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Ing. ZDENKO JEOLICKA
Už v zač iat koch pripr,avy výstavby nového Rozhlasového stredlsk,a v Bratisl·a.ve, pri posud21ovan! návrhov aTch i.tek.tonicko· urbanlstickcj sútaže. jedným z dôležitých k ritéri! bol koncept ·riešeni a
vefkého kon certného štúdl·a pre symfoni cký orc hester so zborom a s účasť.ou
verej n osti. Takýto priestor s dobrými
akustickými v lasnosťami, účelovo vybudovaný na dobrej úrovni. chýbal rozhla su u nli s vla stne už ocl začia tk ov jeho
existencie. V t ridsiatych nok·och sa wo:hlasové št údiá v Európe, ale ·a j vo sve.te,
budovali ako pr i estory, do ktorých bolo
.práve možné umi es tniť ú činkujúcich .
Tento pos•tup a oh ápanle
potrebných
verk ost! or i estorov nebol motivovaný iba
ek·onomickýml h!adiskam!, ale aj v.te-

chýb a nedostatkov ako vp vlast n ej 1nteop.retácli. ~a k .aj v technick•om a .zvukovom spracovani. Tu sa vlastne wčali
zbie.rat •PO'Z.na.tky a Pl'Vé s·k úsen osti z
obla st~ akustiky ·r ozhlasových štúdii, al e
•ai verejných k·oncet,tnýoh si eni, z k~o
rých sa roblll .prl·ame pren osy a zvu k·ové
snímky. Vzni.kll prvé, quasi odborné názor y na t.o. .ako má znieť symfon·ický
m chcster v k oncer.tnej sieni, aké akustické vlastnosti by malo mat rozhlasové
štúdio a ako má zni e ť hudba z pri.jlma ča v byte po s luch áča. V starších od borných .publ<ikác-iách sa · doč!tame, že ú lohou zvukovej :techniky a e!ek,troakustlky je pr eniesť zvuk z konc91I';tne j siene
domov k poslucháčovi. Len podst.atne nesk•ocš! vý·voj, Pl'a<kt lcky rz. obdobJ•a začiM k u st.ereofóruie, ukázal, že ani d•okonal ou technikou .roto me je dosť dabre
možn é a že a ni iue je účelné sa o ~o

Nová koncertná

sieň

československého rozhlasu

v Bratislave
dajšou úrovi1ou rozhlasovej t echniky,
ktorá zďa l e ka neumoži'iovala tú kv.a.litu
ipronosu a •r ept,oduk.cie zvuk u, 'D B atkú
sme zvyknutí dnes. Prat,o sa ani n ev e:nQvala Nlká i>OZornost sta vebnej a pries"
torove j a kustike, ,aj ked u.rčlté ·t€!01l'et i cké pozn atky tu už b oH a s ča &li sa v
praxi upl ati'iova l i. Dôležitým f·ak.tOil'om.
da ným tiež •vtedajšou t echnikou, bol spôsob prevádzky. Väčšinou sa vysielalo naživo. Orc hes.ter hr al priamo do vysie.l ilnia. zápis zvuku sa r obil viac- mene j
výmmoč n e a to n a vosk ové kotúče, n'!lsk ôr n a mäkké p l a.tne. Stručne •oplsalliÝ
~;tav rozhlils ovej techniky •a prevád21ky
v pred vojn ový ch rokoch determinOJVal
pochopiterne aj vefk·ost. funkci u a zl Dž em e orc h esbra. Bolo lto prevádzkové teJeso so širok ým žárlll'ovým rQ'Z.p1ltlm od
ľahkej zábavnej .až ·po symionLckú hu dbu. V popredi poz.orn osti stáJo zvlád nutie vysielacích pl ánov po obsahov ej
a mt er.preta č n ej stránke. P-roblema'N ka
z vukovej kvality .vysielani a a a•kustiokv
štlidll len v e ľm i •pozvorna prenl kala do
vedomia tvorcov a po s luc h áčo-v rozhl asového pr ogramu. Vývoj z nač n e zdrž.alu
a zabrz dila druhá -sv et·ová voj na. ,P,rak :Uck y až po osl oboden! sa v plne! šl rk e
rozvi nula t ec hnika zápisu zvuku n a m agn etofónový pás, čo prinieslo •zása dný ob :rďt v ,p ráci hudobnýc h ifelies rozh.l asu.
Kažclli skladbu bol o už možné nahra ť,
vypoč uť si, opravH. zopakova ť a napokon zo st r ih ať. Boli to prv é k roky pri
oclharov ani •a odstrai'lovanl v šetkých

Pohl a d na
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snažlt, pretože repr-oduk,avaná hudba rpôsobl ÚP·l ne v lných .podmienkach. j ej úlohou dnes má byť obozná miť posluc·h áČil s hu dobn ým dielom a .pos kytnúť mu
umel ec ký zážitok , alebo z.á!>avu v domácom pl'ostredl, ~úk'roml. Ako uk,azuj e
l etmý pohf·acl spä ť do históri e výv.oja
zvukovej , ci'OZhlasovej techniky, názory
sa dosť menili, čo m alo, pochopitelne.
negatlvny vpl yv n a vývoj a výs tavbu
r.ozhla soiVých štúdii. Inými sl·ov.ami ,poved.ané: dlh·o sa v celosvetovom m91I'adl e presne nevedelo. aké v l astn.o~1 <Mk élto priestory majú mat, čo sa skrýva pod
poj mom dobrá a či zlá a.kustlcka nej.akého hudobného štúdia, a aký je, <al ebo
má byť, rozdiel medz! koncertnou sá lou ,pre verejnost a štúdi-om J)lre z.v.u kový zá,p is. V ·O.d·b omei lilteratúre je
možné ná ist viaceré odJ DO•rúča n !la, vz·orce a vzt.ahy pl'e stanov enie optimá-ln ej
doby dozvuku Taz v záV'i·slostl na ·objeme, inokedy poctr.a cha r.a·kteru hudby
a ve!kosti olľc h est•ra . DLžk·a doby dozvuku však nie je zda.l ek a jed·iné :kri té ll'ium pre posudzovani e akustickej k:Wlli ·
t y pries to!rov, aj .k ed je dn es n ajčas 
tej šie m eran·ou obj ektlvn·ou v ellčinou.
Hlbším fyziká ln ym •rozborom je mož.né
t eoreticky d o kázať .a prak,ticky ex.perimentá lne , potvrdiť, že v dvoch rôzne
ve!ký ch p~ies tot,och. a:le s ravnak.ou d l žkou doby dozvuku n ie je a ·ani nemôže
byť znenie hudobného telesa r ovn!!Jké.
V r.el atlvne mal ých štúdiách z obdobia
ZJačia.tkov ro7.hl·asu je zvuk buď •k rát-

nuve t koncertnej siene s url(anum.

Sn1m ky : C.: . Azor

Nová budova Cs. rozhlasu v Bratislave sa stala jednou z vvrazných dominánt hlav ·
ného mesta SSR.
ky, čo má za následok .. suché" znenie,
ako•by o rchester ·h ral ·n lekde v exteriéri , na pódiu, na lúke, •alebo Je d·oz.vuk
primeraný ch aookter .hudby a ve!k.ostl ·orches.tra, čo •Pfi malom <O·bj eme ale
zasa spôsO'buie zlú •rozpaz naot.eľnost jedno~livých nástrojov v celom ·zneni. Sól~i a slrupiny sú prekryté difúzny;m
::vukom celého telesa. Najmä stredné
hl·8.SY rnapr. vi oly .a ni ekltoré drevá l zani·k ajú. Vhodnosť prlest•o ru z t·ohto
·aspektu je možné do Istej miery počtár 
sky vyja d r iť pomocou tzv. polomeru dozvuku, k·rorý zá~isl od objemu sá ly a doby dozvuku, '!'esp. od cetl·k·ovej absorpcie
povrchu stien. Dnes už jestvu jú ·aj dal šie .pomocné kritértá pre hodnotenie
ak ustlck.ej k<V.alLty hotových poriestorov
a odporúčania ipr.e p11ojekto va nie a výst.av bu n ových objektov, no .nap.rlek !tomu · nlelen v wč iatkoch l!'oz.hl.asu. zvu k•ovej techniky a elek t!'oakustiky, a l e ešte
an! drn es v ybudov.at dobré štúdio al ebo
·k once.rtn·ú s!ei'i n:le je jednoduchá úlo·
h a. P·otvrd.zuje to .prax.. vo svete. Podaril o
sa posta.vlf pomern e málo s kutočne akusti c·k Y dobirých .prlestorpv. Skôr sa dá hovor it o vdacerých n epod·rurckoch, ktOiľ é
tu ani n ebudem men.ov.at. n a ktorých sa
mo~no po u č lt , <él ko sa •to robiť nemá. Neúspech s náď ani n evyp.lýva n a toľko z
úplnej ,n azna l•o stl veci, al e skôr z ,t•oh o,
do •a•k ej mi ery boli správne zosúla dené
všetky kritériá už v začia tku projek·tova·n l a a v ,pniebehu •realizácie. v era zálež!
n a d·obrej spoluprá.ci a vzájomnom .pochopeni v šetkých. •odborných zložiek , podi e!ajúc l ch sa n a tvorbe t.akéhot•o. svo jim spôsobom unik átneho diela. Najh oršie je, ak sa oh ce . pos t aviť .nejaká u.ni ·
verzál.n a siei'l, k.t·orá by mala s lúžiť na
všetk>o, t. j. n a kon certy , k onferencie.
estrádY. dLvadeln é pred stavenia atd . v
k'ompromisoch sa potom musi I s ť tak
ďtalek•o, že m iestnos ť neslúži ·a ani n emôže dobre slúžit žiad n emu z n azn:a če 
ných druh ov prevádz·ky ll využí vania. Takúto lkOillcepciu sme •vyl úči li i hn e ď v za čia•ľk och. Prr i estor
sa mal .vybudo,vat
pl'iOiľi.tne ,a k·o rozhl asové konc ertné štú.di o s možnos ťou č i a s toč n ej ú čas ti verej nosl1. To samozre jm e n e vylu č uje iné .apJikácie, ako n·apr. vere jné k•oncerty bez
zvukového záznamu alebo k onferen.ci e
pre daný poč et po s lucháč ov al ebo úč ast
nlko1V, pravda, v akuSit!C kýc h podmi en k ach vy.t•vorených pre primár.n y ú čel
priesto ru . Dn es je možné základné kvalitatlvne požiadavky na k oncertné .rozhlasové štúdi.o formulovať sllr u čne asi
<t·akto:
- pľ'!esror má mať objem 10 + 15 000
o
m,
- doba dozvuku má byť v st rede pás ·
ma 1,8 + 2 s. u h~boký c h tónov môže
mie•rne stúpnuť (asi na 2,5 s ].
- počet miest pre verejnost a vnú NJII'·
ná úpra va ma j ú byt t aké, aby sa doba
dozvuku p r ázdnej ml estn os1'i prl skúške
a nahr áva.n l a pri verejnom koncer.te s
úč·as tou pu·bl!k,a !Vehnl nell šila.
v zá ujme dobr e j súhr y telesa sn

musia jedn otliví č l en ovia orchestra vzájomn e dobre p oč uť. Mus! byť dob!'á z·vuková komunikáci a vo vnútri telesa a,
samozrejme, aj smerom k di rigenrovi.
v .p riestore nesmie vznikať výrazná •trep otavá ozvena,
v štú diu .treba dodlržat potrebnú
n !:;,ku hladi nu h-luku pozadia,
- účinkujú ci m .t r eba vyt v ot1ť dobrú a
k·onštantnú p.t\lloovnú k.l !mu ( svetlo, rieplo, vlhkosť, atd.).
Zosúladenle
všetkých
n azn ač ených
základ ných požiadaviek vyžaduje urči 
té kompromi sy a ,p redovšetký m <tr och u
experiment·ov.an La. Pôvodne sa uvažovaLo
o aplik ácii merani n•a mod eli. Potom
sme v šak od tohto zá·met·u upustili , pretože ak mJllú byt výsl edky a sp011 troch a
smerodaj n é. je to vec veľmi náročná .
ako ukazujú s k úsenosti zo zahooničia.
V našom prípade by nebolo bý·valo možné overH si na m odeli budúce vlas tnost·i štúdi.a .aj z iných dôvodov, ·k toré
n emožno na tomto m ies te deta'i lne rozvád zať. Už prvé úvahy o riešen! pries•tocovej ackustlky k'oncet·tnej sál y sa zameria vaH na d·osiar .v r ozhlaso'iiJj prax!
net.radl•čné maotet1iál y n a akusti ck.ú úpra vu stien. Základnou i deou bol o a zosta l·o
vytvorit prvky na pohl covanie zvukovej
energi e priamo v ·kon štrukcii stavby, t eda nle obvyklým doda~očným obklad·om
sti en absorbérmi n a báze drevovlák,n ltých dosá k . Uvažoval o sa o sád re, pohladovom betóne a pod. Nak oniec boli
zvol en é dosky z prll'odné·h o ka:meňa .
montované na nosnú konšl'rukclu v .pl oche 1ak. že sa vytvárajú z.visl é pásy
vstupných štrb!n do rezoná.torov w .ka mei'lom. Pôv,odne t u maJi! byt
c:lJrevené
prvky, l adené na nfz.k e tóny, umi estnen é v du tine za k·amennými doskami. PreLože ~a k é t o J'l ešenie by boLo ná•ročné
na realizáciu a mal·o by a j ! né nedosta·~ky, hľadali sme inú, s ch odn ejši u cesrtu. Vybudo vali sm e Improvizova nú dozvukovú k omoru priamo n a stavbe a tu
u r obiJl v s.polu'Práoi s Výsk·u mným ú stavom rozhlasu a .televlzle v Pr.a h e postup ne celú séri u m erani ďô z ny c h úpr av
vstupnej št.r-biny a vnúLorného tlmenia
rezonátora. Exp e r~ment á lnu stenu v tej to dozvukovej komor e sme v priebehu
skúša nia e m erania nl ek ofkok•r át rozobrali a zn ova namonto val!. Úspech po
dok-o n če n í diel a tpotvrdil. že sa s ku t oč n e
opl·atllo tieto experimenty urobH a ven o vať týmto o tázk am mimoriad nu pozor nos ť. P,redišlo sa chybá m, ktoré by dnes
už n ebolo možn é od strá n i ť . Experi merutovať na h otovom štúdiu , tresp. dodat<Očne
č·osi pre r á b a ť a opnavovať . čoho sme ča s
to svedka mi. sa n ám už v začiatkoc h
javilo ako úplne n eú nosné z časový ch
a aj finančných dôvod,ov. V eď •l en jedn:o posta·venie l ešeni a v sále stá l o š~ rt
milióna k orún.
Usi l ov.ali sm e sa preto vyr i eš!t na .pokusne! sten e všetky otáz.k y {lkusti kY.
k on štruk cie a moilltá že bez zvyšku. P.odlfl ·
rilo Sil to vcel ku dobre. Z pr.ojcktu úpl fP o k !'la č ovan i e .na 3. str. )

itaccat,
•
NARODNÝ UMELEC BENO BLACHUT, dlhoro~ný
sólista opery Národného divadla v Prahe, zomrel 10. januára t. r. v.o veku 71 rokov. Patril ku generácii verkých ~eských _ operných spevákov (Z. Otava, V. Bednár.
E. Haken. l. Žfdek, M. Krásová, M. Podvalová, M. Tauberová, D. Tikalová, M. Šubrtová. L. Domanlnska a ďaliíi),
ktor! sa významnou mierou podielali na umeleckej profilác ii opery Národného divadla po roku 1945 a výrazne prispeli k vys okej úrovni nášho hudobnQdramatického umenia . Po štúdiu spevu na pražsk·om konzervatóriu u dvojročnom pôsobeni v olomouckej opere. priliiel
do opery Národného divadla v roku 1941 a zostal jej
sólistom do posledných dni svojho života. Tu naplno
rozvinul svoj mimoriadny talent a muzikalitu do osobitého a vzácneho speváckeho umenia, tu sa prlkladnou
pracovitosťou a umeleckou poctivosťou, znásobenou hlasovými dispozfciami a vynikajúcou hlasovou technikou,
vypracoval na post jedné ho z najleplllch českých tenoristov. Bol skvelým in.terpretom lyricko-dramatickfch
úloh najmä domáceho českého operného repertoáru,
osobitne postáv v Smetanových operách. Nezabudnutelné
boli jeho kreácie Jenika, Lukália, Ladislava, Vltka. šťáh 
Java. Dalibora i škovránka. ktoré stvárňoval nielen v
kontinuite s tradfciou. a le ich obohacoval aj o nový.
súčasný pohlad a obsah, ako . i ďallifch postáv českého
repertoáru - Princa z Rusalky, Ctirada z Fibichovej
šárky, Lacu Kl e meňa z Jej pastorkyne i Filku Morozova z Janáčkovej opery Z mŕtveho domu. Hlbokou ludskosťou , ba až urč itou dojemnosťou sa vyznačovala jedna z jeho najoblúbeneišfch. ale, žiar. i posledných postáv - učiter, regenschorl u hudobný skladater Benda
z Dvoi'ákovho Jakobfna, kt·o rého s neopakovatefným
majstrovstvom stvárňoval na scéne ND po dlhé roky,
naposledy ešte v uplynulej divadelnej sezóne. Zo sve tového repertoáru pripomeňme aspoň jeho najtypickejAie postavy - Lenského. Florestana, Cania, Radamesa
a dona Josého . Nemožrio zabudnúť i na skutočnost', že
i slovenská opera mu ponúkla jednu vefkú príležitosť Ondreja v Suchoňovej Krútňave, ktorému taktiež vtlačil
pečať svojho osobitého, vyzretého umenia. Neoddelitelnou súčasťou jeho umeleckého pôsobenia bola koncertná činnost'. Bol znamenitým interpretom vokálnosymfonických, kantátových a oratoriálnych diel (za všetky pripomeňme aspoň Janáčkovu Glagolskú omliu) i
plesňovej literatúry, mnohé skladby nahral v rozhlase,
televizii i na gramoplatne. ]eho odchodom stráca čes
koslovenská operná kultúra jednu z najvýraznejlilch
osobnosti.
( -AG-l
• NEDOŽITt 65. NARODENINY ZDEi\iKA FOLPRECHTA, popredného českého dirigenta a skladatefa, p6sobiaccho vyše 15 roko1v na Slovensku, sme si pripomenuli 26. januára t. r. Po itúdiách kompozfcic a dirigovania u J. B. Foerstra, V. Nováka a V. Talicha v Prahe
priiie) v roku 1923 do Bratislavy, aby tu pätnásť !'Okov
spontánne vrastal do slovenského prostredia a spnza
dirigentského pultu Slo.venského národného divadla a
amatérskej Slovenskej filharmónie významným podielom prispieval k rozvoju slovenského operného i koncertn.éllo života. V opere SND. kde je~o dirigentskfmi
spolupracovnlkmí boli o. a K. Nedbalovci, J. Vincourek i
J. V. Schiiffer naštudoval počas svojho pôsobenia 42
operných, 10 baletných a 7 operetných predstavenl.
Na pestrej palete jeho operných dirigentských kreácii
sa nachádzajú viaceré diela Pucciniho a Verdiho, ale
tiež diela reprezentantov velkej talianskej a francúzskej
opery - Rossiniho, Halévyho, Meyerbeera, Aubera, francúzskej komickej i lyrickej opery - Boieldieua, Adama,
Dclibesa, Masseneta, majstrov českej opernej klasikySmetanu a Dvol'áka, i skladatefov okruhu verizmu d'Albcrta a Cha·llpentiera. V centre jeho pozornosti vilak
stála súčasná moderná operná tvorba, módne dobové
novinky, ktorých sa stal zanieteným propagátor.om. Bratislavské publikum zoznámil takto s opernými novinkami nielen zahraničnej proveniencie - Hatzeho Návratom (1923), LiUeno.vou Bcatrys (1932), Nottarovou operou Na velkej ceste (1935), Blochovým Sámumom (1936),
Cerepninovým Hladom (1936), Roccovým Dibukom
{1936), ale í českej moderny - Kartovou operou llseino srdce (1929). S .rov.nakým zápalom pomáhal na svet
i prvým slovenským opemým pokusom - premiérovo
naštudoval Smatekovu Cachtickú pani (1931), Rosinského opery Mataj (1933) a Matúli Trenčiansky (1936),
pri čo m obetavo pracoval tiež na úprave a vyleplienl
partitúry Bcllovho Kováča Wielanda, v obnovenej premiére uviedol nim upraveného a skrá-teného Flguiiovho
Detvana (1938). Na ja.v isku SND zaznela v naiitudo·vanf
O. Nedbala aj jeho opera Lásky hra osudná (1926) i
jeho scénická symfónia Zlomené srdce ( 1936 l vo vlastnom predvedcnl. Ako dirigent ochotnfckeho orchestra
Slovenskej filharmónie nadliene iifril orchestrálnu hudbu nielen všade tam, kde predtým nepreniklo, ale ochotne sa ujlmal aj každého diela slovenského skladatera.
feho rozsiahla skladatelská tvorba zasahujúca do všetkých skladatclských druhov a Unrov v nejednom prlpade vyrastala zo slovenského hudobného materiálu
(Slovenská ka,ptáta, Hymnus vzkriesenia, piesňové cykly
a iné ). Záslužné roky p6sobenia Z. Folprechta na Slovensku nie sú dodnes zhodnotené a zaslúžili by si našu pozornosť.
(-AG-l

Smetanova klavírna súfaž
V d1'ioch 1•6.-19. XI. 1984 ko!llal sa v Hradci Králavli . smelá e ·temiparamenrtn.á ~lára La·kOJtOOová .z t·rtedy prof.
Ľ. KojanoveJ. Ostaronl 1Vy1padlli buď :pre z'lyha n1e pamäti,
už l6. ročnlk Smetanovej klavlmej stt'ate. .oo,k aoom zá111lebo .pre tpr!l1šné záJbrany z ,t rémy na Ú!kor t~01r!Jvého
UJmu o <llo~o p-odujMie 'V <ra doch mladých adeptov klavkladu. Niekde vŠI!I:k zač!·Mf treba a verme. že po druvlrneho umenia je W/JOstiiJpný :po.čet •kilind1<lált.lov. V 16.
ohýk.rá.t .bud(! lľeprezent<MI.f už presvedč!Jvejšle.
ročnlku n.ast(I,pllo do sfiM!e .vo 'VY~šej k6JI:eg6t11 (s meV kategó.rU stam!ch ll'Orl<Plll' medzi doJtional~m ovJá~a 
dzináwd·noou úč-as.tou l 19 - z iloho tooj'B cuda!nci -,
nlm remesla a W.omvým zamJ.etenfm vysrtúpU do tpoprevo vek·o.V'o n.ižšej k•a<tegórl:! 28 loondLdátov. ·Posu<lz.OVJBI:a
dla ešte lll181I'Ikllllltnejšle. Zash1žene zv!t~U vda·ka nulich odbal'IIÚI porota na -čele s dr. V. Holzknechtom 1 povyl'CMII8ne;.š1m výkonom počas celej sfifaže Daniel Burota kritik•ov, krorfi vledol dr. Jaromlr Kfll.
ri6nek, ,posluchát! AMU z ltrledy doc. V. K'a manlkovej.
Ak'O člen poroty k·rutllrov zúčiiSitnLl som sa lli8 lte}toO
Zlske.I .a.J cenu čs. hudobnej kritiky. Nosi.tel 2. c eny
sfiťaž.! už tpo §tiV·rtýkTált, čoO ma Qprávň·u je k určl'lém.u
Michal Resek z (p!2eňSikého kanzerva.tórla ('prof. Srejnadhlaodu a ·k a:ov.šeobecňtovanlu is tfch postrehOIV. V 'POdch.a J .pred•čdl Buriánka jedine v nadsta.vbe wor.l~éhoO
s tate k·a.ždo.rooČIIle do · hoja o ceny ·Z8iSI!IJhuj.ú naJmä žiaci
vkladu. Velký •tailieii/t - azda .n.a~vä,čšl v tejto ka•t egóz t riedy doc. V. Kamenlk•o.vej, ·ktorá vyučuje jedna·k na
rtii - preukáza.! noSILter 3. .ceny 17-1l'očn9 Karel Koii6rek
Konzervatóriu. jedn'llk na AMU ·V Prahe. Sú VY'Jli-ltta·l1íc1
z kroom~i'lžskeho •ko.nzeľ1V81161'1a (•prof. Zaorálková ). Je
po technic.k ej l zwuk-ovej stlrá.nke, 1ch koncepcta ·(nielen
to h.udobnlk tel·om 1 <lušou a navy~e má v9b()roné fyzloSmetanu] sa oyyz.načuje majsrt.l'OVskou syn~ézou prjorodzelogl.cké dlspOIZicle pre hru na ldavl.rj. Na .k-oncer.t e vlného muzlk•!llilltského c !~enl,a 'a l:ntehlgencie. Sfi živými
fli2l01V pcxloal jednmnač-n:e oii!Bj,presvedčivejš! výk:an. V t omdoktllJJlentm1 m ajs~rovs kého vedeni·a sv.ojho •pedagóga.
to prlpa'tie relant vysoko .predčH pedagogický :pr!SIIup.
Nečudo. že tá~o 'Obdivuhodná, húževnaotá práca sUne!
V 'lejto ka·tegórU :ro 4 ®andidátov w Slovenska J)rešl·a
umelecke( a pedagogickej osobnost! ( kttortí cf•t lf azda
do 2. :k-ola jedine Raná•oo BL&ltasová, posluchát.koa VSMU
až pr!Iiš - na úkor 1ndiVJduálnebo prejavu .pr!sl~šného
z •t ·rtledy doc. E. F·lscheroovej. Skončila sťlfaž s čestným
súťoaž l.aceh.o ] vzbudzuje nielen úctu, al e 1 zá,v tsf. Fa•k tom
uzncanlm. P·Od!llla v.tac než soHdilly vý·koo za spoiufi~č a•slll.
ale 7lostáva. že ;>i!·a kom doc. ~amenlk:ovej moonl{) kantvorl!Vej f1111111ázi·e. E§te sa žiada &pomenúf v.l 'odený klakuro·v af (edlne vyhranenej~lm lnd1v1duá.J nym .prejavom.
vlrlstický talent Romana F:ričoa z .teplického konzerva.tópre~ože sú vďaka tv!'dému. nekompromisnému veden:lu
r.!a (prof. Cermá'k]. Slroda, že sa preiav.o val n'l! jmä v
a drobnej anra lytlckel práci .n a}lapšie pr.tpraven!. V mlad'Prehnanej, .priam zá:v·rlltlllej ·rýoMostl temp ili meneJ v obšej lk•a tegórltl sa však !Nlký typ .našiel v osobe 15-ročnej
lasti dlscipU.ny a tv"Ol11Ného vkdadu. l st~m druhom ,.výk onzerv.a toristky Ren6ty Llcbnovekej z Ost·ravy (·p rof.
buchu" bol výkoo štvrtého fmaJilstu z vyššej kategóM. ToaderOIVá l. Napriek veku dokázaLa pct•praiVU ozaj
rie Lud~·ka Sa·baku, 18 - ročného lron~&!'Va•torl&tu z
velký zážitok - popri nesporne j k.val1te ostatných sklaPNichy (.trieda .p rof. dn'. J. Ki'lža l- J-eho výkan v Lls:Dtodieb - najmä cykl•o m Spomienky, op. 6 od V. N-oválka.
vom Kcmcer.te Es <lur bol vl.a.c než .t_rálpny a anulov.a.l
Tesne za 1'iou, ak·o druhý skončU o niečo mladšl Daniel
jeho prlei:Jto}né výkony z ,predchádizajtíclch .kOI na.tQfko,
Wiesner (od V. ~amenlk·ovell. ·kitoorý •al'B zlsk,a l l cenu
že neski{)IDČI!l an1 s diplomom.
čs. hudobnej k.ri•t l ky. Fire nás Si·OIVákov jedllllÚ trofej
Súčasfotu sfifaže bol ot-v ánacl koncert (15. novambra],
- 3. .cenu - ziska! Marcel ~tefko w žiUIIlSkého konna Ictorom sa o. L tpredstavn bývca.l ý 'Vlfaz Smetan'Ovej
zerva tó·r!a , z rctedy prof. D. Duben'OIVej. Najmä v l. kole
sútaže !~ar Ardašev z Bma ak.o sólist>a v Lisztovom
demonštroval rnLmm ~atdne dlspozfcle •l'a•k tec,h nioké, akl{)
koncerte Es ~ur. V •t reti ·dei\ sfifaže sa konal seminár,
1 tvor'ivo -muz.ik!lllltské pr e hru na kl•a vl·rl. DMa·j m'B, že
Jtitorý 'Viedol za spolufičastll známeho smetanovského d.nbudeme o ňom ešte vela počuf.
.tenpreta 'J)ľof . Jana Novotnéh.o z P·ra•hY .predsedia odborZo SJov.enska sú(a.žillo v mladšej ka·tegórl1 7 'kanodl1<lánej poroty dr. Václav Halzknecht. Predtskut'OV'III11 sa tu
t ov - I!Nl·ja w 2mny •(ll t oh·o Jedn'll Mongtalka l. !ITala
základné pr.oblémy <SmeNimtDVSkel Interpretácie, s ktorýz Bratlsla,v y IB. dve d1evča1á z Košic. Do 2. kola 'J)OStl(lp1li
ml sa ,por.ota stretávala počBS sútaže.
iba ..\lJVaja - sympatická, muziká.Jna, s boh,atou. mlest8Jllll
Obidve ;poroty na spolol_nel porade d-oh·odl1 a stanoešte trocha živelnou f·a ntázlou hrajúca S1atvom!l!'a Grzv.lli podtmtenkv .p re n-asledujúci 17. tročnlk Smetanovej
ná rová z bratisi.Jiwského ·konzervat611a (·triedia IPI'Of. J.
kl.wvtrnej sfifa~e v r·o ku 1986.
VLADIMIR CIZIK
\lla~indu). ZfskaJa čeStlllé uznanie. Z K·o šlc -p o.sttípila

nsk·

Rok •Cúskej ,h ud·by n~m ,p rtiebežne ,poskytloval moonosf
si bro!lits·k.fi hudobno(! kul·t úru s bohiiJtoOu :tTtadlctou.
Netreba Z'CIOrazJ'iovaf, že česká hudobná ~ulil:úra je nám
zo v5etkých na•jbl1žšia. Ved práwe ema bol-a žtvOOQ pOdnu. na k.torej vykllf čm prvé v~honky na~ej domáce.]
ume leci<ej tvm1by a v m nohom Je .pre nás ·1n.§pt.rujúca
ešte aj dnes. K celému Tadu poduj•a.t! pri pr!lež.!tbstl
RCH sa ku koncu mLnu lého roka pnLpojiJo al Hudobné
oddelenie Slovenského národného mCí&ea trojtoou Lnl§trumen.tálnych Jtiancerto.v. ·kltoré sa lronald s fVI.aotfždňovfm
odstupom ;priamo v budove mfizea - ·V mlesm:osttach
výS'taiVy h.udobnýoh ná.sllrojO\v. Ich :proognam bal zameraný nJa na~jväčšie české s kJad'atelské zj.avy B. Smeta·nU,
A. Dvoi'á•k a, L. J-anáčka a V. NOIVáka . .Na dvQch kon.certnch (1p.rvom a poslednom l sme mali I!lo00n'05f uvtoof
u nás národttlého umel-ca prof. FrB.Dtilka Raucba.
Prvý z tr.o jlce koncertov ( 4. novembre l bol IVBnOVan9
klavfrnej '~Viorbe Bedficba Smetanu. Uvádzal ho dr. MIroslav Malf, rtadi•te·r Mfizea česckej hudby. '1\akmer poldruhej hod1ny sme poofivall klili'VIrne slkil·a aby z rO.Znych obdobi Smat>anov'ho živ-ota - známe aj menej známe. Uvedomllil ISIIIle si J)ro~tom, ako rmá·lio sa u nás v dnEJšnej d·o be •V·racl•a me 1k d.leliiii!Il noa.š ich kltaslkov ktoré
pôsobia - podla sli()V ór. M. Malého - .,ak; dt1§o:k
čerstiVej vOdy z Jesne,J st.u<lntčky" . NemaJt by byf d·ba
zložkou výchovného tp rogremu. ale sfiča5fou !!vej .pooxe,
ak·o .t:o vidfme u Iných národov . . . AJ dnes, •k-on.oom
20. sto·rač1Ja, môžeme obdivovať vysokú ·kompCII'J:lčmi a
virtuóznu hodnotu, tlinv·enčnosf, obsatžnosf a námdnosf
tejto hudby, k.torá v nlčoOm nezaostáva za vtedaij šfml
svetovými vzol'IDI, •ba často toh aj prekonáva. Na •kan.cerote odzneLo dovedna ,pä•tJnásf sk·l·a.Q1.eb - d'Ve sk1adby z cyklu Crty, dve •IJIOilky (Poetická ili Salónne}, viaceré pro~n!lli11ové skla•d•by [ú ticha, V Cechéch, Pfed hradem, Slavl108t ~eskfch sedlák!\) a napokon sedem sklcadlieb z cy.klu Ceské tance ( Oibul!lčka. Sousedská. Obkcr.očák, Slročná a podiky fls. IB., .Fl. Prltomn! sl iste uvedom!H, že IIIIXljfi .pr.ed sebou dvoch nasloV'OIVza.týc'h rz11!111loov
Sme~an/QIVej ·h udby. K 1·lllter,pretáa11 prof. Raucha vaTJ
allll nLe je potTelmý nijcaký komentár - umelec je .známy svojou objeM!Jvibou, Jteda tým, že predovšetkým sJi1t.II
dielu a jeho aut:oTovol.
Druhý koncert ( 25. IIIIOVIembra) veoova·W. usJ)'Ol'1adatel.tca
skv.o stom českej ·k•oanorne j 1Lter.a.tt1,ry. OdZneli 111:8 ňom
dve rozsiil!lhle dlalla - Americké kvartetAJ F, op. 91 od
Antonfna ,Pvuféka a 1. sláoi!ikové kvarteto ( ,)(reauerova son4•t a l od Leola Janáňka. K'()DCert u-vádaJala dr. Svatava Pflb6ňov6, ~praoovntč.ka Hudto booh.lstootokého o.ddelem,a MonawkéhJo múzea v Brne. Up()(LOiľ!llHa na .pr.tcatelské 1 •t vorivé v.zfathy oboch skd.aJCl.atelov. Hl{)cl toh
vekove nedeldJio od seba v.tac <ako ITlnásf .r-okov, predsa
tvor.ba lttaždého0 z m.ch p&trUa inému stttočlu, na·kOlko
Janáček ZIIIČal byf úspešnf a známy ca! okoOlo svojeJ
uct i ť

Rozhlasový zápisník
V prvý det! tohto r oku zaznel a na r ozhl asovej stanici
Brat is/ava vo večern1ích hodinácl! reldcia Co je krdsa ...
f pr acovn!Í ndzov Co je radosť).
Zamer al a sa na tri umeleck~
obl asti: po~zlu, maliarstvo a
l!udbu. Priniesla citliv1í v1íber
ukážok a autentických V!ÍPOuedl tvor cov l Interpret ov. Cerve nou nitou básnických fragment ov boli ver §e a reflexie

é mú

Milana Rafusa {nafmä z teho
6dy na radosť) . Tvortlt tdedlne prostredie ordmovanie
osobn1ích vyznant
vzdcnych
početn1ích
umelcov: maliarov
Viery Ziltnčanovet a Jozefa
Bubáka, poetky Md§e Haramovef, recitdtorky Hildy Mtchaltk ovet, organistu Ivana Sokola
a skladaterov Ladislava BurZasa, Jozefa Malovca, Ilfu Zeltenku a !vana Hru§o vsk~ho.

-

Hlavnou dominantou celku bola hudba - mimochodom tba
barokovd a sačasnd {s fedtnou
v1íntmkou fragmentu Beethovenove; 6dy na rados( z feho
IX. symfónie). Je to pochoptteln~ autori reldcte PhDr.
Etela Cdrska a MUDr. Pavel
Cerndk sa predov§etkgm hudobntct. Predov§etk1ím, nte v1ílučnel Prdve preto, !te mata
bltzko k v1ítvarntctvu l po~ztt,
dokdzalt
vytvori( proporčne
mimoriadne vyvd!ten1í celok reldctu, ktora pokladdm za
tednu z naflep§tch, ktora som
mal mo~nosf z ~teru počuf.

Rok

česke·

hudby

šesťdesiatky. Aj po obsa·h ovej strän:ke s·ťl obe dle.La rozdielne: kým Dvol'ákOIVI{) ·kv.a•nteto sa zrocWo v atmosfére rodiLnnej .p rázdninovej •'Pohody [k·rátko po sy.mf6n11.
Z nového svete l. Joanáčk-ovo kvartteto, 1n.šp1•1'0Valllé č Itanim Tolstého .nOIVely, je vbišn.ivým ~protestom proti z'l'Obe
a eg.Oizmu: ·k·&Má z jeho §ty.rooh ôastl .p.redsrl'avuje ak\1sl malú d:rámu v skiNI<tk'B. Hudba .diela prezrádza aJ
nezasvätanému posluoháčov:i, že vznlkJ.o v bHzkoot1 apa
ry Káťa Ka•banovová.
Obldlve d4ela IP,ľ.edn.l.es>loO velwve ešte mla'dé, no ťlrov
oou lntenpretácte VY\9Pelé Moyzesovo kvarteto (S. Mucha, F. TISrllk, A. Lakatoi a }. SlAvik). Umelci ·podaLi
vý·kon, ktorý ob&tlojl ·lli8 k.a.ždioan pód1u: hr.a.lli so vzácnou ·vYrOVIJl8JlOtSfoOU Masov, no J)rLtom •pl.astioky, so zmyslom pre vfstavbu, a s ,plným vntítorným ,zaujatlm. lch
koncert bol skutočným .pôžltlk•o m.
·P-osledný z trojl.ce koncertov ( 9. deoemb're l ·b ol uCII~ 
nlm J)amLa.tky VltilulM.f N1Jov6ka, Marého ·vztahy k Slovensku, a:ko 8Jj zá&luhy o vyš.kolende našich vliacerfoh
ná·rodnýdl a zasltlži·lfoh umeloov - skJada.telOIV st\ všeobecne známe. Prof. Fr. Rauch tenrt<oraz SV'Oj koncer.t
uvádzaJ sám. Hovor<hl ~proostredne, zrejme bEllZ .pr!il>Mvy, no t9m cetlllliBjši·e boL! jeh•o sJ.qvá. •p rý·§t1ace z hlbokej Z'IWIIIOoSitll a bohateJ sk'l1senost1 - ved Nováltta osobne .poznal, sám bol kedvs.t Jeh'O fta.icom. V sk,rta.t:ke l'llllflrtol, aikoo sa Novák, Dvoi'á·kov žiak, s .prekv~ou 7ll"Blosfcou Oiieii/tovaJ 'V oZilOŽ'IItej slltuácU n111St.upu}t1ceho 20.
stor-očLa a <ako sa svojlsky vy.rovnév\aJ s .oov9'md ,prťldm1,
pr~čom r.tslroVIIIII nep:ochDpenie srojho okoUa. Na ·progrlllllle kon.centu 'boli1 tr~ cyklické diele ,J)re ·k.La'VIr Sonéta erotca, Ptail zlmufch noel a SonaUDa, op. 54.
Ako na pľ.\lla!D k-oncerte, tak a,j tu b()l Rauchov prednes
adekvá!Lny ob19ahu a ·náolade kca.ždel skladby, no 'J)ľito.m
prostý ·a tloprtm'llý, ·Pr~ta.rený plétou k ddelu ma•Jstra .
Umelcova •bctlan.tn.4 tteahn!Jka V•O Vl'l'lluóznych ·pas~ch.
umtern.ená agogla<a, OZ!ilj komorná <iynamika. ale hlavne
h·l boké ,pranik•n.IIJtlle do 1J)'0911ckého obsahu štyroch navzájom odiHšných ,p,t esnl. ako ~~ti vyčarenle •tdyli.ckej
llllmosféry v~d1ec'kyoh Viltaiľoc \' dvoj~toveJ Sťmlatln.e
( nesťlcej .pr!IVlasfiok ,.V1atn'Oč.ná") - to s\1 len náhodne
uvedené .maneruty tll!tEmPreoočného umenia, ktorým nás
náš vzácny hosf te·k zaujal.
]e napokon :pobrabné rz.m1en1f sa ~j tO !llástro)ooh. ·na
l(.t«ýoh prof. Fr. Riliuoh h.ool:.. na .pr.v.om lroarcar:te to
bolo celkom nové kTá<11ke ki1d:l•o, .n.a posledloom stlB.,r.š1
Kafendov B'ltlthner; ca.n1 jeden z n.l:ch v§ak :Dre jme aesplnl.l umellooV'B tpredstavy o kancemoom nástroji.
Nazdávam sa., ~ ·ll'OV'orlm rv mooe všetkf.ch náiV§tavnlkov [ nle vel md rpočatnfdh l tý.a hto .trooh k·onoert\W, •k ed
vyslovlm vďcaku Hudlobnému od.del.u1u SNM oza 1cll vyda·renťl ct.re.maJtucrgl.u a sttm'09illViťl pr~prevu.
L}UBA MAKOVICKA

Domi novala v net t~ma radostt - radosti t mak z tvorby
a nafml1 pocitu vnatorn~ho
uspokofenta po vytvoreni vydaren~ho umeleck~ho diela, radosti z tnterpretdcte hudobného t bdsntck~ho umenia a tch
prtflmanta a napokon radosti
zo života. Hlavn1ím speakerom
reldcte bol mlad1í lekdr MUDr.
Pavel Cerndk, zndmy hudobnet
veretnostt svo tou krtttckou čtn
nosfou v mlddežnlckom denntku Smena a zo svofho aspe§n~ho ačtnkovanta v dtvdcky obrabenom televlznom cykle Desat stupffov ku zlatef. Ten'fa.

-----

raz sa prezentoval v1íborn1íml
postrehmt lekdra-psychtatra i
dobr~ho psychológa na margo
apercepcte v§etkgch troch zvolen1ích umeleck1ích Mnrov.
Cp doda( na zdver? Zelanle,
aby sa tdto reldcta reprtzovala {a nte raz) , ale nte tak ne·
skoro večer
a pravdaže,
opl1f na hlavnom vysielacom
okruhu/ A e§te fedna re altzač
nd pozndmka: na technickom
perfektnom v1ízore reldcte md
verka zdsluhu zvukov1í technik
Pavel Hanzel.
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nai'odenia Albana Berga
hudobnej kultťicy, k borá už za Bergovh·o
ž!.vota a.kt!vne ll'ef!eMovala podnety, vychádzajúce z jeho diela - klťičovťi úlohu tu zohrala po berl!nskej premlére
opery Wozzeck jej d·r uhá Lnscenácla v
Pr_aihe ( 1926), slovenské hudoobné umenie sa s Bergom do ~llltenz!vnejš!eho
styku mohLo doosf!ať podS~tatne •nesk Or. aj
k eď o8Jnl u nás nebol oel•k·om neznámy
za života ( pot.v.rdzujťi to ostatne nekro16gy lv~-na Bal,lu a Zdenky Bokesovej,
SVedČ!ia•ce •O tomto fa1
kte l, V podsllaite
ar.! v 60. 'r ak·och konce11tné uv.edenLa jeho husr.ovéll!o ·k oncertu pripomenuli širšej hudobnej ver.ejruostl ak•tuálnosf jeho

stupe sklada.tela, kror9 domýšlal nielen
}ej myšllenkov9 zmysel: n a !Jrag!ck om
osude titulnej post-avy demOíllŠt-raval obludnosť voj ny l neludského, odcudzeného sveta medzlludských vzt-ahov kapLtaltstlckej spoločnosti , we aj svoj k ompozlčn9 sloh. Centrálnym problémom sa
mu v ~ej.to druhej sfére s taJQ nie ovládnutie, ale zakllat~e dvanásHónovej ileohn'Lky, k.torá podllll jeho žel·ama nem·al a
olllikde vystupoVIať na opovrch a uu j ať
sama osebe. Berg dal Wozzeck-ovl neobyčajn e zlož~tťi f·ormovťi š1Iru k-tťilru. Tri
dejstvá opery cháipa! a-k o piesňovťi formu A-B-A. V prwom, zobrazuj ťic.om Wozzeck a vo vz tahu k jeh·o -ok•ollu. vy~lva
ti'Iadi.č.né · .ln~tr umentálne
fcmmy su Lty,
rapsódlle, v.ojensk ébo poch od,u , uspávan-

ODERNf ROMANTIK

Trochu v u enl velk9.ch v9roč! veUká nov hudobného ba.11oka Heinricha SchUlza, Georga Fr iedrich-a Händla, JohaiUlia
Sebastt.ana Bachu a Domen1ca Soarlattiho sl v •tornrto roku .prlopom!name d·v,oj!,té
v9,ročle All>ana Berga: 9. feb.ruá~ra uplynulo sto rok<Jv od jeho narodenda
a
24. decemhra sl .p rLpomerueme 50. v9ročle jeho •pred čas ného skonu. M ožno sa
aspo11 tieto jubileá stanú podnetom, aby
sa l 111áš hudobn9 život, čo aj s velk9m
oneskoran!m, pokúsll o inten.z!vnejšiu
konl.rontáclu so s k.la da1efosk9m dielom
tohto geniálneho ,predsta•vltela 2. viedenskej ~kol y, k.t.orej lcvlmesenciu sme
sa medz lčaS'om naučiH v idieť nie v kompoztčno-.techn1c.k9ch •postupoch, čo ako
radikálne .nov9ch, !!!le v nadradenej sfére v9razu. Alban Berg je reprezentantom
Viľc h o lného
hudobného ex_presLont.zmu,
posledného autentick éh o a umelecky
p.roduk.t!v.n eho v91honku romantizmu, ku
ktorému sa nie nálll!odou vrecajú takmer ·všetky t·vorlvé osobnosti, k boré po
2. svetovej v.ojne vyšli z dedičstva 2. viedensk ej školy Roulez rovnako ako
rvap.r. Noo·o. Berl·o -čl ~nl.
Be.rgov skladatelsk9 ·Odlk az sa ,preto
ak!'ualizuje niel en pre svoje vlastné hodnoty, al e aj pre novoutvrdz~>Van9 smelľOv9 charak.ter j eho umeleckej ornentácte. P.reto by al n áš náv.rat k Berg.oVii,
h oc! ,presnejšie ·by bolo azda h ovoriť
o jeho objavOIVanl, nemal byť Jen splá.tkou k jubileám, ale Worlvou konfrontáclou . .k torá .osbane aspoň v jednej, no
centrálnej s fére našej sťičasnej hudby,
v O'J)ernej t•vorbe, zaool<a UŽ zh.r uba Piľed
§t vrťs.Loroč lm.

Na rozdiel od

českej

medzLvojnOIVej

diela. .Paradoxom ltej doby, Jli'UVda, bolo to, že na jmä ,pre mladťi sklad<~Jtelskú
generáciu Plf!ťažl!vejš!m sa zdalo byť
hladanle nového hudobného jazyk·a .postw ebal'11110Vského sh'IJhu. Mnohé z nádej!
i omy!QV t 9ch čias však .medzičasom
do .reálnych p.roporcu posunul čas a
probl ém Berga l celej 2. -v.teden'S\kej školy sa vracia nl·e a ko posledná móda
čl objeM- nevyhnutnej .oogácte, ale 111k:o
poZ!t!v.ne prov.o.ku j.úca v9zv·a ·p rimárne
estatick.ov9:razovej a Jen sp!1ostredk·ovan e k·ompozlčno.teohnl c k ej PO'VIaihy.
Z.lvú ·Pl'Oblema<tlku ohudo·bnéh.o expresionizmu predost'iera A:Jban Be•r g lll<a rel·at!v.ne ma•lom počte s kladieb, vytv,oren ých v 'ctruhej rpoloovf.cl jeho. žlal, .ook
k·rá.tkeho žtv.o.ta. P.očnťic Sláčik,ovýrn
kvartetom. op. 3 ( 19101 až ,p o n ed•oko n čenťi diľuhú operu Lulu (19351 je .t•o
v lastne Iba <lesat kompoz!cl!, no t wkmer
kiaždá z nloh mlí klťičov9 v9znam. V
nich dozrel nlel·en Bergov názorový v9v.oj Qd viedensk ej tradlcle, reprezenoov8Jtle1 nielen Gust<Wom Ma•h lerom, ale
ej J.ohl8lln8S<lm S.rahmsom a Hugom W.olf om, cez poučenia z!ska•né štťidlom u
A•rnold.a Sch ônberg.a, k v.JIUStnému sJt.Jadatel sk6mu preja<Vu, ale aj stál e d.n.tenz!v.nejš1a my~llen.ková v9poved.
.P!rv9m .dilelom, lk.toré Barg.a predstavilo
h udobn-ej vanjn.ostt, bolt OrclhestráJI•n e
piesne na t exty ·Pat.r.a A:Jtenberga, op. 4
( 191.2). prvá velká samostat\llá kompozlcl<a mladého s~l.ada•t ela. I c h premlé11a
v uJ.~rakoniZervat!vnej V!edn·l v yvoLala verejn9 škandá,l, päst·né súboj-e v pubJ:I.ku
a ·predčasné ukončenie koncertu. BezPl1ostredne po nich vzni•k <Joa 'tradič-nejšia,
na Mahleti'U nadlväzu tťioa sylll!fónla <a 1\rl
orchestrálne skladby pre velký orchester, op. 6 ( 1914] . Na p.rehu I. svetovej v,ojny, k>torťi ~lartlku prerl!vaJ alm
frontov9 vo jak, sa Berg sh-atol s dirámou n emeckého romantickéh o revoluclonáfra Georga BUcll!nera Woyzeck a spoznal v n ej 1-n§pirlíclu pre svoj e wch ol.né
diel o, oparu Wozzec k. Osem ro'k-ov práce
na o:pere svedč! o velml náročnom 'Pt'!-

k y, passacaglde <a akéh-osi ronda. •v diruhom, k.de sa Wozzeck •POStupne p.resvieclča o nevere svojej mJ.Jej, tvor! forIDOIVťi
šl!ruk.túru •päťčasťová symf6n!a
( soná.ta, fanstázla 111 ftíg·a, ! 81l'g(), sch erzo a rondo mal'21~e l . Zäverečné dejstvo, v ktorom Wozzeok .zabije svoju n evern11 milú ·a sám s.pAcha sebevl'l8!du,
Ide -o .päť '~nvancu.
Wozzeck j e opera s vel •mi prenlka:v 9m
soc.lálno-.krntlckým ·v9zn.amo m, aj k ed :budl v!oc ·odPOiľ Lk odJ.ud~ten9m k.aplita.Ustlckýrn pomerom, než p,oc·Lt r eá:Jneho východlskla, P,rebo boli jej inscenácie v 20.
r,ok•och počnťic be.I'Il!nsk-au premiér.ou ll'IDku 1925 ,prlj!mané s .t>a'k ~m .p rudlk9m odpO'l'om :oo st-r any o~!ollílnyc h burž.oáznyoh k ruhov 111 vied/ll takmer ()kam~Lte k
zákazu dal~lch predstavenL Pratsklí !Lnscená.cla, jed!liU z Vlrcholn9ch udal.ost1
Ostnč1llovej éry v Národnom d.tvadle, neboda v ·tomto 'Ohla-de vým1.mkou. Naproti
tomu .nebol nijako ·ná'hodn9 umelec.k9 !
spoločen.sk9 <ťis,pech W0'2lZecka v LeningNI'de, kde .v ~roku 1927 dielo uviedli
po tret! raz, .rozpoon&jťic jeho mlmarLadne ·kV'llU.ty. ale aj oh raničenosť, d.anťi
sk l•adatel ov9rn svetaná.zor()m.
Wozzeck v9.ooxne napo.m'Ohol ~runu. že
ALban Berg sa stal .mecWiná•rodne uzná'YiéiJlOu autorLtou medzivojnovej novej
hudiby, ru}ak'O 'V'§a<k n epomoh•ol zabezpeč-it :):eho obOI.ansku ex-ist·anc!u. V permanentln.ej nú~ ž.!júci skJada.teJ J)a•I'Iti.-tťi•ru
musel re celkom .neprimeranťi sumu ·p redať washllllgto!liSikeJ Kongresovej kn~rmi
cl, kde, ako som sa pred n1e.ko.Jk9m1
:rok.m1 náhodne mohol .presve-dčiť, stál!
oba jej zvä7lky ešte stále nezaevhdovanél
Silná emoctonlíLna. ba takmer auroblog.naflck á motivácia, <tak pr!z!liUčná pre
Wozzeoka, prestupuje aj dalši-e Ber,gove dliela, i zda.nl,l v.o ta.k ,,.a.bso!U.tne", ~o
je Komo.rn9 koncert IJ)re k l·av!:r, !husle
a 13 dychov9ch .nástrojov. Motto skladby "P.rio&>elstv!O, lás'k.a 111 svet" h ov.orl
v I. lSastl ·O -wúcnom vzt-ahu k jeho druh om Schtlrubergov~ a Webernovl, n asl,e-

rtná sieň československého rozhlasu v Bratislave
(Dokončen ie z l. str. l
111e vy,padJ! drev·ené .absorpčné prVIky.
RezoorutO!ľ sa vy:t·v.o11il ·pr !allll!o v duNne
k onštru.kc-l e vnťii'Ornej zavesenej steny a
vhodnou ťi pra,vou •vstupnej šbrblny sa
podarL!o z!sk·ať požadované ·akustické
vlastnosti. Úloha, ,vy.t9čaná na začia-~ku
Jlrl pravy v9staVIby. je splnená. Naviac
št·ťid'lo neobsa hu je 'lof.ko horlav9oh rnater!lílov a jeh o Interiér má väčšiu žwotnos ť, ako k-eby sa použt·ll •tradičné diľe 
vené obklady. Str·op j e 1·va•ro.van9 z d·reven9ch .hranolkov podla zá.sad geomatil\lckej akustiky, čiastočne lt'I'Ia.nsparentn 9. Je v ňom za,b udované scénické a
'Plošné slíJové osvetlenie, závesné milm'ofóny s <lialklovo ovládanou podobou alro
aj po.velové ozvučenie.
v .hladlsku je ·niečo <Vyše 500 Oa•lťine
n9·ch kres1el , -č o je pomerne mlíl!oo na
dan9 objem. Pr! 13 000 m3 by ma.Lo byť
asi 1000 m1eslt, 1keby •sa j·edna~o vysJ·ovene o ko.n.centn.ťi si eň pre vere.jnoof.
V n ašom ·pr!pa.de 'Sa , samozrejme, vereJh osť nevy,lu č uj e, ale priestor má sl ťilžit
predovšet-k9m ak-o štťidl·o na v9 robu .h udobn9ch snlmok . Doba doz:vuku sa nesm!e velmi meniť v zlí•vislostl n a obsaden! hladisk-a, a k·o už bolo uvedené.
P.reto je počet miest menši, k-reslá lSalúnené s operadlom .a pod•rťič k aml. č o
dal ej prospieva k zmen:šenlu •r ozdielu,
pohl•t!V·osti medz! prázdnym a obsaden9.m miestom.
Vlastná k oncertná 'Sál a, a k·o a j všet k y ostat'llé štťid iá, sťi <Vybavené systémom
"dom v dome". Je potrebné sl u:vedomlf že dnes j e na jednej s~ra ne vysoká hladina lľ u š1v9c'h hlukQll •ako v okoJI,
tak a j IVO vnútr i IV!ast-nýoh ·objek.bov a
na druh ej srrane zar.Iadenle, sch·OPné
spracováv.a,f pror.odzené a kusti ck é s!.g.n á!y s vysokou dynamlk•ou a velk9rn odstupom ťižl ~k o v9c.h s!gnlílov •o d lľUš!<Vých.
Wm sa dv.()jak9m spôsobom zv9šll!l nár oky na zvu-kovťi Izolá ciu. N ejd e J)'l'avda l en o vyl úče ni e VIOnk·a jš!ch hluk-ov.
To by sa bol o dalo ~riešiť naprikLad •v:olbou tlchšel l okality pre s tredisko nie.kd e na okraji mesta. Bolo pol!rebné •venova( pr lmeranťi pozornos ť ai h1ukoOv9m
pomerom a izolá(;j! vo vnťitl11 .objektov.

Poblad do hladiska novej koncertnej siene Cs. rozhlasu.
Treba mať na mysli, že .to čo joe pre jedno tel eso ~btočn9m signálom , je pre
susedné štúdi·o potenciál ne signálom rušivým.
N emožno .pra-kotlcky ,pr_lpust!f
žiadny pres!uoh. ·t>reba byť PiľiSII1ej§! ako
nol'ma, tpretože cudzLa hudba aleho .r.eč
je rozpoznatelná a a j pri nl~šlch hladinách ovela Vil·a.c trušl a·k·o šum, ·r02l!le
še! estv a p:ri•m dzené hluky z tYkol:La.
Pri kal kul ácLi zv.ukOI 7Jol ačn9ch oparoren! sa preto VY'OhádzaJ.o z predpokladu
sťičasnej pLnej 'J)revá•dzky v!ietk9ch účLn
kujťial.ch vo v,šebk9oh št ťidiácth. Vnťitor
né steny konce11tne] sál y sú za<Vesené
na perá·Ch spOsobCilll znemožňujúcim •Piľe
nos .chv.enLa a vl,b rácl! konštrukciou
stavby. R·oV1118•kťi (JJohu pln! aj t zv. ,;plávajúca" podl-aha. Osoblltn9.m problémom
boli v·&tupy do !itťidil , .riešené oddelu.j11alm1 -predsiei'iaml , zAdvEmLami a alrustickým! dverami. V9znam a zá,važno~f ,toh-

Snlmka: C. Azor

to op rohlému sa 'V 1)l•n ej š!rke uká'Že, a:k
sl uvedom!me, :le uzavret9 vstu'P <lo §tťi 
dla nesmie znehodnocOIVa ť Z:vukolzolač 
né schopnosti sústavy stien a že .to ltlreba doclelif s podstat'Ile menš!mi a ,po.h ybllvým1 hmotnos ť ami. Je sllliilo.zrejiDOISť ou, že na uč18Jtkq vytýč en11 n!zku hol-adinu paz.adia Muku <V §tťidláoh ( 10 + 15
dB na·d ,p rahom počllltelnost1 'V mede
akustického pásma 1 nesmie ~ho:ršovať
a.nli. kJim-a·tizačné zari adenie, ·kitoré je v
takom~o priestore nutnosť ou . .Oo §t11dia
.nesmie vnl k:ať hluk zo st.rQ'jov.ne, ale ani
presluch z lný"oh štťid·l! cez susedné ,p o-trub.La, ,P'r!'J)Ildone ~n9ml cestami. ·Rýchl ost prťi.dellia v~duc h-u nesmi e vyvo!á:vať
šum a :paz.vuky fúka-nim okolo osllr9ch
hrán, il'esp, do~>&.doon na •m1·k·r of6ny. V9;
sledk y merool ukázaiJi, IŽe a1 'J)ľO!blem-a 
tlku z.vukovej IILolácle sa v koncel'ltnOiiil
š tťido1u podaT!lo dobre zvládnuť. P-oox

dujúr. ioh päf -v arlácl! <Venoval dalšlm
sv.ojltp pr!atar.om. U nás je !'Oto dielo
n eznáme, no stálo by za .,objallfenie"
med.z l .prv9m1, lllajmä ak by nás k romu
lnšp.troval prUtLad Svlatoslava Rtchitera a
jeho lll!!adéhiO ~prl<atela Olega Kagana a
zn.amenll<t9ch i<nšbrumen1táJnych partnerov, 'ktor! sklad•bu uviedli na jadrnom
z dnes už Jegen dá•nnych rJ·ohterovsk9ch
k oncentov ·v .mosk·ovskom Puškinov:om
múzeu a sťi.Oasne nah.raJI na gra-mof6nov.ťi

platňu.

Z di·el -posledlnej tvorivej pe.rl6dy, ba
zf.rujúcic·h \llo8 sv:ojskoom využ.Lt! d.vaná-sttónovej :techniky, st·&l a sa l·n t!mna Lyrlc'k á sui'ba sťičasf·ou repeDtoá.ru nlí·šho
nadmladšiehoo sl áčik-ového .kvaDteta
Moy.resovcov. Stál o by vša•k zat·o lch p oda·nle kionfr{)ntovať so zostručnen-ou vm-z!ou pr-e sJ.áčlkov9 .or.oheste·r a najmä
s Jan Plľed.nedáVInom zverejn-en-ou .citovou
motiváciou oboch diel - i.nšp~ovaJ Ich
doteraz verej nosM illezn6my <Lntenz!v:11y
l ťibost·n9 •vzťah skladat ela k ses~re spisovatela Franza W.erfela Hanne FuchsRobetlnovej.
V orchestrál·n ej M-1! V!no (na Baudel alna 1. na·p!sanej we česk·ťi speváč ku Ru ženu H eli! Lngar.ovťi, l -v o sv:o.jej pl'ed·p,osJednej, nedok·onočenej práci, opere Lulu, .preruloka.vom socláJ.nokir ltl..akom pohlade na excesy me§tl.aoke j spo ločnost i ,
Berg ešte v9traznejš!e .než v·o W.ozzeck·ovi a'kcent.u je ry.tmlck 9 Jmpetus SVIOjej
hudby, dnšptrovan9 ťižttíkov:ou ohud•b ou a
dž.ezom.
Zá·v'e r a sťioča-sne VY·V·rch olerue Berg.ov ho sklad:atelského diieJ.a tvor! huslo vý
·k .oncert, .k tor9 je jeho na•jwťicnejšlm, aJ e
aj kompozične na,jmajstrovskejš!m dielom. Tragické smrť osemnásťročnej M anon Gr.oplusoV<ej, dcéry Almy Mahler-ovej, -ollr iaSI!a sk Ladatelom, k.to.r9 v tom
čase zam9~1al vy>tvor!t pre amerlc.kého
h us!Lstu Lollllsa KTasnera huslov9 koncert. Doň vlož~! Ber!'! SVIOje na,lh!Mie
vyzn.arue o človeku a svojej dobe. Bude
preto Iste u-žlt oč.né, ak sa 'Prlíve .cez ttoto
dlaJ.o pokťis!me o .nové st retnutie
so
skladaotelskýrn odk•azom k-l asika hu dby
n á§ho storočia. To, že sa tieto stretnutLa usku:toč.nla -~ v druh ej polovic! r oku, vyplynulo z:o snahy neQrekr 9v<ať pr!lolš diela toMo!1očn9oh jubL!ant.ov. Na
druhej sbrBJne k once11t-né uv eden1e vLacer ých
domlnantn 9ch !!llš1Ir ume.n.tál·n ych
skla·dl eb .počtnoa júc husl·ov 9m k oncer.tom,
k.tor9 zaz·n le .na záver ·tohft.or·očn 9oh B.ootlisla~s-k9ch hud·obn9ch s!ávll.OStt!. v podan! nanoa.j·v9š k.ompetent•n om (11ntemretovat ho bude ná-rodn9 umelec Jooef
Sll'k 1 bude Iba vstupom k oneskorenému.
no stáJ•e ai<'lluá.Lnemu stretnutiu s v•r cholnýrn Bergom, s jeh·o -oper.ou Wo.zzeck ,
pr;Lprav ova.nou v Sl:ovanskom národnom
div<adle. Opern9 súbor našej PlfVej scény
nedá.v-oo :n.a Sosta k ovlčovej Kat.arlne l zIIWlljlov<Jvej, dlel•e, !ktor é opr~mo •vyrastlí
z Wozzeoka, presvedčil, že doká~e na
vysokej úrovni ti'moôlf l ·toto geniálne
dielo.
LADISLAV MOKRf
opäť .potvr-dll<a, že taž§ou ťilohou je dob•r e od seba o7Nuk·ov·o ·od·deliť jednotdl<Vé
zdroje v o .vnťirt•ri ob jektu, <ako l:ro!OIVať
štlldilí voč! VO!llk:aj §iemu hluku z mestsk9ch k.om-unikáol!, el ek trlck9ch .trati a
'POdobn e.
V J)1111ečell sá.Jy st•olf .organ, kto.rý má
83 'reg.l.strov, čo .rePifezentuje asi 6000
plšfal. P.ros,pek.t nás.troja je lll·et·radlčne
vyt<Vorený v bielej f-arbe. Merania , harmonická ana,l ýza zvuklu a cel·k ·ové vyh od.nQtenl1e potvtr.dm. že otenká vl'St·va n ástrek.u nemá ži.a.dny ov,plyv na ~6 n , .resp.
jeho mtenzltu, farbu ak.o a·j na P!ľe
ohodné javy v zlíkmltov9ch PiľOCesoch .
Niekol.ko stručn9.ch rladok'Ov o oov-ej
koncertnej s6le Cs. trozMasu v Rra•li1sl 1We Jen vel'mi ~hlruba vystihuje všetko
to, čo bolo ,p otrebné ur.obit a na čo
sa musel dá.voaf pozor v projek.te a pri
výstlwbe. A l k ed priebežn é merania ~po
ča.s ~real'itlácle dáwll určité zá·r uk y k onečného úspechu, -predsa ,Jen medz! všetk ým!, čo sa na v9-si-IIIV'be §tťidla podler au, v-ládlo napätie a zvedavosť a k o t o
dopadne. Už sl á<Vnostn9 otvárec{ koncam
prt ·p r!JeždJt.osM ·osl áv 40. výročL!l SN.P .a
BrBJtisla•vské hudobn é Sl!álvn-ostl vzá.pl!it!,
alro a•j PI'IVé nah.r ávky z •n ového koncertné.ho štúdia ukázaU, že všetk y st.ručn e
nazn-ačené a v}'ltý.čané '!>ož1adaVIkv sa podBJ111do spJnlť. Cs. ·r ozhlas v Brartlsl·&V€
konečne má ,pr!eswr. v k·t orom je možné
vyroolt dabré zvuk-ové sn!mky .po akus·tlck ej stTán1lta 7lN>vna.telné prinajmenšom
s eur6psko1Xl špičkou. Skončilo sa ·Obdo·
ble adaptácii a pl'O'V'i'lórU v 'l'ozh.J.ase
k·toré 'VJa'Sillne t·l'Valo tak.mer od s&m9.ch
UČ11181tkov ~ podnes a svoj!m spôsobom
:pozn.ačllo aj v9voj •hudoobn9c h t elles a
Z:vukovej teoontky. oMož.no ))IO!Vedaf, že
u nás nastáva nová éra <V tejto oblasti.
k.I'Orá bude a:Je -Bj n á<roonetšla .p o v-líet·
k 9ch st-rá-n kaoh. Vy.ž!•ada sl .novťi ol11.en·
tác1u, resp. ·Pr!spOsobenle ťičlnkujťi cl ch
na dok ooal ejšle a kustllcké .podmienky.
Ak si uvedomlme, ž.e špecifdcky pn
symfonlc·k ,Q ·a organaV'ťi hudbu sa rue·
!•en p.re nozlllas, ·ale ani p:re ·verejnost
za 'J)osl edn9ch šesťdes iat ol'Okov n epostá·
vUo v repu'b like vela, čo by bolo !•en
trocha zrov11a1t elné s novou kancertn·ou
sieňou Cs. ·r.ozhlas·u <V Bret-lsJ<we, ·po!Jom
cel•k om .OPiľávnen e môžeme jej odovzda·
nie do .použlvaiJl!-a ·POk-ladať !Ul v9zfllam·
n9 medznlk vo vývoojl hudo bného ž1ovo
t·a lllll Slovensku.

SLOVENSKÁ
FILHARMONIA
21. XII. 1984. D. Kard~: Hrdinská balada, op. 32; Koncert pre klavir a Qrchester, op. 40; 7. symfónia - Balada o sne pre barytón sólo, miešaný zbor a velký orchester, op. 53 na báseň P. Horova. Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, dirigent Bystrik Režucha. Zbormajster Pavol Baxa. Sólisti: Daniela Kardošová - klavir, František Caban - barytón. Koncert k
70. narodeninám národného umelca D. Kardola.

Stálym a od d•a•ným lt lmočnf.kom Ka.rdošov·e j symfonj.ckej •tvorby je ná,r odný umelec Ladl·s lav Sl·ovák. Zo zd>ravotných dôvodov nemo hol však dirigovať koncent k skJadaterovmu jubileu a tak .pr lležitost dostal rterejši šéfdirigent SF B. Režucha, k·torý o patov.ne presvedčil o
t·o m, že každé dielo •POSkY'!luje nesč l seJ.né množs.tvo možnosti výkl·adov .!JOd la rtoho, a ký ,typ •t·voriv-ej !ndivldua!Lty
pristupuje k lruterpretácll. Azda Jllajviac teruto •r oodiel
vystúpil do popredi a v úvodnej HrdJns·kej bal·a de - už
preverene j hodnote, k•torej Slovák·o va repr-odu~ra vdaka na hrávke l časte j freklVencii uvácLz.anira je :z-afixovaná
v našom vedomi a môž e slúžiť za noľ'ffiu .pre por.ov.návanie. Režu cha nie je ;tra kým zeml<tým a pl•nJOkrvným dirigentom ako Slovlik, sl.la jeho výpovede spočlva najma v logike výsltaiVby diela, vo VY'Vliženostl citu a tem,peramerutu .
K ta·kémuto 1ypu interpretlic·ie s merov•aJ<O aj remeselne spoiahll vé pod<ani e sólového pontu Koncerrtu pre
klavlr a orchester skladaterovou dcérou DB!IlleJou Kardošovou-Krošlálrovou. Vh•ood ne ho doplňoval jej nesporný
ženský pôvab a vkusné ob lečenie. Mužsky •tv rdšl, pr ie·
bojne jšl úder a ráiZnejšie ,po.lohy .toht·o ~on.ce !'t.u ·POZnáme z nah rá<V ky diala od jeho ·prvého imlterpreta J)IWf. R.
Macu dzins kéh·o. Súhra kl a.vlra s orchest!'om a spoluprltoa dinigen,t·a so s ólis<tkou .niesli všet·kY znaky starostlive j pr!pt'B VY a po.hot.ovostl B. Režuc hu.
Zwtia l osta tný jubiJ.a tl'tov opus 7. symfónia, pre
Ideo vú záv:až·n os ť o bsahu jd·i elo vzniklo .na počesť 40.
výročia SNP l odzne la <V krátk•a rn ~ase už .po ~retlkrát
a ,vždy <V podani iného dirLgenta 1 .te lesa. Po O. Lenárdovi ( dirigov.a l premiéru diel•a so SOC R-u počas BHS l
a dr. Rajtet·ov<i so SF Košice predtVIedoJ .toto dielo aj
prvý slorvens,ký ·Ordhes ter na ·čele s B. Režuc·hOI!Il. ~re
svedčih sme sa, že l!lJterpretácia t·ohto diel,a je Z'Bt.l<
al
v kry štalizačnom procese. Každý dirigent sa snaž! nájsť
v diele nové polohy, vyzd vihnúť Iné detaUy. Režucha
uplatni l tu svo j 1Pr!zna č ný zmysel pre m'iel'u, .pre plynu~·osť prechodov medzi výtn~ov ými ok•r uhmi . .pre postuvné a prdrod.zené s kl berule náladových hlié!Jd~n. Usilov.au
sa o zosúladeni e zvuku orchestra s opreja•vom dalš!ch
účinkujúcich, dal moonos t vynilmúť .zboru i dstému, zan ieteném u sólistovi F. Cabanovi. Všetci in.tenpretú sl
zaslúžia uznan ie za umel€cky ·plne zodpovedné ús1,11e
po čo noajve!'Dejšo.m p r et!močen ! záv·HŽiného ideového
obsahu diela.

•

3. a 4. I. 1985. H. Chua )ien Ťiin: Mesiac sa premieta

na

potôčik;

). S. Bach: Koncert pre husle a orchester

E dur, BWV 1042; 3. brandenburský koncert G dur, BWV
1048; F. Mendelssohn·Bartholdy: 11. symfónia f mol
(sláč iková). Slovenský komorný orchester, umelecký vedlíci národný umelec B. Warchal. Sólistka Andrea Sestá·
ková - husle.

V úvode hraná skl<adba je ovoclm zlijra:z;du SKO do Crnv v zárvere ·predchádza·júoeho raku. ]ej f•O.ľllllOVÝ pôdo.rys je vý&led kom evolUČil ého tl'Ozvljanta ,pentBJtonicky
trak·tova nej melódie ~p !'acov árenej poJyfonioky. Ume1ecklt práca sú bor u .zamerala sa na plastic ké vedenie melodi ckých Hnil a na účd nruú výstaovbu dyn,amlokéh.o vypracovania par.tll t•ÚTY. Vdak•a Slk·l•adatelov1 a adekiVátnej
intel'pretácil čaSO<Vo nie vel.m1 ·rozsiahle di-e lo vyznelo
účinn e a doká.zal-o u u jat aj pr•emerného >Jlá>Vštttv.nlka.
Ak skla d ba č~n sk eho au~ora svojim obsa:hom 1 ch'll·
J'ak terom nútila s úboT preariellltovillt svoj .typi.Ciký bamkový prejav ·l'adostd z mu2ll•Cirovanl.a d·o medllialtlvnych
polôh, Bach ov 3. oranden'burský konce·rrt sa staJ Meáu·
nym priestorom pre sebarealizáciu súboru. Stlrhu}ťica
dravosť, zvuková brilanol·a , ,presne ohN~ni,čené •kQn.tl\1ry,
technic ká v yp r aco...,a.nosť á onen ty.p:lcký warchié!JlO<Vsky
vyžarujúci optimi71ffius ·Chare ~ter17!o.val1 ipod•a nle 'l-oht1o
dtela. v strednom Ad-a gi u dos\lal pT!ležlitosť :DBSJkvleť sa
svojim umen!m čem!Joali Sita Alexander C8Jtta'l1no, kJtorý
vypl•n il a <rOIZviedol •a kor.dy Ba·ch•ove j rk.aderucle. ObsMl
zn amen.i!te.
Dokladom l ucLského l umeleckéh•o door.ievanJa bod sóli stický výkon husdistky A. Sestlikovej. Bachov koncel't
figuru je v je j repet1!-oári už od študents·kých r okov. 'Dvori la s c huťou, odovzdane, techruic·ky spol'llh;Ji.vo, mUZ!·
k a ntsky 1pr!•eboj n€ ·a na tpozoTuhocLnej úrovni pod-artlo sa jej stotožnH s i<n•t erp'ľet>ovooý.m autorom. Sťí.hra
sóiiSitky so SKO boda ideálna vo wukwej vyvárženost.l,
vo vzáj omn om kOTešpondova.n! a IPOdpurovanL Waroha•l•ovci doká.zaU :tv or iť bez ~oM, aby zl·a<VIll zo sv·oilch
zásad, ~ritom vyz.diVjhH s ólisrt·ku a •P11lspeH k umocnen iu dobrého do)mu z jej <Výk•onu.
Za svojej pomaly §tlW' t storočnej exLstencle sa najvlastne}šou interpretačnou doménou SKO stal·o barok·ové conce r,lo gl"'Sso. Obdo.bie !'IOmallltizmu nedh;ponuj e už ba·
kou zápla vo u s kl•adiie b 'J)re obsadenie sláčikového teles a. Mendelssohn.oWl ll. syrmfónt a - produkt 1 .keď gentlilne n ada ného, ale rp redsa Ian 14-ročného chl•rupca,
n epostrlida u.reHé 'k OI!llpozičné ·kbLšé (najmä v Scherze.
Menuete, aJe aj v Adagri u). tk.toréh,o nebe7!J)eč1e 1Sitého
výrazového s tereortypu nepooarUo sa .celk•om prekonať
ani umelcovi takého fornná.tu a kým je B. Wrll'rcha l. Po
stránke .remesel ného zV'ládnutLa sťih ry '8 v}'lpraoovanta
par·titúry ne mož no unat PJ.'i pomlenky, mo v ud~an! naplHia .a néi)J)lnenl priestoru hudlbou clt1lli sme 1Jsté T·ozpaky a určitú strnulos ť.
-lk-

Hovorime so šéfom opery SND dr. MARIANOM JURIKOM
Aj keď od nástupu nového iéfa opery SND dr. ·Mariána Jurlka do
funkcie uplynulo niečo vyie roka, bolo by predčasné pok61at sa u
akúkorvek bilanciu jeho doterajilej činnosti . Kto len trochu pozn6
osobitosti operného divadla a tvorivého procesu, v ktorom sa rodia
jednotUvé inscenácie a prect.tavenia, vie, le je to kolos, ktorf
v mnohom pripo~lna zaoceánaky parnik; akákolvek zmena smeru
či rýchlosti pohybu sl vyladuje niekolkokilometrov6 dráhu, takte
loď sa neraz nemôle vyhn·6 f ani takfm prekálkam, ktoré jej kapitán či kormidelnlk relattvne zavčasu zbadali. Podobne aj zmena v
smerovan( vývoja operného s6boru si vyladuje velk6. .predvldavost a
trpezlivosť, pretole dosah jednotlivých opatreni sa neraz prejav[
až po niekolkých rokoch.
To vlak neznamená, že by odborná tlač mala v takejto situácii
len pasrvne vyčkávať, ,,ako to viletko dopadne" ... Naopak, objektiv·
ne posúdenie prinosu nejakej osobnosti je moiné len vtedy, ak sa
podari od začiatku zdokumentovať jej tvorivé zámery a ciele, ktoré
boli východiskom konkrétnych programových, organizátorských čl
personálnych opatreni. Preto sme sa v našom rozhovore zamerali
na vymedzenie s6.radnlc, ktoré by charakterizovali jednak s6časnf
stav opery SND, jednak jej dlho do bé ciele, do ktorých sa ul pre·
mi eta jú názory a stanoviská nové ho vedenia.
S funkciou iléfa opery je spojených mnoho rozmanitých 6.loh a
povinnosti. Ktor6 z nich ste pri nástupe do funkcie pociťovali ako
najnáročnejlliu?
Sn!mka : l. Grossman,n
- Za najná·l'oč n ejšl u ú1Lohu považujem poznanie l ud!, 1ch rrOZtffianltých vzt.a hav, ktoré sO. ureované
nielen fol'málnym l predipisml, ale
aj nef,ormálnymJ ,zvyk los ťami. No
tvorivými objednávkami rôzneho
zamerania?
POPI'i ťilohe poznávať celý ume- P.ri utváran! mô jho vzťahu a
lecký a pracovný k·olektlv, ktorá
názoru n a súčasnú o pernú tvonbu
le dlhodobá ·a vlastne .trV1alá, boJ
1tu rad úloh, kt·oré .bolo ,t.re ba splhrá úl.ohu nlek•ol ko as.pekitov. SO.
zdanliov•o ['OIZponné, ale mus!m Lch
nH !!meď. Prv.OIJ'adou úlohou bolo
br,at všeltky do úvahy. Nemôžem
!Zamestnať celý sťibor prácou. Vrá~i'il sme sa k pia tim ,premié-rovým
byt len .,zahladený" do jej umeleckých kva.JH, a le muslm brať do
ti tuJoun v sezóne , k viacnásobnéúvahy aj je j nálľok y na súbor a
mu obsadzov.antu jedinOitlilvých úloh
a rp odobným opa.tren.! am, k,t·oré by
na.p_okon aj o hlas pll!bllka. Autori, k.tor! sl ovel'Hi svoje hudobnoumožnili pový šiť d ll\'adel;ný ·plagá.t
d·ramatiaké schopnosti a k.~orl .bona žele2lllý zákon našej .k·a ždodenll konf111on.tova n! s o životnosf.o u
nej práce. Chceme. a by sa ohllt·
svojich diel na javisku, budú aj
sen.é predstavenia mohli hrat aj
n a d.a l ej tvo.rlt spôsobOI!Il, kt·orý
_v čase chT ~plwvej ep ~démle, ·a lebo
zodpovedá ich osobnému u.mruecpočas umeleckýc h zájazdov pr omln ellltných sólistov. Popri týchto
kému nat urelu a životnému poznam·iu. Boli by sme .radi, keby sa
o.peratlvnych opa treniach sme začali pnacov.a t na výhl·a dovo m dnao operný žáner pokúslll vo v!l.č ·
šej mJere aj prlslu§n!ci strednej
maltu·rglckrom .pláne na .p!l t se.zón.
skJ.adélit€lskej generácie, kt-orá je
Cim dlhodobejšie sú !Plány a zá·
mery, otým viac je treba sa zapo·
k ompozl čno-technicky výbom·e .Pd·
pravená pre spraoovanle rozmanidiC<Vat -d oterajšou cestou, kt orou
tých ~ ém.
prešla o pera SND. Snažil som sa
zmapo.v.at d·oter.a jšl u MSitórl u opeMoln-o mnohých odrádzaj6 osu·
dy opier M. Bázlika, J, Hatrika alery SND. Nlklto, kto sa oc1~ol a:lebo ). Beneia, ktorých umelecká,
bo ocitne Jlla poste šéfa opery
hudobnodramatická hodnota bola
SND, nemôže a nesmie sa !lvá-rlt,
nesporná, a predsa sa nest:retli s
že zač!na odznova. P-r ed n.a:m:! sa
takým ~váckym a posluchái!skym
tu vykonaJ \kus umeilecke·j a organlzá,t orskej práce, na ·ki~orý treohlasom, aký by zodpovttdal kvab a Mdvua:z,ra t.
lite predlohy a inscenácie ...
Ktoré z nich povalujete za naj- Mys l!m sl, že l'O'Vnaké rizivtznamnejiie?
ko necLocooerua berú skil.adatelia
- )e 1to rp redovšetkým ok olnosť,
na se!Joa aj pri ·plsa.n! diel v rám·
že v medzLvojon.ovom 1 povoj'Il!ov.om
cl iných žánrov. K·arždé .d ialo poobdobi opera SND s velkou pružtrebuje určl.tý tas. a.by sa /presanosoou UIVádzala diela !tvorCOV, k;rodilo .vo vedomi publika, ov cel·run
•r[ významne .zasiahli do výv.oja
organizme .kuiltúrneho tivota. Ja
európskej
hudobnej
moderny.
sl "mlč·anlew niektorých prlslušnl·
kov ~rednej sk•1 ada.telskej gooeNlliPI.'. uveden1e Prok<Ofievovej opel'á·c ie vysvetlujem skô.r tým, že sl
ry Láska !k trom ·POIID8'l'Mčoon v
januá·rl 1931, .ktorú n.apr . .rBJkús.ke
velmi :z.od.pove<f.ne uvedomujú š.peoperné ,pwblikurn mohlo zhliadtnut
c!flcké nár.Oiky huoobnoo11811Il81tlcaž o 23 rokov neskôr, alebo uvek ého žán.r.u. No opamým skladat.ef.om sa lll.Lkto ne!'odl, ale sa 111lm
denie Sos.ta<k·ov~čovej O'Pery Ka~a
·rlna Izmajlovová už ll'Ok po ·jej stá:v.a len v proces.e ;Vilastnej tvo.!'by.
moskovskej a Jeni.ngradskej ,preSpomenuli ste elte upek·t nbo·
ru a publika. Určitá averzia spemlé're, h·o sto.vanle osobno.sH a,k,o
vákov voči s6časnej hudbe a ne·
R. St!'auss, a;l ebo F. Sala;ptn, d!razáujem publika o s6časné operné
ma.turg.ldké !Výboje oo prelome
diela asi nepridá s6časnému sklapä ťd·es.ta;tyC!h a äestdes!a.tych fl<r
daterovi na odvahe .pustiť sa do
kov, a narpok.on aj uvádzanie :pôprojektov, ktoré si vyladuJú aspoň
vodných sliaven.ských Qp1er - to
~ok intenzlvnej práce ...
všeM!:o sťi fakJty, ktoré m uslme w- Pok.lar Ide o ná~ súbor, môhl·a dnit 'tlľi uv~ova.nl o da·lŠom
žem kvalifikovane povedať, že s
smerova.n! .ná§ho súboru.
ohla.d•o m l!lla všetky motžnosti Jedným :1 často diskutovanfch
umelecké, prevádz·k.ové, flina.nč.né
problémov je ótá.zka J)OOtu Jll'ea org-aniza čné - nie sme schopn!
m.iér. Počet .premiér mé nielen
pOOas jednej sezó.ny naštudova ť
noju ekooomick6 (náklady, spojev!a.c ako jedno dielo sťičasného
né s v:flpravou a kostfmami, priskladatera. Každá novl·n.ka sl vypadne s výpo!ičnfm za notové mažaduje •Viac skúšok a .trutan.zlvnejteriály), ale aj umelecké stránku.
šie štťidi.um, než •to :z-odpovedá bežAkt je vál názor na tento probMm?
nému
ll'ytmu divadelnej lllľáce.
RoVI!lako nemôžeme db!st postoj
- Na ·l'Cediel od inýoh sa lll.edromnlev.a.m, že ·bY men~H .počet
publi ka, k1borý .po.dmleňuLe ·re.pr1premlér bol sám o sebe zárÚk<Ou
zovost inscenácii súčasných oper·
umeleckej ikval:lity, P-om!alá práca
ných d·l el. Ked sa nám podari domOže byt ·prlčinou stagnácie, ,{)l'e·
siahnut desat reprlz ·tnscenácle sú·
t ože zužuje možn(}Sfti sťi baru patýč.asnej oper~ .s me •s poko)n!. Ale
kať sa s dalš !mJ dielami. kitOII'é
aj ·toto člsLo sa neraz zdá byt neby obohatili re:per toárr jedinotUvcov
doslahn.utei.ruou mérou. Naše operl celého divadla, k..to.ré by rozšlné .publikum nie je l!lla .tvorbu .tohrlll .hudobnO. l herec-.kú ·výrra~ovú
to dJruhu ,pripravené. Zm91llt ·tenškálu a obohatili našu lruscenač 
to st.av n ie je ani v silách , ani v
nťi prax. T-o môže viest .k zao.sták·o m,petencil ná šho sl1boru a M ·
šej Lnštitúcle, ale iných zložiek
vaniu za vý•v oiom, tk torý nepozostáova len z uplatňovania IIJOVých
našej kubtwry.
inscenačných postu'Pov u diel t·raDoteraz sme hovorili prevalne
dlčného o,perného reper!t'oátru, ale
o budovani repertollru. No rovnaaj a: ~VIorjvého hiaida.nila, s kltorým
ko zá'Va!DOu 6.lohou je aj budoje spojené uv·ád!za-ruie .o perných
vanie s6.boru, pod čim, samozrejdiel súčasných skla<f.atelov. Tak sa
me, nemysUm vytdranle nového
stalo, že opera SND doposial nes6boru, ale prirocben6. clrkul6ciu
umeleckfch Udrov, v ktorfch by
uviedla ·niek.olko opier 20. stm.,
ktoré ,pBJtrlra už .ku klasi ckému
mali byt zast6pené vietky genef•ondu opernej Hter.atúry, ako •napr.
račné vrstvy sólisti, dirigenti,
rell.séri najstaršej, strednej i naBergovho Voj.ck18, P·rokoflevove
opery, Hen;z;eho diela a pod.
stupuj6cej generácie. Je s6.bor
Do tejto problematiky patri aj
opery SND :1 tohto hladiska bar·
otázka uvádzania opier s6časnfch
monicky vyvUent?
slovenskfch skladaterov. • Spolieha- Nie je dôleži,t ý len dramate sa na to, le sa bud6 s·pontánturgický plá•n, ·a le l!lj spôsob, <B!kým
ho rea.J.lz.ujeme. P.odmlenky jeh1
ne rodiť nové dobré diela. alebo
realizécie sú dané sl1'00rom, ,pr!·
mienite sa na autorov obracať s

HĽADANIE

SÚVISLOSTÍ
padne môžame !ch men.lt .Prálve
zdokonalovanlm jeho sk ladby. Diskus·ie o .týchto problémoch sa sú·
st.redlll na n ové vy.medrzenle základných .pojmov, a k'O je ,pojem
sóU.stu, jeho .a lternanta a pod.
Do.tera jš ie rozli šovanl·e I. a II. obsadenia, Moré bolo chápané zárovei1 a.ko "•Oifl clliillle" rozlišovanie
kvality jedn,otllvých sólistov , .p.ova~ujem za prežitok, Morý je v
rozpore so zAkladnýmJ umeleck ýml clel•m! a ťiloham! súboru. ~až
dú úlohu chceme obsadzovať dv,oma až 1tr.omi r .ov nocennými sólllstaml, rk.~orých výk lad postavy bude možno v mečom odll§ný, rJlJO poklal Ide o interpretačnú ú rovei1
- rovnako osobnostný. Pr eto sme
prestali označova ť naše .premiéry
ak.o "prvá" a "drruhá" . Zá·klatdnou
jecLnot•kou našej č!.nnostl je predstavende, k.roré by malo mať vysoký štand8lľd bez o.hf.adu na .t o,
či spi eva prvé alebo druhé •obsadenie, čl !d·e •o .pr.\110. a lebo dvadSi'Člitu pl·a.tu .reprlzu. Premié ra t!1Vá
len jediný večer, 1110 celá inscenácia môže mat život>Jlosť aj desať
sezôn. Naprl•k lad Vel'diho Na·bucco 'ffiBl už ·viac ako 260 reprlz.
~ré predstavenie Je dôležlit ejšle
- to prvé. ·a lebo 1~0 dvesto šes ť
desiat€ ? P·r.oblémom je vša.k udržať ťil'OIIIeň ll"eprlz ta·kých diel, Moré sa hráVIajú s velký,lll odstupom,
ako nwpr. Straussova Elek.tra, Beet.hove.ruov F~delio ra .pod. Tu chceme vytvorit .také prevádr&kové podmienky, aby sa ·repr!zy takýchto
diel prlprBIVova.Ji rosobl.tný.m! skťiš·
k·a ml. Budovanie sólis11ckéh·o
sťiboru a celéh o umelec·kého kolek.t!vu musi rrešpek.rova t i!leto zámery, J)lľesnejš!e, tPOdmieňu je ich
real.izáci.u. Formov·a.nie súboru .nie
je jednorazová, ale •trvalá úloha.
Neustále sa, mus! .Qop!J1at o :lliOVé
kádre, klt'oré ,po •rokoch .praxe do·
rastú na (l.roveň svojtch .prechod·
cov a mOžu zaujať !ch IJ)OSty. Pr.i
hladanr .talentovan ých ·a perspektlvnych spevákov nám p omáiba
spolupráca so Slovenským hudobným fon.doon, ktorý ,posky.tule mladým spevá.kom .ročné, až dvtojr.oč
né štiJ2.Billd1á a mv zasa zabezpečujeme umeleckú náplň •t ohoto štipendij-ného pobyt u: obsad~u jeme
spevá,k ov do ~rôzny c h úloh a overu jeme si .!oh schopnoSitl n ie jednorazovo, .ale 1počas dl•h šleho O'b·
dobla. O 't o lWatlif!.ko vanejšie mOže
byt pot•om n·aše •rozh,odnllltle B!Ilgažovat .toho-kltorého sóliistu natrvalo. TI šoti'pendlst!. Mori ,prl·padne nespl.nlli naše pooladavk y, odchádzajťi do osta.tný.ch operných
d~vadiel v CSSR. Tým sa stá<Va naša o.per.ná scén1a aj umruecko-rvýcbovJrou ln.štitťichou. Pll'i •tejto oprá•
cl, pravda, 'Il!ll.dväzwjeme na výsledky speváckeho od,bor.u na Hudrobnej fakulte VSMU a .na K·imzervatórLti. Tie sú rv po.s ledinej dobe :ta·ké bohaté, ~e si máme na·
ozaj z čoho rvyberat .. • - O nieoo zložitejši je generač.ný prob·
lém v d!'rigantskej obl·a su. Medzl
naj.s taršou a najmladšou dir.lgenil:·
sk·o u generá·Ci<Ou - t. j. v sPrednej generácii, nájdeme málo <tý.ch,
k.tor1 by mohli .prevrz1at náročné
posty operných .dirlgen<t,o.v. Zatial
sme ·Pri ll'lešen! <tohto problému
urobiH zásadný k.rok anrga~o.va111!m
Ond·relja Lenárda za šéfdLr!genta
a Olivera DohnAnyJho za dilr·lgen!Ja; ·PNIIVda, obaja <V}'Ikoná·V8Jjú .t-leto fulllkcie z81tial vo vedl.ajšom
praoovJliOiffi pomere. Pod!obne, a·ko
u spevákov. prl~a ll sme dvoch
mladýoh di!l'!gentov - štipendistov
SHF, k.torýoh budeme 1po dve se·
zóny naplno zapája,f <l,o hudobne j
.p rfpravy nových .tn.scenácll, ako aj
mladéh·o asistenta réžie.
JAN SZELEPCS~NYI

Neopako

Mlrella FreniovA

(Taťjana)

ateľný

a Ján Galia (Gremin).
Sn!mkia: A. Sládek

Správa .o hos ť.ovan! •talloansk.ej -sop.ran!Sitky Mirelly Frenlovej rn:a scéne opery SND dľi·a 30. decembl'a m. r. v
úlohe Taťjany v Cajkovského opere Eugen One~in zmagnetizovala IVšetký.ch bra.Usloavský.ch (ale aj m!mobNllt!·
slavských 1 ct!ltelov k rásneho spevu. Pď!chad svetoQZilámel um elkyne sa stal už llllelen umeleckým, ale a.j s.poJ očens kým f enomén'Om, povyšu j úclm operné divacHo do
c ellltra ·kuJLtúrneho ·d'LaniiB na záJver •rok·a. F,renLová pr'i<šla
do B.r atl slravy ešte rv p.lnom lesku svojho umen!•a, dem on štrujúc vysok·ú !V·ok á<l•nu a .hereck.ú kui'túru, aká
pr lnáležl .oper.n.ý.m umelcom pr vej k·wtegór1e. Al ked sa
.pri speváckyoh hosť·ovarua"C h zvy.kne hodnotiť ruajm!l v.ok O·lne m ajst'r ovst<vo, u osob.no st!, aké •reprezenrt.u je M.
Fren lová, f>asclnuje kompl exný úč inok jej 'VystOpenl·a.
lmaglna.t!vniB sUa. ktorou st'rhá·va 'Par.tnwov iiľa ~aiVi sku ,
ha d.okMe lu paltlru čne stu.pňov.ať ·~ do f1nál.nehoo ob·
razu.
Ak s i Frenlov á .na~Ja .,medziel'ku" v svo}om rboh·atom
t er mln ovnlku pre Brlllt!sl<avu, je lto nesporne :zJloda •rôrz·
nych pri azr<!výc h okolnosti, o. !. l Jej umelecké plall'tner ·
stvo s !Ilärodným umelc om Petrom D:vorským.• s kt'or9m
vlac k.r áit sp!ev·a·J·a .na svatový.ch opemý"Ch javiskách, .tiež
" chicagskej !nscená.cll Eugena O.neglina 1r. 1984, oB·k o aj
nie zan:edba.teJ,n á zásluh a vedelllia •o pery SND oa č eskoslo
venske j umeleckej ·agentwr y Slovkoncert, kltC>ré hosťo·
vanie p.o •ktaždej st ráJn•k e z a.bezpeč1·1 1. Možno Jen Jurova ť , že s<polu s ň·C>U ,pre zd-l'B·rotnú in·dls,poz!c!u nevyst úp1oi 'V úl•oh e Gr emJna aj ná<ro"Ciný .umele"C BĽR NiJ<oilaj G}au.rov. •M ožno na·budúce .• • ? IK•Irlídopádne IVŠa·k mal•a Mlre.na Frenlová dôS!tojný<>h pai'IIlnerov v hosťujúcoon
Ivanovi Konsulovi (Eugen Onegln) a hašom náTodnom
umel covi Pet11ovi Dw;orskom (Lenskij) . Tfoto •!!ra ja speváci
sko!l1Centroval1 na seba ·n aojväčš ~u pi01lornoosť maxi málne
yzr ušenébo a na zážt<tky prJpr.avan'éh o o b.ecenstvoa.
Bolo .to p!'edstaveni e, na k toré sa ·b ude spom!na( v oifl·
c!á:lnych i súk·rom.ných Wlál•och k·aždého IVnlmavého mt·
tela opemého umeni a. F·renl•ová. ·beľ\Oc k·a!dé vystú·
penia a.k o nľaxLmá·1ne rodipove-dnú ú101hu, llllč nezlavU:a
'ZO svojldh •prednost! a vlastnost!. Dokáza.I·a. že pre Jt·v.olľi vú osobnosť je Nskultku jedno. č1 spie'Va n a scéne, ktoi á sa skJoňuj e IVO všetkých ,p á.dodl a na k-a~d ej &trane
opernej .rev.ue, 111l ebo v menšom kuLt úM.oon centre. ·a·k ým
Je aj BTatisliiiiVa.
F·ren!IOlVá má ,Jyrn.cký soprán, spieva však 1 ·ú Lohy m!.a'ctod·ram6/tlcké a rokmi jej hlas zlska.l schopnosť vyj•acbrH
dl'BmaUcké rorLp!11tl e .ženských hrdiniek, čo je ni'B.len
yJ asmos ť š!I'Iky a fa!'by hlasu, ale .aj koncepcie postavy,
g radácie Očl nku v 1tý.ch scénaoh, k.de odomlnu je s!lný

operný
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vs;raz a a k cent. Zvlá šť ú činne využila túto S C·h op no ~f
metamorJóz ,ty pu v zá'Vereč.nom ( 7. 1 obDaze op ery Eugen
Onegin. Za pomoc! decerutns;ch , no úči.nn9ch he-reckých
pros~r!lecLk·ov a d !fer encov.anéh o vokálneh o pre javu n et.t·adlč·ne ,t V181Dov.ala priam m odet'n ý typ .žen y, ktor ej nie
je Ja.h ké ·r ozhodovanie m edzi Gremtnom a Oneg inorn.
K onečné vyzn erue diela n emá jecLn ostrunn ost trad i č ·
ných l'afjan, je ~o skôr obraz Opornéh o duševného zápasu hrdinky, vedomej sl <toh o, že st·rá ca ži votnú lásku
a s ňou t mnohé ideál n e ,predstavy. Takáto() verzia bola
mnohým di'Vák om možno nez vyčajná , ale n espo.me .oboha·tená o ,p sych ol·oglok é bohatstv.o. k toré dokáže .pred osľrleť vskut·k u zr elá, k onc ep č n e <tv.arnaca um el kyňa .
Po stránke vokádn ej M trella Fr erucwá zažl a·r i.Ja niel en
svojimi p ovestn ým! vysokým! tónmi. ok>toré i 'V .n aj vypätejš!ch pa!'toc.h dokáže ešte dynami c·kY tv a l'O'Va ť, oaJe
c elk·ovou vy,l'OIV ntmosťou reg istrov, kultlvovanosf ou f r ázy
a sohopnos ť·ou r.OO'JJoži ť si s!ly i v •tak ej n,<\lro č ne j scéne,
akou je "llst·ová á.r·l•a ". V ansámbl•och :t;n el mOIŽruo jej
hlas <t.rochu ·pref•el'IOV'ane, a koby ·b ol a z vy knutá n a obj emnejšie pa'l'ltn eľ'S k é hlasy, •a l e t o je vsk.utk u zanedbwtel ná
pripomienka proti celk·ovému do jmu. Nobl esa. aká vyžaruje z :tej to dám y opernej scény, j e ukry;tá niel en
rv k aždom geste, pOth ybe a mimik e, al e na jm!! v ušloach ·
tLlosti hudobnej llnle, •D!prostenej od pátosu a demonštrov•anej cl·tovostl. Jej ludsk y hre j i vý <prejav bo.l z jaVIný
niel en ok t!itulným. predstaVILtel om. a l e a·j ·k .p ostavá m
·v dei! sociálne nižšie .p osta·veným - napr!ki'ad k Fm p! evllle. Peter Dvolľský, k.torý spieval L en ského. vystaval svoj u úl ohu na l esku a žiariv osrt i k aždého t6n u,
·d•ra.matlck ej O čl nnoost i , s k toľoou kreoval p ostav u básnlklll, prudko h O'ľlaceh o ·Ci tom l ásky, žiarlllvostl či Ul"a·
zenej dôsto]n05't1, s .klt·or.ou J)rljlma z ,r úk býval éh o pria1eJa l smrt. Jeho rten orové <postéliVy VYlt vára) O typ, akému
n echýba zápa•l . ·V'nútor.ný ·oh e ľ\ a QpDavd tv.os t prežitia
k aždéh o mel odick ého obl·úku . Je l(lo v .p rvom •l"a de ()per ná hvi ez.da a jej l esk m u svieti nta j eho ceste za priazňo u na dšenéh o .pwblik a. Vždy a všade spieva s neobyčajnou ·veľ!Vou a dynam Lzllnom . .p t'l·am v yroa s~aj úc!m i z jeho cltOVlo planll1ce j osobnosti. INan KonsulO'V, buLharsk ý
b a·ry.t.olllista v úl o:h e Onegin a, je o nieč·o i ným •t ypom
spev áka. N l el•e n z ch ara k teru hl asu, al e 1 v •h ereck om
prejave je zdržoa.nllve jš!, uml ennanejšl, p o v oká ln eJ stránke n i e na1·olko útoč ný. Ly l'ický ~tim br e je e'VIdentný aj
tam, kde prezentu je h.r dinov ch le d a po výšen·osť. A p ľoed 
sa - v záJver e Dperného v eče r a h o Fren~ová st.rihla k
d·ramatlckému g.na·dO'V,a nlu Onegi na ,ta;k , že sme u verili
j eho dalšfm r eQ:er:vám 'a m ožn ostl•am. Predovšetkým má
vša.k h J.as s vý~·k,a mi [.Íáver opery]. bez k tor ých •i t en
na jpred určenejš! Onegin sbrosk otáva; prezen,t u je kvalitu ·bulhar sk ej vokáil:nej šk oly s d ec entn os ťo u, aká nie
Je ~u~ ným 1-etoQrám sa.morz.rej má. Ján Galia, k·torý ,prebtral
ťHohu •kn l~ťla Gremina 11J .poslednej chvi li [ na.m ! est•O
lndispon•ovaného N. GjaU'r ovoa 1 dost:.al jedll n ečnú šancu,
·ktoi'IO l!l:e.pr emá·m lll, 'a l e pravdou j e 1 ·to. že má e§te isté
r ezervy IV kon:centrovan osrtl všetkých t 6n ov. na jm!! vysok ých (p ričom hlbky m u vyši! pl"iam ukážk ovo]. Je
to spevák muZik álny, s vel k ou perspek.Uvou. posil ňujú
ci silnú bascw·ú garnitúru v opere SND. Úal š~mi pall'!t·
n erm! ,p·r ed-st'avenl:a, 'kitoré dllrlgovl!ll Gerhard Auer. boli
za sl. um eJ'kYň·a Ľuba Baricová ( or~a L Morá .pre j·a·viJ.a
vel~·ú ·koncelllt·rovanost Yok átnah o •P re j.a·vu n ajm !! 'V l.
obraQ:e, kde je ť~ isk·o jej pa 11bu. zas!, um elkvň.a Olga
Hanáková, m!lkko a s t epl ým Judským cL~om spi 61Vajú·
ca 1 hr a júca Olohu Filipievny, zasl. umel.kyň.a Nina Ha·
zuchová rv n~ie !Velkej postave Larinovej, ktOiľú inter pretu je s jej pr !znač n ou p rofes!onalio~ou , ?Jasl. umelec
Pavol Gäbor ·ak·o Tri quet, ·čo je jedna z jeh o v ýst!~ých
ch arekt erot-vomých koml cký.ch .p ostá•v a Stanislav Be·
ňačka ako Zareckij s vy.r.ovnan ý!m
basovs;m fond,om.
Zbor pripl'Bvli L. Holásek, p rLčdrn z vláš ť ú činn e vyznel1 ženské z;bory v 3. obraze.
TERf:ZIA URSINYOV A

K nedožitým osemdesiatinám 'národnej umelkyne
Heleny Bartolovej-Schiitzovej

MAJSTROVSTVO A SKROMNOSŤ
Keby ste vedeli, že o Vds pt~em,
neboli by ste r ada. Nikdy ste o sebe vera nehovorili, mali ste vždy
averziu voči silným slovdm, honosným hodnoteniam VaSet prdce.
Možno práve preto, či at preto,
že operný spev a Slovensk~ ndrodn~ divadlo to pre Vds nebolo len povolanie a miest o jeho
vykondvania, ale Va~e dva body
na zemeguli, ktorých ste sa pevne držali nielen tých ~tyridsat rok ov, čo ste spoluvytvdrali históriu
Slo vensk~ho ndrodn~ho
divadla,
ale eSte at vo V a~o m ctaBom živote, na zasltlženom odpočinku
znamenali pr e Vds hodnoty najvy~~ie.

A kolko to bolo za tie Styri de·
úloh. Mal~ i velk~, verk~ i mal~. Začlnall ste v r oku
1924 e~te ako ž ia čka Hudobno-dramat icke; akad~mle v Bratislave,
lesnou žienkou v Rusalke. Potom
to bola z verlst lck~ho repertodru
nezabudnutelná Madame Butterjly,
ďale; Marienka v Predanet neveste, Elenka v Detvanovl, Margar~
ta vo Faustovt a Margar~te, mladodramatlckd Mimi v Boh~me,
Aida, Rusalka, Tosca, Leonora v
Trubadúrovi, ba dokonca Carmen,
a ďal§ie a ďaBte.
V niektorých opertich ste v priebehu rokov okrem hlavných postdv vynikatúco stvdrnili at vedlajSie úlohy. V Predane; neveste okr em titul nej postavy e~te dve ctal~te , v JandčkoveJ JeJ pastorkyni
postavu Jana, Jenufy a Kostolnlč·
s atročia

ky, v Ltske Bystrou§ke od Ll§ky
cez Revlrnikovú až po Sovu .. .
Spolu za tých ~tyridsa( r ok ov vy~e stoptltdesiat k r edcll.
Nezabudnutelnd bola aj Tattana
v Eugenovi Oneglnovi , ktorý mal
premt~ru v roku 1938 a kde ste
sa v úlohe Onegina zozndmili so
svojlm budúcim manželom Emilom
Schiitzom. Va~e umeni e vr cholilo
v §tyrldsiatych r ok och, vtedy, ako
ste raz spomtnali, spievali ste 1 za
ndletov, bombar dovania. Stalo sa,
že ste museli uprostred Predanej
nevesty, e~te pred zdver e čným
refr~nom "dobrd vec sa podari la",
uteka( neprezlečend, v kro;t Marienky do krytu.
A prv~ povojnov ~ dni. Radost
z oslobodenia. Len v mdfi 1945 to
bolo ~est! predstavent - Predand
nevesta, Rusalka, Eugen Onegin,
ale aj k oncert pre osloboditel skú
armddu. Nevedeli ste zabudnúť na
sr dcedrdsaJúce vystúpenie v provizórnej nemocnici pre sovietskych voJakov oproti dne Sn~mu
ki nu Mi er, v budove teraf~ielio
gymndzia Alexandra Marku~a .. .
V sezóne 1946·47, za devtlf mesiacov ste absolvovali viac ako
ptlfdestatptlf predsiavent trindsttch opier, približne každý platy
deti jedno. Skoda, že v tom čase
gramofónový pri emysel a rozhlas
nemali takú k onjunktúru ako
dnes, Va~e naJlep~le kredcie by
tak nemuseli zostat len v spomienkach.

ANTONIO VIVALDI: Sesť inlitrument61Dych lwncer:tov,
op. 10
Na zobcovej flaute hrá )ifl Stivln
Slovenskf komornf orchester, umeleckf vedtici Bohdan
Warchal
© OPUS Stereo 91111358
Vivaldi ho šes ť kon.ceMov p re flautu, op. 10 sa mi po
prvý r.aQ: k·ompletne dostalo do r úk v i n ter pretáci! súboru Sol•l stl Veneti s Ll'ancúzsk ym flautistom Jeanom
Pi errom R•a.mpal OIID. Zážitok v ysok o l] )l'esa.h.ujúcl rámec
všedný·c·h 1procLukcl! tejto hud·by. P.reto s I stou obavo u
som k l á-dJ•a n a p.rehr á.va.cl 'k•otúč no'Vý tiltul OPU S-u v
realizácii W.aJr chalo vcov a :r.obcovej fla ulty zosobn enej
výk.o.nom JH'!ho Stiv! noa. I k ed .nat.wr.el wa r ch alovcov
je 1 tu nezamen11tel·ný a 7JVuk ~obcov e j flaut y ,k ·r ehkejš!,
impulz!vnou slJ.ou vy~ aden ého muzi cf·r<>van.i'a sl ~be:zpe
č il! Ospech .
VLvalcLi h·o Sesf !.rušlt<rumentálnych konce1'tov .p redsta·
vuj e cyk·l us minucióznych v l.r .tuóznych prsk<IIViek .p,r eslakn u tých !nvenčn ou i skrou bená tskeh o autora. Char.ak1er ovo velmi pr!buzné k oocerrom z op. 8 [.cykl us
.,Ii Cimento ..." J evoku jú časovo bllzkos ť vzni ku. Zv!!č·
ša pisa-né pre :rôzne .nfist'ľojov é .obsad·eme f ·~ na št-vr ·
tý k oncer:tl ma jú 1 vo flaut·ov ej verzi! s·voju dokonalú
vý•l'az·ovú ·r.ozm alllJ~t ost a :virtuózny espr i t. Tent o vo verk el miere zv ý.raziíu iú .a,j i n•ter pret!. pretože t ak ,pre Stl ·
vlna a k.o 1 w anch alov cov je jedným z n.ajv,Jastnejš!ch
chll>M kit erist! k. P.rvé tri k oncerty s pr ogr am ovs;mt lllázvaml [ La tempest<a di M aľoe, La N otte, Ii GaTdel•Jino) ak o·
by .znásabova.li muz.tk<a>!llts·k é precl tenie, priam zvuk ové
zhmotnenie a tv orivé umocnen1e Vhvaldl ho Ol'iglni8lirty.
Druhá lt•r ojica j e evidentne Iná. Nazn.a č u je už l'OZIV!jajúci
sa t yp s611ovéh o koncertu ,h ar monlck 9mi posrupml ·l k om pozi čnou stavbou oproti pDvý m t rom založen ým vi ac na
zvu koma!'Jbe. St<v.r.tý - kompon Qvaný pri amo 1pre flautu,
posk ytuje Stivlnov1! možnosť použit bohatú šk ál u sól!s·
tlckej farutá.zl e. pl wty - s dominu júcim Largom e c.ant abHe •k'OilllpOZič.né ma jstrovst•VO V .nlllrában! S melódLou ;
VÝI'azné ·difel'en ooVlan i e sólovýoh ·čéllst l ·šiest eh o koncer.tu
v ~· t vá r a k omplllkitný kompoz.l čno - Jrut erpre tač ný .celok.
St lv ln s warohaJov.oam! pr ed9ta.vu jú harmóni u tvo rnvosti, ume>enenO ·výs.Jedkom. O so bnos ť Jii'lho Stivl·na j e
záruk ou. Na 9k•r.omnej zoboovej fla ut e vládne nevšednou
v i l'~uozi,to u a v ýl'BZ'Ov ou p.l noQs ťou. I skrou seba dôv91ľy
podporuj e h·raný t ex.t I .p 81ľt n er sk ý .CJth•Jas v súbore. Možno _lba kolllšt.a.t ov.at štastný VÝ'ber d.ramaturgl e (M. Flll·
dešová J. k>va lltný výsl·edok umel eoko-rea li za č ného !IImu
a záu j em .dtskofi.la [IV predaj nl·ach už pl Mňu nedost·a t).

ANTONIO VIVALDJ: Koncerty pre violončelo a sláčikovf
orchester G dur, a mol, C dur, c mol
Na violOJU!elo hrá )u·r aj Alexander
Slovenský lmmorn ý orchester. umeleckf vedtici Bohdan
Warchal
© OPUS Stereo 91111330
Je ·to d·aJšla pr.ofUová .p l•a1 ň'8 v loJ.onč ell sltu ,Jura ja Ale·
xa·ndr.a. Jeh·o umel eck á .vLtallta podn!etH.a už nie jeden
výz!llamný dl'lamatu:r g! cký č l n. Slovenský komorný orchester j e súborom noapomá!haj Oci-m ·ra~tu ·a roozv!joanlu
jeh o osobnosti v .rámol komornéh·o muzác!l'ovanloa. al e
i s6l!stick ej či nlllostl. Hlrá 'Všetky sólové pa ľ!l y v iolan·
če l C>vých k•o ncemov, poriad a samostatné .recitály. Vý·
sled ok jedn ého zostaJ za:flX·O'V.aný na .p rvej IJ>l'Ofilovej
platn! spred šiesíl'ch r·ok ov. Rezonandlu s w.archaJovca·
mi a h ud·b ou V.l'ValocLiho .prebroan sp onov·a~ d-o ď alše j ..Jll'o·
fLJo~ky". P.oro vnávajúc ich možno tedn.označn e k·on§toat ov.a ť hJ:bokú !tv·or i vú hrázd.u, k torou za ·ten tas preh odnotU minulé, aoby sa pr~bl!žil ·k Tý dzosti umenia.
Skúsil lto c ez Vlv a•ld.iho ·v! olonč elové .k-oncerty, a ú sp ešn e! lwenč ná hud ba ltlohro 'b ená.tskeho ma1jS1111'a vy,p rovo·
k·OV'B·l a tvorivO f,anftAr.~:iu m t eropret.a k .pln§lemu JVý.ra:t;O·
vému a stavebnému pr.ecf<tleni u. Sv oj šl•r.oký ·vý rezový
diap826n oa .technickú .vyspeloQS ť <rvypr ofLlo voal už samot ·
<11ým výlber.om 4 konc ertov. z 'klto r ý.ch d<:aždý n esie v .pa'ľ·
ttt iÍire špecifiká .rukopisu svojho lbvorcu. A le xan~er priam
ci zelérskou ·Pf'áOQU v deroilooh [·!118.Jlr. v Lrtuóznyoh epizódach .rýahl ych · čast! ) , ~l šLroký.ch l!ntáC'h •kol'orova·
nýoh ka:nt!Jén, šl·roJ<ý.ch adágl! a ·lá1rg v yj.adr!.l sv.oj um elecký ykus, c·IJt pre mi eru, rvy.l'ovnanoQsť. Podpora .v sú·
bore. vyja;d.r ená per.fek,tnou si'Jhrou. prer ást.Ja do ·Nl·
dos1m.ého muzic!lľ·OVan.La medzi u meleck ým vedt1clm :a cel ým ·ansámblom. Je 1t'o n'ah.rávka 'J)Ui~uj úceho .t.epu 15
.h udC>bnl·kolv.

GEORG PHILIPO TELEMANN: Suita a mol pre flautu
a sláiUky
GIUSEPPE TARTINI: Koncel't G dur pre fl1lUtu a sláčiky
GIOVANNI BAPTISTA PERGOLESJ: Koncert G dur pre
flautu a sláčiky
Na flaute hrá Miloi JurkovU!
Slovenskf komornf orchester, umeleckf ved'lici Bohdan
Warchal
© OPUS Stereo 9110 1487 .

H. Bartoliová·Schiitzová ako Aida
so Stefanom Hozom (Radames).
snlmka z roku 1944.

Na sklonku Va~ej umelecke j
dr tíhy to boli stce postavy nie t i tuln ~, ale zato c har akterovo,
v
dramatick om výraze neobyča;ne
presvedčiv~. Madame Kitajevovti v
Ci kker ovom Vzkr iesenl, Matka v
Begovi Bajazidovi, zlodejk a v Mi str ovt Sc roogeovi .. .
K eby ste vedeli, že o Vds pl neboli by ste rada. No Vd~
podi el na f or movaní slove nsk~ho
opern ~ho umenia a jeho niirodnej
ustanovizne si to plným pr dvom
zaslúži.
~em ,

S (tet ou
BOHUMIL SYNEK

Pr ofHová .pJoo'l.a flautistu MUoša Jurkov iča prezent uje obdobie vel,kého orozk.vatu •plľiečnej Hauty. Blllrokov1
ma j st•r l l!n.šp!r,ovanl .nOIVý!m, p r l·er.a:zmejš!.m zvuko m toh.to
nást'ro j.a 'V•k l·&doal1 sv·C>ju dn'Vencl u .do m.nožstlv.a s61ovýoh k·ompoz!cl!. MIJ·oo Jur·kovi č rezonu júc! s ·h lasom
sv ojho n ástrota našiel svoj u d l'8ma.turgick0 dominantu
v zLatom ·veku flaulty. SkJoadb y z dvora F·r!ed111icha II.
sp.revlidz.aj O ·l'C>kY jeh<o k'Oilcer.tný tre\)elľtoáJr, krt:o rý v !púS ·
Jednom ča·se ol>oh•acu j e o taliansku ·k.aruta.bUH-u. VLval d1,
Ta·I'Itini, Perg.olesl , Ci•IDB·l'ooa - majst•r i um enia ty,p icky
ta l!IIIIlskej k.arutlolény - našli v ňom .dôsledného !nter•JJreoo. ·Jeh o pr!stup v zhode s vlastným ätýlom a l!eoret.! ckým zárzemlm. neaplý·va ·brJ.l•llJlllmo u vir.tuozlltou, skôr
hl.adá onú hudobnú 'POdst.artu, ten uomel ooký obsah, c ez
·k torý ·k o munikuj e a t roan sfoi'Imuje h o d al ej k p osluc h áč·ovi. Je to eviderutné 1 pri posl,ednej 111ah•r á•v ke. Oproti r.ozšanteným, hlý-skavýun Vlv:alod·i ho k OI!l'cel'tom vyzni e·
va l .p r l stup súboru st riedmejši e, ·a.Je umelecky :p.l nišle.
Interpretačný •ruk'Ol>ls súbor u Jad! so sólistom, pr esa·
kuje jeho mysl en!m, č im dosahuj e vi.ac:v.rstevnú pôsobiv ost. Súbor ~ rv tomto .pr!pade stáva .,t ba" sp e>lutvor·
com, k'd e ooiillinoamtnou oo obn osťou je s6li.sota, a oto .! v
d'l•a denl istých výroaz.ovýclt pr.l spôsoben.!.
ETELA CARSKA

Tradičné

japonské divadlo

Počas

§tudl jného pDbytu v Jáponsk.u 'VIdel soon nlekotk o predstavenl •V štýJe Kabuki a le aj dliVadlo No l
s lá vne bábk-ové divadlo Bunraku. Všetky ~r i .p odioby
s taré-ho, a·l e pre Japoncov stá·l e žlvotm.éh·o a vzru~ ujtíce
lio divadla majú nlekolko spoločných ~na:k.ov. Cu!Wtncovl udrJe na prvý pDhlad •do oči vysoká šty.liz.ov-anost
viacerých divadelných prv kov. Poč ntíc ŠltY'l1.z·ova nou ja'Viskovou rečo u (až do a kéhosi s pechgesangu l cez masky, ll če n1e, tradičné .kostýmy a Ich symboU.ku a~ k mi·
mi ck ej a pohy'bovej kulo!Oire výr.az.ovýc h prost-riedkov.
Na moj e v elké prek•v a penHl n-ajmenej §tyHzácle má scén og~·af fa , ktorá je po·plBitlllá ,popiSinému ,r ea Lizmu. hoci s
vefkou farebnou <k.ulrtúrou, a le aj s n aivitou ,ku.!ls n ašich
ochotnl kov z prve-j polOIVIce nášho sllo!IOČIIa. Druh9m
podstatn ým spoločným znakom je synttéza :reči, spevu,
hudby a pohybu. Naše eu·róps~ delenie žáillľOv tu strá·
ca opodsMtnen1e, lebo IVO všat•k ých .Oruh·o ch tra dl~ného
japonskéh·o divadla sa stretneme nielen s prózou, ale
aj S h lldbOU i s pev-om, ot81!lCOm Či pantom!'IDOU. PlraVId.a-,
každý z •t ýchto •pojmov má ·ru tné f·ormy a prost·riedky.
ktoré môž u znamena ť aj urč'i·tú ba nléru pre diváka a
p o slucháča z l·ne j O!blasti kwltúrnej ttMdlct·e .
Spoluúčln kujúol hudobnlci -sú bud za t·NII!lsparentnou
kuli sou, alebo p.rlamo na j!Wisku vz.adu, č1 vedra hll'acej
plochy. Nást roj e sú s trunové, bic ie a fú kacie, ale n atjčas t ejš le je t·o s pevá•k s o s prievo dom st>runOIVého nás t roja, k•t orý rk omentuj e deJ. ·a lebo aj "spieva" s velmi
expreslvnym ový;razom .pocity a myšllen·k y ·h·e rca na javisku. Hudolmlci a spevác.l sedia poč.as celého predstave nia v ttypi cky ,,orJeilltálnych" 'J)ózach a sú rovnoc e nnou zložkou predsta venia.
Už vari d·ve st·orOčl•a vySitupujtí v .t• naldlč-ných farmách
Japonského d! WldJ.a .len th erc l ..... :muži. Tento n esml·erne
obrúbený jav dilva.delnej t•nansf.o11mácl e pren1ká aj do
tzv. moderného , eu-rópskeh o divadla v Japons ku. Vldel
som predstavenie h ry Cler.na jašterica 1au-tor Yukio Mish ima ). kde h lavnú žensk·ú úlohu h ra l populá.m y h erec
z Ka bukl-ätýlu Tamasaburó Bandó s n eobyčajno u .rečo
vou l pohybov-ou dok onalosťou a pr esvedčlv osto u . Tento fenomén }a'J)Onského d ~vadJ.a - prev.terovanle sa
mužov-h ercov do ženských postátV - má už .a j sv•ol
·protl'pól. Moji h ostLteoll a z The •Japa n FoundoatMon ml
umožn ll1 ·vld lef - ~re j m e ako ·kontrast k presile >tradič ného a v podsttate vážneho dlv.adJa a j modemťí
revue v podani s.úboru Takazaruka Thea.t re, a to je sú>bor pozostá v.a júoi vý lu čne z dlevtčatt a žien 1a to .pekný.ch 1.lenl). k1toré predst•a v ui·ú ·a i mužské posta:vy, ked
to hra !Vyžadu je. Pr eťl &t.a:venle, k•to:ré som t!ľav.štt!vil, malo
n a pro~r~me v prvej poJ>Qvlci akú si hru s hudbou a
s pevmi ro -starokórejskej histórie a v druhej časH Pl\0'Iesionálne perfektnú revue, za kt-onú by sa n emuseli
ha n biť ani n ajchýľ'nejšie ll'evuálne d!v.adlá v Euró,pe č1
Ameri ke.
Vrá ťme sa •V'Šak ešte k ttradl'l~nému di·v.adJ u. Her.c l tt·u
nasr.upujú n a javisko cez •h ladis•ko [zvýšeným pódiom
po ra vej S't'l'ane l a z-väčša ich vHa jú n adšené výk riky

znatlcOIV z .obecenstlWl, •kttorl aj .pri dMmatickýoh vypätých scénach .prevolávajtí meno hereckej rodiny Ko81bukl.
z Morej te n -.či onen popw!átruly h er·ec pochá.dz.a. Lebo
•V japonsk•Om rt raditnom divadle •h rajú. " dJ.v.adelné <rodi·
ny" a t>radl-cá·e ·väčšiu ťílohu a zástoj a·ko š kolyl Z generácie na generálclu sa oprenášajťí 111elen skúsanostú,
·a le aj d9taiLné údaje o ťílohách, kootýmoch, ttlanooch .
atd. [ k•a ždý h erec má ".sVIojho" kra.jči•M ) . Od st'red-oveku
sa z.achova"lo asi ttr1stto prfbeh.o v (hiBil' 1. ·k·roré sa. len v
detalioc h meni-a, SlkMcujO. a upoovuLú. Kedysi lbrlvlaJo
predst·a ven1e ..Ka·buk\1 celý deň, .ct.nas ich u,pM'Vujtl ta.k.
aby jedna h M ,tľ'Vala .asJ jeden a pol hodiny, ·a le :Dalto
v rámci jednéb<l predSit.avenä·a b ra j(J ~ri hryl

Scéna z divadla Kabuki .
D!vadelnlk si ·Vš imne v!iellčo. v predst·a venl bátbkového dlw·adl.a ·f jeden z pMmeňov a zd:no}ov t>radl·čného
dilvadla v Ja·ponsk·u l IV·e dú Yys oké bábky herci IV čier
nych o blek-och r kostýmoch l prliBmo na scéne pred OlČa·
mt dlvá k.ov, -Me s ,ta.kou ma.jstlrovsl<'ou t-echnikou, ž-e to
po chvlll nepreká·ž a a čl ovek v:nlma len pohyby bábok
a "spev d ,hJud•bu hudobn!kov. Podobne .a,j v hrác-h Ka buk.l ·a No sa pdhybuj,O. noa scéne postavy v čiernych k.ostýmoch, prlná•šta}ú a odnášajú rekvl7l~ty, .pomáha~ťí h ercom .pi'! Z'menáoh kosttýmu čl masky, a•le tak nenátpad!Il.e
a v tichosti, a koby tam a llil ne'boll. I.nokedy .~ra•čla p.r:t
scéne ta O.derml dreiVa til.B d!r.eiV.o rY'tmizujtí n1ek!toré scény, ale a j prldálvajú hre m•a dr.ama.tlčno9t1 . .Pripomenuli
ml údery kameňmi 'V Ben ešove! Qpere H-ostina, kde
ma;!l yefm1 podobný zástoJ oa >PôsObl·v·osf. v ja-pons kom
tradičnoon dl'l.a dl·e majtí ltakétoo a ntllluzlvne diva-delné
prvtky <ta krečeno d·o movs•k é ,p rávo a noeod-mysl1tt:eJne .pa.tr1a k •t·o mu, čo nazý.vame, a lebo čo sl predSI!Ja.vujeme
pod pojmom orúenltáJne divadlo.

Opera v Japonsku
Sme v k.raj in·e Iných trad!C!!, .výchovy i menta.Jlty.
Spev a hu-dba, ktorú som počul v diva dlách na predsta venlach Kabuk i a No ml v~raz ne evoke>vali cirkevné
1 budhis tické a šintulstloké l ob.l1adné ná·pevy a inšt rum entál ne s prlev.odv. Ale pre n ašu - Ewrópou vypesl,ovanú schopnos t v-n!m a ť, to v'a t!1i .a ni l•rtak nemOže byt.
A obrá tene - a ko vzdlwlený mus! byt žéner na~ej e>perv pre priemernéh o )aponca l?
Už vyše dvadooť rokov sa h rajú "' T·okiu a ! n~ ch
v•Hký ch japons kých mestá ch operné predst.averma s ja-

n ých spevák'OIV má ako 'h!avn'é povdlan1e pedagogLku,
preč.o ttolko kV!al1tnýcll J.apanských umelcov sa .uohá<lu
o angažmán v Európe. ,E'Jrlčinu nesroa blln-ostl stlbOI'ov
a malý počet ~reprlz >vys.vetJu ?ú · vysokými ná'k·ladml noa
reaHzáctu jed•n:ej .premiéry, ako l Tela·ti'VIIle ma·lým ,poč
t·om opernýc·h ná•v·!ítev:nfk·ov. NeofLclá.!'ny Oid•h ad: v d'Van ásťm LI1ónov om Tokiu je asi Ian 100 000 .operných fanúšlkQIVI R9J)el'toá.r otýchito spolol:mostl je podl<a na!lch
meMdlel ltr'a diočn ý. Zá klad ttvorl tal1a~a a nemecká
oper:a 19. storoč ia a Moza rt. Len sp oN!Jdňc ky sa o bjav!

Záber z 2. dejstva Humperdinckovcj opery Medovnlková
chalúpka.

Hlavni predstavitelia v opere Minoru Mikiho Ada.
ISntmky : a,r.c htv aut.Qra očláinlk.u

panský mi umel cami. VIdel som aj tM kéto !?redsrove.nie
a teda môžem povedať, že "fi nálny výrobok , t. j. operoó predstaveni e je také, a ko u ná s. Ale vše ličo, pred.ovšetký m ·or~a n izá cl.a Qp8!1"11ého života. je celkom Ina k šiu. Hovo ri l som s •P redslt-aiV!tetml clivoch majv!l•M!ch operných s poločno s t! 1Nlk1k·8JI a Japonská Qperná sp.oJ,oč
nosf l v Tokiu, ktor! m:i poskytli nlekolko zák.loadnýoh
lniormácl!.
Momentálne eX'ist u je "' ,J>~~~pon sk u osem stáJych >Operných s.po'ločnost! pre orga nl~áctu operných .predstavenl. Tie ·v!lč šl e dosJtávajú od !IM•tu -subvenciu •v.o v;Wke
t retiny, a lebo ŠtbV.rtllny ~ch troooého ;rozpočt u, -Oile wdy
až koncom r·okal 0 Sit18·tok h radLa s p01100lllostl. Ur:my d SIÚ·
kromnlcl. Vl-d8il -som v Tok·l u velta n ových budoiV divadiel a koncel1Í'I!lých sál, wšet>ko s najmodernejšou technikou. !Č O je p rlro.<lzané. a le a•j s vymk·a )úC.QU a•kustik-ou - a to už me je •P ri modernej v.nútomej arehlitektúre <11ž !tak samozrejmé! Ale operné -diva dl-o nemá e§te
s-voju budo.vu. Hovor! s a o nej, rpLálnuje - a le Z'BJtllaJ nes t-oj! . . . Lenže, predlbežne neex!lsttu.je _:a ni nijaký stáJy
operný s tíbor. Sú len sp oločnos!tl, ktoré m'BJjú 'Vedenie,
dramaturgiu, T~sélrolv a a.d•mtnlstJI1a.tl-vu .. . Všatiko osttat'llé sl a ngažujú na jednu ,produkclu - umelcOIV, t eohnlcký apa.rát, <lek-o rá·C'1U, kostýmy, -i budOIVu. Operu
:predvedú 2- 6-krM a sútbor sa 71asa mz!de a čaká na
ď alši u m~nosť l pr!ležltosť. Tým možno vyS~Vetllt skut očno s t, pre čo množs tvo vý·bonnýoh ja·ponských op eľ-

opera f•M nct1zska ( Gairmen l. ruská [ BOiľis G.oduonOIV). čl
česká [pr-edovšetkým Predaná nevesta]. Vedú Ol predsmvitella spol•očn-ostA Nik-lkal ml hrd-o .ukarzova.ll výlbamý
fotog.ra fl oký mlllter1áJI a: t·o och ·I nscenácii Janá~k-ových
o pier, k toré už hraH (Jel 'P'B&too-ky.ňa, L!š k·a Byst'rouška
a Káf>B K·aballiOvová l. ale y:z.hladam moa záujem obecenstva a ekan-omioké problé-my "' dalš!ch sezónach rátla.jú
skôr s Preda.nou nťlvest>ou , a ·l ebo Rusadkou .. .
V•ldel som l:nscenáclu Humperdinckovej opery Medovnlkova chal4pka v cL!.vadtle Niaei - v pr.QdukcLI
spoJ.oč-n-ostd NLkll<'al. Drama.turgický IV9ber ma prek1V.ap11,
·ale oo tpJagMoch bol azn.am ".P·ľli -pr!l9žit.ost1 200-tľločného
jubil·e a brB.it-OIV Grlmmov:cov" l V irnscenácl domtnovaH
kulM'Vov<!lný zvuk Tto klj.ského fLl·OBil'mon1ckého orchestra s dlrlgelllt-om Kotaro Sa.t-ohmn a h:lasov~ l fyzicky
ldeá:lne predstoa-v!Jtel·kv d'ViOCh dettských opostálv - Kaort
Matsuo (Janlk) a. •Miho Naka.hima (Marienka). D.l-václ,
ktm-1 nezaplni'l1 1ll hJadlsk-o d1vad1a, sa cez 11'-oman:ttckú •a ·typicky nemecky <li!Jhtí pred·ohiru nudili a zabáva li, ·ade 'IJl'Bdstlalv-enle IJ)'otom sledOWlll so záujmom a
na záve.r nešetl'tll1 pOit!leskOIID a nradšenlm. Inscenácia bola .po trežHnej st-rá!lllke ( Masay.oshl Kurúyama l .profesionálna IV .ooz.oh ranl tpOO~álv a situácii, aJe s .neulV'erllteJne
zastaralým scénogral1ckýtm '])Oňat!m v duchu til.BliVnéh·o
pop1sného nat\U'I8llz.mu. P91tal >Som sa - prečo? Povadali ml, že :keby scéna bOlia "moderná", prt~l·o by e§te
m eneJ cllvá,k-ov. St!edoyal s om aj skťíšku na operu Ma-

~ZAHRANIČIA
Mesto Graz zalolilo hudobnovedeck6 etffciu, k!tori sa
bade venovať hudobnej kultúre východn:fch _, juhovf·
choda:fch kraj(n. Mnoh! známi autori pripravili ul tri
zväzky a zdá sa, le t6to edlcia prinesie osoh európskej
muzikológii.
V Bachovom jubilejnom roku vychádza v NSR zaujlmavá kniha Hansa Klotza "Ornamentika klavlrnych a
organových diel J. S. Bacha". Autor dokazuje nadväznosť týchto Bachov:fch diel na myslenie parilskych organiatov a čembalistov. Vystupuje proti omylom a nedorozumeniam pri výklade Bachovej ornamentiky. Práca
m6 rad praktick:fch prikladov. Rece.nzenti ju povalujú
za vedeck:f priDOtl.
Medzinárodné hudobné slávnosti venované Bachovi,
.Händlovl e Schlitzovi. bud1í sa konať od 15.-20. septembra t. r . v Stuttgal'te, S1íčasťou hudobných slávnosU bude aj vedecký kongres. VIaceré prihlásené referáty sa bud1í zaoberať prlnosom spomlnaných osobuostl, ale i otázkami estetického výkladu tvorby jubi·
lantov. Preclpokladá sa, le sa tu uplatni aj muzikologick! reprezentácia zo socialistickfch it6tov.
Nedolité deväťdesiatiny Carla Orffa (10. 7. 1985) si
svetovi verejnosť pripomenie zvýlenou pozornosťou jeho diol. Organizitori vlacerfch osláv ul tera.z upozorňuj6 najmä na jeho javlsko.v é diela, o ktoré je najväčil ziujem.
Dňa 2. januára t. r. sa dolil 80 rokov najvýznamneji(
stčun:f anglickf skladater Michael Tippett. Táto osobnosť anglickej hudby, ktor1í repre:centuj1í napriklad
4 opery, 4 symfónie i 4 sláčikové kvartetá, si udr!ala
v:fznam v svetovej hudobnej kuU1íre súčasnosti najmä
princi.pi61nymi názormi na zrozumiternosť hudobnej
rtH!l.
Sovietsky skladater Anatolij Grigorievič Novik·o v, úrodný umelec RSFSR, zomrel v jeseni minulého roku
vo veku 87 rokov. Bol 1íspeiným skladatelom najmä
masových pies.nl, kantát, hudobných komédii a iných
diel. Je autorom hymny Medzinárodnej federácie demokratickej mláde!e (1947) .
v dňoch 5.-13. novembra minulého roku hosťoval na
scéne varlavského Velkého divadla po druhý raz vo
svnjej histórii opemf s6bor Velkého divadla z Moskvy.
Moskoovi!anla, khlt'l sa predstavili vo Variave opäť po
17 rokoch, mali na programe svojich vyst1ípenl Musorgského Chovančinu, Cajkovského Eugena Onegina a Korsakovovu Cárska nevestu.
André Previn, americk:f dirigent, klavirista i skladatel, stane sa od sezóny 1986-87 nástupcom Carla
Mariu Giuliniho na poste iéfdirigema Filharmonického
orchestra v Loa Angeles.
Pri prllelltosti 85. narodenln významného raktskeho
skladatela Ernsta Kfeneka ( 23. 8. 19851 uskutočni sa
v rámci Korutanského leta v Ossiachu poi!as jedného ·
slivnostného tfldňa [18.-25. augusta) prehliadka jubilantovej tvorby.
Lipský Gewandhausorchester pod vedenlm svojho iéf·
dirigen•t a Kurta Masura absolvoval koncom minulé ho
roku ul svoje piate tumé po Sevemej Amerike a ukon l!il ho Beethovenovou IX. symfóniou na tradičnom mieste - v newyorskej Ca.rnagie Hall. Oalillm vrcholom
tohto turné bolo vyst6penie v sále Bostonskej filharmónie s Brucknerov:ou VII. symfóniou. Bol to zároveň
100. koncert tohto lipského orchestra pod taktovkou
K. Masura v USA.
S1íbor budapeltianskej operety hosťo.val na za~iatku
divadelnej sezóny 1984-85 s vefkým 1íspechom v Moskve.
Na programe svojich vyst1ípenl mali Budapelťania Kálmtnovu operetu Grófka Marica a galakoncert s ukálkami operetne! a muzik6lo:vej tvorby predovletk:fm macfat'Skfcb sklada.t elov.
Sté výročie narodania Albana Berga si raktsky rozhlu uctil celodennými rozhlasovtmi reláciami. Odzneli
prednáiky o jeho tvorbe i názoroch a vysielali sa ukálky z jeho diel. Dokonca aj koncert na !elanie, vysielant v noci, sa venoval iba jeho worbe. Vietky relácie
sa vymai!ovali vysokou 6rovňon, metDi interpretmi boli
vfmemné osobnosti svetového hudQbného llvota.
Jerevanak:f hudobn·ý skladater Edva·r d Sadola·n le autorom cyklu ôsmich komornfch skladieb, ktorým dal
n6sov Bltbtrupove obrazy. Inipiroval sa obrazmi a k·resbami :m6meho maliara a grafika a pok1ísil sa vyjadriť
Ich námety hudbou. Premiéra tohto zaujlmavého cyklu
sa uskutočni tohto roku v Kyjeve.

dame Butterfly - Uež IV .pr.odukc.lil. s poločru0Sit1 Nitl<llk·al
(v s kú§abnej sáJe s kla vlrom l - a·le Interpreti s pleva.li a hra.U s plným rn•asa:denlm. Spleval1 tenttoraz 'PO
talia-nsky ·( Humperdincka •po j.a.ponskyll a a.ž na viacero p~oruhodn.ých detaLlov "' .Post:B'vách Suzuki, Gora,
Y-am:ad.orl•h o (.t eda "jaoponský·Ch pootáw l cl·tlll som sa
a koby na s kúške v ·dObrom európskom divadle, navyše
s predsta-vlterk-ou tMJtulnej tílohy, ·O kttare j u.rčitte e§re
poč.u j eme sopra-nJstke Keiko Kataoka, m ladý ve'Jaslubujťícl >t.allen:t, kltorý už rožal úspechy v Ta ll'a!Il.Skul
Do sfé.ry -operné·ho žáruru patri aj Interné predstavenie
operných fragmentov (Mozal'lt, Bellini, DonizetUl na
Vysokej umeleckej ikole ( Gedai). A ~n ovu som bol a-ko
doma na vSMUI J>ooičoo é kostýlllly, naj potrebnejšl >náznak scény, n á•bytt-ok a lľe lw!.zlty - ale bez v,k usu a
talentu n.a..§lch mla·d ých scénograltov - a k·laiV!rny s.prlev-od. Scény z Moza.rrovýc.h opier. z BeJ.IJLn1ho 1 Dorúzettlho - spievané po tt.allal!llsky oa d1•rlgov.a.né, na študované
1 .režfrrO'Vané •n ovým .ped•agógoon opernéh·o štúdia Talianom Ubard.om GaT denlm. 1Vý1"8ZZ1te sa t•u opre.javUa jla.ponská schopnost učlf sa i l!la'J)adobn-lf z európs:ke l opery
a jej lnltel'P'retáo1e d()bré 4 zlé, Jll'O~·reslvne l rzastaralé ... Ale oo schopný umelecký dorast pre operu sa Ja ponci bát nemusia! SkOr .pôjde o tto, 18lby sa mali k-de
uplatniť a pre koho hra ť a sp!eva fl Zd>
rojom opMmlzmu
1 perspek>t!v mOže byť ·V\8•1'1 existencia !OtJ'ons kej o.pery
s rozprávkovým :ruimetom, ktorá zaznamena 1a v.o vtacerýc.h &nscenáclác.h .Ok>QIO · 200 .reprlz (•v rrozpMI 20 r okov) a tteda a j a;Aujem o becenstva. Na túto poz.ltt!vn.u
skúsenost chcú 1[118divJazaf aj da lšl s ú časn! skla dllltella
ak-o napr. Minoru Miki, o lctorého .o peru Ada (Pomsta
jedného herca)
už zá.ujem aj v urhmaničl .. .
BRANISLAV KRISKA

·lf

JUBI EUM HU

Volobu ,pov,ola nia a ltÝ'm iVIac...meneJ'-a:J
tivotlné osudy dr. PAVLA POLAKA, CSc.,
lctor9 sa v ~9chlto .dň•och dic!lJVa šestdesl.atlch l'lok·o v (nlllľ . 14. 2. 1925) p redurčila h.Javne a predovšetk}im lá.ska k
budbe, 11oto konš~!lltovaaúe s!ce vyzni e·
va a1ko obUgá.t·ne zclvorilootné gesto, 1110
lille je tomu cel1k•am :tak. Na p!sal h:o to·
tlž niek.to, ~~to jubiloot-a poomá b6Zilllá:la
§tyr ldsat lf.O~ov a je mu nielen dlh lllľ.oč 
n9m SipoluopracOV'n!kiom, ale' - val'! a·j Jll"i:a:teJ,om. ·Piooto 1tooba dodať - bola
to h-lboká, Úllľl:mná , vá§nlvá, o ddaná a
nezl:§tná lás ka i< v.š atk9m obla:stta m du!:ev.na: ·k fUnzofi.l, U.teratÚ're. poézii, maHarstiV.u, ale aj k pr!r.ode, k h•orám a
moru, llltorá sa v subllamov:anej podobe
transformo.vala do .neodw la·telnéh-o a nezrušitelnéhio spojarua s hudbou.
S hiud.bou, ll'BprezWlltov.ano.u na'jl~!ml
dlel<aml európskej hudobnej tra.d!cle, sa
jUib!Jlan.t z~amov:al už 'V detstve 'V lk.ul·
túroom Jli.'IOS.tred! lf'Od:ičovskéh.o d'Omu.
kde sa vera mu:zic!r.ovalo a .počúv-alo
v.ela hudby. Po skončen! ·voj.ny, .ktlorú
dr. Polá•k .p:režlJVal za velmi ťažkých ·podmienok, mu konač.ne -bol•o umožnené .pi·
n~ sa van.ov.at svojej záluba. Ro ku 1948
sa zapisuj e Ilia štúdium hudo bnej vedy
na fl.lozo.flckej fakulte Und·verzloty Ko·
manského v B·ro1Lslave a •p o .p11omócll
r oku 1953 n astupuje od·o Qdde lenia hudob.nej histórie b9valého ústavu hudo bnej vedy SAV (•ta!'az Sekcia ·hudobnej
!Vedy Ume.novednéhio llstavu SAV l. kde
pôsob! .a ž doteraz. Dr. Polá.k .pa.!'r! teda
do ,prvej generácie slovens ký·c h .mu~!·
kológo.v, k·truá sv:oje pl.'lofes.lo.nál:ne .pO·
sobenie zača la už v podmlenk:a(Jh ruodovodemo'k r.at lckéh o zriadenia.
Vedecké záujmy dr. Poláka sú velml Šl~l'oké a mnohost-ranné. Nad •V'Šetkýml :však d•o mlnuje oo rl enltác la hl·s torlka
hudobnej ·k·ul:túry S!ovelllSka. Ta k ak•o
Vä·č.š ina
jehio genera.oo}iC·h druhov l
d.r. Polák zač!onal .,empl:l'.i.ok·OU" h lsltool-ograflou: pl'ácou v .~teréne " , ·v liii'Ch!·
y.och, kn.lžnlcl·a ch, 111a k:oslt•oLn}ich chó·
.r och a •POd., ~de bo)() <tr·e ba z m~povat
sta v pr·aome.nnej základne s lo venskej hu·
dob.nej millwLOS!ll. Jeh;o špec1atl1zádou sa
st<lila hudobná k-ultú:ra •k>laslcl.zmu na Sl9ovem>ku a jej v,ztah ·k VIBI'k9m ewrópskym
centrám. V ~·omto odbore sa dr. Polák
vy,precoVI!lJ na §pecLa•llis tu euró.psk~ho
význam u 18 au;t.orLty, ktorého slo vá m po7JOMe .načúva jú a j It! n a}povola nejšl. Zárov eň vša<
k sa úprimne zaujlma aj o
·Problémy hudobnej -k ultúry 20. st•oroč i i].
Roku 1954 publikuj e stat Orcheslt•r áin u
zdrutenle Slovenská f1lhal1IDónl.a za pr·
vej ll'epubliky ( l!n: Hud'Oblllovoon}i s l>or.n!k ll. l ·á .!'oku 1957 marteorláa.ove 1 kon·
cepč ne prieloo:pn!cku ka pitolu Hudo bný
ž-lv•oot Bratisla vy za ··prvej repu bitky v .
· akademlck}ich Dejinách slovenske j h'Ud·
by.
Po a•bs ol:vo wm! .vedeokej ašp1r.amrtúry
ro.ku 1962 dir. Polá k ako jeden z rp rvých
slovensk}iJ::h, m uzllkológ ov o bhátil ·v P.r a·
he pr ácu Hudoblllo-estetic ké .ná·hlady
18. stor.Ooč-l a z hladis~ flo.r rnov·a:nla ,prin ctpov hudo bnéh<l kJ.aslc.lzmu a z!sk·a l
hodnoo ť .katrdi-dá,ta vied o ume.n!. Täto ·
esteNc ko-f1:lnzoflc ká .p!'oblemaUka ostala
ej ruadoa!ej v. zoll'n am .pol-l jeho zäujmov.
Roku 1974 vy.c hádza t laoou Plolá.klovo zák-ladné. dá sa ;p ovedoa ť, ži'V·otné d t.elo Hudobnoestetlc·ké nählady v 18. stooočl.
Od barok·a ku k'lasl-clzmu. k.toré ·predsta- '
vuje k'V'!notescenciu a zh m utle lll'a.k•tloky
v~ etk é h o :čo s a .o v}i'V l:ne myslenia o ihudbe v tomt·o o.bdob! :vie. Tu, oo ·i Y ~Hi
dláoh Hegel a hudobn9 klas1clzmus (In:
Mus ic.o loglca SIOVIaca VJ a Pakrok a

hud ba (In : Muslcologlca S·l•O·vaca IX l sa
cLr. Po!á1k zaradil .medzi <t9c·h nemnoh ých
hUd'Olmýc h hi SitOI'Lk·OV, pre ktorých PI'·Db·
lematlka metiodoJóg le hudob.ne j h Lsborio·
g rafde a •otázky IPOdslt-aty a zmys lu d e·
jtn hudby a 'Vedeokej ref.lexie :o h.wd!be
pred-s tavujú .takipovedliac chleblč ek k~
dod:ann}i . ..
Na zdávam sa, ~e k t ýmt o .,'Vysok}im "
pro blémom doviedla dr. Po lák a a kási
dla leMika IPOOfesi e ,prak.Ukujúc aho hucLob.néllio histol'ika, na·jmä s kutoooos t. že
náoš ju.b.LI.ant os tá.v.a v s tá•l•a m sty.ku s
,.IIIaltérlou" - s ,a u tan.tLc.kýiiDi hudobn ýml ,pr.ameňml a dokumentmi o hud.be,
uchová·V·a nýml v d•omá c.l·ch l za.h ra nl-č
ný.c h aJI'Ch !VllliO ··klrui~ni!č n9ch lon~t.ilt ú clá ch .
Pretože vie. ž e ,;teórie" a .,k'oncepole"
bez kon~rétnych f.a:k,t ov sú l en špekul á·
cle a IIWiiOp!l!k, že fak.t á a lll'a mene b ez
l.nt er:Prertácie -a začlene.n l.a do súvlsdost!
a do socl•o kultÚ!rneho konte~tu nemajú
v el·~ú hodnotou, u.s llujú sa •o orga.ntc,k ll
jednotu oboch t9chrtlo .as,pekft.ov. V tom
je, nazdáva m sa, okr.e m inéh•o tajo m·
sivo, že v}i.sledky s vojej práce v·l·e dr. Polák podať veJ.md ·Púta'V.o u formou a1ko
je to napr. v !ltúdl! Hudobná história
a•ko d·obrod r ~stvo - oak·o som l<len.tlflkoval jednu Hayd111ovu symfóniu 1In·:
Slovens ká hudba, 1966, č. 10) a v pr!s·
peViku Zur Erforschu ng der Lebensdaten von Anto.n Zl!rnmermann [In: Musi·
coJ.ogl·c a SLQvaca VII), k-de sa ,Qk.rem ko·
rekotúry ·l:stýc h .n:epresnost! tJradovan}ich
v sta!'šej hudobnej hlstorlog·rafll zamýš Ja a j na d ka tegór.llou ná.rodnost! v hudbe 18. s toročia. I-nými s l ov.am.l povedia·
né: d r. P.a vol ·Po lák sa .neus poko juje s
púh·ou enumerácl·OU fa·k.t·o v, diel, dát a
pod., s Ich u~rledov llin!m ·POdJ.a takého
čl o na-kého ,h J·adlska
(:v na1v.nej do·
mnienke,ze toto už je samo osebe ve·
d1ou). a l e hlad á Ich zmysel a vnútornú
J•o glku. A nao pak - ·o paku jeme - n e·
nechá sa unie sť fat atmo rgá noou vzlertný.c h
s lov módnych teó!'l! ·pokl·a l nie s·ú uzemnené hma:ta tel.nýml sku~očnostami .
Dr. Pavol Po lá k je :vzorom a .proto·
·typom lntanzLvneh o vedec.k(lh.o .pr ao01vn!·
ka s velm.l .vy·s okýml lllá!!'O.kml na s·v•o.ju
pr ofeslon.alit u a .bádatelskll .prácu. N e·
uteká s každým 'kUom d·o mlyna. n e·
.p,at:rl medzi •t }ich , k:t-or ! stoj č o stoj ch:r·
lia š túdie, články, recenoz·l e a Morých
meno mus! stále kdesi f.lg ur ovat. Co naplše a pubUkuje má SVIoju váh'!l 18 hodootu. U n eho je ·všetko do.konale .premys lené, zdôvodnené, millluc162Jne. s akc!blo u ·VY:Pr a·c ované. Ako č·IO'V ek
je
sk!romn9, t r ochu pLach}i, skOr ut1oahnut9.
Má prečLt.amé obrovs ké m.nc!s t'Vo ·odb.o.r·
nej literatúry a jeho vedomosu.am •O h ud.~bn ýc h d.ieJ.a ch •od renesanc ie po sil·
ča·sno.sf ~a'fl<o .kommrovnt. Ma,! , .všet.ky
predpok:lady st.at s~ výbarným hudOibn}im -k·r·lt•lkom, jeho povahe však viac
vyho vovatloa :tichá m edbtácla v študovni.. . So zlsk.am91ml v ed omosťam i sa
však tréd podel!, ll'ád .pomôže, por.ad!.
Dôkazom toho je o. L k-at aLog izačný
lls tok hud·obn!n vy.p11a cov.am}i na vynl·
kaj.llcru 1lrovnl a dlhé r.o ky ús;pešn e
uplatť'íovo!IIIl.}i v •JJIMXi Hudo~ho <
o ddelenia H lst !llľ.l ck ého ústa vu Slovei15k ého
ná.oodnélto m úzea a ·na•jnovšle o betavá
práca v argoii!Iltzov·~m! S pol OČino sti pre
s tarú hu·dbu na SJ.ovens ku. Za lto, že
má hu<lbu -tak .rád, si ooslllž:i dlhé J.'lokv
pokojného. .radiostJnéh o ~Ivot a, a.by mohol SV<lje pr.ojek.t y a plán y - kt'!llľýc h
má stále dos ť - .p-rem:enlt v čillly. K pr o·
s pechu c el ej Silovenskej hud'o bnej kul·
tllry .. .
RICHARD RYBARIC

BOHUMIL URBAN
D ňa 30. januáTa 1985 sa dooll 50 1'10 kov vzorn9 učHel Bohumil U'l1ban, k ·tJoréh•o 111eno je spojené s rozvo j.o m hud.obnéh-.o žl'V.ota Zmny.
Ná~ 1ub1Joallllt sa narodLl v Nových Zámk och, ·a le .rodLDa sa ukirá-tlro rprestaihova la do ZUI!Ily. Tu zaplsal otec. n a·d še·
ný a mllJtérsky hudobntk, s vo jhio 8-.roč né
néh·o s ynoa na Hudobnú šk-olu - -ôo husJ.ovej t riedy prof. I. Arva ya. Z ~nl.aia 
tlvy svojho u čit ela z ~mech áva Urban n es kôr št údium na gymnáziu oa n.ast.upuje na Peda.g.ogloké <Oddelenie Hud;obnej
š koly v Zmne. S«i<Uum ukončil v r. 1956
Husl ov9m ~onc ertJom d mol, ·OIP. 22 od
H. W:ienl·a wskéh•o. .P,rvt.m .pôsobis kom
m ladého oa.bs ol.velllta 'ffi!lila byt spevohra.
.v B. Byst>rlc.l, k de U.J.'I l>&n ·SPlnLl konkurzn é podmleruky. Do tJob tJo ~ el es a 'VŠiak n.en astúpU, .p retože h·o v T. 1959 ,povolaJ
:riaditel V. J.aolmb!k vyučovať hr u na
husle oo ,ž1!1:nsk·ú ~kolu . Tak začal U:rl>an
svo ju ,pedagogiok'Ó d ráltu na Vyššej hudobn ej Šlk·o le v ZUine, po ·bo.ku sv.ojho
b}ivallmo llti·tera.
Ako s a mn.oži.J.l s kllsElllJOISit!l. ~tak sa ob·
javoval1 a j mlmo.riadne mdan! ~iaci, ktor l ,prezentCJIVléll·l ,prácu svojho učitel'a na
s úta!lach na llzem! cel ej našej ~ asti .
Medzl nl.ch .patrH v pľ'V run ·rade •J. Paz·
d!M-a - naskarš! a.bsolv.e.nt IWn.zer.va.tó·
rl·a v Mosk.ve. d a lej z. K·op čák ov á, F. Fl'g ura. r:. Kudja, J. Glasná:k, V. H111rvan
a mno h! ď alš!, z krtor}ich odnes už .vlacer! ·pOsobia n'a !hl1'11Skom kanzerva:tóclu. ú s pechy žloa.k'Ov u mo~nHI , aby sa
ich li!Č ite{ ·Zú častňOV<!il ako č len SÚOOIŽ·
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n}ich porOt, Illa.pr. '!l'a Kocianovej sú(~l .
Beethoven:ovo m H.l'a.dcl, súta~lach s l.ov.e n·
s k9ch :konzerv!lltórll, DuŠik•o.vej s út~.
Can.ce.r:t ~ :Praga, Melódie p-rla telst'V.a a
pod. AkQ pozo.rOVI!llt el sa B. U!l'b!lin zúčast>nl l na Wienlawskéhro slltažt v Pozna·
nl a sú ťa!! A. Cu.r·c l·ho v Nea,po!1.
Okrem výuky h.ry n a h:usl e 'VeoitUj·e sa
Ur ban aj diri·g<Mm1u. Za:čLaot·kY jeho dlrJgentskej čJ.onnrostl :s,padajú do o.bd-obla
štúdii ·a vojenskej sLužby, k edy zakladal
a viedol ohud01bné s Ctbory. So sys telll/a·
Hckou č l·nn·ostou dbrlgenta začaJ v r .
1962, kedy preV'Zal :vedenie Sym f·tmlckého orohestra mesta ZJil!Lny, neskO,r KoIIIoOJ.'Iné h Q~cJle st>ra s lO'Ven ských u č LteJ:QV
so sidl run •V T reon.č la~nsk ych Te.pliclach. Od
prv}i.ch •l10kov pôsobenl.a na §k·ole ·V-iedol Urban •komo m}i ťlrch est er, v posredIIiom o bdob! prB'V.za•l 1 vedenie SymfolliLc•k ého o rchestr a K•o nzeJ.'IV·!IItó rla y Zl4in e. Ci.nnosť §kolskéh·o onchestoo je Zlam eraná na .pravidelné samos ta tné- ~on
certy a s pr.l ev·o dy ku k-cmcertoon na jlepšieh absol·v an.rov šk•oly .
.Bohumil Ur.ban .patr ! m edzi n a js.toarš lc h pedagógov Konzerv-a tória v Z1llne.
Má osobn9 ,podiel .n:a l'ozvojl školy v ce·
le j jej h1st0011. a t o n.Ielan akoo profesor hry na h usle a dlr!genJt Symf·o nlckého orch est ra , l!l.!e a j alro poll<tlck9 a
spoloč ensky
uvadomel}i peda góg. Za
1lspešnoú p ed:agoglick·ú ;prá.c u a .pol1Uc kl1
an gažovanosť ·bol pl'Of. B. Ur,ba'!lov-1 .ude·
l en}i v .r. 1970 .titul MLn-l stersw a §lrolsltva Slov ensk ej soo~allstlckej repubH.ky
- Vzorný učl ter.
KLARA CENKOVA

D ňa 11. decembra m. r . sa htstke b1·a·
ti sl·a vs kého ·publik a preds.ta vili na pies·
1'\o vom k•oncer.te v Zr kladl ove j si eni Pri maciálneh o palá•c a '!ll.'laja
vyn.ika jú ci
umel ej. Sólis tka o pery SND Jitka Zer hauová 1mezzosoprán l p resve d č il.a o
SV·O]Lch mimoriadnych k vaiJitá ch už v ne·
jednej inscenácii na javisku opery SND.
Repentoá-r mladej spevá.č k y zahf i1a p.ri·
tom ta·ké ocMišné úl·ohy, ak}irnl sú Dor~a be).)a v Gosi rvatn tutte a Amn eris v
Aid a. S ~rovn a k 9m majs trovstv:om zvládla
Ji tka Z.erha uová ,postavu Ba by Turka v
Stravinského Osude zh}ir.a lca, Di don u v
Purcer.Ioove j 1opeore Dido a Aeneas. Om v·
seLne po.u.kazu jem n a mnoh otvá.rmost vo·
kálnehJ() .prejavu J. Zerh.a uovej, na:k.of:ko
v.o sv.ojom .pol01'6éttáli sa prezerutov:ala
spôsobom, k·to rý tú to jej V'l.a stn,os t pot v.r·
d.iL Dramaturgi.a jej vyst ťí.p en i a posky.t·
la p oslu ch áčovi možnosť s poz>na t spevá•č ku v 1
novom s vetle, oa k·o ju n epozná
zo scény diva dla. S pol,očn ým men ovil'te·
lom 'Všetk}ich .Lnter.pretova ných die l b.ol
.neo•byoo•jne int ooz!vne modelov:a ný s ub·
jek,U.vny lyrizmus hran:!Jč i.ac l v n iek1:o·
'l'ých prlpadoch a ž s meltan chóllo.u
či
sentimeruto m. V IPiesi'íov-o m c y:kJe Plsn~
severskfch noel o d Jaroslava Ki'i čku u!
samotný n~ z>ov pr edul'Č u je jeho vý.ra·
zov}i svet. Pod10bne za pôsobil c ykl us Petra Ebena Malé smutký a len v Dvoch
piesňach na tex·ty negerskej poé zie od
Bohuslava <Martinu išlo o v~.raz.n ej š iu
ná.ladovú oa vý.r.!IIZovú :modifbká·c lu. Ta•k.to
7JV1olená .ckama,turgia by u Iného spavá·
ka .vy.z neloa m ož'lllo až nežiadúc o stereo·
··typne. Jitka Zerh auová sa však s celým
progt,amo m dos lova zžhloa a za,l}ojila d:o
s vo j.ho •v ýko nu všet k•u siolu svo jej umeleckej .osobnos ti. Citlivo ooddlferenoov.a·
La 1 •tie na jdr·o bnej šle vý·r-a zo vé nuansy
a jej lmte.rpretačná koncepcia s.p.ontá nne ko.rešpondoVJaola s mlmohudobn}im .ob·
sahom j e d~J o.t1Lv9·ch ples ni. Pll'itom vša•k
vždy bo.J .J>r!t-om ný 2lr eteľ .techn ickej dJO·
•k.o nalos tl , i'nte rp ret·ač nej kore:kotm.osu a
umeleckéhro na dhlad•u. Ani jeden tón n e·
vyhočoV>a l z p.r e dom zvolenej ko.nce;pcie, nebol za tažen}i predi menzova.nými
efe kitml či s pevácko.u "ma nié t,ou" . Vý ·
1ra.z bol pod ~01ntno lou iln t-o n ač nej a .ryl·
ml·c ke j pregnanltn osti, pr ič om mi mor Lad ·
ny dôra.z k l~,dl a Zerha uová n a ·t-v.o.rbu
tónu.

j·

V d ruh ej rča st i kon cer.tu zaznel ·v P'O·
dani pd~_!<a Smuka fo a Jitky Zerha u ·
ovej Janáčkov Záplsnlk zmizelého, pre
tenor, alt a tri ženské hlasy 1spolu·
ú člnk.ov.a li Ja rmiloa K.rá,!'ka, ja-l'mi'!a Ba·
i'J'Illková a Helan.a Ja·n.k·o v·s ká ). S.!lracLo·
bod01m pozornosti bol m la.d ý t enorista s ólisot:a 1ope,ry Státneho di.vadla v Brn e.
,Smu.kai' sa majstl.'lovsky ,v yrovn á! so všet·
k}imi úsk.a lloa ml . Ja nál;k·ovh o voká Lneh o
št9~ u • .súvís·lacimi so svoj.ráznym ko ncep·
tom d ekl amačného pr.llnc!pu v ·t v orbe
moravského m a,jstra. Ak som v s úvislos ·
ti s v}ik o nom J. Zerha uove j s pomlna l
is tú s t.rledmost ·v ·pl'oflilovan! v ~ raz ov ej
roviny di el, v p.r!pa-de Zd eňk a Smuka r.a
lšl.o skOr o ·opaJk. V prV'om .plán e tu stáLo sugest!vne es presslv.o, ~torému ,s pevák pod ri11dil os ta•t né z.lc!•k y svo j.hoo ·p.re·
j.avu. Ak s a ., l vysky;t!l l1Ušlvé momenty
l k:valitaot!v.ne zmeny hlasovélto malteriá·
lu v ext rém'!lych polohá,c h, n a•jmH v závere cyklu J, n emožno Ich Pl'Lpi sovat na
v,r.ub umaleckej osobnosti speváka . Ide
s kÔl!' o V'š eobecné ·a :rxrllllcipiá lne prob·
lé my v.okálnej estoeltiky a n ie ·o olnter,pre·
tač n é n edoo~a•tk y z. š mukara.
K boh atému zážitku z k'o.ncer:tu vý·
razne prispela 'll.j k.lavlrlstka Ja r.osla.va
Malerov4. P.rezentova la sa a ko i deá Lna
komorn á hrá:čk a cltlilllo •r eag ujúca n a
mo!nostl spolupráce s o s pevá kom, vy·
bavená s k.veloou h rá·čskou .tech nl·k ou a
muzLkalttou. Vd·a•k a výJmnu •J. Maj er.ovej
sa kl•a•v lr nao2Jaj stal op linohodnotným
č ) á.nkom o
k.omomého zoskup erula, .č !m jednozn.ačne vyvr áltll a neo.podsta.tnenú otéz.u

o S!lrevád zujúcej f unk ci i k la viNI prt in
ter,p.re tá cii pi es1'\ovej tvorby .
IGOR JAV O RSK~
Niekol.k.o d n! pred Vianoca mi l 18. 12.
1984 1 sa v o ča k áva n i vysokého ume·
leckéh•o zá~! tk u ziš li v Zrk adlov-ej s ien i
Pr imacláJ neho palá ca mil ovn fc l ..s tare j"
hudiby a obdivo Vlateli a vo.ká lno,iJJ štru·
mentá lneho súboru MUSICA AETERNA.
Súbor na č e l e IS um eleck ým vedú cim
prof. Jánom Albrechtom, výZU1.amn}im
umelcom. pedagógom i muzl k·ológom
l upl'avll a vyd.a l mn oh é s kJ.ad'by, kto•r é
sú súčasť o u ich J'epe tr.oáoru 1, si za 12 ro·
-k ov svo jej ex is tencie z!ska l vysoké uz.nani e .nielen doma, a le ·a j v z.a h r.a n i č l. .4'·1ná siet1 bola dôkuzom neustá le živého
zá ujm u bra tislavs kého pubJloka o ume.nie
pr od uko vané 19m1to mladými , zanleten}i ml int erpretmi gotic.k·ej , renes a nčn ej
a bar.okovej hudiby.
p,rogra.rn:ov ý •bu!.l etin pôvodne oznamo·
val iný výber sk la dieb. Nap r iek zmen ám, k.~o ré n asbBli vz h ľ &d om na pracov·
n é zan e1pr ázdnenie dv.och čl e n o v súboru
[ P.a vol Baxa - ~en or 1a Peter Mik ulášbas ). výsledný záž itok z .koncertu •O pro·
u •oč a k áv.a ni. u n ebol ·o n rč menši. Ú·čLn·
ne r iešená dra maturgia v podobe strJedani a i-nšt rumentáln ych a vo ká J.no·in štru·
menotáJ nych di el .a u,torov r en es a n čn e j a
barokove j h ud by bola záoruko u trva lého
na,p!Hia a súsLredenéh o vnlmania p oč a s
c elé h o vys t úpenia. Kva li tné hl asové dls·
pozlcie spolu s ·pozoru hodn}im s pôsobo m
interpretá cie skladieb uv edenýc h š týlo·
vých obd ob! sme m a.li m ožn osť obdi v,ov ať v sólis.t.ickom preja ve so.p.ra nis tky
Kamily Vysk o čilovej · Zaji č k ov c j (Luca Ma·
r cnzio: Sólový ma d ri~al, Solo e pen soso;
Jea n-Baptiste Lully: Aria Didony z opery
Di do a Aeneas) a allts tky Dagmar Peckovej ( Adam de la Halle: Rondeau ;
Fran cesco Cavalli: Aria z o pe ry ll Cias one; Joha nn Joseph Fux: Aria Clelle
z opery Constonza o Fot·tezza - v só·
Jis toi ckej súhre s vJ ol o u - T. Kovács) ,
Obe spev á.č ky v 1en v eč et· poda li obdi·
vuhodné výkony, z ktorých záži tok sa
sná ď ešte zná sobil v dvoispev·och (Pan ·
taleón Ro!íkovs ky: Can tica dulcisona; Johann Weichmann: Veče1má pieseň ) . So
sJ.o.v a mi chvá ly netreba šet:r ir ani v s ú·
visLosti s Inter pre táciou dnš trumentál ·
nyc h s kJ.a di e b (Melchior Fronck : 2 i n·
t rády; Daniel Georg Speer: Záv e reč ná
suita z Hudobného ture ckého Enlenspie·
gela; Wilhelm Brade: Pa·van a o Ga~ li a r·
da ; Giovanni Gabrieli : Conzona; Mazúr·
ky zo Zbierky Anny Szirma y Keczer ove j
v realizá cii V. Godá ra ), n ajm!! čo sa tý·
k·a vzác.neho zvukového vyváženia jed·
notliv}ich náswojov , ktoré je v}i,r.a zom
nie l·en dok.onalého ovl li dania h ry na jed·
n o ullvé ná'Stroje , al e hlavn-e scho,pn osti
realiZácie ceLk:ovel pt,eds ta vv o zvuk,o·
vom a výu,azovom ·!'Vare s kl adby. Zosta·
voa s klad ie b umc!nila mnohým č.J eno m
s ú !J!llľ u .prejaviť s a a j sólisticky (Tho ma s
Tomkins: Pavana, č e mbalo - M. Dobiášová), a k-o a j komorne sólls tick y (Jea n
Ja par t: Nenciozza ma, viola - T. Kovács a F. Magyar, viol on č elo - 1. Szol·
gayová. k ontra bas - R. Sa!íina ; Floren ·
tio Ma schera, Canzona a 4 La Fontana ,
husle - P~ Za jlček a J. Gréner, viola T. Kovács. viol on č el o - J. Szolgoyová;
Giova nni Ga brieli: Sonát a con tre violi. ni e basso se place - D. Ewa ld, J. Gréner , P. Za j lček) . prič o m vysoká úl'o veň
!.c h h!ry napriek s tažen }im podmlenk.aom
l ·n ed·ost-at.očne vykúrené mies tnos t, nut ·
n ost pr:ivez-e.ni.a vlas tnéh·o č e mb al•a. k to·
ré prek·on a lo znač.n é tepl otJné výkyvy )
svedč! o l nter.preuačn ých sch·oi>nos.tiach
a s kúsenost-loach ~9ch·bo mla dých umel·
C·OV.
Na záver .t oMo p e~né ho predvl a noč ·
n ého •k onoe.r tu, za na dš ených ová cl! pub·
Jik,a ,prida li ..oaetal'lruisti" ešte dve skl•a d·
oby.
- ren -

KONKURZ
Riaditel Slovenskej filharmónie vypisuje konkurz do ..orchest ra Slove nská fil.
harm61lía na miesto orchestrá lneho hráča
na II. husle,
na violu,
na violonl!elo.
Konklll'Z sa uskutol!ni dňa 15. marca 1965 o 10,00 h v koncertne j sieni SF,
Bratislava, Reduta, PalackéJto 2. Prihláilky s o !ivotopisom zašlite n a kádr. a personálne odd. SF. Vekavá hranica je 35 r okov. Podmienky konkurznej hry ozná ·
mlme prihlásenfm ucháclzal!om plsomne.
HUDOBN'9 ZIVOT - diVOij~9~doenn l: k . Vy.dáva ú snav ume~eck ej k~lll!lk y a di·
valde lne j d•dkumentáaie vo vy<d·a va tel stve OBZOR, lll . .p., ul. Cs. m má dy 35,
815 85 Bl'a tilslava. Vedúci !'ecliaktox: PhDr. Zdenk•o N OIV á č e k , CSc., zás·
tupca vedúceho .red,aJktora: P\hDr. AlfJréd Ga b a u e r, II'e cLalktto rka: PhDr .
Jana L e n g-o v á, 'teahntoká r ed.a.ktorkla Eva Z e m á n 1k o v á . Redlllk•ôná ra·
da: zas!. umelec Plav.ol Bagilll , Jar oslav Blaho, PrhDr. VladLm~r Clžik, La:dlsJ.a v
Dôša, PhDr . Alo jz Lukná'r, J·aTosl!I:IV Meder, zas!. umel ec Z.deruk>o Mikula,
PhrDr. Tattan a Ok,apcová, PhDr. Mlc.h a l Plalovč!·k, CSc., Hana Urbancová.
PhDr. Te.ré:Dt·a Urslnyová. A:diresa r ed.: Gorlk ého 13/VI., 815 85 B:l1aitislw a , tel.:
338 234. A:dim~nlstráJcla : Vyod.aWlltel.st v:o OBZOR, n . p., 'u l. Cs. aJ.'IIDády 35,
815 85 Bra tis !afVIa. In zel1tlné ·Otddelen.ie: G!llľkého 13/VI., 815 85 Bm NJSlavoa. Tla ·
čl:a: Ni:trioiiDISik·e <!L!Iič ~ame, n . p., 949 Ol NLtJra. Roz.šimje P·ošotová nOIV·i nová
s l\Wb-a, objedn áiVkY p.rltjlm a 'každá po·š ta a d or.učOWllte J . Objednávky do zah!rantčl•a 'V Y•bavuj e o
P NS - ú sotredná exped!oia oa dovo.z ,tJ.a.če , GottWiaLdOVíO '
nám. 6, 813 81 Bra-tltsloaiVa . .Cerua jeciJné ho v ýltla ~ u 2 Kos. Neob-tednané ru·
k·o pis y s·a n evra ca ~ú.
Lndexné č ~sl o: 492 15.
Regl.s~tmôné <čtslo: SÚTI 6/10
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Učiteliký ústav v Spišskej Kapitule
liaheň slovenských hudobníkov a spevákov
v štyroch pokra~ovanlacb. Hudobn~ho
života {ro~. X., ~- 19-23, 1978} zaslúžilý umelec Stefan Hoza zoširoka roz viedol vyuMvanie hudby a spevu na
Učiteľskom ústave v Spišskej Kapitule.
Pri prlležltosli nedávneho 165. výro~ia
otvorenia ústavu { 19. novembra 1819}
žiada sa nám doplniť Hozovu štúdiu injormelciou o tých absolventoch ústavu
{za 130 rokov nepretržit~ ho trvania ústavu ich bolo do dvetisic J, ktor! vynikli
v hudbe a speve.
Zelkladateľ ústavu -spišský biskup Jeln
L. Pyrker v svojom životopise plše, že
pri prehliadke diec~zy stretol sa s neschopnými u~iteľmi farnosti. Preto si
zaumienil zriadiť "Inštitút pre dedin·
s kých u~iteľov alebo preearandiu". V
obeiniku z 22. marca 1819 pod ~- 2021
oznamuje duchovenstvu spi!>skej diec~zy,
že chce zriadiť v L evo~i učiteľský ústav.
Zdôv odT~uje to takto: "Bolestným srdcom som skúsil, že väčšina elementelrnyc h škôl svojmu cieľu n evyhovuje, lebo ešte i tí, ktorých sprelve bola zverená školská mládež, sami sa potrebujú
učiť a byť spravovan!, a tak hlavne v
nedostatku
metodick~ho
usporiadania
u~iva v nich skladaným nádejám vôbec
nevyhovujú. K neúspechu v u~enl sa družt i úplná nezbehlos( v organ ovant a
speve nato ľko, že službou kostolnou ne ·
dvíha jú slelvnosť bohoslužieb, ale skorej ú~inku jú škodlivo a vyrušujú ľ ud u
pobožnosti a slelunostnom naladení" . Ale
o necelý týžde11 {dozai sta pod vplyvom
spišskokapitulských bernolelkovcov} zmenil svoj prvotný zelmer a preparandiu
zriadil v sídle biskupa.

Ján L. Pyrker dostal súhlas k zria·
aeniu ústavu od samotn ~ho cisára {v
spominanom životopise sa nachádzajú
všetky listy, ktor~ biskup poslal cisára·
vi, ako aj j eho odpovede podplsan~ menom Franz m. p.}.
Na

zriadenie

ústavu

bola

potrebná

zna~ná finančná základina. Preto biskup

sa obežntkom obrátil t ak na duchoven·
stvo die c~zy, ako aj j ednotliv~ obce s
prosbou o podporu. Za pár mesiacov sa
zozbieralo to ľko pe11azt, že biskup mohol ústav otvoriť už 19. novembra 1819.
Z knihy Succincta Historia (dejiny ústavu z r. 1826} a z archívnych dokumentov sa dozvedáme, že na zriadenie ústavu značnú sumu poslali aj hornooravsk~
obce t list sa nachádza v Státnom arclztve v Bytči}, židov sk~ náb ože nsk~ obce z Oravy a ženy evanjelick~ho vyznania poslali baly plátna na posteľnú bie ·
lize11 pre chovancov . Biskup potreb oval
takú veľkú finančnú zelkl adinu preto, l ebo
chcel
študentom, pochádzajúcim
z chudobných slovenských rodtn, zaisti(
bezpla t n~ Stúdium (chov an ci dostávali
zadarmo byt a stravu, ako aj učebnice a
všetky pomôcky na vyučovanie}.
Domáce pravidlá ústavu z r. 1819 {zo ·
st avil ich, ako aj učebnice, prvý riadi tel ústavu Juraj PalleS, 1753-1833} raz .
vádza jú hlavn~ úlohy a ci ele novozriaden~ho ústavu. Hneď v prvej hlave čt 
tame, že ch ovanci, ktorí majú byt pri j ati do ústavu, musia mať stál e pred
o~ami, že štúdiá majú jeden ciel, aby sa
stali
spôsobilými orga nistami-uNtelmi
{ludimagistrami} . Už z týchto slov j asne vidiet , že spišskokapitulský učiteľ 
ský úst av mal za úl ohu vychovtivat nie·
l en učiteľov, ale aj hudobníkov a spevákov. Všeobecná učebnti osn ova vymedzila hudbe nielen úlohy, al e žiadala na
útraty školy zaobstarať h udob n ~ ntistroj e {clavianbala sive clavicordia}, aby sa
mohli kandidáti v hudbe zdokonaľovať.
Osnovy predpisovali a j k nihu obr adov
tliber ant if onalis}. Túto knihu pod m en om Ludimagister in rit ibus et caeremoniis per a nnum occurentibus Instructuc napísal Jura j Palleš. Je to učebni 
c a, v ktorej otázka mi a odpo v eďami aut or preberá obrady c irkevn~ho r oku.
spišskokapitulský učiteľský ústav mal
od svo jho vzniku vynikajúc i ch profesorov hudby {o nich písal Stefan Hoza} ,
k t ort vychovali stovky rov nako vynikajúc i ch učiteľov hudby. I ch pričinen í m
ozýval sa spev nielen v školách a kos·
!olach , ale aj na zelbavtich a ntirodných
sl tivnostiach. Učitelia zbier ali slov ensk~
ľudov~ piesne a upr avovali ich pre svoj e spev okoly. Slovenský spev v časoch
národn~ho ú tlaku upevtfoval v ľ ud e sloven ské národn~ cít enie. Odchovancov
spi šskokapitulskej
preparandie smel o
mô žeme pokladať, za priekopníkov slovenskej hudby na našom vidieku. Dvaj a
od chovanc i ústavu l Kar ol Húska a Korn el Schimpl starší} stali sa profesormi
hudby na materskom ústave; vy_zname·
na/i sa ako hudobní sklada t elia. Zo starši eh o obdobia { z r okov 1819- 1919} poznáme l en niek oľkých hudobníkov . No z
r~ko v nedtivnych už m nohých.
Andrej Curjak sl nadobudol učit eľ
skú kvalifikti ciu na ú st ave r . 1832 l pri
ostat ných mentich rok u končenia štúdii
uvádzame v ztitvorkách} . Ako organ is IU u č it eľ v Lipt ovskom Mikuláši založil

spevticky zbor Beseda. Učiteľ A. Curjak
s týmto spevokolom {neskôr sa z neho
utvoril spevokol Tatran} vystupoval n a
ntirodnej slávnosti 13. júla 1861 v MikultiSi. Slovensk~ noviny (r. 1861 , s. 338}
priniesli o slávnosti obsažnejšiu sprtivu.
v nej čítame: "Očarili nás št vorhlasn~
spevy, ktor~ nacvičil výtečný znalec
hudby a spevu úprimný ntirodovec
p. A. Curjak, zaslúžilý tunajší kat. uči 
tel. Za ochotnú pom oc pri tejto sltivnosti {na nej rečnil M. M. Hodža} mu
verejné vďaky vzdávame". So svojím
spevoko l om vystupoval a; n a oslave P.f.
Safelrika. V evanjelickom chráme diri-

die}, ale a j v Cs. r o zhlase. Profesor
dr. Alo jz Mi škovič zostavoval litertirne
ptlsma, ku kt orým hudbu skladal pro·
f esor Stanček . Aj k Miškovičovej divadelnej lzre Zlomené duše {1936 J skomponoval hudobný sprievod, rovn ako k montáži Ešt e naša slovenská reč žije. V šetky tieto Stančekove prtice - zhudobnené básne, orchestrálne skladby, prelú diti a r espo nzóriá, ktor~ použfvali študenti ústauu pri hre na organe v kost ole {tretia ci a štvrtáci hrával i n a žiac·
kych omši ach) - by stál o za to pozbie rať a sprístupniť. Profesor L. Stanček
k 150. uýročiu založenia ústavu zhudo/1

ne pod Skalou. V škole založil hudo/)no-spevácky súbor, s ktorým neraz vy ·
stupava/
a; v Prahe. Ako virtuóz na
husliach zožal ne;eden úspech. Spolupracoval s UNESCD-m v odbore starej
cirkevnef hudby.
Jozef Klocháň {1935) ako vedúci katedry hudobne j vých ovy na Krajskom
pedagogickom ústave v Bratislave zala·
žil detský spevticky súbor Plame1~ , s kto r ým neraz vystupoval aj v zahranič!.
Bol č l enom Speváckeho zboru sloven ·
s kých učiteľov (ďale; SZSU}, členom
Slovenského filharmonického zboru, hu·
dobným spisovateľom a hudobným sklada teľom .

Ondrej Smolinský {1945 } absolvoval
lzudobnú a divadelnú vedu na Univerzite J. E. Purkyne v Brne. Bol dramaturgom opery, baletu a operety na Pover enlctve kultúry, pracovníkom Slovenského múzea a Divadelného ústavu " Bratislave, atď.
Ján Novák { 1947} po absolvovaní Vy
sok ej školy pedagogickej v Br a tisl ave
bol hudobným r ef erentom Osvet ov~h o
ústavu, d r amaturgom pre ko n certy . Zos
t avil Spri evodcu po spevác k ych súbo
r och ĽUT a Zborník revolu čných piesní .
Anton Závodský { 1936} ako dedinský
získal
vysokoškolské
vzdelanie z hudolmých predmetov . Od
r. 1964 zasttiva l funkciu metodika lzud obne; vých ovy pri M estskom pedagog i ckom ústave v Bratislave, tiež pred ·
sedu -odborne; komisie pre základnú hud obnú výchovu, bol členom SZSU, diri gentom, hudobným sklada t eľom . Spevní ·
ky a metodiky vyučovania spevu. napísali
dva;a cviční učitelia: František Melku
v i č { 1932}, cvi č ný uMel n a Učiteľskom
ústave v Modre a Jozef A. V ranč { 1927} ,
cvi čný ul5itel na Učiteľskom ústave v
Spišskef Kapitul e. Vronč bol aj odbor ·
ným redaktorom N ove; školy, do kt ore; pr avidelne prispieval.
učiteľ - organista

Bývalý

Učitelský

ústav a seminár v Spi"kej Kapitule.

goval chortil, ktorý spievala mltidež
oboch vierovyznaní. Zhudobnil Sltidkovičovu básetf Ohlas (uverejnenti bola v
hudobnej prllohe Sok ola Hlahol} . Uči
tel A. Curjak pochtidzal z Oravy. Dlh~
r oky učil v Liptovskej Lužnej. Vymenil
si mrfisto s Jtinom Beliam, otcom J. L.
Bellu. Podľa Ernest a Zavarsk~ho { J. L .
Bella, život a dielo, Bratislava 1958} a;
Jtin Bella študoval nq Učiteľskom ústave v Spišskej Kapitule. No s j eh o menom sme sa nestretli pri štúdiu archlvnych dokumentov . Andrej Curjak r. 1883
odišiel z Mikuláša na Spiš, kde a; zom rel.
Stefan Rei ndi ( 1885}, rod tik zo Spišsk~ho Podhradia (25. 8. 1867}, učil v
Jablonove, Hybiach, Liptovske; Lužnej,
v Ost! nad Oravou a vo Ve lične;, kde
zložil notársku skúšku. Zomrel ako notár v Necpaloch 12. 2 . 1908. V r. 1892
vlastným náklado m vydal Piesne vianoč 
né. Michal Pactik {1850}, učiteľ v Ostt
nad Oravou zbieral a r ozširoval slovenské trávnice. Slovenské ľ u dové piesne
zbieral a ; Vendelin Bugala, učiteľ v Ztizrivej. Ján Cuchran { 1864} ako učit eľ v
Spišske j Bel e; mal chýrny spevokol. Rudolf Saft ák {1902} ako študent počas
chor oby profesora hudby Karola Húsku
vyučov al na ústave hudbu a spev. V hud be vynikli títo ďalšt odchovanci ústavu: Jtin Slavkovský { 1830} , Bif acovce;
Gašpar Baligovič {1823 }, Liptovská Sielnlca; Jozef Dvorský { 1833}, Nemec kel
{dn es Partizánska} Ľupča; ftin K ovalčlk
{ 1853} , Hnilčík; Jozef Hromada { 1889} ,
V eličnti; Ľ udovlt Klačko {1 891} , Košeca; Anton Machay ( 1861}, Námest ovo;
Jozef Smolka (1828}, Nižné Ru žbachy,
Michal Olejník ( 1903}, Kláštor pod Znievo m.
K 150. výročiu ústav u sa pripravila
na vydanie Pamätnica ústavu. Značnú
čast v n e; zabrali spomienky abso1ventov ústavu na roky prežité v ústave. Z
ich listov, výročných sprtiv ústavu, sl ovnlkov a z tlač e spoznali sme celý rad
vynikajúcich spevtikov a hudobníkov . Nej eden z nich už ako študent vynikal v
hudbe a speve. skoro všetci pr ofesor i
hudby založili spevácke a hud obn~ súbory. Pred vojnou t o bol hudobný súbor
profesora ftina Cselényi ho {on však hudbu na ú stave neučil] a po v o;ne spe velcky súbor Františka Dosttilik a, Františka Bureša, najmä však Ladislava
Stančeka . Profesor Stefan Schultz zal o žil i nštrumentálny súbor, s ktorým vy stupoval { a F. Bureš so spevác kym }
na oslavách 110. výročia založenia ústa vu. Každ ú šttitnu a inú verejnú oslavu
spestroval i nie l en spomínané súbory, al e
a; spevn~ a hudobné čtsla sam otných
Studentov. Vo výročných sprtivach úst avu sme našli podrobne spracovanú mi moškolskú činnos( profesorov ú st avu,
vystúpeni a žiakov na osl avách a ver ej ných podufatiach. Je v nich toľk o úd aj ov, že by z nich vznikla cel á k niha .
V šetci profesori hudby zanech ali po sebe hodnotné skladby. Naflzodnot ne jši e
11ari prof esor Ladislau S tanček , hudob
ný s kla da teľ. Skladby a zbor y pr of esora
S tančeka Studenti hrali a spi evali ni e
l en " škol e a mest e (S pišsk é Poä llra-

nil Piese11 od btisnika Janka Silana. Ruk o pis tejto btisne {i s hudobnou úpravou
pre mužský zbor} sa n achádza v archí·
ve autor a te;to práce. Pripravil ;u pre
Spevácky zbor slovenský_ch
učiteľo v
( Prievidza 5. októbra 1959}. Profesori
ú st avu { Dostálik, Bureš, Schultz, Ernest
Orsag, S t anček} na v yučovacíc h hodi·
nách, ale a j pri práci v zboroch a spe·
vokolocll prebúdzali v žiakoch ich hudobné nadanie, ktor<é potom v prax i a;
vhodne vyu žili. N ej eden odch ovanec ústavu vďa č ! týmto prof esor om za svo je ži votn~ úspechy. Z mnohých listov cit u·
jeme len slová dr. P. Milkf ov ič a {1941}
z Hlo hovca: "Výborn~ spomienky mtim
na profesora hudby Ladislava Stančeka,
nedoceneného hud obn~ho skladateľa, na
ktorom sa mi najviac páčil j eho vrel ý
vzťah k muzike. Svojou lelskou k hudbe
ma nao čkoval na celý život ". Profesor
Stanček P. Milkfovii5a ako žiaka pr ihlásil za člena Speváck eho zboru slovenských učiteľov . Od r. 1945 bol členom
Vých odoslove nsk~ho národn~ho divadla
v Košiciach ako sólista opery a od r.
1948 členom činoherného súboru Nove;
scény v Bratislave.
Václav Rťith ( 1927} a Jtin Csel~nyi
( 1932 J už ako žiaci úst avu vynikali a
presltivili sa na verefnosti v hre na
klaví ri a v hre na husliach. Jozef Gre ·
šák {1 927 J už ako študent sa pu st il do
k omponovania opery Zlatulienka .
Spišskokapitulský uč it eľský ústav vy choval troch skutočných umelcov: Jozefa Grešáka, Stefana R ozu ( 1925} a Rudol fa Petrtika { 1936}. Tit o traja sú nám
d obre známi a n etreba i ch osobitne predstavova ť v t omto príspevku.
Skoro vSetc i odchov"anci ústavu ziska·
li počas svojich štúdii at kantorsk~ dipl omy. Pred matúrou štvrtáci skladali
pred komisiou kantorsk~ skúšky z tých ·
to predmetov: lilurgika, súzvukoveda,
cirkevný spev, met odika vyučovania spevu, hra na organ . Kantorský diplo m pod·
písal pr edseda skúšobnej komisie {za
m oj ich čias t o bol dr. Jozef Tom anóczy } ,
riaditeľ šk oly {dr. Ján Sema n} a profe·
sar hudby {Ernest Orsag J.

s

dvo ma d iplomami odchtidzali t eda
absolve nti ústavu d o života: s maturít ·
n ý m vysvedčení m a k a nt orským diplomom . Zi aci n a t ejto škole nadobudli dob r~ hudobné vzde lanie, pret ože hudbe na
úst ave sa ven ovala zvýšen á pozorn osť.
Profesori boli veľm i náro č ní a. d odajme, že skú pi na dob r ~ známky z hudobne; vý ch ovy. Ne jed e n n esk or ší hudobný
skl ad at eľ mal lu z lwdolmýc f! pred metov dvo jku al ebo t r oj k u . Známku však
nerozhodufe, sko r zaniet enie, l ásk a a vyt rva l osť " prelcl . A t ot o vsPIC i ži aci na
ú st ave dostali. Preto t oľko vý borný ch
hudobník ov uysl o z rotzto úst avu. Chcel
by som spom e núť aspo11 tých , kt or í sa
u hudbe ďale j uzdel áva l i , písali o hud be, stali sa skladat e ľmi, zost avovali spev
nlk y a písali metodi cké pr í rzd5ky , mal i
s11oj e zbory, spievali o Speuelck o m z/JO ·
r e sl ovenských ul:itel'ov .
Václ av I?IÍlh sa st al prof esorom hurl Ul5it eľsk o m ústavP 1111 Suat0111 /cl ·

by na

Stefan Kubačka {1943} ako riad itel
ZDS v Sli ačoch pri Ružomberku založil
folklórny súbor Liptov, ktorý ziska/ v
roku 1976 Európsk u cenu za l udové umen i e. Skole d obré meno urobil aj Fran tišek Mrkva (1946} . Ako učiteľ v Oravskef L esnej so svo j ím súbor om Včelka
na celoslovenskef súťaži v Prahe r. 1959
získal prvé miesto.
Ladislav Weiser {1 933} už na ústave
dirigoval žiacky spevácky zbor . V d iri govaní sa zdokonaľova l a; v cudzine.
Viedol mnoh~ súbory, napr.: žiacky t amburelšsky, mando/lnový, spevácky. Jeho
detský zbor v Boleráze sa vypracoval
na špičkové teleso. Zasttival a; mnoM
funkcie v celoslovenských a cel oštelt nych hudobných inštitúciách a napísal
aj príručku Dirigentská prax s detským
súboro m.
Ján Zabka ( 1949} ako inšpektor kultúry ONV v Ko šiciach vi edol Košický spevticky zbor. Absolvoval Vy sokú šk olu
pedagogickú v Prešove a tro jročný dirigent sk ý kurz pri Osvetovo m ústave v
Bratislav e. Jtin Znak ( 1936}, profesor
Gymnázia v Gelnici, viedo l niekoľko detských a iných súborov. V cirkevne; hudbe vynikol Arnol d Kapala ( 1936}, ktorý
nacvi~il viacer~ gregoritinske omše, pfsal o cirkevne; hudbe do ča sopisu Svetlo. Po vojne bol prvým dir igentom Spe ·
vokolu oravských učiteľov (v l'fom pôsobí ešt e i t eraz veľa odchovancov ústavu}. Pavol Fiikä (19 33} ako učite ľ v
Považskom Podhradí zložil viacero cirkevných sk l adieb.
V Spevtickom zbore sl ovenských

u či 

teľov spievali ttto absolventi špišskokapitulsk~ho u č ite lsk~ho ústavu: dr. Peter

Milkjovič, Stefan Hoza, Stefan Fiľakon ·
ský {1932}, Karol Pačes ( 1936} , Róbert

Bednári k
{1929},
V ojtech Chládecký
{1941}, Tibor Jarúnek ( 1937 } ; Jozef Elitiš
( 1935 J, Jozef K/ ocháň, Michal Závadský
a Karol SiVelček { 1936} .
Hudobná hi.Št or Wka Darina Múdra 11
knihe Di e Musik in SpiSskel Kapitulu in
d er Zeit der Kl assi k {Slov enské ntirod n ~
múzeum, Bratislava 1971} spr acovala i n ·
v en t árny zoznam notových materitil ou
nachtiäza;úcich sa v Spisskej Kapitu l e .
"Del sa predpokladal'" ptse "že
nadväzujúc na bohatú hudobnú tradíciu
d osiahol lzudobný živ ot v Spi šske j Ka pilllle v o!Jdob! klasic i zmu vcelku sol!dnu
úrove11, ako a j t o, že Kapitul a udržiavala
kroky s d obovým hudo bným vývo;om a
vlastno u hudobno u produkc i o u sa pod l a
svo;ich možnosti ak/lune podi eľala na
ro zmachu hudobného života n a Slovensku". A ntim treba dodať , že o raz.
m ach hudobn~ho života na Slovensku v
.19. a 20. st or . sa v n em al e; mier e pr i l5in il a; n aj starst slovenský učit e ľsk ý
tístav pros/ r ednlctvom prof esor ou hudby
u i c ll odchouancov ak llvnych učít e~'.i li .

JOZEf JANEK

