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TÝŽDEŇ NOVEJ ČESKEJ HUDOBNEJ TVORBY '85
Tradičný, v poradi ul 29. týldeň novej
tvorby českých skladatelov usporiadal
Zväz českých skladatelov a koncertných
umelcov vo zvyčajných marcových ter. mlnoch [14. al 24. 3.) v piatich pralskýcb koncertných sieňach. Ako zvyčaj ·
ne boli premiéry noviniek rozdelené do
dvoch orchestrálnych a troch komor·
ných večerov, populárna, dlezová a dy·
chová hudba dostala priestor na ďal
lieh troch koncertoch a po prvýkrát
bolo do programu TNT zaradené i matiné z novej tvorby pre deti. S6častou
tejto vrcholnej akcie ZCSKU bol - podobne ako vlani - komorný koncert
10 slovenskej tvorby.

Najväčšia pozornosť sa sústredila na
šesticu koncertov s novinkami artlflclálnej hudby, ktor9ch· zaznelo 28, z toho 7 orchestrálnych. Je zaujlmavé, a
pre trend nlekolk9ch posledn9ch rokov
charakteristické, že podnetnejšie tvorivé
člny sa dosiahli v oblasti komorne j tvor·
by. Napriek tomu sl všimnime na jprv
premlérov9ch s kladieb zo symfonlck9ch
koncertov v Smetanovej sieni (19. a 23.
marca). Stá tny symfonlck9 orchester
Gottwaldov za dirigovania R. Hallšku
uviedol na prvom z nich Baletntí hudbu
z opery "Ha mlet náš současnlk" od )il'lho VAlka (1923 ), autora už š trnás tich
symfónii a radu inštrumentálnych kon·
certov. Prierez baletnou hudbou, v pod·
sta te variácie na hlavné myšlienky baletu, zap!lsoblll s kOr svojou lnštrumen·
tačnou apa rtnos ťou než zovreto sťou sym·
fonlckého tvaru. Akoby tu ch9bal javls·
kov9 pohyb, ktor9 by dodal dielu lntenč
nO dimenziu. Po sedemnástich rokoch sa
)indl'ich Feld ( 1925) vrátil k žánru symfónie. Autor úspešn9ch koncertantn9ch
a komorn9ch diel venoval Symfóniu č. 2
v9ročlu oslobodenia. Styri čast! prehladnej koncepcie sO naplsané skúsenou rukou, s Istotou, napriek tomu však zostal
po posluchu dojem člrej vonkajškovostl
a vntítornej nezáväznosti, ktor9 vyplynul
z Invencie stístredujtícej sa primárne na
rytmus a timbre. Poslucháčsky vďa čným
vr.cholom večera bola vokálna dráma
pre soprán a barytón sólo, organ, miešaný zbor a orchester na texty F. Petrarcu a F. M. Plavl:!ho "La canzone
dell'Amore" od košického rodáka Jura ja
Fllasa [ 1955), pri k't orej predvedeni spolu účinkovali S. Sounová-Brousková (soprán), I. Kusnjer (barytón), J. Hora (organ) a Spevácky zbor Cs. rozhlasu v
Prahe so zborma jstrom M. Mal9m. Od
mladého autora bolo možné očakávať
určité Inovačné p~vky v kantá tovom žánrl, avša k zostalo P,ľi osv edčených postupoch a vysktíšanýcb riešeniach . Napriek
miestami trocha ťa~kopádnu .Inštrumentáciu, znev9hodňujúC,u vokálnu vložku,
Ide o dielo, ktoré pôsobi zrelo a deflnltlvne.
·
Ešte širši priestor dO!i.tall mladšl autort na druhom orchestrálnom večere,
na ktorom vysttípll Karlovarsk9 symfonický orchester s dirigentom R. Ellškom. Otmar Kv6ch (1950) nazval svoju
predohru pre symfonlck9 orchester
Karneva l s v ~ ta" a podla jeho slov sa tu
~aoberá otázkou medz!Iudských vzťa
hov, ktoré ale neironizuje. Autor chce
dať na javo, že k vybudovaniu týchto
vzťahov je treba Istého úsilia. "Karneval sv~ta" je skOr s tručn9 hudobný obraz, ktor9 možno chápať podla naznačeného programu, než predohra v pravom slova zmysle, hoci ouverturové Intonácie sú tu prltomné. Koncert pre
violončelo a orchester od najm l adšleh~
autora tohtoročného TNT, Jil'lho Gemrota ( 1957), absolventa pražske j AMU:
u J. Pauera, zanechal rovnako rozporný dojem. Jednočasťový útvar s dvoma dielmi by sl bol žiadal sólistu s v äč
šlm výrazov9m registrom, než akým disponuje mladá violončelistka M. Hlxová,
ktorá sa najlepšie vyrovnala s lyrickýml partiami diela. Gemrot l pri člas tko
v9ch nevšedných nápadoch zostáva v
zajat{ vzorov , ktorými stí klasik ovia hudby nášho storočia, menovite Sostakovlč.
Zdá sa, že pre mladšiu skladatelsktí generáciu zostáva problémom dať svojmu
rukopisu osobnostné črty. Alebo je to

stavanie na Is tote, ktoré sa preja vuje
akoby malou tvorivou odvahou? Brnenský autor Peter Fiala [1943 J sa predstavil Symfóniou č. 3 pre velký orchester a barytónové sólo na text F. Hrublna. Nazval ju "Poselstvl"; bary tónové sólo s vlzlou mierovej budúcnosti spieval
vo fi nálnej tretej časti P. Karnas. Dielu chýbal pravý s ymfonický ťah, ktorý
by vyplynul z rozvoja dostatočne silných
11 tvárnych hudobn9ch myšlienok. Z tohto v ečera najviac zaujal zvláštny, trocha smutný, Inštrumentáciou do temna
zafarbený hudobný svet Symfonických
tancov pre velký orchester od Vilroslava Neumanna (1931). Styri časti gradujtí vo finá le so š iroko exponovaným
orches trálnym klavlrom (·h ral vynlkajťí
co F. Maxián), výraz je nenápadný, skOr
lntlmny, Invencia sa vzdialene opiera
o folklórne východiská.
Sériu komorných večerov otvoril koncert v Dvotákovej sieni [18. 3. ). Za dirigova nia M. Klemensa tu predviedol
stíbor Music! dl Praga najmä výrazovQ,
ale 1 čo do fakttíry dos ť preťažent1 Slávnostntí symfonlettu ostravského autora
Jaromlra Podeivu (1927 ). Dielo plsané
pre komorný sláčikový orchester bolo
venované 30. výro čiu vzniku ostravského
konzervatória a jej mladému telesu.
Znaky prUežltostnej a azda i tak trocha
oddychovej tvorby mala l druhá skladba v podani Music! dl Praga - Malý
koncert pre flautu a sláčiky od )any
Obrovskej ( 1930) , Jl ktorom sa sólista
L. Mlkule - hoci part fl auty nie je
zvlášť
n á ročný
prlliš nepresadil.
Pražský filharmonický zbor so zbormajstrom L. Mátlom na tom Istom koncerte predviedol, žial, zatial len prvtí čast
trojdleln~ ch "Zp!!vQ nad!!je" pre miešaný zbor a sólový soprán od Ladislava
Kublka (1946). nazvantí "Chléb" a zhudobňujúcu verše V. Hansa. Ukážka z
Kublkovho cyklu naznačil a, že tu autor
poveda l v oblasti angažovaného zborového spevu vážne slovo. Imaglna tlvny
text je tu podkladom p!lsoblvej a miestami silne naliehavej a účinne j gradácie vybudovane j z premien nálad, ktorých množina tvori významovo ucelený
komplex. Rovnako novinka Jil'lho Temla
[1946) - šesť menšlch organ..ových skladieb s názvom "Alchymlsté - zanechala velmi prl.aznlvý dojem. Terni je už
osvedčený a utor organových s kladieb.
Tentokrát v zmienených šiestich variač
ných častiach dos pel k nevšedným novým riešeniam v detailoch, ktoré dokázal organista J. Hora využiť bohate diferencovanou kvalitou registrov a far ieb.
Dva zostávajúce komorné v ečery sa
kona li v Mestske j knižnici ( 20. a 22. 3.).
Tvorba predčasne zosnulého Michala
zenkla (1955-1983 ) bola tu prlpomenutá prvým uvedenlm jeho komornej kantáty .. ~lvote, dlky" pre barytón, husle
a klavlr na s lová V. Závadu (naštudovali 1. Kusnjer, J. Krej čl a ). Pokorný) . Stvordielna kantá ta je nepatetickým vyznanlm lásky k životu, pričom
sympatickou črtou diela je to, že tu nie
je jednostranne preferovaná vokálna
zložka. Prlkladom Inteligen tnej transformácie folklórnej predlohy sa stali r ap·
sodlcké variácie "Tri sestry" pre fagot
a klavlr (hrali L. Va nl!k a P. Adamec )
od Arnol ta Koiťála [1921 J. Sylvia Bodorová (1954) prihlásila na TNT Meditáciu pre Due Boeml dl Praga a dychové kvinteto nazvanú "Kovadliny" l J.
Horák, E. Kovárnová a Pražské dychové kvinteto J a vzbudila zasltíženťí po·
zornos t. Napriek programovému názvu
Ide autorke o všeobecne platnťí tívahu
o is totách pevnos ti a stálosti, ktoré hladá . každý z nás. Partitúra je farebne
svieža a prekvapujtíco lmaglnatlvna.
Azda len na okraj: počuj eme od nádejnej autorky tiež dra matlckejšl prejav?
Na hudobntí reč svojich erbenovských
kantát na dväzuje brnenský Pavel Blatnf.
[1931) v saxofónovom kvartete "Kruh",
v zhode s názvom sa vzdalujúclm a opät
prlbllžujtíclm základnej náladovej rovine. Stíhra štyroch saxofónov mOže byt
atra ktlvna [hralo Pražské saxofónové
kvarteto ). Stárka). n ejeden poslu c háč

Trávnlčkovo kvar teto prednieslo na koncerte z komornej tvorby slovenských
skladatelov Slá!lkové kvarteto I. Hralovského.
Srilmka: Z. Chrapek

st však po vy poč~tl diela kládol otázku - a právom -, preč o autorova volba v prlpade daného hudobného materiálu padla práve na saxofónov ťl zostavu. Záver večera patril Sláčikovému
kvartetu č. 6 Jil'lbo Kalacha ( 1934 J, dielu ťícty hodne technicky vypracovanému,
vyváženému v zmysle klasiky hudby
nášho veku, jednako len vlastne Iba ro~
množujúcemu zoznam a utorových diE'~
o ďalšiu s profesionálnou Istotou napl~l
san tí skladbu.
.'~ ·
Zbytočne rozsiahly výber z "Klaf-ských plsnl a balad" zo zbierky J. S.
Kubina pre bas a klavlr od Lnbola Slaka ( 1928 J otvoril posl.ed~ý novinkový
komorný večer. K. Petr za sprievodu J.
Pokorného napriek snahe o v9razový
ponor nemohol ponťlknut viac, než poskytla pa rtlttíra , totiž tradičné zhudobnenle fol klórneho textu, podložené po
š týlovej stránke bezstarostným klavJ.rnym sprievodom. Hudba pre kvarteto
(hralo Ceské Inštrumentálne kvarteto
v zloženi klavlr, hus le, viola a flauta)
od Oldl'icha Semeráka (1932 J nie je nič
viac než čisto u , hoci vtipnou lnštru·
mentálnou š ttídlou. Ako okrajový tvorivý
p oči n zostane asi Concertino pre fagot
a dychové nástroje od Viktora Kalablsa
(1923 ). Výkon sólistu J. Formá č ka prlllš neinšpiroval, otázkou zostala 1 miera autorovej závislosti na prlliš silnom
vzore, ktorým nebol nikto men!ll než
Igor Stravins kij. Zdenilk Lakál ( 1928),
ktorého premiéry býv ajťl oča kávané s
napätlm, zosta l akoby na pol ceste. Jeho skladba "2 + 2 - sonare" pre štyri
nástroje zostala len pokusom o predstavenie dvoch Inštrumentalistov v partltt1re pr e štyri nástroje, ktoré hráči
s trledajtí. Pre chorobu vedia M. Kokošku
(marlmba a vibrafón) ťlčlnkovall dva ja
"náhradnlcl", podeliac! sa o party basklarinetu a a ltsaxofónu, takže efekt
"kvarteta hraného dvoma hráčmi" sa u
tohto zbytQ.čpe mnohovravného a kvá,
zl tmprovlzdv'anéne diela nedostavil.
Stilpán Lnckf . ( 1919) naplsal DyChCjlV~
kvinte! č. 2 so zna·č nou skťlsenost"u· "e.~
aj Interpretácia Ceského dychového kvinteta bola bez problémov. Palmu vltazs tva nielen tohto večera, ale celej komornej časti TNT možno priznať IvanoYl
Karzovl ( 1947 J za duo pre dvoje husU,
nazvané "Dv!! já". Novinka sa do Istej
miery vymyká vžitej predstave o skladbe pre dva nás troje. Tie sa totiž podte lajťí na hudobnom toku svojrázne ako
s ubjektlvny a objektlvny "odraz" Juds kého vedomia, ako stále platný spor
vnťítorného a vonka jšieho. Prekvapu jťl
cl, a le predsa logický priebeh vytísti do
očis tné h o záveru. Hrali J. Tomášek a N.
Novotná.

Bodkou za "vážnou" ~astou Týfdňa novej tvorby bolo matiné z nove j tvorby
pre deti v Ma jakovského sále [24. 3. ).
Na tívod mladuč ký klavirista D. Zelinka
suverénne predniesol zbytočne široký
výber z cyklu drobných . s kla dieb "LadQv rok" od Mllola Vacka [1928 ). Václav FeUK (1928) nazval svoju kasáclu,
op. 62 "Máme doma mlmlnko" a venova l ju svojej prvej vnučke. Interpretácie
tejto formálne prehladnej skladby pre
klavlr, flautu a husle sa ujal súbor Musica lyrlca. KUhnov detský zbor na čele
s J. Chválam predviedol tri nové cykly
detských zborov od Václava Lidla
(1922) , Václava Knl!eru [1929) a Milana
Báchorka ( 1939 J, z ktorých Kučerav
cyklus "Maluje mallf" sa javil a ko najnáročnejšl , ale na druhej strane priniesol v šeličo podnetného jednak z technického, jednak z obsahového hladiska.
Komorný veče r zostavený zo s kladieb
sú časných slovenských autorov, bol do
programu TNT zaradený už po druhýkrát ako vita nA výmenná lnformatlvna
a ktivita oboch národných skladatelsk9ch zvazov. Koncert v Mestskej knižnici (21. 3.) otvorili klavlrne Dlthyramby od H. Domanského, prijaté obecenstvom velmi priaznivo, najmä pre strhu jťlcl výkon klaviris tu P. Toperczera.
Vynorila sa však otázka, čl tá to "apokryfická" tvorba, v poslednej dobe stále
narastajt1ca o nové a nové "pocty", je
skutočne prlnosom. Stolová hudba P. C6na bola dielom na jmladšieho predstaveného slovenského autora. Predviedol ju
sťlbor Quatro soli da camera a zanechala sympatický, aj ked dosť nezáväzný
dojem. Slá čikové kvarteto l. Hralonkého spoznala Praha už na vlaňaj šom Týždni slovenskej tvorby v podani tých
Istých Interpretov - členov Trávnlč kov
h o kvarteta ako dielo myšlienkových hlbok a lntlmneho zážitku, ktoré
bez dôvernej znalosti Inšpiračného zdroja zanecháva dojem tvarovej extenzity.
z diela L. Barlasa zaznela v podani Bratislavského dychového kvinteta Poetická hudba a z tvorby Z. Miknlu Cigánske plel;lne pre bas a klavlr v naštudovanl ). Spačka a klaviristky D. Lackovej. Zdá sa však, že obe posledne menované diela neboli vybraté najšťast
nejšie, pretože oboch autorov poznáme
v Pra he na základe výraznejšlch a osobnos tne vyhranenejšlch kompozlcll. Vedia
skladieb Domanského a Hrušovského sa
najvrelejšleho prijatia dostalo Husl ovým
duetám I. Zeljenka, na ktorých bolo
možné ocen!t kompozlčntí vynali ezavos ť
a vtipné riešenie okrem sympatického
výkonu V. Stmčtska a A. Plaskuroyej.
PAVEL SKALA
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• VYZNAMENANl OPERNl SPEVACJ.
FRANTJSEK BALÚN, sólista opery StUneho divadla v Košiciach, zfskal za
stvárnenie titulnej postavy v Cikkeravej opere Mister Scrooge Cenu za divadcln1í tvorbu, ktor6 udeluje Zväz slovenských dramatických umelcov a Slovenský literárny fond za najlepšie umelecké výkony v divadle, filme, rozhlase a v televizii pri oslavách Medzinárodného dňa diva dla. Mimoriadnu prémiu,
ktorou sa oceňuje tvorba mladfch operných umelcov, udelili Predsednfctvo
ZSDU a SLF JÄNOVI GALLOVI, sólistovi
opery SND za vytvorenie postavy Jochanana v Benešovej opere Hostina.
• ZBORMAJSTER MEDZ1NARODN2HO
VÝZNAMU. Nebolo v našej histórii mnoho zbormajstrov, ktori by dosiahli na
svetovom hudobnom fóre takfch 1íspechov, ako práve tohtoročný jubilant, 75ročný národný umelec prof. Josef Veselka (7. 3. 1910 v Novom Miiste na Mo·
rave J. Meno tohto umelca je 6zko späté
s činnosťou Pr a:lského filharmonického
zboru, ktorému mimoriadne solfdne základy položil zbormajster Jan Kiihn. Ked
Veselka v roku 1959 prevzal po KUhnove j smr ti vedenie telesa (na jeho čele
stál do roku 1981), mohol nielen nadviazať na svojho predchodcu, ale zároveň
nekompromisne uplatňovať vysoké pro·
fesionálne požiadavky vo sfére technickej i výrazove j. Dôkladnou prfpravoa
mu k tomu bolo predchádzaj6ce vedenie brnenského mužského speváckeho
zboru Moravan. Do Prahy ho povolal
prof. Jiff Pauer, s ktorým nadviazal
ilzku umeleck6 spoluprácu. Veselka považoval za základ rastu zborovej Interpretácie it6dium skladieb A cappella,
čo podla jeho názoru - je jediná
správna cesta pri výchove spevákov. Na
tomto základe potom rozvfjal interpretáciu oratórif a kantá t, ktorou si siakal
neoby čajn é uznanie najmä v cudzine.
Takmer 70 turné Pražského filharmonického zboru po sedemnástich krajlntích sveta nie je zanedbatelná pololka. Ak si navyše uvedomfme, le v mnohých kult6rnych centrách Veselkov Pralaký filharmonický zbor 1íčinkoval i n iekolkokrát za sebou - napriklad v talianskej Peruggii 6činkoval 18-krát - ;
potom i to je názorné svedectvo zbormajstrovej cielavedomej umelecko-pedagogickej činnosti. Nemolno nepripočf·
tať l množstvo medzinárodnfch
cien,
nemožno ne pripomen6ť spolu6činkovanie
telesa pri operných predstaveniach doma i v cudzine (napriklad Lohengrln
v milánskej Scale, Majstri speváci norimberski v benátskom divadle La Feni·
ca a inde). Z plejády oceneni pripomeň·
mc aspoň slová uznania, ktoré na adresu zboru a Veselkovej majstrovskej prá·
ci vyslovili popredni svetov( dirigenti C. Abbado, S. Baudo, K. Bi!hm, L. Maazel,
L. von Matačlč, G. Roldestvenskij, W. Sawalisch a mnoh( ďalši.
Veselkovo umenie vidy znieslo najvyliie kritériá hodnotenia, vidy bolo ozdobou domácich i zahraničnfch hndobnfcb
podujati. Preto i jeho pedagogická čin
nosť znamenala vskutku tvorivf vklad
do nálho s 6 ča sného zbormajstrovského
umenia.
(-TH-)
• RYTMUS A MELODJA V HUDBE.
v Okresnej knilnici v Novfcb Zámkoch pripravilo Hudobné informačné
stredisko Slovenského hudobného fondu v spolupráci s hudobným oddeleufm
tejto knilnice zaujimavé podujatie. Jeho
obsah tvorilo predstavenie hudobného
skladatera Hanuia Domanského a klaviristu Mariána Lapšanského a tematickf rámec zasa rozprávanie o principe
melódie a rytmu v hudbe •o •ieobec·
nosti a jeho hudobné demonltro•anie.
Koncepciu tohto programu vypracoval
hudobnf skladatel JuraJ Hatrfk, ktort
ho aj uvádzal a viedol besedu s publikom, ktoré tvorili liaci gymnbil a ich
učitelia , ako aj početn6 skupina lta·
dentov a pedagógov z Pedagogickej fakulty v Nitre. Marián_Laplanakt prispie·
val k téme ukálkami zo sveto•ej tvor·
by, Hanul Domanskt osvetroval noJ
skladatelskf prfstnp, pričom zazneli 'fi&·
ceré nkálky z Jeho tvorby. Podujatie
dňa 22. marca sa uskutočnilo v rámci
VII. knihovnickeho týldiia a k Medzi·
národnému roku mládele. Jeho starostUvá priprava i 6speiné vyznenie DBIIO'fO
potvrdili ambfcle pracovnikov no•oz6·
mockej knilnice vytvárať optimálne
podmienky pre stretnutia s hudbou.
(·Im·)

• SLAVNOSTNf KONCERT UCITEĽOV
na počesť 40. výročia oslobodenia nalej
vlasti Sovietskou armádou uspori_!dala
Ľudová l kola umenia v Bratislave (Exnárova ul. l li 1 dňa 11. aprfla 1985 "
ODPaMKG v Bratislave. Na koncerte zazneli v podani učitelov lkoly a stboru
"Akordeón" diela J. Haydna, J. S. Bacha, St. Németha-Samorfnskebo, A. Poncbielliho, M. Ponceho, R. Langera, A.
Dvofáka, L. Janál!ka. J. N. Hummela a
L. v. Beethovena.

Ked v r oku 1976 bola usporiadaná prvá súfaž žiakov slovens kých konzervatórll, vari nikto netušil, že po rokoch bude
tá to súťa ž až takou významnou súfafou č innosti slovenských
konzervatórlf. Rokmi táto súfaž len ziskala, pedagógovia ! žiact ju reglstrujd ako samozrejmd a velmi potrebnd. Nikdy
predtým sa tak často nekontaktova l! pedagógovia našich troch
š kOl. Teraz aspoň raz za dva, čl tr! roky sa s tretáva jd, vidia
vzájomne svoje výsledky, ktoré, pochopltelne, sUne motlvujťi
ich ďalšiu prácu, porovnávajúc vlastné výsledky s celkovou
drovňou svojej stlť ažnej discipllny. Sú ťažiac! žiaci zase majú
možnosť uk áza ť svoje umelecké výsledky svojim kolegom z
druhých škOl, porovnávajúc s! vzájomne svoju 6roveň a oboznamujúc sa s celkovým prostredlm na Inej škole, než vlastnej. Oproti predošlým ročnlkom sa väčšinou sú ťažný repertoár už ustá lll, do ďalšieh ročnlkov sa r obia tba drobné
korektdry, predovšetkým zmenami povinných skladieb. v n!ekolkých súťažných odboroch sa programy už ani nemenia,
čo je znakom toho, že sa už n ašiel optimálny repertoár, ktor ého zvládnutie dáva najšlrši obraz o kvalite s úťažiacich žiakov. V ia cročná dobrá skúseno sť s porotcami z českých škOl
prejavuje sa l v tom, že aj kritériá na hodnotenie súťažných
výkonov zo strany porotcov sa ujednocujd, n ebývajú zriedkavé ani úplne zhodné bodovania, alebo bodovania s minimálnym rozdielom bodových hodnOt. Ustállla sa ! kategorizácia podla odborov, ked predtým boli časté zmeny so zaradenlm 3. a 4. ročnlka. To všetko prispieva ku kludnej atmosfére a dobre j pohode sl1ťažtacich , a ked k tomu prirátame
i velmi dobrú organtz ač nl1 d roveň na všetkých sdťažlach
(zts kand n! e k o lkoročnou praxou č len ov organ!zatného výboru l vedeni jednotlivých škOl). črtá sa nám dobrá prognóza
! pre dalšie roky. Za jediný, za to však dosť vážny nedostatok možno kva lifikovať nedostato čné organizačné zvládnutie
záveru sdť aže, slávnostné vyhlásenia výsledkov a koncertu
vlťazov, pretože s výnimkou Košic koncertné sály pri týchto
podujatiach zlvali prázdnotou . . . A tak namiesto vyvrcholenia, dožili sme sa pravého opaku. Je to vážna škoda tým viac,
že všetky ostatné .čast! sd(aže mali výbornl1 organizá ciu a
tento nedostatok zbytočne znižuje droveň týchto súťa,žl. Už
tra dične má organizačný výbor dobrý kontakt so Slovens kým
hudobným fondom, ktorý aj tento rok dotoval s6 ťaž vecnými
cenami pre najlepšieh Interpretov skladieb slovenských autorov . Cestou SHF zl skal organi zač ný výbor povinné skladby pre akora!iónovl1 st1taž, čim sa opil( rozšfrll repertoár
o pôvodné slovenské diela pre tento nástroj.
S6ťal v hre na plecbo•teh dychovfch nbtrojoch prebehla
na bratislavskom konzervatóriu v dňoch 31. januára ~ 2. februára 1985. Predsedom stlťažnej poroty bol Alois Coček, člen
orchestra ND v Prahe a profesor AMU v Prahe. Porote sa
predstavilo 26 sdťa žiacich žiakov, z nich bolo ll trdbkárov,
6 hornistov a 9 pozaunlstov. Oproti poslednej sdfažl pred
dvoma rokmi v Zlllne bola konštatovaná p odstatne vyššia
droveň súťažiacich v lesnom rohu. I ked vyššia kategória
nebola obsadená ani jedným stHažiac!m žiakom, zato v nižšej kategór!l sa zišla silná konkurencia šiestich hornlstov,
z nich najlepším sa ukázal v oboch kolách Branislav Hóz
z Bratislavy, ktorý vyhraJ túto s11ťaž s velkým náskokom.
Velmi nádejné výkony podali však ! nositelia ďalšieh cien,
ktor! sd pr edzvesťou zlepšujúcej sa 11rovne našich hornlstov.
V hre na trdbke dominovali dvaja výbornl trl1bkári, a to v ~
nižšej kategór!l Bratislavčan Juraj Bartoš a vo vyššej ka tegór!l Milan Bakša zo Ziliny. V oboch ka tegóriách však sú ťažili
1 dam, velmi dobrl hráči, ktorl potvrdll! výbornú tlroveň
v tomto nástroj! spred dvoch rokov. Podobne to možno konštatovať 1 o drovni pozaunistov. Zvlášť v nižšej kategórii,
kde sl1ťažilo šesť pozaunistov, bola silná .,tlačenica", z ktorej nakoniec vyšiel vltazne Jozef Mllč ko z Košic, vdaka najvyrovnanejšiemu výkonu v oboch kolách sdťaže. Vo vyššej
kategórii sdťažlll iba tra ja žiaci a tdto kategóriu suverénne
vyhral František Kováč z Bratislavy, keď ziskal vObec najvyššie hodnotenie na tejto sdťažl. Dosiahnuté výsledky:
Jlra na tribke:
.cr-'. kategória:
:..:a 1. cena - Juraj Bartoš, Bratislava
2. cena - Jaromfr Chovanec, Zlllna
3. cena - Jozef Jakubo, Košice
Cestné uznanie - Jaroslav Butkay, Košice
II. kateg6ria:
1. cena - Milan Bakša, Z!llna
2. cena - Igor Vasil, Košice
3. cena - Michal Strba, Zil!na
Cenu SHF za výbornú Interpretáciu skladby A. Albrechta Variácie pre trtlbku a klavfr zfskal Igor Vasil z Ko!llc.
Hra ua lesnom roba:
l . kateg6ria:
1. cena - Branislav Hóz, Bratislava
2. cena - Vladimir Dzadik, Ko!l!ce
3. cena - Vasil Darjani~. Ko!llce a
Rudolf Linaer, Bratlslan
Cestné uznanie - Peter Obžera, Zlllna
II. kateg6ria - nebola obsadená
Hra Da pozaaue:
l. kateg6ria:
f. cena - Jozef Mlčko, Košice
2. cena - Mlcbal Motýl, Košice a
Ľubomfr Oatellnka, Bratislava
3. cena - Slavomlr Ország, Zll1na
ll. kateg6ria:
1. cena - František Kováč, Bratislava
2. cena - neudelená
3. cena - Kamil Vavrinec, ZUlna
Za najlepšieh klavfrnych sprevádzačov na dychovej s6ťa!i
boli porotou určené profesorky Marta Singerová zo Zlllny
a Zuzana Ambrošová z Košic.
V rovnakom termlne sa konala i stfal " hre aa akor•a6ae
a akorde6no•tch · dal na Konzervatóriu v Zflíne. Súťa! však
bola skrátená o jeden deň, pretože bratislavské konzervatórium obsadilo sdťaž iba jedným duom (termlnová kollzia
s prljfmaclml sktlškaml na VSMU). Predsedom poroty bol hudobný sklada tel Juraj H a tr! k. Sd(afilo 7 žiakov v sólovej hre (z toho štyrla v nlžšej a traja vo vyššej kategórii)
a štyri akordeónové duá . V tomto nástroji už nlekolko rokov
sťi prlamo pre stiťaž komponované pôvodné skladby, a to ako
povinné skladby pre obe kategórie. Pre ttlto stiťa! to bola
skladba Remtnlscencte pre akordeón od S. Hochela pre nllš!u
kategóriu a Koncertná skladba pre akordeóQ od M. Koffnka
pre vyššiu kategóriu. I pri menšom počte sdťa!iacich žiakov
sa udr!ala už tradične vysoká tlroveň slovenskej akordeónavej školy, tentokrát reprezentovanej predovšetkým vlťazml
Róbertom Jurčom zo Zlllny a Petrom Celecom z Košic. Dosiahnuté výsledky:
Hra na akordeóna:
l. kateg6ria:
l. cena - Róbert Jur.čo, Zll!na
2. cena - Martin Vaculčiak, Zilina
3. cena - neudelená

II. kategória:
l. cena - Peter Celec, Koš ice

2. cena -

Jarmila Luptovská, Zllina
3. cena - neudelená
Akordeónové dná:
l. cena - Fofková Hudák, Košice
2. cena - KOnigsma rková - Némethová, Bratislava
3. cena - neudelenä
Cestné uzn anie: Kotrla '- Jurčo, Zll1na il
Markulá ková - Sporins ká, Košice
Cena SHF bola prisúdená Petrovi Celecovl z Košic za najlepšte predvedenie povinnej skladby M. Kol'lnka - Reminis cencie pre akordeón.
O týžd e ň n eskoršie, v di\och 8.- 9. februára 1985, sa ko·
naia s6ťal v hre na gitare a harfe v Bratislave. Súťaž sa
u skut oč nila bez účasti Košic, ale l tak stHažilo 13 žia kov ,
z toho 8 gitaristov a 5 har fis tov. Sú ť aže prebehli oddelene,
pričom predsedom poroty harfovej súťaže bol Miloslav V l l dn e r , č l en orchestra SF v Bratislave. Gitarovej sú ťaži predsedal Sti!pán R a k, profesor Konzervatória a AMU v Prahe,
ktorý vo svojom hodnoteni poukázal pr edovšetkým na pozltlvny vývoj, ktorým sa slovensk á gitarová š kola uberá, predovšetkým zásluhou výrazných pedagogických osobnosti. U sútaže harfistov treba predovšetkým upozornit na tú skutoč 
n ost, že je velmi málo možnosti pre sólistické uplatnenie
tohto nástroja, a tak pre väčši nu súťa žia cich je táto možnost čas t o jediná v Ich sólistickej kariér e. Podla h odno·
tenta pr edsedu poroty, a ni v jednej kategórii sa tohto roku
neobjavil výraznejšf talent. Dosiahnuté výsled ky :
Hra na gitare:
l . kategória:
l. cena - Boris Bertók, Bratislava
2. cena - Jozef Haluza, Zllina
3. cena - Renáta Burla nová, Zilina
Cestné uznanie - Jana Krivdová, Bratislava
II. kategória:
l. cena - Ivan Wagner, Bratislava
2. cena - Peter Celeda, Bra tislava
3. cena - Iveta Ry chllková, Zlllna
Cestné uznanie - Michaela Bušová , Bratislava
Hra na harfe:
I. kategória:
l. cena - Katarina Vavreková , Zlllna
2. cena - Ľubica Gurinová, Bratislava
ll. kategória:
1. cena - Regina Uškovltšová, Bratislava
2. cena - Peter Vaňousek, Zlllna
3. cena - Emflia Psotová, Zillna
Cena SHF bola prisddená K. Vavrekovej za interpretáciu
s kladby M. Nováka - Romantické min iatúry pre harfu.
Výraznejšie talenty sa však objavili na s1íťali v hre na violu
a kontrabase, ktorá sa usk utočnila na pOde žilinského konzervatória v dňoch 15.-16. februára 1985. Sdfažllo 8 violistov a 6 kontrabasistov, ktori sa predstavili porote, ktorej
predsedal profesor Hubert S l m á č e k, veddcl Pražských komorných sólistov. Porota vysoko vyzdvihla predovšetkým vfťazov s taršej kategórie v oboch sdťažných dlsclpllnach, a to
violistu Milana Radiča a kontrabasistu Dalibora Tkad l čika,
oboch z Bratislavy. Velmi nádejným! typmi sú však l vitazl
nižšej kategórie, a to Peter Vrbinčfk zo Zillny a Pavel Rozum
z Košic. Celková úroveň - ako to hodn otil predseda poroty bola vyššia ako v minulosti, č o je opllť rados tné konštatovan\e. Dosiahnuté výsledky:
Hra DB viole:
l. kateg6ria:
1. cena - Peter Vrblnčik , Zlltna
2. cena - neudelenä
3. cena - Emilia Gállová, Košice
Cestné uznanie - Igor Orgován, Košice
11. katq6ria:
1. cena - Milan Radlt, Bratislava
2. cena - Eugen Lakatoš, Bratislava
3. cena - Adriana Sotnlkovoá, Zlllna a
Peter Parntča n , Zlllna
Hra aa kontrabase:
l. kategória:
1. cena ,_ Pavol Rozum, Košice
2. cena - Rudolf Cerný, Bratislava
3. cena - neudelená
Cestné uznanie - Róbert Puszta!, Zlllna
11. kateaória:
l. cena - Dalibor· Tkadl č!k, Bra tislava
2. cena - Igor Sčepánek, Bratislava
3. cena - Boris Korec, ZUlna a
Milan Stanovčák, Košice
Na cenu SHF boli navrhnut! súť ažiaci žiaci Pťl ter Vr bl nčik
zo Zillny za Interpretáciu skladby P. Kršku - Largo a Alleg·
ro pre violu, Pavol Rozum z Košic zo skladbu T. Frešu Malá fantázia pre kontrabas a klavir a Milan R ad ič z Bratislavy za skladbu O. Martinčeka - Hudba pre violu a klavir.
Za najlepšieh klavirnych sprevádza č ov boli por otou ureenl
prof. Blanka Plha lová z Bra tislavy, prof. Stefan Hajna z Košic a prof. I:udmila Kršková zo Ziliny.
Poslednou a čo do počtu sd ťažlaclc h žia kov na jrozs!ahlejšou súťažou bola stťal " komoraej bre, ktorá sa uskutočnila v Košiciach v dňoch 21.-23. februára 1985. Pre toh toročnú sdťaž boli určené tieto telesá: klavirne trlo, sláčikové
kvarteto a dychové kvinteto. Všetky školy ma li s6ťaž oboslaf
po jednom telese, čo bolo aj dodržané, Iba Bratislava n e·
vysla la na sdťaž klavlrne trio. Tých to osem telies sa predstavilo porote, ktorej predsedal zaslúžilý umelec prof. Milan
Et t ll k, prorektor A.MU. úroveň sdťaže bola velmi vysoká,
pričom výkony dvoch telies bratis lavského kvarteta a košického kvinteta mali punc vysokej profesionality, n ezvykle!
pre žiacke telesá, ktoré sa spravidla formujd tba pred s6fožou a po krátkom čase opllť zanlkajd. Dos iahnuté výsledky:
Kla'firue triá:
1. cena - Košice (Jana Fillpková, Koloman Varády, Ml·
roslav Olšanský l
2. cena - Zillna (Helena Kšlňsnov á, Beáta Gregušová, Katarina Salalová)
•
Sl6l!lko'fé kvartetá:
1. cena - Bratislava (Peter Spišský, Ingrid Skenderová , Ml·
lan Ra dič, Juraj Kováč)
2. cena - Zlllna (Tibor Skreňo , Arpád Patkoló. Ivo Náb!!·
lek, Roman Harvan) a
Košice (Mária F!lová, I:ubomlr Burgr, Peter Ru~ 
tlll, Tibor BalajtyJ
Dycho•' k•latet6·:
1. cena - Košice (Ka tarlna Grešová, Ladislav Roth, Daniel
Hrinda, Vladimir Dzadlk, Dušan M!hely )
2. cena - Zilina (Vladimir Sýkora, Igor Fábera, Vladimir
Nechala, ·Jťraj Vlč ek , Zdeno Ka šla k l
3. cena
Bratislava (Marián Turner, Vlastimil Dufka, Ronald Sebesta, Branislav Hóz. Boris Ceveňanský)
MATEJ LENGYEL
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JAN LEVOSLAV BELLA
-

piesňová

V tomto prlspevku chcem tba uvafovaf o Bellov9ch piesňach a nepôJde teda o popis a rozbor okolnostl,
za ak9ch plesne vznikal!. To všetko
urobll uf dr. E. Zavarsk9 v bellovskej monografii a urobil to dOkladne a fundovane aj čo do dobov?ch,
objektlvnych a subjektlvnych podmienok. Ernest Zavarsk9 bol aj edlttorom v9beru z Bellov?ch plesnl, ktoré vydalo r. 1964 Státne hudobné vydavatelstvo. Rozsah pri podobnom
v9bere zvyčajne určuje nakladatel a
hoci treba konštatovať, fe plesne,
ktoré sa dostall do edlcle sú reprezentatlvne, jednako sa len nazdávam,
fe by sa žiadalo zverejnlf viac plesnl práve z kremnického obdobia, ktoré sú na svoju dobu pozoruhodné a
právom by si zaslúžili, aby ball uvedené do života.
Ernest Zavarsk9 v9stlfne v monografii pos trehol aj štýlové zaradenie
Bellov9ch plesnl z kremnického obdobia - Ich schumannovska orientáciu. MysUm sl, fe tento postreh je
dostačuj"Ocl, lebo poklal by sa dall
spomlnaf aj Robert Franz, Hugo
Wolf, pripadne aj !nl, predstavuje to
štýlovo podobný svet. Prlpravujúc
tento prlspevok pozrel som sl viaceplesnf
ré cykly Schumannových
(Myrty, Kruh plesnl, Láska a život
ženy, Básnikova láska, ako aj 87 samostatných piesn(), dalej MOrlckeLieder (3 zväzky) od Huga Wolfa a opäf sa ml potvrdilo to, čo sa vedelo o Bellov?ch piesňach z čias po
roku 1874. Plesne komponovan4! v r.
i924·27 v Rakúsku vznlkall u! za
celkom iných okolnosil a sú aJ št9lovo značne odllšné od preclošl9ch.
V nich Ide v spevnej melodike o určit~ ponášky na ludové plesne, ale
v uprave umelej, dos( zaťaženej protlhlasml, Ide tu u! o svet nle tak
Inšpirovaný, skOr len na~rtnut9 v duchu pre Bellu u! zabehanej techniky
z ln9ch žánrov.
Plesne z kremnického obdobia
komponoval Bella ako 31-ročný (resp.
o niečo staršl) po návrate z cesty
po Európe, kde sa oboznámil s nemeckou romantickou plesňovou tvor·
bou, v čase, ked ho subjekUvne mo·
menty donútili komponovať na podobné erotické texty na aké kom ·
panoval Schumann a ked sa jeho
b11rllvácka povaha musela skrotiť a
vtesnať do subjektlvnej, lyricko-lúbostnej tematiky. Tieto subjektlvne
podmienky sl je treba obzvlášt dobre uvedomlf, pretože u Schumanna
Išlo o čosi podobné - prevažne o
plesňové výtvory plsané po svadbe s
Klárou Wieckovou v r. 1840, zatial
čo u Bellu Išlo o roky sklamania z
nešťastnej lásky po vydaji Henrietty Campione za Jana WcJslaka v
r. 1871. Zdôvodnenie tejto podobnej
psychickej atmosféry je velmi potrebné, lebo prináša do vzájomného vztahu Schumanna a Bellu d0lefit9 poznávacl a hodnotiaci moment. Keby
bol Bella napodobnil Schumanna bez
tejto väzby, Iš lo by o epigónstvo, a le
Bella nena ppdobňoval , Iba pou.čený
aj Schumannom tvoril to, čo mu diktovalo jeho vnútro: povedané Janáč 
kovýml slovami - p!sal vznikajúce
diela svojou krvou. Dá sa to evidentne vycltlf z umeleckej pods taty týchto plesnl. Plesne z týchto čias so
jasne Bellovou vnútornou výpoveďou
a to je rozhodujúce ·- nebolo potrebné
napodobňova(
Schumanna
ked ani on nemohol Inak p!sat. Moh:
la by sa vynoriť otázka, čl by Bella
riešil tieto plesne ta kto, keby nebol poznal Schumannove plesne. Lenfe tu sl je potrebné uvedom!(, že
nikto netvorl od základov všetko na·
novo, v9voj sp očlva v rozvljanl tradlcU; tak to robil aj Robert Franz,
1 Hugo Wolf v nemeckej ples ňovej
tvorbe a predsa Ich nikto nekvallflkuje len ako epigónov. Franz Schu·
bert koncipoval prevažnú ~asf piesn! ešte tak, fe sústredil podstatu Invencie do spevného hlasu a klavlr
zväčša Iba sprevádza. Bolo to možné
preto, lebo v spevnej Unll dominovala špecificky hudobná Invencia
skoro a ko v Inštrumentálnej hudbe.
Prot! deklamácll textu an! Schubert
nerobll prehreš ky, a le an! z nej celkom nevychádzal. Schumannovl bol
však kogn!Uvny zmysel textu prvotný,
tento ovplyvňoval melodickú invenciu nielen v spevnom hlase, ale 1 celkove, preto!e emocionálny výraz spočlval v spojen( spevu l klavlra , v
umeleckom chápan! básne. Schumann
komponoval plesne a! po svojich
vtacertch významných klavlrnych
opusoch (Tance Davldových spojencov, Carnaval, Sonáta fis mol, Symfonické etudy, Krels lerlana, Viedens ké fašiangy, a td. ). V nich sa usiloval o programové obrázky najrozmanitejšieho výrazu. Neprekvapuje preto, ak sa mu aj pri komponovanl ples·

tvorba

nl preml.etal výraz 1 do klavlrneho
pnrtu a v spevnom parte, pretože
mOže bezprostredne tlmočlf text, kládol dOraz na správnu deklamáciu.
Nevedno, ako sa Bella oboznámll s
nemeckou plesňovou llterat11rou čl len z toho, čo počul u dr. Procházku v Prahe, alebo čl sl priniesol
z ciest po Európe aj nejaké noty
(konkrétne Schumannove plesne). Ak
by sl bol Bella osvojil všetko len z
počutia, ako mu to spievala pani Procházková, svedčilo by to o mimoriadnej Bellovej chápavosti; každopádne udivuje, !e aj ked Išlo o silné dojmy, predsa sa Bella dokázal zo
skladatela prevažne sakrálnej hudby
preorientovať a technicky vyzbrojiť
na romantického skladatela. Pravda,
čo do technických prostriedkov Bella vela budoval na tom, čo sa vyuflvalo u! v chromatlck9ch madrigaloch 16. stor., napr. častá v?mena dur za mol a naopak. Striedavé
dominanty a terciové pr!buznostl poznali tiež uf v baroku a klasicizme.
AJ modulácie vyuflvajúce terciové
prlbuznostl boU známe. Nové je však
v romantizme, a špeciálne aj v Bellových piesňach kremnického ob-dobia, použitie chromatlck9ch prechodných tónov dodávajtlctch spevnej me-
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OvodnA east plhne VAiaolf v srdci
(SHV Praha - Bratislava, 11&4).

lodlke - a tlef vm1torných chromatlck9ch prechodných tónov v sprievode - typicky bellovsk9ch, čim sa
čiastočne Uši aj od Schumanna osobitý, mäkký štýl a charakter. Klavlr miestami zdvojuje spev, zriedkavo Imituje spevnil Unlu, najčastejšie
kompozične dopovedá to, čo pre ucelem1 proporčnosf hlas Iba načrtol.
Z tohto hladiska sa ukazujt1 najosobitejšie plesne Ernst tm Herzen,
Liebe, zatial v antológii nezverejnená Es liebt slch so llebllch, zo zverejnených dalej Frauenllebe, Mein
Frledhof, Was du mlr blst?, S!ehst
du am Weg, Der Herzallerliebsten.
Zladalo by sa zverejn!t aj Du blst
die Sonne - z cyklu Vier Lleder
(vydaných tlačou v Lipsku u C. F.
Kahnta). Ers te Liebe, Alleln inlt dl rl,
Ich liebe was fein Ist. Možno sprlstupnlf aj plesne Sehnusucht, Mondnacht, Mag da draussen Schnee slch
tUrmen, Du schwebst mir vor, ako aj
obe na maďarsk? text pOvodne komponované plesne z r. 1905; Románe
a Juhász legény. Pravda, nebolo by
od veci vydať všetky plesne - po·
dobné kompletné vydania sú dnes
bežné.
Poklal by šlo o edlclu, vynára sa
tu viacero problémov. Predovšetk9m
v rukopisoch nachádzajúcich sa v
Hudobnom archive SNM v Bratislave
sú urobené zásahy, opravy, možno
ešte Bellovou rukou, prlpadne aj rukami Iných, z ktor?ch sl treba vybrat to optimálne - samozrejme fiadalo by sa to potom v revlznej správe náležite skomentovať. Mal by to
roblf človek s určlt9ml kompozičný 
ml schopnos faml. Oalej, v piesňach
schumannovského typu - ako sme
uf nazn~ll1 - hrá jednu z popredných t1loh väzba na poetlckt1 v?poved bás ne, čO sa musi uplatn!t v dokonalej deklamácii. Ukazuje sa, fe
Bella dokona le rešpektoval deklamáciu nemeckej reč!, čo, flal, prináša
pri prekladoch do slov e nč iny velké
problémy. Velmi časté sťí v piesňach predlaktia a akcenty na druhej a ďal ši eh slabikách slov, nie na
prvej, a ko by sl žiadala slo venčina.
Z týchto d eklamačný c h pri-čln sa nám
Javl preklad Morica Mlttelmanna-Devlnskeho a ko problematický a nevyhovujtlcl. Preklad by mal preto roblf
Iba ten, kto sa rozumie hudobnej

deklamácii slovenskej reči, člfe zasa by to mal byt aj' hudobnlk. Po·
klal je Bellova melodika .,šitá" na
nemčinu, ukazuje sa, fe to bude velml fafké a preto sl mysllm, fe bude
treba zasahovať do usporiadania nOt
v speve; bude potrebné rozdeli( pripadne celt1 notu na dve štvrtky a naopak spoji( llgattlrou dve štvrtky
akoby v polovičnú notu a podobne
pokračovať. Nutne sa musl zachovať
melodická kresba, ale v rámci nej
by som pripustil rytmické t1pravy, len
aby deklamácia bola správna. V Bellových (ako aj v Schumannov?ch)
piesňach musi dominovať dokonalá
deklamácia nad rytmickým členenlm
a nie naopak. Ak by sa toto nedalo dosiahnut, nech sa plesne radšej spievajú na nemecký text - rozhodujt1ce by malo byt to umelecké
a nie nepodarok kvôli zlému prekladu.
Ak odhliadneme od dvoch plesni
komponovan?ch r. 1905 na maďarské
texty, komponoval Bella na slovenské texty af okolo päťdesiat rokov
neskôr, než bolo kremnické plesňo
vé obdobie. Bolo to v rokoch 1924
af 1927, ešte počas pobytu v Rakrisku (vo Viedni), pretože do Bratislavy
sa prisťahoval af v r. 1931. Vtedy
vznikli tri plesne z cyklu Matka
nad koUskou, Sedem dn!, Boli by sme
popadali, Gajdoš Fllt1š, V našom sade, Iskierky, Naše vrátka, Zlal siroty, Carujem ti. V tom čase nemohol
ešte nadviazať kontakt so slovenským umeleckým životom a zotrvanie v orientácii nášho 19. stor. je nepravdepodobné, lebo Bella v Kremnici 111 v Inom prostred( a len málo poznal to slovenské. SkOr sa Iba
oboznamoval so s'iičasným slovan·
ským životom prostrednlctvom Mlloša
Ruppeldta (ktorý s nim nadviazal
styky), žijúcim ale v rokoch 1905
af 1919 taktie! mimo Slovenska. Ruppeldtova orientácia po r. 1919 bola
ešte vala dalšlch rokov Identická s
estetikou Spolku slovellsk9ch umelcov v ktorom sa vedia Ruppeldta
zdr~!ovall také osobnost! ako Ján
Krasko, Vll1am Flguš-Bystrý a ďalš!.
Výber textov u Bellu zodpovedal tomuto vkusu: na básne Petra BelluHorala naplsal a! šesť plesni, tri
plesne naplsal na ponášky ludov?ch
plesni od neznámych autorov, jednu na text Ľudmlly Podjavorinskej a
jednu na slová Janka Jesenského. Jesenského text bol mu však uf celkom
cudz( - v plesni Sedem dni Bella
nastolil veselosť, zatial čO Jesenského
predloha je tragickým sk~rlkovanlm
biedy zajatca.
Tam, kde Bella komponoval na slovenské texty, je deklamácia pomerne dobrá, aj ked melodické koloratt1ry majú trocha strojený charakter,
negujtlcl do značnej miery tťí prlsnu
vll.zbu textu a v9razu, ktortl uplatňo
val v kremnickom obdobl. Poklal sa
tu snafll tvorlf na spOsob dikcie ludov9ch plesnf - pretože zvll.čša ta·
ké stl textové predlohy - neprirodzene pôsobia kolorattlry, rozvljané
v Iných št9loch. ŤaŽko, pravda, predpokladať, fe by sa mohol vf!t vyše
81 - ročný starček do It1bostnej lyriky,
alebo do celkovej Idylickej pohody
textov týchto pseudoludov9ch plesni.
Stvárňoval Ich akoby so zotrvačnos
ti tými technikami, ktoré sl dokonale osvojll počas predchádzajt1ceho života.
O Bellovej plesňovej tvorbe sa dá
poveda( to, čo o celej jeho tvorbe.
Bella bol výborný hudobnlk a všemožne sa snafll zlskat Informácie o
umeleckom dlani v Európe. Bella velml Uífll po Informovanosti a chcel
byt svetov9 - dokonca natolko, fe
sl pre svoju operu zvolil námet samotného Richarda Wagnera, o ktorého sa v tom čase viedli prudké zápasy. Btlrllvo sa o to usiloval v
Kremnici. Ztal, v Slb!nl sa uf stal
prlllš usadl9m. Ked sme v st1v!slostl s Bellov9ml plesňami spomlnall
Schumanna, mohll by sme sa dotknt1f
a j Ich podobných osudov. Pripomeň
me predovšetkým Schumannov boj o
Kláru Wleckovú. Poklal Schumann
o Kláru bojoval, bol v klavlrnych
skladbách btlrllvákom rt1cajt1clm konvencie. V šťastnom manželstve (po r.
1840) sa Schumann obrátil ku komponovaniu s ymfonickej hudby, ktorá
smerovala k syntéze s klasicizmom.
Sám Schumann naptsal o tom v rokoch životnej zrelosti: ,,MoJe rané
klavtrne skladby sa odzrkadlentm
môJho vtedaJ§Ieho v~ntvo pohnutého
Uvota; človek a hudobntk sa snaftlt
vo mne vMy o s llčasné vyJadrenie.
Možno fe Je tomu e§te aJ teraz tak,
tba fe som sa naučil seba a svoJe
umenie lep§ ie ovUtdat". U Bellu, zdá

sa, fe to bolo nielen podobné, ale
vzhladom na jeho btlrllvácku povahu
ešte lntenz!vnejšle.
JOZEF KRESANEK

JOSEF BEK: AVANTGARDA. Ke genezi socialistického reallsmn v i!eské hudbA.
Panton Praha 1984, 285 strán.

Koncom roka 1984 vyšla vo vydavatelstve Panton práca Josefa Beka, ktorá sl zasluhuje aj našu pozornosť. Bek skúma funk ciu medzivojnovej umeleckej avantgardy a zrod socialistického
reallzmu v hudbe, v dejinách českej hudobnej
kult11ry. Avantgarda, ktorá sa artikulovala ako
umelecká tvorba l ako umelecký program, mala
k umeniu stotofľiuj11cemu sa so socialistick9mi a
komuntstlck9ml Ideami dlferencovan9 charakter.
Bola teda vo vnt1trl nejednotná a preto Iba jej
čast reprezentuje avantgardu v zmysle soclal1stlckého realizmu. Oalšou črtou avantgardy bolo
prekračovania jej regionálnych l nlirodn9ch dlmenzU, rovnako ako aj hranice jednotl1v9ch umenl. Určitá čast avantgardy v oblasti hudby sa
stala st1časfou proletárskeho Internacionalizmu
formujt1ceho sa vo vedoml umelcov medzivojnového obdobia. Bek však zdôrazňuje nevyhnutnost
sktlmaf avantgardné hnutia konkrétne-his toricky,
menovite v Ich vztahu k soclálnorevolučn9m procesom. Z komplexu radlkallstlck9ch umel ec k9ch
programov sa vy-čleňuje časf umeleckej tvorby,
ktorá spájala vOJu po inovácll aj po obsahovonámetovej stránke so zreteln?m spoločenským zakotvenlm a spoločenskou funkciou. Netotofnosf
avantgardy ako celku s umenlm socla11s tlckého
reallzmu dokazuje autor aj konfrontáciou umeleckej situácie v 60. rokoch, kedy sa neoavant·
garda artikulovala ako vedomá Inovácia vyjadrovacich prostriedkov v určitej dištancu od vtedajšej situácie, v ktorej sa umenie a teória sacia·
llstlckého realizmu nachádzali. Osudy medzivojnovej hudobnej avantgardy sa nevyhnutne diferencovaU: alebo vy'iistlll do uvedomelého rozvi·
jonla soclallstlckého realizmu, alebo sa rozplynul!. Medzivojnová česká hudobná avantgarda,
Inšpirovaná vznikom l. republlky a VOSR, mala
aj vlastné pramene v českej hudobnej moderne
(V. Novák, J. Suk, O. Os trčil a 1.). Z nich azda
najv9znamnejšlu lllohu zohral Leoš Janáček, ktor9 oproti etablovanosti ln9ch fll ako .,vyčlene·
ný" autor regionálne, sociálne, l čo do hodnotenia jeho profeslonálnostl. Janáčkov revolu č n9
humanizmus vychádzal z lnšplrácll sociallstlckéj
revoiúcle a z jeho rusofilstva, zo skutočných lu·
dových lnšplrácU a z jeho velkého životného
dynamizmu. Skladatella (!eskej hudobnej moderny
sa oddelili od vlas tenecko-romantlckého poi'latia
hudby a rozšlrill predovšetkým št9lovo-výrazovú
orientáciu českej hudby adekvátne európskym
kontextom hudby 20. storočia. Povojnová skladatelská generácia, s výnimkou Janáčk a, sa nestoto!nlla s programom čes kej hudobnej moder·
ny, menovite Bohuslav Martini\ a Alois Hába.
Hába sl vytvoril okolo seba kruh avantgardne
orlentovan9ch umelcov, zoskupen?ch v spoiku
Ptltomnost, kam patrili aj Erwin Schulhoff, Emil
František Burian a lša Kre}čl. V skupine Mánes
sa grupovali Pavel Boi'kovec, Jaros lav Je:l!ek, Vác lav Holzknecht a František Bartoš. Polemiky oko·
lo premiéry opery Albana Berga Vojcek r. 1926
prispeli k diferenciačnému procesu, ktor? z ob·
last! št9lovej a umelecko-názorovej presiahol a j
do oblasti politickej. Umelecký konzervativizmus
sa . polčll s politickou reakciou a avantgarda a
moder~osf sa postavll1 do radov lavice, na ktorej čele stáll komunisti.
Ľavoorlentovaná avantgarda hladala kontakty
s mladou sovietskou hudbou, č oho prejavom je
aj knižná práca E. F. Buriana o modernej ruskej hudbe. Diela sovietskych skladatelov sa hra·
ll aj u nás a v tomto smere nezaostávala a ni
Slovensko. V roku 1919 vzniká Schulhoffov manifest .,Revolúcia a hudba", a to aj pod vplyvom
nemeck9ch revolučn9ch pohybov. Protlm!l1tartz·
mus a triedny protest viedli k formulovaniu nového umeleckého programu, ktor? je dodnes významným hlstorlck9m dokumentom.
Z avantgardných tendencii nemožno vynechaf
aj pozornos ť voči džezu ( E. F. Burian) . Pro Bo·
huslava Marttntl džezové Inšpirácie nestáli v pro·
tlrečenl k rytmom slovans k9ch a slovensk9ch
(sie l) plesní, teda k domácej tradlcll. Avantgarda
sa snaflla reagovať svojou hudbou na st1čas nosf
a ta k sa tvorba dostávala od Idylických polOh
k v9razov9m tónom stále dramatlckejšlm, Od Individualizmu presahovala hudba k objektlvlzova·
nejš!m životným pocitom. T9m boU aj vytvorené
podmienky pre zrod teského neoklas!clzmu.
Ľavoorientovaná časf avantgardy chápala svoju
tvorbu ako súčasť revolučnej premeny sveta v
zmysle výroku E. F. Buriana : .,Slúflt, a le neposluhovat". Problém ludovosti a zrozumitelnostl riešila o. l. .vznikom nového žánru: politickou a
masovou plesňou. Po nás tupe gottwaldovského
vedenia v KSC sa vyhranlla politicky a čo raz
viac sa prejavovala priatélsky ku soviets kej kultt1re a odmietala fašizmus af do posledných chv!l
v legalite a neskOr v llegallte. R evolu čná avantgarda spojená s politikou KSC sa stala priekopnikom soclallstlckého realizmu; nielenže sa k nemu hlásila programovo, ale mnohora k9m spôsobom ho aj zatala realizova ť a tak pripravila
neskorši vývin českej a slovenskej hudby po osloboden! a po Vlfaznom februári 1948.
Kniha Josefa Beka je cenná nielen svojou reprezentatlvnou faktologlckou selekclou, ale l metodologicky zrelou a Jasnou Interpretáciou medzivojnového hudobného v9voj a. Je v?sledkom dlhodobého bádania a myšlienkovej kryštalizácie v
reflexiách na s k(Jmanú dobu. Bekova práca mé
svoje podnety aj pre v?skum de jln slovenskej
hudby, upozorňuj e napr. na otázku mof n9ch paralel, resp. čiastočnej preorlentácle a vantgardného myslenia mladého Alexandra Moyzesa k názorom čes kej hudobnej moderny, čo bolo pre slovens ké v?vojové podmienky asi nevyhnutné.
LADISLAV BURLAS

PROFILY MLADYCH

SLOVENSKÁ
FILHARMONIA
22. ll. 1985. L. Kublk: Toccata dramatlca; E. H. Grleg: Koncert pre klavlr a orchester a mol. op. 11; C. Franck: Symf6nla d mol. SlovenskA fllharm6 nl a. Dirigent: Bystrik Relacha,
s6llstka: Sylvia CApov6-VinAryov6 - klavlr.

V poradi 17. abonentný koncert SF v cykle B sa svojou
dramaturgickou náplňou prillš
nevynimal z bežnej produkcie
koncertnej prevádzky nášho prvého symfonického telesa. Na
programe koncertu, okrem úvodnej Kubikovej skladby, figurovall diela dobre známe z
mnohých predošlých !nterpretácii. Preto sa záujem sústredi! predovšetkým na interpretav. úvodom koncertu zaznela
orchestrálna skladba súčasného če ského skladatela L. Kub!ka - Toccata dramattca, ktorú
orchester SF naštudoval pre
s voje vystúpenia v ZSSR v rámct "Dn! kultúry CSSR v ZSSR w.
Po nej n asledoval Gr!egov klav!rny koncert v podani sóllstky
S.
Cápovej-V!zváryovej.
Griegov koncert patri medzi
najpopulárnejšie, ate súčasne 1
naJnárocnej~le diela romanttckej koncertnej Hteratúry. Jena
náročnosť tkv!e nielen vo verkolepo koncipovanej tektonickej výstavbe, technickej obtla:tnosu, ale predovšetkým vo
vystihnuU náladových nuáns,
vo vykreslem atmosféry severs kých melódii, ktoré skladatel dosiahol originálnou harln~trumentáciou.
móniou
a
Koncert si vyžaduje predovšetkým fyzicky zdatného interpreta, schopného na jednej strane
zvýrazniť až mužný charakter
tém v úvodnej a závereč nej
časti, na druhej strane schopného do tých najjemnejšich
dynamických odtieňov s úplne
odlišnou technikou dotiahnu(
maximálnu lyrickosť a mäkkosť vo svojej výpovedi. Capová-Vizváryova ma mnohé z
týcl:tto predpokladov. V predveden! Gr!egovho koncertu vša k
chýbala jej Interpretácii vyvaženost práve medzi týmito dvoma pólmi. Sólistka disponuje
vyspelou technikou hry, ktorťí
však nie vždy udržala prime-

rane na uzde. To malo za nasledok výkyvy v technickej preclznosti, ale 1 v dynamickej rovlne, kde v mtes~ach, v ktorých orchester bol nosttelom
!dei sa viackrát až prillš utiahla do pozadia. Jej výkonu domtnoval zodpovedný pristup a
verva, akou sa pustlla do boja
s náročným sólovým partom. I
ked nie vždy vyšla z tohto boja ako vifaz predovšetkým z
hladiska koncepčnej vyvaže·
nosU, treba jej Interpretáciu
hodnotiť celkovo kladne. Však
výhrady, ktoré som uviedla, sa
dajťí oq.stránlť ziskaným! skťísenosťaml len a len z koncertnej praxe.
Velmi dobre vyznela v podani SF a B. Režuchu Franckova
Symfónia d mol. Dirigent ju
koncipoval ako v jednej UnU
plynťíce
plnokrvné hudobné
dielo, plné melodických a náladových zvratov. Z jeho Interpretác!e bolo predovšetkým
zjavné, že partttťíru pozna do
najmenšich detallov, že pre
každťí skupinu nástrojov" Vedome vymedzll jej presnú ťílah·u
- v dynamike, v tempe, farbe, vždy však so zretelom na
celkové vyznenie nosných tém
jednotllvých času symfónie.
Tempá zbytočne nenaťahoval ,
čim jeho interpretácia vyvoláva la dojem neustáleho diania,
vrenia hudobného toku. Stroké melodické klenby jej zas
pridávali na vzdušnosti, ale 1
dramatickosti. Bolo to moderné
poňatie romantického diela bez
zbytočného pátosu a nadsade·
nosti, ťímerné Franckovmu u- ·
meleckému odkazu. Pochvalne
sa je treba vyjadri( l o výkone orchestra, ktorý hral pod
taktovkou svojho šéfdirigenta
disciplinovane, plne sa po'd rlad!ac jeho umeleckým požladavkám.
MARTA FOLDESOVA

7. a 8. 111. 1985. F. Farkas: Con trafacta hangarlca; L. van Dae·
thoven: Sexteto pre dychy E1 dnr, op. 71; F. Kramlf: ParUta Es dur; w. A. Moaart: Doa Giovanni (vfber); A. Dvof6k:
Slovanské tance 1!. 8, g mol a 1!. 15, C dur; J. Stragp: ADeD-

sk6 polka; S. Joplin: Ragtime. BadapeltiaDiky dychovf li·
bor, umeleckf vedtci K6lm6D Bekeres (klarinet).
Ked ·s me sa v bulletine SF
o pomerne krátkeJ
existencii súboru (pracuje od
r . 1982), vzbudllo to v !lás Istý
pocit nedôvery. Už od prvej
skladby s a však vytratll a vys triedalo ho prijemné prekvapenie. Osmi, pomerne mladi
hráči na dychové nástro je (hoboje, fago ty, klarinety a lesné rohy) a deviaty kontrabasista sťí všetko vyspeli nástrojovi hráči s dobrou technikou,
výboŕnou kultúrou tónu a so
zmyslom pre komornťí hru.
Všetci pred vytvorenim tohto
ansámblu hrali už v Iných zoskupeniach. Bez výnimky, sť\ to
vyspeli a nadšeni hudobnict;
medzi muzikantsky najprlebojnejšich patri nesporne umelecký vedúci K. Bekeres a l. hobojlstka E. Csánkyová.
Contrafactum hungar!cum F.
Farkasa ťí spešne reprezentovalo jednu zo sťíčasn ých tendencii madars kej kompozLčnej školy - využivanie starých uhorských tancov a melódU výrazovými prostriedkami hudby
nášh o storočia, pričom ich autor pospájal do formy suity.
Súbor Im svojou Is krivou, dynamicky bohato diferencovanou hrou dokáza l vtla·čtť pečat
neopakovatelnej sviežosti, živos ti a bezprostrednosti.
V prvej polovici programu,
zostaveného z
originálnych
skladieb, odznel aj Bee thoven.
Ak by sme na Interpretáciu
Sexteta uplatňovali trochu prisnejš!e kritériá, našli by sme v
prejave s úboru aj Isté nedosdočitali

tatky. Môžeme ta k poukáza( na
neidud v adagiovej časU, neopodstatnené náhlen!e vo finálnom Ronde, ale aj na ntekolko tntonačných nepresnosti.
Menuet nám vo zvuku pripadal málo graciózny, v tempe
mierne zrýchlený, čim sa na
ť\kor štylizácie ubralo z jeho
tanečnostl. Parma F. Kramá.t'a
bola agogtcky vyrovnanejšia,
Intonačne spolahlivejšta. Volba ešte rýchlejšieho tempa v
menuete 'akoby chcela zohladňovať už prechod tohto tanca
do scherza!
Pre atypicky zostavený sť\bor
sa stal upravený výbe'r známych skladieb, najmä árU z
Mozartovej opery Don Giovanni, vhodným priestorom pre
skvelé využitie nástrojových
sól, plných vrťíc nej spevnosti,
plastiky, ušlachtilej krásy, elegancie, zvukovej kulttlry l muztkantského švihu. Priam virtuózne podanie populárnych
Dvol'ákových Slovanských tancov - furtanta 1 srbského kola - vyvola lo zaslť\žené ovácie obecenstva. Záver koncertu (Strauss, Joplln) l dalšie
pridavky patr1U už do sféry
tanečnej hudby a džezu - oblasti, ktora je týmto plnokrvným hudobnikom tiež bUzka.
Svojou vitalitou, sviežim! rytmami, vkusom l správnym dávkovanim synkop dokázali strhnť\ť, žlal, nevelm! početné obe·
censtvo k zaslť\žene spontán·
nemu nadšeniu.
VLADIMia CIIIK

Dirigent

RICHARD
ZIMMER
· Mladý slovenský dirigent Richard Zimmer (1957) pochádza
z rodiny s lntenzivnyml umeleckými tradiclaml. Jeho starý
otec z matkinej strany je popredný východoslovenský ~la
datel zaslúžilý umelec jozef
Grešák, Z!mmerova matka je
výtvarnička, jeho
otec (Ján
Zimmer *1926) je skladatelom.
Z!mmerov hudobný talent sa
začal rozvijať na ĽŠU v Bratislave na Malinovského ulici.
Už ako šesťročný bol tu žiakom v klavfrnej triede Stelly
Ondreičkovej. Ako. klavirista sa
zúčastnll n!ekolkých sťíťaži. K
jeho najväčšim ť\spechom patrila 3. cena, ktorť\ sl vybojoval
v r. 1970 v Celoslovenskom kole sť\ťaže klaviristov tSU.
Podporovaný priaznivým rodinným prostredim rozhodol sa
študovať na Konzervatóriu
v
Bratislave. Nas túpil sem v r.
1972 ako poslucháč d1r1gentsko-kompoz1čného
odboru. V
klavfrnej hre ho viedol Mikuláš Strausz, v kompozic11 Jozef
Sixta. V d!rigovani bol žiakom
Kornela Schimpla, Adolfa Vykydala l Gerharda Auera. Z jehQ žiackych kompozičných pokusov spomeňme aspoň · Sláčl·
kové kvarteto, ktoré odznelo v
autorskom
naštudovanf
na
Stretnuti Hudobnej mládeže v
Humennom v podani poslucháčov
ž111nského konzervatória
(1978).

Od roku 1977 navštevoval
Zimmer VSMU. Studoval tu dirigovanie pod vedenim národného umelca Ladislava Slováka. Osvojll st tu pocit zodpovednosti k práci, zmysel pre
presnosť 1 potrebu vlastného
názor u na oživenie partitúry.
O rozvoj Zimmerových dirigentských schopnosti sa zas lťí-

z

Snimka: F. Nemec
ž111 aj Bystrik Režucha, Peter
Hradil a opätovne Gerhard
Auer. Už ako poslucháč VSMU
dostal sa Zimmer po prvýkrát
za pult Slovenskej fll.harmónte. Uviedol s ňOU 3. 1 4. čast
Dvoi'ákovej 8. symfónie. V roku 1980 sa zúčastnll Prehliad·
ky mladých umelcov a dirigoval Symfonický orchester v
Hradci Králové.
Ešte počas štúd11 začala sa
Zimmerova spolupráca so Statnou fllharmóniou Košice. Od
r. 1980 s týmto telesom pripravil a dirigoval niekolko výchovných koncertov, ale už roku 1981 absolvova l s telesom 1
prvý celovečerný program, na
ktorom o. 1. uviedol Beethovenovu 8. symfóniu.
Stúdia na VSMU ukončil v
roku 1982. Súčasťou jeho diplomovej práce bolo uvedenie
opery Tajné manželstvo od D.
Ctmarosu, ktorú
naštudoval
pod vedenim G. Auera. So Slovenskou filharmónou uviedol
Brucknerovu 4. symfóniu 1 Beethovenov 4. koncert pre klavfr a orchester.
Hned po ukonč e ni štúd11 nastťípll Zimmer ako 2. dirigent
Státnej filharmónie Košice. Už
v~ septembri 1982 účinkoval s
tymto telesom v rámci Prehliadky s lovenského koncertného umenia v Z!l1ne. Uviedol

tu medzllným aj Koncertantnťí
symfóniu svojho deda J. Grešáka. Počfnajúc rokom 1983 sa
Zimmer pravidelne pod!ela ako
dirigent na podujatiach Týždňa
novej
slovenskej
hudobnej
tvorby. Premiérovo naštudova l
2. symfóniu D. Martinčeka l
Lyrickť\ kantátu V. Godára. Na
Týždni v r. 1985 predviedol so
Státnou fllharmón!ou Poému
pre symfonický orchester, op.
28 od l. Dibáka, Hudbu pre
trombón a slá·čikový orchester
od M. Nováka, Prelťídtum pre
orchester J. Beneša 1 Baladukoncert pre violu M. Bázllka.
Od začiatku svojej umeleckej
dráhy absolvoval Zimmer s ko·
šickou· filharmóniou okolo 80
koncertných vystúpeni; niektoré z nich odzneli n a zájazde
telesa v NDR i v NSR. S týmto telesom reallzuje aj nahrávky pre Cs. rozhlas l televiziu.
V roku 1983 sa zúčastnil
Zimmer na dirigentskej sú ťaži
v Budapešti, na ktorej sa prebojoval do 2. kola.
Od r. 1984 vykonáva vojenskú prezenčnú s lužbu vo Vojenskom umeleckom súbore,
kde sa uplatňuje a j ako dirigent. Na Bratislavských hudobných slávnostiach '84 vystúpil v rámci Interpód!a so
Symfonickým orchestrom Cs.
rozhlasu Bratislava.
Za viac ako dva roky umeleckej .činnosti nemôže byt bi·
lancia ZLmmerovej dirigentskej
aktivity velmi obsiahla. Pri pocitovanom nedosta tku mladých
dirigentských kádrov na Sla·
vensku patri Zimmer k velkým
nádejám s lovenského Interpreta č ného umenia. Kedže stoH na
začiatku
svojej dirigentskej
kar iéry, jeho rukopis sa zatial
tba kryš tallzuje, upevi'íuje a
obohacuje každým novým vystúpenfm, každým stretnuUm s
novým autorom, š týlom.
Jeho tvorivý temperament sa
uplati'íuje zatial predovšetkým
pri Interpretáci! romantického
repertoáru, ale 1 tvorby nášho
storočia, a to tak domácej, ako
1 svetovej. Rád sa necháva opájať zvukom
velkého aparátu
účinkujúcich, čO sme postrehli
n ajmä pri oživeni partitúry
skladby Kytica od B. Martini\.
VLADIMIR CIZIK

košického koncertného života

Najväčšiu pozornosť z januárových koncertov
StAtnej fllliarm6nle sť\stredllo na seba dvojnásobné predvedenie Verdiho Rekviem (23. a 24. januára) so Zdeňkom Bllkom za dirigentským pultom, sólistami Evou mipoltovou, Drahomlroa
Drobkovou, Frantllkom Llvorom a Karlom Bermanom. Spoluť\člnkoval SloveDikt filharmonlckf
abor, ktorý prlpravn dr. Stefan Klimo. Verdiho
Rekviem odznieva v Košiciach pomerne často
(l na ťíkor iných, rovnako hodnotných diel oratortálnej tvorby) , takže publikum ma možnosť
porovnávať. Ak zrovnáme Bilkovu koncepciu
s
poslednou pocutou Režuchovou kreáciou, vyvs tantl dosť markantné rozdiely. Režuch a zdôraznil
predovšetkým dramatičnosť, v dobrom slova zmys le "divadelnosť" diela, s jeho prudkyml kontras tml, kým Bilek smeroval skôr k preduchovnelému
podaniu medltativnych časU. Bilek starostlivo pripravil orchester a dosiahol potrebnťí zvukovú
rovnováhu ·medzi všetkými ztlt!as tnenýml zložkamt. Sólové kvarteto býva často Achillovou pätou
Interpretácie tohto diela , no hoci tentokrát bolo
zostavené ad hoc, vyznelo velmi dobre, až na niekolka lntonačných prehreškov E. Dl!poltovej. Vo
vyntkajťícej forme spieval Slovenský filharmonický zbor - bohatá výrazová a dynamická pale ta
1 plnosť a krása jeho zvuku zaradlla jeho ťíčasf
k najväčšim aktivam predvedenia.
Väč šinu koncertov zo začiatku tohto roka nepriaznivo ovplyvnlla slabo vykť\rena sieň Domu
umenia; je to problém z roka na rok sa opakujť\cl , na ktorý už aj miestna tlač do omrzenia
upozorňuj e. Spravidla býva postihnutý vrchol koncertnej sezóny, kedy by koncerty mali byť n ajnavštevovanej šie. Chlad neustále vyháňa obecenstvo zo siene a pre ť\č!nkujťíctch vytvára n eregulárne podmienky. Nebolo tomu ináč ani n a
dvoch kon certoch dr. Ľadovtta Rajtera - postih·
nutý bol najmä druhý z nich. Na prvom (31. januára) najväčšmi zaujalo uvedenie klavtrneho
koncertu Stefana Németba-Samorlnskeho, po ktorom sa mnoh! poslucháči právom spy tovali, ako
je možné, že toto vskutku reprezentativne dielo
slovenskej koncertantnej tvorby je prakticky zabudnuté a _~nt len nevyšlo tlačou. Iste, nie je to
skladba k ompozLčn e nijako zvlášť progreslvna,
ani mimoriadne originálna, ale kolka krás nej
hudby obsahuje, ako majs trovsky je napisana,
kolka priležitosu poskytuje sóllstovll Interpretka sólového partu Helena G6fforov6 prvá a zatial zrejme jediná (jej bolo aj dielo dedtkované)
- zvládla ho s takou suverenitou a zan!etenim ,
až sme lutova li, že tak vyn!kajť\c a klaviris tka sa
nevenuje sólovému vystupovaniu pravidelnejšie.
Spolahlivým partnerom jej bol výborne pripravený orchester StAtnej fllharm6nle, cltllvo vedený dr. Rajterom. Zvyšok programu vyplnlla Wagnerova predohra k Majstrom spevAkom norimbenkfm, Ljadovovfch 8 ruskfch ludovfch piesni
a záverom Polovecké tánce li Borodlnovej opery
Knlela Igor, napospol Interpretované na velmi
dobrej ť\rovnl. To Is té nemožno, žlal, konštato·

v ať o nasledujúcom koncerte ( 21. febr uára ), kedy sa pre zimu nemohol ani len dodrža ť pôvodne proponovaný program; namiesto Dvofákovej
7. symfónie d mol odznela jeho
Novosvetsk6,
pravda, zďaleka nie na ťírovn~. na akťí je ju orchester schopný za normálnych okolnosti zahrať..
V prvej polovici - po Moyzesovej Februárovej
predohre - hrala Klára Havliková Suchoňova
Rapsodickú suitu pre klavlr a orchester, vehementne, s elánom, ale s Istými rezerva mi v pre·
ciznosti podania.
Z komorných večerov bol velmi zaujimavý koncert francťízs k e ho trúbkáJ;il svetove j povesti André Bernarda, s organis tkou Virou Hefmanovoa
( 14. januára). Obdivuhodná Jahkosf tvorenia tónu, ln tonačná dokonalosť, velké štýlové citenie
a napokon evidentná radosť z muzicirovanta charakterizovali výkon tohto umelca. Hral Händla,
Tomassiho a Torelliho. Hefmanová bola trúbkarov! spolahlivou partnerkou a a j sama sa predstavBa v sólových č ls lac h (Franck, Dapré) ako
organis tka s dobrým technickým zázemim a výraznou zvukovou fantáziou.
Oalši komorný kon'c ert určený Hudobnej mlá·
dežl (7. februára) priniesol dve pozoruhodné vystúpenia: v prvej časU košická če mbalistka MA·
ria Dravecká zamerala svoj program na skladatelov, ktorých výro čia s l tohto roku pripomina
kultúrny sve t: G. F. Händla (Fantlilila C dar),
J. S. Bacha ( 4 dae tá) a D. Scarlattiho ( 3 IO·
u6ty). Navyše premiérovo uviedla novinku mla·
dého košického s kladatela Norberta Bodn6ra, s
trochu zavádzajťícim titulom: 13 preruieufch gra·
d6cll pre čembalo (akéže gradácie možno práve
na če mbale doctelit ? ). Odhliadnuc od názvu, pri·
niesla Bodnárova skla dba nápaditú hudbu, dobre
nástrojovo posadenú. Budeme sa teštt na dalšie
práce talentovaného skladatela, zameraného do·
teraz viac na populárnu hudbu. Cembalistka
M. Dravecka už predtým na viacerých vys túpeniach preukázala skvelú technickú vybavenosť,
umožňujť\ca jej interpretova(
i velmi náročné
skladby. Pevný rytmický základ, plastlčnosť prednesu a v rámci možnosti nástroja l maximálna
p est ros ť zvuku boli priznačné pre Draveckej hru,
ktora ma plný nárok na to, aby ju spoznali aj
posluchá•či mimo východoslovenske j metropoly.
Gitarista Vladimir · Toml!4nyi v druhej polovici
koncertu zaujal Iskrivým nadanfm a v jeho mladom veku až udivujúcou zre l osť ou hudobného
podania. Bohato d!feŕencovaný a kultivovaný prejav našiel široké uplatnenie v dobre zvolenom
programe z diel F. Sora (Vari6cle na Moaartova
tému), H. Villa-Lobosa (5. prel6dium ), M. M. Ponceho (Sonata Me:d cana), A. Barrlosa-Mangové
(Maliarka appassionata) a napokon M. Giallanlho
(Grande 9.uvertare ).
Koncert '\rinlesol nielen výrazné dramaturgické, ale a j umelec ké obohatenie mládežnickych
koncertov Státnej filharmónie.
ROMAN SKREPEK

úspešná premiéra Frešove; baletne; rozprávky v SND

NARODIL SA CHRO·BÁČIK
Len nedávno sme boli sved kami
hladnostl. Rovnako Inš trumentácia v
fispešnej premiér y baletu Spalfče k od
ničom nevybočuje z rozprávkovej atB. MartinO. Isto n ie náhodou sl táto
mosféry. Všetko v partitilre je akoby
Inscenácia zlskala srdcia našich n ajkrlštálovo čis té, tak, ako kvapôč ky
mladšlch divákov. Oblast javlskojarnej rosy, o ktorých sa hovori v
v9ch foriem, konkrétn e taneč n9 žámalom prológu rozprávača (národný
ner, sl totiž lahšle nachádza cestu
umelec Jozef Kr6ner). Frešo pritom
do povedomia dieťaťa, nakolko a kticitlivo diferencuje jednotlivé postavizuje širšiu ob las ť jeho formujúceho
vy a postavlť!ky vystupujtíce na scésa vedomia a poskytuje mu v zážitne. Hudobná drobnokresba zasahuje
kovej oblasti omnoho viac, než ktoa j do profllovanla jednotlivých s ituár9kolvek iný hudobn9 žáner.
cii. Na jednej s trane sme svedkami
Zasl1ížllf umelec Tibor Frelo je tykrehkého tanca troch motýlov , na
pom hudobnlka smerujťíceho v ťís tre
druhej s trane skladatel dvlha deti
ty detskému percipientovi. Pozná špe- zo sedadiel bojovným temperamentom
cifiku detskej psychiky a v žiad.,lienkovcov" v druhom dejstve. Kažnom prlpade nepodcei\uje mimoriaddý detall sa však exponuje s ohlane citlivo vn! ma jťí c u mysel dieťa ta,
dom na malého poslucháča, ktorý nektorému nie je cudzia schopnos t popotrebuje na tolko drama ticky vyhrohotovej selekcie hodnOt. Frešo už netenú situáciu aká sa žiada dos peléraz dokumentoval svoj blfzky vzťah
mu človeku. V Chrobáčlkovl dominuk najmladše j generácii. Jeho najväč
je lyrizmus, ktorý sa nestráca ani v
šlm (lspechom v tomto smere bola momentoch
dramatickejšej
akcie
donedávna opera Martin a slnko. Ro(scéna s Pavlíkom, spomlnaný tanec
ku 1982 však v os travskom Divadle
.,lienkovcov" a pod.). Z hladiska udrZdeňka Nejedlého uviedli premiérovo
žania u rčitého napätia, potrebného
Frešovu baletnú rozprávku pod nána udržanie divákovej pozornosti, sa
zvom Brou čcl. Nuž a 1~. februára
ml zdala pridlhá vstupná scéna, ktot. r. (teda po vyše 2 rokoch!) sa
rťí tvorili samostatné taneč né výstumalý Svl! tojanko predstavU deťom a j py, pričom dra matická akcia ostávala
v tízadl. Vzhladom na rozmernosť
na scéne SND v inscenácii nazvanej
baletu by sa žiadalo vari aj bohatNarodil sa chrobáčik.
Libretistovi Borisovi Slovákovi slťí
šie uplatnenie metrorytmlckej prežlla za predlohu klasická česká roz- . menlivosti, ktorá je z psychologicképrávka Jana Karafiáta Broučci . Kto
ho hladiska llčlnná ako efektný stiby nepoznal pôvabný a sugestlvny
mulá tor perclplentovej pozornosti.
svet oblúbenej rozprávky! TI, ktorých
Rovnako a ko hudba T. Freša, aj
bola v hladlsku SND drvivá vä čši
choreografia a réžia Jozefa Zajka siana, ho Is to poznajd, čim je vlastne
ha ku klasickému tvarosloviu. V prsplnen9 prvý predpoklad ťísp eš nos tl vom pláne stoji u Zajka vždy akási
každého umeleckého diela určeného
estetika pohybu založená na graclózdeťom
zrozumltelnosť prlbehu.
nos tl a subtllnostl vo výraze. V prlChoreograficky a režijne Inscenáciu
pade Chrobáč lka Zajkova koncepcia
vzácne korešponduje s hudobnou výpripravil zasl1ílilf umelec Jozef Zajko, ktorému takisto nie je oblast detpoveďou skladatela. Jeho choreograského divadla cudzia. Podpisa! sa fický rukopis je prehladný a zrozupod obh1bené predstavenia, akými
mltelný, esteticky ptítavý a prltažlinesporne boli Doktor Jajboll, Z rozvý, no domnievam sa, že by nezaškoprávky do rozprávky, Popoluška, atd.
dllo obohatiť ho o novšie progreInscenáciu Chrobáčlka v9tvarne pri- slvnejšle prvky, ktoré stí mladej geprav111 Pavol Gábor (scéna) a Josef
nerácii často prlstupnejšle ako klaJelfnek a. h. (kostýmy). Ak hovorisický tanec. Choreografia Chrobá'člka
me o balete ako o syntetickom umeje založená viac-menej na ensemblonl, potom realizácia Chrobáčlka je vých výs tupoch, aktlvne sa tu uplatpriam vzorovým prlkladom dokonaňuj e zbor. Sólových výstupov nie je
lej symbiózy jednotliv9ch zložiek Invera. Stí zverené predovšetkým titulscenácie - hudobnej , pohybovej a
nej postave Svl!tojanka, čhil vzniká
výtvarne j. Výsledný tvar pôsobil ako
dostatok priestoru pre sólistu. Bratilahodná harmónia troch umeleckých
slavsk!
Svl!tojankovla predstavujtí
druhov, z ktorých každý, zachovávamladtí generáciu tanečnlkov a trejilc Imanentnosť svojej existencie, neba konšta tov a ť, že Ich výkony boli
zastupltelne participoval na vytvore- skutočne obdivuhodné. Dávida Pospfni . základne j poetickej Unie, chápa- llla poznáme už zo Spallčka, v ktonej na tomto mieste zo všeobecného
rom sa prezentoval v postavách Kopoetologlckého hradiska. Hudba TI- ctíra a Smrti ako neobyčajne talenbora Freša je presýten é lyrikou a
tovaný tanečnlk, disponujtícl výnlsviežosťou vystlhujúcou náladový svet
mocnou výrazovosťou a eleganciou.
libreta. Hudobnotvárne prostriedky
Rovna ko tomu bolo aj v Inscenácii
vyrasta j(l jednoznačne z tradlcle roChrobáčlka, hoci tu nebol jeho výmantickej estetiky, bazlrujú na konkon z technického hladiska vždy celsonantnostl a metrorytmlckej prekom dotiahnutý do dokonalosti. Na-

prlek tomu vša k s trhol a zaujal. Perfektný výkon poda l Igor Holováč ,
ktorý sa a ko sólista predstavil vlastn e prvý raz (ak nerá tame drobnll
postavu Cmellaku v Spalfč kovi ). Holováčov Sv!ltojanko si ozaj zasluhuje
len to najvyššie ocenenie; bol to v9kon technicky aj výrazovo dokonalý a dômyselne prepracovaný po každej stránke. Mladý ta nečnlk sa zžil s
rozprávkovou postav ič kou Svl!tojanka a citlivo diferen cova l jednotlivé
situácie, neskrývajl1c pritom mladistvtí impulzlvnost a teperamen t. Ak s l
niekto zasltížl pov estné divadelné
.,bravo" , je to Istotne aj I. H olová.č.

E. Senkffiková (Mulka Betulka) a
I. Holováč (Svltojanko) v bratislavskej inscenácii Frelovho baletu Narodil sa chrobáčik. Snlmka: J. Vavro
Z ostatných ťíloh sl zasluhuje pozornosť Muška Betuška v podani Aleny
Macháčovej a Evy Senkýfikovej, ktorých hlavnou devlzou je krehko sť a
priam detský pOvab. V dobrom svetle sa predsta vU a j baletný zbor SND,
ktorému zrejme vyhovuje klasicky
postavená koncepcia J. Zajka.
V Chro báčikov t· zaujala aj výtvarná zložka neusllujtíca o zbytočné experimenty, ale vystlhujúca presved či
vo rozprávkovtí a tmosféru cha lťípky
pod borievkou. Nekompllkovan é scénické riešenie s vkusnými dekoráciamia a pestrost kostýmov museli hned
uptítat citlivé oko detského diváka.
Takouto symbiózou všetkých zlo~
flek bratislavskej Inscen ácie Chrobáč l ka vzniklo rozkošné dielo, ktoré
okrem poskytovania estetického zážitku n títi detsktí mysel rozmýšla t
nad neustále sa opakuj11clm kolobe·
horn vzniku a zániku Elvládajtíclm
prlrodu. Deje sa ta k pôsobom prlstupným , avšak nie nezdravo n aivným. (V tomto smere treba vyzdvihntít postavu rozprávača ako plnohodnotntí zložku v š trukttíre diela.)
Vzhladom na všetky p ozitlva predstavenia Narodil sa chrobáčik možno
predpoklada ť , že malý Svätojanko sl
nájde ozaJ cestu do srdiečka každého dieta ta a že každé z nich si so
záujmom pride pozrieť jeho prlhody.
IGOR JAVORSKf

K premiérovému programu súboru Mladé srdcia - Ifjú szivek

ORCHESTER
K blla ncovanlu dosiahnutých výsledkov sa v poslednom čase pridá·
vajtí aj umelecké telesá tvoriace organlckll stíčast nášho kulttírneho života. Ak sme po osloboden! zaznamenali velk11 aktivitu na každom tíseku nášho života, nebolo tomu Inak
ani v oblasti šlrenla kulttíry a umen ia. Zakladanie umeleckých škOl a
lnštittícll sprevádzal vznik umeleckých telies rôzneho druhu a chara kteru. Po čase sa oddelil "ktíkol
od zrna " a dnes môžeme konštatovať, že svoju trvaltí životnost potvrdill iba tie na jlepšie stíbory.
Umeleckl1 tíroveň Bratislavy vhodne doplňuje svojou činnos ťou maďar. skf folkl6rny s1íbor Mladé srdcia
(lfji szlvek), vyznamenaný Za vynlkajtícu prácu a Za zásluhy o výstavbu, ktorý oslavuje v týchto dňoch 30.
výročie svojho založenia. Doterajšia
bohatá tíroda stíborovej aktivity sa
odráža v obltíbenostl telesa najmä
medzi obyvatelstvom južného a východ ného Slovenska. Sllbor má za
sebou množstvo 11spešných zahranič
ných zájazdov do M aďarska, Bulharska, NDR, Talianska, NSR, Pols ka,
Sv ajčlars k a, Holandska, Raktíska
a
Inde.
Oproti iným stíborom tohto druhu sa Mladé srdcia zamer1avaj11 · na
Interpretáciu diel s v i!Jčšou mierou
šty11zácle folklóru. V základnom repertoári s tíboru nájdeme každoročne
die la Z. Kodálya, B. Bartóka, E. Suchoňa, S. Németha-Samorlns keho a
Iných. Vysoké nároky na Interpretač
né schopnosti najlepšie splňa orchester, ktorý je už viac rokov pýchou
stíboru. Nájdeme tu velmi dobre pripr avených hráčov, ktor! zostali vernl
s t1boru aj popri tíčinkov an! v pro-

PÝCHA SúBORU

feslonálnych umeleckých telesách.
Základ orchestra tvoria však hráči
mladej vekoveJ kategór\e, ktor! sa na
svoje budilce povolanie Iba prlpravujtí. V osobnosti dirigenta Jiliusa
Karabu nachádzajtí starostlivého a
trpezlivého .,otca" svojich spoločných
umeleckých výkonov. Karaba dokáže
rozohrať orchester v jeho plnej zvukoveJ farebnosti s rešpektovanlm št9lovej čistoty predvádzaných skladieb.
Dôverná znalosť rukopisu autorov
umocňuje celkov9 v9kon sllboru.
Premiérové predstavenie orchestra
a miešaného zboru sllboru v Koncertnej sieni Slovenskej fllharmónie v
Bratislave (24. marca) malo mimoriadne slávnostnil atmosféru. V bohatom programe dominoval1 skladby
národného umelca Eugena Suchoila
Preletel sokol a Sonatfna, z cyklu
Obrázky zo Slovenska. Oproti klavlrnej verz11 diel boli farebne pestrejšie, čim umocnili sémantlckil
stránku diela. Svoje nevšedné umelecké kvality demonštroval orchester
v ťívodnej skladbe Ferenca Farkasa
Partlta all'Ungaresca, čerpajtícej základný hudobný J;llaterlál zo zachovaných zbornlkov tanečnej hudby mlnul9ch storoči. Majstrovská Inštrumentácia, nový harmonický habit a
formové rozvrhnutie prlbllžllo staré
zápisy dnešnému posluoháčovl. V9borne pripraven[ hráči zvládli Farkasovu skladbu bez podlžnosti k rukopisu. S najväčšlm ilspechom predviedl1 Mulku zo Sz6ku od Usz16
Gulyása. Ide o známu skladbu využfvajtícu pôvodné zápisy ludoveJ hudby, ktoré autor stavia do kontrastu
oproti leb orchestrálnej podobe podla vzoru barokových Inštrumentálnych koncertov.

Podstatný priestor programu patril
miešanému speváckemu zboru stíboru pod vedenlm Kolomana Kovácsa.
V jeho osobe ide nesporne o velml emocionálny typ vedtícej osobnosti so schopnosťami držať a viest
velký kolektlv a vydolov a ť z neho
reálne kvallty. Vo výkone zboru sme
zaznamenali väč šie kvalltatlvne odlišnosti. Pomerne dobre zvládli speváci Il. raps6diu fudoyfch plesni od
majstra zborového umenia LaJosa
B'rdosa. Vtipné spracovanie nielen
na seba nadväzujtíclch ludových plesnl, ale navzájom sa prepl1etajilclch
v prekvaptvom slede a boha tej h armonickej štrukttíre charakterizovalo
mladlcke podanie skladby. Velký
ťíspech mall aj skladby Bélu Vavrinecu - Tri balady a Start verbunk
z Poiplia, ako aj prldavok po llspešnej záverečnej Sndobnej spod ~obo
ra od Eugena Szljjárt6. Vavrlnecz je
nlekolkoročným tlspešným spolupracovnlkom sllboru a pa tri k malému
počtu skladatelov zo susedného Maďarska, ktor! spracovávajťí aj maďarský folklór z ju~ného Slovenska.
Jeho skladby prezrádzajťí dlhoročné
sktísenosti v štylizácii hudby folklórneho žánru.
Zbojnlcke plesne S. N6metha-Samorlnskeho znamenali začiato k finálnej
časti koncertu. Zbor a j orchester sa
v nich zas.k vel v plnej paráde. V
skladbe E. Szljjártóa sa predstavili aj
traja sólisti sdboru dlsponujtícl kultivovaným . speváckym prejavom.
Premiérové predstavenie stíboru
Mladé srdcia bolo dôstojným prlspevkom k bll!lacim sa oslavám 40. výročia oslobodenia a 30. výročia založenia stíboru.
ALEXANDER MO!I

GRAMORECENZIE
GIACOMO PUCClNI: MADAMA BUTTERFLY
OPUS, Stereo 911& 1401·03
V licencii firmy Dlscos Columbia vydal Opus
nahrávku Pucciniho opery Madama
Butterfly, realizovanú v roku 1976 v Barcelone. Je to už š tvrtý komplet tej to populárnej opery, ktorý . sa v posledných desaťro č i ach objavil
na našom trhu - po Butterfly firmy Decca s R.
Tebaldiovou a dirigentom T. Serafinom z r. 1957,
sovietskej Butterfly s M. Biešuovou a M. Ermlerom z r . 1972 a nedávnou budapeštianskou n ahrávkou s účas ťou ~· Dvorského. Hoci všetky štyri komplety majil dobrtí medzinárodnú úrov eň ,
predsa n epredstavujtí absolútnu špi č ku spomedzi
dosial troch desiatok kompletných gra monahrávok, medzi ktorými bezpochyby dominujú dve
Karajanove nahrávky (s M. Ca llasovou a M. Frenlovou), naštudovanie G. Gavazzenlho s V. de los
Angeles a dve nahrá vky R. Scottovej (s J. Barbirolllm a L. Maazel om).
komple t nťí

Magn etom barcelonskej nahrávky je tíčas t M.
Caballéovej, jednej z trojice .,vzkrlesltellek" bel
canta v ortodoxnom chápanL Na r ozdiel od Ca llas!_lvej, ktorá bel can tovú techniku ottocenta
poňala len ako základ, ktorý modernou Interpretáciou povýšila a zár oveň poprela, Caballéovej
je takéto revolučné chápanie bel canta cudzie.
Preto n ás jej s pev na dchýňa predovšet kým v partiách Rossiniho, Donizettih o a Belliniho opier .
a viac z platne a ko z javiska. V jej interpretá cii
Verdiho, no n ajm!! Pucciniho nám chýba la schopnost vyjadrit pestrtí škálu citov hlasom, ktorý
pri všetkej vir tuozite pôsob[ predsa pomerne
chladným dojmom. Nie je tomu inak a ni v recenzovanej nahráv ke Butterfly, v ktorej nechýbajtí virtuózne zvládnuté pasáže, krásne odspievan é fr ázy v mezza voce, no celková vokálna
podoba nedokáže doja( vyspievanlm velkej drámy malej Japonky. Presila velkých, tmavých, dramatických tónov smeruje skô r k pa tetizmu n ež
k nežnosti. Tenorista B. Mar tl patr i k "druhej
pätorke" španielskych tenoris tov, čo nie · je zlým
vy sved čenlm. Ak v na hrávke velkých operných
du etov výborne konkuruje svojej slávnej manželke, jeho Plnkerton je jednozn ač ne v 11zadl,
hlas znie farebne nevyvážene, miestami unavene
a výrazovo dosť neu trálne. Ba i povestným výškam chýba oča k ávaný efekt. Solld nu úrovei\ predstavujú Konzul F. Bordoniho a Suzuki S. Mazzieriove j. Skvelou figú r kou je Goro P. de Palmu
(už piata nahrávka speváka v tejto tí lohe), ktorého spev plynie hladko, čim ma jstr ovsky vystihuje tíllsnost a podllzavost postavy. Ba rcelonský
symfonický orchester s dirigentom A. Gattom
podáva dobrý výkon, hoci interpretácii ch ýba
povestný impresionistický opar, lahkos f, priezrač
no s ť, a to na tíkor dramatického pátosu. Napriek týmto výhradám bude nahrávka určite zážitkom pre milovnlkov opery. Popri troch platniach obsahuje libr eto v ta li a nči n e l s lov e nčine
a zasvätené ťí vodn é s lovo M. Jurlka. Vo či zvyklostiam chýbajtí s tručné an otácie o interp retoch.
ANDREJ KUCHARSK'i'. Opernf recitál.
Symfonickf orchester Cs. rozhlasu Bratislava, di·
rigent O. Lenárd.
OPUS, Stereo 9112 1479
Pre toho, kto mal možnost sledova( umelec k9
vývoj A. Kucharskéqo, pohybujtíci sa od lyrického tenoristu so s lovansky mäkkým tónom v počiatkoch jeh o umeleckej kar iéry až po samý prah
odboru .,tenore dl forza", dosiahnutý v posledných rokoch, je jeho recitál vydaný OPUS-om prijemným prekvapenlm. ZvLá šť cenné je - a v
tom Kucharsll9 potvrdzuje svoju lnt erpretač ntí
profesionalitu a Intelektuálnu nadstavbu svojh o
talentu - a ko presne spevák utrafil r ozdielnosť
požiadaviek na javlskovtí kreáciu a štúdi ový záznam. Ak na javisku bola pre speváka vždy pri·
znač ná bohatá vokálno-výrazová prepra covanosť
Interpretovaných partov l postáv, (obč as sa dosfáv ajťí až na hranicu Istého afektu), ta k v tomto
r ecitáli dokázal Kucharský sUmit svoj umelecký .
zápal do kultivovanej, v dynamike i výrazovom
ozvláštnen! pritlmenej, n o pritom vôbec nie jednostrunnej podoby. Obzvlášt pozoruhodne sa mu
to podarilo v prvej polovici recitálu, kedže k
ruskej opere najviac Inklinuje aj estetikou tónu.
Práve vdaka interpretač nému prlstupu sa umelcovi po šť astilo potlačiť na minimum ob čas nťí
ostrosť jeho forte, a j ked v n iektorých prlpadoch
(napr. v tretej árii Hermana) za cenu menšej
dramatickej 11dernosti prejavu. Takto vša k jeho
ruský polorecitál pôsobi štýlovo jednol1a tým dojmom, pričom zjednocujtícim prvkom je lyrlzujúcl
prlstup. Aria indickéh o kupca zo Sadka má priam
orlentálno-snovtí a tmosféru, ária Vladimlra z Borodlnovej opery zaujme výsta vbou i krásne vypracovan ým záverom a árie Herma na presunutlm Ich účinku z dramatickej rozorvan osti na lyrlckll citovosť. V tal1anske j časti recitálu druhý
1 treti monológ Othella dokazujtí, že Maur benátsky isto pa tril k n a jlepšlm javiskovým kreáciám speváka. Kucharské}lo návraty k tílohám z
predchádzajtíceho š tádia h lasového vývoja ( Enz..o
z Giocondy a Pucciniho des Grieux a Cavaradossl) sl1 zvládnuté profesionálne , v porovna ni so
s tar š!m gramorecltálom menej s dOrazom na hlasový 1lčlnok a efekt. no viac postl huj ťíce charakter i a tmosféru jednotl1vých č!sel.
S. ALTAN

Znovuzrodenie Semperovej opery
Sc h~nfelder ,

Bohato architektonicky dekoroYBnt strop foyer Semperovej opery.
Saská metropola Drážďany
patri už po s tár očia k jednému z centier európskeho umenia, v ktorom bolo a j hudobnému umeniu vždy dopria te rozvljat sa a prekvita ť. Azda práve preto a nie celkom náhodou bolo miestom, v ktorom
sa s tre távali a tvorili tie na jvýznamnejšie osobnosti hudobn ej kultúry. Ak k nim v minulosti patrili napr. H. SchUtz,
C. M. von Weber, R. Wagner,
R. Schumann, ~l R. Strauss,
dnes v Ich šlapajách pokračujú
také osobnosti a ko Je
napr. U. Zlmmermann,
P.
Schreier, T. Adam, L. GUtler
čl P. Damm. ž e tieto špičkové
zjavy hudby NDR s merujú práve k tomuto mestu, má to aj
dnes svo je dôvody. I ked Dráždany nie sú hlavným mestom
štátu a teda nepo skytujťi všetky tie výhody, ktoré vyplývaJú z centrálneho postavenia
BerUna , jednako len vlastnia
špecifické fluidum pôsobiace
ako magnet. Doposlal to boH
n apr. dva špičkové orchestre
Staatskapelle Dresden a
Drážďa nská
fll.harmónia
,
vydavatelstvo Peters so · špeciálnym oddelenlm pre súčas
na hudbu, alebo mladé, ale už
velmi vyhladávané Drážďanské

Händel

očami

Medzi
rečn!ckyml
chvá lospevmi a lesklou pompou jubilejných osláv sa v Hl1ndlovom jubilejnom roku zrodila
aj užitočné. myšlienka : ako pri·
bl!žlt s kladatelovu drama tickú.
tvor bu
ved ia Impoza ntných
oratórlf a orchestrálnych diel
sú časnému
posluc-h áčovi, ako
ju zbavlf jej k onv enč ného archaického chápania? Händel st
právom na svojich drama tických prácach velmi zakladal.
Mohol ho v tejto oblasti preds tihnúť jedine Mozart, ktoré·
mu koniec-koncov slúžil v zači a tk och za priklad priekopnlka budúcich operných ciest.
Ale a ko v dnešnom dynamickom a virzuálnom veku rlešlf
otázku pohybovo s trnulého a
mechan icky jednotvárneh o barokového divadla ? Ako ho zbav i ť vykonš truovanej
prostoty,
ktorá býva niekedy n eprávom
zamieňa ná za p l y tkťi Invenciu
a povrc hnos ť ?
V
pred v eče r
vrch olných
h!tndlovských dni doš lo v Berline k udalosti, ktorá rozvtrlla hladinu záujmu a odborných
dis kusii práve tak, ako vzápllt! potom iná hl1ndlovská a kcia
na pôde Západného Berlina. V
S tátne j opere Pod lipami vložil s voje srdce, znalos ti a um
do veci H11nd lovej opernej re -

hudobné slávnos ti. Od 13. feb ruára je táto paleta obohatená o novootvorenú, slávou opradenú
Semperovu operu.
Drážd anča nla, ba vlas tne celý
hudobný s vet ~aka! na jeJ znovuotvorenie rovných 40 rokov.
Trinás teho februára 1945 Jabla jej nádhera a sláva pod anglo-americkými
fosforovýml
bombami popolom a neostalo'
z nej doslova ni č. Zachovali
sa len ma lby, fotografie, legendy o jej a kus tike, o predstaveniach, zopár zuholnatelých múrov a zoš kvarených svietidiel.
Ešte pred pár rokmi stáli tleto ohorené pozostatky a ko výstra·ha a spomienka na s lávnu
minulost. Po celých tých 40
rokov sa operný sťibor delil
o Javis ko s drážďa nskou čino
hrou a l napriek sťaženým
podmienkam zaznamenal zopár
vynlkajťiclch lnscenácU prlfahujtlclch zahraničných návštevnlkov.
Presne v d eň 40. výročia zničenia
Semperovej opery sa
opäť oficiálne otvorili je j brány, ktorými vstupuje návštevnik do priestorov priam neskutoč nej nádhery a ojedinelej
akus ticke J nosnosti. V tento
historický deň prlvltal v n ovom hudobnom s tánku prof. G.

a citom

Intendant tejto
opery, najvyššieh predstaviteJov strany , vlády, zahranič
ných zastupitelstiev a celý rad
popredných domácich a zahraničných hosti, ku ktorým patrili napriklad Wolfgang Wagner, Svjatoslav Richter, prapravnuk C. M. von Webera čl manželka syna R. Stra ussa. V tento v eč er zaznel a ko otváracie
predstavenie opätovne na tom to mieste Weberov Carostrelec.
Na jeho uvedenie bolo nlekoldo dôvodov - opera vznikla
po čas Weberovho pôsobenia v
Drážďanoch, v Semperove j opere ju rok po prvom uv eden! v
Berline [1822) dirigoval sá m
s klada tel a Carostrelec bol
posledným operným predstavenim v pôvodne j budove opery
pred jej znlčenlm. Tú to, ako i
dalšie tri nasledujúce premiéry
v ďalšieh dňoch , zverilo vedenie opery popredným umelcom
l telesám. V zmysle n emeckej
tradlcle
ostáva
jedi neč ná
Staa tskapelle Dresden naďa lej
koncertujúclm a zárov eň operným orchestrom, za jej dirigentským pultom sa s triedajú
významné domáce a svetové dirigentské osobnos ti, ktoré na
p rvých š tyroch premiérach reprezentovali W. D. Hauschild ,
Hol a nď an H. Vonk a H. Hlinchen. Režijnú latku drži na úrovni J. Herz, bale tný súbor
pracuj e pod vedenlm H. Wandkeho. Co sa týka úrovne sólistov, tu boli problémy najpodstatne jšie, ved napokon na Ich
výkonoch stoji a pa dá každé
hudobné divadlo . . . Je len samozrejmé, že v novom nádhernom opernom stánku, ktorý je
n a mesiace, ba roky dopredu
vypredaný, nemOže !sf Iba o
mimoriadne premiéry, ale že
divadlo mus! po dáva ť n epretr žite špičkové výk ony. Z toho
dôvodu je taká to r ealizácia
možná Iba stálou kombináciou
domácich a zahraničných spevákov. Ta k tomu bolo aj n a
úvodnej slávnostnej premiére
Carostrelca, v ktorej hlavnú
pos tavu - Agátu - s pievala
( 1 ked práve v tomto pr!pade
nie na jideálnejšie ) čes ká sopr anlska Jana Smltková. Podob·
ne ako uvedenie Carostrelca,
a j dalšia premiéra - Straussov Gavaller s ružou - mala
svo je opodsta tnenie zaznieť v
rámci oficiálnych slávnostných
predstavent. Táto opera započala svoj triumf práve v Drážďa noch a v tohtoročnej už 317.
drážďanskej
opernej sezóne
opäť triumfovala. Jednak vynlk ajťicou réžiou J. Herza, výborným obsaden!m cele j desiatky
sólových ťiloh n a čel e s T.
Ada mom ako Ochs om, ale predovšetkým j edineč ným výkonom orchestra, ktorý pod vedenlm H. Vonka op äť potvrdil, že nie je len Ideálnym
s traussovským ansámblom, a le

súčasníkov

nesancle Peter Schreler - ako
dirigent. Prizval sl k spolupráci pri n aštudovanr Hl1ndlovej
rozprávky opery "Alctna" mladého, prlebo jného
režiséra
Chris tiana POppelreltera, s ktorým preskťimal a prakticky vyskťiša l nové cesty javiskového
chápania a dramatického podania Hllndlove j hudby. Nemusel
nikde násilne experimentova ť ,
vymýšla f ani dokreslovaf to,
čo Hl1ndel nenap!sal. SkOr mu
šlo o presnťi, neakademickú
ana lýzu diela a o emotfvne
formulácie, ako ich odkrýva
pri dokonalom prieniku diela
spevák a interpret. Tento živý
prlstup k vnťitorn ým štruktúram sklada telovej partitúry odkryl n etušené možnosti dramaticky farebného a zvukovo nápadltéh o, mnohotvárneho výkladu. Razom zaznela Händlava hudba v bohatej škále Judského citu, v diferencovaných
tempách podporovaná• zdravým
hudobným
temperamentom ,
ktorý na scéne dokreslil režisér, choreograf a výtvarn!k
celou paletou nápadov a inteligentne j fantázie. Barokové
divadlo s miernym podtextom
hravej Irónie dos ta lo novú tvár.
V tejto š fastnej s úhre umeleckých zložiek zlska la s kv elťi he·
reckú. l spevácku šancu v ti-

tulnej úlohe slovens ká sp evá:č
ka Magdaléna Ha jóssyová, ktorá sa s tala hviezdou berllnskeho hl1ndlovs kéh o v ečera.
Bravú.rne vedenie hlasu a n eomylný výraz vášne a zaujatie vystihli pravú mieru emotlvneh o nábo ja tejto rozprávkovej ·hry. Stá tna opera v Berline mOže túto Inscenáciu za radU k svojim najúspešnejš!m
tohtoročným položkám v r epertoári.
Na západoberl!ns ke j opernej
scéne temer súbežn e zaznamena l prenikavý ťispech anglicko-nemecký tlm umelcov s javiskovým podanlm Händlovho
oratória "Mesiáš". Túto nárOč
nťi a vo všetkých zložkách štý·
lova pôsobivú. Inscenáciu možno oznatlf ako skutočné umelecké dobrodružs tvo pri objavovan! nových foriem hudobného divadla. Achlm Freyer a
Urs Trailer siahli ~u kor e ň om
Händlovej hudobnej dramatiky
a zrejme poučent mys tikou
s tredovekých hier, cltujtl a odh alujú sklada tel ovo dielo v
nových filozofických rovinách.
Základom Ich opros teného a
pritom nesmierne expreslvneho
výrazu je hudba, gesto a pries tor. Tieto prvky sa navzájom
na scéne ovplyv ňuj ú, ale n eriešia žiadny dej ani vzť ah

Zo

zahraničia

Xl. ročn!k
Medzinárodnej
klavlrnej sCiťale F. Chopina sa
uskutočni v dňoch 1.-20. okt6bra t. r. vo Variave. Oproti
predchádzajCicim ročnlkom do·
chádza teraz k zmenám · dotýkaj Ci sa stíťalného repe;to6.ra
v jednotlivých kolách, ako l
cien pre vlťazov, ktoré sa na
prvých troch miestach zvyiluj6
na 200, 150 a 100 tisic polských zlotých.
Velké divadlo v Poznani uviedlo 19. januára t. r. Verdiho
Rekviem v scénickej adaptácii,
ktor.ej autorom je Ryazard Peryla. Na Inscenácii sa ako hosf
spolupodielal náil choreograf
Boris Slovák.

Theo Adam ako Ochs v Inscenácii Straussovej opery Gavalier s rulou.
skutočne

"zázračnou harfou" .
Z vynikajúceho orchestrálneho zázemia ťažili aj dve dalšie premiéry vychádzajúce z
k ompozič n e j dielne dvoch súčasnýc h s kla datelov NDR. Baletný v eče r Horiaci mier dostal názov podla dvoch komUda
Zimmermanna.
pozlcll
Mottom obidvoch pôvodných
kompozlcll je myšlienka mi eru a zachovania Judstva , ktorú choreografické s tvárnenie
umocnilo a s tvárnilo do jednej z najkra jš!ch manifes tácii
umeleckého prejavu tejto idey,
a kú som mala doposlal možnost zažiť. Druhou novlnkQ,U
bola opera Siegfrleda Ma tthusa Cornet (podla Rllkeho }, opäť
dielo a naštudova nie, ktorým
Semperova opera pokračuj e vo
svoje j tradlcli - byt otvoreDá a náklonná n ovému a hlavne progres!vnem u hudobné mu
dianiu. Styrml spom!nanými
premiérami zaplsa la teda znozuzrodená opera do svo jich
an álov prvé vydarené Inscená cie. O vys pelosti celého súboru, o jeho kvalitách l o tech nický~h možnos tiach a
vyba venos t!' toh to divad la s vedči
azda najlepšie okamžitá ponuka
pr!tomn ého
Wolfganga
Wagnera - ešte tohto r oku
režijne naš tudova ť Majs trov
spevákov norlmberskýchl
Semperova opera je perlou
operných divadiel vôbec. Táto
veta nepochádza od nikoho men e j významnejšieho ako je klavirista S. Richter. Tento umelec spolu s P. Sch relerom pa trili k tým, ktor! započa li l
koncertné cykly v tej to opere.
Tito dvaja umelci prednlesll
priam geniálnym a skutočne
neoplsatelným spôsobom Schubertovu Zlmnťi cestu. Pri pr!snej kriti č nosti bol práve tento
v ečer hviezdnou hodinou znovuotvorenia Semperove j operv.
Kiežby sa práve tento ťivod
sta l meradlom celej jej umeleckej budťi c nos ti.
AGATA SCHINDLEROVA

osOb. Ostá-va na vOli diváka,
a ko sa do tejto hry zapoji.
Händlova hudba tu dostáva širšie rozmery es tet~c k ého chápania. Splýva s po slu c h áčov ým
vnlma nlm ako r ajská vôňa v
záhrade nadzemských sfér. Angllck9
dirigent Christopher
Hogwood jej vtl ačil v orchestri l zbore novú platnost a nový tvar, ktorý n echáva s tranou
a kékolvek Iné zážitky z kon certných pódll a sienf.
Jill VITULA

Peter Schreler ako dirisaat.

Baletný sCibor Velkého divadla v Moskve pripravuje premiéru baletu Majster a Margaréta, ktorý je tanečnou adaptáciou rovnomenného romána
Michaila Bulgakova. Séfchoreograf síiboru Jurij Grigorovlč
buduje pohybovtí partitíiru nového diela na hudbu polského skladatela Krzysztofa Pendereckého.
Otváraclm predstavenlm na
tohtor'očnom Wagnerovom festivale v Bayreuthe bude Tanahäuser v novom relijnom naitudovanl Wolfganga Wagnera,
ktorý je taktiel autorom scény. Hudobne dielo naituduje
Giuseppe Slnopoll. Speváckymi
protagonistami novej inscená·
cle budtí Gabriela Beňačková
Cápová
( Allbeta},
Gabriele
Schnantová (Vanula), René Kolo (Tannhäuser} a Wolfgans
Brendel (Wolfram). Na programe festivalu sd lfalej Parsifal,
Bludný Honlanlfan a tetral6gla
Prsteň Nlebelungov.
Rakvu s telesnými pozostatkami velkého ruského basistu
Fjodora Salaplna previezli na
leianie jeho dell z Parila do
Moskvy a ulollli na Novode·
vičskom clntorlne. F. Salapia,
jeden· z najvýznamnejilch raských spevákov, zomrel v Parili roku 1938.
•
"Drammatico" - Koncert pre
a orchester od popredného juhoslovanského skladatela Milka Kelemena mal
svoju svetovd premiéra 3. marca 1985 v Stuttgarte. Premiérovými Interpretmi boli violončelista Siegfried Palm, Wllrteaberský it6tny orchester a nti
dirigent, aárodný umelec Václa..- Neamann.
violončelo

Popredný nemeckt teaorista
a jeden z najvfznamnejitch
wagnerovakých interpretov René Kolo bude na jar bud6cebb
roku v St6tnom divadle ..Darmstadte inscenovať Wagaerovg opera Parsifal. Bllde to
pná relijná práca tohto sveto·
zaámeho tenorista.
Raktsky skladater, dirigeat
a aranlér Max Schlinheer zomrel koncom minlllého roku ..-o
veku 81 rokov. Bol známy ako
velký znalec a interpret yiedenskej hudby hudobno-zábavného a populárneho charakterR (J. Strauu, F. Lehár, O.
Strauss a lDI}, ako arauúr
skladieb členov strauuovakej
famllie i svojimi operetami
"Deutschmeisterkapelle"
a
"Bombenwalzer".
Program tohtoročného "Korutanského leta" (od 30. jina
do 30. augllsta vo Villachu a
Ouiacha) zohladňuje v dramaturgii tohtoročnf "Rok ml6·
dele" a "Rok hudby". Na programe fesU..-alll a6 diela tohtoročných jubilantov J. S. Bacha a G. F. Hlndla (300. vtročie narodenia}, A. Berga ·(100.
výročie narodenia}, v auguste
sa v rámci týldňového cykla
pripomenie tiel tvorba rak6skeho skladatela Erasta Kfenka
v sdvislosti s jeho tohtoročnt
ml 85. narodeninami.
Tohtoročným
festivalo•t•
~lelom na objednávka je obrazová kantáta pre deti (a u
spolu6činkovanla deti} "Die
Stadhllpfer oder Wir wllaschea
uns Europa" (Hbreto: Ernst A.
Ekker, hudba: Cesar Breagen}.
Na programe festivalu je Ifalej zast6pent B. Brlttea detskou
operou
"Márnotratný
syn" a znovu bude uvedená alauloročná skladba na objednávka, detská opera "Simoa"
od Huberta Vogga a Huberta
Laaermanna. V rámci feativala vysttpl rad lfalilch stborov.

....

Komorné koncerty MDKO v Bratislave
Bohatú januárovú nádielku komorných
koncertov za k o n č il 30. januára piesňo
v9 recitál zasltížilej umelkyne Ľuby Barlcovej [pri prlležitosti jej životného jubilea) a klaviris tu Ľudovíta Marcingera.
V elegantnom a najmä v a )msticky pomerne dobre vyriešenom Interiéri hudobného štúdia novej budovy Cs. rozhlasu na Mýtnej ulici ne bolo pred zač iat
kom koncer!u ani jedin é volné miesto.
Vystúpenie naše j poprednej mezzosopranistky, sólistky SND, vzbudilo v radoch
hudbymilovnéh o publika
oča káv a ni e.
Vždy ra di uvltame, ak sa sólisti našich
operných scén prezentu jú na poste komorného sp eváka. Odkrýva jú sa tým nové uhly pohladov nielen na samotnú
osobnost konkré tneh o umelca, a le na
problematiku voká lnej estetiky, čl vokálnej kultúry vo všeobecnosti. Zaslúžilá umelkyi\a Ľ. Barlcová zos tavila program svojho recitálu z diel našich a
rusk9ch sklada telov. Prvá polovica koncertu patrila piesľ\ov ým cyklom A. Dvo:
"ka (V národnfm t6nu, op. 73), J. Melera (Noi!né piesne pre mezzosoprán a
klavfr na texty Stefana 2ár yho) a L.
Janái!ka (vfber z cyklu Moravská lidotá poesie v pfsnfch). Po prestávke odzneli š tyri r omance P. I. Cajkovského
a tri plesne S. V. Rachmaninova.
Ľuba Barlcová je typom výrazovej speváč ky oplerajúcej sa aj p ri lnterpretovanf skladieb komorného žánru o svoje skúsenosti z pódia opery. V rámci
plesňovéh o recitálu tomu napovedalo okrem Iného aj vnášanie dra ma tizu júclch
prvkov do prednesu jednotlivých plesni
[Dvotá kova pleseň Ej, mám ja koňa ,
Melerova Obnôcka, ·č l )a ná·č k ov a mlnlattira Konfč ky milého ). Ta kýmto spôsobom umelk yňa vo väčš in e p ripa dov akcentovala jednotlivé séman tické kllmaxy [·čo plat! predovšetkým o piesňach
J. Melera, v ktorých • sa to vzhladom
na sugestivitu použitých Zá11yho textov
priam vnucovalo ). Pritom však nikdy
nedošlo v tomto smere k samo účelnos ti.
Moment dra ma ti čn a nikdy neprevýšil
subtflnost a lyriku Interpr etovaných
plesni. Spe vá č k l no mezza voce v Dvofákov ej s kla dbi·č k e Ach , nenf tu . .. , čl
v )aná č k ov om Koukole tu stálo výrazne
v opozlcll tvoriacej potrebný kontrast.
V prvej čas ti koncertu, resp. v interpretovaných skladbách prevládal deklamač ný princfp koncipovania vokálneh o
partu. Roman ce P. I. Ca jkovského a plesne S. V. Rachmaninova priná ša jú viac
do ,.poprecl_la moment vedenia kantilény
ako súvislej m elo~l c k e~ krivky neprerušovanej až n atolko cezúrami vyplývajt1clml zo sémanticke j roviny kompozfcle. Pritom vša k kla d(J. dôraz na výra zovú plasticitu hlasu, na jeho sch opnost difer e n c ova ť drobné nuansy v k ontexte jedinej p iesn e. Barlcová vystihla
náladový svet každej z predvedených
skladieb a aj v tomto prlpa de vniesla
do svoje j kon cepcie dos ta tok kontrastu
vo výraze. A a k odhliadnem od niekolkých in t onačný ch kolfz!f, ktoré vyznievajú v rámci celkového hodnotenia
v9konu s p evá·č ky viac-men ej bezvýznamne, zanechala a j druhá čast koncertu
pozitfvny dojem. Výkon klavir is tu Ľ.
Marclngera, skúseného komorného hráča zvy knutéh o na s poluprácu so spevákom, bol spolah livý (krás ne vyznieva li
najmä sUšené pianové p lochy ) a domnievam sa, že takisto prispel k peknému
zážitku z celéh o poduja tia.

tls tky Hany Stolfovej-Bandovej a violistu
Mariána Bandu predniesla Kamr lová
program vyzna·čujúc! sa ul'čitou dávkou
odvahy pri konc!povanf jeho drama turgie. Tá, hoci pôsobila velkolepo, bola
až nebezpeč ne rôznorodá a obsia hla.
Umne však využila možnost spolupráce organis tu a spevá ka v dvoch s ubtflnych áriách G. F. Händla (Amor nel
mio penar l a A. Stradellu (Pieta signora) , v pr!em!é rovanej plesni M. Schneidra-Trnavského Preslce gressus meos, no
predovšetkým v premiér e Canzony na
pamäť A. Moyzesa pre hlbokf lenský
hlas, violu a organ Jura ja Hatrfka.
Svoj recitál otvorila E. Kamrlová Preltídlom a fCigou D dur, BWV 532 J. s.
Bacha. Dalo sa tu evi dovať úsilie Interpretky odhallt pred posluchá č om šokujúce zá konitosti bachovskej vertikály
( recltatfvny úsek spájajúci Prelúdium a
Fúgu ma doslova ohúril). Zdalo sa mi
však, že na nlekolkých miestach s a prfllš s trácala plasticita vo veden! jednotlivých hlasov, taká dôležitá v polyfon lckom myslenl velkého ma jstra. Rušivo
pôsobila a j rytmická nevyrovnano sť prftomná najmä vo fúge. Cyklus O. Mes- '
siaena L'Ascension (4 symfonické meditácie) sa naopak stal aj vda ka dokonalej Interpretácii kulminač ným bodom prvej časti koncertu. Kompoz ičný štýl fran cúzskeho sklada tela pos kytuje n edozier ne množstvo možnost! pre upla tnenie
umelcovej tv orivej fantázie, bez ktorej
by sa s tal sotva komunlka bilným. Kamrlová sa doslova pohrala s každým tónom zložiteJ š truktúry a priam nasýtila koncertnú s ieň opojnou atmosférou
Messlaenovej hudby. Intermezzo a Toccata z 2. symf6nie els mol pre organ
M. Duprého, hoci vynikajúco Interpretované, rozhodne nedokáza li strhnúf viac,
a ko Messlaenov cyklus a vyzneli skôr
len ako a kýsi dodatok. H. Stolfová-Bandová sa prezentovala v spomenutých
dvoch áriách a ko sp evá~k a disponujúca
pekným materiálom, vyrovnanými hlasovými regis trami a zmyslom pre štýlov osť. Vari len v prechodových polohách
sa prejavovala in tonačM la bilno sť , ktor á však sotva mohla narušlt celkový pozltfvny dojem.

V koncertnej sieni SF sa 18. februára
predstavila v rozsiahlom a náročnom
recitáli popredná slovenská organ istka
En Kamrlov6. Za s po luúčlnkovanla al-

Druhá polovica recitálu E. Kamrlove j
patrila výlu č ne tvorbe s lovenských skladatelov - J. Malovca (Postludlo seriele l, aárodného umelca A. Očenáia ( vtber z cyklu Portréty}, M. Schneldra-Trn~vského (už s pomfnaná a nie práve
najprlnosnejšia pre~éra jeho plesne) a
napokon Canzone J. Hatrlka. Výkon E.
Kamrlovej v Ma lovcovej s kladbe, ako aj
v O čenášových minia túrach bol nana jvýš suverénny, no op äť akoby všetko
smerovalo k závereč nému člslu programu - k Hatrfkovej Ca nzone na pamät
Alexandra Moyzesa, na text Ra bfndranátha Thákura. Sklada tel va ri a ni nemohol vzda ť úctlve jšf hold pamiatke
s vojho u~ ltela. Text R. Thákura našiel
v skladatel ovej hudobnej výpovedi svoje
plné uplatnenie. Priamym nastolenlm
otázky bytia a nebytia sa však stáva
permanentne aktuálnym. Ha trfk tu nadväzuje na vlastný vokálny š týl, ako ho
poznáme z jeho doterajše j tvorby a každé slovo povyšuje na n ositela hlbokých
Idei. Obracia sa aj k tradlcll, n o vždy
z pozfcle č l oveka dneška. Zoskupenie
hlbokéh o žens kéh o hlasu, violy a orga~
nu v Canzone nie je samolltelné a len
podčiarku je medlta tfvnos f
jej obsahu.
In terpreti s a zžili s touto kompozlclou
bez výh rad a svo jim pr ls tupom jednoznač n e prispeli k jeho ťispešnej premiére.
IGOR JAVORSKf

JUBILEUM ĽSU V SAMORl NE. 25. výzaloženia ĽSU v Samor t ne oslduila tó.to Skol a už v novej, pred rokom
dokončenej budove. Skole, ktord dovtedy zó.pasila s nedostatkom miestnost!,
sa tým vytvor ili optimó.lne podmienky
pre ďalSiu úspeSnlí pr ó.cu. Jubilejnó. osl ava sa k onala di!a 11. decembra 1984.
V sl ó.vnostnom prlhovore pr edseda MsNV
u Samorlne dr . Ladisl av Szamos sa o
pró.ct Skoly v uplynulom Stvrtstoročl vyjadril pochvalne. Uviedol, že v slíčas
nosti sa v ĽSU vzdeló.va 560 žiak ov, čo
je Stvrtina {l J vSetkých žiakov mesta.
Ľudovej Skol e umenta v Samortne sa v
predchó.dzajlíclch rokoch podarilo vzbudlf o umeleck~ vzdeldvante taký velký
zdujem, že si vyžiadal vybudovanie novej, priestornet Skal skej budooy, akd te
pre mestd ako Samor ln, s 12-tlslc obyvatelml, ojedinelým javom u nó.s. Poda-

koval r iadltel ke Sk oly a jej kol ektlvu
za kvalitnú pedagogickú činnost a za
mimoriadnu ochotu v mimoškol sk ej či n 
nosti. Osobit ne spomenul velmi úspešnlí
spol upró.cu so Zborom pre občianske zd·
l ežitosti na MsNV. Vys l ovil nddej, že v
nových, pri aznivých podmienkach sa č l n ·
nost školy. ešte ztntenzlvnt, veci na zveractovante k ultlírne ho ži vota stí at v meste už priaz n iv~ podmienky. Pred dvoma r ok mi bol tu otvorený prekr dsny
k ultlírny dom, čo umoži!uje usporadlívat
vskutku hodnot n~ kultlírne podujatia. S
bohatou čt nnostou škol y od jej zal oženia obozndmila prl tomných riadltelk a
šk oly vzornd učttelka El ena Hudek ovd.
Po pre javoch si hostia prezreli pozoruhodnú výstavu výtvarných prdc a zúčastn il i sa na peknom koncerte učt telov
Skoly.
[E. V . )

...

ročie

KONKURZ
liadlter Státneho divadla v Koliciach •yplsaje konkarz do orchestra Státneho
divadla na miesto orchestrálneho br6~a
- na I. basie,
- na Il. husle,
- na hoboj,
- na klarinet,
- na lesnt r oh,
- na bicie.
Koakarz sa askatoi!a( 28. mája 1985 o 11,01 b v badove St6tDeho divadla,
Kolice, Leninovo nim.
Prlhl61ky so l lvotopisom zallite aa k6drovj§ a peraoa61ne odd. St. divadla,
Kollee, Srob6rova 14, 042 77. Vekov6 braaiea je 35 rokov. Cestovaj§ bradlme In
prljatfm uch6dzai!om.

Za Gabrielom Dušinským
Odlliel - náhle, nečakane
nás
opustil a zanechal za sebou medzeru, ktor(i nemožno zaplniť či nahradiť. Bude chýbať na koncertoch komornfch i Bfmlonických, l operných
predstaveniach, ktoré v tak hojnej
miere a rád navitevoval. Zivot inl.
Gabriela Dolinského bol al po okraj
naplnenf hudbou, s ktorou bol bytostne zrastenf, bo možno povedať,
le bol ňou priam posadnutý. Hudba
ho sprevádzala po celt !ivot. Nebolo
hudobnej udalosti v jeho tak milovanom rodnom meste Bratislave, na
ktorej by sa nebol zúčastnil a o ktorej by nebol otvorene, bez okolkov
a jemu tak vlastnou spontánnosťou
vyslovil svoj vyhranený 1ísudok. Mal
dokonalý a kompleznf prehlad o eur6pskej hudbe vyie troch poslednfch
storoči, poznal takmer vietkých svetovfch l nailch Interpretov s6čas
nosti i minulosti, vedel o hudobnom
dlani tolko ako máloktorý odbornlk.
Pritom nemal v svojom povolan( inllniera chémie s hudbon nič spoloč
né. Nebudeme hovoriť o jeho význame v svojom odbornom povolani, kde
bol uznávanou autoritou, publikoval
vyle BO ltúdU, bol autorom troch odborných knllných publikácii, z nich
jedna vylla v ZSSR, autorom zleplovaclch návrhov, bol viackrát vyznamenaný, atcf. Nebudeme hovoriť o jeho neobyi!a jných rečových vedomostiach - aktlvne ovládal viietky svetové a Iné jazyky, bol vyhla dávanfm
prekladaterom japonskej technickej
llteratCiry. Nebudeme hovoriť o jeho
literárnych,
prfrodovedeckých
a
Iných vlestranných záujmoch ...
V mladosti, kecf masmédiá neboli
elte technicky vyspelé, Gabriel Dallnský aktlvne pestoval domácu hudbn ako klavirista a spoznal takto
"na vlastnej koll" hudobntí literatúra, nesk6r začas sl zahral tlel na
zobcovej flaute - v oboch pr:lpadoch bol samoukom.
Svoje vedomosti si nenechal len
pre seba. O hudbe nielen ! Ivo diskutoval, bol komunlkaUvny, ale bol&nný tlel teoreticky. Nestrpel nei!in-

nosť,
nosť,
čom

vždy niečo zaujalo jeho pozoraj vo volnom i!ase stále na nie·
akUvne pracoval. Hoci nemal
odborné ikolenie, chodil po bratlslavskfch arcbivoch a popri svojom zamestnani usilovne bádal. Výsledky
svojich vfskumov publikoval vo forme ittídU a článk ov doma, ale i v
zahranli!i. Jeho záujmy sústredili sa
najmä okolo vzťa hu vfznamnfch eur6pskych skladatelov a interpretov
minulosti k Bratislave. V tejto čl n
nosti preukázal zru i!nosť i encyklopedické znalosti v zápale o vec. Neiletril energiou, aby zvolentí t ému a
zámer premenU v skutok. Výsledky
svojich vfskumov vedel podať p(itavou formou, pričom dokázal spájať
niektoré známe, ale roztrúsené veci
s dpslar dplne neznámymi, neodhatenfml a nepublikovanými objavmi.
Vilade je zrejmf jeho vrtícny vzťah
a úcta k Bratislave ako kulUírnemn
centru. V časopise Hudobnf !Ivot
uverejnil asi dvadsať prlspevkov. Pfsal o vzťahu J. Haydna , J. Brahmsa,
A. Brucknera, H. v. Blilowa, J. Joachima, E. Hanslicka a cfali fch k Bratislave, tiež o vzťahoch pribuznfch
slávnych hudobnfkov k Bratislave ako
Koniltancii Mozartovej, rodiny A.
Schtinberga, E. v. Dohnányiho; vypátral také sdvislosti ako vzťa hy Jána Kollára a H. Kleina, zaujimavostl
z hudobnfcb dejln koncertnej siene
bývalého 2upného domu, objavne prispel k topografii Bart6kovho bratislavského pobytu a Iné. Ačkolv ek
mal aj čosi rapsodického v svojej povahe, preukázal velktí vytrva losť a
s(istavnosť v spracovani svojich vfskumov, pospájanfm rôznych súvislosti podal veci zo zaujlmavého a
svojského aspektu. Mal eite plno plá·
nov do budtícnosti, i tak vlak vyoral brázdu v naiom hudobnom deje·
pisectve. V dosial pomerne málo pre·
bádanej oblasti IÍudobnfch dejfn Bratislavy vykonal kus velmi záslulnej
práce. Jeho odchod znamená citeJn(i
a trvalt stratu pre bratislavské hu·
dobné dianie.
PAVOL POLAK

KONCERTY .,.SKO ZILINA
St6tny komornt orchester !Ilina sa
na prvých dvoch koncertoch tohto ro·
ku opätovne zameral na prezen táciu
hlavne mladých s ólistov. Na Ich vystúpeniach imponovala zodpovedná prfpra·
va a snaha po da ť čo na jlepši výkon, čo
spolu mnohokrát vyváži dlho ročnú prax
a rutinu. Pre orchestrá lne teleso to zna·
mená j e dnoznač ne r ozšfrenie repertoáru
a možnos t zdokona lovanla sa v sprie·
vodnej úlohe, čo je velkým prlnosom.
Na druhej strane však š tudovanie s tále
nových sóJ!stických skla dieb a koby zanedbávalo prácu s detailom, orchestrálnym zvukom a tým aj celkovú výstavbu
diela. Pokla l Ide o dosah ova nú úr oveň
výkonov telesa, mnohokrát kolfše aj v
rámci jedného koncertu.
N ovo ročný kon cert [ 5. l. 1985 ), venovaný 300. výročiu narodenia G. .F. Hindla, opravil matný dojem z decembrového koncertu (Vranlcký ) a prezentoval
o p äť štan dardnú ťir oveň Interpretácie.
Oba ja sólisti večera predviedli spolahllvý výkon: D. PI~Jtllová s a v Koncer te
pre harfu a orchester B dar predstavila
brilan tnou, precfznou hrou s tendenciou
k aka demickému prejavu, napr oti tomu
mladý organista I. Szab6 (Koncert pre
organ a orchester d mol, i!. 10, op. 7/4)
zauj al svojou spo ntánnosť ou výrazu a
muzikálnost ou [ poklaJ mu to, pravda,
dovolil malý prenosný nástroJ). V dvoch
suitách z Vodnej hudby sa dirigent J.
Valta zameral na b ezp ros tred n osť p odania a svieže muziclrovanle. Hráči dychovej sekcie sa ús pešne vysporiadali
so svo jimi znač n e expon ovanými partaml. Zaradenie Vodnej hudby na záver
novoročného koncertu .p rinieslo pr(jem ·
né a netradi č né osvieženie, opr ostené
od medltácH na prahu n ového roka.
Aj drama turgia dalšleh o koncertu SKO
Zlllna , venovaného výročiu Vftazného

februára (20. 2.) , b o l <~ pos tavená na v9·
konoch ce lého rad u sólis tov. v Zimme·
rovom Koncerte pre or gan a s!áčikový
orchester, op. 102 sn predstHvi lu A. Zú·
riková. Skladbu je koncipovaná v zvu ·
kovej rovnováhe orga na a orchestra . 11
ta k muzikálny prejav s ólistky vynikol
len v strednej -čas ti s kladby (Andante
sostenuto) . Celkový dojem aj z tejto
s kla dby s kresloval nástro j (kiežby už
ma la Zlllna kvalitný koncertný organ l).
J. Zsapka je gitaris tom, ktorý disponuje z načnou dávkou temper amentu, zmyslom pre š týl l vý born ou technickou základňou. Všetky tie to svo je prednosti
plne využil v Koncerte D dur pre gitara
a orchester, op. 99 od M. CastelnaovaTedesca. V strednom Andan tina vyniklo
zmysluplné "parlando". Posilnený orchestrálny sprievod sa snažil zvukovo
neprekryt sólistu a byt l r ovnocenným
partnerom. Kvarteto sólistov SKO v zložen! J. Kováčik (hobo j) , P. Ptíchovskf
(klarinet), V. Durana (fagot) a S. Ladovský (lesnt roh) zahralo Koncertnfl
s ymfóniu Es dur pre 4 dychové nástroje,
KV 297 b od W. A. Mozarta s plným
nasadenfm a zjavným zaujat!m. Predvedenlu sa nedala uprie( poctivá priprava
a sna ha o zvukové vyváženie hlas ov, l
dôslednos ť
vo vypracovan! virtuózne
gradovaných partov [ záverečné variácie ). Orches trálny výkon však zaostal
za výkonom sólistov, kto r f dominovali
v celej skladbe.
Záverom t reba vys lov!t l útost nad tým,
že na koncerte neodznela plánovaná
premiér a s kladby Plesne pani Zimy od
P. Cóna v podani Detskéh o zboru Odborárlk a zárov eň vys lovit náde j, že si
ju v yp očujeme n a n iek torom z nasledu júcich koncertov.
KLARA CENKOVA
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ríspevok k deiin'ám zbor ové ho spevu na Slovensku.
Históriu zborového spevu na Slovensku za tial nik to komplexne nes pracoval.
Existenciou a pôsoben!m spevokolov matlčn9ch rokov minulého sto ročia a ana19zou toho, za ak9ch politlcko-spoločen
s k9ch podmienok vznikli, zanikli, čo
znamena li z hlad iska bytia slovenskéh o národa a jeho kultúry, sa zaoberali
už mnoh!. V prácach o dalšej etape dej!n
s lovens ke j hudby - o rokoch 19181939 oblasť zborového spevu sice tiež
nech9ba, niektoré spevácke zbory sa
uvádzajú a čo-to sa povie o ich čin
nosti. Sem patr! predovšetk9m Spevácky
zbor slovensk9ch uč itelov . O ostatn9ch
je vša k už overa menej Informáci! a
eš te menej, resp. vôbec nie sú zosumarizované s kutoč nosti z obdobia po roku
1945. Je však pravda, že n ej de o mimoriadny jav. Dejiny zborového spevu
nie sú spracované ani v tak9ch kraji·
nách , kde tento žáner má ovela bohatšiu min ulo sť. Konštatu je to a na dôvody tejto skutočnosti poukazuje i prof.
Evžen Valov9 z Brna, ktorého práca
Zborov9 spev v Cechách a na Mora·
ve (vyd. Univerzita J. E. Purkyn!! v Brne, Hí72 ) je prvou tohto druhu v čes
kej od bornej literatúr e.
Po vzniku I. CSR sa začala rodiť profesionálna báza slovenskej hudby. Je
samozrejmé, že tá stoj! v popredi záuj·
mu hudobn9ch histori kov. V dejinách
slovenskej hudby a hudobného života
však ide o obdobie, kedy každá, teda
1 amatérska či nnos ť znamenala pozoruhodn9 kultúrno-spoločensk9 čin a posun vpred. Pla t! to t9m viac o zborovo-speváckych telesách , ktoré vo verkej miere 1 dnes - a to na celom svete - žijú na báze záujmovej. K inš titucionálnemu
sprofesionalizovaniu
nlekolk9ch dochádza až po Il. svetovej
vojne a až na ma lé v9nlmky ide vlastne o vymoženosť soclalistick9ch spoloč
nos t!.
Medzi speváckymi zbormi na Slovensku z obdobia l. CSR zaujlma po Speváckom zbore s lovens k9ch učttelov v9raznejšie miesto Akademické spevácke
združenie a Spevá cky zbor Zora. V súvislosti s existenciou a pôsobenlm Akademického speváckeho združenia sa v
v poslednej dobe dostali pred verej·
nost rôzne informácie. Niektoré však
nepôsobili najvierohodnejšie. Tieto okol·
n osti mňa napokon viedli k tomu, že
som preštudovala n lekolko dobov9ch ča 
sopisov a hladala l Iné pramenné materiály. K jednému závažnému - k pozostalosti JUDr. Oldl'lcha Tejkala, tajom·
nika Akademického speváckeho združenia {je ul ožená v SNM) - ma privie-

mlc ké pévecké sdruženl - n eskôr pona Akademické spevácke
združenie, ktoré budeme v pr!spevku
použlvať v skratke ASZ. Teleso potom
prlch9lll hudobnovedeck9 seminár pri
Filozofickej fakulte Univerzity Komens kého v Bratislave, v ktorom začal v
októbri prednáš ať dr. Dobroslav Orel,
prv9 dirigent ASZ. V tČasop lse Hudebnl
v9chova (Brno, 1921, č. 6) generálny
jednater Umeleckej besedy slovenskej
Pavel Cipra hovori, že zbor: 11 • •• v~nufe
s lov enče né

se hlavn~ reprodukčnt stylov~ činnosti,
navazufe na starou českou hudbu a na
modernt mistry česk~ a slovensk~" - z

toho istého prameňa sa ďalej d.o~ve
dáme, že univerzita usporiadala r. 1921
za s poluúčasti ASZ dva samostatné kon-

terpretom Bellovfjch diel a pre nds ostane navždy chltíbou, že ndm venoval Jdn
Levoslav Bella svofu ndrodntí kantdtu
JdnoSlkova svadba•. Na dokumente sť!

podplsanl dirigent! A. O če n áš, T. Frešo,
archivárka E. Fischerová, predseda K.
Hudec, podpredsednlčk a J. Kovalčlko 
vá, ta jomnlk O. Tejkal.

teda až po slobodenl, odpovedal tajomnik ASZ dr. Oldl'lch Tejkal Prezldiu oblastného velitera Národnej bezpečnosti
v Bratislave takto: ,.Výbor ASS sa zdrd-

Poblad do Priemyslového paláca na vfstavlltl v Prahe, kde sa v aprlll 1928
konal jubilejnf festival Piivecké obce československé.
certy: Večer staročes k ej hudby a Foerstrov večer s inštruktážnymi prednáškami. Konkrétny program koncertu článok
neuvádza. Ak však zbor ešte v roku
svojho vzniku mohol d o kum e ntovať dva
tematické koncerty , svedči to ó tom, že
dirigent nielenže ovládal určl t9 česk9
zborovo-spevácky repertoár, ale že mal
i schopnost priviesť spevákov v krátkom čase na 1írov eň potrebmí pre uvádzanie hodnotnej umeleckej tvorby.
Cielavedomé rozvljanie tejto llnie, rozširovanie dramaturgického profilu telesa tak 3by s lťižilo vznikaj1ícej slovens ke j tvorbe, bol trend, ktor9 zhodnotil
časopis Hudebnl v9chova v roku 1933
(str. 40], ked pripomenul 10 rokov existencie ASZ: 11 • • • prof. Dobroslav Drel

k9ch kra jin, ide zrejme predovšetk9m o
ASZ dňa 7.-9. aprUa 1928
na jubile jnom festivale P!!vecké obCe
českoslo ve nské v Prahe v Prtemyslovom
paláci na v9stavištl, kde vystťipilo 16
reprezentačn9ch zborov9ch telies 3
ženské, 3 miešané a 10 mužsk9ch. Slovensko zastupoval Spevácky zbor . slovensk9ch uč lte lov (50 rokov SZSU, Vyd . .
OSVETA 1971, str. 40), Spevácky z6or
legionárov v Bratislave (Slovenské pohlady, 1928, str. 277 ) .a Akademické
s pevácke združenie ( Hudebnl v9chova,
1933, str. 40] . -Zišlo sa a spievalo temer
6000 spevákov a hral rozšlrent orchester Národného divadla. Praha sa vtedy zoznámila s kantátou Jána Levoslava
Bellu Jánošlkova svadba (sóla spievali
A. Nordenová, O. Mal'ák, dr. J. Kolá!'] ,
o ktorej sa plsater Karol P.llcka v Slovensk9ch pohladoch zmieňuje ako o
šťastnom Bellovom diele, ktoré má skve19 vokálny !it9l. Dirigoval dr. Dobroslav
Orel.
Toto predvedenie sa u skutočnilo tri
roky po s vetovej premiére Bellovej kantáty, ktorá za dirigovania autora sa bude navždy spáj ať s i nterpretačn9mi
schopnDstaml Akademick ého speváckeho
združenia. Pramene, ktoré som mala k
dispozicii, sú v!iak rozporné v tom, kde
sa vlastne konala skutočne sveto-v á premiér a. Tlačen9 program koncertu, ktor9
sa uskutočnil vo VIedni vo Velkej sále
Kon certného domu na Lothrlngskej ul.
dňa 7. marca 1925, hovori o mimoriadnom koncerte s programom - B. Smetana: Ceská pl seň, Zd. Fibich: }arni romance, J. L. Bell!!: Osud a Ideál (viedenská premiéra] a J. L. Bella: Jáno!il·
kova s vadba - s poznámkou "prvnl proveden( vObec". Obidve svoje skladby Bella dirigoval sám. Účinkoval Viedensk9
symfonlck9 orchester a v kantáte Jánošlkova svadba dve s pevácke telesá Ceskoslovenský spevácky spolok Lumlr
a ASZ. Na druhe j strane v časopise Hudebni v9ch ova z roku 1925 (s tr. 59 ] sa
v rubr ike Slovenská .hUdka uvádza, ·že
"na večlrku spolku Csl. fllosofO Ľudovlt
ťičlnkovante

dol národn9 umelec Andrej O čen á š, jeden z dirigentov zboru. Všetky tieto ma teriály mi poskytli ur člt9 obraz o čin 
nosti Akademického speváckeho združenia a jeho postaveni v slovenskej kultúre, ktor9 môžem - samozrejme na
takomto vymedzenom priestore - len
načrtnúť. Mohli by ho však prehlbtt
a rozšlrit mnoh! z t9ch, ktor! medzi
n ami žijú, ktor! pôsobili v tomto telese
a lebo v jeho bllzkosti. Domnievam sa,
že tak9to l zdanlivo mal9 úsek histórie
slovenského hudobného života sl zaslúži n a jhodnovernejšle spracovanie. Ziska·
né Informácie n asvedč uj ú tomu, že Akademic ké s pevácke združenie popri nlekolk9ch da lšlch telesách zohrávalo v9raznú úlohu nielen medzi vtedajšlmi mlešan9mi speváckymi zbormi, ale že v rozv!ja júcom sa hudobnom živote najmä
Bratislavy, avšak s dopadom celoslovensk9m 1 celoštátnym , zaujlmalo v tomto obdobi reprezentant!vne pos tavenie.
Akademické spevácke združenie vznik·
lo okolo 13. februára 1921 ako muž·
s k9 zbor, založen9 pre prlležttost národn9ch slávnosti v Nitre. V s eptemb~i
toho roku prišiel do Bratislavy česk9
s plsovater Alois J!rásek, a by sa zúčas t
nil "Slávnosti" na počesť svojich narodenln. Pre túto prlležltos t sa znova konštituoval vyššie spomlnan9 zbor a n a
návrh A. Jlráska dos tal názov Aka de-

vo

obce legionárske j, Evanjelick9 spevokol
a od r. 1937 l Spevokol bratislavsk9ch
u čl tefov a pod. Prax s pájania speváckych zborov po kr ačovala i počas vojnov9ch rokov, a le už aj pr! komornejšlch koncertn9ch prll ežitostiach. Zrejme vtedajšie zborové teles á boli predsa
len oslabené núteným odchodom väčš iny
členov českej národnosti. Od roku 1938
sa na dirigentskom poste ASZ
po
dr. Orlovi a Zd. Hobllkovl vystriedali:
K. Schimpl, J. Cikker (1940-1941] , J.
Samko (1941], O. Ferenczy (1942], A.
Očenáš (1942-1944], T. Frešo a J. Haluzický zrejme z postu dirigenta Spevokolu Zora pri spájanl zborov.
Vo jnové dianie čoraz jednoznačnejšie
sa schylujúce k porážke fašizmu, na Slovensku k povstaleckým udalostiam v roku 1944 a stále intenzlvnejšle nepriatefské prejavy slovens kého národa v oči
nemeckej navláde prinútili vládnúci r ežim k nariadeniu, podla ktorého každ9
účastnlk oslobodzovaclch aktivit, ak bol
č l enom nejakého spolku, mal byt z n eho vylúčen9. Policajné rladltels tvo v
Bratis lave listom zo dňa 7. 12. 1944 sa
obrátilo n a predsedu ASZ prof. Konštantlna Hudeca, či kona li valné zhromaždenie. Na tomto liste je poznámka K.
Hudeca: ,.Valn~ zhromaždenie nemohlo
byt, pretože nemdme členov ASS pohromade. Poktísime sa o valn~ zhromaždeni e v mesiaci fanudrl•. Policajné rladite lstvo 26. 3. 1945 urgovalo zvolanie
valného zhromaždenia. Až 8. 8. 1945,

se pFičintl, aby kvalita a hodnota sdruženl zvldSt~ po dopln~nt sborem ženskfjm stdle rostla a se upevfiovala. Vel kou zdsluhu md Sdrufen! o propagact
sborovfjch spi!v!l slovenskfjch a temu
múže d~kovat Fada slovenskfjch hudebntch skladatel!l, že fettch fm~no pronlklo t do zem! českfjch, ba t za hranice•. Co sa t9ka prenikania do čes

Prof. dr. Dobroslav Oral.

Stúr" v Bratislave, ktor9 sa konal dň a
28. februára vo velkej dvoran e Vládnej
budovy, dirigoval J. L. Bella (vtedy žil
Viedni] premiéru svojej kantáty Jánošlkova svadba. Išlo azda o českoslo
venskú premiéru ? Isté však je, že J. L.
Bella s vóju kantátu dedlkova l ASZ. Potvrdzuje to správa z Valného zhromaždenia ASS z 8. marca 1943, v ktorej sa
uvádza: 11 ASZ bolo nafpovolanefSlm in-

V9razná čast činnosti ASZ sa teda
viaže k tvorbe J. L. Bellu, ASZ však participovalo na premiérovom uveden( i
ďal šieho ťažis kového diela novej slovenskej tvorby - 2almu zeme podkarpatskej E. Suchoňa. Zborový part prednieslo spolu so Spevokolom bratislavsk9ch uči te rov ( zal. 1927 prof. J. Strelcom], Spevokolom Z~a (zal. 1921, r.
1925 viedol O. Stmák, r. 1935-54 J. Haluzick9] a 2iačka mi štá tneho dievčen
ského gymn4zla na koncerte v SND dňa
17. 3. 1938 s roz§lrentm orchestrom SND
za dirigovania !iéfa opery SND Karla
Nedbala. Sólo spieval Jaros lav Jareš
(SNM MUS CVII 157; J. Kresánek I. Vajda: Eugen Suchoň, OPUS Bratislava 1978 l. Akademické spevácke združenie dirigoval vtedy Kornel Schimpl, keď
už pred nim popri dr. Orlovi u zboru
pôsobil Zden!!k HobUk.
Akademické s pevácke združenie dokumentovalo svoje postavenie prvoradého slovenského mle!ianého zboru účinko
vanlm aj na dal!ilch abonentných koncertoch, ktoré v Bratislave organizoval
Osvetový zväz pre Slovensko v Bratislave (predsedom umelecko-hudobného
odboru bol dr. D. Orel, medzi 14 člen
ml v9boru čltame mená E. Suchoň, A.
Dočkalová , N. Kubát, A. Moyzes, K. N.
Nedbal, K. Schimpl , dr. Sv. Stm a dalšf. Dokument o Osvetovom zväze uvádza aj zoznam 86 s peváckych zborov
ako čl enov zväzu] . O jednom z koncertov referuje prof. Karol Ser9 v ča 
sopise Hudebnl v9chova ( 1933 ] . Odzneli na ňom v podani ASZ Balada Ctibor
M. Moyzesa, kantáta Demontáž A. Moyzesa a jedna z kantát L. Vycpálka. Vokálnu časf skladieb naštudoval Zdenék
HobUk. Akademické spevácke združenie
bolo bezpochyby popredn9m telesom. Je
však pravda, že na takomto poste sa
nachádzali - niekedy viac, niekedy menej - 1 iné telesá, aj ke d na diela vokálno-ln!itrumentálne, vyža dujťi ce velk9
interpretačný aparát, jednotlivé zbor()vé
telesá početne nestačili. Takto· za I. CSR
v Bratislave s pájali svoje sily na jmä
ASZ, Spevokol Zora, Spevácky zbor Cs.

hal zvolat valn~ shromaždenie, ponevdi!
sa chcel vyhntíf vyhovie( nar iadeniu bfjV(lMho režimu, podla ktor ~ho každý 11častn!k na oslobodzovacef akcii mal byt
zo spolku vyltíčenfj. Poznamendvam, že
mnoht naSi členovia sa akt!vne tíi!astnili na oslobodzovacef akcii a po pdde
BanskeJ Bystrice nedostavili sa do Bratislavy .

Po vojne ASZ ešte vyvljalo činnost,
ale zrejme bola možná len v s polupráci s dvoma ďalšlmi kolektlvmi so Spevokolom Zora a Evanjellck9m
spevokolom. Hovoria o tom účtovn é doklady z roku 1946 v s úvislosti s ich účin
kovanlm pri niekolk9Ch priležltostiach
v živote univerzity, ako boli promócie
a pod.
Po revolu čn9ch premenách v roku
1948, ked dochádza k nove j evldencll
spolkovej činno sti, dr. K. Hudec ako
predseda ASZ posiela 22. 6. 1949 s polkovému oddeleniu Mies tneho velitelstva
Národnej bezpe čnosti v Bratislave list
tohto znenia: ,,Predkladdm odpis žiadostt zo dfia 17. 11. 1945 č. 44/ 1946, ktor gm
bolo v zmysle § 3 ru17' . SNR č!slo 51/

1945 žiada n~ schvdlenie spolkovfjch sta:
nov ako at odpis hldsenla zo dfia 17.
aprtla 1948. Zdptsntcu o ustanovuftícom
valnom shromaždenl ako at listinu pr!tomnfjch . nem6žem prlpoflt, nakolko archlv z r . 1922, kedy sa ustanovuftíce
val n~ shromafdenle konalo, l)ol votnovfjmt udalosťami v budove Slovenske/
univer zity zničenfj.
Stí/Jasne vSak oznamufem, že Akademtck~ spevdcke sctružente od r oku 1944

stagnufe a od decembra 1943 sa už ani
spevdck e sktíSky nekonaftí. Zladam pret o, aby tdto sk utočnost bola vzatd na
vedomie a aby mt bola dand típrava pre
ltkvlddctu spolku".

Znenie úpravy pre likvidáciu som v
pozostalosti O. Tejkala nenašla. _Cttovan9 Ust však iste možno považova ť za
dokument potvrdzujúci koniec činnost!
ASZ. Cinnostl boha tej, záslužnej, ktorá
zostan e- trvalou hodnotou histórie s lo·
venského hudobného života a hudobnej
kultúry. Na pôde Univerzity Komens ké·
ho zborovo-spevácka aktivita ožila až v
roku 1964, čo už je však his tória slovenského zborového hnutia po os loboden!.
MARCELLA M!SAROSOVA

Akademické spevácke 1drulenie. V prvom rade druhý lfava K. Schimpl, treti
prof. dr. D. Orel.
Snlmky : archlv autorky č l á nku
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