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Mládežnícky ~rchester Európskeho spoločenstva vystúpil v Bratislave 

PRIATE[STVO NÁRODOV UTUŽOVANÉ REČOU HUDBY 
Hoci koncertná sezóna už dávno skon

čila, kto prišiel v utorok 29. Jtíla t. r. 
do koncertnej siene Slovenske( filharmó
nie, neolutoval. Stal sa účastnlkom via
cerých výnimočných zážitkov. 

Už štvrťhodinu pred začia tkom kon
cer tu vchádzali postupne na pódium so 
svoJimi nás troJmi mladi umelci zo všet
kých kútov Európy - dievčatá v červe
ných celokvletkovaných dlhých šatách 
so širokými sukňami, mládenci v jedno
duchých čiernych oblekoch s bielymi ko
šerami a tmavočervenými kravatami. Za
plnili ho do posledného mies ta a celý 
pries tor pred organom sa premenil na 
rozkvltnutQ záhradu, dýcha Júcu mlados
ťou, krásou, optimizmom. Ani hladiska 
sa nedalo zahanbit a ·s tará Red uta opäť 
zaznamena la jednu zo svo(lch rekord
ných návš tev. A ked potom prišiel k 
dirigentskému pultu s kromný, mladistvo 
vyzera (Ct cl š tfhly tmavovlasý dirigent s 
dobráckýml tmavými očami (rovnako ob
leč ený ako hudobnlcl). obecens tvo s nad
šenlm prvýkrá t prlvftalo v Bratislave 
1 37-členný (73 mládencov a 64 dievča t ) 
Mládefnfcky orchester Európskeho spo
Jol!enstvo [ ECYO = European communi
ty youth orchestra), na čele s ClaudJom 
Abba dom. 

Už po prvých ta ktoch 85 minút trva
Júce( 9. symfónie D dur Gustava Mahle
ra každý v s ieni cftll , že umelecký zá
žitok večera bude adekvátny vizuálne
mu. Spamlltl dlrigu (ťtcl Abbado viedol 
~vo(lch mladých zve rencov jasnými ges
tami bez a ke(kolvek okázalosti, no s 
vefkou sebadisclplfnou a koncentráciou. 
Počas celého koncer tu z neho vyžaro
val klud i nákazlivá istota , prechádza
jtíca na obrovský, perrektne pripravený 
orches ter. Jeho umelecké kvali ty predur
čoval prlsny výber hudobnlkov ( t. r . zo 
4000 uchádzačov). ktorý sa opa ku je kaž
dý rok l dvoJtýždňové sústredenie v se
verotalianskom Bolzane, kde orchester 

študoval 6-7 hodin denne dva programy 
s dvoma dirigentmi a kde mal v miest
nom dóme a j svoj prvý koncert [25. 7.) 
pred odchodom na 16-dňové turné po 
viacerých štátoch Európy [Taliansko, 
CSSR, M~R. Rakúsko a NSR). Priemerný 
vek Jeho č lenov, kror! sú väčšinou pos· 
lucháčml popredných európskych hudob
ných učil!šť, (e 20 rokov (najvyššia prl
pustná veková hranica je 23 rokov) . 
CSSR t. r. zastupujťt dva ja huslisti (TI· 
bor Kováč, poslucháč bra tislavského kon
zervatória a Jan Schuhmelster z pra žskeJ 
AMU), jedna huslistka (Jarmila PetrU
ková z VSMU) a jedna čelistka [Margit 
Koláčková z AMU). 

Nemienim sa podrobnejš ie zapodlevaf 
poslednou dokončenou, azda najkra Jšou 
Mahlerovou symlfónlou majstrový
mi hlbavýml , až mozortckýml r eminis
cenciami boha to čerpajQcimi z jeho ro
zorvaného a miestami drsne karikované
ho života - končiacej úprimnou roz
lúčkou s ludstvom a zmlerenfm sa so 
smrťou v pos ledných ta ktoch záveretné
ho Adagia, postupne sa s trácajúceho 
akoby v nekonečne ... Bolo už o net 
vela nap!sané .. . 

)ej terajšie predvedenie v Bratislave 
bolo po všetkých stránkach pôsobivé l 
olisahovo presvedčivé. Taliansky dirigent 
V. Abba do študoval dirigovanie vo Vled
m. kde mal optimálne možnosti dôverne 
sa zozn4mlt s celým Mahlerovým sklada
tolským o~kazom l s jeho autentickou 
reprodukciou , ktorll navyše umocnil svo
jou skvelou umeleckou osobnosťou. 

V mladom telese našiel velmi poxor
n9ch l .oduševnelých realizátorov svo· 
!ICh predstáv. Od jednoduchej hudolmej 
frclzy cez 'jednotlivé časti, až po celil 
symfóniu~ Hoci tento orchester, pocho
ptterne, nemOže mat vzhladom na jedno
rázovosť l krátkosť spolupráce vyhra
nené znaky toho-ktorého svetového tele
sa, cha rakterizovala ho technická pre-

XXX l. PlEŠŤ ANS KÝ FESTIVAL 
Dramaturgia XXX!. ročnlka Piešťan

ského festival u v ne Jednom ohlade vy
bočila zo zaužlvaného stereotypu. V pro
gramoch koncertov sa ob(avlli menej 
hrané die lu, bu a( ta ké, ktoré v pred-
chádza Júcich t•·och desa ťročiach existen
cie fes tivalu ešte vôbec nezazneli. 
Hfadanle nových. pripadne zabudnutých 
hodnôt Je iste pozltlvnym javom. 1 ked 
v sebe skrýva určité r iziká ( znlženle 
poslu cháčsk eJ prltažlivostl, nevhodný vý
ber) . Pri konclpovanr festiva lovej dra
mnlurgtc dôl~žltú úlohu zohrali liež t.1 

Aa ktalty dhilllllt Ale•Ailder aahban. 
Snfmk.a: l. Grossma nn 

vetné jubileá sklada telov, reprezentujll
clch nielen svetovll, ale aj na~u hudob· 
nll kultllru. Zvlášť dôstojne - po s trán
ke kvantity a kvality - bol prlpome
nutý umelecký od kaz Franaa Liata. Zas· 
túženej pozornosbi sa dosta lo l Giovanai
mu Battistovi Pergole&lmu. Treti skle
da ter, na ktorého sa v tej to sllvlslosti 
pamätalo, bol Carl Mana •on Weber. 
Z našich skladatelov boli zastllpenf me
dzi Jubila ntmi AJei[Bnder Moyses, Jú 
Cikker, Andrej Oi!enU a DaiBD Manln• 
i!ek. Mimoriadne bohatý podiel sloven
ske J tvorby do"(llňall ešte diela Eagna 
Suchoňa a Ladislava Holoabka. Sympa
tický bol 1 zámer zaang.ažovaf do fes
tivalového diania dirigenta Ľudovlta Raj
tera práve v dňoch jeho osemdesiatln. 
Zla l , umelec musel odriecť llčas( zo 
zdravotných dôvodov. Bola to jeho prvá 
absencia v dotera jšej histórii Piešťan
s kého festivalu. 

Okrem kladných stránok mal drama
tu rgický plán a( svoje zápory. V tomto 
•·oku sa dale J znlžll poče t symfonických 
koncertov. Predvlani ich bolo ešte osem , 
vlani sedem a teraz už Iba štyri, čo je 
predsa len pr1llš málo. Coraz menšie zas
túpenie orchest ra SF, ktorý v prevažnej 
miere zabezpečuje symronlcké koncerty , 
sa nedá ešte samo osebe Jednoznačne 
označiť za znlženle úrovne festivalu, le
bo toto te leso obyča j ne nepodáva svoje 
vrcholné výkony na piešťanskom pódiu ; 
:de v~a k o znepokojujllci proces, o pre
Jav Is te( lnvolúcle. Navyše pre XXXI. PF 
su naplánovalo ani hos fova.nle ďalšieho 
symfonického telesa, čo v minulosti bý
valo skoro pravidlom. V dOs ledku m:a· 
lého počtu symfonických koncer tov 
vznikla kuriózna situácia - na fes tiva le 
neodznela ani jedna symfónia. Uprázd
nený priestor zaujala komonná hudba. 
Styri koncerty patr ili komorným orches· 
trom, (eden komornému sOboru, da leJ Sil 
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Z vyattpenia Mltdelnfckello orchestra Európskeho spoločenstva v Bratialave. 

clznosť, svieži lesk zvuku, mladis tvý 
temperament 1 prekvapivá jednoliatosť a 
vyrovnanosť všetkých skupin. Na čele 
viacerých boli dievčatá [violy, harfy. 
flau ty , lesné rohy) a aj v sólach sa 
predstavili ako vynlkajllce hudobnlčky. 
AJ konce rtn! ma(stri hus lel (z NSR) a 
čiel [Angličan ) podali v sólach l vo ve
deni obrovských skupin [22 prlmov a 
16 čiel) presvedčivé , až zrelé umelecké 
výkony. Sláčiky sa vyznačov ali jasným 
sýtym zvukom, drevá virtuóznou techni
kou [s mimoriadne temperamentným, no 
výborným l. fagotlstom a klarinetistom) 
a plechové nástroJe dokonalým ladenrm. 
najmä v svietivých unlsónach š iestich 
trťtbkárov. 

Po doznenf symfónie sugestfvny m, do 

predstavili tri sláčikové kvar~e tá, po led 
nom dychové a klavlrne kvinteto. Okrem 
toho sa realizovali dva organové reci · 
tály a jeden večer bol venovaný klavlr 
nemu umeniu. Skoda, že sa nenašlo mies· 
to aj na kva litný vokálny koncert, ktorý 
sa do le tne( festiva lovej •a tmosféry priam 
žiada. 

Slávnostné otvorenie XXX!. piešťan
ského fes tivalu ( 13. júna), pozostávalo 
z troch podujati. Najskôr v krá tkom pro
grdme vys túpilo Fllharmonické kvarteto 
La spoluúčlnkovania Idy Rapeli!onj s 
dielami Jána Cikkera a Borila Cajkov
ského. Otváracl ceremoniál potom po
kračova l trad:čným fanfárovým koncer
tom na te rase Domu umenia , na ktoré 
nadviazalo prvé vystllpenle orchestra 
Slovenskej filharmónie na čele s je j šéf
dirigentom Bystrlkom Reluchom. Roman· 
Ucké variácie na dve rudové plesne z 
okolia Pleiťan, op. 72 pre malt orches· 
ter od L. Holoubka sa neocltli ako úvod
ná skladba na programe náhodou. Autor 
ich venoval Piešťanskému festivalu, pre
tože dielo vzniklo .,po intenzlvnych mu
zikantských zážitkoch" , ktoré mu poskyt
li tieto letné hudobné slávnos ti. Zarade
nie symfonickej s uity z 3. deJstva 01Je· 
ry-baletu Mlada - Noc na hore Triglav 
- od Rimského-Koraakova na otváracr 
koncert nebolo najšoostne jšie, pretože 
to to dielo napriek velke J zvuko ve J fareb
nos ti nedokáže plne zau(a f ppsluchál':a 
svojou výpoveďou. Sólista večera Ewald 
Danel v Beetboveno•om Koncerte pre 
hnsle a OJ'Chester D dar, op. lil bol vcel 
ku llspešný. Prvá časť vyznela s ice ešte 
dosť bezobsažne, potom sa a le umelec 
vh lbll do hry a prenikol k podstate die 
la. Na svojom druhom koncerte uv iedol 
orches ter SF s dirigentom Zdenkom Koi 
Jerom Suchoňovu Baladjck6 s uitu pn 
vefkf orchester, op. 9. Toro rané, a le 
vef·nl zclvat.né dielo už predznamenáv <~ 
ďa lši autorov vývoj. V Košlerovom no 
š tudovanf sa plne upla tn ila expreslvnost 
a emocionali ta partltllry. Prltomný skla 
datel , ktorý je zároveň predsedom Fes 
uva lového v9bor u, sa poďakoval 1.a in 

Snlmka : ). Luky 

nf:lkonečna sa s tráca júcim pia nissimom, 
zaznel búrlivý aplauz až po nlekolko
sekundovom tichu, no potom trval pl 
ných osem minút Obecnstvo márne ča 
kalo na prfdavok , unavenf umelci sl mu
selt odpočlnOf. ved už ráno ich čaka la 
cesta do Budapeštt u večer ďalši kon· 
co rt. 

Vys tupenla eurOpske-ho Mládežntckeho 
urcheslra su všade s tretávalO s vefkým 
oh lasom. Nie dlv, ved sú skutočnými 
poslamt prla telstva l mierove( spoluprá· 
ce medz1 v~etkými európskymi národmi, 
bez rozdtelu spoločenského zriadenia. 
Hoct Jeho l': lenovia hovoria rOznyml ja· 
zykm l, spája Ich reč hudby , ktore( všet
ci dôverne rozumejú. Na pód1u i v hla · 
disku . MIKULA$ KRESAJC 

l erpr~.otul.t .J svutho dielu . Weberova Koo
certnj skladba f mol, o p. 79 pre klnlr 
11 lll'Cbester je obsahovo dos! povrchná , 
ale velmi efektná kompozlcia, posta vená 
na vi r tuoztte. Vyžaduje drobnú pohyb
livú u maximálne vyrovnanú techniku 
Tie to požiadavky celkom nesplňal a só
llstkfJ Jindra Kramperovil. jej hra vzbu 
dzovala dojem. akoby siahala až nu dno 
svoflt:h technických možnosti. Navyše
skiddbu a 1 zbytočne dramatizovala. Vý
znamným uboha tenrm fes tivalove J dra
ma turgie bolo zaradenie Verdiho monu 
menlu Quattro pezzi sacri. Dirigent pev 
ne sklbll dob re znejOcl Slovenskf filhar
monlckf 1bor (7. bôrmajs ter Pavol Pro· 
cháska ) s orchestrom. takže roto ver 
ké vokálno-lnl:tru•menlálne die lo su ztl 

skvuto v l)lnej umeleckej s lle a s ta lo ~" 
ozdobou fest ivalu. 

Aluandor Rahbarl 7. Ru kOska patr! k 
vf•·a zným dlľtgeniOnl , ktor! dokážu vti s 
núf 1,1eča f svote l o::.obn ostt i noioricky 
7.nAmym ~ kludbám. V teho podanf znel,, 

f ľokral'ovanle na 3. s t r. f 



STACCATO 
• DRAMATURGJCKf; PLANY SLOVENSKfCH OPER· 

NfCH, BALETNfCH A SPEVOHERNfCH SÚBOROV PRE 
SEZONU 1981-87: 

- OPERA SND BRATISLAVA: L. Janál!ek - )ej paa
torkyňa, W. A. Mozart - Carovná flauta, J. Cikker -
Zo llvota hmyzu, G. Verdi - Rigoletto, O. Nicola! -
Veselá panie z Windsoru. BALET SND: A. Mal!avaria· 
nl - Othello, J. Stra ou - Netopier (ako balet!). 

- OPERA SO KOSICE : G. Verdi - Dvaja Foscarlovla, 
N. Rlmsklj-Korsakov - Zlatý koh6tlk, C. Monteverdi -
SA boj Tancreda a Clorlndy (spolu 1 baletným 16borom), 
J. Benel - Skamenený (v Stó.dlu Smer) . BALET So 
KOSICE: A. MeUkov - Legenda o láske. 

- OPERA DJGT BANSKA BYSTRICA: Ch. W. Gluck 
P.oJeplený plja.n, G. Verdi - Nabucco, G. Pucclru -
Bohéma. BALET DJGT BANSKA BYSTRICA: ). StraUM -
Na modrom Dunaji. 

- SPEVOHRA NOVEJ SCflNY BRATISLAVA: F. Lou
we - A. J. Lemer - My Fair Lady, F. Suppá - Bocca· 
celo. 

- SPEVOHRA DJZ PRESOV: K. J. Listov - Sevastopol· 
aký vall!fk, E. Kálmán - Fialka z Montmartru, E. Cheb
rier - Hviezda, J. l'acanovskf - Ako sa stal cvrl!ek 
huslistom. 

• CORO SAN JORGE, mielaný lpanlelsky zbor z Mad· 
ridu, vyst6pll v polovici j61a na niekolkfch koncertoch 
v CSSR (Trenl!ianske TepUce, Pieiťa.ny, Bratislava, Kar
love Vary) ako hosť mieianého zboru Collegium techni· 
cum z Kolte. Teleso vzniklo práve pred desiatimi rokmi. 
jeho repertoár je nezvykle i lroký - siaha od grego
riánskeho churAlu ol po s61!asn6 tvorbu (1. Stravinskij, 
C. Halfer, F. Mompon). Výber z neho zaznel pod vede· 
nfm Rafaela Zornozu. Najviac zapôsobili l!ernošské spi
rituály, tiprovy lpanielskych a baskických ludových ples· 
nl, ako aj skladby T. Lodovica da Vittoria, A. Bruckne· 
.ra - a hymnická pieseň E. Suchoňa Aká si mi krásna, 
milA pozornosť nAimo publiku (v Bratislave pre vefký 
bpech zaznela aj druhý raz - ako posledný z prldov
kov). Zbor m6 poloomatérsky charakter - tvoria ho 
näl!la ltudentt, ale jeho zanietenosť mu m61e zAvidieť 
nejedno profeslon6l.ne teleso! O kvalite ipanielskycb 
hostl svedl!l skutol!nosť, le vlani zfskali 3. miesto na 
med1dn6rodnej 16ťall v Tolose a l. miesto na festivale 
Voces de la Juventude v Avanjuez. (I. V. ) 1. 13. SEZONA STATNEHO KOMORNtHO ORCHESTRA 
!ILINA pol!fta s uvedenfm 12 premiérových programov. 
Dramaturgický plán novej sez6ny zohladňuje výročia 
politického charakteru (predovletkým 65. výrol!le zalu
lenia KSC, Medzinárodný rok mieru), jubileá a výrol!ia 
výsnamnýcb hudobných skladatelov - Alexandra Moy· 
z esa ( nedoiiU! 80. narodeniny), Jána Cikkera ( 7!1. na
rodeniny l. dr. Ľudovfta Rajtera ( 80. narodeniny), Zden
ka Mlkulu (70. narodeniny). Franza Liszta (100. výrol!le 
6mrtla). C. M. von Webera (200. výrol!le narodenia), 
O. Sostakovll!a (nedolité 80. narodeniny) , Ch. W. Glucka 
( 200. výrol!le 6mrtla) a vytvára ve fk ý priestor s61!asnej 
slovenskej hudbe (6 titulov + 4 tituly uvedené premié· 
rovo - Rajter, Meier, Godár, Krák), l!eskej a sovlet
skej tvorbe a tvorbe zo socialistických krajin a ul t.ra
dll!ne dbá na uplatnenie mladej umeleckej gener6cle 
Interpretov predovietkým zo Slovenska. Dirigentmi jed
notlivých koncertov budti J, Valta (!1), P. Sibllev (3}, 
dr. Ľ. Rajter, W. Stiefel (NSR). R. Zimmer a L. Petek. 
Ako s6listl sa predstavia J. Horská (alt), M. Pivka a 
l. Gajan (klavlr) , J. Figura ml. (flauta), A. Sest6ková, 
V. Hude~ek a F. Figura (husle). R. Vandra (violonče
lo l, J. Spal!ek (bas), zo zahranil!ia R. Radov - BI:R 
a B. Konrad - NSR (klarinet) , V. Gornostajeva - ZSSR 
(klavfr) , B. Denner-Deckelmannová - NDR (alt), P. Gal
luis - FrancCazsko (flauta) a ďaliif. Na niektorých pro
gramoch budti participovať kolekttvne telesá - Spevác
ky zbor mesta Bratislavy, Detský spevácky zbor OdborA· 
rlk, Spevácky zbor Kysuca a Jazz-collegium Zllina. Sve
tový klasický repertoár je v dramaturgickom pláne, ok
rem jubilantov, zast6pený dielami ). S. Bacha, A. Vl· 
valdiho, A. CorelJiho, O. Clmarosu, J. Haydna, W. A. Mo
zarta, L. van Beethovena, F. Schuberta, H. Mendelsaoh
na-Bartholdyho, F. Chopina, A. Dvofáka, G. Mahlera 
anal!ná pozornosť je venovaná aj hudbe 20. storočia, 
ktor~ bud6. reprezentovať diela l. Stravinského, O. Sos
Uikovil!a , A. Coplanda, J. lbMta, S. Prokofieva, A. Ho
neggera, O. Mllhauda, M. de Fallu a Iných. 

Tri premiérové programy budCícej sez6ny odznej6 v 
rámci najvýznamnejilch hudobných podujati v Zlllne -
9. program na Prehliadke slovenského koncertného ume
nia (april), 10. a ll. program na 10. rol!nlku Zlllnské bo 
festivalu komorných orchestrov (máj). Vletky premiéru· 
vé programy bud6 reprlzované aj v ďallfcb mestách, 
predovi etkým Strecto.lovenského kraja. 1. NOVt HUDOBNINY VYDAVATEI:STVA OPUS ktoré 
prlill do redakcie Hudobný !ivot. A. Albrecht: Trlo pre 
dvoje huslf a violu ( Partlttira, hlasy): V. Koflnek: Slo
venské rudové piesne (pre l alebo 2 buslf) ; J. Melkovič : 
Cal!ky hral!ky (wbcov6 nauta a klavlr) ; Návlteva v ope· 
re (známe mel6dle z opier Don Giovanni, Carovn6 flau
ta, Carostrelec, Barbier zo Sevilly, Dcéra pluku, Cár 
a tesár, Marta , Tannhäuser, Lohengrin, Trubad6r, Tra
viata, Rigoletto, Faust a Margaréta, Predaná nevesta, 
Cermen a Netopier v klovlrnej Caprave P. Bagina) ; J. S. 
Bach : Dvojhlasné invencie a Trojhlasné sinfonie (Kla
vfr) ; P. Bagin: Melancholické miniatúry pre komomt 
orchester ( Partlt6ra) ; ). L. Bella: Svadba J6nollkova, 
kantáta pro s6lovt1 hlasy, mieianý zbor a orchester na 
slová romance J. Bottu Smrť J6noilkova (Kiavlrny YÝ· 
ťah); Carulli-Carcassl: Gitarové lkola (upravil Vojt!ch 
Tukač): Mel6dle prlatefov - Výber x piesňovej tvorby 
ruskfch, sovietskych a slovenských skladatefov (Spev 
• klavfr l ; A. Očen,i: Klavlrna tvorba - vf ber ( Pluit, 
NOYt jar, Obrázky x báji, Svadobné tance) ; A. S6dllk: 
Skola stupnJc a akordov pre gitaru ; Klavfrna abeceda 1 
(Výber a revfzla V. Llchnerová st.): v. Koffnek: Hu.s
rov6 lkola, 3. zoilt ; Sonáty majstrov - Corelll, Haupt· 
mann, Haydn, Mozart, Weber (Husle a klavfr, výber a 
revlsla V. Koffnek) : Btihmov6-GrlinfeldoY6-Sarauer: 
Klavfma lkola pre začlatočnfkov ; o . Martinček : Kaleldo· 
skop skladieb pre gitaru ; }. Dont: 24 prlpravuýoh cvi· 
čenl k etudtm Kreutzera a Roda, op. 37 (Husle) . Sl&
venak6 komomt hudba l - Hruiovskf, Malovec, Parfk, 
Zimmer (Husle a klavlr, husle) ; HuslO'ft ikola. Pn6 
prednesoyé skladblfky, 2. zolit (Husle a klavlr, husle) . 
HuslOYá lkola. Prednesové skladby, 3. aolit (Husle a 
klavlr, husle) ; M. Nodk: Styri preJtdl6 pre symfOillckt 
orchester (Partittra-fakslmlle); I . Zeljeoka: 11. klavfmy 
Jroncert - Pntmeay (Partltira-fakalmlla) ; Klnlr 20. sto· 
ručia 1Aibén4z, Deblllly, Poulenc, Mllhaad, Prokofiev, 
Jelek l: S. Hochel: Detská suita. 

Absolventské koncerty Konzervató Ja v žiline 
'fohtoročnl absolventi žilinského 

konzervatória sa predstavili na 
ll verejných a Interných koncer
t<>ch, na ktorých sme si mohli vy· 
počuf takmer trt desiatky výbor
ných v9konov. Záverečný k<>ncert 
patril u! tredlčne tým posluchá· 
čom, ktor( šlrlll dobré meno svojej 
školy počas celého štt1dla ; a tak 
Ich posledné vystt1penle na pôde 
konzerva tória zvýraznilo spolu
účinkovanie Státneho komorného 
orchestra Zllina. Aj naprie k tomu, 
~e výbornýoh vystt1penl bolo vera, 
len málo z nich možno označlf za 
mimoria dne, za také, ktoré by sa 
na trva lo zaplsali do histórie ško· 
ly. Dramatu·rgla koncertov zahrňo· 
vala skladby s kladatelov vš etkých' 
š týlových obdobi, výrazne však 
preV'D!ovali diela romantikov, a Č·O 
je potešltelné, mnoh! slabli po au
toroc h 20. storočia. 

Akorde6nové oddelenie predsta
vilo tohto roku štyroch výborných 
!lakov. l. Sprochod (z tr. prof. 
M. Seidln l ukázala vo Fialových 
Aforizmoch a Feldových 4 Inter
mezzách brliantnt1 prstovt1 technl· 
ku , diferencované dynamické 
nuansovanle a zmysel pre Inter
pretáciu modernej hudby. Aj H. 
Chládok siahol po súčasnom skla
cl!atelovl. Náročné kompozlcle z 
c yklu Ha trlkov9ch monológov (Va· 
rlačný, Koncertn9 monológ) vy!a 
dujt1 maximálnu koncentráciu, kul
tivovaný v9raz a muzikalitu. Ab· 
s olvent Ich plne zt1ročll vo svojom 
výkone. M. Gettov6 (spolu s Ch lá· 
dekom z tr. prof. l. Gajana) pred
vied la Sona tlny g mol, Es dur a 
D du r od J. A. Bendu (adaptácia 
klavlrnych diel pre akorqf;!ón) a 5 
sentencii od J. Hatrlka. V nich do· 
kázala diferencovať odlišnosti š tý· 
lu a adekvátne Ich zvýTaztt. J. 
Luptovská (z tr. prof. A. Pittnera) 
zostavila svoj polrecltál z Pre lt1· 
dio a fúgy c mol J. S. Bacha, So
náty C dur D. Scarlattlho, Kon
cer tného monológu J. Hntrlka a 
Karpatskej suity V. Zublckého. Po
dala vynlka jt1ct v9kon a zauja la 
najmä Intenzitou vcltenla sa do 
ducha s kladieb, ale 1 svojou Into· 
llgenclou, emocionalitou a brllant· 
n ou technikou. 

Početné spevácke oddelenie naj· 
lepšie reprezentovali š tyri absol· 
ven tky: O. Ponlltov6 (žiačka prof. 
l. Lukáčovej) sa vypracovala na 
poprednt1 speváčku triedy, ktorá v 
predvedených áriách (Monteve rdi, 
N. Rlmsklj·Korsakov, G. Donlzettl) 
za sprievodu prof. O. Andrejkove j 
preukázala št9lové cltenle, muz!· 
kálnost l kultt1ru v9rnzu. Rovnako 
úspešne sl počlnala D. StrauchoYi 
(z t r. prof. R. BOh ma). ktorá za
s pieva la áriu Xerxa z rovnomen
nej opery G. F. Hllndla a áriu Da
lily z opery Samson a Dalila C. 
Salnt-Sa!!nsa ( klavlrny &prtevod 
prof. E. Pittnerov á) . Náročný re· 
pertoár predviedla K. Blell!lkcwá 
[z tr. prof. I. Lukáčov, klavlrny 
s prievod prof. M. Pohunková ). 
Spieva la vša k v lndlspozlcll, kto
rtl sa s nn!lla kompenzovať zvýše
nou st1stredenosťou a prepracova
nlro prejavu. Očakávania splnila 
tiež J. Kojtalov6 (z tr. prof. R. 
BOh ma 1 - so sprievodom SKO Z I
lina predviedla árie Orfea a Iri· 
génle z opier Ch. W. Glucka [Or· 
feus a Eurydlka, lflgénla v Au· 
lide) . Ukáza la pekný hlasový m a· 
terlál, muzlkálnosť a prirodzenosť 

prejavu, no miestami bolo clU( 
prlllšnt1 zodpovedoost vyplývajt1cu 
z možnosti vystt1penla s orches
trálnym telesom. 

Oddelenie strunových nástrojov 
sa predstavilo absolventmi velmi 
pestrého nástrojového obsadenia. 
Program absolventského vystt1Jpe
nla gitaristu M. DrAbika (prof. 
D. Lehotský) pozostával z dvoch 
moderných kompozlclť st1časného 
českého sklada tela S. Raka (Suita , 
Variácie na tt érou J. Klempl ra ). V 
päťčast<>vej velmi náročnej Suite 
upla tnil svoj zmysel pre dynamlc
kt1, farebnt1 a agogickt1 dlrefen
cláclu jednotlivých časti. Variácie 
boli poznačené živelnou muzlkall· 
tou, ktorá spôsobila n a mnohých 
mies tach rytmlckt1 nepr ehfadnost. 
Violistka A. Sotnfkod (z tr. prof. 
J. Gla snáka ) predniesla za sprie
vodu prof. M. Singerovej Rapsódiu 
pre violu B. MartinO technicky 
spolahliv<>, len miesta mi chýbala 
väčšia Intenzita výrazu - rapso
dlčnost. Ľ. Halan (z tr. prof. B. 
Urbana, klavlrny sprievod prof. K. 
Rlroa nová) predniesol Hus!ov9 
koncert A dur, č. 2 K. Stamlca v 
adekvátnych •tempách o s dobrým 
frázovanlro. V jeho hre sn vyskyt· 
ll ien drobné tntonačné nepres
nos ti, čo nenarušila celkov9 velmi 
dobrý výk<>n. Kontrabasista B. Ko· 
rec (z tr. prof. J. Gro borza , klavlr· 
ny sprievod prof. Ľ. Fraňová ) po
dal svoj životný v9kon. V Kon
certe fis mol, op. 3 S. Kusevické· 
ho sa preja vil a ko citlivý, Into
načne a rytmic ky spofah liv9 hráč. 
P. Vaňoul!ek (trieda prof. T. Ko
váča ) dokáza l v Pauerovej Suite 
pre harfu bezpečne zvládnuť mo
demé vyjadrovacie prostriedky a 
s pojU Ich s barokizujt1cou pulzá
clou. Vo Fa ntázii na témy symfo
nickej básne B. Smetanu Vlta va 
od H. Trnečku naš ie l vhodnú ces
tu ako poslucháčom predvi esť 
zvukoma lebné možnosti hry na 
ha rfe prt zachovani konkrétneho 
výrazu tém Smeta novej Vltavy a 
rešpektovani ic h obsahu. 

Hojne zastúpené klavlrne odde
lenie sa aj tohto roku prezentova
lo nlekolkýrot v9bornýml výkon
ml. Hneď na prvom vere jnom kon· 
certe upútala H. Kilňanov6 ( žiač
ka prof. D. Dubenovej) obsahovo 
plne poch open9ml s kladba mi R. 
Sch u manna ( Paplllons) a M. Ra
vala (Hry vody ), ktoré boli na
vyše Interpretované aj na vysokej 
technickej a v9razovej t1rovnl. Ml· 
morladne náročnt1 s kladbu F. Lisz
ta Po prečltanl Da nteho podala R. 
La budov á (trieda prof. E. Kudjo
vej ) s pola hllvo, s velkou dávkou 
emocionality a s ústredenos ti. Ryli· 
ny C. Debussyho predniesla E. Be· 
retová [žiačka prof. Ľ. Krš kovej) 
so zmyslom pre odtlenenie Ich roz· 
ličných nálad s farieb [od pokoj · 
nej a ž po bt1rlivt11 a prekvapila 
aj Is tou vefkorysostou zvuku l 
stavby. Jedným z vrcholných zážlt · 
kov bol a bsolventsk9 program A. 
Prlesolovej ( F. Chopin: Balada 
g mol. op. 23 a L. Janáček : Soná· 
ta l. X. 1905) . Obe s kladby pred· 
niesla na vynlkajt1cej t1rovnl, v Ja 
náčkovi na vyše cizelovala každú 
frázu nn báze svojej bohatej muzl
kality . V. Vltéz predniesol ve!ko· 
ie pt1 Sonátu fis mol. op. 2 od ). 
Brahmsa. V nej prezentova l zmy
sel pre .. lnštruroentovant1 klavlrnu 
hru" na bezpečnej technickej ú · 

rovni. Aj ďalši !la k z triedy prot 
A. Kállaya V. Gajdoi preukáz.o1 
podobný prístup v skladbách svoj 
ho polrecltálu (F. Lis-U: Oberman
nove t1dolle, L. v. Beet·hoven: So
náta f mol, op. 57) . Jeho vfkon 
bol technicky brilantný, muzikant 
sky dravý a pritom podrladent 
jednote celku. 

Najpočetnejšie bolo zastúpené 
dychové oddelenie. V hre na rtau· 
te sa predstavili B. Zbiblajori 
[trieda prof. P. Figura st. ) a J. 
Richterov i (trieda prof. J. Figura 
ml.) . Obe zvládli rovnako dobre 
tecbnickt1 i obsahova s tránku skla· 
dleb. U prvej ( J. Demerssemann: 
Slxlenne solo de concert, op. 821 
prevládala preclznost a pravidelnt 
pulz, zatial čo u Richterovej [Kon· 
cert č. 4 G dur od F. Devlenne· 
ho) dominovala emocionalita a u· 
volnenost. Na vys tt1penl oboch sa 
podlefala klla vl11nym sprievodom 
prot. B. Flgurová. Hobojista J. P• 
karovi!! (z tr. prof. J. Kováčika) 
sl zvolil pre svoje záverečné vy· 
Stúpenie Koncer.t pre hoboj a kla
vlr C dur, W. A. Mozarta (sprie
vod prof. M. Komlóssyová). Aj na· 
priek negatlvnvm vplyvom trémy 
sn absolvent t1spešne vyrovnal so 
š t9lov9ml l technickými probléma
mi s kladby. Aj R. Mojlll [!lak 
prof. P. Blen l ka 1 absolvoval Mo· 
za rtovým dlleiom - Koncertom 
A dur pre klarinet a kiavlr. Za· 
hral ho bez ch9b, s pekn9m tónom 
a dynamlck9ml gradáciami. Dve 
časti Koncertu pre pozounu od G. 
Ch. Wagensella a Baladu od F. 
Martina predniesol R. Radakovte 
(vyučujtlci prof. J. Bukač, klavlr· 
ny sprievod prof. K. ltlmanov4). 
Jeho v9kon bol prlrodzen9. za!ltf 
a po vfrnzovej l technic kej strán· 
ke presvedčivý. 

Najlepšieh ~lakov konzervatória 
sprevádza pri absolutóriu SKO Zl· 
il na r tohto roku pod vedenlm pos· 
lucháča VSMU R. Stankovského! . 
Účinkovanie s profesionálnym te· 
lesom významne vpl9va na prof!· 
!ovanie umeleckej osobnosti začl· 
nnjt1clch Interpretov a je dOletl 
tou previerkou Ich sólistlckfch 
schopnosti. J. Vll!ek (z tr. pro!. 
M. Oravca) obs tál v tejto prevler· 
ke velmi t1spešne. S istotou a bez 
zakoUsanla predviedol Koncert 
C dur pre fagot J. Koželuha. Jebo 
hra bola pohyblivá. Intonačne a 
rytmicky presná, tón kul'l'lvovanf 
a zvučný. Poslednfm z plejády ab· 
so lventov (predstavil sa po vystO· 
peni J. Kojtalovej) bol klarlnetls· 
ta P. A polen (t rieda prof. P. Ble· 
nika), ktor9 predniesol Koncert 
E'S dur, č. 2 C. M. v. Webera. jebo 
hra znesie vysoké kritériá hodnote· 
nla: hral naspamäť, bezpečne, 
technicky bez kazu a aj na jtafšle 
miestn zvládol s lahkostou. Webe· 
rov klarlnett>v9 koncert vyznel v 
jeho podani ·po všetk9ch str4n· 
kach vyvážene a mo!no povedal. 
že jeh o vystúpenlm vyvrcholili 
koncerty tohtoročných absolven 
tov. 

Nie každá generácia prinesie 
mimoriadne talenty, a tak bodkou 
za záverečnými vystúpeniami toh 
toročných a bsolventov KonzervatO 
ria v Zlllne nech je remlniscen 
cla na ve lmi dobrú t1roveň vABI 
ny absolventsk9ch v9konov. 

K. CENKOVA 

Diplomanti VŠMU na pódiu Slovenskej filharmónie 
Dňa 26. júna t. r. patrila Koncertná steľ\ Slovenskej 

fi lharmónie trom mlad9m umelcom , poslucháčom Hu
dobnej fa kulty VSMU. Dlplomovfml prácarol sa prezen· 
tova li ko ntrabasista Radoslav Salina (z t·rledy odborného 
asistenta Jozefa Podhoranského 1 a sklada tel Peter Zagar 
(z triedy prof. dr. Ivana Hrušovského, CSc. ). Klavirist
ka Dana Saturyov6 (z t11edy zaslt1žilej umelkyne doc. 
Evy Fischerovej) st na svoj diplom musi sice ešte ro.k 
počkať, no v9ko noro v Klavfrnom kotu:erte c mol, KV 491 
W. A. Mozarta nezaostáva la za obidvoma dlplomnntml 
u t9m u mocnila pozitívny dojem z celého poduJatia. 
K lnterpretlicil náročného diela pris tupovala s dostatoč· 

nýro nadhfadoro a niektoré momenty predvedenia ma 
zaujali koncepčnou nápaditosťou a osobitosťou (napr!· 
k.iad celá druhá čast La rghetto, ktorá sa tem-pova J vý
razovo približovala skôr k Allegrettu) . Co sl však na 
výkone D. Saturyovej centro na jviac, je mimoriadne vy· 
vlnutý zmysel pre š tý1ovosf, ktorý svedči nielen o jej 
technlck9ch schopnostiach a amblclách, no predovšet
kfm o jej hudobnom lnte le k.te - devlze, bez krorej sa 
nedá realizovať žiaden rozsla hl ej~l umeleck9 projekt. 

Je nadmieru prljeroné konštat·ovu(. že podobné vlast
nos ti nechfbajú ani kont~abasLs toVli R. SailnuYI. Ten sl 
pre svoje absolventské vystt1penle zv,olll Koncert pre 
kontrabas a orchester fis. mol S. A. KuseYickébo. Prav
du povediac, táto volba je viac-me nej východiskom z nú· 
dze, nakol.ko Interpreti st1 pri zostovovll!Jll svojho reper-
toáru do značnej miery Limitov a ni nedostaču júc1m poč· 

toro opusov v oblasti koncer tantne ) llteratt1ry pre kon· 
trabas. Kusevlckého koncert nie je na)vďočnejšou kom· 
pozlctou a pri s ledova ni výkonu R. Sa~lnu som sa po 

kúšal Čim Ville odpúta ( Od rýdzo kompozlčnfch P'!'Oblé· 
mov, ktQré tát•o sk,ladba prináša v ho jnej miere. 1'ak čl 
onak, mladý a bsolvent HF VSM U dokumentoval skvelfm 
spôsobom svoju umeleckt1 vyzretosť a jeho vfkon sa 
stal velkfm prls !ubom do budt1cnostl. 

Slová uznania 11 úprlmného:• bdlvu adresu jem napokon 
aj mladému s kladatefovl P. ZagaroYI. Jeho diplomov6 
práca KoncMt pre komorut ôrchester vyvolala zaslll!e· 
n9 ohlas. Partltt1ru s om prellstova l Iba zbežne [preto 
s11 zrleknm rov.>tablej štebo komentára). ale už samotn~ 
audlálny kontakt s hudbou tohto koncertu svedči o ml· 
moMadnych tvOTlvých schopnostiach P. Zagara. Poeu 
ka autora korešponduje s tendencia mi mladej sklada 
telskej gene rácie a zdá sa . .akoby nadvllzovala na nlt 
vedt1cu do .,predwebernovských " obdobi hudobného vy 
voja. Nemá zmysel vyment1vat vzory, ku ktorfm sa ZJ· 
gar priam demonš~ratlvne hlási: podstatné je to, fe ne) 

de ani o vplyv Weberna, a ni o vplyv Darmstadtu. Kon· 
š tantné predznaroenanle na začiatku notovej osnovy, 
pevné a jasné metrorytmlcké kontt1 ry , kndencovanle 
k'<'lnta k-ordaml l a aké t1člnnél) , klasic ká Inštrumente
cla - to všetko nemôže osta ť nepovšimnuté. Pochopltel· 
ne, nejde o revolučné dielo, no z t-akto zvoleného poe 
rologického hladiska ho treba rozhodne z.aevidovaf -
a·ko prejav hudobného myslenia najmladšej slovenske! 
s kladatefskej generácie nastupujt1cej v priebehu osemde· 
siatych rokov. Koncert pre komo11ný orchester sa stal 
pekn9m vyvrcbolenlm podujatl·a, v rámci ktorého všetc1 
traja tnlentovanl umelci poskytli svojim priaznivcom 
hodnotn9 zážitok. Svoj podiel n a ľ\om majú aj orcb...., 
SF a VSMU. ako t dirigent OUver Dohnányl. 

IGOI )AVOUI1 



K nedofilým osemdesjatin6m n6rodného umelca Alexandra Moyzesa, 

VE[KÁ OSOBNOST SLOVENSKEJ HUDOBNEJ KULTURY 
Keby ml pred časom bol niekto p()o 

veda!, fe národn~ umelec Alexander 
Moyzes sn n edožiJe svojej osemdesiatky. 
nedokázala by som takejto prognóze 
uveriC. Nevedela by som sl vôbec pred
staviť, fe by Alexander Moyzes ma l chý
bat na vefk~ch hudobn~ch podujatiach, 
na slávnostn~ch z;asadnutinch, no na jmll. 
všade tam, kde sa čosi nové tvori , chys
tá, projektuje, že by svojim pomal~m. 
zdanlivo váhav~m spôsobom už nikdy 
nema l utrtlsit pochybovačnll poznámku, 
hoci vždy podporil dobrO vec. 

Takého som ho pozna la a naz~vala 
som ho optlmlstick~m s keptikom, čl 
skeptick~m optimistom. Zdanllv~ para
dox. Ale tak~ bol. Vedel, že všetko je 
možné, všetko sa dá urobi(, ked sa s ku
točne chce, ale vždy zapochyboval, aby 
vyprovokova l k väčšej a ktivite. 

Ak o ňom hovorlm ako o velkej osob• 
nosti slovens kej hudobne j kulh1ry ne
mám na mysli len jeho tvorbu. O tel 
sa už naplsalo vera a ešte sa aj na
plše. Dielo je uzavreté a očakávame ro~
slah lu, vyčerpávajúcu monografiu. 

Ver! ul jeho vstup do slovens ke j hu
dobnej kultllry bol Impozantn~. Jeho 
l. symfónia nebola Iba prvou s vo jho a u · 
tora, ale prvou s lovens kou symfóniou 
vôbec. A je to symfónia, ktorá každ~m 
nov9m uvedenlm znova a znova udivuje 
dokonalosťou formy, kompozlčn9m maj· 
strovs tvom, vyváženosťou obsahu, tnvenč
nosťou melodiky. A to ma l autor Iba 
<!4 rokov! V VII. symfónii , svojom vrchol
nom diele, a le aj v jednom z naj repre
zentatrvnejšfch diel celej slovenskej sym
fonickeJ tvorby, vytvoril Moyzes vari naj
úchvatnejšie Largo v slovenskeJ hudbe. 
Mohli by sme pokračovať - ale n ie o 
tom sa ml žiada hovoriť. · 

Chcela by som skO~ zdOraznit niekto
ré Moyzcs ove charakteristické črty a vy
zdvihnúť tie Jeho aktivity, ktoré pre slo
ven~kú hudobnú kultúru znamenali hna
clu silu posúva Júcu v9voj vpred. Je to 
predovšetk9m Moyzesov prfklon k všet
kému novému, progreslvnemu, smeruJú
cemu k vyššej k v a ll t e. Jeho vstup nn 
stránl1y kultúrnyc h t nsoplsov - najmä 
Elánu - dáva jasn~ obraz o tom, o čo 
mu vo v9vojl slovenskej hudby Išlo. For-

muloval s voje názory a predstavy jasne, 
pre vtedajšiu uhladenO spoločnos( znač
ne nekompromisne. V podst81e mu Išlo 
o charak ter s lovenskeJ národnej hudby, 
národneJ obsahom, no profesloná.lnym 
kompozlčn~m majstrovstvom na takej ú
rovni, aby sn mohla začlenlf do kontex
tu v9voja eu róps kej hudby 20. storočia. 
Cost podobného cltll a chcel nlekolko 
desia tok rakov pred nim aj Ján Levoslav 
Bella, ktor~ vzhladom na vtedajšie sl<>
venské pomery n emohol svoje názory 
realizovať doma, na Slovensku. Alexan
der Moyzes sl tdto pribuznosť uvedomo
val a napriek nekompromlsnému postoju 
k s taršej sklada telskel gen erácii hovoril 
a pfsal o Bellovl s Octou. Moyzes žil v 
čase, k edy svoju koncepciu slovenskej 
národnej hudby - l ked nie bez boja, 
n epochopenia ,a neprlatels tva mnoh~ch 
- dokázal mr'plnlf tvorlv~ml člnmi a ve
del p re ňu zfskaf celú svoJu skladatel" 
skú generáciu. 

Snaha o skutočne súčasné slovens ké 
umenie vrcholneJ umeleckej kva lity a ná
rodného, pr itom však a ktuálneho obsa
hu prlvledln Moyzesa k literárnej sku
pine DAV. Pre tofe, ako hovori Ladislav 
Burlas v Slovenske j hudobneJ moderne: 
.. Pod ťarch ou nov9ch sociálnych a eko
nomlck~ch sku točnost! predrala sa do 
poprE'dla a ktuál nos ti a j scclálna proble
matika a nntagonlzmy triedne . . . " (s. 
45). I ked u mladého Moyzesa nešlo o 
radikálne politické postoje, ma l už vte
dy silné sociálne cltenle; ospravedlňo
vanie vofby n áme tu v Slovenskom den
niku z pera Iva na Ballu pred bur žoáznou 
spoločnosťou v teda fšleho Slovenska nie 
je opodsta tnené. Hovorila som nlekofko 
ráz o tom s a utorom Demontáže - no 
najpresved čivejšie o tom hovori jeh o 
hudba samotná, ktorá vyvracia nepravdu, 
že .. ... Moyzesovt bol hudobn~ problém 
prlus a Ponlčanovu báseň st vybral pre
dovšetk~m preto, že mu dávala možnost 
vybudovať mocne gradovan~ celok . . ." 
(Slovensk~ dennfk č. 37, 1933). Moyzes 
nikdy. vo svojej hudbe ntč nepredstle
ral. V sedemdesia tych rokoch v jednom 
rozhovore povedal, že nenaplše a ni llD

tu a k nemá čo povedať. T~m sa prihlá
sil k marxistickej estetike a k lenin-

XXXI. PIESt AN SKÝ FESTIVAL 
( Dokončenie :t L str.) 

Uhorsk6 raps6dJa l!. 2 F. Liszta novo, 
s určlt9m parodlzu júclm nádychom, a 
bola skutočn~m ohňostrojom nápadov. 
Na monotematickom llsztovskom koncer
te dirigova l Rahbar! presne, tempera
mentne, a hoc! sa mu s orchestrom SF 
nepvdarllo realizova ť všetko, čo nazna
čil gestami (symfonická báseň Tu.o ]. 
jeho hosťovanie zanechalo zážl ta k, na 
ktorý sa tak skoro nezabllda. V Llaz~ej 
Fantbli C dur pre klu·lr a orcheater 
na Schubertovho Pótnika sn Brlgitte En
&ererov6 z Fra ncúzs ka predstavila ako 
umelkyňa so širokou dynamickou a v~rn
zovou škálou, s ku ltlvovan~m tónom a 
zmyslom pre adekvátne vystihnutie ob
sahu s kladby. Zaujfmav~m prlspevkom 
do llsztovského večera bola symfonická 
scéna Hommage il Llazt od sóčasného 
maďarského s kladatela Idna Erlida. Prl
tomn~ autor dokázal modern~ml kompo
ztčn~ml prostriedkami prlblfžlf roman
tlck9 sve t svojho vefkého krajana. 
Posledn~ koncer t orchestra SF dirigo

val mies to l!udovfta Rajtera opl!f Byatrlk 
Rclucha. Rovna k9 ná me t - leto - st 
pre svoje diela zvolili A. Dvol'6k 1 J. Cik
ker. Každ~ z nic h ho však stvárnil z 
Iného pohfad u. Dvoi'ákova predohra 
V prlrode, op. 91 zobrazuje toto ročné 
obdobie ako idylu, k9m Clkkerova sym
ronlcká báseň Leto, op. 19 je plná napil
tla a expresivity, ktoré orchester tlmo
čil s väčšou presvedčivosťou. Napr oti 
tomu Llaztova symfonická báseň Lea pr~
ludea mala viacero nedosta tkov, dokonca 
aj v súhre. Mlad~ maďarsk~ klavirista 
Endre HegedHa v Llutovom Koncerte 
pre klevlr a orcheater i!. 2, A dur vy
zdvihol jeho poetickú stránku na úkor 
bravúrnej virtuozity. Svojmu poňatiu pri
spôsobil aj tempá, ktoré boli o niečo 
poma lšie a cel~ koncert vyznel snivej
šie a zaoblenejšie než u ln~ch Inter
pretácii. 

St!tny komornf orcheater !Ilina s me
nej v9razn~m talians kym dirigentom Hu
bertom Stuppnerom naštudova l ďalšiu 
slovenskú s kladbu - RuraUu aloncu 
pre al6i!Jkovt orcheater, op. 19 Andreja 
Oi!en61a. Sprlevadnťi ólohu mal orches
ter v ConcerUne pre klavlr lav6 ruku a 
komornf orcheatet' Bohllllava Martini. 
Libanonská kla viris tka Anne Fawazovt 
v sól·ovom parte vzbudzova la dojem, že 
použfva obe ruky. Vytvorenie te jto 11!1-
zte je vlastne hlavn~m techn!ck~m prob
lémom kompozlcle. Natfsk·a sa vša k otáz
ka, čl uvádzanie s kladieb tohto druhu 
je opodstatnené a či - ak v~nlmočne 
ne1de o jednor ukého klaviristu - n ie 
sn samallčelné. Ťažisko koncertu spočf-

valo na Pergoles.lho rozsiahlom die le 
Stabat mater pre aóla, zbor a orchester. 
Spoluúčlnkoval SFZ so sólistka mi Evou 
Blahovou a Dagmar Peckovou. Snáď aj 
prázdne hladiska - práve sn hra l " dO
ležitf' zápas MS vo futba le - zaprlčl
nllo, že Interpretácia zostala Iba naprie
mernej úrovni. 

Nepomerne lepšiu atmosféru vytvor ila 
vypredaná sála pre vystúpenie Slovan
akého komorného orcbeatra na čele s 
umeleck~m vedúcim Bobdanom Warcha
lom. Nn programe boli diela sta r~ch 
ta lia nskych majstrov (VIvaldl, Tartinl, 
Roulnl) . Tentokrát však akoby sa zo sO
boru vytra tilo s trhujúce nadšenie a ra
dost z hlľy, ktoré st1 preň tak typické. 
Najproblema tlc-kejšle vyznel Tartiniho 
Koncert pre violončelo a al6i!iky D dur, 

Sovieuky komornf st.bor Baroko 

kde prekvapila nedostatočná súhrn a tn
tonačná labilita. AJ sólista Jozef Podho· 
ranakf zostal svojej povesti čosi dlžn9. 

Známu pravdu, že vynika júci sólls tl 
ešte nemus ia tvorU vynika júce teleso, 
potvrdzuje l komorn~ orchester Cappel
la IstropoUtana. Hre tohto telesa ch~ba 
la ]ednollatost a hlbšia emocionalita pre
Javu. Možno, že silnejšia umelecká osob
nos t za dlrlgentsk~m pultom by dokáza 
la preklenl1t niektoré nedostatky, no ra 
kúsky diMge nt Paul Kanfllctúedel ľwu 
rozhodne nebol. Hlavn~m 'nedos tatkom 
trLa sólistov (Elzbieta Stefaíiska-Luko
wJcsov6, Milan Brunner, Ewald DaneJ) 
v Bachovom Brandonburskom koncerte 
i!. 5 bola zvukové nevyrovna nosť. 

v konkurencii komorn~ch telies naj 
le pšie obstál SukoY komornt orcheater. 
Má nielen vynikajúcich sólis tov v oso-

s ke l teórii odrazu bez velk~ch slov a 
učen~ch formu,lácll, proste a jasne. 
Pokrokovosť Moyzesovho myslenia a ci

ten!a sa prejavovala počas celého jeho 
života. V čase fašistic kého š tátu v pro
gramovej dra ma turgii vysie la nia Sloven
s ké ho rozhlasu, po osloboden! v óčast! 
nn budovani nového hudobné ho života. 
Bol vša de tam, kde sa rodili nové kon
cepcie a člny: pri vzniku Slovenského 
Tuctové h o umeleckého kolektlvu, VysokeJ 
školy múzických umeni, Slovenskej cn
harmónie, Zväzu slove nsk9ch sklada te
lov, Bratlslavsk~ch hudobn~ch slávnosti 
- bol prv~m predsedom !ch festiva
lové ho v9boru. Zasta l sn všetkéh o nové
ho - 1 ked vôbec nesúhlasil s bezob
sazn~m exper!mentovanlm - no nezná
šal y umeni ná tla k. Vedel, že dobré sa 
presadi a zlé zanikne. Sám pri svojom 
tvorivom dozrlevanl prešiel vlacer~mi 
peripetiami, k9m našiel sám seba. A ked 
svoju pravdu našiel, drža l sa Jef . 

Sú tak!, ktor! ho považova li a považu-
111 za konzervatlvneho. ja s l myslfm, že 
bol zásadov~. Zásadov~ 1 vo svojich omy
loch. Napriklad v názore na tvorbu Leo
ša Janáčka a Bohuslava MartinO. T9m 
sa vša k neublfžt ani Janáčkovi , a ni Mnr
tlnil , ani Moyzesovl. 

Hovor! sa, že Moyzes bol zásadov~. ba 
až tvrdohlav~ a j ako pedagóg. Má m a le 
pochybnos ti, čl je to celkom ta k. Jeho 
pedagogic ká činnost je neocenllefná. 
Ňou pokračova l v realizácii svojich ná
zorov na s lovenskú národn\1 hudbu, na j
ml! v nárokoch na kva litu profesionál
neho ma js trovstva kompozičnej práce. 

Vychova l nlekolko generácii sloven
sk~ch s kladaterov najprv ako pedagóg 
Hudobne j a dramatickej akadémie, po
tom konzerva tória a napokon a ko pro
fesor Vysoke j š kaly ml1zlc k9ch umenf. 
Pr vi jeho odchovanci pa tri li k jeho vlast 
nej generácii - od seba Ich de lilo tba 
J:Jár rokov ( Očenáš, Kardoš) .:.1 posledn! 
oatrta k na jmladše j sklada tols kol gene
t•ácll. Väčšina z nich potvrdzuje , že Im 
dal pevné základy pre ďi!ISI rozvoj Ich 
tvorivej činnosti, l ked tm štúdium u 
tej to silnej osobnosti pri nieslo vera ta ž
k~ch chvff. 

Na svojtch žia kov kládol vysoké po-

bách }oscfu Suka a Miroslava Kosinu, 
a le za uJa l a j svojim homogénnym u deli
kátnym zvukom. Jeho kult lvovan9 prejav 
sa naj lepšie upla tnil pri Interpre tácii 
skladieb VIvaldiho, Vaňhnla a Mozarta. 

Barokový komorný orchester zo So
vietskeho zväzu tvori 6 hráčov, včltane 
umeleckého vedúceho, v~borného hus
lis tu Igora Popkova. Ich re pertoár Je zlo
žen~ preva~ne z úprav orchestrálnych 
a klavfrnych skladieb (Händel, Vivaldi: 
Concerto grosso, Prokofiev: Prchavé vldJ
ny). V staTe j h udbe zastupuJe flauta 
ll . husle a hoboj violu. Takéto riešenie 
ne možno považovať za optimálne a vari 
aj preto najlepšie vyznela Leclairova oM
glnálnn Sonáta pre husle, violončelo a 
čembalo D dur. 

Svoje kva lity potvrdilo Bratislavsk~ 
dychové kvinteto, ktoré uviedlo die la 
Rameaua, Rajchu, Roaalnlho, Farkaaa a 
lberta. Napriek tomu, že Ide o vyrov
nan~ súbor. t reba vyzdvlhnt1ť umelecké-

Snlmka : L. Marko 

ho vedúceho Frantllka Machatsa, ktor~ 
je fagotlstom velkého formátu. Druhou 
v~raznou muzlkants kou osobnosťou te 
hráč n.a lesn 9 roh Jozef lll~l . Ich kon
cer t by s l bol rozhodne zaslúžil väčši u 
pozornosť zo strany obecenstva. 

Schamannovo kvinteto patri do zväzku 
Drážďanskej filha rmónie. Spec!a llzuje sa 
na lnt~>rpretáclu s kladieb Roberta Sebu
manna n a j na piešťanskom koncerte 
najlepšie vyznela jeho reprezentntfvn.a 
kompozlcla Kvinteto Es dur, op. 44. Me
nej úspešn~ bol sObor v Beethovenovom 
Ronde B dur, kde sa prejavili jeho s la
biny , na Jmä tvrd~ kla vfr a celková ne
vyváženosť zvuku. Milou pozornosťou zo 
s trany hosťujúcich umelcov bolo naš tu 
dovanie klavlrneho lcvinteta nášho Ou· 
lana MarUui!eka. 

Svédske komornó telesá !'a di uvádzd · 

žtadavky. Ale kládol Ich a j nn seba . 
Stále na svojic h skladbách čosi vylep
šoval a menil. Nie preto, že by nemal 
dosť tvorlv~ch sil a Invencie na nové 
diela - o tom nás názorne presvedčil 
v 12. symfónii a v poslednom diele, 
4. sláčikovom kvartete - ale p reto, že 
podla jeh o názoru nikdy nie je nič ta ké 
dobré, aby to n emohlo byf ešte lepšte. 
A jeho na jnada nejšl a najúspešnejšl žia
cl až po rokoch chápu a oceňujú tento 
Jeho k ritick~ a sebakritický nepokoj a 
sG mu zni\ vdačnf. 

Nuž tak~ bol tento titan s love nske] 
hudby. Navonok neprljemnejši než vo 
svojej p ravej podstate. Jeho skutočm1 
tvár odhalufe jeho hudba. 

Alexander Moyzes bol a s tále zos tá va 
jedn~m zo základn~ch pilierov s loven 
skej národnej hudby a našej soclallstlc· 
kel hudobnej kultťí t·y . V tom je jeho his
torick~ v~znam. 

ANNA KOVAitOVA 

JO d iela svojich súč{lsn~ch s klada telov. 
Ani Brio kvarte to n ebolo v tom v~nim
kou a predstavilo tvorbu hned dvoch do
mácich. autorov - B. Lindeho u A. BUas
sona. l v ďalšieh skladbách (Haydn, 
Ravel) poda li mladi Svédl s na žlv9 v~
kon. 

K In terpretácii Mozarta (Sláčiková 
kvarteto A dur, KV 4&4) Moyzesovým 
kvartetom možno mat sice menšie vý
hrady - nevyznel dosf decentne, no v 
Sláčikovom kvartete i!. 4 A. Moyzesa po
da li hráči už zrel ~ v9kon. BoccherJnJho 
Kvinte to C dur pre gitaru a slál!lkové 
kvarteto nedalo priestor Spanlelovl José 
Luis Lopategui, aby ukázal svoje prlpad
né kvality. Napokon nebol an! sólis tom , 
ale Iba členom kvintetu. 

Klaviristka Angela Brownridgcov6 z 
VelkeJ Brlt6nie disponuje sice vyspelou 
prs tovou technikou, ale diela Beethove
na , Chopina a Llazta hr ala bez hlbšej 
citovej zaanga žovanosti a v~rnzovej dife
rencova n osti ; rezervy ma la 1 v kultúre 
tónu. 

Dva organové koncerty mail vysokú 
umeleckú Oroveň. Imrich Szabó postavil 
tn~tsko svojho recitálu na dielach J. S. 
Bacha a F. Lfszta. V jeho prejave pre
vláda racionálna zložka. Všetko má dô 
kladne premyslené -a nič ne nech áva ná 
hode. Nie kde by však celkovému do jmu 
prospela väčšia tmpulzlvnost. Pražská 
organis tka Giedré Lukl alté-Mr6zkod 
tiež venovala polovicu svojho programu 
ume niu barokového velmajstra. V jej h re 
vibruje napätie, ktoré do.káže nielen 
udrža ť , ale a j s tupi\ovat. Záverečná zná
ma Wldorova Toccata vyznela ta k S il' 

hujúco, že ju umelkyňa mus ela zopa ko 
voť. Bol to skutočne expor tn9 v~konl 

F'estlval spestrili dve ba letné predsta
venia. S klaslck~m baletom - Cajkov
akébo Labutlm jazerom - sa s t retli náv
števnlcl festivalu pri hos(ova nJ baletné · 
ho $Oboru SND, k9m moderné tanečné 
umenie reprezentov-al Kub6nsky balet 
Camaglley. K odlnhčenlu le tných hudob 
n~ch slávnosti prispelo aj uvedenie Le
h6rovej operety Vesel6 vdova v podanf 
spevohry Novej scény r: Bratislav)' . 

XXX!. plešťansk~ festival bol venovan 9 
Medzinárodnému roku mieru. Trval šes( 
t~ždňov a na 21 podu jatiach vystóplll 
umelci z trinástich krajin. Už dlhšie však 
badať jeho ústup z centoo pozornost i. 
Iba nosta lgické spomienky ostávajťi na 
časy, ked celé mesto žilo t~mto poduja
tfm (množstvo velk~ch fotografi[ umel 
cov, propagačné pa nely na Kolonádovom 
moste, sllfnž o najkrn)šl festivalov~ v9-
klad l. je to š koda, ved a 1 ked sa P!e~
tansk~ fes tival nestal mal~m Salzbur
gom. stále predstavuje viac aka Iba hu
dobnú ku lisu k vrcholiaceJ kllpelnej s e
zóne. KORNEL DUFFEK 



TVORBA 
ALEXANDER MOYZES: 4. SLACIKOVt KVARTETO 

Pri po~úvanl Moyzesovho 4. slá~lkového kvarte ta 
som mal pocit s klada telovho lú~enla so s vetom, pocit, 
že sú to Moyzesove slová .na rozlú~ku. Udalosti, ktoré 
nas ledovall po dokon~enl tohto diela dávajtl mojim po
citom za pravdu. 4. slá~lkové kvarteto je vskÚtku la bu
to u piesi1ou svojho auto ra. 

Položme sl a le otázku , ~~ momo hudbou rozprávať o 
posledných veciach človeka, čl mOže tvorivý subjekt, ak 
pocftl v sebe kUčenie s mrti, sadnúť sl a plsaf s voju hu· 
dobnú závet. Vieme, že mriohl tvorcovia počas života 
stlhll naplsat svoje rekviem. I<ied aj Alexandra Moy
-zesa ov·anula predtucha bUžla cej sa smrti zaplsal sl to, 
čo v tejto chvili v sebe tak ln tenzlvne pocltll. Dalo 
by sa poveda ť, že v takýchto prlpadoch Ide o tvorbu 
(podvedomo Ol vedome] Inšpirovan ú predtuchou vlast
ného konca . Lenže ako možno prebás.nlf, čl pretlmočiť 
do tónov pocity tušenia vlastného zániku? Ved naprl· 
klad v 4. sláčikovom kva rtete nenájdeme miesto, ktoré 
by evokovalo v našej predstave tragiku beznádeje; čl 
zúfals tva. Práve naopak, jednoznačne tu dominuje vzác· 
nn vy rovnanosť. O čom teda hovori hudba tohto sláčl· 
kového kvar teta? Na priklad úvodné Largo by sme mohli 
chápa ť ako východiskovú myš!Íenku sonátovej expozlcle, 
v ktorej každý zo š tyroch Inštrumentálnych partov je 
Inš pirovaný s pevom toho druhéh o. Pravdu povediac 
tento spev sa začfna odvljaf z nákazlivej krásy proti· 
pohybu, akoby z vlas tnej podstaty smerova nia hlasov. 
Preto tu nedominuje ta k nápadne Individuálna vyhra
nenosť myšlienkového tva ru, a le skOr ~o odvljanl e z klb
ka poten.clálne poclfovanej kantabllnost1. Celkový do· 
jem z vyznenia tohto štvorspevu má 'leda viacero rovin 
n nie t jednoznačného pojmu na pochopenie tejto nálady. 
Ak sme však náchyln! uve111ť v profetickú vlzlu hudby 
a z psychických stavov a pretrvávajúcich nálad vytušlf 
prfchod veci budtlclch, tak potom úvodné Largo nie te 
nlč fm Iným než poslednou rozlúčkou. Cltlme, že Moy· 
zesov spev je tu láskavým pohladenlm prostrednfctvom 
tónov, Ilúziou, spomlehkou. Za to Allegro ma non troppo 
už n emá toto é terické čarovani e. Tvarová konkrétnos ť 
fyziognomlcká črta zhmotnenej myšlienky má tu over~ 
konkrétne jšiu podobu. Sú to už veci uchopltelné, akcen
tu je sa viac rozvljanle metricke j a motorickej pulzácle 
n la tentná tflncčnosf a ko prvo k kontrastu tu dosť výraz
no dominu je. Všetko so overa jednoznačnejšie fixuje do 
hudobnej pamäti a predsa l túto hudbu obostiera závoj 
nezná mej predtuchy. Táto druhá myšlienka má v sebe 
navy ~e i s ymfonické č rty ; podobne by mohla fungovať 
' vo velke j orchest rá lnej partitúre ako nosný projekt 
sOci na da lšie rozvedenie v rámci bohatej tnštru· 
men tllcle . V ďa lšej prá ci s týmto materiálom Moyzes 
kompozične l fJiozoflcky zbližu je tieto dve výrazové po
lo hy a dáva tm nové opods tatnenie vo vzájomnej pre- · 
po jenostl. Hovortt o tom, a ko ro s kladater robi, by vy
znel•> popisne, nepresvedčivo a nepresne. 

V rlruhej časti je auto r ešte viac zahladený do seba 
d hladá ďa l ~le odpovede na množstvo otázok. Rýchle 
a p1·avtdelné rozozvučanie jedného tónu - jednej lnto
noi:noj hlad lny vytvá ra zdarne objemného priestoru, ku
li su echa. A p ráve do tohto prázdneho, ozvučeného tn
r er tčru zaznieva s pev s kvlllv9ml florltOraml , ktoré 
o~koby v ~ tyllzovanej Inštrumentálnej r ovine Imitovali 
s pev plačle k. Z tohto dvo jstre tnutia s pevu l'Odf sa bizar
ný s ve t tejto hudby. Co všetko prežlva au tor pri jej pl
!.anl? Načo sa však vyhýba ť týmro otázkam, čl nepatria 
rlcž k reu llle nášho každodenného života? A tak vl · 
dlme v tej to hudbe p oma ly odchádza ť človeka , pevného 
Ako žulo, v tých to chvflach však plachého a precltllvé· 
ho. v ktorom sa nnpf,~a údel každého z nás. 

Pr ichl.ldzu vša k záverečná čast, v ktorej sa Moyzes 
zd anli vo odosoM uje. Udalosti tu dostávaj\1 nový prie
beh, nový spád. Subje ktlvne s tavy, ktoré tak jednoznač· 
ne dominova li v predchádzajúcej časti, sťr tu zašifrované 
v sťt koll večnej pulzácle času , tvorenia, následnostl. 
Stá lo sa tu prelfna jú dve nála dové plochy. Tá ·prvá sa 
dotýka vlastného odchodu zo sveta (je vy}adrená celko· 
v ou melancholickou atmosférou), tá druhá , vari dom!
nujťrca , spočlva v kontJnulte plynutia času. Konfrontá· 
clo týchto dvoch polôh, tak ako v prvej časti, vy tvá.ŕa 
zvláš tnu dojlmuvosť - s tav do ktorého nás vie ponorU 
len hudba. Touto čas tou sa teda uza,vrel Moyzesov život 
v tvorbe. Takto sa dokončilo dielo, pred ktoré sme po
s tAveni a ko pred úlohu. Dielo, ktoré vznikalo na báze. 
nekompromis ne ! k ri tičnosti k okolitému svetu a priro· 
dzene aj k tvorbe. V týchro otázkach, ak~ vieme , Moy
zes nepozm11 a ani nechcel poznať kompromisy. Jeho 
zásadovosť, čt zanovitosť (ktorú pociťujeme ešte 1 v 
4. s láčikovom kvar tete) bola však vždy tvorivá. A vlast
ne až te raz, ked nám tu zosta la " len" hudba , mOžeme 
so za~at vyjadrovať overa bezprostredne jšie, otvorenej
šie u azda i potemtckejšle k ·tomu, čo nazývame tvori
vý odkaz. Alexander Moyzes mal kritický vzťah k hudbe 
20. storoči a a vera dobrého v nej nevide l, čl nechceL 
vidiet. Jeho klrltlck9 konzervatizmus nebol však spla
to~nlcky , l ked v mnohých podstatných otázkach nebolo . 
možné s nim sťrhlaslt. Bol však výraznou umeleckou · 
osobnosťou a preto plsa l vždy Iba tak, a ko cltll a v čo 
veril. Svojou tvorbo u, zahladenou do velkých klasikov 
hudby 18. a 19. s toro~la , Išiel neraz proti dobovým prú· 
dom. Z kompozičných princlpov, ktoré sa okolo neho ro· 
d111 , s l vybera l velmi obozretne. Dôkazom toho je celé 
jeho s kla da te ls ké dielo a prirodzene 1 4. sláčikové kvar
teto, ktoré duchovne azda najvllčšm.l koreš ponduje s je· 
ho 12. symfóniou. V oboch dielach sa t otiž vyznáva 
z obdivu vledeňského klasicizmu a čiastočne L vrchol 
néh o romanti zmu. V oboch dielach prenáša Ideu národ
ných škôl a národnej hudby do nášho storočia. v nepi· 
sane j kritike prechádzala a ešte stále prechádza Moy
zesovo tvorbo ~etlllýmt meta morfózami, ktoré sme sl 
niekedy ani netrúfall vysloviť. Obdiv a Octa sl .občas 
podávajú ruky s nepochopenfm. Veci azda musia do· 
zrieť, avšak bez nášho pl1.1čtnenla k tomu nedOjde. Za
počóvajme sa len dobre do 4. sláč!k.ového kvarteta 1.1 
zrazu zlstrme, kolko bezbrannosti a detinského ťržasu 
je v ňom . Kolko veci vyplavila Moyzesovo stqroba na 
povrch, aké neznáme segmenty sa ukrývaU roky v tomto 
človekov i. S robustnosťou ide neraz r uka v ruke prejem
nelos t ; zložl tost osobnosti však spočlva nera z v prlrom
I)OStl protirečiacich sl krajnosti. Posledné sláčikové 
kva rte to má však v s ebe tú tvorivú sebais totu , ktorá 
nás nabáda neus tále sa vraca ť k tejto hudbe, naďale( 
(u spoznáva ť - nie z akejsi pie tne( úcty, ale z vntltor
ne j po•roby h radat il nachádza ť v nej pravé umelec
ké hodnoty IGOR BERGER 

Hovoríme so sólistom Novej scény v Bratislave jozefom Benedikom 

ROZDÁVAŤ SPEVOM RADOSŤ 
Naša kultťírna verejnos t pozná 

Jozefa Benedlka p redovšetkým z 
javiska Novej scény, kde vytvoril 
rad postáv v klasických operetách 
(Sándor Barlnkay - Cigánsky ba· 
Tón, knieža z Urblna - Noc v Be· 
nátkaC'h, René - · Gróf Luxemburg, 
Orfeus - Orfeus v podsvetl , Ed· 
vin - Cardášová princezná, gróf 
Dan~lo - Veselá vdova ), domá· 
clch l zahraničných muzikáloch 
(.rytier Des Grteux - Manon , Cy
rano - Cyra no z predmestia, Jack 
Gardner - Ohnivák, Antonio Bul· 
garelll - Opera mafflozo, M!k1 -
Brzdy, d'Artagnan - Traja muš
ketieri, Arlstld Forestler - Kan
kán a da lšie), ale a j z vysttlpenl 
v rozhlas e, televlzll a mnohých 
ve rejných koncertov usporiada· 
nýc.h pr! najrOznejšlch kultúrno· 
politických a spoločenských prfle· 
žltostiach. 

V spevoh re Novej scény pOso
bl od roku 1975. Jeho klasické vo
kálne školenie , he recké nadanle. 
po.hybová kultúra a schopnost 
zvládnuť činoherný prejav mu u
možnili doposlaf stvá mlt dvadsať· 
p!lt rozmanitých , cha ,·akte t·ovo od· 
li šných hrd inov z oblasti klaste
kej opere ty, ale a j modernej s pe· 
vohernc j tvorby (hudobná komé· 
dia , muziká l) . Jeho hlas je ne
obyčajne !vArny a mllkký. Bez 
problémov zvládne a j exponované 
tenorové výšky napriek svo jmu ba
rytónovému s fa rbeniu. V súčasnos
t! pa trí k protagonistom sólistlc· 
kého kád ra Novej s cény. 

Studovall ste na Katedre kon
certného a operného spevu VSMU 
v Bratislave q doc. Anny Korln· 
akej, ktorá vychovala niekolko ge· 
nerácll spevákov, ku ktorým pat
ria napr. národné umelkyne M. 
Cesányiová, M. Hubová-Kiiloňová, 
E. Klttnarová, zasi61Hll umelci J. 
Hadrába, O. Hanáková, J. Martvoň . 
Ľ. B8l'icová a mnoh! d'alill. Medzi 
llovensktml vokálnymi pedagógmi 
zlskala kredit uznávanej osobnos
tJ. Na VSMU pôsobila v rokoch 
1954-74. Absolvovali ste v roku 
1974 postavou Stanislava vo Ver
dlho opere ll finto Stanl1lao, tak
la ste patrili medzi jej polled· 
ntch žiakov .. . 

- Ťa!ko s lovami vykresliť ta
kého veľkého človeka , akým bola 
doc. Anna Korlnska. Spolu s Ja· 
nou Stracenskou som bol jedným 
z jej posledných žiakov. Mal som 
ju možnosť pozna ť počas š tyroch 
rokov štúdiu a stretať sa s i1ou 
ešte asi rok po návra te zo štud!j· 
ného pobytu v Palerme. Volali sme 
ju .,Any u", - bola pre nás všetkých 
naozaj mama. Poklal Ide o spev. 
a lebo ak ch cete spevácku technl· 
ku, sl1 rôzne názory aj medzi sa· 
motnýml spevákmi. Mysllm sl, že 
každý z nás musi mať pri spievanl 
v prvom rade pocit uvofnenla. Ked 
rón začlnajúceho speváka má nos
nosť a peknú farb~1 za~lna práco 
samotného hlasovello pedagóga. 
Existuje množstvo škOl s rOznym 
ponlmanlm spevácke! techniky. 
ako je napr. nemecká, bulha rská. 
sovietska, ta lianska . . . mňa pro 
fesorka Korlns ka viedla tak. že na 
stáži v Taliansku, kde ma "vza la 
do r(tk" Glna Cigna, som nepocl· 
tl i žiadny rozdiel. Chcela mo, ako 
sa vrav!, potiahnuť na tenora, a le 
čas môjho š tudijného pobytu Sil 
pomaly končil ... 

Co vletko ste počaa polročného 
ltudijného pobytu v Palerme, kam 
vb vyalalo MS SSR hned po ukon
l!enl ySMU, naltudovall a 1plen· 
ll, v akej reči a ktoré 080bnostJ 
zo IVeta hudby ste tu spoznali? 

- Naštudoval a spieval som vy 
brané árie a výlučne v talianč ine 
v rámci koncertných vys tl1penl. 
Bola to ária Rodrigo Pos u z Ver 
dl•ho Dona Carlosa , Tadea z Rossi 
ntho Tallanky v Alžlrl, Marce la z 
Pucciniho Bohémy, Malates tu z Do· 
nlzettlho Dona Pasquala a nlekof· 
ko plesni majstrov klasicizmu. Mo· 
jou učltelkou tu bola spomlnanA 
Glna Ctgna. V ča~e svo jej spevác
kej kariéry bola královnou milán · 
s ke j La Scaly. Pätnásť rokov udi
vovala svet oko Turandot. Mol sou1 
možnosť vidieť o osobne spozna t 
aj je žiačku Elenu Mauti -Nunzla · 
tu , ktorá vtedy v Palerme spievn 
la Norlnu a v súčasnos ti je vu 
sve te po jmom. 

Prečo ste po akončenl lt6dllza· 
kotvUI v spevohre Novej acény7 

- Od raného detstva ma bavilo 
umenie, divadelné obzvlášt . Otec 
ma pret-o nazval "rodinným kome
dlantom". Ked som skončil štú· 
dlum operného spevu bolo asi pri· 
rodzené, že som počltal s pOsobe
nlm v opere. Predstavoval som sl 
to všetko asi prlllš jednoducho . . . 
Vždy som tú.žll spievať nlek.toŕú. 
úlohu patriacu ku skvos tom sveto
vej opernej tvorby. Moja ve~ne ne
pokojná duša však už v počiat
koch profesionálnej dráhy túžila 
sl na javisku nielen zaspievať, ale 
l zahrať. V hereckej tvorbe zachy
tiť psychiku tej-ktorej postavy. Ta· 
kťrto možnosť ml ponúka•lo spevo· 
herné divadlo. Tak som sa dostal 
na javisko spevohry Novej scény. 
Co sa týka repertoáru pos táv, kto
ré som tu vytvoril, naozaj sa ne· 
mOžem sťažova ť , žeby ml nepo· 
skytl! - popri speve - dostatok 
hereckých ·prfležltostl. Napriek ro
mu pre mJ1a o pera zostáva amore 
segreto. 

Pred nlekoJkfm! rokmi ste pre
bralJ v tomto sdbore ltafetu prvé· 
ho tenora. Vytvorili sto postny 
Bola Baranského v Nedbalovej Pol
akej krvi , Barinkaya v Strausao
vom Cigánskom barónovi, kniela
ta z Urbina v Strausaovej operete 
Noc v Benátkach, Danila v Lehé· 
rovej Veselej 'Vdove, knielaťa Ed· 
vlna v Kálmánovej Cardálovej 
princeznej. Akt to bol pocit, ako 
ste sa a touto skutočnosťou vyrov 
návall? 

- Aký to bol pocit? Určite krás
ny. ta~ko však hovor iť o pocite 
pr i preberani š ta fetového kolika. 
Spočiatku človek pracuje s plným 
nasadenlm a pos tupne k tomuto 
nasadeniu pristupuje p ocit zodpo· 
vednos tl , ktorý neus tále na rastá. 
St·Jtírnl l som mnohé pekné posto 
vy , niektoré z nich spomfnate l v 
te jto o tázke. Musfm sa však pr1· 
znať , že pred každou z postáv som 
ma l určitý rešpekt. ktorý Sil pri 
u končenr procesu korepetlcll po
zvol na vytrácal. Je sice pravda. že 
som zakonč il svoje š túd ium oper
ného spevu ako barytón, mňa to 
však vždy ťahalo akosi vyššie . .. 

Akf typ postáv je vám najbUI· 
ll? 

- Rád mám postavy, ktoré ok· 
rem speváckej prlležltosti poskytu
jú aj herecký part. Páčia sa ml h r · 
dlnovla , ktor! majú svoj ciel, kto· 
rl bojujú za svoju pravdu . Takým 
bol Cyrano z predmestia, ale l Jack 
Ga rdner z Ohniváka, O' Artagnan z 
Troch muškeNerov. Prljemným roz
ptýlenrm bola pre mňa a 1 posta
va Antonia Bulgarelllho z Opery 
maflozo. Preniesol ma z polohy 
mllovnlka do polohy mllovnlka v 
kTivom zrkadle. 

KtorA z terajllch 25-tJch posth 
v6m najviac prirástla k srdcu? 

- NajradSe j mám vždy pos tavu. 
ktorťr momentálne Studujem, du 
ktorej sa snažlm p reniknú ť. V sO 
časnosti je to moja posledná po!
ll.l vu z predchádzajúce j sezóny -
sudca Aris tld Fores tier z muzlká 
lu Kankán. Práve tá to postava mi 
poskytuje· možnost zahrať sl. Kla· 

• s lcké operety mOžu poskytnúť pek 
né spevácke prllel!ltos tl, a le herec 
stvo tu dostávn širši priestOJ' len , 
málokedy. 

MaU ate molnoať spolupracoval 
s vlacerfml rellaérmi. Práca kto · 
rfcb rellaérov vim dala najviac? 

- NMmu spevohe rnému súboru 
by rozhodne svedča l taký lntem1' 
režisér a ko je Peter j. Oravec a le 
bo Ivan Kra j fče k . Oba 1a tito reži 
sér i majú zvláš tnu s chopnos t vy ťn 

žil z nášho s úboru maximum. Pre 
to je škoda , že sa v súčasnosti 11 
ich menám pri pisuje u. h . 

Co 11 myslite o terajlom zaatťl · 
peni domácej a zahraničnej ope
rebtej a muzikálovej tvorby v re
port~.rl véllho st boru 7 

- Nechcem vstupov1.1 ť do kom 
petencle dramaturgie Nove j scé
ny a je j plánov. Z tohto dôvodu 
nemienim zoši roka hovori ť na tú 
to tému. Rozhodne by sme v So k 
prlvltall kvalitné muzikály z nai;ej 
l zah raničnej produkcie. Klaslckll 
operetu zatial v našom J'epertoá n 
prevláda. Ano, chodia na operetu 
a j mladi lurtta , ale je Ich málu. 
Bol hy som rlid . keby na r111~ 1> 

predstaveniu 
počte diváci 
generácii. 

chodili v hojnom 
vše tkých vekov~ch 

Mé aj spevák vélbo iánru ••16 
nory7 

- SCr ludla, ktorých obdivujem 
pre Ich nevšedný talent. Zo st llľ· 
šfch by som spomenul také osob· 
nos ti a k1'ml boli a s ú Fred Astal· 
re, Gene Kelly, Sammy Davis ju· 
nlor. zo žien Barbra Strelsando· 
vá, Liza Mlnelllová a !nl . . . 

Aký je vU vzťah k popal6nej 
hudbe7 

- Napr iek tomu, že som študo
va l operný s pev a od ukončenia 
štúdii účinkujem v spevohernom 
súbore, r ád sa niekedy započúvam 
a j do hudby s prlvlastkom popu· 
lárno . P rikláňam so totiž k né 
zoru, žo hudbu net reba dellt podfa 
žáni'Ov o š týlov, a le podla kvality. 
Kvalitné plesne z produkcie popu· 
lárnej hudby sa mOžu stať pre čiu · 
veko rovna kou relaxáciou ako Mo· 
za rt či Bach. Rád sl vypočujem 
,.klasikov" - Bea tles, Franka Sl· 
na t ru, a le i Barry Manlllova, ale· 
bo a ko som už spomenul Barbru 
Strelsa ndovú. A čo sa týka našich 
s pevákov - páčia sa ml ntektore 
s ta rš ie pesničky Miroslava Zblrku 
a hudba Pa ra Hammela. 

Ako vplfvajíi momentálne pre· 
védzkové ťalkostl "' dôsledku re
konltrukcle domovskej budovy Dl 
Koll6rovom nimestl na Dmeleckt 
prevédzku a ako aa síibor priapa
sobuje novtm javiskovfm pod· 
mienkam v priestoroch Velkej úly 
Domu ROH a OK Rullnov? 

- Rozhodn.e to nie je jednodu 
ché. jeden večer h rl!me vo Velkel 
sá le Domu ROH , kde nAs rozme 
ry ja viska nótl o do neus táleho po 
hybu. pretože musrme pokryť jeho 
priestor, druhý večer vys tupujeme 
v Dome kult úry Ružinov, kde je 
naopa k javis ko s kOr menšie ako 
väčšie . Preds tavenia v Dome ROH 
bývajú vyprednné. do Ružinova Sl 

rud la Cažšle zvykajú chodil. Sta 
žené pod mienky, za ktorých mo 
mentá lne hrlíme, v~ak pri nášalO 
nu tnos ť v!lčšej sebodlsci pllny kal 
dého z nás u tli sa, dúfa m, zOro 
čl v našich preds taveniach. Diváka 
neznu jlmaj(J pod mienky, a le v~ko 
ny u nu to nesmie nikto z n6s 
za btid a ť: podla toho sa muslme a 
tiež chceme riadi ť. 

Ste umelcom l aktlvnym a aD· 
galovanf•n občanom. Absolvujete 
mnolstvo brlgádnlckfch vystťlpeDI 
pre spoločenské organizácie, 11 eo 
vém v roku 1985 udelil Ov Szl 
plaketu a Ov SZN Cestnf odzaall 
). Fučlka . Na ktoré z týchto Ili· 
modivadelnfch podujati ai &potili· 

nate mimoriadne réd? 

je to velmi dobrý pOCi t, ked 
môžem pekné mel()dle roznáša! 
medzi rudi a 1 mimo javisko. Nie 
všetc i rutt la mOžu chodlC pravt· 
de lne tl o divad la a vy počuť s1 ob 
Cú benó melódie, preto na!:e 
.. kvarteto" [Grétu Svercelová. Na 
da Varlns kH. GustA v Herényt. jo· 
zet Benedik ) pr lchádzu za mm1. 
Rád sp ievam nojmU c!Ochodcom, je 
to mlló a vnlmavé publikum, na· 
še pesn ičky Ich často zanesú do 
chvH ich mlados ti a oni sa nám 
za to vždy od pláca j(! úprimn9m 
potleskom. Pri každom z tak~ch 
ro preds tuvenl spievam tak trochu 
u 1 pre s voju mamu , ktorá ml Vžd\' 
d ržaln pa lce v mojej profesii 1 

kt orá ma ešte ako malé dleCa u 
spávalo plesňam i Gejzu Duslka. 
ktoré teraz pre ludl spievam 1• 

Pripravila: DANA JAKUBCOVA 



20 ročníkov Prehliadky mladých koncertných umelcov v Trenčianskych Tepliciach 
Neb9val9 prllev mlad9ch talen tov· 

odchovancov VSMU l troch s lovensk9ch 
konzerva tOrl! vynútil sl konštituova ť po· 
dujatle, ktorého prv9 ročnl k so us ku
točnll v r. 1964. O za ložen ie tohto perio
dického podu Jatia, dnes pevneJ súčasti 
slovenského h udobného života , sa zaslú
žila ved\Íca Hudobné ho oddelen ia vte
dajšieho Poverenlctva kultúry Anna Ko
várová a dlhoročn9 ta jomnlk Sekcie 
koncertn9ch umelcov pri Zvllze s loven
ských s klada telov Rudolf Vanek. V s po
lupráci s rladltofs tvom Cs. štá tnych k ú · 

začlna sa podla Jel vzoru od r . 1973 or
ganizovať podobné podujatie aj v čes
k9ch krajoch - Mladé pódium v Kar
lov9ch Varoch . Každoročne naň poz9Vajú 
vystupovať aj zástu pcov mladeJ s loven
skeJ koncer tne j g enerácie (zvyča Jne naJ
úspešn ejšl dvaja z <predchádzaj\Íceh o 
ročn l ka Prehlia dky ). 

Nadvä znost Prehlia dky na Hudo bné le
to sa v r. 1974 podčia rkla t9m, že pos
ledn9 koncert festiva lu sa s ta l SIÍčasne 
otváraclm podujat!m PMK U. Po n le kol 
k9ch rokor.h 1 od r . 1966 ) ta k mohli n ie· 

Klavirista Marián Lapla nský pri vystcapenf so StAtnou filbarm6nlou Gottwaldov 
(dir igent Valentín ~In) na 11. PMKU (1977 ). 

perov v Trenčianskych Tepliciach sa 
usporad úva v lokalite s tradlclou naj
star~loho slovenského hudobného fest!· 
valu (od r . 1937) a od začiMku naň 
nad väzuje. Kritériá pre v9ber účasttú· 
kov sa menili, koncepcia podujatia sa 
postupne vyhraňovala - Preh liadka st 
hlada la svo ju tvár. 

Ces tu joJ doterajšieho v9vo ja možno 
rozčleniť do troch etáp. Každá etapa za• 
bcrá pr ibližne 6 ročnlkov ( n ie rokov! ) , 
pretože a ž v druhej a tre tej e tape sa 
prekľ9va ročnlk s rokom. Prehliadka 
rto roku 1970 mala totiž charakter bie
nále. 
Po~ns celej svojeJ his tórie PMKU 

zohfadňovala v oblasti dramaturgie naj· 
rOzne 1šle kultúrno·polltlcké v9ročla a ju
bi leá v9znamn9ch osobnosti našej l sve
tovej hudobnej kultúry. Na prv9ch roč
nlkoch Prehlia dky účinkovali ešte poslu· 
cháč1 alebo absolventi stredn9ch a v yso· 
kých hudobných učllfšt , na jviac rok po 
skončeni š túdia . 

Od 4. ročn l ka ( 1970 J. kedy sa zrušil 
Jvojročn9 cyklus, začali poz9vat do Tep· 
Ile aj mlad9ch eesk9ch umelcov a od r . 
1971 dj mlad9ch umelcov zo zahraničia. 
Krltórlá v9beru účastnikov sa upravili. 
O účasti rozhodoval na jmä úspech v rám- · 
cl cyklu bratlslavs k9ch koncertov , ktoré 
pre mlad9ch orgnnlzova l MDKO. Poklal 
sa nevytvorila Stála v9berová komis ia 
MK SSR úspešná účasť na Preh liadke za
ručovalu aj reprezentáci u na medzlná 
rodn9ch kol bl§tiach ; vystúpenie v Tep ll· 
t ;ach malo byt akousi previerkou časti 
súťažného repertoáru alebo naopak -
odmenou za umiest nenie na n iektorej 
z vted y eš te prevažne domácich tn ter
pretačn9ch sú ťaži. Z prvej konfrontácie 
výkonov poslucháčov troch sloyensk9ch 
konzervatOrll vyš lo v r. 1971 vltazne ži
li nské. 

Organisti su na Prehliadke zúčastnili 
po pr·v9krát v r. 1966. Predstavili sa v 
ľrenčlne formou samostatného r ecitá lu , 
no počina Jlíc rokom 1970 nedobr9 tech
nick ý stav nlis tl'Oja v evan jelickom chTá
me nevytvllral mladým adeptom prlaz· 
nlvé podmienky na prezentáciu . K opil · 
tavnému zast úpeniu organa došlo až na 
prelome sedemdesia tych a osemdesia 
tych rokov. 

Na 5. ročnlku Prehlia dky sa po prv9· 
krát preds tavlll laureáti Celoštátnej slí· 
taže spevákov M. Schneidra-Trnavského 
a dvaja účas t nlcl zo zahraničia. 

Dominantu 6. ročnlka tvorili zahranič
nl účastnlcl a z našich naJlepši š tuden
ti - štipendis ti zahranlčn9Ch učtilšt. 
Dve verejné prehrá~ky s lovenske j tvor
by. na ktor9ch vystúpili aj sk úsenejšl 
umelci, už zapojeni do koncertného dia 
nia, troll dramaturgickou novin kou. 

V .druhej etape svojho v9vo ja (od r. 
1973 l zohfadľ\ovala Prehliadka dovteda j
šie skúsenosti na jmll čo sa t9ka k rité
ri! v9beru účastnikov. Na 7. ročnlku od 
znel po prv9krá t v jej h is tórii gltarov9. 
a akorde0nov9 recitá l, usku točnila sa 
panelov ll d iskusia r venovaná p roblema
tike lnte i·pretácle S\Íčasnej hudby l a vy
stúpilo vokálne teleso [ Bratlslavsk9 ko
morn9 zbor pri MDKO). Preh liadka od
zrkadl!la už a j v9razné prenikanie slo
venského Interpretačného umenia do za~ 
hraničia, prlznačné pre sedemdesiate ro
ky. 

Nd základe v9sledkov l v9znamu Pre
llhadky mlad9ch koncertn9ch umelcov 

ktor! adepti apBt vystúpiť s orchestrom. 
Dramaturgia Preh liadky prešla tiež 

ist9ml v9vojov9rt.l peripetiami. Vllčšle 
za stúpenie slovenskej tvorby limitoval 
napr. slabšl zá u jem publika, na proti to
mu večer opern9ch árii (v r . 1978), kto
rý sa už nezopa koval, zaznamenal vyšši 
oh las u návš tevn lkov. 

Stálou súčasťou Prehliad ky sa po s kú
šobn9ch ročnl koch s! al tiež lnterpretač· 
n9 seminár. Po prv9krát sa realizoval 
r . 1975 p re spevákov, dalš lo sa zamerali 
lila kla viristov a až od r. 1982 sa stal 
každoročnou súčastou tohto poduja tia. 
S modelmi z radov mlad9ch kla viristov 
pracuje zasllížll9 umelec Peter Toper
czer. Usporadúvali sa tiež panelové dis
kusie na témy, ktoré vyplynuli z rôz· 
nych v9ročl a na n ich závisleJ drama
turgii, ale aj prednášky popredn9ch od
bornlkov zamerané na Interpretačnú 
problematiku. 

Počlnajúc 10. jubllejn9m . ročnlkom 
( 1976 l sú poz9vanl k IÍČinkovanlu nie· 
ktor! b9vall účastnlcl Prehliadky. lnten
zlvne jšle sa to začalo praktizovať naJ
mil P!> zlskanf nového koncertného p r ies
toru v Ga lérii M. Bazovského v Trenčl
ne, kde sa v r. 1981 a ko prvá prezen to
va la čl enka Státne j opery v Berlin e Mag
daléna Hajóssyová. Vyvrch olenlm t9ch
to .,ret rospektlvn ych " koncertov boli 
tohtoročné polorecttálové vystúpenia 
Ma r iá na Lapša nské ho a Petra Dvorské-

Dnes u! n Arodný umelec Peter Dvorský 
počas svo jho vys t6.pen la na 12. PMKU 
(1978 ). 

ho v závere 20. I'očnlka Prehlia dky. Tá· 
to skutočnos t do Istej miery mala vplyv 
na r·ozš lrenle ve kovej h ranice účastrtl
kov Prehlia dky , n tak sa v Tepliciach 
predstavujú verejnos ti už tri ka tegórie 
umelcov - profes ionáli, vys pelejšl mia· 
dl Interpreti a začfnajúcl Inter preti. 

Pos ledn á tretina ročtúkov Prehliadk y 
prebiehala už v partnerstve s Prehliad
kou s lovens kého koncertného umenia v 
Zlllne, a ko aj s In t erpretačnou súťažou 
SSR, čo malo vplyv na s tanovenie ve
kového limitu účas t nikov . Do Istej rule
ry naň vpl9vajú a j ?.ásady v9beru účast
n ikov pre Mladé pódiu m v Karlov9ch 
Varoc h , kde prlpustná hranicu siaha až 
do 35 rokov 

V teJto v9vlnovej e tape má umelecká 
úroveň Prehlia dky neus tále vzostupn~ 
trend a popr i povinnom zastúpeni slo 

venskej t vorby p ra k ticky u každého In 
terpreta (a to aJ z Ciech ) vystu pu je 
v organizačnej sfére do popr edia s na
ha nájsť da lšie koncertné priestory. Po
kus usporiadať komorn9 koncert v ka· 
vlarnl liečebného domu Pax v Tep li
ciach sa však neosvedčil. V tej to etape 
doc hádza vša k k renesancll organov9cb 
recitálov , k toré sa od r . 1979 uskutoč
ňuJú v rokokovej kaplnke v Trenčian
s kych Bohuslovlclach a od r. 1980 aj v 
kostole susednej obce Omšen ie. 

V sna he vyhnúť sa s tereotypu hloda
la sa dramB'turglcká domlnan !oll každ ého 
ročnlka v oblasti programu, s ktor9m 
neraz súvisel al v9ber účastnikov -
napr. v r. 1976 sa predstavlll vltazl In
terpretačnej sútaže VSMU a SHF v p red
nese s lovenske j a českeJ tvo rby , v r . 
1977 sa ta}(fto prezentovalo čembalové 
oddelenie VSMU, od r . 1979 každoročne 
vys tupujú vlťazl Interpretačnej sútaže 
SSR, ktoré sa konajQ v B. Bystr ici a 
v r. 1980 sa predstavili štipendisti š tudu
Júci na zahranlčn9ch hudobn9ch učiliš
tiach. I ked n iektor! z nich vys tťlplll 
na Preh lladke po prlllš k rát keJ dobe štú
dia v zahranič! a nestihli sl ešte osvo
jiť nové metodické postupy hry, čl este
tické názory, p redsa len, a to tak na 
Prehliadke a ko a J v d iskusiách , p rišlo 
k u rči te j kon fron tácii do mácich este tlc
k9ch názorov l metodik so za'h ra.nlčn9-
ml, čo do Istej miery mohlo a zre Jme 
aj vpl9valo na úroveň nášho Interpre
tačného umenia. V tejto sl1vlslostl sa žia
da podčiarknu ť v9znam neodmysllter
n9ch stretn uti mlad9ch Interpretov s ex
per tmi a so zás tupca mi kritického f ron
tu , k toré napomáhaJQ Ich odbornému 
rastu a umeleckej orientácii pr i vstupe 
do života. 

Al podujatie ak9m Je Preh liad ka mia · 
d9ch koncertn9ch ume lcov v Trenčian
skych Tepliciach muselo nutne odzrkad· 
l ovat v9razn9 pokrok v metod ike vyučo
vania. v celkove j úrovni Interpretačného 
umenia. čo sa v9razne preja vilo naor. 
v r. 1982, ked najv iac zažiarili poslu
cháči konzervatOr lf. Slovens ké koncertné 
umenie sa tak dostA lo d o š tád ia. ked 
na Slovens ku možno objavova ť vybrane· 
né talen ty už okolo dvadsia tich rokov. 
čo oproti minulos ti znamenä znfžen!e 
vekoveJ hranice u za člna júclch ko ncer t· 
n9ch umelcov: v tomto smere sn na ~e 
Interpretačné umenie orlbll,;lln zahranič 
nému trendu , ktor9 by sme mali pod· 
porova ( a vekovO h ranicu u mlad9ch 
nas tupujóclch umelcov na d ole l znižova ť. 

Od r. 1979 sa každoročne udelu je ce· 
na krit ikov naJ)epšlemú Qčastnlkovl Pre· 
hlia dky. Z!ska ll ju doteraz M. Pivka -
kla vlr (1979). J. Pazdera - husle [1980) , 
J. V. Micha lko - organ ( 1981) , P. Má · 
té - klavlr ( 1982 ). l. SzabO - organ 
(1983). S. Margita - spev (1984). S. Jah· 
nová - harfa (1985) a E. Dane! (1986). 
Výrazné úspechy t9chto Interpretov na 
súťažiach l na koncertnom pódiu potv r
dili ,,dobr9 nos" t9ch, čo za n ich hla· 
sova ll. 

Problémy s ubytovanlm účastnikov 
Prehlladky, ktoré každoročne s vypli
tlm sil r iešia organizátori v Trenčian
skych Tepliciach, vyústili v snahu p re· 
ni esť toto podujatie do Piešťan. Vera 
sa o tom hovorilo na jml.l počas posled
n~rh dvoch rol' nlkov. Rozhodu jlíCI mo-

Violončelistu Jozef Podho l'ansk ý n a 
14. PMK U (1980 ). 

:)nfmky : archlv ZSSk 

inent pre túto zmenu predstavovalo ai 
pôvodne .~vrzova né rekonštruKc ia Kúpel· 
neJ dvorany. Od toj sa však predbežne 
upustilo u ta k Prel! lludko , zdá sa , na
trvalo zakotvi v ma terskej lokalite. 

Oprávnenosť Prehliadky mlud9ch kon· 
certn9ch umelcov v Trenčianskych Te p
liciach preveril sám živo t. Dnešná , ve
kovo pomaly už s tredná generácia In · 
terpretov začlnu la tu svoj u koncertnú 
ka r lél'U a vs tupova lo do povedomia ve
rejnost i prostrednfctvorn tlače práve na 
základe s vo jlch v9konov v Tepliciach. 
Prehliadka so s tala odrazov~m masti
tOry naš ich , v sOčasnost1 norp rod uktlv· 
kom umelecke j ku r iéry exportnet ga rnl 
neJšlch koncertn9ch umelcov. A toto pos· 
lanle plni Prehll udk u nj v súčasnost i. 

VLADI MIR CltlK 

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL: 12 CON
CERT! GROSS!, OP. l . 
Quido HlllbUng, Anna HlllbUngo'96 (has· 
le) , Jozef Poclboranakt , Joaef Slkora, Ľu- ' 
d ov lt Kanta (stried avo vloloni!elo). Cap· 
pella Is tropolit a na , d irigent Pavol Bagin 
OPUS Stereo 9110 1171-4 

Hä ndlo ve s lávne Concer t! gr oss!, o p. 6, 
HWV 319-330, môžeme pln9m právom 
považov,a t za s kúšobn9 kameň temer 
každé ho Interpretačného st1boru , ktor9 
sa venuje starej hudbe. Koffi'pozlcle ver
kého a ne b9va lého tvorivého ma js trov
stva l hlbo kého emocionálneho v9razu, 
m elodickej dojlmavostl a Inštrumentač
n ej apartnostl a prlezračnostl sú dnes 
v9znamnou s tá licou na koncertnom pó
d iu ba r okovej hud by. Preto každ9 súbor, 
k tor9 sa chce Interpretačne vyrovnať s 
tou to reprezen tatlvnou a jedinečnou 
zbierkou nástrojoveJ hudby, s toji pred 
ne la hkou úloho u vystlhnt1t št91ovú pod · 
s tatu Hä ndlove j h udobnej reči a ak chce 
zá'rovaň postaviť tt1to zbierk u do ~aké· 
ho h udobného svetla, v k torom by vyn i
ko l tvorlv9 a k súčasnosti sa prihovára· 
júcl lnterpre tačn9 prlstup, vyžaduje ok
rem dávky zdr ave j muzlkallty a j dobr O: 
sk úsenost s h udbou Händlovej doby. Mla
d 9 a amblciOzny S\Íbor Cappella Istro
po lita na sa na túto ú lohu podu jal s di
rigentom zaslúžll9m umelcom Pavlom 
Baglnom a sólistami Quido HOlbllngom a 
Annou HOibllngovou (husle ) a Jozefom 
Pod horansk9m, jozefom Sikorom a tu~ 
d ovltom Ka ntom 1 s t riedavo za vlolonče
l ovým partom) . V9sledok Ich spoluprá-. 
ce - komplet gramof0nov9ch platn i -:
predstavuJe ďalši pohlad na Hllndlovu 
;nštrumentálnu hudbu podopret9 vlast
n9n• názorom a popri tom aj vltané obo
hntenle diskotéky mnoh9ch mllovnlkov 
starej hudby. Staršia nah rávka Händla~ 
.v9ch Concert! gross! so Sl ovensk9m ko
morn9m orchestrom a jeho umeleck9m 
v~dúclm národn9m umelcom Bohdano m 
Warcha lom je na našom t rhu už dlhšf 
čas vypredaná a rov nako ch9ba lú v sil
časnosti u nás zahra ničné na hráv~y toh
to opusu. 

Z tohto h ladiska priš li Concert! gross! 
v podani Cappelly l st ropolltany v pravý . 
čas. Z nahrávky je mo1.no usódlt, že d l
ľiRent aj Interpreti sl boli vedomi, že 
sa dostávaj(! k dielu velkého formá tu , 
a preto k nemu pristupovali s vysokou 
mierou ume!ec l<ej zodpovednosti. Vnikli 
do h udobnej v9Povede jednotllv9ch kon
certov a uvedomili s l charakteristické 
črty každej z t9chto skladieb. To sa, po
chopltefne, odrazilo aj v Ich Interpr e
tačnom s tvárnenl. Jas ne a zretelne tu 
oadať s nahu o slohovú čistotu a adek
vátnu v9razovú diferenciáciu vych ád za
júc u zo št91ového pochopen ia Concer t! 
gross!, v ktor9ch HBndel nadväzu je na 
Curelhho formov9 pôdorys a dotvá ra ·h o 
t e'.l lnečn9m spôsobom po svo jom , an tici
puJúC zlíroveľ\ v mnohom hudobné mys
lenie raného klasicizmu. 

Vych ádzajúc z tohto názoru na Hä nd 
lovo dielo , Interpre ti opr ávne ne klá dli 
dôraz na originálnu hä ndlovskú ka nta
blln ost, na rytmickú pregnan tnost a oso
bitosť, na jemne š tylizované tanečné p rv
ky, na kontrapun k tlcky vypracované blo
ky ; rovnako sa usilovali náležite odtie
niť lyrlcké a pastorálne miesta, d rama
ticky pevne a účinne vybudova né vr· 
choly, úseky pi'Ihovára jú ce sa typicky 
hllnd lovsk9m pátosom alebo úseky, ktoré 
uchvátia svojim leskom a brllanclou. Za
ujlma v9m s pôsobom zv9raznHI napr. n ie· 
k toré htlndlovské osobitosti v oblasti 
harmOnie. 

Cappella Istropolita na hrá Händla na 
súčasn9ch nástrojoch, ·no zároveň sa usi
luje v rámci t9chto možnosti podaf 
Händlovu h udobnú v~poved historicky a 
št9lovo verne. Bagin svojou koncepciou 
akcen tuje komornosť Hll ndlovej hudby. 
Concel·tl g ross l očisťu je od a kéhokolvek 
prlpodobňova nia zvukovému a št91ovému 
Ideálu 19. storočia. Chápe Händla ako 
v9raznéh o predchodcu hudobného kla 
sicizmu a tieto momenty v Jeho kom-po
zlclách v.enásll ne vyzdvihuje. 

l ' 
AJ ked. je ťažké prls t z hladiska kon· 

cepčného, s lohového 11 v9razového v In 
terpretlicll Händlov9ch nástrojov9ch 
s kladieb s rtlečlm nov9m (zaujlmavá Je 
z tohto hladis ka napr. nahrávka Komor· 
ného orchestra Ferenca Liszta z Buda 
pešti , v ktorej madarsk9 súbor napr. 
originálnym spôsobom dotvára n iektoré 
ozdoby l, v zásade nov9 prlstu p k Händ
lov9m Concert! gross! možn9 ja - n e
dávno sa napr. našli ho bojové pa rty k 
t 9mto kompozlciám. Hoboj Je u Händla 
zastúpen9 aj v Concert! g ross!, op. 3 . 
HWV 312·317. T9m to smerom by sa mož
no mohla odvljat ces ta n iektorého z bu
uúclch ln terpretačn9ch sna žen i. 

Na h ráv ka Cappelly Is~ropolitana j e 

1.rejme zatial najvýzna mne jš lm lnter pre· 

tačn9m počinom mladéh o komornéh o sú· 
boru [založili ho v roku 1983 ). 

NDLOSLAV BLARYNKA 
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Dirigent CLAUDIO ABBADO 
Claudia Abbado - vel ká dirigentská 

osobnos ť, šéf svetoznámej milánske j La 
Scaly, budťícl umeleck9 šéf Viedenskej 
š tátnej opery. Umelec-svetobežnlk, spo
lup racu jl\cl po dlhé roky s na jv9znam
nejšlml orches trami sveta. Pri vše tke j 
svo je j umeleckej a ngažovanosti dokáže 
sl prekvapujtlco nájsť čas aj pre mlá
dež. S mládežou ho spája hudba. Už 
nlekolko rokov vedte Mládežnlcky or
chester Európskeho spoločenstva ( ECYO ). 
p,o prenlkavom ťíspechu v Prahe zavltalo 
toto približne 140-členné mládežnlcke 
orchestrálne teleso po prv9krát aj do 
Brati slavy. 

Pán Abbado, mohli by ste nám niečo 
povedať o európskom Mládelnlckom or
chestri? 

- Mládežnfcky orchester Európskeho 
spoločenstva absolvu je každoročne v ob
dobi Jetn9ch prázdnin velké koncertné 
turné po európskych štátoch. Tvoria ho 
mlad! fudla .z 13 krajin Európy. Tohto 
rok,u sťí členmi orchestra aj n lekolkl 
mlad i ludla z Ceskoslovenska. Spolupra • 
cu jem s orchestrom už 10 rokov. V or
chestri vládne porozumenie, dohoda, je
ho členovia hudbu n ielen študuj(!, ale 1 
mlluttl a prostrednlctvom nej sa dokážu 
vy jodrlt a dohovoriť. Hra j(! s velk9m za
nletenhn. je to velmi pekná práca bez 
a k9ch kofvek obmedzeni, verime v našu 
s polu prácu, fudsk9 vzťah. Treba nás vi
dieť a h lavne počuť, aby ste mohli 'PO· 
sOdlf a ko sa nám spolupracuje. 

Ako prebieha vfber mladfch hudob· 
.olkov do orchestra? 

- Hráčov vo veku 14-23 rokov sme 
vybrali s pomedzi 4000 uchádzačov na zá
klade každoročného konkurzu ; členovia 
z predchádzajúceho roku sa musia vždy 
znovu pod robiť prehrávke. V Mládežnlc
kom orchestri je odlišn9 spOsob spolu
prAca ako v in9ch orchestroch. Hudob
nll<ov pre každú nás tro jovú skupinu pri
pravu j(! vždy samostatne vybra t[ pedagó
govia. Kedže každá nás tro jové skupina 
te vopred dobre pripravená, v9borne sa 
nám spolupracuje bez ohladu na čas a 
hrn ntce. Na dšenie, s ktor9m sa k práci 
pris tupu je, by sa márne hladalo v a kom
kofvek špičkovom profesionál nom or
Chflstrl. Atmosféra je neopakovatelná, 
vzáJomné vzfahý stl bezprostredné, hra
vé. a le práca je tvrdá. 

S k torými dirigentmi orchestet spolu
pracu je? 

- Orchester spolupracu je s ta k9ml vy
n t ka)ťíclml dirigentmi ako sťí Herbert 
von Kara jan, Leonard Bernstein, Daniel 
Barenboim, Jurij Simonov a Sir Georg 
So lti. 

Ako sa dm koncertovalo • Prahe? 
- Môžem povedať, že v Pra he som sa 

c!tll v9borne. Pražské publikum je ver
ml seriózne a mimoriadne vnlmavé. Pra
ha sa ml velmi páči, mal som teraz maž 
nost lepšie sl ju prezrieť. Naposledy som 
bol v Prahe pred š tyrmi rokmi, keď som 
počas medzinárodného hudobného fes 
ttvalu Pražská jar dirigoval Verdiho Rek 
viem. V Bratis lave som dirigoval u1 
pred dva ds iatimi rokmi. Páči sa mi a 1 
Bra tis lava , má zauj!mavú trad!ctu. 

Prei!o ste do programu vybrali prbe 
Mahlerovu 9. symf6nlu o dur? 

- Pretože je to majstrovské dielo. V 
našom repertoári je Mahler bohato zas· 
túpen9. S tak9ml hráčmi, a k9ch má
mo v orchestri, môžeme Interpretovať l 
ten na jnáročnejšl repertoár. 9. s ymfónia 
je skvelá hudba, ktorá dáva vel k(l šan
cu mlad9m muzikantom ukázať svoje u
menie. 

Ak6 trasa čak6 orchester po yyst6penl 
• Bratislave? 

- Po stlstredenl a koncertoch v Bol
zane sme pricestovali do Prahy a Bra
tislavy. S Mahlerom sa predstavlme ešte 
v Budapešti a tam sa s orchestrom roz
lCičlm. Na moje miesto pride ďalši diri
gent, Ellahu Inbal, ktor9 vyst (lpt s t9m
to orches trom v Rimini, VIllachu a Main
zl. Aj program je ln9 ; Beethovenova Erol
ca, Llsztov Klavl rny koncer t A dur (bu
de ho hrať francťízsky klavirista Michel 
Béroff ) a špan ielska rapsódia M. Rave
la. T9m sa tohtoročné turné Mládežnlc
keho orchestra skonč!. Naša s polup rá
ca v budtlcom roku Je zatial ešte tba 
v moJich predstavách. 

Popri pr6cl ., mllánakej La sCale ste 
aj léfdlrlsentom Londfnskeho symfmúc
kébo orchestra. Ako to vletko stihnete? 

- · Budem musieť ztlžlf svoju medzlná
r odm1 aktivitu. Predovšetk9m chcem znl· 
žlt na min imum, resp. postupne ukon
člm svoju spoluprácu s Chlcagsk9m fH
harmonlck9m orchestrom. V roku 1987 
absolvujem posledné turné .s Lond9n
skym symfonlck9m o rchestrom. Ale prá
cu s ~ládelrúckym orchestrom Európske
ho spoločenstva neobmedzlm. 

Vo funkcii léfdlrigenta vystupujete t 
na medzln6rodnom hudobnom festhale 
"Mahler; Vledell a 20. storočie" ... 

- Tento festival som založil v Lon
d9ne. Stlstrecfuje sa na uvádzanie diel 
smeruj(lclch od roman tizmu k modernej 
hlJ11be. 

Ód septembra 1981 bude nlla ncwfm 
tnalfm pôsobiskom Vledell .. . 

Ano, je to tak, pTerože som pre
vzal funkciu umeleckého šéfa VIed en-

Hudobná pohfadnica z Ankary 
l<eď sa pred 14. rokmi začal v Istan

bule organizovať medzlná rodn9 festival , 
prlhudla k početn9m a·trakclám 1tohto 
mesta d alšia , ktorá sotva moh la v9r az
nejšle ovplyvni( jeho velkťí pr ltažlivosf 
pre zahrantčn9ch l domácich návštev
nlkov. Ked sa však 3,5-millónové h lavné 
mes to Turecka - Ankara rozhodla pred 
2-J rokmi usporiada ť svoj prv9 medzl
nllrodn9 fes tival, bol to n ielen kult(lrny, 
ale predovšetk9m polltick9 čln. Snahou 
bolo prezentova ť so všetkou protokolár
nou s lávou to, čo sa už dávno sta lo s6-
tnsťou každodenného kultúrneho diania 
- schopnos t Turkov osvoj!( sl európsku 

hudbu, tvori ť a Interpretova ť ju, ží t s 
ňou a v nej so všetk9m, čo k tomu pat
rf - teda a j s festtvalov9ml spoločen· 
sk9ml obradmi. 

Asi preto, a by sl vynahradHI zameška
né, končia Ankarčanla každoročne svoju 
koncertnťí a dlvadelntl sezónu dvoma na 
seba nadväzujúcimi festiva lmi: Jarn9ml 
hudobn9ml t9ždňaml , ktoré vyplňajtl me
r.lac april a ktor9ch ťažisko je v symfo
nickej a komorne j hudbe, a Medzlnárod
n9m hudobn9m festivalom, ktor9 vyplňa 
mesiac má j a stlstreďuje sa na operné a 
baletné produkcie. 

l ked oba festiva ly sa us iluj(! pon(lk
nuf dlferencovan9 program, maj(! jednu 
zésadnťí spol očn(! črtu - prezentuj(! tu
rccktl hudobntl <tvorbu a lnteJ."Pretačné 
umenie na fóre, ktoré každého pr inúti, 
aby porovnával a hodnotil. Každá v9zva 
n11 s tlbo j je v9razom určitého sebavedo
mia a sebaistoty. V9n1mkou nie je ani 
konfrontácia es tetick9ch hodnOt. Obe 
festiva lové fóra s(l náročnou previer kou 
kulttlrnej vyspelosti národa, vyrasta•jtl
ceho z ln9ch kulttlrnych tradlcll. Prav
du, preveruje sa tu nielen hudobná, ale 
UJ celková kult(lrna vyspelosť Turk·ov. 
Té sa vyznačuje popri lntenzlvnom záuj
me o európsku hudbu aj cl.tliv9m prlstu· 
pom k vlas tnej folklórneJ tradlcil, ktorá 
bola v programe festivalu zasttlpená nle
kolk9ml koncertmi a vystúpeniami sťí
horov pre klaslcktl tureckú hudbu a lu
dový tanec. 

Obdobne aj súčasná turecká hudba 
hľadá svofu inšpiráciu v domácich folk-
1Gruych prameňoch. • No nájdu sa tvor · 
covla, k tor! sa programovo dištancuj(! od 
tureckého folklóru a us llu jtí sa tvoriť 

hudbu, ktorá sleduje akési nadnárodné 
es tetické Ideály. Táto kozmpolit ne za
me raná rtvorba však necháva chladn9m 
n ielen domáce publikum, ale a j zahra
nlčn$ch pozorova telov. 

V symfonickej časti festivalového pro
gramu dominovala ankarská filharmónia, 
založená roku 1826 ako královský or 
chester. Po zániku Osmanskej rlše a 
vzniku Tureckej republiky sa orchester 
pres ťahoval z Istanbulu do Ankar y a 
dos tal názov Prezldentsk9 symfonlck9 or
chester. Už otváracl koncert festivalu, 
na ktorom vyst(lpllo toto reprezentatlvne 
umelecké teleso, dokumentoval velk9 
podiel sovietskej tvorby a umelcov na 
rozvoji tureckého hudobného života. Só
listom koncer tu bol VIktor Plka jzen, di
rigent Karsten Andersen z Nórska sl 
zvolil diela Prokofieva a Cajkovského . . .. 
Ruská a sovietska hudba bola bohato 
zast(l pená a j n a ďalšieh koncertoch , kde 
sme sl vypočuli diela Gllnku, Rachma
ninova, Sostakovlča - nepoč!tajtíc do 
toho progra m vyst(lpenla tria rusk9ch 
fudov9ch nástrojov Balala jka, ktorého 
koncert sa musel pre velk9 záujem pub
li ka opakovať. A to napriek tomu, že bol 
progr&movan9 vo velkej filharmonlckej 
stenll - Bohaté zast(lpenle ruskej a so
vietske j tvorby a umelcov v programe 
ankarsk9ch festiva lov Je dané nie len 
tradične dobr9ml susedsk9ml vzťahmi, 
ale a j t9m, že mnoho tureck9ch umelcov 
študovalo v Moskve a Leningrade u naj
lepšieh sovietskych pedagógov. 

Zaradenie koncertu tria rusk9ch lu· 
dov9ch nástrojov naznačilo žánrovtí pes
trost ankarsk9ch festivalov. Svoje dôs
to jné miesto a primeraný návštevnlcky 
ohlas tu zlska la americká country-rocko
vá skupina Southern Pacific, či džezo
v9 koncert gitar ového t ria, zostaveného 
z vynlkajtlclch gitaristov Larry Coryella 
(USA) , Philippa Ca therlna (Belgicko ) a 
Victora Manga (Španiels ko) . 

Defilé orches trov, ktoré začala ankar· 
ská filharmónia, pokračovalo dvoma vy
s ttlpenlaml Kra kovskej filha rmónie a 
dvoma koncer tmi Istanbulského symfo· 
n lckého orchestra s rumunsk9m dir igen
tom Ionescu Gala tim. Komorn9 s tlbor 
Mladá nemecká filharmónia neváhal 
konfrontova ( ankarské publikum s die
la ml Henzeh (}, Berla a Htndemltha vo 

-sn lmka: J. Luky 

skej štátnej opery. Na scéne tetto vie
denskej opery chcem uvádzať opery, 
ktoré sa tu ešte neinscenovali, napr . 
Musorgského Chovanštlnu, Verdiho Na
bucca, Rossiniho Cestu do Remeša. Chcel 
by som tiež naštudova ť opery š ostakovi 
ča a Rlmského-Korsakova. Reper toár by 
sa ma l vôbec rozš lrlt o zabudnuté alebo 
dávno neuvádzané diela minulosti l s ú
časnosti. Mám velké plány, do ktor9ch 
zah tňam a j spoluprácu s vašimi ume l
cami Gabrielou Beňačkovou·Cápovou o 
Petrom Dvorsk9m. Post, ktor9 od sep· 
tembra budem zas táva t v ta kom dôleži 
tom hudobnom centre ak9m je VIedeň, 
st vyžaduje naozaj celého človeka. Bu
dem mat na s ta rosti hudobn(l s tránku, 
dr. Drelser, osoba velmi kompetentná 
administráciu a organizáciu. Moja čln· 
nosf sa tu nemá obmedziť Iba na dlr t·· 
govanle opier. Chcel by som dosiah nut 
dobr(! kooperáciu a koordináciu všet
k9ch zalnteresovan9ch na hudobnom a 
opernom živote Viedne. Mys llm sl, že 
spoločn9m ťíslllm dokážeme urobi t ve
ra v hudobnom živote VIedne, ktorá má 
ve lktl hudobnú tradlclu. 

Kedy zasa prldete do Bratislavy? 
- Vo VIedni zakladám Mládežnlcky 

orchester Gustava Mah lera, ktorého čle
novia sa maj(! grupova ť predovšetk9m zo 
š tátov, ktoré viaže k menovanému skla
d'atefovl ln tenzlvne put'O, teda z Ra kús · 
ka , Ceskoslovenska a Maďarska. Osobne 
s t vel mi zakladám na s polupráci mláde
že rôzne j štátnej a ná rodne j pr!slušnostl. 
Orchester by ma t mat okolo 80 č lenov, 
konkurz by sa mal uskutočnlt v novem· 
brl tohto roku. Už v aprlll 1987 by sme 
mali ma( aj v Bra tislave na pôde Slo
venske j filha rmónie dva koncerty. 

Pripravila: MARGITA SLABÄ 

vynlka j(lcej Interpretácii, pravda, popri 
tred!lčn9ch reper~oá rov9ch člslach z 
tvorby Muffata, Bacha a Mozarta. V pro
grame komorn9ch koncertov figurovali 
ďalej Endresovo kva rteto z NSR, Trlo 
dl Roma z Talianska a Ankars ké sláči
kové kva rteto. Programov9 priestor só
lov9ch recitá lov vyplnili - s v9n lmkou 
klaviris tu Stephana Seebassa z NSR -
domáci umelci: violis ta RUšen GUneš, 
klaviristka Erika Fosslová a hus lista AJ
šegUI Sarldža, ktor9 je žiakom Davida 
Oistracha a tióllstom, ktor9 určuje vy
sok9 štanda rd turecke j hus lovej školy. 

Zatia l čo oba fes tivaly zanedbali ples· 
ňovú tvorbu, o to širši priestor vyhra
dili zborov9m telesám. Velkej pozornos
ti sa tešilo vystťípenle Detského zboru 
Maďarského rozhlasu a te lev!zle z Bu
dapešti, z domácich zborov zaradil i do 
programu festivalu Detsk9 zbor Ankar
ského rozh lasu a televlzle a Anka rsk9 
rozhlasov9 zbor. 

V opernej a ba·letnej čas ti festlvalo
v9ch programov sa prezentoval stlbor 
Ankarskej opery a baletu .a Istanbulskej 
opery. Ankarská opera uviedla dve fes
tivalové produkcie - Verdiho Maškar
n9 bál a Mozartovu Flgarovu svadbu a 
reprlzovala Don izettiho Luciu dl Lam
mermoor. Fes tlvalov9 lesk t9ch to p ro
dukcii zabezpečova li hosfu jl1cl dirigenti 
a režiséri (z nich zvlášť zaujal mlad9 
západonemeck9 režisér Hans Walter 
Bottenbruch , ktor9 dokázal javiskovo vy
ložiť nové, doposla l nepovšimnuté rovi
ny tohto geniálneho Mozartovho v9tvo
ru l a sčasti aj hosfu jtlcl sólisti (napr. 
vyn lkajtlcl juhos lovansk9 barytonista 
Slobodan Stankovlč). Ankarsk9 balet sa 
preds tavil divácky vel mi 11spešn9m ve
čerom troch jednoaktov9ch baletov, 
Istanbulská opera uviedla novin ku svoj
ho dirigenta Okana Demlrlša pod ná
zvom Karjádl ha tun, k torá v novoro
mantlckej v9razovej polohe a sčasti for
mou scénického oratória sprac(lva tému 
stare j tureckej povesti. 

I ·ked oba festiva ly stl navzájom pro
g ramovo odllšené, predsa len možru> oča 
káva ť , že dôjde k Ich ftízll a zároveň k 
vyhranenlu oproti Istanbulskému festi
valu. No bez ohladu na "veiktí hru" 
medztnárodn9ch festivalov znamena jú 
obe festivalové poduja tia v Anka re ná· 
ročntl previer ku sl1časnej tvorby ako aj 
Interpretačného umenia Tur kov. k tore! 
v9sledky stí uži točné a povzbudzujtlce. 

JAN SZELEPCS~NYI 

Zo zahraničia 
Po takmer jednoročnej prestévke, u 

prlčinenej rekonlit ruki!nf mi prácami na 
technickom vybaveni divadla , začne sa 
15. novembra t. r . opäť umelecká pre 
vádzka v berllnske j Státnej opere. Old· 
raelm predstaven!m bude nové naitudo· 
va nie Weberovc j ope ry Euryanta , ve110· 
vané 200. vfročlu narodenia sktadate· 
ra. Tltuln6 postavu stvárm naia spevA~ 
ka zosl61llá umelkyňa Magdaléna Haj6t· 
syová . V priebehu bud6ce j divadelnej 
aez6ny má Státna opera dalej uvieaf J•· 
nái!kovu Jej pastorkyňu, Henzeho balet 
Undlne a operu Btichner od Friedricha 
Schenkera. 

Koncert pre klavlr a orchester • 
Gyiirgy Ligetiho odznie premiérovo 23. 
okt6bra t. r. v ra kúskom Grazi v rtmcl 
tamojl leho festivalu Stajerská jeseň. Pre
mlérovf ml Interpretmi budú klaviristi 
Anthony dl Bonaventura, Ensemble ,.die 
neue relhe" a dir igent Mario di Bona· 
ventura. 

· Vo veku 77 rokov zomrel v New Yor· 
ku svetoznámy amerlckf dl ezovf hudoll· 
nik-klarine tista Benny Goodman. R. 1934 
zostavil prvú vlastná formliciu, ktor6 
v obdobi s wingu patr ila k najlepi lm a 
sám Goodman sa stul najpopulárnejloa 
osobnosťou tohto obdobia , vysl61iac al 
prez~vku "Král s wingu". V jeho form6· 
clách dollo po prvf r az k spolupr6· 
c i belolskfch a i!ernolsk~cb hudoba!· 
kov. V roku 1938 mal prvé vyst6peale 
v newyorskej Carnegie-Hall, čim sa ••· 
čaU plsať aj nové kapitoly dlezu. Od 
tohto roku hra l prllelltostne i komont 
a symfonickú hudbu. Bol napriklad 
6spelnfm Interpretom Moza rtovho Kla· 
r ine tového koncertu Es dur, svoje sklad· 
by mu venovali B. Bar tók, P. Hlndemlth, 
plsall pre neho a t I. Stravinski j, A. Cop· 
land a in l. 

Na tohtoroi!nej Medzlnárodoej 16ťali 
C. M. von Webora v odbore komorneJ 
opery, ktoré sa konala v Dráldanocb, 
nebola udeloná prvá cena. Druhá ceaa 
zlskall Eberha rd Eysler (NDR) za ope
ru Vi!era vei!er prialo (Es hat am VO· 
rabend geregnet ) a Rumunka Vlolata 
Dlnescu za dielo Bataras. Tretiu ceaD 
ziska! Friedrich Sche nker (NDR) za die· 
Jo List Ajl (Br ief an Aja j. 

Filmová verzia Verdiho opery OtbeUo 
( rélla Franco Zeffirelli ) mala <SVOju n e
to v ú premiéru 30. augUJJta t. r. vo Vla· 
denske j i t6tnej opere (l) . HlBYné posla· 
vy vytvárajú Placido Domingo (OtheUo), 
Kaua Ricclarelllová ( Desdemoaa 1 a )as· 
tlno Diaz (Ja go). Orchester a zbor ml 
l6nskej Scaly diriguje Lorin Maazel. 

Schumannovu cenu, ktor6 udeluje mes· 
to Zwickau - rodisko skladatera, ziska! 
v tomto roku rak6sky klavirista prof. 
)tirg Oemus a vfchodonemeckf ma~lko· 
lóg dr. Gerd Nauhaus. 

Hlst6ria legendárneho krllnlka Potam
kln - symbolu prve j ruskej revol6cla. 
sta la aa podkladom k baletnému stvb · 
nenlu. Ba le t-alegóriu Kril nlk Potemltla 
od A. Ca jkovského (hudba ) a O. Vino· 
gradova (libre to, choreografia, rél laj 
uviedli nedávno v svetovej premiére Dl 
scéne Leningradského divadla opery 1 

bale tu S. M. Klrova. Balet, v ktoro11 
hlavným hrdinom je kolektlv nAmornl· 
kov, nemá tradičnú de jov6 osnovu, ale 
je ,.filozofickou úva hou nad osudom tej
to revol(lcie a je j hrdinov, úvah o ll· 
vo te a smrti, o smrti v mene života". 

3. mája t. r . zomrel vo veku 75 ro· 
kov známy angllck~ tenorista Peter 
Pears. Hudbu študoval v Londýne na 
Royal College of Music. Spočiatku pilso· 
bil ako organista a č len rilznycb zbo 
rov , neskôr bol t ri roky členom Ion· 
df nskeJ Sadle r's Wells Opera. Od roku 
1946 bola jeho č innosť spätá s kolek· 
tlvom English Opera Gro up, pričom spo· 
radlcky vys tupoval aj na scéne Covenl 
Garden. Od roku 1946 6zko s polupraca 
val s Benja mlnom Brlttenom, ktorý bo 
s prevádzal na klavlrl. Pears bol P"fm 
Interpretom Brittenovfch piesni a sple· 
val temer vlietky hlavné tenorové dio
hy v jeho operách, z k t or~ch mnobE 
boli p!sané priamo pre neho. 

Na progra me tohtoročného Rossiniho 
operného festiva lu v Pesare - rodiska 
skladatela, boli tri ma js trove diela; Tu 
rek v Taliansku, Blanca a Falliero 1 
Gróf Ory. V hlavnfch úlohách hraufcb 
opier sa preds tavlla

0 
ce lá plejáda po· 

prednfch s pevákov súčasnosti (medi! 
in:fmi R. Ralmondi, M. HorneovA, K. Rlc· 
clarelllová ), apolu6člnkovall The Loa
don Slnfontetta Opera Orchestra a Pral· 
ský fllbarmonickf zbor so zbormaj1tr011 
L. M6tlom. 

V dňoch 27.- 31. mája 1987 maj6 11 

konať po prv~ raz Burgenlandské Hayd· 
novo slávnosti. O organlza i!né a flnan~ 
né zabezpečenie slávnosti sa postanj6 
k.rajina Burgenland a mesto Eisenstadt 
Umeleckf m léfom novozaloleného pÔda· 
jatla bol menovaný dirigent Adall} FI· 
scber. Hlavné s lovo na sl6vnostiacb lÚ 

mat Haydnova filharm6nia, ktorá bade 
zlolená z najlepllch orcheatr61nycb hli 
~ov Raktiska a Maďarska. 



Náš ·rozhovor so zaslúžilým umelcom JÁNOM ŠILANOM 

PRED PREHLIADKOU · HUDOBNO-ZÁBAVNÉHO DIVADLA 
Pod sUtitou MK SSR a MK CSR uqio

rlada Zvb československých dramatic
kých amelcoy v 6zkej spolupr,ci s Dl· 
tadlom Jon61a Z'borského v Prelove v 
dňoch 8.-14. októbra t. r. v Prelove 
4. celoltátnu prehliadku hudobno-dbav· 
dho divadla. Po uplynutl troch rokov 
od poslednej prehliadky l striedavo aa 
koali v Olomouci a Prelove), a tane sa 
Prelov opäť centrom celoltétnej pre
hliadky javiskového Unru, ktorf zaujl
•a pomerne významné miesto na mape 

nóillto divadelné ho života a telil sa st'· 
le vctkej priazni obecenstva vletkých 
•oci61nych vrstiev l V'Bkových kategórii. 
Nlekofko týždňov pred kona nlm pre· 
hliadky sme pololili zopár otázok zas~ú
lilému umelcovi JANOVI ŠILANOVI, rJa
dltefovi DJZ v Preilove a predsedovi 
1pevohernej komisie pri ZSDU, ktorý je 
jedným z najzaanga!ovanejllch organlzá· 
turov tohto poduja tia. 

Amblclou divadelných prehliadok je 
uviesť reprezentatlvnu vzorku toho, čo 
•a v divadlách určitého typu momentél· 
ne hrá. Má podobné amblcie i tohtoroi!
o6 prehliadka hudobno-zábavného divad· 
la v Prelove? 

- Určite. v. tom vidlm predovšetk~m 
zmysel 1 cter t~chto poduja ti, najmä ce· 
loStátneho v~znamu. Teda nielen zdra
vá konfrontácia práce u dostohnut~ch 
výsledkov v jednotllv~ch dlvodlách, čl 
Ich súboroch, a le t iež oj cteruvedomá 
snahu o zlsku nie najobjcktlvnejšleho ob· 
razu z hladiska v~vo ja a s tuvu žánru -
v našom prlpade hudobno-zábavného dl · 
vadia. 

Prln éilať divadelnému obecenstvu hod· 
notnú zábavu je životným cielom spevu· 
hernýc h divadiel. Robil vilnk dobre zá
bavné divadlo bolo vždy neobyčajne váž
nym problémom, ťažkou úlohou a v ob· 

lasti hudobno-z,bavného divadla elte 
n'ročnejloa. M'me u nb podmienky na 
to, aby mohlo nnlkntt' skutočne dobré, 
kvalitné, mylllenkovo ambiciózne a tva
rovo saajlmavé hudobno-dbavné dlvad· 
lo? 

- V zásade možno odpovedať kladne. 
Pochopltefne, nie je to jednoduchá u 
fahká úloha - čo podčiarkujete už vo 
svojej obsažnej otázke. A teda aj ked 
odpovedám pozltlvne a vcelku jedno
značne, mOžete ma usvedčiť, že v pos
lednom obdob! v oblasti pôvodnej tvor
by hudobno-zábavného divadla sme ne
zaznamenali .,nev!dan~ óspechu, ako to· 
mu bolo napr. v .,zlatom vekuu opere
ty čl muzikálu. To všetko je pravda, 
ale do hry o zabezpečenie ldetHnyc h, čl 
asp011 prljatefn~ch podmienok pre vy· 
tvorenie hodnotného umeleckého diela 
v rovine hudobno-dramatického čl hu
dobno-zábavného divadla vs tupuje na· 
ozaj velké množstvo závažn~ch, osnov· 
n~ch komponentov a tvorivých princ!· 
pov. A práve v Ich Ideálnej podmlene· 
nos ti, koordlnáol1 a plnom súzvuku tre
ba hfadať úspech, viťazstvo, čl prehry 
a čl len obyčajné, no nie lahké a jed
noduché držanie kroku s ostatn~m dl· 
vadelným svet.om l jednotllv~ml žánra
ml ... 

Napriklad samotná tvorba - literárna , 
dramatická, hudobná. V svo je j podstate 
aj u nás je bohatá, mnohovrstevná i 
mnohotematlcká. Svojimi čiastkovými v~ 
sledkaml a úspechmi mohla by oboha· 
ti( žáner hudobno-zábavného di vadla. Sú 
aj autori - dramatici, sklada telia, poe· 
ti , ktorých možno p!saf len s verk~mi 
plsmenaml. Zatial vša k nedošlo - asp01~ 
v tom spomlna nom .,pos lednom obdobi" 
k v~raznému zaiskreniu - najmä v ti· 
movej práci. Ale . žiar, obávam sa, že ne
ja k zvlášť v~razne či výnimočne ani jed 
notlivo vo vztahu k svetu, čl k progra · 
mu súčasného divadla. A tak v oblasti 
tvorby je viac ako a ktuálna a prepo· 
trebná ďaleko väčšia trpezlivosť, a p1·e· 
dovšetk~m priestor pre pôvodnú tvorbu , 
a by sa nám podarilo to, čo sa deje pri 
rodzene a zákonite v kultúrach verk~ch 
národov s ďaleko väčšou tradlclou v tej· 
to oblasti: že predovšetk~m cez kvantl · 
tu a clefavedomé impulzy v novej tvor· 
be sa rodi nová kvalit a . Hádam jeden 
priklad za všetky - juno a Avos so
viets kych autorov A. Rybnikova a A. Voz· 
nesenského. Do h ry v tejto rovine muslíl 
s daleko väčšou in iciatlvou •vstúpi( a 1 
dramaturgie našich divadiel. 

Nemenej dO ležl tou z ložkou sú kádre 
- rea lizačné l I nterp retačné. A a k aj 
v tejto oblasti možno zaznamenať pozf. 
tlvny pohyb, predsa len by su žiadalo 
daleko komplexnejšie a dôslednejš ie rle· 
š iC n iektoré ou!zky, napr. š pecializova
nej výchovy a prlpravy odborn~ch pro
fesii , Ich vzťahu k špecifike o šlrke žán
ru. Zároveň však aj ich možnosť uplat · 
nenla sa a využlvanla okrem práce v dl · 

vadle aj v pr!buznej tvorbe [ televlzla, 
rozhlas, film). Ide nielen o aspekty eko
nomické, a le aj o popularizáciu hudob 
no-zábavné ho divadla a jeh o lnterpre 
tov. 

Pre vznik nov~ch, kvalitn~ch diel s í• 
v zásade ekonomické podmienky vytvo
rené a zabezpečené - postaralo sa o tu 
naše MK SSR spolu s li terárnym l hudob· 
n~m fondom. je na š kodu veci, že su 
v nedostatočnej miere využivajú. Resty 
sú azda v materiálovom vybaveni špe
clallzovan~ch súborov, a le t.o je tiež 
otázka času a ciefavedomého úsilia za
Interesovaných. Summa summarum - aj 
pri všetk~ch zložitostiach a problémoch 
v oblasti hudobno-zábavného divadla -
sú predpoklady na to, aby sa celkove 
v~raznejšle uplatnila a s kvalitnila pOvod· 
ná tvorba, u tiež aby vzniklo skutočne 
dobré, myšlie nkovo ambiciózne a tvaro
vo zaujlmavé hudobno-zábavné dielo, In· 
scenácla, divadlo. 

Aké spoločenské postavenie zaujlma 
dnes u nb hudobno-dbavné divadlo? 

- Dá sa to hádam povedať jednou ve · 
tou: z hladiska spoločenského postave
nia je v podstate v rovnakej situácii ako 
os ta tné divade lné žánre, teda činohra , 
balet l opera. Isteže, tento fakt teši, a le 
súčasne aj zaväzuje. Rozhodne však mu· 
slme vidief nežiadúci posun v hodno
tovej orientácii nášho spoluobčana. mla
dého č loveka, ba často 1 školopovinného 
dorastu; v nej má divadlo - a nielen 
divadlo dosť okrajové postavenie. je 
azda najvyšš! čas - a akcentu je sa to 
aj v záverooh XVII. zjazdu KSC a zjaz
du KSS - venovať plnú pozornos( kom· 
plexnej v~ ch ove náš ho občana, na jm!l 
mladého l toho najmladšieho a v plnej 
miere poskytnút priestor a 1 estetickej 
v~chove - a zvláš( tej mimoškolskej . 
A práve pre túto úlohu či pre to to pos· 
lanle má divadlo - vrátane hudobno· 
zábavného - jedinečné dlspozlclc a špe
cifiká. Verlm , že v bllzkcj budúcnosti 
aj v rovine reá lneho spoločenského po· 
s tavenia, význa mu, ale pred ovšetkým clo· 
sahu a zás to ja divadla nasta ne zlepš enie. 

Aká bude úi!ast' na tohtoročnej pre· 
hliadke hudobno-zábavného divadla . Kto
ré súbory a s akými inscenáciami sa 
jej zúčastnia? 

- Zastúpenie je pomerne boha té. Nll 
prehliadke su predstavia š tyri s úbory z 
CSR a š tyri s ubory zo SSR. Jednotlivé 
divad lá sa prezentujú t~mlto Inscenácia· 
ml: Divadlo. j. K, 'l;yla.,Plzei'\, . .,..,. Boďte lu · 
dia na divadlá ... : Semafor Praha -
Jonáš, dajme tomu v utorok: Stát ne dt· 
vadlo Ostravu - Stastle pre Annu ; Dl· 
vadlo O. S ti bo ra Olomouc - Zvonokosy : 
Nová scéna Bra tis la va - Veselá vdova : 
Státne divad lo Košice - Ne topler a Pán 
Offenbach vás poz~va: Divadlo A. Ba
gara Nitra - Slečna Nl tuš, ut e kajte !: 
Divadlo J. Záborského Prešov - Cher
bourské dáždnlčky. Mam'zelle Nltouche 
a Povodeň. 

Kofko inacenácil prihléslll dlvadl' n a 
prehliadku? Mali národné výberové ko· 
misie z čoho vyberať? 

- Bolo to vyše štyrid sať Inscenácii -
z toho dvudsa (jeden zo Slovenska. Mám 
poci t , že bolo z čoho vyberať, o j ked 
nie vset ko najle ošle čo vz.niklo za pos 
leclné tri roky sa nám podarilo zlska t 
na prehliadku. Ale v d ivadle to už tak 
chod! - .,umenie okumihu" má s voje 
špecifi ká a najväčšlm nepr1atefom je čas. 

Na čo sa kládol dôraz pri výbere ti· 
tulov na tohtoročnú prehliadku? Má pre
hliadka nejaký vyhranený dramaturgic
ký zámer? 

- Poch opitelne, v prvom rade ide o 
naš u súčasnú , pôvodnú tvorbu. Tá je po
merne bohato zastúpená (Ostrava, Pra
ha, Olomouc, Prešov, Nitra). potom o za· 
ujlmavé Inscenačné postupy (Plzeň, Ko
šice, Prešov) a tiež o Invenčné pretlmo· 
čenle klasiky (Bratislava, Košice, Pre
šov) . 

Dramaturglck~ zámer? Cez jednotlivé 
Inscenácie chceme zmapovať súčasné po
žiadavky a kritériá profesionálneho di
vadla s l nscenačn~m l v~sledkaml, na jm!! 
klasiky - z ktorej tento žá.ner ešte bo
ha to čerpá pri plnej akceptácii a rezo· 
na ncll hladiska v jeho skoro totálnom 
sociálnom l vekovom zloženf. 
Súčasťou prehliadky býva aj pracov

ný seminár. Akým otázkam a problé
mom československého hudobno-zábav
ného divadla bude venovaný ten tohto
ročný? 

- Celoštá tna prehliadka hudobno-zá
bavnéh o divadla chce ma t naozaj vý
sostne pracovn~ charakter. Pripravuje sa 
hlavn~ referát [d r. l. Osolsobll ). ktorý 
by so mal venovať .,súčasnému stavu 
a ďalšlm v~vojov~m tendenciám v oblas
l!l hudobno-zábavného divadla". Oalšl 
polde1~ chceme venovať téme .. Klaslck~ 
odkaz na našic h javis kách". Samozrej
me, každ~ večer v hfadisku divadla , pria
mo po predstaveniach chceme pre š iro
ké publikum, ale l odborné tlmy, teore
tikov a ľudi z d ivadiel organizova ť vol· 
né tribúny, kde moderátormi budú jed· 
notllvl členovia v~berov~ch komisii. Na· 
zdávam sa, že práve tu bude prlležltost 
poveda ť st ve ra zaujlmavého, kritického. 
ale tiež hádam aj informatlvneho a ln
š ptratlvneho - a to z jednej 1 z dru
hej strany rampy. A o to vlastne hlav
P~Il,l . }.!Sporladatefoll} ~ teda celoštát· 
nemu l národn~m ldeov~m zväzom v 
podstate Ide. Okrem dôkladnej anal~zy 
súčasného stavu, kri tlck~ch poznatkov a 
tvorlv~ch Impulzov určit ďalšie v~vojo· 
vé tendencie pre plnšie uplatnenie a roz· 
kvet tohto obfúbeného a nosného žán
ru a predovšetk~ch kvantltatlvny, ale 
na jm!! kvalltatfvny posun a rast česko· 
s lovens kéh o socia listic kého divadelného 
umeni a. 

Pripravil: ALFRtD GABAUER 

65 rokov Speváckeho zboru slovenských učiteľov spektlvom práce v SZSU nemOže zlavlť 
z vysok~ch kritéri! voč i tomuto na jstar
šiemu s peváckemu zboru, ktor~ bol a 
zos tane ozdobou každej s lávnosti zboro
vého umenia . Naďalej treba skvali tňovať 
drama turgiu. modernizovať ju, rozumne 
rozvljof a vytvárať spoluprácu so slo
vensk9ml autormi i mladšej generácie . 
po Interpretačne j stránke zdlsclpllnova ť 
prejav jed n otliv~ch hlasov~ch skupin, 
kde sa nie kedy c~tl rozbttosť a nejednot· 
nos( hlasov~ch l!nll, ba aj lntonačná la 
bilita [L. Burlas, T. Ortelll). Treba hla
dať l kvalitné sólis tické typy , ktoré 
ozvláštnia niektoré člsla a spestria pro
gram ( j. Cikker: Dve regrútske). A opa č 
ne, vyladenie krásy mužského zboru vy· 
žad u je potlačenie sóllstlc k~ch amb! c l! 
nlektor~ch spevá kov tak, aby za padli do 
jednoliateho zvuku s ku piny [1e norlstl ) 
a nepOsobllt heterogénne. Práca na pro
grame a s kv ulltt1ovanl tukého zboru. 
ak~m je SZSU, je určite ná ročná . lebo 
n esie v sebe bremeno trad lc le o tým í 
väč šej zodpovednosti. je však l poctou u 
doc. Peter Hradil, ktorý momentálne ve
die SZSU, sl to určite uvedomuje. )e ..t j 
v jeho silách , a by v spolupráci s učltef· 
ml - nadšencaml pre zborové umenie . 
viedol teleso dalej a vyššie. 

Koncertom na tohtoročnom Hudobnom 
lete v Trenčianskych Tepliciach, kde je 
domovské sldlo Speváckeho zboru slo· 
venských učiterov, pripomenulo si toto 
najslllriiie zborové teleso na Slovensku 
65. výročie svoje j umeleckeJ práce. Jeho 
vznik spadá do r. 1921, kedy dila 3. mar
ca bola prvé skúiika pod vede nlm iko
lené ho dirigenta v miestnosti Slovenské· 
bo kruhu na hlavnom némestl v Trenčl

ae. Tento deň pokladá SZSU za deň 
nojho zalolenla. 

Tolko k vzniku významného mužské· 
ho zbor u, ktor~ má na svojom konte oko
lo poldruha tlslca celovečern~ch koncer
tov o prlležltostn~ch vystúpen!, desiatky 
zájazdov do euró pskych kraji n, vystúpe· 
nie na sve tovej súťaži v britskom Llan· 
golene, kde SZSU ziska! r. 1964 3. a r . 
l965 2. miesto. SZSU je laureá tom Stá t
nej ceny, nosltelom vyznamenania Za 
vynikajúcu prácu a Radu práce. Na jeho 
čele stáli popredné osobnosti, ku ktor~m 
na prvom mies te treba počlta ť Mllola 
Ruppeldta , ktor~ viedol zbor už do svo
jej smr ti r. 1943, prof. Jána Strelca, po 
prlchode ktorého sa zbor od základu 
prebudovul a orientoval dramaturgiu 
nielen na zborové s kladby slovenskej 
a českej klasiky. ale rozvin ul amblcle 
spevákov-učltelov aj s merom k polyfónll 
o súča s nej moderne. Od r. 1954 do r. 
l977 formova la SZSU osobnosť prof. dr. 
Juraja Haluzického, ktor~ bol známy nie
len svojou neobyčajnou muzlkalltou, ale 
l disciplinovanosťou a vysok~ml nárokmi 
na skúškach a pri predvedenl naštudova· 
ného repertoáru. Práve za jeho éry :z:bor 
ziska! spomlnané ocen eniu v Anglii a re 
prezentoval naše zborové ume nie na me 
dzlnárodn~ch festivaloch v Debrec!ne 
( 1961). Stetlne ( 1966). vo Varša ve 1 1968 ) , 
v Slbenlku [ 1969) a no s lávnostiach 
piesni a tancov v Talline 11975 ). 

Od r. 1977 vedie zbor doc. Peter Hra· 
dll, s ktor~m SZS U abs olvoval tíspešné 
lájazdy do Belgicka . Ta lianska . Grécko. 

Bulhars ka a v minulom roku do Spn· 
ntels ka. 

Ak pred 65 rokmi začlnal SZSU v poč
te nad 20 spevákov, dnes má ta kme r 70 
s pevákov zo 49 mies t a obci Slovenska . 
Pravda , na trenčianskoteplickom kon· 
cer te Ich bolo približne 50. Nezáležl 
vš ak na počte, ole na zhodnoteni SLí · 

časného s tavu umeleckej kvality zboru . 
ktorý sl v minulosti l dnes kládol vysoké 
ciele. Od čias Ruppeld tovho formova n iu 
es tetlcko-etlck~ch clefov SZSU su v!;e· 
!lčo zmenilo oj v našom zborovom ume· 
nl. je tu predovšetk~m široká u pest rá 
záklud i\a zborov~ch telies, jtJ tu profesiu· 
nálny SFZ a nl ekofko ln~ch zborov~ch 
te lies , ktoré dosahujú profesionálne •pa
rametJ'e [Spevácky zbor mesto Bratisla· 
vy . Lúčnica , zbor Kysuca a 1. ) . Pri Iste j 
špecializácii menovan~ch zborov zos táva 
paleta SZSU overa širšia, v mnohom 
sa prldtžajúca obrodeneck~ch clefov, 
predznamenan~ch trad!clou. 

Vo svojom prejave bol SZSU najúčln
nejš! v dielach lnšptrovan~ch sloven
sk~m etnikom. Tu je jeho na jvlastnej!;l 
svet u pOda na podmanenie sl poslu· 
cháča na domácom 1 c udzom pódiu . Prav· 
da, majstrovské diela J. L. Bellu. M. 
Schneid ra-Trnavského, F. Kafendu, A. 
Moyzesa, E. Suchoňa, j. Cikkera, O. Fe· 
renczyho patria do .. zlatého fondu '· 
SZSU. Na jubilejnom koncer te s a oča 
kávalo uvedenie nového diela, závažné ho 
a majstrovského (vzhladom na dobrO 
trad Icl u) zo s lovenskej kompozične j diel 
ne. Je tu a 1 mladšia generácia slovan · 
s kých a utorov, ktorá by mola vst (tplt 
do povedomia poslucháčov u ctlterov 
mužského vokálneho prejavu SZSU. Re· 
prezentácia jediného mena z te jto vlny 
( l. Zeljenka: Cas tuška PopovoveJ brigA 
dy ) bola Iba skromn~m a nanajv~ ~ roz· 
pačlt~m umeleck~m pr!s pevkom do dra
maturgie. Naproti tomu vydarenými In 
terpretačn~ml a programov~ml člnmi bo· 
ll skladby V. Nováka (Baladu nu Váhu) . 

Z. Blažeka (Ej, spodoba lo s u ml ) a O. 
Halmu [prekrásny , v mot·avske j tradlcll 
zakotve ný zbor Mlkulecká dedina) . 
Sklad by C. Orffa, G. P. dn Palestrinu, T. 
Ortelllho, M. Chadzidakisa a Santesta· 
bana bo li s kor nuznačenlm štýlove j pes
tros ti u možnos ti SZSU. U súčasn~ch za· 
hran l čn~ch uutoJ'OV sa prihliadalo na 
pot1·cbu prezentova ť su na zahranlčn~ch 
turné, ale na jubilejnom koncerte mohl i 
by t na hradenl cennejšlml dielami. 

Kritik plne chápe momentálne s taros· 
ti zboru s generačnou v~menou v jed
notllv~ch hla sov~ch s kupinách. Vc!tl sa 
a 1 do o tázky kvalitného obsadenia muž· 
s ké ho zborového telesa vzhladom na fe
minizáciu nášh o školstva. Pochopi l zlo
žltosti zlskanlu kvalitn~ch, hudobne ško
len~ch mužov-učltefov, pri klesajúcom 
podleJe hudobnej a estetickej v~chovy v 
našom školstve. Ba do úva hy berle aj zvy· 
šujúce sa nároky na pracovné povinnos· 
ti a psychické zaťaženie pedagógov nu 
v!;e tk~ch stupňoch škOl. Ich združova nie 
v SZSU má dnes Iné morálne kvality 
l vy ššie u s eba disc iplinovanejšie l . než v 
•ninulostl. Ale aj kvôli budúcnos ti a per· T. URSINYOVA 
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Poliko si pripomrna pamiatku svojho vel.kého skladateľa 

VE(KOLEPÉ OSLAVY 150. VÝROČIA NARODENIA HENRVKA WIENIAWSKÉHO 

Henryk Wiemawski 

Od januára 1985 do decembra 1986 s a konajú v Polsku 
1 v mnoh9ch krajinách slávnosti pri pr!ležitosti 150. vý
ročia naroden;a slávneho huslovéh o virtuóza a po Cho
pinovi na jv9znamnejšleho polskéh o romantického skla 
datela H. Wieniaws kého (1835-1880). Spájajú sa s 
50. v9ročlm Medzlnár ocLnSích W!enlaws kéh o súťaži i so 
100. v9ročlm vzniku Hudobnej spoločnosti nesúcej jeh o 
meno. 

Pa t roná t n ad slávnos·f,aml prevzal ·podpredseda Státnej 
rady PĽR Wi•told Mlynczak. Výboru s láv.nosti pr edsedá 
minis ter kultúry a umeni Kazimierz Zygulskl a členmi 
v9boru sú mnoh! v9znamnl p reds tavitelia pols kéh o l za
hraničného kultúnneh o života, medzlln9m l umelcova 
vruučka Joan C'Okeo·vá a pr.avnuk Robin P.a.tterson-Knlgt 
z Velkej Británie. Z na jvSíznamnejš!ch zahran1č:n9ch 
osobnost! sú jeho členmi Svajčiar Pierre Colornbo -
predseda Federácie medzinárodných hudobn9ch súfažl, 
p oprední hus i ovi umelci z 15 štátov ( CSSR zastupu je ná 
rodn9 umelec Josef S uk), s klada telia, huslia r i, hudobní 
vedol, vydava telia a publicl's tl. · 

P.red·sedom v9ko nnéh o výboru slávnos tného komité tu 
je mešťanosta Po12:nan e Andrze•j Witus kl a rladltelom je- · 
h o byra predseda Hudo·bnej spol-očnosti H. Wlenlawské
ho v Poznan i Edmund Grabkowski, autor vtacerých vý
inamn9ch publikácii o fomto velkom hudobn!kovl. 

v rámci s lávn osti bola uspor iad·aná Vl. medzinárocliná 
sklada tefská súťal H. Wieniawského v dvoch e tapách : 
9.- 13. januára 1985 v9ber s klad.leb, 26.- 28. aprlla 1986 
finálna čast Súťaže sa zúčastnilo llO s kladieb z 26 
krajin. Do f inále postúpilo ll s kladieb: 5 pre sólové 
h us le so sprievodom orches~rn. 2 pre sólové husle a 
4 pre husle so !Spr ievodom klav!ra . Prvú cenu ( 150 000 
zl.) za s kladbu s o sprievodom orch estra zl ska l Pál Ró
zsa z MĽR , druhú ( 100 000 zl.) Halfldi Hallgnn.so~ z 
V. Br itánie a tretiu (50 000 zl. ] Baldur Bilhme z NDR. 
V osta tn9ch skupinách prvá cena nebola ude len á. Dľuhú 
(50 000 zl.) z! sk all ex aequo Mieczyslaw Makowski z 
PĽR za s kla'<l bu pre husle sólo a Andrei Tanasescu z 
RSR za skladbu pre husle so sprievodom klavlra. 

Oslavy 100. výročia za loženia Hudobn ej spoločnosti 
H. Wlenlawského sa uskutočnili 2. mája 1985 v Poznani. 
Spoloč-nost vznikla v obd·obl pruskej a•nexie. Je j pôvod
ným ciel om bolo pestovanie poištlny a pol ske j fudove j 
plesne (prvotný názov: Po·Isk9 spevácky krúžok] . V sú
časnosti je organ izá torom medzlnáľ"odných huslových , 
husHarskych a s kladatelských súfažl, no aj piatich ná· 
rodných súťaži pre polských huslistov, violis tov, čelis
tov, ko111trabasls tov .a husli,arov. Má aj vlas tnú koncer tnú 

agentúru (usporia da približne 1000 koncertov ročne) , 
pracu je vedecky, podporuje umeleckú mlá dež a a kt!vne 
sa zúčastňuje n a všetkých ·hudobných poduja tiach v Poz
nani. 

Na.jdôležltejšlmi medzinárodnými hudobnými poduja
tiami v r oku 1986 v r ámci trukmer dvojročných jubilej
ných slávnosti H. W!enl·aws kého sú VII. busUarska sCiťal 
( 2.-12. mája v POIZnanl ) a IX. hlLilo:vá sliťal ( 8 .- 23. 
n ovembra tamtiež]. 

Bol som osobne prltomný n a medziná r odnej hus liar
S!kej s úfa ž.l (7.-12. mája ], na ktorú ma vyslal Zväz slo
venských s kladateJov ako pozorovateJa. Chcem sa pre
to pri nej zvlášť pr!stav!t a podelif sa s čHatelom o svo
je dojmy a zážlt·ky. 

Medzinárodná husliarska sútaž H. W!enlawskéh'O je 
n ajstaTšou súfažou pre sO.časné majstrovské hus le n a 
svete. Od svojho vzniku (•r. 1957] sa pravidelne poriada 
každých päf rokov a dopos!al sa na n ej zúčastnili s tov
ky najvýznamnejšlch husliarov zo všetkých .kontineil!tov. 
Jej dlhoro<!n ým n eúnavným protagonis tom je dr. Wlo
dz!m!erz Kam~ňskl, predseda Poi·s kéh o zväzu husll8iroov, 
organ ológ, hus lia r, peda.góg, publicis ta. V šiestich pred
chádzajúcich ročnlkoch bol o udelen9ch 38 finančne do
·tovaných cien - 38 a kusticky 1 esteticky špičkových 
majst•rovských husle l o s ta lo v PĽR , a by postupn e putovali 
d'O rúk najnadanejšlch mladých huslis tov. Velmi ·prezie
ravé rlešeil!le, a·k uvážime, o kolko n ena.hradite iných 
umeleck9ch diel 1 vzácnych hudobn9ch nás tm jov prišiel 
pois ký ná·rod v druhej svetovej vojne. Hoci v toh'tol'o č
nej jUbilejn ej súfa ž! naš! hus~i·a-rl nezlskali žiadn u cenu, 
môžeme byt práv·om hľ"dl , že medzi s pomlnanýml. vl
fazným! nástr ojmi sa oochádza 10 husteJ - majstro.v
ských výtvorov českých husL!·ar ov. 

Star obylé univerzitné pols ké ·m esto Pozn.aň, v súčas
n ost! centrum polského n ábytká rskeho priemyslu, vy
tvá·r a ·Svoj•lm s taJrým n ámestlm a vežou s ·orlojom plľiam 
Ideálne prostredie pre medzin árodné umelecké kolbiš
tia. Vhodne ho d'Oplňa aj Múzeum sta rých hudobných 
nás trojov (v ktorom je, žtaJ, aj vela fa l·zlfikátov ), kde 
sa kon á hodnotiaca oost hus lla rskych súfa žl l h istoric
ky dôstojné ·reprezentačné siene ra dnice, kde sa odo
vzdáv·a li ceny a kde s l úča:stnlc! slávn ostnéh o a·ktu 
mohli ešte raz vypočut virtuózne s kladby H. Wien!aw
s kého na dvoch vlťazných n ást rojoch . 

Na VII. husliarskej sO.taži sO.fažťlo 1&1 husteJ zo 17 
ltátov sveta. o !ch tónových a e s te tických vlastnostiach 
Tozhodovall v troch kolác·h ll huslLaTI a 3 huslisti pod 
preds ednlctvom dr. W. Kamiňského. Z nich menujem 
aspoň zaslúžilého umelca Pl'emysla S'pidlena z Pra·hy 
a .r!adltela medzlná r·odn e'] .husHarskeJ školy v Mlttern· 
w alde Kari a Roya. Do druh ého kola postúpilo ll9 ná
s tro jo v a do finále 20 (run! jeden z CeskioslovelliSka ). 
Prvú cenu ( 250 000 zl. ) zl s kal Jan Bobak ( poJský h us
liar _pôsobiaci v· USA], d·ruhú (220 000 zl.] L01"1!11Q;O 

Marchi (Ta lians ko]. tretiu (200 OO zl. ] Jerzy Piól"ko 
(PĽR) a o štvrtú [170 000 zl.] s a podelHI Ja ponsk! hus
liari Jun·JI Matllv.oka a Shlnya Mochizukl. 

Pre poro.toov l poslucháčov vel mi ná•ročná súťaž mala 
vysokú úroveň a bola p opretkávaná dv•oma význ amnými 
poau}a tlam!: medzin árodným .seminárom (9. a 10. má
ja ), na ktor om odzn elo 8 cenných predn ášok o hlsto
r·ICkom l súč,asnom hus lia rstve (v preplnenom a ud itóriu 
hádam nechýbal a ni jeden husliar z celého Polska ) a 
s t r etnut!m predstav!tefo,v husltaTs kych ·organlzác!l zo so
ciaUst lckých krajtn (9. má ja ]. Tu sl funkcionári zo 

Prváčik skúla svoju prvú' hosJovú dosku pod dozorom 
mladfch pedagógov. Snlmky : M. ~resák 

Na margo premiéry televfznej hry· o J. L. Bellovi 

ANI OSUD, ANI IDEÁL 
f'äťdeslat rokov od s mr ti Jána Levoslava Bellu pripo

menula bra tislavs ká te1evlzha mf tvou Inscenáciou te le
vlzne j h ry Sen o Kováčovi. Scenát· Vladim!ra Tichéh o 
režlroval Ivan Teren. Inscenácia začlnala ones korenou 
prelllllérou Bellovej opery Kováč Wieland v br a tis lav
sko m SND [ 1926]. Nevideli sme na Javlsko, a ni do or
ch estra, kamera .snlm.ala tba bezvýra z.ných šta tls tôv v 
úlohách Indiferen tného obecenstv·a a staručkého s klada
tela [K. L. Zachar ), kt·orý desať rokov pred smr·ťou 
pri zvukových záverečných akordov svojho najväčšieho 
celoživotnéh o diela sucho a stroho r ekapituluje svo j 
život a k.apltuluje pred svojim osudcm. 

Clrm rLnscená,dia za.člna, tým a j konč!, n o je j jad•ro tvor! 
iba skladate!·ova spomienka n a jeho kremnické oodoble, 
presnejšie na r oky 1873-1881, čiže n a čas·, •ked sa vrá
til zo š tudol jn ej ces ty do Nemecka a Prah y; pô.sob.il 
v Kremnici ako mests ký kape lnlk a rozhodol sa odlsf 
do S!bln e v Sedmohľadsku. Tento krá tky úsek .Bellovh o 
života mal na obrazovke podobu farbotlač·ového život
n éh o obr ázku. Chudobný a v.r a j nad<aný umelec sa vre
cia z ve!kého sveta d·o ma léh o mesta , k'de ho na jprv 
oslavujú, potom zn evažuJ ú. Skla da ter, ktorý je katol!c
kym kň·azom (ale to scenárista s kôr roZip·ačite zakrýva 
než drama·tlcky využlva ], mus! sa starať o s úrodencov, 
odmie ta nadbleha n.le boha te j, mladej a krásne j žiačky 
spevu , na konliec sa pr.avdepod.ohne kvôli nej r ozhodne 
niele~ vyzliec ť z r everendy .(tú v .inscenácii vôbec n e-. 
má ), ale a.j vy·stúpi z cirkvi (Bella iba p.res túpU z k·a·to
UckeJ cirkv! do evanjelickej] , no tá to obet bola mátrn a, 
lebo jeho lá·sk.a sa medzitým v yda la (a lebo ju vyda L!) 
za bQhatého ·a životne úspešného sta vlteia . Nuž živo to
piS' ·ak:la dwtela zredu kov.a ný na operns; r ománik. Všet·kO 

je tu všeobecné, č!l.ankovo známe, nič beÍlovs ké. Cha
rakter h lavného hrdinu zostal matný, nevyhranen ý (E. 
Horváth ml. sa ho usilu je oživiť chorobnou neu.l'otič rios
ťou a ch!arakterizu je h o nerozh·odnosťou, ústupčivos ťou , 
vli.útomou rezignáciou], okolie schem~tlcky nevýrazné 
a lebo karikované, bombasticky operne kostýmované, so
ciá.lny kon trapunk t, oklrem skladJateiovej biedy, mal sem 
vniesť motlv stavby železnice, Bellov·o n emotlvované 
zbllženle sa s robotnlkmi, dokonca požiadanie jednéh o 
z nich, aby mu šiel za svedka čl n ebod aj .,krs tného 
otca" pr! vystúpen! z cirkvi. Au tentičnos ť pros~redLa 
nepodpo11!.J.a ani výprava (mali sme pocit sokôrr veJko
mest<ského než malomestského prostredia ], ani k·onkrét
ne hdstorucké postavy [lekár a spisov a tel ZechenteT-L·as- · 
komerský bol bez štipky Individua lizácie, bez jeh o po
vesrnéh·o humor u, ale aj bez Dočolomam;kého hereckého 
vkla du], k·ameraman Szomolá nyi n emal an.1 jediný zá
ber z ~remnlce, us pokojil sa ioa so známymi a opoze.ra
ným! exteriérmi z o kolia bratislavského dómu. To ·prav
divé z Bel•lovho živo tného osudu tu teda chýbalo, to 
nepravdivé malo nep,resvedčlvú pod,obu. 

Be lliova hudba tu znela málo a h ra l in scenácia o nej 
takmer nehovorila, hoc[ o hudbe sa ve·I·a roz-práva lo. 
Neprll!ehavý bol aj náZiov hry a Inscenácie. Bella o J<o. 
váčovi Wlalan•doVIi v Krem nici s ice uva~ova l , pred od c hro~ 
dom do Sedmoh.radska ho zača l aj komponova ť, ale 
iba začal ; pi sa l. h o pot·om ta kmer desať rokov v Slbf.nrl. 
V Jnscenácil však žiad ny sen o tejto opere Bella ne 
s nlva, uvažuje o nej iba v s pomínanej volne rámcujúcej 
expozlcli a v závere inscenácie. V Kremn.lci však Bella 
komponoval •operu Jar.oslav a Laur o (nedokončil ju ). 
tu oklrem iného na plsa l s ymfon ickú báseií Osud a !ideál 
(medzi prvými ju d.irlgoval R. Strauss v Elisenachu ľ'Oku 
1890) , ktorá je n espo·rne určujúca. pr i pohfade na s klu 
datelov kremnický poby t a profil. 

Vlťazné nástroje zo VII. medzinbodncj husliarskej 16· 
ťale H. Wieniawského. 

ZSSR, Pols ka , Cesko.slovemska , NDR a Bulh·ars ka opät 
vymieňali dotera jšie s kúsenosti, dohodli sa na dalšet 
vzájomn ej spolup ráci a určiLi ter mlny budúcich medzi· 
národných súťaž!: <ľ. 1987 v Sofii (husle ), r. 1989 v Hrad
ci Krá lové (v ioLa ), r. 1991 v Poznani (husle ], r. 1992 
opäť v Sofii (hus le a čelá) . 
Súťaž bola po orgaa1lzačnej s tránke [najmä va výbere 

osobnost! do p 01roty) veľmi staros t1iv·o pripľ"avená , hoci 
nie tak vyn.lkajúco ako ·napr. mtnulor·očné l . českoslo
vens ké husliarske súťaže v Hradci Králové. Priamo n&
zúčastnéným ch ýba lo hLavne tlačové stredisko a perlo· 
dické Informácie o priebehu .súťa~e. Poliaci boli vzorn1 
hostitelia, prltomn ým umožniL! okrem prehl•iadkY. mesta 
a j návštevu múze! a býva lých šiach tlckých rezidenci[ v 
okJOll Poznane. 

Zo. vše·tkých záži tkov ,n a mrta v Poisku n ajviac zapô
sobila organizácia h UJSUarskeho školstva. Mal som mo!· 
nosť v Pozn ani navštlvlt aj Stá tne hudobné lýceum 
M. Kaľ"lowlcza, v ktorom sa pTipr avuje v dvoch dobre 
vybavených huslia t,skych dielňach na svo je budúce po· 
volanile aj n lakolko mladučkých hus llawv. Spolu s iný
ml lnštrumenMl~stami tu zls ka jú a j úplné stredoš~ol· 
s.ké vzdelanie ,a mO·Žillosť pokračovať v štúdiu v husliar· 
skej t riede núes·tnej vysokej školy múzických umeni. )e 
medzi nimi .aj niek ofk o di evčati Nie je to jediná husliar· 

rSka šk'ola v Polsku, jej staršia sest re v Zakopanom už 
vyško lila n ejednéh o poprednéh o polského husliara. Ich 
počet dosahuje v ,súčasnosti vakmer stovku - čo im 
nruter a·z môžeme i·ba úprimne záv.idi eť. 

Z tr ojice najvýzna mnejšlch hudobných súťaži v rámci 
jubilejn ých osláv H. Wleniawského nemožno vynecha! 
a ni IX. medzinárodnú huslovú súť·až H. Wieni•awského. 
Uskutočn! sa 8.-23. novembra t. r. v Poznani a je zo 
všetkých tľoch n ajstaršia. Prvýkrát bola usp oriadaná už 
r. 1935 vo Varšave a palmu vltazstva si z nej odniesla 
f ran cúzska huslis tka Gi.nette Ne,veuová a nikto menši, 
ako mla dý David Od•strach. Kvôli politickým a vo jnovým 
pome.rom bola prer ušená ,až clio r. 1952, no vtedy na nej 
súťažili mnoh!, v súčasnosti sveboznámi huslisti. Ako 
p ozorovater sa na nej zúčastni aj člen ZSSk prof. ži· 
lins kého konzerva tória Bohumil Urban. 

Okrem Polska si vlani uc til jubileum H. Wien.lawského 
takme•r celý ku ltúrny svet. Jeh o s kladby v podani po· 
p redných pors kých s6 U.s tov odzneli na mnohých kiOn
cer tných pódiách a j v Ceskoslovensku, niektoré boli na· 
hr.ané na gramofónové pla tne, iné boli vysielané Cs. 
rozhlasom. Jeh o s kladatelsk9 odkaz je, p rirodzene, zná 
my v prvom rade koncertu júcim husHstom [Ecole mo· 

.derne, op. 10 ; Sche rzo-Tarantela, op. 16; Legend•a, op. 
17, Ober tas č. l , op. 19 ; Polonéza A dur, op. 21, atd.) 
a ich poslucháčom , no 2. husf.ový koncert d mol, op. 22 
pa tri ku skvo·stom romantickej ~oncertantnej literatú· 
1·y. Hodnota jeho s kladieb spočlva ,v jedi neč•nom spája· 
nl polskej Judovej melodiky so všetkými bravúrnymi 
nuansami vrcholnej huslovej techniky. Ako husJový vir 
tuóz ko;ncertov.al najmä v Rus ku a· Nemecku , no vyučo· 
val okrem Belgicka a Ruska aj v USA. Vďaka svojmu 
temperamentu, virtu•oztte a peľfektnej hre· - •Odzrkadlu· 
júclch sa aj v jeho skladbách - bol po.važovaný za 
jedného z Paganiniho nasledovnlkov. Skoda, že náhla 
smrt prerušila jeho tak plodnú umeleckú dráhu už v 
45. roku života. Je preto len prirodzené, že naši sever.nf 
s usedia sl tak vel kolepo pripomlna jú pamiatku svojho 
velkéh.o syn a. MIKULÄS KRESAl< 

v tej to symlonicl<ej básni sa zrkadli Ballov vtedajšl 
osud, v nej hia dá aj svoj ideá l a možno a j idol , životné 
šťastie l lás ku ženy. je to hudobná obdoba Sládkov ičovej 
Mariny. 

Z čoho vše tkého však mohla ťažtt s kutočne dt'amallic· 
ká podoba Bellovho• živo.tal Zámena reverendy za lute· 
rá l{ má podobnú mollváciu a lw u jonáša Záborrského: 
ten zase v opačnom poradi h ľadal v zmene vie·ry vieru 
v lepš! životný , osud a podmienky pre umeleckú tvorbu. 
A nan ajvýš dramatická je aj Bellova angažovanosť raz 
za ideá ly národné , sl.ovens ké a slovanské, porom zase 
za geTmánske, i podpora ideových tendenoil rakúsko· 
uhorských. Na jednej strttne je tu hoci s tt,aotená k,antáta 
Cy,rilometodiáda na Sládkovlč·ov text, na druhej Kon· 
zertstUck Lm unga•rischen Stlie p·re miléniovú súťaž a 
oslavy tlslaročia Maďarska ,. na Jednej strane nedokon· 
čená opera na český text a s lovansks; n ámet, na druhe! 
z germánskych legiend vyrasta júci a s wagnerovským! 
tendenciami sa vy t,ov.návajO.c! Kováč W.lela nd. A v tom 
všetkom sa zrkadli zápas ta len tovaného umelca malého 
nár.ad•a, ži júceho 111a.vyše v malýc.h pomeroch, o naplne· 
nie svojich velkých Ideálov. Bella cltil, že nemôže byl 
v tých časoch velkým umelcom, ked zostane malfm 
Slovákom na malom Slovensku, že nemôže byť valným 
umelcom, ked zostane zviaza ný cellbá-tom. Bellu deter· 
ntinovalt teda skutočné dramatické rozpo·ry . )eho ži. 
vot je pr.iam drámou . Len h o dO·kázat a j d ra maticky zob· 
razi ť. 

VJ,ad.lmir T•lchý po ne~·e:allZ'ovanom scenári o Oskarovi 
Nedbalovl pokúsil sa prepls a f do d'ľama tlckej podoby 
a j život jána Levoslava Bellu. Ale ani tam, ani tu see· 
ná r nemá ujasnenú hlav n ú myšlienku, nosnú a presved· 
čivú ideu, nemá s ituáole ani chara ktery. Chýba novf 
pohi ad na známe rs•kutoč.nosbi , histmlck9m faktom dra· 
mi! tická tnterpretácr~a ·a tl·tulnému h rdinovi luds ká tvár 
i s podobnenie jeho umeleokých zá•pasov. Nespoznali 
s me a nevideli ani Benov osud an•t Ideál. 

LADISLAV CAVOJSKf 


