O.
WU.äea [libret-o autor, 1977-78)
nastoluje Hatrlk boj prot1·kladných kvaHt dobra a zla,
šťastia a nešťastia, snoa a reality a pod., •ktoré človeka sprevádzala 1po celý !Ivot.
Mohli by sme hovoo-lť ešte o
dalšlch skladbách - o Prellldlu con dedlcazlone per organe solo ( 1972), symfonickej
poéme Da capo al fine (Spev o
Judskom živote, 1972-73 ), Clacene lnterrotte pre husle sólo
( 1976). o Pulzáclách l. pre barytónovf akordeón [ 1977 ), ale
aj o plesň-ovfch cykloch, zboroch, kompozlclách lnšoplrOYaných slovensktm lu<lovým f<>lklórom, o tvorbe pre deti, atd.
Zastavme sa však pri tých najdOle!ltejšlch . . Pri · tfch, ktoré
ZIBnechávaja hlbok f dojem, dloo dozni&Yajact vo vnútri člo
velfa. Monodráma Dennlk Téne /
Savlčovovej pre soprán a dyC·hové kvinteto ( 1976) - sk'lad,
ba na autentlckf text malej\
Lenln&'radč·anky, ktoré počas \
fašl&tlckej blokády zaznamenala smrť celej svojej rodiny. Mená osOb a dátumy Ich smrti,
len z toho pozostáva text, zhudobnený v rámci 7-časťOYého
cyklu, Y kitlorom konce_n.tráclou
vtrazových pr.o st,rledko.v a spOsobom tematickej práce sa dosahuje sllnf emoclon4Iny llčl 
n ok. Kruté vojnové udalosti na
jednej strane a neuk~ je ná tll!ba po láske na st·ranej druhej ,J
zaznamenané v dennlku nezn4-\
mej !eny, je tfm druhfm autentlcktm .textom, ktorý autora
lnšpllľoval ·k naplsanlu ženského zboru Foroagmelllty [ 1977 ).
Svojim vtznamom medzi pozoruhodné diela patri Organevá hudba pre organ s dvoma
hraclml stolmi, bas a miešant
zbor s použLtlm textov R. M.
Rllikelho a E. Meistera [1982).
Autor v .nej vyjadruje svoj protest proti ludskému nás1llu d
zlobe, proti neprirodzenej smr-

t1 človeka, na ktor,íi ešte dnes

zomiera ·tlslce rudi. Pe·rt fareb:
ne šll'Ok·O spektrálneho nástroja - organa [kompoz i čne rlešent pre dvoch hrá.čOY na
d·voch hraclch stoloch, z k·tortch jeden je koncipovaný sóJI.stlcky a druhf prevažne ako
contLnuo) , v spojeni s basovým
sólom a mlešantm zborom vo
vnútorných časuac h.
otvára
autorovi šlrokf priestor na využitie mnohotvéornych postu:pov
v oblasti sónič nostl. ZvukOYý
rezultát skladby l spOsob tektonického riešenia pripomlna
neobarok ové ·'tendencie, videné
cez prl.zmu umelca súčasnosti.
Poonorená hudbe, soná·ta p.re
soprán, husle a 12 sláčlkovfch
nástrojov na slová Johna Robertsa (zo zbierky ,.Dream ·people") ( 1982 ). predstoavuje jeden z vrcholpv Hatrlkovej tvorby, v ktore j proces syntézy 12tónovej hudby a klasickej zvukovej pod<>by nadobúda osobltt charakter. Základný mottvtc·
ký materiál a Hatrlkov typický spôsob rozvljanla z jadra
s opostupnfm •rozštrovanlm Intervalového ambitu a počt u tO·
nDY, tv ori základňu tektonickeJ
zLožky skladby, pričom ·k onfrontácia s kontrastným okoUm 1 s vokál-nym hlasom nenaraša monoUtnt tok hudby.
Obe s klad.by znamenajú zároveň nové spojenie vokálneho
a nástrojovéh.o pal't~ v zmysle
vzájomného prepojenia a vnatornej závislosH. Vokálny hlas
nie je trak.tOYaný vo svojej dominantnej funkcii. ale vy.rastá
priamo z hudobného procesu
a spolupodlela sa na zvfraznenl hlavne j Idey, transf,ormovanej do dtela.
HatrlkDYa tvorba je vysoko
humánna. Vznlk4 v človeku a
pre človeka, odkrtva
jeh o
problémy a zár oveň ukazu je
cestu Ich riešenia. Ved bez umenia je ·človek prázdny, postrada to, eo len prostrednlctvom umeni•& môže zlskať. A
v tom je zmysel e poslanie tloveka-!Yorcu, odhalovat ludsktl
nedokonalosť a viest ·ho k dokonalost.l - cez vlastnil sebareproduk ciu.
,.Kedže nie navždy tu môžem
ostať, rozumne chcem sa uchovať v láske ... " [ E. Melster:
Pleseň človeka].

Tieto verše .t voria mot.t o v
s kladbe Organové hudba a v
súvislosti s celou osobn osťou
Jura)'& Ha~rlka možno dodať
,.rozumne chcem 508 uchova( v
hudbe".
ZUZANA MARTINAKOVA

ri rozvoii estetickei výchouv

ko absolvOIVal §tťldium dejln wnenla). Aj vda·ka Im sa
nám dari v Kamáorne symbióza hudobnéh•o a výlbvarného d.1a.nta, pretcde sme Ne! stáli pred problémom zlskarua vJmdnfoh 'koncer1lnfc·h prles~orov na komorné
koncerty, ktoré sme našl.! v Oblastnom podulll8ljsolwm
mazeu, ·kde vo výstavnej sieni sa org8'1llzu.}Q komorné
koncerty. A pomocou opäf u! s.Pc>mlll:8ollého P. Mlchallcu v'y.budo:valil sme sl systém uvádzaonte koncertov IJOmocou 508mat.ných umeltoov alebo z V•l astnfch domácich
zd·rojov, nevyn~moajt1c tie! Slov>k·oncert. Učllta11a CSU, hudobnej vfchOYy a stlred"Dšk·olskl profesoM nám vyšJol v
astrety a viacer! náom stlstavne pomáhajll. Rladt.ter cSu
Gejza Dobi pr.l§iel s my§llenkou reall0o.vanla vtohovných koncertov pre materské školy v cel'Om okorese,
čo sa stretlo s velkým ohloasom; rDYnako pracOY•nlčke
okresného výboru KSS Zlata Tóthová pl'~pravuje (!vodné
slOYo k výchDYným koncer:tť)l]} , a.td. N6pr1ek všetk ej
snahe z nešej strllllly - a poved&la som to u! aj v ZIJ.Ine - KPH len suplouja systema•t1oka, konoopčnQ vfcohovu umenlm k umenotu, pretoo!e sa to je<ln0l"o8zové podu.J8·t1a, ktoré nezachytba všetku mlá<le!. P.reto teraz
·p.rlp1"8vujeme s lnšpeklfol"'Ill ONV taktto projekt: ln.§pe.ktorl ONV pre MS a ZS v spolupráci s Domom od•bol"'OV,
odborom školstva a kuit1íry zabe74>ečl8 pre ročntky 3- 6
MS, 1- 4, 5- 8 ZS predsta.venla v bálbkOYom divadle, návštevy koncertov, vfsm.v. Terno projekt Zo!lb91ZiPel!l kultúrne mlnl·mum pre k~dého ž~·ka v nadväznostt oo MS
a! po ukončenie ZS. Sme med8VI na realkctu sbredných
škOl, prero!i! at'VO'l'ene muslm poved-a(, že ovel•a väčši
záujem o spoluprácu k výclh-ove k umeniu umenlm dostáva.me ZlO strany 9t'rednýc.h oóbOI"l1ýoh učUiš f, ne! zo
strany stredný.ch odbomých škOl a str&nou wstáYaja
g}'mnáaá.
Teda perapektfn hovori Y proapech optimistu - je
oplf dOkaaom oaoltného aaiUlgaloYanla jednotllvccw, v
tomto prfpade prilllllO predstaYtterov IDBita a okrean,
ktorl prich6dsaj6 a prikladmi uml.
- Velkoo oporou nám je OV KSS, pretože ldoolog·l ckf tajomn1k Frant~ek Skreko . pravidelne dyakrát do
r<>ke orglmdZuje porady na svojej ftroviiii pre zástupoOY
ONV ( vedQcl odboru školstva, cku1t6ry ), rladiltelOY Sltrednýeh škO.!, kde SoB prerok-uja v.šetky problémy spolol!ného záu4mu, medzi nlml nejeden problém, dott~a•j Qct sa
práce KPH. Na.še tlspee:hy s a dOkazom v.lastného Zr&llllgafiOIV.anla .pr18allo ve<l·ťlc-1ch f<Unk,cloná·rov, za.l!lnajac vedťlclm tatomnlkom OV KSS In!. Antonom Hlo8lVéol!om.
ktorý patri med.zJ1 pre\'ldelmýc·h náv§tevn!JtDN kMcel'ltOIV,
divadelných predsrM.venl. On udá'V'Il tón a prikla d pre
ná5 všetkýc-h .
Tieto priklady matt late svoje apltné Ylaby na pubUkam.
- Máme mla dtc·h ludl, predstavHelOIV strednej gene-

rácle, ktor! patria k proa'VIldelnfm nAvštEwnlkom koncertov. Inak publlkum sa grupuje hloa.vne z !ľa•dov zd.rav.otnlkoOY - v!·ac ako z radov učLtelov, k~orl väčšinou prtchádz&j·ú z fakúlt bez elementárneho vztahu k um eniu,
čo má odraz \!loS vtohove deti.
Vletko, i!o ate apomlnall, hoYorl Y prospech dallleho
tiaJIJa pomOcť pri roavljanl duchoYnfch hodn6t od najmladllch gener6cll a dobrfm prlkladom lltillť pre celti
alef KPH na Slovenakn. Elte 101t6Ya neaodpmedan4
otáaka dlho oaoboAiho v.dahu k hudobnému umeniu.
Vfaledky, ktoré aa aa Yalou netinavnou prácou akrfvajti, prear6d&ajti alce Yela, no v i!om apotlvaj6 konkrétne?
- Velmi roa.d a chodlm na konc e!'lty. Vedome vyhla.dávam tieto podujatia, pretože jednoznačn e ml umo!ňu j a
zlsk·avaf duševna vyrovnanosť, ktorú ml možno predtým
vý!razne jšie posk}'ltovala IHeroatllra alebo niektoré Iné
podnety. Choarakteor mojej práce ml spaluje racionálnu
Sll·ránku osobDJostl a bezprootredný kontakt s hudbou ma
citovo obolhacu.je, citovo vy.rOtVná!Va. Hudba ml dáva to,
oo nedoká-ž e posky,tnať nl-l! lnél V nlektorfch ciJieLach
skladatelov [a to u! !<le o 8Jr&maplatille, kde sl mO!em
vybra( pod hl mDIIDentélnej ná.Lady) nachádzam ln'Venctu,
podnety, dokážu ma vyrprovokovoaf z určitého sta·vu letargie ... P-opi"' velmi oblO.bentch I"USkfch skiloada.tel och
19. stor. -l!a&to počúvam šostoarkoviča, Schtln:berga, Beethovena .. . Patorlm k typu .prijlmatelov, k1arl sa ťa žko
vedia vyznať z kook·r étnych hudobnfch po c~tov - hudba je mojim lntlmnym sakromfm - preto sa o nej
ťažko hovori . . . V svojich súk1
romných chvllaclh velmi
rada počllv·am organOYil hudbu, pretože je to hudba povznášajllcoa, k•torá na č lov eka pôsobi oc lsťujúco, pre!lvam ul"'!1t ú ka1>a·rzl.u, a to je .~te dOvod, prečo ju mnoh!
lu dia !la.dajll, potrebu jú.
Som optimlst'a, ver!m, !e ak obloastil umenia budeme
v enovať väčšiu, koordlnOIVanejšlu pozornos(, umenie splni dOleži-té spoločenské pos)anle v našej s poločnosti
p.rJ mravnej profllácH na.tmä mladfch ludl. Je šk:odou.
že 508 motnost1 umenia u ná<S v d·ostaJt.ol!nej tiiiier e nevyu!lv·a jQ. Chý·ba koordlnátoo- [škola, alebo kultllrn e zarla<lanle). Treba vŠiak zdôrazniť zodpovednost NV za
ekonoonlckt, sociálny, kultllrny roz>~aj okresu, teda aj
vy:tv&r&n1e predpOiklillldov pre estetic-kú vtch ovu. ZáNlsl
čiste od lnlclatltvy zo<lpo.vadných pracOYnlkov, aké dosiahnU výsl edky. Základom je perfektná spolupráca odbo!'lov kuU.úiry a školstva s ost.artnfmi organizácioaml, ku
kt orým v Komárne pllltr! 1 Csemadok, ma·júcl velkll zásluhu na vých.OYe publ•Lka. Verime, že za tlllkýchto predpa'kole<lov má hudba a umenie vObec v našom okrese
mo!nostl dalšleiho rozÝijan1a. A budem rada, ked. na
tejto ceste nezostaneme osamelými bežcami .. .
ETELA CARSKA

Hovoríme so zaslúžilým umelcom dr. Gustávom Pappom,
sólistom opery SND

RECENZUJEME
NATALIJA LUKJANOVOVA: SOSTAKOVIC
OPUS Bratislava, 1983
R·oku 1980 vyšla v Moskve Lu.kjanovovej biografia Sostakoviča a o trt roky
n eskôr_ ju už 'vydá.va naše hudobné vydavatelstvo Opus. To svedči nielen o
pružnosti vydavatelstva, •ale aj o mimor iadnych kvalitách tejto knihy. Lukjanovovej kniha je dôležitým podnetom v
duchov.nom pohybe každej ku l1túry, Morá sa usiluje nielen o int erpretáciu die·
la tohto tvorcu hudby 20. stor., ale aj
o vyrQvnanie so širšlmi 'otázkami eti.ky
socialistického umenia a jeho pľ'imera
ného kritického zobrazenia.
Na pľ"Vom mieste zaujme Luk,janovovej
tvorivá metóda. jej základom je prosté
ro21právanie o dôležitých kapd,t olách Sos~a kov ičovho života, ktoré autorka rad! v
chronologickom slede od skladaterovho
detst,v a ·a ž po jeho posledný .opus, dok-ončený niekolko dni pred smrťou. Autol'kin rozprávačský štýl je l'Ovnako svieži pri rozprávanl životných prlbehov, a.ko
aj pri navod.zovanl a~mooféry dôležitých
udalosti v Sosta•kovičovom živote alebo
pri ·vy.raJtú<v anl prostých faktov. sv,o je
rozp'l·ávante dobovo zakotiVuje množstvom s~ručných citMov z oficiálnych
dokumentoiV, novLnových článkov a kritik, ako a i pomocou osobných poznámok a dennlkových záznamov sklada ttela a osobnosti z jeho okoHa. To dodáVia LUJk janovovej rozprávaniu niel en
punc autentičnosti, dokumentárnej vernoS/ti, ale presviedča čltatera aj o his 11iorickej pravdivosti jej obrazu skl·a da tel<a a doby, k,torá sa neopi era o vonkajšl rámec uda losti, ale 'Vystihuje ich
vnútomý zmysel.
Pri
chal'aklt er istike Sostakovičových
diel, ktorou <Pointuje jednotlivé úseky
s klada.terov-ho život-a, sa Lukj<anovová vy·h ýba skúmaniu jeho kompozi,čno-tec:h
niokých postupov; SosMkovU~CJvu tvor·bu
približuje cez s kladaJtel-ov zá-mer a chara·krteristiku výsledku, ktorý je ,n ielen
opisom, ale zárovei\ aj hodnoten Im.
Pnavda, ~aký'lo poshlip by mohol lahko
sklznuť d·o ta~at!vneho vyr·a .túvania hodnôt a úspechov. Pred takýmto zjednodušenlm au.torku chráni je j dialektický
prlstup k SosMkovičovej osobnosti a dobe. AutorJ<a kresli Sostakovičov ludský
a umelecký vývoj v celej osud·ovej a
spoločenskej r()zpol'nosti nášho storoôia,
k·to ré prinieslo nielen viťazstvo prvej
p!1oletál'Skej revolúcie, ale aj d.ve svetové vo jnové ka<tastrófy, nielen sociá lnu
harmóniu sovietske.j spo l ač nosti, budovane j na sp•ravodlivejšlch základoch, ale
.aj naras·tanie medziná•rodných rozporov,
hrozbu jad·rového konfl ik·tu a iné plody into!e11ande 1 YS!émov a ludl. l iľllterak
cia umelca a spoločnosti, jeho sociá lna
podmienenosť, ako aj Sostakovičov pretvárajúci posto j voči svojmu prostrediu
- ten.ro zloži,tý kontr·apun.kJt indiwiduáln eho a kolektlvneho je základným dynami'lujúcim či,nitelom autorkinho rozprávan~a. Lukjanovovej portrét SostakovLoa nepozostáva zo stBI!ických prierezov človeka a doby, ale z vymedzovania
vekr~orov zložitého pohybu, v ktor.om sa
rodil Sostakovičov neopak·o vatelný prl spevok ku kuLtúre prvého social\·3tického š tátu.
Lukjanov10ve j metóda vyplýva nielen z
jej videni·a doby a rudi. ale je da ná
samotným predmetom zobrazenia. Sosta-kovič bol typ človeka, kto.rý dokázal
obhájiť svoju umeleckú pravdu uprostred prlvalu "nového v.kusu", ktorý dával prednost ~vorivému hl·a daniu, spojenému s omylmi, pred "úspešným" klzan lm na povrchu šedivosti a šablónovitosti. Bol osobnos ťou, ktorá si bola vedomá svojho PO!ilanl•a rovnako v umeleckej tvorbe, ako aj v spoloče n skýc h
a ,poli~ ických fun,kciách, a tým menila
umenie na polit"Lkum a vere jnú č i nnost
na umenie. Vď aka tomu je jeho dielo
predchnuté pravdou, ktorá ho povýšil a
na k•roniká.r.a epochy. Oct<a k tejto pravde, z ktorej sa autorka vyznáva na via cerých miestach svo jej kn•i hy, ju zaväzovala k takej Interpretácii Sosta,kovičovej
osobnos ti, k,torá
by vyzdvihla najmä
mt,avný rozmer Sosta k ovi·čov ho celoživotného úsilia.
Náš čLtat•ef sa po prečitanl Lukjan ovovej knihy určLte neubráni zamysleniu
nad otázkou, čo v!ast<11e podmieňuje
vznik takejto publikácie - t·a lent spisov•a tefky, alebo genialita tvorcu. Podrobnejšia analýza problému ho iste dovedie k záveru, že rozhodujúcou je kultúrna úrov et'l spoJJočnosti , k,torá dokázala
nielen vytvo rit rámec pre činnoot takej.to tvorivej osobnosti. ale aj prijat
a vnúto~ne spracovať výpoveď svo jho súčas nlk a bez ohfad u na jej momentálnu
rOZip0!1nosť s konvenciou myslenia a cltenia. Inými s!Qvami, vznik a osud take jto .publikácie je podm ienený úrovi'lou
väzieb medzi tvorivou sférou a spoločens kým vedom lm. Bolo by mylné domn i ev.ať sa, že kniha ~ohto typu dokáže prekliesniť hudbe cestu k poslucháčovmu srdcu. Ona len upravuje už jestvujúce spojenia, prehlbuje prúd myšlienok a emociá lnych podnetov. jej význam je podmienený spo jenlm tvorby
s osudom spoločnosti a ná1roda a spojenlm spo ločn,osti s osudom tvorcu a
JAN SZELEPCSt:NYI
jeho diela.

RIT
le v nej vtedy nebolo
hlasov?

dosť

krásnych

- V opere nejde Jen o ~motnú -k rásu hl·a su, a le aj o jeho zmysluplné využitie. Opera je dramatický žáner a preto sa musia kvality spevá-ckeh·o a spevákov·ho hlasu využlv,a t v súlade s dramatickou si·tuáciou, myšlienk-ou diela, ako
aj so štyHoočnými kánonmi, k·toré sa vyhmniLi v priebehu dlhého vývoja opery. Ak operné divadlo - či už diela alebo inscenačná prax nedodržia tieto zásady, stráca opera kontakt s návMevnl.kom. Prevaha diel súčasných operných
sklad-a telov v premiérovom •pláne nieMorých sezón spôsobUa, že sme nálvštevnl•k a doslova vyhnali z hladiska ...
Molno sa opera vtedy zrieklo nbitevnlka sameraného vflučne na romantická operu a zabudla al ziska( nbitevnlka schopného vnimať a prelivať luái!,
t. j. neromanticky koncipované diela ...

Snlmk•a: I. Grossmann
Oper-né predsta.venie vzntká syntézou
úsilia a schopnosti velkého .počtu umeleckých ·a tecnnloký<Ch pracovnikov. Aj
ked je každý z nich
nezas t u,pitef,n ý,
predsa len o k-onečnom úspechu večera
r.ozhodnú dv·a-ja-traja prot.agonis.ti v úlohách hlavných postáv doomatickej zápletky. A kedže skladatelia zverujú tleto úlohy zväčša sopranistkám a tenoristom, sú to reprezentant.! týchto hlasových odborov, okolo Morýah sa polarizuje úsilie celébo súboru. Ich v.plyv, fch
osobnostné vyžarov,a nle býva také silné,
že odbornlc-i -i laici nera.z členia vývoj
toho-k.torého operného súboru podra tono, a·ko prichádzali, resp. odchádzali jednotlivé sopMnistky či jedno:tlivl tenori:sti ...
Opera SND nie je v ·tomto smere žiadnou výnLmkou. Aj jej "novodobé" dejiny
môžeme členiť podra umeJec,k ých ooudov -takých oSobnosti akými · boli Má.ria
Kišoi\ová-Hubová a Margita Cesánylová,
alebo dr. ]an)m Blaho, Stef<an Hoza a
dr. Gustáv Papp. Posledný v tej:to galérii
sa dožil 28. septembra t. r. 65 rokov.
Toto živ·otmé jubileum dr. G. Pa;ppa diostáva svoje osoblitlné kúzlo tým, že sa
ho dožlva plný životmý·c h a umeleckých
sl! k•toré mu umoži'lujú zmocn.Jt sa nejednej náročnej umeleckej úl ohy.
Dr. Gustávom Pa,ppom vsrupila na
našu prvú opernú scénu r. 1948 velmi
všestranná osobnost Túto všestu-ann~t
osvedčil nielen tým, že doká•.zal súbežne
vykonávať pov.o lanie operného speváka
a Jekllra - chirurga, -ale af rô:morodostou úl·oh, M·o rých sa zmoonil na javisku. Po dramatických l lyrJckých hrdinoch romantického r.a pertoáru, aJ<ými
boli Don josé v Carmen, Alfréd v T-raviate Rudolf v Bohéme, Princ v Rusalke, Lenskij v Onegi,novi alebo Faust, na sledovali hrdinské postavy v ·s lovenských
národných operách, titulné úlohy vo
Wagnerových operách Rienzi, T-annhäuser a Lohengrtn, d'ľlllrnBI!ic-ky i psychologicky rôznorodé postaNy v operných dielach 20. stor. až po chara-kterové 11lohy,
u Morých ešte viac vystupovala do popredia Pappova sohovnosť spojiť spevácky a herecký výkon do celistwého tvaru.
Kl'onika umeleckého život<a dr. Gustáva
Pappa obsahuje dovedna 78 postáv, k·~o
ré ·vytvoril v 109 tnscenáciách u nás
a v NDR počas svojho dlhodobého hostoV'ania v Li:pskej opere. V kronike jeho
lekárskeho žii'V,o~a by sme napočltali možno tislcky pacientov, ktorým sa venoval
na operačnom ~á.!e alebo pri nemocnič
nom lôžku. To všet·ko dovedna ~worl retaz stretnu.tl, k:torých spoločným menovaterom bol človek, záujem o človeka,
vyJadren~ snahou prihovoriť sa m~ . . .
Aké bolo a je vyznenie toh:to us111a,
to raz 7Jhodnotl histOriografia . Dr. Gustáv Pap.p dop(ňa túto k·ronLku svojho
umeleckého života a lekárskej praxe stále o nové stránky. Mo~no, že prá,ve Ue
posledné budú klúčom k t-omu, a,by na·
ša oper.ná kuJ.túra v plnej mier-e docenila pr lnos tej.to vý.razmej osobnosti, ktorá spo luur čo val<a vývoj našej opery. Pri
našom jubilejnom rozhovore nás zauj!mali ná7iory dr. Gustá.va Pappa, ktoré
tvorili zák-lad jeho úsilia, alebo ktoré
sa sformovali v kon<takt·e so životnou
a umeleckou praxou.
Clm je, podla vás, opera pre dnelného
operného náviitevnlka?
- Oper-a bola, je a bude miestom, v
ktorom sa návšteVlfllk chce stretnúť predovšetkým s krásnym rudským h la~_om .
Ope.ra má zmysel Jen vtedy, ked dokáže
spln i ť tieto očakávania svojho publUre.

v

najmladilej hlst6rii naiiej prvej opernej scény boli obdobia, počas ktorfch
hradisko zlvalo prázdnotou. Znamená to,

- Hovorite o rôznych typoch ná!Vštevnlk·ov. Ale spevák nemôže diferencovať
publikum na -také, či ona<ké. Všetkým
spieva 1\ovnako a spolieha sa na to, že
sa mu pod81ľl presvedčit ich svojim výkonom bez ohladu na ic-h profesiu, vak,
v,kus či iné zna,k y... Spevá·k rozlišuje
len medzi náv~tevnlkmi a l!lenáv~evnlk
mi, teda ·tými, čo sú v divadle a tými,
čo do diva-dJ.u nepri~li alebo neprldu.
s ,t ými, čo do divadla n-ec-h odia, nemôže
komunLkovat.
Co r~numlete pod komunikácio_u speváka a diváka?
ja vypovedáJm o sebe tým, čo a
ako spievam, divá'k sa zase prejavu je
tým, čo pr ~jlma alebo oqmima, čo sa mu
pá•či a čo nie. Nejde Jen o potlesk; javiskoi'Vý umelec neraz vycl.ti rea·kclu publika s,k ôr, ako sa ozve prvé zatlieskanl€ ...
Sfalujfí sii!asné diela tfíto komunikáciu?
- Krivdil by mi každý, kto by si o
mne my.slel, že som zaujatý proti súčas
ným operným diel-a m. Z cel·kového poč
-tu 78 operných úloh, k·toré som naštudoval, bolo 32 úloh v dielac·h worcov
hudby 20. storočia, teda takmer .polovicu svoiho operného ·r epertoáru som vybud-oval zo súčasne J . hudlly. V prehiade
úloh, ktoré som najčastej~ie spiev-al, st_Qjl na prVoom mieste Cikkerov juro ján'óšlk
- sp.JevaJ som ho 109-krát, teda
ča•stejšie a:ko Dona Jooé, ktorého som
spieval "len" v 101 predst<aveniacih. Naopak, k úlohám, ktoré mi zverild v lnscenllciách diel s účasných skladatelov,
som mal hlboký vzťah aj preto, že kládli
na mňa zvýšené nálr-oky aj po hereckej stránke. Ved tie milenecké vztahy,
ktoré 1tvoria dramatickú os väčšillly romantických opier, sú tak-mer rovnaJ<é.
Naprl·klad, čim možno obohatiť postavu
Al-fréda v Traviate opro.tl Rudolf.ovi v
Bohéme? Naproti tomu Ondrej v K'ľ'út ň a
ve alebo Lukullus v Dessa'\l"OVej opere
Odsddenie Lukulla si vyhduj·l\ pf'OfUCMlnie ich charakteru, domýšla.n.ie ich psyc-h ológie, vzťahov, a vôbec <Všetkého, čo
je schopné zdôvodnit Ich konanie, dať
mu živ-ot-n ú p ravdi'VIosť ...
Niekedy sa o moderoých operných dielach ho-vori, že n ičia spevácke hlasy, že
skl·a datelia nerešpekt ujú možnosti rudského - hlasu. Mysllm sl, že technicky
sprävne prijjravený spevák dokáže "bez
úrazu" interpretovať aj súčasné dielo.
Na neradostnom osude väčšiny súčas
ných operných diel má rozhodujúci podiel poslucháč , ktorý má nielen ..predstavu, a·ko má znieť ,.krásny hlas , ale aj
ako sa má použlvat. Práwe po výrazovej
stráJnk€ sa zdá byť využlvan1e rudského hlasu 'V romantických operách prirodzenejšie, ako v dielach t-vo-r cov hudby
nášho storoči·a. Za<tiar je medzi svetom
romantickej a svetovom súčasnej opery
určbtá -h ranica, ktorá sa v~k vý·vofom
posúwa. Najlepšie to vidlme u Suchoňovýc-h a Cikkewvých opie,r, ktoré pr!
pľ"Vý ch uvedeniach pôsobili ako výsostne moderné a dnes, po 25 rokoch alebo
dokonca i po kra·tšom obdobi, ich vn!;mame už a.ko dôverne známu "klasi-k u ...
To je problamatLk.a , pri k,tore'f nemožno uplatňovať neja ké "člerno-.b iele" hladiská. My, opern! illlter.-preti, pri&?iev-ame k jej riešeniu tým, že sa snažlme
pooluchá ča .presvedčiť o rtomto novom
súlade hlasu a doomatic-kého konfliJ<t u,
teda inscenačnou a Lnterpreltačnou praxou. K o nečné sl<>vo však padne ·až v dialógu div·a dla a jeho ná.vštev•n l·ka . ..
1

Kaldf umelec má vo svojom llvote

aspoň raz akťisi "hviezduu hodinu", v

ktorej zalije zázračnf sfílad medJ:i svojimi oaobnfml predpokladmi a schopnosťami a vonkajiiimi podmienkami, poliadavkami a očakávaniami. Ktoré fílohy

znamenali pre vás tak6.to "hviezdnu bodlnu" aebapotvrdenia?
- Odpovedať na 1túto otáz·ku by zn<amenalo triediť úlo hy, k,toré som naštudoval a stvá·roll, n<a obrúbené a neoblúbené, vytúžené a nanútené a pod. Isteže,
kaMý spevá-k má svoje ,,tajné želania",
každý sa v duchu vid! v tej, č i onakej
úlohe, v Morej si vydobýja priazeň publi ~a. Ale dala by sa "robiť" oper.-a, v
ktorej by každý. spieval len svoje vysnlv·a né úlohy?! ... Opel'a - to nie sú len
sv.e tlá rámp a náruče <plné premiérových
ky.tfc, ale to je pred-o všetkým verká drina, kus poriadnej duševnej a telesnej
práce, ktorú nemož.no vykonať bez robo,
aby človek nemal vzťah k te jto prác!
všeobecne a ku každej post-ave zvláštl
SpeváJwva existencia by bola utrpenlm,
keby 5.1 nedo.ká-z al 'VYIWQrit vzťa-h ku každej post·a•ve, ktorú študuje a swá,rňuje.
Preto som počas celej <s.v·o jej umeleckej
kariéry neodmietol jedinú úlohu, do ·ktorej ma obsadili, hoci v 2-3 prLpadoch
ma obsadili do úloh, k<toré mi z.jaVIJle
nesedeli a zakrátko po premiére som ich
prest<al spievať ( naprlkl·a d úlohu Grófa
z Man1ovy v Rigolettovi). V tivote len
jedilný raz som p11osll o úlohu, po kto·
rej som túžil, a ani tú mi nedali [išlo
-o }anl.ka v Predanej neveste) .. . - Isteže sa nájdu úlohy, ktoré vy-h ovovali
môjmu speváckemu naturelu viac, ako
Iné. Boli to napriklad DaUbor, Don josé, ]álnošl.k, Ond-r ej, Radames, Don Darlos, ale pre speváka so sp:rá1V1J1ym vzťa
ham k S'VIOjmu povolaniu je hviezdnou
hodi·nou každá poctivo pripravená p remiél'a .. ,
Napriek tomu at myallm, le vo valej
galérii spomienok musia niektoré body
llarlť viac, ako ostatné ...
-

Vašu pôvodnú otázku si muslm pretak~o: kedy som mal pocit
na )v!!'č-šieh<> kontaktu s obecen~om a s
prostred!m operného dl•v adla. Najväčši
ohlas obecensw.a ·s om zažll v Sovietsk<>m
2lväze, kde je vynika•}úce opemé pubUkum. Spočia.tk u je verm1 rezeJ:TVované,
lebo vy~káva, kým spevá,k nepreukáže,
čo vie a oo nie. No ak sólista presved~1 - svojim výkonqm, ná.všte'Vlfl!ci a vôbec
celé prostredie sa mu odmenta neuve'l'ltelnou pozornosťou , potleskom, prefa·Ý·
mt pri<atef,s kej pr.i.a zne. - Pocit najväč
šieh·O konJt-a1kmU S celým praCOIWlým prost-radim som zažil v Lipskej opere. Prec!Zirra práoa, tnteniZ!vne skúšky, ako aj
kultúra a kuUWov.anosť vzá jomných
vzta.trov všetkých umeleckých i Ja_v.iskovotech,n1okých pracovnll<lov mi mimoriadne
vyhovova l<a, pretože vy·tvá.ra,l a sús t redenú tvoriwú a'lmosféru.
formulovať

Ako Igric Záboj v Suchoňovej opere Svätopluk, predvedenej na Devine 17. jdla
1960.
Sn!mka: A. Smotlák
Comu pripisujete to, le obe tieto apomienky sa vialu na fíi!inkc.vanie v zahraniči, teda v cudJ:om prostredi?
- Vedomie, že človek reprezentuje
našu kult úl"U pred druhými rudmi dokáže velmi zmo biHzovat tiVoriiYé umelecké sily looždého človeka. Oalef počas
svojich hosťovanl v za·h-r.-ani~l som žil
len žLvotiOm operného tenooo - ~o jest
spieval, študoval a od.d ychoval, zat<iar
čo doma som mu-sel svoje sily rozl,ož iť
medzi o;peru a nemocnicu ...
Nebolo by bývalo lepiie venovať sa
aj doma len spievaniu a zrieknuť sa svo·
jej druhej profesie?
- Spievať sa nedá celý deň ... Pre
ostarok ôasu som potreboval e§te niečo, čo_ by vy,p.Lnllo nielen čas, a le a.j
moje vnú~ro dalšlmi zážtt•kami. A práve
o .tie nie je v leká,r skom povoolanl nikdy
núdza. Tu som po7ináv·a l živo.t a rudi
a z tohto materiálu som potom mohol
wa.rovať moje poSibavy ...
JURAJ POHRONEC

Dušan Pálka, 7 S-ročný

S OV N KÝ ·PESNIČKÁR
Napriek tomu, že
JUDr. Dušan Pálka ll·
1je od r. 1945 v P·rahe,
.jeh.o meno je mn·oz·
1učne spll.té s bud.ovanlm t.radlcle sJoovenskej populárn&j plesne. Povolanlm je sice
·prálvn~k.
ale srdcom
- muzolkant. V oo ~at
nýoh desaťročiach sa
napokon ceJ.kom venoval tejto svoje.j celožl•vQtnej láske a na•p lsal ·rad plesni nielen .o o slovenské, ale
aj na české tex-ty,
oilltoré sa čoskoro sta11 velmi populárny·ml.
Dušan Pálka pocháSn1mka: L. Páko7ldy
dza z Liptovského Mlkul4ša (na!:'. l. ok,tóbra 1909 ), kde zlsk.al .l základy
hudobnéh·o vzdei81Illa u učit.elky kltavlra I. SchOntágO>ve j. Bol výbo.rným .klavlľllstom, čo ho priviedlo neskôr n.a myšll811·k u V·enovet sa huóbe vA!nej§te. V L~
'tovskom Ml·kulášl narvštavoval re6·Lne gymnázium - 61PO>lu s nim alebo o •p ár ·ročnl'kov vy.šš!e chodili AncLre.j
Plllv·ka, Rudolf Bl't4ň, .mali-ar V1lilld~mlr Droppa, Milan
Plšút, Dobroslav Chrobák a l. Llptovskomlkulá.ške gymnázium ·SO svojim sam.ov.zdelá11'8cfm krl1~0flll bolo oza•jstnou vyhňou talentov. Prá.~e tu naplsal Du§an Pálkl8 -1 .prvú )lleseň na bá·SIIllčku Andir~a <l'lláiV'k•u - svo·jho lwnškol4•ka a dlhoročného prlaitela. Volala sa Povedz mi,
dievča. Nas.kôr sa táto pJW.otlína dostillLa a•j na p.rofHOVII1
.platňu D. PáJ.ku, Morá .vy§l18 r. 1969. Dušan PiHka sa
po maturHe zaplsal na Právn1clt·l1 faikuLtu Kal'l1ovej uni<Verzi'ty, štúdi~ však dokonč41 na bratislavskej sester-

skej fakuLte Unlverz!1y ]. A. Komenského. V obdobi bratislavských štúdii (už podkutý komp ozi čnými zá.kladml
u J. Kl'! čk u J plše mlaM D. Páli ka svoje p r.vé velké šlágre. Sú ešte pam1!1tnlci, .M ori sl spomlnaj ú na vef.ký
úspech Stefana Hozu s PáLkovým -t l!lllgo m Nepovedz,
d~ev·čatko nikomu. Textovou l nšpi,I 'áctou k tom uto evergre811u, ktorý bol vslmt úspešný aj na pLatni býv-alého
Ul!traphonu, bola báseň Maše Hafamovej. Spolu s Ara·
nyosovou Ditou •to boli piesne, ·klt.oré elekt>rlzovaH nielen slovenskú, ale l ml·adiÚ českú generáciu. T•ango
Nepovedz, dievčatko nikomu holo t aké .obfúbené, že ho
Slovenské ná.rodné d ivadlo za-radi lo ak o tanečné č lslo
do predstav811la Lehá.ľQIVbo Gró.fa z Luxemburgu. Pr!ltom
pesničku na.plsal vysok·oškolálk, bývajúci na L afra.ncon1, k torý svojLm spol.už.takom ôasto h['álllal na kla111Lri
melódie nielen svoje, .ale aj Iných .populárnych a :zmámych .autorov. Tango sa čoskoro -dostalo d·o !'epertoáru
bra tislavských kaVTI<arenských muztkari.tov a odtial vtedla rýchla ceSita ct.o vys1elan1a rOOJhla,su, resp. n a plalti'!.u . . . Pravda, do zl&téh.o f ondu slovenskej popu.l ár·n ej
a tanečnej plesne patri nielen táto j edna pleseň. Dušan
Pálkla mal štas~nú Invenciu aj pri ďalši-ch sk ladbách.
Z jeho tvorby spome ňme skladby Ešte MZ ku t ebe pridem, Sq .sl.zam1 v očiach, V Talt·r á·ch, N á.hodou, Nežiarll
na mo)u il ásk u, Prečo sa málme rozlst, U nás v .podk rovl,
Desatero lu čntch kv!ltň, To dl•ky vArn, Lavička za! úbených, Nikomu ·nezá<VLdlm a 1. O obl•ú benosti pál•k .ovských
"httov" svedč i d malá bilo!mcta: 23 •tan eč ných plesni tohro autora vyšlo v nákl·ad e viac ako 50 tisic 'Výlisk·ov
n a g.ramopl!litnlach Su.pra1pboruu, vyše ·pol m!Hóna p l a/tni
s Pálkovýml piesňami vyšlo v ZSSR, dr. Dušan Pá lka je
"vlastnlkom" 79 rozh.lasových trV'allek, 123 gramofó.nových nahrá:vok, -z .pas.Juchá·čsk eho hlad.ts.ka bola n ajúspešnejšia jeho r.umba Nauč sa •t o odo mi'!.a, k•torá
11:a jediný II'Ok dosiahla ná,k lad 100 000 platni. Sklad'ate!ské úspechy slávil Pá Lka v NDR a NSR, kde vyše
15 !'Okov ·bol ·oblúbený šläger Nettalľl.l n a m oju dásku
(pod ná'ZIVOm Du sollst mei·n Ta~lsman sein). Úalšlmi
kl'ajtna:ml, kde prenLkli plesn e D. Pá•l:k u, sú Pol sko,
Ra:kÚISko, Svajčiarsko, Mad-a rsko, Belgicko, Fln sko, A n glicko, Juhaslál\/'ia, F"r81ncúzsko . . . Dušan Pál•ka pa1rl
k zaklad·a·teiorn slovensk•e j tanečnej piesne - ved gramopi!Jatň·a s Ara:nyosovou Dirtou a Pálkovým tangom Nepovedz, dlevč·a•bk.o nl·komu vy~Ia roku 19331 Spolu s Gej -
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Stretávam sa s ňou
fllhax.morilc.kých
koncel"toch, pri recenzova n l výkonov na·
šlch sólistov, vo v-ýberovej komisii pre vysielanie
kand~dátov
ma medzinárodné sútaže, kde našich reprezeii/ta.ntov výborne
sprevádza na klavl•ri.
Ako hudobný kritik
narážam na jej d.tevčenské meno llonka
,,
Magy-arová pri spracovávani dejln hudobného školstva v BI'a·
ttslave v r.okoch pr.vet
CSR, ale a j pri na·
črtavanl vývojovej llnie slovenského konceľltného umenia od medztvojlnové·
ho obdobia po sCičaanost. )ej mBiliO stalo sa s}'lnOnymom umeleckej poctWO&ti, hťífevnatOS'tl, a·l e l známej
skromnosti. )ubil-u júca Helena Gáff.orová, braotlslavská
rodálčka ( 30. 9. 1914], patri k tým št.a&tným l·udom,
p.re ktorých sa stalo zamestnani e oblúbeným h-obby,
p ovoi.a.nlm, nevyh•nult\llou poorebou, né'Plňou života.

na

IJI

Vyrastala v rodinnom prostredi plnom hudby; Oitec
matka hrali na kluvlri, resp. na h.usllac·h. Jej náklonnosť k hudbe sa prej1w11a velmi sko.ro. U.Z alko
3-r,očná vďaka a•b so!Citnemu sLuchu dokáza.Ja zopa.kovat
na klavlrt všetky predoh:rané motlvy. P.I'Vé kroky Heleny GáfforO<Vej na k.Ja vl r l spre<V·M zala jej teta, pooom
od desia11ch r o k ov nadlho prof. Ste~n Németh oo bývalej Mestskej hllôolmej škole v llrllltalave, ale aj neskOr a\lkr.omnlll, Ul 17. ll. 1830 napllllt dahnill Hll'adO:
"Vf.borné vedenie prof. Németha po\V'tldtla novovy•
trysknutá ná~ej - milá Ilon~a Magyarovtl. Nároent Kodályov Epitaf ze-hrala s vef,kým •po1.1ozumenlm, lnteligenc~o u a vyspelost.ou, napriek k·Mtkostt štúdia a nlzkemu veku pll.tnásUch rokov". O niečo nes.kôr 18. VI. 1930
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K drama·rorg.tcky podnemým koncer:tom patrH komorný koncert v Klar.tská.ch dňa 25. jú·na 1984. PráiVe ten.to
koncert potv•rdil životaschopnost a o;podstwtnenost týchto podujati, pretože prezentoval eko tažtsk'ový prvok
novú slovenskCI tv-orbu skutočne 7l8'9VII.tenému a prllt'om
šil'okému okruhu posluchá.~ov.
N a Ú'VOd odznelo sice Beethoveno't'o Trio B dur pre
klarinet, violoni!elo a kla't'lr, op. 11 v podani J. LupUi!ika (k-larinet), J. Aleaandra ( •VIioJ.ončelo a P. Topercnra ( klavl•r ), 8lle potlom u.ž :z.nel·a len slovenská tv.ooba.
Najpr v sme sl vy;počull Malé trio o.d Alenndra Moyae1a
!Venované Já.nov-1 Moorochovl v poda-nl V. Simi!iska (lh.u.sle), M. Teleckého (!Viola) a J. Aleaandra (violončelo).
V tomto zdanlivo oddychovom dt:ele frek:ventu je autor
výrazné tvort.vé polohy. Tá pnvá má tendenciu akéhOISII
portrétovanla v polohách poatúckej drobnQkresby, d Duhá sa pohyblllje v pOsobl·vej 7J8•h !18denosu do mtnuliosti
čer.pajú.c z bar.okovýoh až rene.sanOných rel~ktov, pr.a<Vda, z pozlc!I hudby 20. stor. P.resvedčivá Interpretácia
len umoon.Ua podmanivé ooro toht'() d.lel•a, s ktorým som
sa ako posJucháč stretol po ·Pl'VÝ raz.
O Si:ltovom Triu pre klarinet, vlolooi!elo a klavlr (zaznelo v podani ). Luptáčilka, ). Alexandra a P. Toperczera) sa toho už d osť poved•a lo .t D8ipiS18lo, pre.to nemá
zmysel opa-kovaf na tomto ~este u.ž znaune stanoviská
pre či proti. Clm však dlh~e po~úvam toto dielo, tým
väčšmi sa utv.rdzujem v nálzor e, že spôsoby rozvlj'81Ilia
hudobného ma·tel\lálu sú tak prlsne až asketické, le sa
·tu do U'I'č:irtej miery ok ypťuje ~vori<Vá fantázia. Isťé je,
že sa tu povyšuje hodnota stJľllk·tne ·nastolených tn.te!'Valovýoh vzťahov n a jedno z •P l'Vých miest v kompozitnej
práci; dokonca ako poslucháč málm pocit Ich velmi
cteravedQmého n asmerovanta. Je pM'Vda, že autor sl

naplsal F·Mntlšek Furch v Gren zbote: "Il.onka Magyarová je jednou z tých na.jlepšlch. ) ej jasná d.lev.čens.ká
žLvost je v súlade s j ej hrou. Tak, a.ko vyzerá, t·aká je
aj jej hM: čistá, jasná a zdravá". j asnozrivé ep!JteM
poslednej vety nestraltdll svoj u pJ.a~n ost dodnes.
V tr.tede Stefana Németha osv.oj!La si Gáff.orová zásady, ktoré sprevádzajú jej umeleckú a kltiYitu po celý ži·
vot: zmysel pre p.ocHv·ost nlir.očne j ln~ffi\p.retačne j práce, nevy;hnutn ost osobného zaangažovania sa d·o h r y .
Németh ako organista kládol dOraz n a maximáln e legato, tak dO!ež:ité pre hru najmä l>aoho111sk ej polyfónte, !<Jvôli jeho · per felctnému dioslahnutlu necha•! ju d'V•a
roky študOVI8t aj org8!n. Pre jej nes k.or~i u profesiu ko~
mornej .hlľáčky vera znamena la h ra n a dva kla,vl:r y s
prof. Némert:hom, ale aj št>vorručne so Zoltá n om H Mbussayom. S Némethom a bsolv.oval a niekolku rec.!Ml·ov
z dvoj·klaiVI·r.ovej ll'teratúry. Bý.vall ta.k dôkladne pr.lp ·ravenl, že poslucháči mali doj em hry jednéh o nástroja.
Slovenská pravda 4. IV. 1944 v sú'Vi'slostl s Ich vystúpenlm nap!sa.l:a: "Gáfforová a Németh absolvovali prog•nam
dokonale pri praven! nt·elen t echn ick y, ale aj prednesov-o ... "
Stl1·di•u:m u prof. Né'methl8 bolo ľak dô.kJa:dné, že Gáfforová 11s.pešne ohstá·la V·O všetkých predplsa nýc'h skúškach pre externýc·h žta.kov Vysokej hudobne j školy
Franza Liszta v Budapešti. Tu pod vedenlm Bél·u Bart6ka a·bsolJVoV'al•a profesorský kura:. Počas dva j r očné h o
§túd.ta u vel-kého skl adalte!a 'Prebr,al a úctyhodný počet
skladieb všellkých Sll ohových epoch. )ubil.a.rutka -dodnes
rada spomlna na spOsob B antO.koiVho prednesu, charak tertzovruný drobnými agogtck ýml 1\/ý.c-hyfkami. Neraz po
každom 1lakJtJe .musel·a prepustiť SVIojm u pedagógovi miesto, aby jej čo najpresnejšie ukázal , ako on sám clti
prtslušnú f·rá.zu.
Po št11<láá.ch rOZIVinula Gáfforov-á napLno bohatú sólls·
tk:k1l etnnost. Mal-a naštudovent .rozsiahly sóllstlc.k~
repertoár. Vysttupoval-a ej s orchest'rom pod t ak·liovikou
nielen na~ch ( ~mtma dlr. Ľ. R.a}ter ), ale aj zahr anič ·
ný·Oh dirig811!t.OV.
Význ•81mnú eta:pu na Gáfforovej umeleckej ceste predst!wuje dlhoročná pxáca na l>ra•tislaYSk ej VSM U, •k ·de
plne uvedomuje ako jedn:otUvé h.ortzontálne pásma žijú
jednak v.!Jastným :M•votom, jednak ži votom p re celok to je v elká p.rednost t oh.to di el a. Mne vša:k stále tu chýbajú .tte dimenzie vol-nootu a viacvl1Stevnostl, k to r é dokážu poslucháČ\8 svojou večnou duchovnou oscilá·c~ou
pot•rá.pl t l poteši t.
A prá-ve to sa stalo v Sonáte pre husle a klavlr Romana Bergera (P. Bogacz - husl•e, D. Rus6ov6 - klavlr ). Hned v úvode by som oh cel zdôrazniť, že toto
dielo pôsobi na mňa a·k·o hudba, k ~orá ch ce sama 7lO
seba vystl1ptt a sliat sa tak n ástr.ojom autorovho myšlienkového, alebo pr9SIIlejšie .povedané, duchovné.ho sveta. )e to a·ko hudobne v erbaMIZOV!Iin á idea a kl úč k jej
de§tfrovan iu j e v neustáJl ej k onfront ácld posluc·h á~a
s týmto .svetom. Elrijat ho, .znamená vys tavH sa mu a n echať sa .n tm uná.šat bez výlhi'ad. Pri p rv.om stretnuti
s týmito dieLom som ma·l pocit, že tie n ajelemenitá'M e jšie kontakty s tntervalový.ml vl!zbami, ue prvé doty.k y
v polohách, akýchsi odMzovýoh nuJ.tých bodoch, ma j ú
chaMkter Izolovaných štúdii ne!JVoriaalc.h ohnivká v reťa zci celku. P.ovedzme ako matemál ešt e neožtvený tvorivým duchom - surovina, ktorá sa v p r ocese tvorll\/ého pokl'181Čovanla ešte len pouti je n evedno ako a llltt;~·
rým smerom. To. čo vša·k .prichádza, čo sa tvo.r l akoby
z nličoho, ·r esp. z be:zt·varej a puste j pMsurovlny n a r úša, ha p l1ilam ved-ome rúca k~dý ustálený, n a vLastných základoch vyst81V18:1lý svet. TMa hudba apeľuje,
z.nepokJoj.uje, lebo auto r v nej trekverntuje so všet'kau
nalleha<V.ostou svoj vnútorný sv e.t. T let·o r iadk y vša.k chcú
byt len úvodným 1\/St·lllpom k rozohovorom a analýzam
o •tomto d1ele.
Ml·moriadny výkon oboch tn:tenpretov sl 7lasl uhuj.e hlboký obdňl\/ a uznanie ze naštudOV'81Ilie a predvedenie
tejto tak náročnej umalook ej výopovede.
Už v ~nulostt som sa zmienil o verkom podiel e ml'a dých Interpretov na tom/to komornom cykl e. Opätovne

zom Dus! k.om svojsky zasiahol do ·tvor by tzv. slovenskéh o t anga, ktoré bo1o velmi obf ú bené na jm!! v t r!ds1a ·
tych a štyridsi atych rokoch a vyznačovalo sa ty.pic·
ky slovenskou mel,odlckostou l osobitým senti men~o m,
cl<tu p lnostou a .zádu mč i vosťou, no n ajm!! výrazn ou k•allltuénou. Ak v predvojnove.j ·t-v.o!'be žl18r ilt najm!! Pálkove
šlá.gre Ešte MZ ku tebe 1prldem, So slzami v očiac h (z r.
1935 ) a l., po r . 1945 sa z.novlll dostal do centr a poz<>rnosti t V obLasti populárnej plesne p iesi1ami Prečo sa
máme rozlst , al ebo Krásn e je v T atrách. Toto •t ang.o
sa dočka lo 28 gramoreedlcll. Plesne dr. Dušan a Pálku
sa dostali a j k zahľ'an i-čným Sl ová'kom v USA a Kana<le,
aby Im ,p rlpomenuli spevnosť dá•v.ne j domovi ny.
Nezanediba.telná je skut očnos t, že na šl ágroch D. Pálku sa b r úsil aj prvý Interpretačný štýl. Od velkých
osobnosti •a kými boli dr. }-aruko Blaho s pies11 ou So slzami v očiach, Stefan Hoza v .trungu N epovedz, dt evč·at ko
n ikomu a v E§te r az ku tebe prldem, č1 FMnti.šek Krišt of Vesel ý v tangách Zaned.IIbo, Prečo sa máme r.ozlst a Oigána rád počúvam, cez klasické Interpretky
sl oven.s.k ej popul á•rnej ·plesne v pl!tdestllltych a šesťdesia
t ych rokoch - M. Olláry.ovú, G. H ermely ovú, B. Li.ttmanovú, až po Vi eru Rackovú , kitorá spopularizovaJ.a
šansón L av i čika zalúbený.ch, čl Alicu Farkašovú, kltor á
r. 1956 znovu n aspi eva l a So s l zami v oči·ac h (z >te jto
nahrávky sa predalo vyše 100 000 kusov malých platnl l ) - až po dnešných spevá•k ov , čo sa .podlefali aj na
ostatn ej pl'ofilovej pla'tlnll Dušana Pálku a tel ev!znom
profile j.ubHanta ( z r. 1981). Dr. Dušan Pál·k a p8itrl
Tovnakým dielom ·česk-o-slovensk e j populárnej hud1be,
ale svojim významom, zaklad8!tel ským podi elom tl\/.orl
n eod delite!nú súčasť najmll. Sllovenskej hudobnej ·bvo·r by. Desiatk·aml .plesni pomáhal zušlachtovat n áš ži·vot,
o~tvovat ho drobnou ·krá·sou plesne, d.okáza l vyv 011at
úprimné do ja•tle, •slzu l tichú radost. )e melodikom, Morý patri ·k oreň.aml h udobnej dnšpirácte z.vlášt Slovensku
a }eh o hudobnej poett.k e. Pri prlležt.tosti 75. n a.rodenln
dr. Dušana PáJ.k u k.anšl'atu jeme jeh o výl'amý podi el na
budovani •t oho, čo sa dn es nazýv·a nielen trad!ci a, ale
aj fenomén slov ensk ej popu.Já•r ne j pl esne a prerastá
1 do n ajsúčasn ejše j tvorby m l adých a.u.t orov. UkB!l!uje
sa toNž, že dobrá pesnl•čka vltdy stmal a n ajmä na výraznej melodi ke a šťastnej t.nvencll. A 'to dr. Dušanovi
Pá1kovl nikdy n ech ý•bal o.
TERtZIA URSINYOVA
n astúpHa v r . 1954 ·a.ko korepetftonka a zameral a ťa
žisko svoj ej umel eckej č innosti na k omornú hru . . SpolupMcova l a t ak s n ašimi, dnes už poprednými ume1oaml v čase, k ed boíd ·ešte posl uchá·čml VSMU, k orepetovala s .prof esor mi, ako aj s ich žiakmi , a t o n ajmä
s flaut·lstlami, hobojistJami, huslist-ami a v ioLončeli SIMmi.
Vzájomné počúvan i e, .prispôsobovanie sa hráčovi
umožnt:ro Gá f f.orovej vrulknút do .na jdet-a1Lne jšlch
krás
k omorn ej Uter&túry. Svoji m spôsobom hry vždy pod1po·
ruje sólistu vo vážnosti, vtipne 1 v ·techn ick ej b rH ancll. Za •tiet o č11ty p r áce ju dodnes vyh l.adávajú mnoh!
n ašl poprednl umelct. H oci už nepaJt.rl. •k interným silám
VSMU, stretáva me sa s jej h r.ou na kancenbnom pódiu,
odchádza sprevá.dq;a t na za•hran i č né sútaže, n ah~· á va
v štúcttách a pod.
·
Gijónsk e .noviny "El Comercto" 16. Xl. 1972 o jej výkone naplsal'l: "To l·sté možno povedať o Helene Gáffo·
r ove j. ]ej podda jné <tóny sú sýte, hlboké, prispôsobi•v é
ako u n~koh o. Rovnako k·rlisny j e aj -vybraný S>pOso•b
sp-rievodu, k aždý pnemyslený oa·kcent i každé zvučné
plano, v elkolt'!lpé a .Jahodné pl ynuti e dôb, mi moriadn a
vlrtuozhta, ·O k·torú sa dell s Milošom )urkovičom" .
PLných 28 .nokov pôsobila H. Gáf.forová na VSM U.
Stretla sa <tu s komornými 's kLadbami pre viaceré hudobné n&stroje. Sprevádzada vyše 100 absolvent ov a hráva la s n~tml najcennej·šie klenoty komornej liter81t úr y.
Bol m edzi n fmi aj M ozant - všetky h usloiVé a v tol ončelov é sonáty, kompletne l sonáty pre viol u , f Jiau.tu a
lesný roh od P. HindemHha, r ad barokovýc.h soná<t pre
husle, violu, flau tu a viol ončel o . K ndm sa pri radovali
aj dalšie romantick é diel a i soná•ty skladat el·ov nMho
st•oročla.

K obfúbeným autor.om Gáffo-rovej patria ]. S. Bach a
R. Sch umann. )e p resvedčená, že Bachova hud ba ctodá v a vyrovnanosť a je potrebná č~oveku v na j ť.ažš!ch chviI ach ždvota. ) ej poet.tc.k ému založeniu je bllzka zasa
tvorba ve!kého básn ika R. Schlllmanna. U slovensk 9ch
a utorov oceňuje Ich vzťah k fo!1klóru. Oot yh odný je rozsah Gáfforovej repel'ltoáru slovenskej komor.ne•j llt e.ratúry, Svedči o t om b ohatá bH-aneta nahrá111ok \'O fonoték e Ceskos!.ov811skéh o ·r021hlasu, a le aj rad kvamných ·n ahráv.ok n a gramopl amtach OPUS-u , k·t orý ešte
nie j e uZ!avretý. Verime, že eš·te d lh o b u de nai'astat.
Ad mul,tos annosl ·
VLADIMIR CI.ZIK
t o potvrdil ko morný konce.nt d11a 2. jú la 1984, k torý
bol p.ri•a m j edin ečnou prlležHostou p re umelcov stojaci ch na .prahu svojej umel eckej kari éry.
V pl'vej časti koncentu sa n ám predsl'avil vio l onče
lista Ján Slávik s kl·aVIi rd~kou Gabrielou HamarDvou.
V tch podani sme sl vypoču li najpl'V Pohádku Leoša Janáčka diel o plné ušlacM11.l e'j hudobnej k rásy a pOvabného spevu. l'nterpret.t ož ivili tot o diel.o vzácnym lyr izm om , strhu j úcou muzi,ka llltou a n eustálym spevom.
Už v tomt·o diele demon št'l'O>val ]. Sláv.Lk svoje skvel é
Interpretačné danosti, ktoré spoč! v·ajú v presvedčiv.ej
muzik.aliote a v peknom ušlac·h'td l om tóne. SláJvik ov Janáček bol h l boko zažitý a pra1vdlvý. Rov,noa,k o pOsob Lvé
boli 1 Zeljenkova Tri monol6gy pre violončelo s6lo, v
k torý ch autor ud:rel n a strunu i n t roventných zá·k ut! Judského v.nú'(l.ra. Akási apeLa.tlvna medlt>atlvnost vyžarov a l·a
z tohto Zel jenkovho diela son da, k torá zameriava
svoj ob je.ktl'v n a ten zd,anllvo odvráten ý okruh otázok,
k toré človek v entiluje neraz až v hranl·čných sl•tuáciách svoj•h o Žllvot a. Sól1~t>a sa stal tlm očnl kom ·tohto
hl·asu a povzniesol ho k presvedčivej exp resivi·te.
V prvej časti progl'amu sme si vypočuli l Brahmsovu
Sonátu e mol, op. 38, v Mol'ej obaja sólisti demonšt·r ovall svoje l ntel'preta·čné ma•jstrovstvo, spontánnu muzlklllli'tu a hlboko za:nietený t'Vorivý prejav.
V druhej ·čash prog,ramu sme mali možn ost vypočut si
dvoch ďa lšieh m ladých u melcov - hary·tonistu Martina
Babjaka a tenorl•s tu Miroslava Dvorského - absol'Ven·
tav Konzervatória v BraJtli sl•av e. Prtjemným prekv.apen!m
bolo vystúpenie M . Babja.ka, iklt·orý v prednesených dlel ach ( C. Pletrag,we - Tortor ella; Schubert - An Syl via, An Mig.non , Aus HeliopoliiS ; Mozart - ári•a Figara
z opery F tga•r.ov,a svadba; RossLn l I l Rimprovero
a I Marin ad) dokumentoval svo j zjavn9 umelecký tal ent.
(P okračovanie n a 8. str.)
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Do Bay.reuthu prlchád·z a kddý s oča 
káVftnlm, !e tu počuje max1má·l ne dokonalú !ntel'!»'etá<c!u Wagnerových diel. Organidtor! .ka~doročných slávnosti opeTujú u! tra<l!čne s vysokým! umeleckýml ktrttér!am! a nemO!u sklamať "svojew obecenstvo. U~ v minulosti som naplsal, !e po<lstMná časf toMa obecenstva prichádza z odborných alebo aspoň
dobre zorientovaných kruhov. Je to verká devlza každoročného Bayreuthu a
Istá záruka stále dobrej úrovne ka!doročnýc·h letných s lávnosti.
Za na}sympatlckejšl rys považuje m
okolnosť, !e tradlclu Wagnerových slávnosU vyt.várall najvý7:namnejšle dl•r lgentské osobnosti p očnúc v BNltlslave dobre známym H. Rlc bterom cez W. Fur.twäng,lera, H. Knapperrtsbuscha, J. Kellberrtha, R. Kempeh·o, K. Bllhma, 1.. Mas-

h·o teoretických spisov a vysvetli-l! PrsNlebelungov ako obrovský výk~!k
proti koapHálu. čim Ich v9klad moťno
pooooplt ako výzvu k revolučnému chápaniu tohto epochálneho dlel·a. Videl a
počul som dva~rát Ich I-nscenáciu te~to
Tet.Nllógie a som sl Istý, !e všetci dalši dirigenti 1 režtsérl budú mat fafkú
.úlohu ako .,vykTočlf" z tohto .pochJopenLa
diela a pritom sa nevzdl•a llf od hlstorlcke·j pravdy.
Každý, klto pride po týoMo dvoch Francú1JOCh, musi počltaf s _tým, že bud zachová Ich reálny pok.rokový prlstup, alebo sa vrMI k starému, prekonanému romantickému Ideálu. U! vlani došlo k t-omuto novému kroku, ked š.tyN večery
Prsteňa Z'Verlll dlr!gentovl G. Solt1mu a
cel-kovú javlskov6. koncapcJu režisérovi
Petrov! HaLlovl. Po vla·ňllljšom premlé-

·teň

1'1uje sý•tY reálny zvuk orchestra, podčiarkuje pevnosť meloo!okých kontúr. V
nejednrun mieste nápadne cltlf určitú
Wagnerovu bllzkosf k svojim predcho<lcom.
Hlavný rozdiel je však v Inscenačnej
podobe. V prvom večere - Rýnsko0m
zlalte, sa vy.t'Vátr·a Ilúzia vo<ly, v ktoTej
sa po.hybujú jednotlivé postavy, pričom
na.)mll dcéry Rýna sa vyznačuj.6. znač
nou pohybovou a h ereckou technikou.
V minulom .,fMncúzsk'0111" ,poňatl - v
zhode s Wagne.rovým vyznanlm, Ide skOr
o problém zJ.ata, .ktoré slt•r atll prapOvodný človek, aby sa neskOr stalo predmetom sporOIV a rozmanitých ludských 1
spoločenských konflliktov. HallO'Va súčasná koncepcia kLadie dOraz na prlroonú, ba až rozp-rávkovú scénu, kde sa
viaceré dejové detaily strácajú, dekan-
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zela, H. Steina a! k P. BouleZOIVI a G.
Soltlmu. V archive tohto sláV}leho divadla sú mnohé zvukové zápisy z jednotlivých etáp a tak sa dá dokazovať, ako
jednotliv! dirigenti chárpall Wagnerove
notové zá1plsy, najmä tempovú výst·avbu a čo sami pozLtlvneh.a vn•l esli do bayreutských slávnosti. Pokiaf kle o scénickú po<lobu Wagnerových diel poznačil
ju v ka!de.j etape uocttý dObový Ideál,
pričom r.ozhodujúcl krok k modernému
c há.p8'nlu sc~ny urobil nebohý Wagnerov
vnuk Wieland. Práve on predznamena l
novšie chápanie jednotUvých postáv a
či·nov, 1 ked rozhodujúc! k•r ok k novému
hlbokému pochopeniu Wagnera urobili
a! Francúzi - dirigent P. Boulez a režisér P. Ché.reau. To bol poofa mOjh o
názoru najzá.va!nejšl prlstup k súčasné
mu chápaniu Wagnera. Obaja vychá.dza11 z jeho dobovej korešpon<lencte a je-

rovom uveden! sa ob~vlld mn()hé závažné prLpoiD!enky a čast pr!.tomných krmkov nebola nadšená Solt!h1!.._ p.rlstupom;
hfa da:l a a poču~a v jeho koncepcii .rozne slabiny a hlavne sa zame<rala na Hallovu réžiu, kde jej chýbali prvky or!glnalLty a dosť ťažko niesla re!ls~rov čias
točný návrat k úzko roiDal!ltlckému cháp~mlu miest a sLtuácll jednotlá.vých veče
rov.
SoH4 toho ro.k u do Bayreu·thu neprišiel - údajne pre chorobu. DLrlg·o van!e
Pl1Steňa .prevzal Peter Schneider, k·t()ľý
podla svedectva odbornlkov z,vlá.dol ce16. paT.tltu kvalitne. V čom sQ podstatné OO.Idšnostl nového n~tudovanla? Zat.laf čo Boulez cltll Wagnera lmpresJoOnlstdcky, zjemnil všetky zložky, o<llahčll
najvyššie dramatické v·rcholy a posilnil
spevnos ť a melo<llônosf jednotli-vých hlasov, <tak nové naštudovanie opäť zdOraz-

ca l v scéne, kde ubiedený náoro<l Nlebelungov stráca svoje zlato. Silný rustikálny dojem prekrý'Va mnohé Idey, ktoré Wagner zámerne vložil u! do prvého večeM. To sa dol>re hodi časti obecenstva, Imo.ré nepoch:opllo minulý režijný výklad. U! v prV'OI11 večere výrazne
umelecky dominovali . Han na Schwarzavá a k'O Forlcka 1 všetky tri dcéry Rýna.
Mal som dojem, !e Hermann Becht ako
Alberlch zostáva zbyt<>čne v pozad!, čim
sa strácajú niektoré významové súvislost·! a tie! jeho viaceré nosné výstu,py sa n euplatnm v ta ke j sile, ako sme
to videl! v predchádzajúc·l ch Inscenáciách.
Va1kýra je po všetkých stlránkach vyvrch-olenl-m tohto cyklu. IlredO'Všetkým v
re!l·}nej · koncepcii neprekážajú tak silne návroty k romant!zujúcemu cttenlu.
Režisér vyu!lva vol·nú symboliku prlro-

Operná. sezóna 1983-84 v milánskej La
Scale sa niesla v znamen! št yroch význ:amných s účasných tenorlstov, ktor! sa
v priebehu sezóny znOIVu predstav.tll náročnému milánskemu
publiku. I ked
priaznivci tohto divadla vedia oceniť
kvalllty preds tav1tefov aj Iných hlasových
odborov, predsa len premiéry opier. v
kt orých sa má zask vieť niektorý z majstrov vysokých C, sú očakáiYané s väč 
šlm zá ujmom.
Hned v otváTaclch predstaveniach sezóny, ktorá v Miláne t>radlčne začln'll
7. decembra, sa predstay.U jede.n z najvyhf.adávanejšlch tenor!stov s6.časnost1
- Spanie! Placido Domingo v úlohe Kalafa v opere G. Pucol•nlho Tl!randot. Inscenácia, ktorú ako režisér a séénlcký
výtva·r.nlk v jednej osobe prtprav!l FMnco Zefflrelll, bol•a velkolepým umeleckým zážLt·k.om, kde sa ok-rem vynlk·aj\1ceho Dom!nga zas kvela v Taliansku verml uznávMá bulharská sopranlstlka Gena Dimltrovová.
Obnovenú premiéru mala TaUanka v
Al!fľi1 od G. Ross!.nlho s vtipným a ·pôsobivým režij ným a scénic kým poňa·tlm
úspešného realizátora Rossiniho diel, režiséra Jeana Pierra Ponnella po<! taktovkou Claud·la Abbada ·a s hl'a'Vnou
·predstavLtefkou
Luciou Valentln!ovou
Terranlovou, momentá·line najuznävanejšou talianskou predst>avt.tef.kou Rossiniho
mez:zosopránových h rdiniek.
V ·rámci úspor Unančných nákladov
na realizáciu predSitavenl zača la La Scala výmennú spolup.rácu s Inými opernými dwadlam4, čiže vy.po!lčlava kompletnú !nscenácJu, .kttorú doplni vlastným orchestrom, zborom, s ól!Sit·a.ml 6 dirigentom. Prvá z takýchto "p0žlč1ekw bola
Inscenácia opery Richarda
Straussa
Ari·a dna na Naxe z Mnlchovs.kej štétnej
opery, Wagner-ov Tannhäuser z VIedenske j štátnej opery ( r~le a scénlcky návrh H. von Karajan) a Mozartov Idomeneo v pOvo<lnej Inscenácii Rlmskej
opery.

s Lnýml dlvadl:a ml sa upremiéry dvoch z.aujlmavých
diel, a to opery Lucio Silla sedemnás tročného W. A. Mozal'ta, na ktorej sa pod!efala Králcxvská opera z Brusselu (Inscenácia zaujala perfektným hudobným
nl8študovwnlm, vynl•ka·túclmJ spe'Vákm! nie
talianskeho pôvodu, jednoduchým scénickým !11ešenlm a ré~! ou ) a osta'tného
operného diela L. Bernsteina Pokojné
miesto a nedorozumenie na Tahttl, ktorého linscenácla bola výsledkom spoloč 
néhu úsilia La Scaly a Houstons kej Velke j opery. BernsteLnovo dielo s •najnovšlm -dielom zá.padonemeckého sklad·a tera K. Sto0ckhauseoo Sobota' .zo svetla zas tupovalo súčasnú opernú tvorbu na scéne stambylej Scaly.
Námetová podobnosť, čer:pajúca z clrkusovéh·o života a zo ~lVIota kočovného
divadla, viedla reallzMorov k SipDjen1u
dvoch diel uvedených v prtebehu jednéhu v ečera. Po model'Oom balete sklada:tefa N. Rotu Ce.sta SpNioovaného podla námetu rO'Vnomenného !Umu F. Fellln1ho, pre ktorý Rota skomponoval scénickú hudbu, sa mohli diváci započú
vať do obf·l \benej hud·by Leonca.vallových
KomedAiantO'V.
Dl-ho očaká.vanou premiér-ou v pravom
vý2-na me tých·t<> slQV bolo uvedenie ope'r y G. Verd-Iho Lomba•rda.n!a, k.tarú autor
s komponoval pre toto divadlo a k·torá
007Jilela znovu až po 140 rokoch 'na jeho scéne. Doménou Lnscenácle bolo predovšet!kým huctobné našt·udoVftnJe pod vedenlm GLanad·rea GB'Vazzen!h·o a spevácke obsadenie, kde za~lar1la dalšia h'VIezda s pomedzi s účasných tenorlstov spevák španielskeho pôvodu josé Carreras aloo Oronte.
V Ta11&nJSku sa často ozývajú hlasy,
k·toré krlitlzujú početnú účas t zahranič ·
ných umelcov v .preóst8'Ven1ach ·talianskych operných divadiel, na úkor umelcov domáceho pôvodu. O to v äčšlm sklamanlm bola premiéra .opery G. Donizettiho Don Pas quale, teda ~tal1a.nska opeNl
s talianskym s peváckym obsaden!m, re-
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dirigentom, scén!cJ<ým a koOstýmovým vý.tJva.rnlkom. Výsledkom Ich
snaženia bola velmi priemerná Inscenácia bez osobitých režijných ná.pa<lov,
s ťažkopádnou scénou a bez dokoOna lého
hudobného naštudovania 111·a aké je miláns ke publ!k•um :~Wyknuté. An! uznávaný
p.redstavl'tef Dona Pasquala Ses to BTuscantlnl, ktorý spieva túto úlohu u! štvrtst-oroč!e a t·akmer .,caii18Sovská" Lucia
Allbel'ltlová ako Norlna nemohli obhájlt tl'adlclu talianskej opery. Inscenácia
bola •prlkladom toho, a ko je možné vyprodukovať zo skvotnej a majstrovskej
opernej pal1tltúry nezáživné operné predstavenie.
Zá'Ver sezóny mo~no prirovnať k vel kolepému finále. Jeho vrcholom boli
predstavenl·a opery G. Donizettiho Lucl·a
z Lammermooru s o speváckou a hereckou kreáciou postavy Edgarda dvoma
popred'llýml tenorlstam!, k.torl opätO'Vne
vys túpili na javis ku slávnej scény v poradi už treti Spanlel Alfredo
Kraus a náš národný umelec Peter Dvorskt.
Dnes u! päfd eslaltlsedemroč ný Alfreda
Kra,u s udWuj e svojou dokonalou s pevácklou 1tec.hnlkou a vzh~a dom na svoj vek
je pova~ov'aný za akýsi "hlasový z~2:ra k".
Je .pra·v<la, že málok,torý tenol'lls ta v jeho
veku je schopný podaf tak perfektný
spe'Váo ky vS'k'Oil a ko on. Jeho Edgardo
dýcha eleganciou a dokon<a·losfou speváckej Interpretácie svojho pred-stavitela.
Peter Dvorský sa v tetto úlohe predsta'Vil v La Soale u! po druhý .raz, po
úspešnom hosfovanl vo vlaňajšej sezóne,
kedy alternoval v rtajto posta ve s .v erký<m Luclanom p,avarottl.m. Je Milánča 
nom dobre známy aj ako ln.ter,pret Rudolfa z PuccLnl·h o opery Boh ~ma. V tej-to
úl-ohe úspešne reprezentova l sláv.ne divadlo na zájazde v Ja pOIIls ku. Jeho meno sa často ozýva v ro~hovoroch návštevnlkO'V divadla, má mnohýc,h priaznivcov v publiku, rimor! ra di uv lball jeho opll<
t O'Vný návrat na }av!s k.o La Scaly.
~! sé11om ,

dy a zvlášť obratne rozv!ja tretie dejstvo, ktoré - podobne ako jeho predchodca - Inscenuj e bez kulls. Vyu!lva
tu volný prJestor a necháva pOso·blt valkýry Ich magickou silou a symbolikou.
Je to prek.rás ny obraz, ktorý má aj veJký úspech u obecenstva, a to t ým skOr,
že v skuprne valkS'r sQ vynikajúce hlasy
a tiež predstavl!tefky S!egl!ndy a BrUnohildy sú dokonale st<
vArnené Jeanlnne
Altmeyerovou a Hildegardou Behrensovou. Obe u! úč inkovali a j v minulej
!nscenácU a najmä druhá, ktorá medzi·
tým spevácky nesmierne vyspela, patri
dnes do galérie š pi čkovýc h wagnerovských speváčok. Vokálnu dominantu však
prinášajú do t•o hto večera Siegh'lied Jerusalem ako Slegmund a Mat,hlas mme
ako Hunding. Valkýra je nesmierne umelecky ucelená, všet ko má tu najtesnejšlu nadväznost DLrlgent Peter Schneider dokáže udržať vo všetkých ko lektlvoch obrovské n<apä.t.te.
Treti večer - Slegfl.'ied, má opätovne v ré!!l prvky romant!lckého javiskového c1tenla. Režisér Peter Hall Ich sice
zastiera dômyselnou prácou so svetlami,
viac ako In! predchodcovia presvetluje
scénu, avšak mal som dojem, !e najmll
tento večer nedosiahol úroveň predchádzajúceho naštudovania. Z večera sa toti! stráca silná wagnerovská Idea Siegfried ako reprezentant n()vého vlderua srveta, človek, ktorý má vyriešiť
za fudstvo rimohé zložité problémy a
t ejto vef.kej Idey pod-riaďuje aj osobné
vec! a plány. Man!réd Jung s pieva opllt
Slegfrleda, hoci u! nevkladá do tej•tO
post>avy telka javiskovej presvedčlvostl
ako jeho predchádza júci ·partneri. Valkoryso sa však .rozosple'V·a l Slegmund
Nlmsgem ako pútnlk a Anne Gjevang v
úlohe Erdy. Záverečný večer - Súmrak
bohov sa zasa vracia na valnejšie javls k·o a režisér tu potvrdzuje, !e celý
jeh·o režijný plán kol!še medzi javiskovou symbolikou a určitým chladom na
sta•ršle romant.l cké chápan<ie Wagnera.
Posledný "večer je však .ná.padnou preh liadkou dokonalosti bay.reutského qrchestra ; ten je výborne vyladený, dobre vychádzajú všetky sóla, lesk s láči 
kov je oprávnene v popredi. Swáca sa
však účinno s t pokrokovej Wagnerovej
vl2:le, že starý svet mus! zaniknúť, aby
IQ,!>Jllo vznlknút nové fuds tvo. Akoby rozpnilvková mytológia prekryla túto velkú
Ideu.
Pr! všetkých kritických prlpomJenkach
nová koncepcia Prsteň·a .sl zaslúži pozornosť. Dirigent Peter Schn eider sa ukazuje ako osobnost, ktorá má vlastný
hudobný prlstup k par.t11úram. Javisková
Jnscenác!a však otvorila rad ďalši e h otázok. Ako sa bude d·a lej vyvl·jaf javls·ková po<loba Wagn era? Odpoved na to
urôlte dajú umelci filozoficky vzdelani,
ktor! d·a lej domysll·a· spomlnanú koncepclu Francúzov a spolu s vedenlm Bayreuthu el-I minujú určLté pochybnootl okolo vokálnych kvalit nlek<torých tohtoroč
ných spevá-kov.
ZDENKO NOVACEK

Svojou dntel'lpr.etáclou dOIIllzeHiovského
hrdinu znova dokázal, že pat!ľ l medzi
špič ku svetových tenor.LStov. V dobrej
spevác.k e j forme, s <presv edčivými nuansami v hereck-om a speváckom preja-

N6rodDf umelec Peter Dvorskf ako Edgardo.
Snlmk.a: Lelld a MasotM, Miláno
ve, predstavil sv~)ho Edgarda a ko romantickéh o h rd•Lnu strhujúceho v záve·
reč·nom o braze, na:čo obtl!vé
milánske
publikum .p()hotovo r eag.O'Valo. Pripravilo nášmu tenortstovl nadšené ovácie a
dlhotlw18 júol, zaslQ!ený poolesk. O úspešnom vystúpeni Pet!ľa Dvors kého sa zmieruli 1 mnohé talianske dannlky.
ANNA PODOLSKA
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ltúrne leto '84 Dni organovej hudby dosiahli úroveň
najfladanejšlch akcii v rámci tohtoroč
ného bra-tislavského Kultúrneho leta. Ich
ostatný 7. ročnlk drama.turglc.ky v podstate nadväzoval na predošlé, vyrovnanosťou umeleckej realizácie patril však
k tým vydarenejšlm. úroveň piatich koncertovl. na ktorých vystúpili dvaja Slováci, ~.;ech, Poliak a Angličan re.prezentovala európsku školu, aj keď kafdý z
nich sa podpisoval vl,a stným rukopisom.
Jednoznačne možno hovoriť o mtmorlad·
ne muzikálnych, lnteHgentných typoch
umelcov, z ktorých nejedného láka experiment, snaha byť orlg~nálny a osobitý.
Vo väčšine pripadov s úspechom vyl•a dlll
svoje d~harmonlcké momenty v lnšplratlvny, umelecky obsažný výsledok. Zo
Slová.kov to ball Imrich Sub6 a :vtadimlr Ru16, z Ciech Jaroalav Tdma, Polska Maurycy Merunowicl, Anglicka Stephen Darlin&ton.
V čase, keď organové hudba stoji ná
piedestále záujmu, je škodou nevyužiť
bohatšie k'Oilfronta·čné mo!nostl rozšl·
renlm o nemeckú a franc1lzsku re.prezentáclu, ktorá by ka!dým rokom mohla
byť zastúpená u! vzhladom k jej tradieli 1 s1lčasnému kvalLtnému interpretačnému zá~emlu. Iste!e, hrá v tom záva!n1l 1llohu problém organizačno-ekono
mický, určite však nie poslucháčsky, pretofe naplnené priestory Hradnej stene
svedčia o dopyte bratislavského publika
po organovej hudbe. Berúc do 1lva.hy
tieto skutQČnostl, na Slovensku by sa
malo efektlvnejšle vyutlvať to má-lo koncertných možnosti pre uspok·o jenle záujmu o organov(! hudbu našimi pracuj1lclml. Na.jmä keď d·omáce zázemie organistov je tak rozsiahle a silné, !e by
dokázalo sa-turovať pend·anty takýchto
prehli-adok z vlastných zdrojov. Popri
kvalitných výkonoch, záujem vzbudila
l nápaditá doomaturgla, zameraná okrem Bacha a hudbu rodnej krajiny or- ·
gantstu, na 20. stor. a menej známe
org•a nové kompozlcle starých majstrov.
Tak Poliak Merunowlcz nás oboznámil
s Krakovskou organovou ta·bul•a túrou,
Vladlm(.r Rusó ob~avll pre naše pódium
skladby Ga brlelllho, Frescobaldlho a
Roszkovského, Tílma a Sza bó 7J8llstovali
v starej českej llte.ratúre (Kuchar, V·aň
hal, Cemohorský), Darllngton s dávkou
originality sl prisvojil Bux.t ehudeho. Tleto skladbičky boli skôr repertoárovými
perličkami, z Morých sa odvljal mohut·
ný tok hudobného diania cez Bacha,
Mendelssohna, autorov druhej polovice
19.. stor. a! k na jsúčasne j šlm kompozl-
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Pestr1l paletu kultúrnych podu ~atl v
rámci bratislavského Kultúrneho !e.ta nepochybne obohacuj(! komorné konce11ty.
Organizátori predstavuj(! k.o morné telesá rozmanitého obsadenia, ale neraz aj
rôznorodej umeleckej (!rovne.
Vyst\1penle nášho šptčkového komorného súboru - Slovenakébo komorného
orcbeatra ( 26. VU.} dokázalo z·apLnU ba·
rokové nádvorie Untverzit·n ej knl!nlce do
posledného miesta - a právom. Warchalovcl prl·pravill program na vysokej
Interpretačnej \1rovnl, ~tQrý patril k vrchol·o m tohtoročného ročnlka Kult\1rneho
leta. Technicky dokonale vybrúsená .I n·
te.rpretácla, str.huj\1cl muzikantský zápal
a dok·onalosť súhry boli neodmyslltelnýml paMmetraml celého koncer.tu, v ktorom odznell dlel'a warchalovcom dOverne známe a blfzke. Vyvá!enosť celkov
l preclzne konturovan~e de,t allov a vy-trlbená rytmická pulzácla zaujali rv úvodnej ranoklaslckej S~nfóndl f mol K. Kohouta, ako aj v MBJnnhebmskej symfónii
A· dU'r, č. 2 J. V. Stamlca. V jedinom
koncertan1n•o m člsle večera - Koncerte e mol ,.Il Favorita", op. ll A. Vlvaldl·
ho sa predstavil člen SKO Jozef Kopalman; v sólovom parte husi! nepodal však
celkom presvedčivý výkon. Jeho lntoná·
cla nebola bezchybná a akoby určitá
vntHorná neistota pozn·ačlla bezprostrednosť umeleckej výpovede a výraz stvárneného diela. AYša·k nasledujúca druhá
polov~ca koncertu, v ktorej odznelo Dl·
vertlmento B dur, KZ 137 W. A. Mozarta a Symfônla pre slá·člkové nástroje h mol, č . 10 F. Mendelssohna-Bal:'t·h ol·
dyhe umo!nlll W81ľchalovcom naplno upla.tnlť zmysel pre §týlov·osť lnter.pretácle, kuHivova.n1l zvukovosť, bohato dl·
ferencovanú dy~amlckll škálu za spoluMasti emocionálneho z·a nletenl,a celého
telesa.
Náš poslucháč nemá vera prlle!ltostl
stretn1lt sa so španielskou fudovou hudbou. Pod týmto atraktlvnym podtltuiom
sa uskUltočnll nasledujúc~ komorný koncert ( 2. VIII.), na ktorom vyst\1pllo Trlo
Baldo z Talianska. Dramaturgiu koncertu ,t vorili výlučne diela španielskych
sklad·a tefov, ktml sa v svojej tvorbe in·
šplrovall pOvabom a esprLtom domáceho hudobného folklóru. Trlo mladých talianskych umelcov, v ktorom sa predstavila sopranlstk·a Anaa Baldo, husUsta
Paolo Baldo a pri klavlrl Tarclalo Tovu•l, pripravili zaujlmavé stretnutie s
farebným svetom španielskej hudby, pi·
nej cLtových vzruchov, temperamentu a ·
v9raznej rytmickej palety. Cyklus plesnl z rOznych oblasti Spanlelska pre spev
a klavlr od anonymného autora umo!nll
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clám Rus6a, Pololánlka, Tanejeva, Kolossu, Rldouta. Repertoár a jeho kvalita,
z ktorýc.h sa odvljall umelecké rukopisy,
stali sa zaujlmavýml najmä v styčných
bodoch, kde skladba alebo autor avizovali zhodu. Priama konfroll'tácla najmä
v skladbách Bacha a Mendelssohna 1 In·
tel'pretačný prlstup k hudbe súčasnej,
formovali charakteristiku umeleckého
pol'trétu orga·n!JStu l jeho priameho vyjadrenia. Tak sa vypromoval preclzny,
umelecky hodnotný prejtav J, Tdmu, .lnšptratlvne lskri·Vi> prebleskuj\1cl pohfad
I. Szabóa, muzikantsky nepokojný, tvorivo hladaj\1c1 intet•pretačný výkon V. Rusóa, exponovane v.nucuj\1cl prlstup M.
Merunowdcza, invenooý, koncepčne naplnený večer S. Darllngtona. Pre nás
v zaujlmavej konfrontácii vyzneli koncerty Tílmu a Szabóa - organ~tov, ktorl štartovali na koncertn\1 cestu zo spoloč·ného bodu. Bola nim Profská jar 1979,
spolooné III. miesto, ktoré pre oboch
je uf dáYnou minulosťou. Preclzna p-ráca a umelecký rast za 5 rokov vy.protuovala osobnosti s rovnako kvaUtným
umelec.kým zázemlm, ale rozdielnym rukopisom. Poklaf J, Tílma SVQ<jou preclznou dokonalosťou a! nadbleha poslucháčovi, svojou muzlkalltou v}'ltváora dojem
momentá.l nej lnšpLrácle, prirodzenej Im·
provlzácle, I. Szabó je hudobntkom s
koncepčne
premyslenou drama.t urgiou
koncertu l sklad·leb, na ktocej vyrovnal\e pl)ll'tlctpujll zl·o!ky ratla a cl'lu.
S2labó vo s·vojom repertoári akoby naschvál volLl skladby, v ktorých lnte!'lpretačnou strledmostou pomMe celkovému
výsledku, Tílma zasa uprednostňuje tle,
ktoré musi obohat.l( a svojou invenčnou
muzlkalltou dokomponovať (.prvá čast
vyst\1penl-a). V oboch sa v§a,k · sk.rýva
velký hudobnlk s hlbkou ducha, technikou profesionála, Lnterpretáclou majstra.
Tílma si zv.olll pre toto vystllpenle predovšetkým Bacha, pred ktorým preclz.ne
nakomponované f(lgy Kuchal'a a Vaňha
la, citlivo vymodelované Pospl.šllove Malé fan1A~1e na husttské motlvy, op. 12,
atrakUvne Pololánlkove v.a rlácle pre organ · a klavfr, op. l (s Norbertom Hella·
rom z Poohy) boli Iba rozohrávajúcl.m
sa entrée org.a nlstu pred velkým proje.ktom z diel J. S. Bacha. Hral Prel1ldlum
a fúgu E dur, BWV 566, Canzonu d mol,
BWV 588, Tri chorálové prelúdlá, BWV
662- 664, Prelúdium a fúgu h mol, BWV
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speváčke prezentovať decentný, ale pritom temperamentný výraz, kuJ.tlvovaný
komorný prejav a muzLkaHtu cltenla.
Menšlm plochám jednotlivých plesni dokázala interpretka sv.oj!m komorne znejúcim lyrlckým sopránom vusnú( útlnnú dynamlck\1 a výrazov\1 kon:t.rastnos(.
Prljemne sfBJrbený soprán postavila do
slu!leb výrazu aj v piesňach M. de Fallu a E. Granadosa. S dramaturgicky menej objavným programom sa predstavil
na koncerte huslista Paolo Baldi - hral
diela P. Sarasa.teho ( Player.a, Andal1lzska
romanca l a M. de Fallu, v \1prave F.
Kre.islera ( Spanlelsky 'ÍIIlnec ). Vll'tuózne,
na efekt zamerané skl·ad,by, vyfaduj1lce
suverénnu techniku, neboli lnter·pretač 
ne zvládnuté bez zvyšku. Pri kl·a vlrl
oboch 1lčln,kujúclch spofahllvo sprevádzal .pohotový Tarcislo Tovazzl, Morý sa
predsta·vll aj ako sóltsta v klavl.rnych
skladbách l. Albenlza (Cordoba, Rumeres de Ia Caleta). Obe Interpretované
diela stvámll výr.azovo diferencovane a
technicky Isto.
Prallkl komoml a6U1tl patria k početnej plejáde kva!Ltných českých reprezanrtantov komornej hry. Vyspelé sláčl·
kové komorné teleso, pri zrode kto:rého stál violista Hubert Slmáček, teraz
umelecký vedúci súboru, je v s\1časnostl
komorným s1lborom Symfonického orchestra hl. m. Prahy FOK. Pra!skl komornl sólisti pod taktovkou hosťuj1lce
ho dirigenta S~anlslava Vani! ka ( 16.
VIII.) uv.ledll program preva!ne z tvorby českých skladatefov, ale aj diela
svetového koncertného repertoá.ru. U! v
\1vodnej Slnfónll In B J. A. Bendu teleso zaujalo prlznačným, mäkkým, a!
vrúcnym .tónom sláčikov. Emotlvne pOsoblvým muzlclrovanlm a zvnlltornenlm
výrazu prafskl umelci presvedčlll aj v
zaujlmavom Divertimente in Re Jtrlho
Laburdu. Stvárnenie Divertimenta F dur,
KZ 138 W. A. Mozarta pot·v rdllo lnter,p retačn1l llnlu s1lboru - dOraz na mäkkosť
kreovaného tOnu a spevnosť melodickej
llnle. St'lstredenle sa na lntrovertnejšl
komorný prejav a menšia zvukové prleraznost a dravosť vo vý·raze poznačili
aj Interpretáciu Suity pre sláčiky L. Janáčka. V diele pOsoblvo vyznel~ predo·
v§etkým vrúcne lyrlcké pasá!e a silné
emocionálne cltenle. Miestami v§ak ml
v stvá.r.nenl diela chýbal väčši drama·
tlcký nábfrj a výraznejšie dynamické
kontras ty.

544. Ná,roč.né skladby evokovall u organistu predstavy zacielené predovšetkým na bázeň k hodnote textu a jeho
maximálne prl·r odzené spros~red.kovan!e
poslucháčov i. Nehral sa na experimen·tátora, nepresadzoval seba, ale Išlo mu
o stot!ll!nenle s umenlm autora.. Svojou
muzlkalltou, citom pre mieru a hlbkou
myslenl·a presvedčil o nároku na meno
bachovského Interpreta.
Im.rlch Szabó mal jeden zo svojich brilantných v ečerov, keď sa dari rozdávať
hodnoty pretavené vlastným umeleckým
napLnenlm. Celý program prla.m evokoval k takejto spolupráci. Hudba Dandrleua, Schmidta, Salnt-Saensa, Liszta,
Duprého, Kolossu (mysliac l na Cernehorského a Bacha) pr iam n1ltl Inter preta
modelovať zvuk, farbu, koncepciu. Szabóova koncepcia niesla znaky striedmej
llnle, nenadsadzova la ani neuberala,
podliehala Iba jeho vlastnej emoclonál·
no-racionáLnej osobnosti v Ideálnej harmónU. Zapôsobil a presvedčil o svoje j
velkej perspektive.
I dalšl sólisti vekove pr.iamo nadväzovall na našich org·a nlstov. Poliak 1 An·
gllčan reprezentovali generácie plného
rozmachu, prlstupom však s markantne
rozdielnou mentalitou a umelec.kým vkusom. Merun.owlcz zapôsobil a! nesympatlcky preexponova·n-osťou vo všetkých
smeroch. Vstupným plénom v Bachov·o m
Prel1ldlu a f\lge Es dur pr~·am ohlušil
poslucháča, č-iast očne ubl'al z neho v
krehkej Krak·ovskej tabul·a t1lre u pokračujúc Bachovým
Prelúdiom a fúgou
a mol, BWV 563, cez Mendelssohnovu
6. sonátu d mol, op. 65, FMnckovo Plé·
ce herolque a! k Regerovej Introdukcll
a passacaglll d mol nepoJavll v exponova·nom zvukovom prt'lde, pOsoblacQ<m predlmenzovane, psychicky ún·avne a odpudzujúco na poslucháča . Naproti tomu o
dva roky mladšl Darllng.t on pr edstavoval eleganciu, vkus, maximálnu koncentráciu, a to najmä v pomalých, umeleckou stavbou najná·r.očnejšlch časuach,
súčasne ale najrýdzejšle prez,r ádzaj\1clch
·tvo ~lvé schopnosti I-nterpreta. Darllng.ton
nasadil námčný kurz v Buxtehudeovl,
k.t orý potom graduj1lco l'OZVIjal v Bachovl, Moz8Jľ.tovl. Mendelssobnovl, opäť Bachovi, Podprockom, Rldoutovl, Franckavl, Reutherovl. N ajväčši bol v Mozartov!,
Franckov.t, Rldoutovl, Bachových chorálových pr.edo~rách, re.zer·VY sa ' vysk,ytll
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Sl6i!ikové kvarteto Voce1 z Rumuns ka
bolo hosťuj1lclm s\1borom predposledného koncertu cyklu ( 23. Vlii.). Pod pO·
vodným názvom Vooes Contemporanae
1lspešne sa uviedlo v rámci Interpódla
počas BHS v r. 1979. Kv.a.rteto ambicióznych h udobnlkov s l pre svoje bratislavské vyst1lpente vybralo na úvod reprezentatlvne dielo - Sláčikové kvarteto
č. 2, D dur, op. 22 od G. Enescu. Súbor
sa zmocnil diela v partnersky cl·tl.lvom
sl1znenl, dosiahol vzájomný s1llad a muzikantsky zanleten\1 at mosféru. Temper amentný výk·o n a citlivá s1lhra telesa právom zaujali. V druhej polovici programu hosťuj1lce kvarteto prednleslo diela
J. Haydna a W. A. Mozarta. Interpretáciu Sláčikového kv·a rteta d mol, op. 76,
č. 2 ....:.. ,.Kvln~ového" od J. Haydna poznačila štýlová
neu j a9Ilenosť.
Napriek
viacerým pôsobivo prepracovaným a muzikálne stvárneným úsekom, dielo ako
celok nevyznelo presvedčivo. V rýchlejšlch častiach sa vysky1H technicky nie
celkom dotiahnuté pasáže, k'toc~m chýbal'a zretelnosť, Istota a pevná metrorytmická pulzácla. Celkove ml chýbalo
vo výkone viac noblesy a elegancie. Podobné výhrady na ma·r go štýlu a tech·
nlckého zvládnutia partov by sa dali
uviesť aj piľ·l lnterpretá.c ll Sláčikového
kvarteta B dur, KZ 458 ,.Loveckého"
W. A. Mozarta. Presvedč ivejšie vyznela
pomalá ča sť kvarteta LAdaglo l. v ktto re j účinkujú c i uplatnili väčšmi preclznosť predvedenia a zmysel pre pOso·
b lvosť detail ov.
Záverečn ý koncert komorného cyklu
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v rýchlych častiach - fúgach Bacha,
Buxtehudeho, Reubkeho, záverečnej časti
Mendelssohna. Napriek Istej nedotlahnutosti možno Darllngtona považovať za
osobnosť koncertného pódia. Jeho hra
mala Invenciu, napätie dobré.ho hrá,ča a
hudobnlka, estetiku v celkovom dojme
(v dramaturgii 1 jej interpretačnom od·
raze) subLimujúcu sa do záfltku.
Vekovo uzavieral prehliadku Vladimir
Rusó. Organista par excellence, ktorého muzlk·allta, Intelekt a ·Invencia predčlll neraz kolegov z konc ertného pódia. Tentoraz však časová stiesnenosť
[dop oludnie mal vystúpenie s komorným s\1borom ) a rušivé momenty zo
strany poslucháčov na koncerte, pOsobiH nepriaznivo na j.mä na úroveň prvej
polovice vystúpenia. Nervozitou poznačená Bachova Fantázl·a G dur, BWV 572
nezostala bez dOsledku ani u Gabrlelllh o, Frescobaldlh·o, Rozskovského a vrcholila v Bachovom Prel\1dlu a f\1ge
h mol, BWV 544. Skladba, k·torú som
v jeho Interpretácii p oč ula štyrikrát na
pódiu, priniesla aj dalšie prekvapenia
v experlmentujúcej koncepcii organistu
- vynášanie tém nie zmenou registrov
ale manuálov. Za flktlvnej predstavy
troch (pri existu júcich dvoch) manuálov chcel Rusó zlsk a ť štýlovo sice ak oeptovatefnú, a le poslu c háčsk y na Bachovu hudbu velmi predlmen.zovanú prácu s témami. Indlspozlcla s pôsobil a dojem r ozklls kovanostl, zvukovej nevyrovnanostl. V te}!'o Hnil po krač ova l ľ v Men.
delss oh nove j sonáte, kde kont·rastnosťou
časti (najmä nezvykle pomalou druhou
a l'ýchlou štvrtou ča sťo u ) vyprofiloval
maximálne romantické vyjadren·le. Interpretačne vygradoval Rusó svoje vystú.penle kompozlclaml zo s úča s nosti - vlastn ou Fantázi ou a Tanejevovýml Chorálovýml var~áct.am !. Obe skladby sil velmi
vďačné pre tvorivého umel ca, ktorému
um o !ňuj\1 použi( široký dLapazón svojho umeleckého zal oženia. Fantáziu sl
skomponoval alebo "ušli" priamo na
mieru. Je to velmi I nv enčná, Interpreta čne vďačná (l keď nár oč ná}. k poslucháčovi sa zrozumltefnou rečou hudby
prlhovára júca kompozlcla. Rusó v oboch
dielach vyufll kompoz lčn o- organlstlcké
vedomosti s maximálnym dar om Invencie v prospech s kladby, ale l posluchá·
ča, ktorému Imponovala bohatá prezentácia skladatelskej l Interpretačne j fantázie org.a nlstu. Tanejevove va.rlácle akoby dok·reslovaH vo svojej zvuk o·vo-farebnej konc epcii úmysel organistu pôsoblt
na po5 l ucháč.a novým pohladom.
ETELA CARSKA
. ' ' '
patril opäť komornému orchestru. Bol
nim mládežnlcky Orchestra dl Mandollal
e Cbltarre z talianskej Brescia, ktorý
opätovne pr.Uákal (po predchádza júcich
koncertoch navšt!vených len skr omne l
značný p o čet p osluchá č o v ( 26. VIII.). Orchester mladých študentov-hudobnf.kov
hraj\1clch na brnkaclch strunových nástrojoch predniesol pod vedenlm svojho dirigenta Giovanni Llgasacchlho diela klasického koncertnéh o repertoá•r u ,
a le aj skladby lnšpl•r ované folklórny mi
·t radlclarnl a úžitkovou zábavnou hudbou. Drama.t urgtckú ,. v šeho chuť " posluc háčsky
úspešného podujatia uviedli
mladi hudob nlcl skladbami autorov z
obdobia baroka a klasicizmu ( Lulgl
Boccherlnl - Slnfonla da c·amera, Antonio Vlvaldl - Slnfonla C dur}. V koncer.tantnej skladbe Sllvl.a Leopolda Welssa - Koncer t pre gitar u a ·orchester,
ktorý v svo jej dobe pOsobll ako úspešný
lutnlsta a skladatel, dostal sóllsrtck\1 prlle!liosť
sympa.t lcký Al essand·r o Bono,
ktorý zaujal cltlolvým. a m.uzl·k álnym prejavom. Druhá polovica koncer.t u vyšla v
1lstrety v.k usu mla dého obecenstva. Zlvé
r ytmické cltenle, zmysel pr!! vzájomnú
súhru a predov šetkým spontánnosť prejavu a rados( zo spol oč ného muzlclrovanla boli sp oloč ným momentom: pri
stvárnenl skladieb pestrého !ánrového
okruhu (Claudie Mandonlco, Scott Joplin, Rafaele Cala ce, VIttorio Monti). Na·
prlek štýlovo a chll'r akterovo r Oznorodému programu, orchester hudobnlkov z
Talianska prini es ol na pódium kúsok tallanskeho kolorLtu, lud ovej melodiky,
spevnosti a pr ljemnej úsmevnej pohody,
l ked nie klasicky k oncertného zá!ltku.
ELEONORA KYSELOVA
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Zabudnutá opereta, objavený autorJ
V knižnej práci Cesty oper ety (OPUS
Bratlslava , 1982) sa sice po..tarll o zac h ytiť cu lý rad mien a utorov aj menšfch di el hudobno-zábavného divadla ,
kt.oré nezazneli na javisku SND, pripadne neskôr Novej scény, a le s odst<upom
ča s u sa dostávajú auto!'k e t<,nth y l tejto
š túdie do rúk dalšie lnfo.rmácle o tvorcoch, ktor! sa podlel•ali na vývo-ji spomlnaného žánru na Slovens ku. jedn ým
z nich je aj Ot·to Br~c krner, čes k ý skladuteY a hudobnlk, ktorý ži je od roku
1964 v Pra he. Od neho som dostala
aj r ad lis tov, ktoré sa stali podnetom
na naplsanle tohto materiál-u. Záujemcom o našu nedávnu hudobnú min ulost
snáď sprltomnl fa kty okolo osudu a utora, ktorý dlhé roky pôsobil na -Sloven sku a tu naplsal aj operetu !taj bohémov.
O Ottov.! B r~c kn erovl sa čo-to dozvieme z k·rátkeho žlvoroplsného h esla v
Ceskoslove nskom hudobn om slovnlku
osOb a Inštitúcii, k•torý vyšiel r. 1963.
Radi by sme však niektoré úda je spresnili a doplnili na základe plsomnej In formácie od samotné h o sklacLatela.
Otto Br llckner (1&. 5. 1907 -r Prostljo-re l l tudo-ral na pralskom konl&rvat6rlu (., r. 1925-33 l: husle u R. Relulga, harmóniu u R. Karla, Jnltrument6clu
u dr. ). Krupku, hudobné formy u K. B.
)IrAka. V Nitre pllaobll od r . 1935. Ui!ll
a Istý l!aa bol rladlterom na tamojl eJ
hudobneJ lkole. Patril k známym a obrébeným nitrianskym hudobnlkom a tak
aJ po rozbltl republiky ho nechali na
hudobneJ l kole ul!)( do konca lk. r .
1939. Potom Otto Brlickner odlllel hrada ť al prácu do Protektorátu. Ale, ne6apelne. Pretole dostal viac lis tov od
l'fojlch nitrianskych tlakov, ktorl ho -ryztvall, aby aa vrátli, le aa budé u neho
ul!lt' aékromne, opllt' prichádza na Slo-rensko. 21-rl sa 16kromnou ul!lterlkou
a Círadnlckou praxou. V Nitre bol do
1. 9. 1942. Mllol Ruppeldt aa zulél ll
o to, le O. Brllckner sa do.tal od 1. 9.
1942 do sCikromne j hudobnej l koly -r
Spllake J Novej Val. Pllaobll tu krátko.
Na korko v Banske j Bystrici potrebovali
ul!ltera hus ll, odchá dza na tamojllu hudobnCI l kolu (od 1. 2. 1942 do konca
r. 1948). Tu bol Istý l!as aj rladlterom
hudobne j lkoly. Pol!as SNP aa dal k dispozicii Národnému výboru. Ako mnoho
dobrovolnlkov 1 O. Brllckner pomáhal
ko pať zákopy a bol národným správcom
v obchode 1 hudobnými nástrojmi. Po
l!lastol!nom pollal!enl povstania ho zatkli
a vypoi!Cívall na gesta pe. St'utnou náhodou sl zachránil llvot. Po osloboden l naďa l e j p6sobll v Banskej Bystrici v
hudobnej l kole a v obchode 1 hudobnýml nástrojmi. Od r. 1948 odlliel do Levie, kde bol do r . 1958. Nesk6r tu ul!ll
na gymnáziu a k eď sa tu zalol lla hudobná l kola, tak v ne j. Okrem toho vera
hr al ako a61ista (huslista l a viedol ochotnlcky orchester - a ko napokon vlade, kde p6sobll. Keďle v SNP utrpel
zranenie, ktoré ho takmer vyradilo 1
koncertnej l!lnnostl v prospech dobrol!lnnýD a k'ul teírnych llil tlteícll, podrobil
•@- vl apkráť• operácii ravej ruky, vďaka
l!omu sii vrátli k svojim milovaným husliam zh. Nlcollo Bergonzl. Otto Brllckner
bol tlel aktlvny ako autor viacerých
operie t a Iných skladieb. Zlolll operety
Raj bohémov, Záhada nefrltového nár amku, 2enlchovia, melodrámy Siroty
(na text Ľ. PodjavorinskeJ), Balada o
ol!lch topll!ových (na báseň ). Wolkra)
a nlekolko populárnych plesni, ktoré vy ·
I li aj tlal!ou.
Všetky -operety plsal na jprv na slovenský text. teda nielen Ra j bohémov,
ku kotorému naplsal libreto Slováok dr. A.
Kostolný, a le a j Zá h adu nekttového náramku (podla knihy Hav lasa) a Zenlch ov (podla knihy Mach áč k a). Ked sa
pos lovenč en é 11bretá dvoch posledne menovaných operiet stl.'atlll, opä( Ich spamiHI zrekon§truoval podY.a knih pôvodných českých autorov.
Paberkovlté Informácie z mnohých
Br~ c kne rov ýc h li stov au~ork e t oM a člán 
ku sa post upne ro7ll'8s~a li, a tak sa podarilo dopLnlt nielen neúpl•n ý ži>votopls
v encykl opedickom hesle, ale aj históriu operety Ra j bohémov, ku ktor ej existu je klavlrny výťa h (li breto je u Oskara Neuma.}stoo v T renčl·ne, sám autor
hudby ho nemá, no podarilo sa ho zr ekonštruova ( na základe ·!Dfol'ffiác11 sk la datera h udby a samotného klavlrneho
výťahu) . Prečo sa 7Jaoberáme práve osobnosťou ONa B r~ckonera a jeho dielom?
Tak ako životné osudy toh>to českéh o
hudobnlk a, dlhé roky pôsobiaceh o na
Slovensku, mala a j jeho opereta Raj bohémov zaujlma-vý osud, poznačený nepokojnou vojnovou dobou , psychózou tzv.
sloveiliSkého štátu, čo sa od.r.azUo na reakctl Istej časti súdobej tl ače .
O čo išlo? Raj bohémov uviedol Divadelný krélok miestneho odboru Matice
slovenskeJ v Nitre dňa 8. 2. 1941 v nitrianskom Kulteírnom dome. Libreto · k
štvorde jstvovej operete zo života bohémov a v.tedajšej meštiackej spoločnost i
na.plsal dr. Andrej Kostolnf. (Pozn. aut.:
dr. And rej Kostolný, 2lnámy l.lterá•r ny kr1·
tik, splsovater a oprek ladater, na·r . 26. 3.
1903 v Palúdzke - zomrel 12. 3. 1984

Otto Brlickner dnes.
v BMtlsla ve. PatrU k prvej popr ev ratove j generáctl literá·tov. V-en<WraJ sa n·a·jmä poézH P. O. HvlezdosLa.va. Na tllto
tém u na.plsal nlekolk·o štúd:l!, a.ko aj
doktorskú prác u. RedlgoWil Hv.tezdoslavove sptsy vo vydBivatels w e Tatoon . Prekladal tiež dieLa A. Dumasa, R. Rolian da a Iných foo ncllzskych autorov. Po
štlldliu "l!esk os l ovenč lny " a francllzšUny na FFUK v Bra111sla.ve pôsobil a ko
pedagóg na viacerých stlredných š kolách,
okrem Lnéh o aj v Nitre. NeskOr bol
činný ako literárny kll'lltr1lk a vydal tr!
zbierk y poézie, bol tiež autorom diva delných h ier a próz.)
!taj bohémov bola - podla In formácie z . NJtrlanskej stráže (.r. XXI , č.
4/ 1941, s . 2) " . .. spolcH!enskA satira, .,
ktoreJ sa llahá falolná morálka meltlactva. Hudbou sa autor snall vystlhnCit' dva svety - atarf a dnelof, moderný. K tomu poullva orcha.ter dvojakého
obsadenia. V tejto hudbe kaldf nájde
nlel!o pre svoju 1Alubu. jedni moderné
ja11ov6 hudbu, in( koncertné kusy, pol·
ky, vall!lky a plesne na lyrické búne.
Sedemnált'l!lenný orchester prvotrlednych k-raUt z nitrianskych hudobnlkov
dirigu je sám autor O. Brllckner. Hru rellruje 1námy rellaér Ľ. Boronkay." Tolk-o dobová sprá.va z pera zn ač k y "-áň".
(Pozn. aut.: MedZ1 účlnkuj ťíclrnl nachádzame aj meno mladuč k ej Anny Mániavej, vtedajše j žiačky nlttlanske j h udobn ej školy, ktorá sa neskôr s tala čle n 
kou a sólistkou SND, kam ju zaviedol
präve O. B r~ckner k svojmu spolurodá ·
kov! z Prostlljova j. Vincourkovl. jedná
sa o zas!. umelkyi'lu Annu . M artv oňo
vú .. . )
Po preltudovanl klavlrneho vtt'ahu je
opereta Raj bohémov zlolená z 24 hudobnfch l!lsel. Predoh ra je naplsaná v
štýle potpour•rl. Z h tňa na·jznámejMe mel·odlcké motlvy operety. Ta k, a ko sa plše
v cl1ovanej noticka, pos lu ch áč t u moh ol
n ájs ť hudbu rôzneho charakteru, dobovo hudobn!! štylizovan ú po strán ke · ry-tmickej, dobre h armonizovanú, vhodne
pr eko.mponoovam1. R}'tm1oky sa obja'Vujťl
najmä swingové prvky, al e využlva sa
aj rytmický model va lčlk a, polky, fa xu, anglickéh o valčlk.a , ·poch odu, v baletných čls l•ac h zasvieti tzv. arabský tanec, je tu pôsobivá serenáda 1 huslové
sólo, v ktorom sa preukázala sklaodatelova osobná s kťísenos t s týml!O nástrojom.
Okrem toho je tu viacero melod·rám, podmarovaných nevtler.av:ou· Inštrumen tálnou
hud·bou. Na aut orom dop1nenom a čias
t oč n e zrekonštruovanom starom kla.vlrnom výťah u vidieť, že die lo sk-omponoval
profesionáLne podkutý s kladlliJtel, ktorý
ma l navyše Invenciu a "ra.hk ú lľuk,u" pre
tvorbu potencionáln yc h šlágrov. Mnohé
čls l a z operety Raj bohémov skut očn e
s populárneu - polku " Pôjd eme do Honolulu" sl k rátko po premiére pospevovall ope ret u m ilu jťíc l Nl•tralll!a. Anglický
va l čl k "Po každom sklamarnl" neskOr vyšiel tlačou v Ba nskej Bystrd.ct. Výsmech
meštiackej morá lk y, ktorá boloa v Raji
bohémov Ist ým obrazom Vltedajšej popán§tenej s p o l oč nostt, je v operete
O. B r~ck nera a A. K-ostoLného demon štr ovaný hned v úvodnom dejstve. T~
vystupu jú predsta'Vlte~la ma lomesta so
svojou predstavou žLvot.a, oltov, lásky.
T}'lplck.ou flgť!rkou je napr. Ostrovská,
pred sed n lčkoa spolk u "Záchrana ". Pred
čim mal ch ránit te111to spolok? P.red morálnym ť!padk om, a ký p redsba~OVI8li v.tedy oblúben é •tance, ma ] ť!.ce " 1 !!tmua
podozrivý, kluvý a v kfi!och divý'. Ale
ústam! týchtoO antlhrdtn ov sa veselo broj!
aj v oč! I Lt e ratť!re, ktorá "b6ra tradtl!né
mravy". A•u.tol.'l dobre ·vy.stthH fa lošnú
pseudon!Orá l•k u malome91la op wt~ ktorej posta vU! svet boh émov ( 1 ked z nášho hladiska tiež ovanwtých Iba ma lič ·
kými svetáot·va ml, demonšt.rovanýml najmä vzť ah om k ženám a lá5ike) . Pravda,
v tých časoch - ved dielo bolo z pera

česk é h o autora a zaznelo za tzv. s lovens kého štátu - boli provoka.U.vne aj podobné vyznania z úst ženskej h rdinky
RII:
" V raJI bohémov je láska jediný poklad lt'astla, v raji bohémov bohatstvom
nám, veru, lásku nenahra dili. Nám je
nl1ka podlosť sveta, ktorá v nás odpor
budl, preto stránime sa zlata, chránime
ea rudi ". A zbor bohémov k tomu dodáva:
"V raJI bohémov by bol bez lásky len
samf lial, bez lásky z nás by to veru
nik nevydrlal ".
Teda útek do sv eta cLt·ov? Iste, malý
odpor, a le predsa len výooz odpcn-u vočl oficiálne h lásenej morálke, ktorá bola pre Istú čast vteda jšej spo l očnosti
typická. Nie, bohémi tu nevystupu.jú ako
revoluclooárl - Ich revolúcia začlna 1
k onči Iba vo svete lásky. Ale predsa sa
~ čomusi vyslovili aj ked Iba ako
javlsk ovl h rdinovia. A d~vá k sa možno
v duchu spýtal: "Aký te to svet, v kotarom sa n edá vydrž.at?" Pochopitefne, aj
jemný rprotest vyvolal ohlas, ktor ý neo~akáva ll
a ni .a utori ani samotn!
divá ci,
dobre
sa
za.bávajúcl
na
de}!, zaplnenom lúbostný.ml zápletkami
a zvratmi. Na}prv vyšli dobré kritiky .
Tak Slovák 23. 2. 1941 zveremu rozsiahlejši oh las n a premlé!'u z pera znač
ky j. B. ( Podla úda-jov O. Brtlcknera
boli t o začl•atoč n é plsmená pseudoonymu
Jozefa Borovského, pod k to.rým sa skrýval nl<trlansky hudobnlk a skl adater Jozef Rosinský). O. l. sa v člá•n ku plš e:
,.Premiéra bola -rypredaná nlekorko
dni -ropred. Tunajlla odboi!ka Matice slovenskeJ sa saujala o dielo, ktorého libreto naplsal dr. A. Kostolnt a hudbu
1lolll Otto Brlickner. Dr. Kostolnt je
známy vedeckf pracovnlk a profesor obchodneJ akadémie, ktort naplsal a aj
prelolll uJ nlekorko divadelných hier.
Vytfka sa tomuto libretu, le je zdlha-ré, a le má málo deja. Opak je pra-rda - libreto Je sice pridlhé, ala Je r evuálne a 1 -rtlpnou konverúclou, ktorá
íDA 1:8 ciel pobaviť . Ako pes trt celok
vlak skvele obstálo . . . hudba nie je
labl6novlt6 a prevyluje v kaldom ohla de, ako ., lnl trumentácli, tak v harmonli:Acll, v slovens keJ deklamácii a melodike doterajllu slovenskCI opere tnCI
tvorbu. Niektoré llágre aa stali ul v
Nitre populárne, trebárs neboli elte vydané. Najviac sa pái!ll lláger Honolulu,
Arabakt tanec, tangá Raz dá vno, V ra Ji
bohémov, awingy, valsy a l. Mel6dle
týchto l lágr ov nie sCI naivné a vulgárne,
ako to obyi!ajne býva. Je to hudba kultivovaná a citová . . . V harmonizácii je
pestrá, pritom prirodzená a or chester
dobre podmalováva melódiu. Kde Je to

" Opereta vraJ má byt' oatrou satirou
mestskej morálky. Kritika sama 018bt
elte nie je zlá vec. A velmi by sme
boli bývali vďal!n l librettato-ri, keby bol
poda l také kritiku, ktorá preSYedi!uje a
vychováva k lepllemu a tde61nejltema
llvotu. Ale l!o sme -rldelil ZAatancOYia
morá lky boli tak vyflguro-ranl, le budia
odpor. Odpor aa aamoi!lnne prenála na
tle mravné zásady, ktor é zastáva j6. Bohémi, ktor l 18 spravujé úaadaml vorne j lásky a rozhára-ného llvota, domlnuJCí a atávajé sa mll.u!kaml, obecuatva . . . Je to prlpustné, aby sa v autorltatlvnom l táte roztrusovali borletlck6
heslA ? SCíhlaal to s kresťanskou morálkou, aby aa t lakom dávali za vzor tyl iU bohémi ? ... Mali s me v Nitre operety, ktoré boli nie tri razy, ale desať r61
hojne na vltlvené. Toto nám -rl ak nemal e byt' znakom umelecke j hodnoty diela.
Plaalo sa, l e oper eta by a mala dostať
do SND, ale vhodnejlle by bolo, keby 11
dosta la na l tá tny Index, z ktorého 11
pán re daktor len posmlqva. Keby 11
dávalo ., Nemecku libreto, ktoré je umerané proti l tátnej tdeol6gll, autora
by late zatvorili."
Tu už iš lo a ko sa h ov.o rl - "do tuhého" . Nasledova lo prenasledova-nie autorov zdanlivo nevinnej operat·ky Raj bohémov. Niektor! účlnk u j úol profesol'l boll z trestu ·preloženi (podla Lnformácle,
k torú autorke článk u dal O. B·rtlckner,
musel odisť do Bardejova dr. A. Kostolný, prof. Michal Olejá·r z n1trl·anskej
Obchodnej ark adémle, ktorý tancoval v.
operete swlng.ové člsla, bol preložený do
Banske 1 Bystrice a pod.), samotný O.
BrtlckiÍler podliehal mnoh9m vyh rážkam
a napokon odišiel - na odporOoonle
M. Ruppeldta - do Spišskej Novej Vsi.
Zloba, podfa rbená naclonal1zl'1om, však
sprevádza la autora hudby k operete Raj
bohémov až do sk ončen1a vojny. Vypov edať všetko na ploche jedn éh o člá nku
je neadekvá tne zložitému životu O.
Br~cknera. Ak plšeme o h lstórU operety
Raj boh émov, je to z dôvodov jej za!la·
denla do histórie slovenského hudobnozábavného divadla, kde má práVIOJJl svoje miesto, a le l pre ukázanie okol nosti,
v ktorých sa často VY'1lVárala verejné
mienku o diele a .a utoroch , následkom
čoh o sa rôznym spôsobom ko.mprli.kovall
ludské os udy v ťaž k ej dobe V•O]ony.
Raj bohémov sa zaraduje vedra ďal
šieh diel O. Br~c kn era do .profollu čes
kého skladate ra , ktorý odchova l vera
slovenských hudob<nlkov, podJIIletll mnohé a ktivity pri oživeni amatérskeho k·oncel tného života v menšlch slovenských
mestečkách a sám bol dobr9m huslistom-sólistom 1 pedagógom. Dnes žije v
Prah e, trochu zatrpknutý, pretože jeho

· Dobová fotoiJrafla z l!las vzniku operety RaJ bohémov. z ra va: Michal Olejár,
dr. AndreJ · Kostolný, tni . Kol!ár - profesori Obch. akadémie v Nitre a Otto
Brllckner.
tr eba, hudba dobre charakterizuje dej a
osoby. Skladater je skromný, nenárol!ný
i!lovek, zallélllý o kultéru v Nitre. Po dujal sa práce, ktoré by tu Iný ťal k o
vedel zdolať."
Podobné kladné hodnotenie vyšlo z pera znač k y "y" a.j v Slovenskej polttlk e.
Ale časopis Slovák 26. 2. 1941 ,;r evidoval" svoje názory v č l ánku "Poznámky
k operete Raj bohémov" od autora, podplsaného zn ač k ou "G. Z." Z pomel'ne
rozsia hleho novinového č l án k u vyberáme:

život mal bolestné skl•ama.nla a zlé skúsenosti z vojnového besne.nla, p.remletnutéh o l do denn ého kolobehu. Nech
je tento ·č lánok aspoi'l ma.l ou satisfakciou
za snaženie, ktoré chcelo rudom prinies ť l v nepokojných časoch radost!.. ale
aj kus poznan ia seba samých. l.la l ,
dr. Andre j Kos~olný sa tohto spomienkového mater iálu nedožil, no nepodall'llo
sa ani zachytiť jeho spomienky a vyznania na mladistvú éru žlvotra, v ktorej
fa ndil operete.
TER~ZIA URSINYOVA

Komorný cyklus SHF a GMB

programu duom I Marl·nal (spolu s M.
Ba b ják·om) bolo cl tlf ešte výrazovú l
technickO n edotvorenost. Nesporne l tu
Ide o pekný h lasový materiál. ten však
ešte nedozrel a nedospel k svojej možnej kráse.
Azda len čas dá odpoved na atázk u, a kým smer,om sa bude ubera ť da.lšl
v9lvoj M. Dvorského, ako zúr·očl svoj ta·
lent.
Bez oh ladu na spomenuté kv.a litatlvne rozdiely bolo stretnutie s mla dými
umelcami v Klariskách podnetné a pre-

(Dok ončenie z 5. str.)
Jeho zama t·OV·O sfarbený hlas, p·l ný ly.rlckej nehy je umocnený presv edčivou muzlk·a lltou a detallme prepoocovanou tech nik ou. Veloký úspech u obecenstva bol
plna zaslúžený. U tenoris tu Ml110sl~va
Dvorského, k•torý sa predstavil prednesom ár ii z Bach ovej
Ka ntáoty č. 20
,.Ewlgkel!t, du machst mir bange ... ",
Belliniho - Vanne, o rosa Fortunata,
Verdiho - Ad una s tella, Brindisi, Masseneta - ária Werthera z rov nomennej
opery, Rossiniho - La D.anza a v závere

s vedčivé .
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