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ierový al<ord znie Bratisl vs_
l<ými.hudobnými slávnostam·

ko každ9 medzlnárqdn9 h uBratislavIU hudobné slávnosti neposkytujl1 len bezprostredn9 umeleck 9 zážitok z poduj a ti, a le
sú predovšet k9m nosltet om závažn9ch myšlienok kultl1rnospoločenského chara kteru, zrkadlom postoja krajiny usporladltet a k svetovému politickému dianiu, sl1 dokladom vzájomnej v9meny kultúrnych hodnOt medzi národmi v pláne historickom l geografickom. Pri
tvorbe dramaturgie Bratlslavsk9ch hudobn9 ch s lávnos ti, č l e
na Európskej asociácie hudobn9ch festivalov, boli preto pre
tento rok mocn9m Impulzom
nielen r9dzo hudobné, ale v závažnej miere aj kultúrno-spoločenské a polltlc)té v 9ročla.
Tohtoročn9 festival l 25. septembra - 9. októbra) predovšet k9m pamä tá na to, že sa
koná v Medzinárodnom roku
mieru , a ta k vo svojej koncepcii sl kla die za 11lohu v čo najširšej miere prezentovať domácich a svetov9ch tvorcov,
ktor! svojimi dielami a postojom propagujú myšlienku mieru, mierového spolunažlva nl a u
vzéjomného porozumenia , čim
zasahujú do širokého spoločen
sko-poll tlckého povedomia.
Ešte nikdy do te raz n eč n el a
otázka exis tencie tudstva podmienená zachovanlm mieru na
celom sve te ta k v9razne a h rozivo a ko v s účasno s ti. Preto je
nutné a žiadúce, aby kultúrna
politika a kultúrne Inštitúcie
priniesli svoj vklad v rámci
svojich možnosti do svetového
hnutia za odvrá tenie vojnovej
hrozby a zachova nie mieru na
celom svete.
Pri lls tova nl Programového
bulletinu Bratls la vsk9ch hudobn9ch slávnos ti nájdeme emblém
Medzinárod ného
roku
mieru pr! koncertoch, ktoré s ú
priamo zasväte né
myš lienke
mieru. Na 26. septembra usporiadatelia zaradili do dramavečerného
programu
turgie
kompozlc lu s ú č a sného nórske ho skla da tero Oddvara S. Kvama Que rela pacls pre dva zbory u orches ter na s lová Erosma Ro tte rdams kého, op. 70.
Monum entálne dielo malo premiéru v roku 1984 v Moskve
a bratlslavsk9 festiva l sl nim
prlpomlna zá roveň tohtoročné
450. v 9 roč1e úmrtia Erasma Deslderla Rotte rdamského ( 1465
až 1536 ). Renesančn9 mys l !tel
cez svoju rozpravu o mieri
Querela pacls apeluje na t udstvo: nech je v ypočut9 hlas
mieru, nech ja odsúdená tyrania a spupnos ť t9ch, k tor! rozp(ltava jú h r ozné a ničivé vojny, pretože Ich konanie nie je
nlčlm o sprave dlnltetné. V Kvamovom spracovani na plno vyznieva humánnos t te xtu , skl a-

Adobn9 fes tival aj

datet
k ompozlč n o-v9 razov9ml
prostriedka mi umo c ňuje údernosť s lovnej v9povede, k čomu
- okrem orchestra - využlva
zvukovú pln os ť dvoch zborov.
Na realizácii t oh to vetkolepého
mierového h udobného monumentu sa podiela li Slovensk9
fllharmonlck9 zbor (zborma js ter Pavol Procházka]. Spevác ky
zbor
mesta
Bratislavy
l zbormajster Ladislav Holásek)
a Vetk9 rozhlasov9 orch ester
Lipsko pod vedenlm Horsta
Neumanna.
O dva dni, teda 28. septembra , sa emblém Me dzinárodnéh o r oku mieru objavuje pri pod u jati v Slovenskom národnom
Vystl1penle Laterny
diva dle.
magi ky Praha má názov Orbis
pictus a je baletnou kom{lOZ[clou na skladby Alfreda Snltkeho (Koncert pre husle a orchester č. 3 ] a Vladlmlra Godára (Orbis sensua llum pictus ]. Ba let ako syntetlck9 umeleck9 druh sa prih ovár a jednoznač n e a ko v9sostne hudobné dielo. v tomto smere je tan eč ná kompozlcla Orbis pictus
a predovšetk9m zhudobnenle
diela Orbis sensuallum pictus
priamo pred u rčené na vyjadrenie vetk9ch a závažn9ch myšlienok,
pretože
d ramatická
skra tka t udského života je nek o n ečne bohatá a podne tná.
Integráciu dramaturgie žánrovej pestrost i s myšlienkou
mieru prezentuje koncert priamo venovan9 Medzinárodnému
roku mieru. Interpreti pQ.oulárne j hudby pripájajú svoj hlas
k všeobecnému protestu proti
vojnovej h rozbe, kulmlnujťlce 
mu v zá v ereč nej skladbe Johna
Lennona a Ľubo ša Zemana Da j
šancu mieru. A ktuálnos ť svetového mierového spolunažlvanla Inšpiruje čoraz čas t ejši e
autorov z oblasti tohto žánru,
vďaka čomu ,.mierová tematika" intenzlvne preniká medzi
najširšie posl u ch áčske pu blikum.

klarin e t a biele nás troje na
text starovletnamske j poémy
básnikov Dang-Trang· Cona a
Literárna
Doan-Thi-Diema .
predloha je plná bezv9chodlskovostl a žia tu ; je obvlnenrm
osihotenej, vysilen ej a bezbrann ej ženy, ktorá stratila svojho muža a zmieta sa v bolestnej meditácii na d nezmyseln9m
smrtonosn9m utrpenlm ply nťl
clm z vojny. La dis lav Kublk
dielo s tavia na báze kontrastu
recitátor ky a komorného sl1bor u - t radič né prechádza cez
prizmu sťičas néh o, č!m sa aktua lizuje starovle tnamsk9 text.
Skla dba vznikla v roku 1974,
v tom Istom roku sa umiestnila medzi prv9ml piatimi dielami na sú ťaži Medzinárodne j
s kladatetske j t ribúny UNESCO
v Partži a v ka tegórii mlad9ch
sklada te rov zožala vavrtny vltazstva.
V ten lst9 deň ( 2. o któbra l
večer v Koncertnej s ieni Slovanskej filharmóni e v podan!
Symfonického orchestra hlavné ho mesta Prahy FOK pod vedenlm Jl fl ho B!!lohiávka zaznie
kompozlcla Klemen ta Slavlcké ho Symfonlebta č. 4 Pax homlnibus In orbl unlverso pre strunové , klávesové a biele n.ástroje, sopránové sólo a recitátora. Dielo venované 40. v 9r o čiu
za loženia
Organizá cie s pojen9ch národov patri k Ideovo
l hudobne na jzávaž.nejš!m v9sledkom čes kej hudobne j kultOry posl edn9ch rokov. Mierová Ideu dJela Klement Slavick9 predznamenáva trojjazyč
n 9m mottom: Ješt!! nikdy v d!!jlnách Jldstva nebyla naše k r ásné, a le l n eš ťast ná pla nela bHže záhuby totá lnlho znlčenl , jako dnes. Ješt!! ni kdy v d!!jinách
tohot o sv!!ta nebylo opodstat-

Vlajková výzdoba Bratislavských hudobných slávnosti pred budo vou Cs. rozhlasu.
Svédsky vokálno-Inštrumentálny súbot· Aquarlus sa orientuj e pred ovšet k9m na Interpre táciu s dča s n eJ , a vantgard nej
tvorby . je pravdepodobné. že
práve tie to kritériá ur čo v ali
v9ber u zaradeni e skladby La
dls lava Kublka Nárek bojovnlkoveJ že n y pre s oprán, vtet
na ms ku recttár orku, violu , bas

n!!n!! jšlho a naléha v!!jšlho volán! po mi ru, jako d nes. Pozvadám prooo 1 svl11 hlas, a bych
s lovy Alberta Schwe ltzera VOLAM LIDSTVO K ETICE ÚCTY
K ZIVOTU vyjádtll živ elnou
touhu po napln!!nl tohoto pť e 
krásného s lova MIR." ~ kladba
prv9krát zaznel a 15. mája 1986
v rám ci l'ružs ke f jun. Hlavnu

Hudobná sieň Bratislavského bradu, jedaa z reprezentačnýc h koncertných sieni, kde sa konajCí Bratislavské hudobné slávnosti.
1
Snlmka: s. KOnOzsl
myšlienku _.: Mir !Idem, m!r
vši zemi - zveril a utor spoč i atku recitátorovi a obom s ólistom, aby ju mohol vygrado·
vat v bohatom zvuku orch estra. Dramaturgicky a archite kton icky konclzny tvar diela vytvára hudobné obrazy, ktoré
priam evokujú slovnú konkretizáciu. Údernou, na chromatiku
bo hatou hud bou s d rsn9mi
klastraml a dynamikou, sa ten
zv 9ra zľluje, a k9 je tvrd9 zápas
o mier.
K najzáva žn ejšlm č lnom toh toroč n 9ch
Bratlslavs k9ch hudobn9ch s lávnos ti nesporne bude patrlt premiéra d iela Iva na Hrušovského Ca ntlcum pro
pacem, ora tória na texty PavJa Horova a staré la tin ské texty pre recitáto ra, mezzosoprán,
bas , mlešan9 zbo r a ve lk9 orch estet-. Dielo uved ie na záverečno m koncer te BHS v Koncertnej sieni Slo venskej filharmónie Slovens ká filh armónia
pod ta ktovkou svojho šéfd irigenta Bys trlka Režuchu , spoluú č i nku jú
Slove ns k9 fllh a rmonick9 zbor (zbormajs ter Pavol
Procházka) a sólis ti V~ k tóri a
Stracenská, mezzosoprá n, Peter
Mikulá š, bas a Ida Ra pa i č ov á,
recitácia . D e vl:ltčastov é oratórium Ivana Hrušovs ké ho vychá dza zo s tar9ch latlns k9ch textov a z básnic ke j zbierky P.
Hot"01(U Nlobu m a t ka naša, ktc:r
rá je v cen tre uutorove j pozor
plné
nos ti . Bás nic ké slovo
hrôzy, bcznlí deiP .t sknt l , vnu

d ramati č nosti umocautor hud.obn9ml prostrle<!kaml, ktoré stupň u jťl fllozof!c k9 náboJ diela, nútia k zamysleniu sa nad zmyslom bytia
a prežitia. Ťažl v9 tón vystrieda v závere 111 č nádeje, ktor9
je symbolom viery v jasne jšiu
budúcnost.
Pri v 9 p oč te diel s mierovou
te matiko u nemožno nespornenút už čas om ove rené predstavenie baletného s l1boru Slovens ké ho národného divadla s tan ečn ou k reá ciou die l Eugena
Suc hoňa Metamorfózy a Jána
Cikk era Voja k a matka. Ideová
hodnota a protlvojnové zamerania
zar adilo
preds tavenie
m edzi závažné dramturglcké

tornej
ňuj e

čl ny .

Co d od a ť na záver. Slová z
vlail.ajšleh o otváracie ho prejavu
m lnlslra kultťlry SSR Mirosla va Válka v9stlžne cha rakterlzujl1 snahu aj nášho fe stivalu:
.. . . . umenie môže slCí!it ako
prostriedok dorozumenia medzi
národmi, má svoj zmysel vo
chvlfach, ked je svet plný zlolitých a v ýbušných problémov.
Je dobre, fe s tále hovoria mt·
zy, aJ ked, 2iar, zbrane celkom nemlčia ... !elá me sl pre- .
doviietkým to, aby sa kaldý
daliil ročnlk uskutočň oval vo
svete, v ktorom vládne mier a
livotné istoty, lebo budeicnosť
umenia je do mačnej miery,
aj budúcnosťou človeka . "
EVA SLANINKOVA

Staccato
•
SLOVENSKgMU KOMORNiMU ORCHESTRU UDELILI
NARODNO CENU SSR ZA ROK
1986. Národnú cenn SSR, ktori
v roku 1986 udelilo Predsednlctvo SNR na nAvrh vlády
SSR, odovzdal 28. a ugusta t. r .
JeJ nosltefom člen Predsednlctva Ov KSS, predseda SNR Vlliam Salgovič. Na slbnostnom
akte v Sieni federácie Bratislavského hradu sa zúčastnili
popreda l predstavitelia politického, vedeckého a kultúrneho
llvota. Národnou cenou SSR v
oblasti kultflry odmenili Slovenský komorný orchester v
Bratislave za vynikajúce flspec hy pri l lrenl slovenskeJ, čr lkej, sovietske J a ostatnej hudobneJ tvorby doma l v zahranič!. Pri odovzdan!
Národnej
ceny SSR, udefovanej kaldol'oč ne k výročiu SNP, VIliam
Salgovlč v prlbovore zdllraznJl,
le komunistické strana, nél soclallstlckf lt6t a celé naia
•poJoč nosť sl vysoko •Alla a
oceňujú
prAcu kolektlvo• i
jednotlivcov, ktori svoJim 6slllm prlsplevaj6 k d'alllemu rastu hmotného a kult6rnebo bohatstva nalej vlasti.
(CSTKI
. , AKADEMICK'f SÚBOR PIESNI A TANCOV SOVIETSKEJ ARMADY A. V. ALEXANDROVA,
zn6my pod menom svojho zakladatefa národného umelca
ZSSR A. V. Alexandrova ako
alezandrovovcl,
hosťoval
v
dň'och 28. augus ta 8. septembra t. r . na Slounsku. Svojimi
.vystúpeniami d6stojne prispel k
oslavám 42. výročia SNP. Pod
vedenJm umeleck6ho ved6cebo
s úboru, syna zakladatefa telesa
Borisa A. Alexandrova kolekUv sa predstavil v Galante, Trnave,
Trenčlne,
Pleltanoch,
Bratislave,
Lučenci,
BanskeJ
Bystrici, Prelove, Humennom a
Kollciach. V repertoári alexandrovovcov s6 plesne, orat6riá a
kantáty sovietskych skladatefov, alo a j diela ruskej a svetove j klasik y a plesne rôznych
národov sveta. Súbor, ktorý mé
dlhú a bohatú hlst6rlu, pricestoval do nalej krajiny v kompletnej zostave s dvesto
členmi
orchestra,
mulským
zborom a tanečnou skupinou.
•
ÚSPECHY MOYZESOVHO
KVARTETA V ZAHRANitl. Okrem pozoruhodných vfkonov na
domácich p6dlách si Mo.ysesovo, ..
kvarteto čoraz zdatnejlle počlna l na mnohých zahranič
ných zá jazdoch. Začiatkom tohto roka absolvovalo teleso koncerty v ZSSR, BI!R, Turecku,
Maroku a Taliansku: Zv161ť teti, le súbor, ktorý je od l. jan uára 1988 profesionálnym telesom Slovenskej fllharm6nle,
nie je v cudzine iba reprezentant om néilho Interpretačného
umenia, ale zároveň l propag6torom slovenskej hudobnej
tvorby, zorad'uj6c ju do programu svojich vyst6penl. V j61i
účinkovali
.,moyzesovci"
na
známom rakúskom hudobnom
festivale Carlnthlscher Sommer
v Osslachu, kde okrem skladieb W. A. Mozarta a ). Brahmsa s vofkým 6spechom uviedli premiéru Platieb kusov pre
sláči kové kvarteto
súčasného
raktískeho skladatera Ulricba
KUchla. Mimoriadne tíspeiiné
bolo Ich nedávne koncertné
turné po Spanlelsku a Franc6zsku. Na nl ekofkých koncertoch v okol! Barcelony uvled·
ll o. l. spolu so lpanlelskym
g itaristom )osé Luisom Lop6te·
qulm aj Boccherlniho kvintetá
pre gitaru a s láčikov é kvarteto. Od 9. do 15. augusta viedll členovia Moyzesovbo kvarteta spolu s J. L. Lopátequim
kurz komor nej hry v San Cu·
ga t, kde spoluúči nkova)i
s
fre kventantmi kurzu vo viacerých komorných skladb6ch pre
rôzne n6strojové obsadenie. Vo
Franctízsku, v mest6ch v okol!
Annency koncertoval s6bor •
programom zostaventm z kvartet
Mozarta,
Schuberta,
Brahmsa a Betty Jolasovej. Letn d sériu 6spelných vyst6penl
Moyzesovho kvarteta uzavrel
Js,o ncert 28. augusta v r6mcl
praflkého Kultúrneho leta v
poslucb6čml preplnenej BazUIko sv. Juraja v are61i Pralského hradu.
V j(lll realizovalo Moyzesovo
kvarteto pre hudobné vydavatelstvo Opus nahrávku svojeJ
prvej gramoplatne, na ktorej je
zaznamenané 4. sláčiknvé kvarteto Alexandra Moyzesa a 3.
sl6člkovli
kvarteto Dmitrija
šostakoviča.
- Z-

AB OLVENTSKÉ KONCERT VšMU VBRAT SAVE
KLAVIRISTI

(Scarlattl: tri sonáty), nestála
by jej v ceste uplatnenia týchto devfz n ija ká preká:l!ka. V
priebehu prvého programového
bloku sa tomuto neustále dollehaj11cemu neduhu vytrva lo a
koncentrovane bránila, takfe
pyra mlda varlácll z poslednej
časti
Beethovenovej Sonáty
E dur, op. 109 mala a :l! na nepatrné výkyvy prljatelná archltektáru. ZapOsobllo l podanie Suchoňovej Malej suity s
passacagllou v jej kontlnultnos11 1 poetickosti - }en dramatizmu mohlo byt viac.

vystl1penle bolo krokom vpred ,
a to na primerane vysokej Orovni. Samotný d iplomový konPoukazovať v yčltavo na pohyblivos ť 11rovňovej
k rivky v
cert bol toho potvrdenlm. V
h udobnej lnterpretácll znameKoncerte Es dur pre lesný roh
a orchester (klavlr) F. A. Ronalo by podobn11 absurdnos ť
ako .,prikazovať" výs kyt a výsettlho sme mohli obdivova (
voj talentov. O to ale nejde.
Stevoveho s uverénne
najm/l
Do úvah o celkovom profile
ovláda nie nástToja čl u! v bridiplomových výkonov v klavlrlantných
technlckts;h
pasán om odbore bratislavskeJ Vyso:l!ach, ale aj na miestach ka nUiénového charakteru. V Inter' kej lkoly m6alckfch umoni
pretačne náročnom Morceau de
vstupuje tentoraz zistenie nijaconcert, op. 94 C. Salnt-Sa!!nko nes11vlslace s fa ktom, fe lansa vystihol všetky dynamické
ský .,cech" bol lepši. V mnoho1 tempové odtiene. Náročným
rakej spleti Lndlvlduallt Ion
pasá:l!am vtisol podtón hravosti
dlhodobejšie pozorova nie odhaM6ria Strapcod bola v časo
a n adlahčenosti. Vysokou kulll .,ko lekt!vne fluidum" v jesvojho recitálu vo vynlka jdcet
tdrou tónu , obsahujácou široká
ho negat!vnom trende. Najprlkondlcll a pravdepodobne má
dynamlckd l farebnO škálu vo
značnejšfm rysom sa stala tospomedzi
absolventov
l
najviac
všetkých polohách, s vojou pri·
ti:l! uniformita v narábanl s niekoncertných skásenostl. Sedem
rodzenou muzlkal!tou a suve·
ktorými výrazovými prostriedkontrastnýc
h
čas ti
Bachovej
kami.
rénnym
stvárnenlm
kafdet
Anglickej suity a mol, BWV
skLadby potvrdil, fe s nim mol!Ide v prvom rade o zd:l!ený
807 zovrela do jednotného celno počlta f v našom hudobnom
dynamický
ambitus.
Najmll
ku takmer nezlybávaj11cou paflvote. Pri kla vlrl d lplomanta
s tri edm os ť vo vyul!lva nl
najmäťovou Istotou. }ej Bach sa
sprevádzal ext. ped. P. Virág.
hornejšej hladiny bud! podozIntelektuálnym s ktlmanlm prlPeter Jankech, ďalši absolrenie, akoby prekročenle brališ neinšpiruje, podstatne viac
vent z triedy ext. ped. J. Budzánice " ff" pova:l!ovall všetci za
bo ovláda muzika ntské sponka, zahral na Qvod Koncert Es
čosi t restné. Potom panuje akýtánnosť, ktorá
navzdory Is tej
dur, č. 2 W. A. Mozarta pre
sl strach pred rýchlym! tempanespOsobllosti vyhovieť oficiállesný rob ( klavlrny sprievod
ml. Nedos tatok technickej sunym pofladavkám bachovských
odb. as. C. Dlanovský). Začia
verenity býva kompenzovaný
sl1fa:l!1 vlastni prvok presvedčl 
tok bol poznačený určitou dávpovestnou ,.agogikou z nádze",
vostl. Ked sa však rovnakým
kou nerv·o zlty, čo sa prejavilo
pripadne samoúčelnou ,.kultiáderom pustila do Mozartovej
· najm/l v menšej lntonačnej
vovanosťou tónu" . Následok? V
Sonáty B dur, štýlový postoj sa
presnosti ' (hlavne vo vysokých
lepšom prfpa de sa vlas tný postal nezistLtelný, neurčitý a najpolohách l a v neistých nasadestoj k zvoleným s kla dbám nema nepresvedčlvý. A pritom by
nlach . Sonáta op. 21 E. Hlobipatrne devalvuje, v horšom pris tačilo prejav len trochu nadla vyznela Istejšie a presvedpado je nahradený vyslovene
lahčlt. Schumannove Viedenské
čivejšie. Darila sa mu kantiléškolskv alebo Indiferentne odofašiangy, op. 26 ako Jeden z
na v pomalých častiach l techbra tým prejavom. Nlčl sa tým
najzvláštnejšlch opusov klavlrnlcky náročné pasá:l!e r ~chlych
prvok zdravého muzlkantskébo
nej literatl1ry nemajá mnoho
časti zahral na po:l!a.dovanej á ·
entuziazmu. R ozpisovať sa o
a ktlvnych c Mtelov. Strapcová Je
rovni. Jankech sa predstavil
tom viac bolo by však náplňou
jedným z nich, no zretme sa
ako technicky dobre pripravesamostatného
článku.
Teda
zatia l osolme nedokál!e plne
ný hráč, muzlkanf!Sky spolahkonkrétne k výkonom.
ponorlf do skladatelovýcb náliv~. av!ak po stránke tónovej
ladových kontrastov l nua nsl:
V6clav Valt ( a bsolvujdct u
kvality sa bude musieť e šte dado
hlbky
Romance,
vynallezaodb. as. S. Cápovej-Vlzváryovej)
lej zdokonalovať.
vosH
a
vtipu
Scherzlna,
kanma umelecky nepre svedčil. Jeho
Mladý fagotlsta Petar Saaat.
tabllnostl a ponoru Intermezza
prirodzené danosti - nenauče
z triedy odb. as. J. Martanovta tempového švihu' Finále. Poná muzikalita .a mnohostranne
ča , sa predstavil za klavlrnebo
klal výraz l!ive lnosti bol v zaorientovaný technický fond sprievodu ext. pod. T. Ghlllá·
čiatočnom
Allegre
namieste,
mu k tomu mohli poskytnáf
nyho Koncertom pre
fagot
rozlol!enle sf! v ostatných čas
b ez peč né
zázemie. Na miesto
W. A. Mozarta a Koncertom pre
tiach potrebovalo lntenzlvneJtoho sa kde-tu objavili Iba Ich
fagot J. Pauera. Jeho vystťipe
šiu kontrolu a
povedané
záblesky, pričom drvivé kvannle nieslo pečat svedomitej prlpria mo flvotnd skásenosf.
tum· hudobného procesu pohltil
pravy, presvedčivostl a vyrovVýborným
vyznenlm
sa
osveddoslova etudovltý prednes stienanosti. Určitým b an.dlcapom
člll Cikkerovo Tatranské UPtOraj11cl bud jasné stavebné konlnte!1>retácle bolo rozdl~lne poky, kde tón klavlrtstky plne
tOry (Beethoven: Sonáta O dur,
nlmanle skladby medzi sól1stom
vyhovoval danému typu zvukoop. 28, .,Pastorálna" , Chopln:
a korepi!Utorom, ~lm nastali
· ···Sonáta h •mol, op: 58) , alebo • ,vej.. neurčitostl, rozvljanet ~v•.
nezhody v s11hre. Na priek tomedziach Cikkerovho Jazyka.
:l!lad11cl výraz
(Janáček:
V
mu však Sagát v spomlnaných
Momentálne
umelecké
amblcle
mlháchl. Vaitov prejav akejskladbách preukázal hráčsku
Márie
Strapcovej,
doteraz
kulsl nezaangafovanosti pOsobl na
pohotovosť l technlckd vyspetivova né v triede odb. as. l.
poslucháčske vedomie okam:l!llosť. K jeho muzlkantským chaCerneckej, vynlmajQ sa v krute, nevšlmn11f sl ho je nemo:l!·
rakteristikám patri dlsclpllna,
hu Odchádzajl1ceho roč.nlka rené. Skoda, fe klavirista s tak
presnosť, technická l štýlová
latlvne naJslubneJšle a te len
velkým rozhladom v svetovom
čistote. Jed1né, čo ml a zda chývecou
bezprostrednej
buddcklavlrnom umeni necháva svobalo pri počdvanl Šagátovet
nosti
,
ako
a
čl na ne tvorivo
Je vlohy hrdzav)ef.
nry, je výra znejšLa dynamická
nadvia:l!e. V rámci svojej diploNesmie rne zlo:l!ltým 11delom
diferenciácia. Malé dyna mické
movej aktivity yyst~Ha tie:l! v
rozdiely miestami ochudobňo
je zauja( zodpovedné stanovts·
Koncer tnej sieni SF, kde pod
vali jeho Interpretáciu vo výko k a bsolventskému výkonu
taktovkou Jozefa Baána InterKata riny Lukelovej (z triedy
pretovala Beet·hovenov Koncert
razovosti. Nes porne medzi naj·
doc. E. Flscherovej - Martvoňo 
pre kla vlr č. 4, G dur, op. 58.
lepšie výkony absolventa patvej) . Svoje vys tQpenle začala
JURAJ POKORNf
rilo vystťipente s orchestrom
a kýmsi .,opatrnlckym" prfstuCs. rozhlasu, kedy Interpretopom (Bach : Prel ddt um a fdga
Es dur z 2. dielu Temperového
va l skladbu J. Pa uera . Snaha
klavfra 1, č fm utrpela pevnosf
HRACI NA DYCHOVfCH
zakončtf svoje štlldlum dOstojfrázovania 1 tempová jednota.
NASTROJOCH
ným umeleckým výkonom sa
V priebehu nasleduj11clch s kla Sagátovl podarila.
dieb (Beeth oven, Debussy, ZelAbsolventské koncerty poslujenka ) sa prevaha fixnejšeJ
cháč ov
dychového oddelenia
Michal Jalko, absolve nt z
kontroly stávala čoraz zrejmejKatedry orchestrálnych nástro·
j triedy ext. ped. J.
pozaunove
šla. Osobne ml Imponoval jov HF VSMU v školskom roGašparo v iča,
patril u:l! počas
z hla diska študijného - Luku 1985-86 mali vysoká a vcel·
kešovej výber Llsztovej Sonáty
štl1dll na Konzervatóriu v j!raku vyrovnantí 11ro v eň. Predsta·
h mol. Bol som navyše prekvatlslave k §plčkovým predstavipený, :l!e kla viristka ani v teltelom mlade j dycbárskej geneto n eo byča jn e náročne j s kla drácie. SvoJim absolvents kým
be nemala nija ké problémy so
zachova nfm vndtornej vyrovnavýkonom
( klavlrny sprievod
nosti. Všetko ostatné pa tri uf
ext. ped. M. Mireková) len podo sféry výhrad. Interpretácia
tvrdli, :l!e ide o tectíntcky do·
tohto romantického výtvoru je
kona le pripraveného Interpreta ,
n aj mene j ta k zlol!ltá a ko výkla d jeho kompozlč no- formovet
schopného zvládnu( bohatý hupodsta ty. Vy:l!adu je vlacvrstevdobný obsah ka:l!dej lnterpre·
né myslenie a vysok~ nadhlad
tovanej s kladby. Dramaturgiu
nielen nad hudbou, Jef l sevystdpenla zameral na diela
bou sa m~m. Zial, technická su·
stíčas ných česk~ch skLadatelov:
verénnosf, tónová vyhranenosf
a vla stn~ názor na formový
Pauer - Trombonetta, Jo·
Jlf!
Flautista Jaroslav Harvan
pro jek t nie sd charakteristické
sef Mat!!j - Sonáta. Spomenu·
rysy vysokoškolského ve ku.
vlll sa dvaja hr áči na lesnom
té s kladby zahral s lahkosfou,
Zuzana Sopkovi sl pod- verohu, jeden fagotlsta, pozaunisnadhladom i vyhraneným citom
ta a flautista . Absolventské vydenlm odb. as. l. Cerneckej pripre Interpre táciu hudby 20. stos
t11penla
poukázali
na
perspekpravila v podstate zauj!mavý
ročia . Krásny tón,
t nt onač ná
tlvnosf mladých dychárov, m aprogra m , k torý sa však y drujl1clch všetky predpoklady pre
hej polovici nevyhol nebezpečistota, mimoriadne ná tlskové
ďal ši umelecký rast a plné uči u
mozaikovLtosti.
SOborné
dlspozlcle, te~hnlc ká vyspelosť
platnenie sa na P91~ orch espredvedenie 24 klavlrnych preto sd at rib11ty, s ktorými
trálnom
l
sólisttckom.
h1dll, op. l l o d A. Skrtablna
mLadý
muzikant narába s maK takýmto absolventom patri
je vzhladom na pozo rnosť posaj hornis ta Milol StOYove z
ximálnou samoz re jm os ťou . Jeh o
lucháča predsa len problematriedy ext. ped. J. Budzáka.
tické. Poklal Ide o a bsolventku,
hra pOsob! ta k, ako keby neUmeleck~ ras t dlplomanta som
lá te ·hudobne vyprofilovaná
poznal technické problémy, Ide
mala mo!nost s led ov ať u:l! popoetickým smerom so sch opo
syntézu mladistvého nadšečas
jeho
konzerva
torlálnych
nosf()U tónove j delikátnosti a
nla s prejavom uf zrelého u št11dll v Bratislave. Kafdé jeho
nebyf
počiatočne!
nervozity

melea. Cestou diplomoveJ pra.
ce poslucháča bol aj orcb•
trálny koncert v koncert~~~~
sieni Cs. rozhlasu, kde v !alkovej Interpretácii odznel KODcer t pre pozaunu a orchester
Kazlmlerza Serockého. Ide o
s kla dbu, ktorá sa zaraduje k
najnáročnej šlm pre tento nastroj a len vďaka vynlka jGc•
mu muzikantovi, ak~m \ll Jalko, mohla byt aj na Slovensa
premiérovo uvedená. Mlcllll
Jaško sa predstavil ako typ Jllo
zlyhávajáceho Interpreta a ~
jeho výborných muzlk.antsll1cl
kvalitách svedči aj skut~nlllf,
fe ziska! na medzinárodneJ ..
fafl v Markneuklrchene v 111·
nej medzinárodnej ~onkuretiCIJ
titul laureáta.
Sér1u abso lven tsk~ch koncer·
tov uzavrel flautista JUOIIIr
Harvan z triedy pror. M. Jur·
kovlč a . Nároč ný 'Program eo do
rozsahu 1 obsahu vyvolal ureut
napäté oča káv ania, ako sa ,,.
rovná mladý Interpret s nefab
kou álohou. v prvej east! programu odznela Sonáta pre fiau·
tu a klavlr od F. M. Veractnl·
ho a transkrlpct.a Sonáty pre
husle a klavlr C. Francka. Hoci
predvedenie prvej sonáty p6sobilo tTochu neisto. hlavne pri
ukončeniach jednotllv~ch fr6z,
ktoré zanikali v klavlrnom
s prievode, bolo od začiat ku jasné, fe Ide o Interpreta mimoriadnych muzi ka ntských kva·
lit. Interpretácia Franckovej
Sonáty, ktorá patri ku skvoetom huslovej llteratdry , po·
skytla Harvanovt mol!nosf rea·
llzácte virtuozity a fantázie, als
najma zmyslu pre logické roz·
členenie fráz. Technická vlr·
tuozlta v jeho prlpade vlak nie
Je cielom, ale prostriedkom aa
vyJadrenie hlbokého obsahu
skladby. Osobitne kr6sne
It pianové miesta 3. časti (Ra:
cttatlvo. Fanta sla), kde doka·
~al vystava! jemnO melodlcllt
klenbu bez narušenia lyrickej
náladovostl. AJ v Koncertlne
pre flautu a klavlr DukDa
Martl nčeka mal mofnosf pr•
ukáza! šl rokd paletu svojlcb
muzikantských'
schopnosU.
Harvan. plne vystihol bril411t·
nosf , virtuóznosť okrajovfcb
času l medltatrvnu, náladoto
s nlvd časf strednO. PrejaYU
zmysel pre fa rebnosť 1 dyna.
mlckd nuansovosf' model'lltj
hudby. Sonáta č. 2 op. 94 pre
flautu a klavlr S. Prokoflna
bola dOstojným zavtšenlm recitátového vyst11penia. Na In·
terpreta kládla skladba predovšetkým vysoké technické naroky, s ktorými sa vysporiadal
na profesionálnej Orovni. tab·
k os ť , s akou
zdolal nároi!nt
behy a skoky bez ohrozenia
pri prefukovanl, velmi pekaj
práca s tónom, zvuková farebnosť, tv.o rlvá fantázia - to boIt domina ntné charakteristik&
Harva novej umeleckej v~pove
de. V svojich s kladbách dok6·
zal vystlhndf dramatickosť, vf·
bušnO expal\1ilu, ale l lyrlckosf
a jemnos(. Celý recitál bol dGkladnou previerkou znalosti a
schopnosti mladého flautistu.
jeho výkon svedčil o umelec·
kej zrelosti, vyspelej interpr•
lač nej l tónovej
kultOre. Na
pOsoblvom vyznenl skladleli
mala zásluhy aj klaviristU.
ext. pod. H. Gáffo rová. Jarosllt
Harvan podobne a ko ~agat a
Jaško velmi úspešne 11člnkonl
na orchestrálnom koncerte, kde
spolu so SOCR-om predniesol
Koncert G dur op. 29 pre flau·
tu a s láčikový orchester K. Sil·
mica .
IVETA BJKSADSil

m•

BRATIS
DNI GITAROVEJ HUDBY
Bratlslank6 Kult6rne leto, ktorého oraanlaAtorom Je Mestský dom kult6ry a
anety, sa v y z n a ču je nie kolkým! pravidelnými podu ja tia m!, ktoré v jeho kontexte ma jtí svoje stále miesto a tradlclu.
Jedným z nich je aj prehliadka Dni glta·
roYal hudby (dale j DGHJ. pri zrode kto·
re j pred 9 ro kmi s tál náš popredný koncertný umelec, gitarista Jozef Zsapka.
Viac a ko 8·roč n á tradlcla tohto podu·
Jatla umožnila bra tislavskému publiku l

Gltariata Leonardo de Angelis
Snlmka: archlv MDKO
letným návštevnlkom nášho h lavnéh o
mesta zoznámlt sa s I n terpretačným
umenlm vyše 60 našich l zah ra n ičnýc h
gitaris tov, sná ď 1 v ďa k a podujatiu vytv oriť sl v z ťah k tomuto nástroju, k jeho krehkému zvuku a hudbe, ktorá na
ňo m zaznieva. Vzh ladom na možnosti,
ktoré gUara p očas ďal šieh mesiacov roka dostáva a ko koncertný nástroj, je treba oceni ť s na hu a vyt rv alosť usporla datelov, ktor! n apriek mnohým problémom
toto podu jatie už dlh6 roky orga nizu Jú.
a real!zu jO.
Toht oroč né Dn! gitarovej
hudby sa
us kut očnil! 6.-13. jOla a jedn otlivé koncerty zaznieval! podl a vrtochov letnéh o
počas ia na Barokovom nádvorl Univerzitnej knižnice, v Zr kadloveJ sieni Primaciálneho paláca a v Klariskách . Predstavili sa na nich dvaja čes k os l ovensk!
a šiesti z a h ra ni č n! umelci, resp. komorné duá. I na tomto r oč nlku - podobne
ako po prvýkrát v minulom roku - bol!
koncerty konferované. Usporiadatelia v
Osi U p os k y t nO. ť posl u c há č om čo najviac
Informácii o O č lnku j O clc h volili sprievodné slovo v podobe krátkych rozhovorov a st ruč nýc h Informácii o jednotlivých Očlnk ujO.c l c h . Myšlienka a ciel velml sympatické, realizácia vša k v tomto
roku nie na 1)deá lnejšla. Konferenciér
Pavol Llm v krá tkych rozh ovoroch prináša l Informácie čas t o nepodstatné,
"zákulisné", ktoré sice mali byt spestrenlm, čl zvýšenlm záujmu o koncertného umelca, ale vo svoje j snah e pozabu-

v

dosu, vlastné t ranskripcie štyroch so~
O. Sca rla ttiho a troch caprlccll N. Paga nlnlho a vlastnO skladbu Regalo per
Domenlco. Lendle je výborným gitaristom, dôve rným zna lcom svoj ho nástroja.
Technické ma jstrovs tvo s a v jeho hre
s nObi s muzlka-IItou a Intelektom, preja vujOcom sa vo vyvin utom zmysle pre
mieru š tylizácie, eviden tnej na jmä v s pomlnanýc h trans k.rtbova ných skla dbách.
Predovšetkým v Paganlnlho capricciách
s me obdivova li jeho .techniku, frézovanie a boha tO výrazovO škélu. W. Lendleh o sme poč u li a j na ďa l šom k oncerte
8. JOla, kde Oč l nkoval ako pa rtner s voje j ma nželky, mezzosopra nistky Bertby
CasaresoveJ, pôvodom z Ecuádoru. Na
svojom komornom vystdpenl uviedli · v
Oprave pre spev a gita ru plesne C. M.
von Webera, F. Sch uberta, F. Garc!a
Lorcu [ zhudobnen!e básnikove j poézie
na ludové ná pevy). C. Gus tavlna, J. More la, J. Cardosu, A. Glnastera a L. Almelda. B. Casaresová upO ta la na jmä v
ples ň. ac h španielskeho a juhoamerického kolo ritu , ktor ~m viac a ko dielam ranej nemeckej romantic kej pl esňovej ll·
tera túry zodpove da l je j sýto sfarbe ný
hlas a výrazný tempera mentný prejav,
s nOblacl sa mies ta mi až s expr esivitou.
Weberovým a Schubertovým pt es ň.am
chýba l na jmä vyrovna ný hlasový _prejav v jednotlivých výškových polohách,
v äčši a rytmická pre c lznos ť a lnt onač ná
Istota .
Je dným z vrcholných zážitkov prehliadky bolo vystOpen le fra ncOzskeh o
gitaristu Roberta Auaaela (9. jOla), pOvod om Argentlnca, k torý vo Franc Ozsku žt~ od roku 1977. Umelc ovo vystOpenle v Bra tis lave sprevádzal vel ký záu jem zo st rany publika. Na r ozdiel od
W. Lendleh o je R. Aussel In trovertným
typom koncertného umelca, pre jeho h ru
je chara kteristická nielen technic ká, ale
aj výrazová do k on alos ť , · zmysel pre
stavbu Interpretova ného diela a bohatá
!;ká la dynamických a fa r ebných odtiei'tov , ktoré upl a t ňu j e s vkusom podl a
charak teru jednotlivýc h skladieb. Do
drama turgie koncertu zaradil diela Buxtehudeho (Suita e mol), Berke ley ho
(Sonatlna). Nasmanna (Cava tlna) a z
tvor by 20. s t oroč ia Tri kusy A. Plazzolllh o, Sty ri kr átke kusy F. Martina a
Soná tu, op. 47 A. Gineste ru. Poktar v
barokove j Buxteh udeh o Suite sme ball
svedkami jemnej vycizelova nej h ry s dOrazom na každý je dnotlivý tón, každQ
frázu, v súčasný c h skla dbách zvýraznil
drama tický a kcent, far bu.
Di\a 10. jOla v Klariskách zaznel koncert d á nsk ~ho gita rové ho dua Maria
Kl mme rllngow6 a Lelf Cbristen.aen. Pro·
gram uvádzaný na originálnych dobových nástrojoch ( Lacote z r . 1630 a Pan oreo z r . 1824) zostavili z tl(orby sklada terov 18. a zač ia tku 19. s t or oč ia (W. A.
Mozart. N. Coste, M. Glulia nnl, G. Rossinl, F. Schubert) . Zvukovo a cha ra kter ovo vel mi p.r!buzné skladby, pôsobiace

Gitarové duo Maria Kämmer lingová a LeU Chrlste nse n.
dol na to, že Dni gLtaroveJ hudby sl za '
9 rokov exi stencie vychovall svoje vys pelé publikum, · očakáva j Oce predovšetkým
fundova né In formácie. Výber konferenciéra pre budQce roky bude úlohou usporlada telov, a by dobre mienená myšllenka v plneJ miere us pokoj1la a splnila
svoj ciel .
Prvým h os ťom 8 - dňo v é h o koncertného
cyklu bol český gitarista a s kla datel
Sti!pán Rak s autorským recitálom z
vlastných skladieb ( 6. jOla) . Na kolko
som sa na jeho konce rte nemohla zú čas tn i ť , ne môžem
jeho vystOpenle ani
h od n o tiť. KvOII kompletnému pohladu na
DGH dovol!m sl uvies ť ná zory mojich
kolegov - recenzentov, publikované v
tlači. Pod la nich recitál S. Raka (jeh o
sugest!vne gitarové skladby zazne li v
Bra tislave už viackrát ] sa vyznučov a l
muzlkálnos tou i nter p retač ného prejavu,
technickou v yspelosťou a bezpros trednos ť ou akou nadviazal vlastným sprievodným slovom konta kt s publikom.
Host z NSR Wolfgang Lendle patr! k
najvýznamnejšlm reprezentantom gitarovej h ry vo s voje j vlasti. Na svojom _prvom bra tis la vskom koncerte (7. jťll a] uviedol skladby M. Castelnuovo-Ted esca.
A. Barriosu Ma ngorého, J. Mo re la, J. Car
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zdanlivo jednotvárne, pozornému poslu ·
c háčov l nebežiacemu len po vonka jšlch
efe ktoch priniesli hodnotný ume lecký
zážito k, ktorý prýštll z umenia oboch
Interpre tov, z Ich dokonale j súhry, č is
toty lch hry, z nenásilného až p riezrač 
né ho zvuku, š týlovej vyhran enosti a v
neposlednom ra de 1 z evidentne j ra dosti z muzlclrova nla. Bolo zauj!mavé
a hod notné počuť na originá lnych nástrojoch skladby tak, a ko sa udomácnili v európskeJ hudobne j kultOre prlld
viac a ko 100 rokmi. Rozhodne vystOpenle dánskeho gitarové ho dua sa s ta•lo
drama turgickým oboh ate n!m
vltaným
toh toroč ných DGH.
Koncert m aďars k ého gitarist u lstdna
Androvlcza 11. jt\la pa tril medzi na jslabšie. Publiku sa u melec pr edstavil
skladbami rôznych a utorov z r ôznych
š týlových obdob! (L. Milan , V. Ba kfark ,
I. Albénls, w. Wa lton, C. Debussy, A.
Barrlos Mongoré, E. Granados, L. Brouwer, H. VIll a-Lobos ]. Jeho bratis la vský
koncer t ne presia hol Orovei'l dobré h o do·
má ceho muzlc!rovanla : technickými nedos ta tkami poznačená hra (nevyrovna·
ný zvuk Ta ve j o pra veJ ruky, In tonačné
rte pres nos tl , .,šmlrov a nl e" a pod . ) n a·

l
prle k jeho sympa tic kému zjavu nedokála upOtat poz ornos ť pos luch áčov .
S technickými n edosta tkami zápi!Sil
v prvom č ls le svojho recitálu ( 12. jO.la)
1 náš mladý gitarista Vladimir Tomi!Anyi.
Snáď nedosta tok skOsenostl z koncertnej
praxe a rozptýl enosť z Ovodného r ozhovoru s konfer enclérom mail za následok, že ná r oč ná Sonáta C dur, op. 15
C. M. Glullanlho nezne lo v jeho podani
dos ta točne presvedčiv o . V ď a l šie h skladbách v ečera - v Katedrále a Maxlxe
A. Barrlosa Mongorého, 3. koncertnej
etude O. Martinčeka , Štyroch lyrlc kých
kusoch F. Jus ta, Eleglo de la da nza L.
Brouw era a v Grande ouverture C. M.
Glullanlho - dokáza l V. Tomč á ny l svojou muzlkalltou , uvolnen ou h rou a technic kou v ys pel osť ou , že v ň om sk u to č ne
r astie talentovaný a nádejný koncertný
umO'lec.
Na záv ereč nom ko ncerte Dn! gitarove j
hudby (13. jOla) sa preds tavil mladý 24ro č ný ta lla nsk'l.. gita ris ta Le onardo de
Angelis , docen t gitaroveJ h ry na Konzervatóriu v Poten zl, a ko zrelá umelecká
osobnost, h odná chýrov, ktoré o ňom
le tia a zara du jú ho medzi v ýn i m oč né
zja vy európske j gitar ovej ko ncertnej praxe. Jeh o bratis lavské vystOpenle bolo pre
mnohých p os lu cháč ov vrch olným umeleckým zážitkom celé h o koncertného
cyklu. Na koncerte uv1edol Pava nu . a
Gagllardu F. Cuttlnga, Pa rtitu c mol
J. S. Bach a, cyklus El Deca me rom negro
L. Brouwera, Grande Sone te N. Paganlnlho a Capriccio dlabolico M. Castelnuovo-Tedesca. Boha tá š kála zvukove j
a dyn.!J.mlcke J farebno"s tl, hlboká citová
za a n ga žo v anosť sa v jeho umeni snt1bla
s brila ntným umeleckým pre javom, kul tiv o v ano sť ou a Intele ktom. Pokta r ul! spomlna nú fa rebnO a dynamlckO š kálu rozohral na jmä v Brouwerove j s kladbe, v
diele Cas telnuovo-Tedesca fascinovala
technika jeh o hry, la hk os ť a pri rodzenosť , s a kou zvlá dol l tla na jná wč n ej š! e
virtuózne pasáže. MARTA FOLDESOVA.
Z KOMORNf CH KONCERTOV
Bra tlslanké Kultdrne le to '81, ktorého organizátorom je Mestský dom kultOry a osve ty v Bratislave, otvorilo v č as ti Komorných koncertov - 24. jOla
vystt1penle s O.boru Cappella Istropolitana
s rakO.skym dirigentom Paulom Kantscbiederom. Ten do svojh o dramatur gic kého proje ktu pojal diela z d edi čs tv a
hudobného baroka l klasicizmu. Prvé
konta kty s po slu c háčmi na dvlazall cez
Händlovo Concerto g rossa op. 6, č . l.
Hän dlov s klon k oslavnostl a prostrednlctvom nej 1 k radosti ludského ducha
má v s ebe vždy detins ký úl!as l rozvážnu dô s tojn os ť. Ak teda Interpretá c ia
p odči a r kl a alebo rozohra la tieto dve výrazové polarity, urobila to s vedomlm
ťlplne j pokory a poslušnosll vo č i dielu.
V te jto p rlmknutosti však bola sloboda
a kreatlvna vibrácia jednotlivých h ráčov ,
k tor! ma jO Händla znamenite prečlta
néh o. Ešte v qás .an i nedoznela táto majestá tna hudba a už na nás dolieh ali
prvé tóny Bachovho Brandertburského
ko ncertu č. 5 Q dur, BWV 1050 s pols kou čemba lls tkou Ell bletou Stefa6skouLukowiczovou, s ktorou spolumuzlclr ova l náš Ewald Da nel (koncertný majste r
SF) a flautista Vla dimir Brunoer . Možno tak ako v Hän dlovl ani v Bachovi
sa nežia dali nija ké Interpretačné lrwvácle - skOr šlo o to, z vnO to rn lť ho, rozj as niť jeh o ná lady, v ktorých je ukryté ča r o me la nch ólie l korenie nosta lgie.
v druhej časil sme sl vypoč u li VIvaldiho Dvo jkoncert g mol s v lol ončells
ta ml P. Baranom a Ľ. Kaotom. Obaja vynlkajOcl umelci rozospieva li VIva ldiho
hudbu , ohmatávali jej pulz a vpisovali
sa do nej svojim vlastným prejavom.
Bolo z rejmé, že Cappella Istropolitana
už nie je len te lesom zloženým z výborných sólistov, ale že je komorným
sOborom, v ktorom sa zjed nocu je a vyjasnu je úi'Oha každého jedného In terpreta. H ráči sa lepšte poč Ovaj O , korlgujll
svoJ pre jav a postupne sa prepracOvu jll
k Lndlvlduá lnem u Int e r p r etač né mu rukopisu. Ich Vlva ldl, Händel a lebo· Bach n ie
je h raný s neskrotnou vervou, výbušnosť ou , je muzikálny, Interpretova ný dls Glpllnova ne, no pritom uv olne ne. Le nže to
bola 1 dlrlgentova kon cepcia, ktor ú vtlá čal jednotlivým dielam ako napriklad aJ Moza rtovej Malej nOČollej hudbe,
KV 525. Capp'ella Is tropoli tana sa nevyl!lvala v jemnôstkach , ne mode lova la dy na mické kontrasty prlkro a ne kompromis ne. Išla po zvukovosti , akcentovuln
dynamlckO prlť ažllvos ť hu dby a predovšetkým spe vn os ť. Bol to odušenený Moza rt. A ta k st retnutie so súborom Cappella Ist ropolita na p otvrdilo radostnú
s ku toč n osť , že postupn e
r astie ďalš i e
zdatné komorné teleso.
Bratislavské Kultúrne le to hostilo dňa
7. a ugusta 1986 na Barokovom nádvorl
Univerzitne J knižnice Brnenské spedcke
zdr uleoie Foerater s dir igentom Petrom
Fialom, ktorého umelecké kvality velmi
dobre poznáme. Opä ť sme sa presv edčili
o tom, že umen ie n oslme v srdci, v duši. Pretože pred Pet rom Fia lom tentoraz
nestál mlešu ný zbor Kysucu z Ca dce,
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ktorý práve tento dirigent priviedol k
vys okým umeleckým mé tam, a le už spomlnaný ·brnenský mužský zbor. Rukopis
dirigenta je však vec tak zjavná, l!e
ten to fakt nemož,no nezd Oraznlť. Už v
di elach starých ma jstrov (A. Gabrlell,
Tomas L. de VIctoria, G. Croce, G. P. da
Pa lestr lna , J. Gallus ) sme ma li možnost
vychutnáv a ť
h ra vos ťou
a n espťít11 n ou
rozkošou poznačený Interpret a čný pris tup dirigenta a mužského zboru. Fiala
vla oi!lv l ť tOto hudbu zvláštnym darom
vnO.tornéh o senzomotorlckého dynamizmu , ktorý nevyznieva hedonlcky, ale

Ellbieta Stefa6aka-Lukowlcaov6
Sn!mky: J. Luky
skOr sviežo, s pontánne - má svoje dlonýzske čaro . Mysllm sl, že nebolo najš ť as tn ejšl m dr ama turgickým člnom zar adiť po tej to palete s tarých majstrov
Zemanovského mužs ký zbor .,Nad n eznámym hrobom". A to nielen preto, že
nie som zástancom .,skokov" ponad nlekolko s toroči, a le l z h ladiska umeleckos ti , ktortí zbor navodil v r e n esanč n ej ,
polyfonlckej lntráde. Fia lovo Capriccio II. by sa tie ž mohlo u m i est niť skOr
v druhej čas ti pr ogramu, pretože Inter pretované diela v pos lu c há č ovi doznleva jQ, poveda né r e č ou a tómových fyzikov, ma jtí svoju dobu, svoj p olč as rozpa du v nás . Ina k ale Fialovo " In vlna
verit as" , táto voká lna bakchanálla je
vel mi vtipná a dobrá skladba. V jej
llustratlvne j rozšafn osti je opoj nos ť ,
dráždivá chuť vlna, pljácka bodr osť.
V druhe j časti programu , r ozdelene j
na čes k ťí tvorbu a na Qpravy moravských a slove nských Judových plesni,
sa pre javU ucelenejšl dramaturgický názor. Na Ova d n ás oča ril Ja náček (Kleka nlce, Což ta naše bt!za, Dež vlš ), ktor ého hudba v n ás neustále rastie a dozrieva. Pravda, po stránke int er pre t ač
ne j azda vieme dnes J a náč k a ponlmat
zmysluplnejšie. To znamená, že expresivitu , ťí dernos ť , nali eh avos ť vášni dokážeme lepšte v y k o mp enz ov a ť neh ou, oča
renlm citov, povzdychom a Ožasom. Ta k
t<Otlž chápa l Janá č k a Fia la - vo všetkej
plnokrvnostt a vášnive j Oplnostl. Kont rastný obraz priniesol výber z Foerster ových Devia tich mužských zborov, v
diele, ktoré skla da ter obda rll vzá cnou
lyrlckou r ozospleva nos ť ou , závotom čes 
kej poetickosti a drobnokresby. Na vyše
1 Interpre tácia mala široký výrazový záber. Z pokla dnice čes k ej zborovej tv orby
sme s l v ypoč uli 1 Smetanovu Plseň na
mori , duchovne tak sp riaznenú. so zborovými úsekm i vo Wagnerovom BlO.dlacom H ola n ďa nov !. Spomlna né Qpravy
moravských a slovenských lud ových
plesni (Halma, Petržalka, S u c h oň ) s tupňovali v pos lu cháčoc h záu jem a pozorn os ť , prihovára jOe sa rečou hud obne materi ns kou, a práve preto širokému okruhu mll ovnlkov zborovéh o spevu rečou
na Jadekvátnej§ou.
Co pove d a ť na záve r? S n á ď len tolko,
že Brnenské spevácke združenie Foerster sa predstavllo v Bratislave a ko znamenité voká lne teleso s vynlkajOcou arti kuláciou, hlasovou kultOrou a s trhuJOcou muzlka litou.
Dr~a 14. a ugusta 1986 sme sa v rámci
Kulttlrneho leta v Bratislave stretli s
vokálno-Inš trumentá lnou hudbou 13.-16.
storoč i a ,
ktorO nám sprostredk ova li
Dolnorak6skl hudci ( Nlederôsterrelch!sche Splelleute). V Ich podani zazneli
die la známych majstrov, a ko napriklad
Wa lthera von der Voge lwelde, Mônch
von Salzburg, Neldha rta von Reuental.
Počuli sme u kážky zo zbier ky Glogauer
Ltederbuch a Ca rmina burana . V kostýmoch melstersl ngrov ( menestrelov, čl
mlnestrelov ) sa predstavll komorný súbor na če l e s dr . Herma nnom Buc hnerom, a to .nielen hud bou , a le aj slovom. Interpreti h ra li na dobových ná s trojoch, napriklad na drumšajde, !Idule, rôznych druh och fláut, ka mzl čo m rohu , portatfve, zvonkohrách a Iné. Hudba, ktorú našl ra kOski hos tia predvled(Pokiračov a nt e ne 4. str .)
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RNE" HO HER TVA

Sólista opery Slouensk~ho ndrodn~ho divadla f URAf MARTVOR oslávil tohto r oku
65. narod~ni ny a zélrouell 35. výročie suofho pôsobenia na sc~n e SND. Pri t akýchto
pr tležztostzach býva zvykom obhliadnu( sa spät na začiatok cesty, hod noti(, rekapilulouaf, či spomlnaf . Pretože život né! cesta popredn~ho slo ven sk~ho barytonistu
f urafa Mar tvolla je mi1hori!Zdne bohatd a pestrd at r eminiscencie na teho opernt.
ale nielen opern~ začiat ky sl ubuJa mnoho zauJtmav~ho.
Ospe§nd a u mnohom zélslužnd umeleckd kar ldr a JuraJa Martvolla sa za čtna r . 1951
na prveJ slovenskeJ opernef sc~ne postavou Monteroneho z Verdiho opery Rigol etto, k edy s l po prvýkrélt ztskal publikum svoJtm mohutným hlasovým fondom
hlbok ~h o barytón ov~ho zafarben ia i dôsledným a prectteným dramatickým vý r azom.
V bohateJ gal~rll ntm stvdrnených hr dinov svetoveJ operneJ llterat ar y ndfdeme mnoho velkých, ale l men§l ch postélv a postaviči ek, ktorý171 v fe ho na§tudouant nikdy
nechýbal cit pr e prirodzenos( a celkov~ estet ick~ vyznenie lnscendcle.
Ako Inter pret klaslck~ho opern ~h o r epertoélru sa predstavil v Mozartovom Donovi
Giovannlm { Leporello }, v Palslellovom Barbier ovi zo Sev illy { Basillo }, v Gluckovef
If tg~ni i u Au/Ide a v Beet hovenouom Fldellovt { Ptzzaro } . Martvollov k ontakt s Wagner ovými operami sa za č! na alohamt Wolfr ama ( Tannhäuser }, Colonu { Rienzi}
a ko nč! naposledy na§tudov antm alohy Telramunda v Lohengrlnovi . Ako feden
z mdla operných spevélk ov si uvedomil, že opera te aj divadlom; st al sa prlekopntk om opern ého herectva , snažil sa pri stvdrnent postdu preniknat do Ich psychológie, k čomu mu napomdhala vysokd hudobné! kultar a a Inteligencia. f eho s._pevélcky
a hereck ý talent dostal pr iest or at v talianskej operne/ lit eratare. Spieval Amonasr a vo · Ve r diho Aide, Macbetha a predov§etkým nespočetne mnohok r élt r eprlzovaného Nabucca. Sériu teho ďal§tch talianskyc h hrdinov dof.vélr aja Pucciniho ,\ngel ottt a Scar pla {Tosca} , Schlccht { Giannl Schtcchl} a Mascagniho Al fl o { Sedl iack a čes( }. Nafväč§ t priestor na. reallzdcl u svofich dlspoztcif a predstdv dostal v$ak
u opern et t vor be 20. storoč i a , v ktoref zaznamenal a; nafvýraznej§le aspechy. Nezvyčajn~ ~ or igl néllne I nt erpreta čn é výkony dok ument u/a IU2ročné postavy operne/
moderny v d iel ach Debussyho, d' Alberta, Ravel a, Str aussa, Or ffa, Egka, Brlttena,
Pr okofi eva, Seballna, fanélčka, Mar tln12, Menottlho, Gershwina. Na teft o- §ir okef
autor skej pal ete, ktor a v§ak v mnohom dopllla at slovenska oper/U2 tvor ba, sa do·
tvélralo c harakt e ri s ti c k ~ a progrestvne Martvotíovo pollatie modernej opernej Inter ·
pretdcte a her ectva.

Z celkového poi!tu vyl a ato premiér,
ktoré ste v SND nal tudovaU, t'.-oria tak·
mer jednu ·iltvrUnu diela slovenskfch
skladatelov. Svedči to iste aj o skutočnosti, le k pôvodnej opernej tvorbe'
m6te bllzky v zťah . Spievali ste v ope·
r6ch E. Suchoňa, J. Cikkera, A. Moyzesa,
T. Andrailóvana , B. Urba nca, L. Holoub·
ka , M. Kol'lnka, M. Bázlika, J. Benel a
a T. Freiiu. Poi!as sv.ojej kariéry ste 11ls·
kali vzácnv prehlad o pôvodnej slovan·
ake j ope r ne j tvorbe ; preto by bolo llaujlmavé , keby ste prezradili, ktoré z na·
ltudovaných diel v6m boli najbUIIie a
v ďaka i!omu si vás zlska lil'
- Takmer vše tky slovenské operné
diela sú ml bllzke - no a n a jbližšie
s ťí ml asi tie, s k tor9ml som sa pri š tťí 
dlu musel na jviac po p aso v a ť (Scrooge,
Nechludov a Courvolsler) . Ziska ll sl ma
predovšetk9m silou umeleckej v9povede,
n á r očn 9 m l požiada vkami psych oa na lytlckéh o prlstupu k inter pre tá cii a originalitou hudobného vyja drenia, ktor ou
Ci kker ta kmer v každej svoje j nove j ope·
re dokáže pos luchá č a p r~kvapit. A to l!!
jedna z d0ležlt9ch požia daviek s úč a s ne j
opery - za uj a ť , pre kva p iť. Mysllm sl, že
s-plnif tie to požia da vky je vša k do z nač ·
nej miery aj v moci réžie a hereckej
tvorby.
Co podla v6s sftčasnej opernej Utera-

mové prejavy - vlastne všetko. Obdo·
ble n ávratu reforiem a prehodnocovania
nastane vždy po vyvr cholenl, po degenerácii tst9ch manlér: samoťíčelnej exklu·
zivlty, virtu ozity, disharmónie a podob,
ne. Co ak dnešné mu posl uch áčo vi ch9ba iba úsmev čiste j še j harmónie, sviežos ť melódie? Možno h o prineste jediné
nové dielo.
Nazdáva te sa, le operný Uner je
schopný v pôvodnej tvorbe čerpať z realisticky spracova ne j problematiky síičas·
nosti, alebo je skôr a ko vysoko iltylizovaný tvar pred urč ený ul s amotnými
ch arakteristickými prostriedkami komutúre - čl ul po stránke hudobne j alebo
nikácie na témy fantastické, r ozprli.vko·
UbreUstlckej - chfba?
:vé alebo historické?
- Mysllm si, že nedostatky treba hla·
- Napriek tomu, že opere sú a vždy
daf skôr v hudobnoes tetlckeJ v9ch ove,
v minulosti aj boJI fa ntastické prvky
resp. úrovni pos lu ch áčov než v tvorbe.
blizke, má velké dlspozicle s tvá rn!t sťí
Na druh eJ st ra né vša k p r iepas ť medzi
čas nos f. Problém je tba v schopnosti
tvorcami vážnej hudby a poslucháčm i
ná j s ť vhodn9 kl úč k potrebn9m v9razonarastá , o č om sv edči nAvšte v nos ť na
v9m p rostriedkom, pretože mech anlc·
predstavenia ch . .. A to u:Z v olačo signaká aplikácia výrazov9ch prostriedkov
lizu je. Nemožn o asi obvlnlf jedno z nač ne
klas ic ke j, a le aj modernej opery nie je
Iba po s luc h á čo v , pretože ~ n ich ume·
pre d ne~ok dos t ačujťíca. Sťíčas n osf n e·
Jecké die lo s tráca zmysel. Sk ladater ne·
znamená Jen tému problém blizky
mOže k ráč a ť Iným sme rom a ko p o~lu·
dnešnému člo v eku, ale a 1 pocit a št91
chá č, nemOže
ho p res t ať a k c eptov a ť.
blizky dnešnému poslucháčovi. Operné
Prečo chce dnešn9 divák n iečo Iné ne ž
divadlo má , velké možnosti, disponu je
sa komponu je? Bolo to ta k vždy v minu·
vlastne všet k9mi zložkam i, ktoré má čl ·
lost!? Sú to ť a ž ké otáz.ky. His tória nás
nohra a navyše má aj tle, ktoré č in o h ra
však neokla me, a le mOže nás p ou č lf .
n emá. Využit tieto možnosti je vecou
Istotne boli a j kvalitné diel a, ktoré pr i
fa ntázie a umel eckého majstrovstva.
svojom zrode n edosiahli z as lťížené oceAko operné ho interpre ta vás netreba
nenie, ale v podsta te väč ši n a kvalltn9ch
zv láilť predstaviť posluchá č i vás veropier bola kladne prija tá - a čo je n a! ·
ml dobre poznajft či ul z operntch pred·
dôl ežitejšie - nie odbornlkmi ako dnes ,
staveni, k oncertov, rozhlasových a lebo
ale · na jširšou vrstvou p o slu c h á čov. Ak
. tele.vlznych ziznamov. Menej je vila k
má• Ist opei:'a ·(ía ľéJ, ' treba · sá ' ža myslieť.
týf b , čo vedia, le patrite k umelcom,
Ak sa pozrieme· splif do ' minulosti, zis·
ktor! sa neuplsali výsostne mlíze hudby,
t!m ~. že s ao..ptav l delne.~. obj a v u )6 . 1 s té . zá-.,,
ale aj filmové mu umeniu. Na opernom
konitosti - zákonitosti zrodu a zániku.
javisku počet vami stvárnených postáv
budovania a rozpadu. Musim e s l uve dop~e k roi!il i!lslo 100. " Aká je s ituácia pri
miť . že na Is tom st upni v9voja treba za·
b1lancovan( "vašich hrdinov na strie·
ča f a koby odznova a Ina k, treba pre·
bornom plátne ?
- Zďaleka nie taká ako na ope rnom
hodnocova f výra zov é pŕos t rl e d ky, for-

RNE LETO '86
( Dok onče ni e

z 3. str. )

11, je mla dým výhonkom z km eň a nášho
kontinentu. Je preja vom briežde nia n
dr ie m a j ťíclc h tvorlv9ch túžob európskeho č l ov e k a. V o výrazovej prostota je t u
tolko obdivu a ťí žas u , že hudba cltovos·
!.ou pria m pre kypu je. Ra k ťís k l hosti a
,nea kcentovuli Inšt rumentálny exhlbiclo·
nlzmus, ba Ich vokálny prejav sa a ni
ne uberal cesta mi š koleného Yudského
h lasu. V Ich p•·ejave bolo čos i na tura·
listické, čosi čo vyviera zo samotne j
podsta ty člove k a: hra ! u spievať , teš!(
Iudl svo jim spevom, svoJou radosťou .
Možno. že by neuš kodilo oživlt reper ·
t oár
samos tatn9ml
Inštrumentá lnymi
vstupmi a lebo h ladat v rámci voká lno·
inštrumentá lneh o prejavu l kon trastneJ·
šle polohy - napriklad cudze j prova·
n iencte. Námetov by bo lo ve l a. Ve d čo
všetko by sa dalo p oja ť do názvu . stre·
dove ká hud ba. Dnes nežiadame od str edovek9ch trubadúrov ar tis tické kúsky ,
a le s kOr d r(lmaturglcky bohat9 program .
Nuž a práve tento nášmu poslu ch áčovi
ch9bal. Da lo by sa povedať, že a ni z
Inšt rumentára, ktor9 ma li Interpreti k
dispozic ii , nevy ť ažili ma ximum. Nástroje
bolo možné predstavi t nielen verbálne,
ale 1 hudobne ; ta k a ko .tomu bolo s prek rásnou fa nfá rovou melodikou na drum·
šaj de - navyše s far ebn9m nepodobn enim trúbky . Prirodzene, že nemožno h o·
vorlt leri o nedos ta tkoch - pe kn9ch a
p0soblv9ch hud obn9ch ·momentov bolo
d osť. Ved koncerty tohto druhu sú priam
pre durčené na p rekrásne s taré nádvoria;
dotv árajťí a tmosféru tepl9ch le tn9ch ve·
čerov a v nás vyvoláva jú n ostalgiu po
minulosti, po de tstve nášh o kontinentu.
IGOR BERGE R
Ce l ov eče rn9 recitá l (20. augus ta ) pat·
rll profesionálnemu komornému sťí boru
prldruženému k Slovenskej filh armónii
- Filharmonickému kvartetu v zloženi
Jozef Skol'epa ( l. husle ), Anton Lehotský ( 2. husle ), Juraj Petrovič (viola ) a
Pete r Sllc h m~ n ( v iol ončel o ) .

Snlm ka: J. Vav ro

Prvá polovica vy stúpenia poskytla
priestor jednému z vrch olných ko mor·
n9ch opusov Dmitri ja S ostak ov lča - 15.
s l áči k o v é mu kva r te tu. Die lo sťístred uj e
v sebe pozoruhodné kom pozič né postupy
a my šll en kov ťí hl bku, vypove dá o zmysle
ži vota a smrti a právom sa považu je za
tvoriv o vzácne a obja vné. P l n osť clto·
vej výpovede od ráža duševn9 stav a utora
na sklonku života. Premiérovo odznelo
necel9 rok pred jeh o smrťo u. Stvo rtca

Dolnor a kús ki hudci
Interpretov ' os tala verná notove j pred
loh e, . oživila plsom n9 odkaz s klada te la.
nedosiahla vša k v9razovo oča k á v a n 9 v9
sledok, napätie, pria m n ezneslt elné zvu
kové ópium, a ké s t toto dielo vyžad u je.
Obdivuhodná výstav ba jednotlivosti die
Ja , usp oriada n os ť časti, gr adácia z jednoc uj ťíceh o o b l ťí ku si vynu c u jťí znásobenie
kon t rastu, nadsa den le dynam izmu, vnútorne j sily hudby. Inter p re t ačne kva rteto plynulo v zvukove j šedivosti a mož·
no tba pre nedosta tok a bso lťí tne j kon centrovanosti hráčo v nepôsobil o nato ľ
ko s ugestlvne, a ko je to v možnos tiach
hudby.
Ve lmi dobrá d rama tuľg i a koncer tu pozostáva la okrem So s takovlču z uvedenia
s l áči kov é h o kva r te ta ,. Roz l úč k a" reprezentanta mlade j slovenske j s klad atels ke j
generácie Vl!azos lnv a Kuhll!ku " S lá čl

kového kvarte ta G dur, KV 387 Wolfganga Amadea Mozarta. Kubič k ovo kvar·
teto vzniklo - pod la slov Interpretov na objed návku sťíbor u a ko pridavkov9
opus. Táto skutočnost vôbec nie je na
š kodu, naopa k, skladba je pútavá, In·
ve nč ne zau jlmuvá, muzi kantsky v ďačná.
Nap riek ist9m v9h radám odbornej kri·
tiky z os tatného obdobia v oč i zotrvávaniu mlad9ch autorov pri tvorbe komoľ·
n9ch opusov a malej odvahe postaviť sa
zoč i-v oči väč šlm orchestrá lnym par t ltťí
ram som stá le pľ es vedčená , že Ku bič k a
je Zfltt jlmav9 pr edovše tk9m ako autor

S nl n ikd .
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menš!ch plOch , tak9ch, kde demonštruJe nápad i kompozlčn9 v9vin . Konečný
tvuľ tohto diela je dn ozn ačne ziska! tvo
rlvou Int erpret á ciou. Mozartove kv ar
teto' malo byť bonbónikom druhe j polo·
vice koncertu Filh ar moni c kého kv a rte·
la . Sp lň alo v~etky parametre sú hry a
tec hnickO požiada vky , nema lo však po
trebn9 esp rit, š favu , nevybŕdlo zo šedi
vosti, kt orťí bolo clti ť v Sosta kovlčov i.
Súbor spolupracuj e už desať rokov, prli ·
ve diel om Sostakoviča s úspechom de ·
butovalo na festival e Bratisla vské hudob ·
né slávnosti, má nemalé predpoklady
ras tu, preto sú i kritériá h od notenia
kladené velmi vyso ko. V ta kom kon·
texte nutne vyznel Ich prlspevok do bra·
tislavského Kultúrneho leta '86 ako muzikan tsky prieme rn9 vs tup.
Nn záver cy klu Letn9c h komomých

javis ku. Nebolo ich velmi vera Iba u
by s me priráta li a j niektoré srilmova..
ope rné diela, naptfklad Kováča W!elaDda, Krťítňav u , Bega Ba jazlda. No a dnes
som už d os ť s tar9 na to, abý som robil
fHm ovťí ka riéru. Al ked mAm s rumom '
a televlzlou neja ké s kúsenosti, predsa
le tu Is tý poc it cudzieho ťízem l a a lo
je najhoršie - mám vel mi mAlo času.
Napriek tomu som však rád , ked takd
prlležitosf dostanem. Naposledy ma oslO·
vil mlad9 slovensk9 režisér Vladimir
Balco, ktor9 realizoval fil m Uhol pobla·
du. Bola to mi moriadne zaujlmavá prAca.
Kedy sa valia spolupráca 1 filmom ll·
ča l a a aký má te k nej vzťa h ?
- Mo je prvé kontakty s filmom za.
čaJI asi pred 18 rokmi, približne v roku
1966. Potom nasledova li da lšie, vačšlnou
Iba menšie postavy. Napriek tomu som
sl však vždy rád vo m me zahral, pretože konta kt s prlsnou op t•l kou kamery
zna me nal pre mňa a ko operného spe·
váka vel mi vera. Bolo to do Iste! miery
akési overenie schopn ost! aj mimo jl·
vls ka, a to je dOležité, pretože herec a opern9 s-pevák predovšetk9m - by sa
ma l vedieť o r i ent ova ť v najrOzne jšlch
podobách I n te rpret ač ného umenia. Spoluprá ca s fil mom ml pomohla objavlf
zmysel pre deta il, cit pre drobnokresbu.
mieru a ťís p o rn os t.
S akými relistirmi sa vám lep~le IJII' 1
lupracovalo: s opernými IH filmotflli7
- Ťažko po ved a ť. Overa čas te jšie som
spolupracoval s opern9ml re! lsérJDI.
Myslfm si, že je dOležité, a by režisér čl už opern9, dlva deln9 alebo fll movt vedel hercovi pomOc ť , aby ho vedel cb6·
paf, "pod rža ť " h o v čase jeho problémov. Režisér , ktor9 to dokáže, je dobľf
režisér a má n ajväčš i e predpoklady, aby
od herca dosia hol maximum.
Slovenské operné interpretai!né • •
nie prelilo počas válho pôsobenia JUDhými peripetiami, zaznamenalo n re i ·
spechov doma l v zahraničf. Ktort atlpt
povalujete v jeho vfvoji za najvf•••• ·
nejliiu , na j iiťa stne jliiu, najplodnejlia 1
na jprogres lvnejiliu?
- Sme pome rne ma l9 národ a za takt
krátky čas a ko te 45 rokov sme vytvo·
rH! desiatky opern9ch diel vysokej umelecke j ťírovne, čo ln9m národom trvalo
stáročia. Na Slovensku došlo k Istej ex·
panzii, ku kva ntitatlvnemu i kvalltatfv.
nem u skoku v ku ltťíre. vznikali nové
diela , vychovávali sa Interpreti a z ma·
lého "spevavého" ná roda sa zrazu sta·
la krajina s vyspelou I n terp r etač nou kul·
túrou. Pot v rdz uj ťí to spevác ke osobnosti
a ko Peter Dvorsk9, Sergej Kopčá k, Pe- ter Mikuláš, Ján Ga lia, Jozef Kundlák:
No nie s ú to iba jed notlivci, ktor! robia
nášmu opernému spevu · dobré meno. Vt"
so kl! nárOčnosť. s ilná' kon'kurencta "á
zdravé In špirač né prostredie pozdvlhll
cel k o v ťí úrov eň našej opernej kultQry,
k t orťí súbor SND ťíspeš ne reprezentuje
aj za hranicami našej vlasti.
'Pripravil: JOZEF SLOVAK
koncertov, k toré organizuj e MDKO v Bra.
tislave na Ba rokovom nádvorl Unlver·
zit nej knižnice alebo v nevhodnom po·
časf v koncertnej sieni Klarisiek, vystd·
pli súbor Camerata Slovacca s dlrlgen·
tom zaslúžll9m um elcom Viktorom Mat·
kom a sólis tami Elellou Holii!kovou, Pet·
rom Mikulálom a Jozefom Ourdinoa
Úvod tvorila orchest r álna predohra J. S.
Kussera, v ktore j sa orchester predsta·
vil s9tym pln9m zvukom a zámerne m6·
lo diferencovanou dynamikou (kontras·
tom v zmysle ter asovite j dynamiky boli
pOva bné Ecc ho a Passe-pled ). Sopranlst·
ka Elena Ho ličko vá dostala prlležltosf v
áriách z kan tát J. S. Bacha Seufzer, Tri·
nen, Kummer, Not a Steh Uben Im Lle·
ben. Jej štýlov9 rovn9 tón, dokonalA
zžltost so spievan9m obsahom zaujali
rovna ko a ko celková muzika lita a zla·
denosf sólového a sprievodného orches·
lrálneh o prejavu. Mimoriadne pOsoblvf
bol in terpre tač n 9 vklad Petra Mikuláša
do ka ntá ty G. F. Händla Dalla guerra
amorosa. Presnosf , čistota, jasnos ť, ma·
lé hudobné divadlo, v9raz arlóznych l
recitativnych čas ti a dokonale premyslené frézovanie prezrádzajťí dlhoročnd
s kťí se n osť umelca s koncertn9m repertoárom i jeho vzťa h k sta rej hudbe. Treti sólista, hobojista Jozef Ourdlna uk6·
za!, že je - okrem dobré ho orchestrálneho hráča l perspektivnym ~óllstom. Na·
priek kozmetlck9m kazom jeho v9konu
1 s ťíhry s orchestrom nemožno mu uprtef
pochva lu , pretože Adagio a variácie pre
hobo j, op. 102 J. N. Hummela sa stali
nie len pritaž11v9m dielom pre jeho pre·
zentáclu, a le za pad li vhodne l do rámca
celej dramaturgie. Záver jednotlivtch
programov9ch pol ovic pa tril FrancQz·
skej suite c mol, op. 62 Já na Zimmera
a Sin fon il G dur J. K. Va•'hala: Pri Zim·
merovej skladbe, velmi pôsobivej po·
náške na hudbu s tar9ch majstrov, sa
vý razne potvrdilo, čo dokáže z diela urob iť dobrá Inter pretácia. C h u ť , Iskra, ft·
vosf a temperament pridali Zlmmerov·
mu opusu pu nc a š ť av u . Podobne presvedč i v o vyzne la l z áverečná Vaňhalova
Slnfonia. V duchu klasickej lahkosli,
jemn é ho frázova nia , dôkl,adne j dynamiky
sa .sta la d0s tojn9m záverom koncertu.
VIERA POLAKOVlCOVA

PREMi, RA S OV NSK NOVINKY V ŠO KOŠICE ·
Uplynulá sezóna v opere St6tneho
divadla ., Koliclach vyvrcholila v plnom v9zname tohto slova 1 premiéra
ml dvoch jednoaktoviek, a to pOvodnou slovenskou komickou operou
zaslOžilého umelca ltfllana Nováka
Prestbka (za prltomnosti autora) a
ojedlne19m opusom Glacoma Pucciniho Glannl Schlochl (13. a 15. ]Ona
1986) .
Prvá opera M. Nováka s nezv yčaj 
ným názvom, lfle aj dejom je nielen
prlrastkom, ale kvalltatlvnym obohatenlm sočasnej slovenskej opernej
tvorby. Prestávka je symbiózou lapidárne komunlkatlvneho satirického
libreta a hudby, Oprlmnej vo svojich
vyjadrovaclch prostriedkoch , v sad:.:be nekomplikovanej, a predsa bytostne SOčasnej. Nos1telkou V9razových
emócii je melodika, vyras tnjOca sice
Záber z premii!ry opery M. Nováka Prestávka. V popredi dan: Fraatilak Maz deklamácie, no vypätá l do širolatlnec ako Druhý kritik, Ladislav Pača) ako Pnf kritik a Gejza Spil6k ako
kých ka ntabiln9ch oblOkov, ak9m je
Treti kritik.
Snlmka: O. Béreš
napr. lúbos tné dueto Petra a Evy.
PättleslatpätmlnOtová opera má výrežisér Mari6n Chudovaký velmi ,odti prezentovali !ndlviduallzova ne, čo
razný dynamický pulz a zaujlmpv9
r i!žla plne a právom akceptovala. MIvážne až absurdne antllluzlvne. Nohudobný priebeh, čo tvorivo odzrkadmoriadne cenný s pevácky výkon positelkou tejto pointy, ale aj myšlienlilo hudobné naštudova nie dirigenta
dal v úlohe Prvého kritika Jlíllus Reky réžie bola marioneta - symbol
Mariána Vacha. ú st redným motlvom
gec, kým Ladislav PačaJ sa viac
mŕtveho Buosa Donatlho. A~ v privyda reného, satiricky nasmerovaného
sústredil na exteriérový diZI!In pospa da dis kus ie o použitých výrazových
libreta Jána Strassera je malomeštavy. V typologicky výstižných kreáprostriedkoch je dOležité podčiarknuť,
tlactvo a snobizmus. Tieto ludské neciách sa dalej prezentovali dr. Peter
že režtsérovu koncepciu motivovala
duhy konfrontuje v nezvyč aj nom proBárd a Frantiiek Malatinec (Druhý
Idea libreta, a teda aj hudobnej drácez prestávku ope,rného
stredi kritik) a Gejza Spilák a Ľudovft Komy.
predstavenia v Interiéri divadla. Lib- vács (Treti kritik) . Mária HarnádHlavntl postavu Glannl Sch!cchlho
retista počlta l v rámci tejto konfronková_ kreovala - zatial pre ňu nes tvárnili Ladlsln Neehyba a dr. Petácie so s ituačnou komikou ; nešetril
zvyčajnO komickú postavu Kláry
ter Bárd. Neshyba spevácky pohybli·
ňou 'fl nl režisér MariAn Chudovaký,
Molnárovej, ktorí! bravúrne vypointovo a herecky pružne vyjadril Schlc;
ktorému poslílžllo hladiska ako zrvala. Skoda, že táto speváčka sa v
chlho pretrkimosf. Bárda zastih la 0kadlový obraz javiska.
ostatnej dobe zja vu je na javisku SD
loha Schtcclho vo vynlkajtlce j spevácV ohni satiry sa vedra vedúcej Cesporad icky. Excelentne sa v •t ej Istej
kej forme, ktorá dáva tušU, že v
doku, zubného le kára, technika z aupostave c!tlla Eva Malatincod, ktoňom rosMe hlasovo kultivovaný, vytoservisu, h lavnej z rešta urácie oclrá drobnými nua nsa mi vonkajšlch
n!kajtlc! barytonista. Z poztcle oboch
tajtí a j traja opernl kritici, ktorých
znakov (potk ýňavá chôdza vo vysosólistov
možno hovoriť o velmi úpostavy stl v hudobnej dramaturgii
kých lodičkách a l.) st upňovala kodiela s tmelujúc lm prvkom. Snobizmus
mický Očlnok postavy. Nemenej ú- 'Spešn~ch kreáciách, no t!lozoflcký
podtext Pucciniho postavy nevystlhll
týchto ludl prerastá dvojica mladých
spešné boli kreácie Juraja Somorjaia
bez zvyšku. Obaja protagonisti Inkliludl - Peter a Eva. Skla da ter Im
(Arpád Molnár). Viery Hron~el a
novali viac - vzhladom na Ich vek
vyčlenil
pomerne bohatý hudobný
Márie Adamcovej ( Elvlry Benkov lčo 
to bolo prirodzené - k mladlckej
priestor, možno až prlvelký v konvej) l Gabriela Szak6la (dr. Teodor
roztopašnosti a Tecesll, čo akceptovaclznostl os tatného hudobného mateBenk ovlč ), v ktorých spom!na nl sólisla aj réžia. O letltostl pos tavy· vyporiálu. Réžia zdyna mizovala toto lyti prlznačne zdôraznili charakterls- .
vedalo len maskovanie a kostýmy
rlcké Intermezzo ta k, že sólistov v
tlcké, a)e aj charakterové znaky
oboch. Ch a rakterizačne výstižný bol
Ich druhom ltíbos tnom dvojspeva vystvárňova n ýc h postáv (napr. spolovýkon M6rie Adamconj 1 Viery Hronsunula až na ll. balkón po bodových
čenskú
neohrabanost A. Molnára,
skej v úlohe stareckej Zity. Ľudské
prlamkach oboch strá n javiska, čo
snobizmom prekypujúcu E. B e ~tkovi 
flgtírky ako svojs ké typy predstavoprekvapilo a kusticky, a le aj nekončo vú , vo vleku svo jej ženy extstujOvali Eva Malatincod, M6ria · Hara6dvenčným nápa dom. Réžia M. Chudov ceh o T. Senkoviča a pod.). Part nerková (Nella), En SmiUkod, EUika
ského - to bola krásna mozaika vykami Petra, ktorého vy<tvorll
Emil
PappoY6 ( Clesca ), Jillus Regec, Lanlkajl'íclch, do seba zapadajOclch náMerhelm, boli v úloh e Evy Ľudmila
dislav Pačaj ( Ghera rdo ), Karol Mapa,dov, vrchol)aclch . nle,ko1kokrát, no
Zubalové ako exkluzrvna dcéra svoraček, Gejza Spll6k (Be tto) , ĽudoYlt
snáď najlntenzlvnejšle v scénach Eljich r odi čov a Svetlana Tomová ako
Kováes
(Simone), Frantllek Balia,
vlry Be nk ovlčovej a Arpáda a Kláry
sympa tic ké a jednoduché mladé dievFrantilek Malatiaec (Marco), Jura l
Molnárovcov. Podobne ka žqý člen
č a.
Somorjal, Frantilek Balin ( Amanzboru mal režijne svoje nezast)Jpite lPucciniho cher ďoeuvre G!anni
tlo ), Jozef Klein, Juraj Hlagls (Sptné miesto, vytvárajúc ta k samosta tné
Sch!cchl uv iedli v košlc ke1 opere
nelloc!o ). All beta Mr6zod vytvor ila
typy v súkal! celku - zboru, ktor9
opäf po 36 rokoch. Dobové kost9my
lyr!cktí Laurettu. U Emila Marhelma,
velmi spolahllvo p-ripravil a zbormaji scé na Jaroslava Valeka a. h. - s
ktorý
stvárnil R!nuccta, chýbala posterka Jlília Ráczové. Scéna pozosprospektom Florencie na zadnej stedobne ako aj v úlohe Petra v opere
távala z malovaných kulls a vytváne javiska - č a so v o loka lizova li dej
Prestávka
jednotná architektonika
rala !ltízlu a rkád divadelných choopery do 13. sto ročia. Výrazne potarby a kva!Hy tónu.
dieb a j Interiéru divadelného bufe- JUal ova né tváre hlavných predstavltu. Jej a utorom, a ko aj autorom ena ·
telov (okrem Lauretty a Rlnucc la ) v
Obe jednoa ktovky zazneli vo verraktertzačne volených kostýmov bol
štylizova ných prostriedkov
zmysle
ml dobrom hudobnom naštud ova nl šéJaroslav Valek a. h.
commedle del'arte pa trili v ri!žil k
fa opery Mariána Vacha. Bola to preInscenač ný aj autorský tíspech ope- ' významotvorným 'Prvkom , iľtorýml sa
cfzna práca, ztlroče ná na oboch prevyjad rova lo div ad lo ludských typov , miérach prlspOsoblvým výkonom or.
ry Pres távka dotvorila tvorivé Interspoločne re,zonuj tlclch v cha mtivos ti.
pretácia sólovýc h postáv. V oboch
ch est ra.
alternáciách trojice kritikov sa sólis- Nadča s ovtí platnost opery vypointova l
DITA MARENCINOVA.

~GRAMORECENZIE
NICOLAI GEDDA
RUSK! PIESNE A ROMANCE
Akademlckf •elkf zbor Ostredaet televlate a VlanlaOYého J'OIIhlaaa
Umeieckf •edict KJndiJ Ptica
Hlavni aborma ..tBrka :Ľ udmila Jermakovod
V UcencU hudobného YydantBrstva Melodlja,

:s;J~~:::;Ps~~' 1111

Platňa prevzatá zo sovietskeho vydavaterstva
Me lodlja predstavuje •s vetového tenoristu Nlcolala
Geddu z Iného pohladu než je všeobecne známy.
Skvelý Interpret lyrického tenorového odboru v
opernej llterattlre, mimoriadny tlmočltet ple s ňo 
vej tvorby, prezentuje sa tu rovnako a ko vynlkaJtlc! spevák ruských plesni a romanci. V spolupráci s Akademickým zborom spieva vo vyntkajtícej hlasovej dispozicii , precltene a s perfektnou ruskou dikciou (po otcovi je Ge dd a Rus) .
Je obdivuhodné, aký široký výrazový regis ter do·
káže umelec uplatniť l v tomto repertoári. Tu a
tam prezradí svoju opernú profesiu, ked niektoré plesne zaspieva vyslovene dramaticky ale napokon, prečo nie?

Krásne znie 1 zbor: mäkko a farbisto. Z jeh o
hlasových s kupin najväč šmi na seba upozorni ty ·
plcky rusk~ ,.bezodný" bas.
Na platni nájdeme tak Opravy tuctových piesn[
ako aj umelé romance (Sašln, Varlamov, Sidor~
vič , Popov) , ktoré sa však svojim št~lom od rudových plesni nijako podstatn e neodllšu j\1.
Priaznivcom tohto žánru hudby poskytne li ce nč
ná platňa OPUS-u Iste vera potešenia.

RUSKI OPERNI PREDOHRY
M. 1. Gliaka: R"alaa a Ľudmila ; A. P. Borodla:
Kalela Isor ; M. P. M...u"pkij: Chonnlčlaa ; A. S.
Dal'gomylskij: Rusalka ; N. A. Rl. .kiJ-Konako•:
C6rska neyeatB, Pskovčaaka
SlOYeaak6 fllhana6nJa
Dirigent Vladimir VerbickiJ

©
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Z obdobia šéfovania Vlad!mlra Verblckého v
filharmónii (nahrávka vznikla v april!
až jtlll 1983) dosta[a sa na trh dalšia platňa s re·
pertoárom dirigentovi zaiste velmi bllzkym. Prvá
st rana platne prináša 1;1apospol velmi známe ruské operné ouverttíry ( Gllnka, Borodln, Musorgsklj ), k ~m pred oh ry z druhej strany ( Dargomyžsk!j, Rlmsklj-Korsakov l nie stl n atolko frekvento vané an! na javisku a ni na koncertnom pódiu.
Recenzent preto oceni najmä zaradenie týchto
posledne menovanýcl\, ke d navyšE! Ide o naozaj
dobrú hudbu.
~lovenskej

Umelecké zvládnutie vletkých zaradených s kl a• d!eb je na velmi dobré! tírovnl: orchester Slovenskej filharmónie znie sýto a kultivovane, niektoré
Inš trumentálne sóla na seba vyslovene upíltajtí pozornosť (hoboj v 'Predohra k Chovanč t ne , lesný
roh vo viacerých ouverttírach a td.). Aj dirigent
dáva jednotlivým predohrám všet ko, čo Im náležl: tempový spád, kontrastno s ť dynamiky l perfektnú stíhru.
Kedže l po zvukovej stránke (Fra ntišek Poul,
Martin Burlas, resp. Peter Smolinský a Gustáv
Soral) je všetko v poriadku a ani proti dizajnu
obálky (Peter Havessy) nemožno nič namietať ,
treba prlatelom ruskej národnej hudby 19. s toročia pla tňu iba típrlmne od·poróčaf.

Kno ému naštudovaniu MV FAIR LADY v Banskej Bystrici
Na záver uplynulej s ezóny uviedol
ba nskobystric ký opern9 s l1bor Divadla
J. G. Ta jovs kého 30. a 31. mája 1986
nové naštud ovanie svetoznám eh o muzikálu A. J. Lernera a F. Loeweho My Fair
Lady, naplsaného podla divadelnej hry
B. Shawa Pygma llon v slovenskom preklade Dalibora Hegera s textami plesni
Eubomfra Feldeka (prvé uvedenie v B.
Bystrici 16. 5. 1969) . Zaradenie toh to titulu sa vhodne začlenilo do hudobno
orientácie
dramaturgickej
zábavnej
skladby poslednej sezóny. poznačenej
Qčlnkovanlm opery DJGT v náhradných
priestoroch Domu kultúry ROH. A nakoniec, My Fair Lady , muzi kál nesporných umeleckých hodnOt, pOva bných melódii, podmaň u jtlclch rytmov a vtipných
dialógov je vždy znova prrta žllvý pre
tvorcov Ins cenácie. Interpretov a divé·
kov .
Možno poved a ť , že v Banske j Bys tri cl pochopil i podstatu toho, č o muzikál
je, 1 toho, č o nie je a v rámci daných
priestorovo-technických a Interpretač
ných možnosti vytvorili Inscená ciu v
striedmom, jednotnom štýle, bez zbytoč
ne prehnanej buja ros ti, tahkovážnostt · a
kul!márnosti, a le s a kcentom na obsahové a hudobné umelecké kvality, ktoré poskytuje predloh a.
Postupy režiséra Martina Dubovica
a. h. boli zdôvodnené dejom, charakterom pos táv a si tuáci! a výraznou mierou prispeli k zodpovedajOcemu pretlmoč e n lu obsa hu diela. V Inscenácii bol
dosta tok divadelnej akcie, vtipne rozohratých scén a Invenčných nápadov. Bolo zau jlmavé s led ova ť režijné riešenie
jednotlivých s ituácii, založenom na prln·

c!pe kontrastu a vyváženosti kompozlcle, optimá lnom st riedani kludne)šlch a
žlvš!ch plOch, kontrapunkte jednotlivcov
a s kupiniek (na stred a lebo v diagonále) s vyzdvlhnut!m figurálnej pohladove1
a zár o veň a j v9znamovej dominanty. Scénograf Vojti!ch StoUa a. h. rozčlenil javi sko na dva priestory, jednu tretinu
zoberal Inte r iér pracovne profeso ra Hlgglnsa s úče l ným štýlovým zariadenlm a
dv e tretiny mierne vyvýšené miesto pre
exteriérové výstu py. Zošlkmená plocha
zlepšova la optic ký pohlad na dianie na
javis ku . Jednoduché prestavba sa robil a
na otvorenej scéne. V danej s ituácii možno p ovaž ova ť to to riešenie za š ťas tn é ,
1 ked na druheJ stra ne hlavne a nsám·
blové výs tupy a tanečné kreácie nebolo
možné s pracov ať velk orysejšle. Kos týmy
( Franti!iek Kf!! a. h.) v secesnom š tý ·
le, decentných a es teticky pôsobivých
dekora tlvnych llnll!c h (zv lá šť pôvabné
boli dámske klobú ky a elegantné spol oče nské ša ty l korešpondova li so sci!nou a dobre cha rakterizova li jednotlivé
postavy.
v hudobnom naštudova nl ( diJ;!gent Miroslav Smld) sa podarilo výstižne vyjadrU obsahovú a význa movú nosnosť
hudby, vys ti hnú( to, čo je v nej broadwa yské a čo európske a vytvorit ko mpa ktnú lfniu , v orchestri so širokou výrazovou škálou - od jemne vypracovaT
ných plan a ž po fareb ne bohatú plnokrvnú zv ukovosť - s dobre volenými
te mpami, dOrazmi a patrič ným vníltorným rytmom. Jednotlivé prechody od hovoreni!h o slova k s pevu boli citlivo a
fu nkč ne zvážené. Orches ter, ktorý bol
lnšp!Nitlvnou zlož kou insce ná cie, hra l na
prvom preds tav e nf mimoria dn e dlsc lpll
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nov.ane, jednotne, Int onač ne čisto a •s
c huť o u sl ,.zaswlngoval". I ked na druhom predstave nf už jeho kompaktnost
nebola stopercentná (zrejrpe zmenami v
obsa den!) , treba verU, že tOto dobrtí
., kondfclu" sl udrž! na všetkých reprlzach.
Preds tavitel ml Henryho Htgg!nsa boli
Stefan Turňa tt Stefan Safárik a. h . z
č in o h ry DJGT vo Zvolene. Kým S. Turňa
sa c hara kterovo viac prlbllžll divadelnej pOvodlne a vytvoril typ povýšenecké ho, cy nic ké ho a samolObeho p rofesora foneti ky s .typickým rétorickým pre·
javom, S. Safárlk predstavoval viac muziká lového Hlgglnsa. U neho treba ocenlt žlv9 hereck9 prejav a u S. Turňu
ílspešnejšl spevá cky prejav l kreáciu záver eč n e j scény (spolu s J. Vašlcovoul .
Jarmila Vallcová a ko Eliza podala mi moriadne koncentrova ný výkon (30. 5.),
nech ýba la jej potrebná dávka dievčen 
s kého pôvabu a sOčasne zrelá herecká
s ktísenosf jej umožnila hlboko nač rie ť
do podstaty tejto pos tavy (ten to aspekt
preferoval a j B. Shaw, ke d hlade ! Ideá lnu predstavltelku Ellzy a nakoniec sl
vybre l 49-ročnú Stellu ' c a mpbellovú) . Na
s peváckom prejave or8Y Hromadovej
( 31. 5.) bolo badaf ur č it tí hlasovú tndlspozlclu, má však všetky pre dpokla dy na
to, aby sa Olohy Ellzy úspešne zh ostila .
V každom prlpade sa .túto svoju velkú
pr!ležitos ( s nažila IIlaplno využit. Plukovntka P!ckerlnga preds ta vovali Milan
Schenko, ktorý typovo via c konvenoval
tejto postave, a Mlknlál Dobol. Stefan
Babjak v Olohe smetiara Doollttla opäf
upla tnil svo je nadanle pre komedlál - •
nos (, uko a j zmysel pre prenlknutl e do
pods ta ty jadrne j ,fil ozofi e postav y. Mn1

ROMAN SKIEPEK
by však s tá le korigov ať svoje v ~razové
prostriedky, aby časom neupadol do zbyt očne j teatrálnosti. M6rla Mnrgalod sa
naspievane j Olohy Lady Hlgginsovej (alternova la Mária Nagyová ) zmocnila s
nadhladom , patričnou dávkou povýšenecke j nobl esy a vtipu. Peter Koppal,
predstavtter Freddyho
Eynsford-Hilla
( 30. a 31. 5.) spevácky ani herecky nedokázal vystlhntít podstatu postavy a
jej dOležité miesto v Inscenácii. Lepšie
sa to vydarilo s kúsenejšiemu
Jánovi
Zemkovi (5. 6.). mal by vša k v záu jme
lepšej zrozumltelnostt usme rň ova t tempá
a ry tmus v hovorenej reči. Pani P~ar ·
ceovtí, tiež .typovo odll§ne, stvárnili Bolena Leahardov6 a M6rla Kallck6. Cho·
reogra flu Inscenácie pripravil Frantllek
Vychodil a. h. a zbory Darina Turňové.
Treba v yz dvlhnOť , že každé z obidvoch
r ecenzova ných predstayenl ma lo svojský ,
sice odll!šný, a le kompaktný výraz a charakter.
Na záver chcem poznamenať, že nedostatky v technickej s tránke Inscenácie
(nedostatoč né a
miestami aj chybné
osvetlenie, prenikani e zvuku z mikrofó nu na javisko [ 30. 5.], kývajtíCI sa
nápis My Fair Lady, ktorý sa využlval
n.a funkčné predely, ale vidiet ho bolo
z jednej tretiny s tále ) by sa n a profesionálnej scéne nemali vy s kytova ť.
V
bulletine, skrom nom na ln šplratlvny
tex t, treba sice ocenlt sna hu o nekonv enčné spracovanie fo tografii, a le v situácii, kedy sl1 postavy a lternované, nemožno súhlaslf s tým, aby v bulle tine
bol zastílpený vždy le n jeden pred stavlter.
MA.RIANNA BA.RDJOVA
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Bayreuth - centrum Wagnerovej hud,
by prlpúta k aždoroč n e v letných mesiacoch tislce záujemcov. Každý rok sa odtial ~lrla nové poznatky a nové propagačné záujmy o tomto géniovi. Sila Bayreuthu je v tom, že organizuj e wagnerovský výskum, vy chováva vedcov, vplýva na prlpravu wagnerovských Interpretov a zásadne usmerň uj e celú propagáciu Wagnerových názorov i praktických
umeleckých čl nov.
·
'
V Bayreuthe sa pravidelne stretávajíí
znalci jeh o dielo , o tak nie je nij a kou
zvláš tnosťou, ked v niektorom parku,
pripadne na niektorej terase diskutuje
sknplnka fud! o jeh o umeni, res pe kt!v e
jeden druhému vyvracia názory. Zv lá š ť
Interpre tačné kvality jedn otlivých preds toven! nebývaj íí prljlm a né j e dnoznač
ne; kritériá náročného obecenstva sa
prejavujíí l v tom, že chce čim dalej
tým viac a že nároky na Interpretov
sú z roka na rok väčšie . Tento sta v sa
nikdy neuspokoj! s dosiah nutým. Bayreut h je typický tým , že s tavia pred organizá torov nesmie rne náročné úl ohy.
Tým, že sa základná štruktúra v obe·
censtve roky ta kmer nemenl, pôsob! tu
silne "pamäť obecens tva", fud!a porovnávajú a stl zv lášť citliv!, a k niektorá
postava alebo vý kon sú s labšie a ko v
minulost!. Táto sk ut očnost robi· s tarosti
Wolfgungovl Wagnerovl, ktorý je zod povedný za umeleckú ú roveň celého fes tivalu a neraz sa mus! vyrovnávať s
"nepr!jemnou "· kritikou. Aby sa tomu vy hol roz kladá svoju pozornosť na mnohé svetové operné scény, rad i s a a využiv a l svoJich poradcov, aby pre festivalové obsadenie vybral na jvhodne jšieh
umelcov.
I ked sa spomlnaná tend enc ia nedá
' nikdy stopercentne splnlf .a vždy sa nájdu rôzne prekážky; predsa Bayreuth
prezentuje operné umeq le vysokej stability a Wolfgang Wagner rád konštatuje, že obsadzuje umelc ov, o ktorých
íírovni je presvedče ný. V tom zmysle je
Bayreuth pr!k ladom i pre Iné festi valy.
Mus! sa však brat do úvahy, že tento
festival je finanč ne mimoriad ne ná klad ný, práve tohto roku s a vša k podarilo
organizá torom zm eniť fina nčn ý systém
u zlskall viac flnanč nýc h zd rojov a "mecénov" (banky, zems ké správy, velké
závody. ministerstvá l jednotlivcov ].
Tohtäročný Bayreuth uviedol nové naštudovanie Prstei\a Nlbelungov, Tannhäusera. Tristana a Izoldy a predstavil
aj nlekolko nových sólistov. Zažil som
tam už štvrtú, čl platu koncepciu Prsteňa a nikdy sa neviem ubrániť pocitu,
že najsilnejšie bolo naštudov11nle Bouleza a Chereaua. Pod týmtQ., c)_OJfT!O~
stále znova porovná vam a zatia l ta kmer
vždy to dopadne v prospech spom!naných Francúzov. Ich výk lad bo l tlplne
nový, vychádzal z Wag nerovej korešpondencie a dejových poznámok, s kla da teiových filozofickýc h spisov, a tak vznikl a

vz
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moderná dráma, ktorá silne korešpon·
dovala s našou pr!tomnostou. Tito dvaja už natrvalo poznamenall každý nový výklad Prsteňa, hoci asi dlho sl nikto
netr(!fne na ta k pokrokový výklad. Nová
Inscenácia Prsteňa, robená podla Petra
Halia, nevyzdvlhuje tak Wagnerove progresfvne rysy. Nibelungovia sice opat-

Relisér Wolfgang Wagner
ruj(! svoje rýnske zlato, ale neuvedomujQ st ešte jeho celospoločenský význam,
Siegfried predstavuje sice nový svet,
a vša k nie je to ešte svet bez pretvárky , silných sociálnych protikladov a
triednych zložitosti. Politické detally
tohtoročného Prsteňa sú zmiernené, molno a ž otupené. Hudobné naštudovanie
Petra Schne idera je sice v celom priebehu (!činné, avšak ja osobne dávam
prednost lyrlzujúcemu pochopeniu Bouleza. kde sa dráma p'renášala do vm1tra
pos táv a dramatické vrcholy boli len
ta m, kd e sl to Wagner ozaj vyžadova!.
jednotlivé postavy s(! ako vždy prvotrJed ne obsadené ; l ked som v Bayreuthe už počul aj lepšieh spevákov. Wotan
Siegmunda Nlmsgerna je sice menej nápa dný. avšak o to viac vynika jú ženské
postavy - Fricka Hanny Schwarzovej,
Frela Lucy Peacockovej a najmä Erda
Anne Gjevangovej. Režisér si dal zvlášť
zá l eža ť na I. obraze a bohatými nápadml vyšperkoval tri dcéry Rýna (Agnes
Ha berederová, Silvia Hermanová, B-Irgitta Svendénová. Vrcholom celého Prsteňa je v tomto naš tudova nl Valkýra. Tu
sa um elecké s ily nápadne zmnožujú. a
už Hunc_ll,ng Mathiasa H1Hleho 1,, S!egmund Slegfrleda Jerusalema, ale najmä
všetky ženské postavy (osobitne Br11nnh!lda v podan! Hildegard BehrensoveJ)
predsta vujú pravý javiskový wagnerovs ký " koncert" , opretý o krásne mejú.ce
hlasy , úžasnú wagnerovsktl deklamáciu

l prejemnelý zmysel pre umeleckú. spo·
luprácu. Ked sa na scéne objavia všetky
va!kýry, dostav! sa pocit najväč šieho
umeleckého zážitku. Je to jednak pre
ich spevácku dokonalosť, jednak pre výborne štylizovanú. hereckú. kreáciu, ale
predovšetkým pre nevšedml skladatelskú. náp aditosť samotného Wagnera.
Mysl!m, že to je jeden z vrcholov, ku
ktorým dospelo skladatelské myslenie
tej doby a nehynQci odkaz Richarda
Wagnera budúcim generáciám.
Zatial čo Majstri speváci norlmberskl
neprinášajú nič nové a predstavujú vlastne opakované predstavenie z minulých
sezón, udalosťou je Tannhäuser, uvedený pod dirigentskou takltovkou Giuseppe
S!nopollho. Je to nový muž v time
W. Wagnera, osobnost, ktorej sa tu venu je nevšedná reklama, ale s(!časne umelec, ktorý napli'la azda ·aj najvyššie dl·
rlgentské predstavy. Predstavenie rež!ruje samotný Wolfgang Wagner a zvlášť
prvé dejstvo, zápas spevákov na Wartburgu, prináša zážitky, s ktorými sa len
tak lahko nestretávame. Znova sa vy užfva mierne naklonená rovina a kruhové posadenle účlnkuj(! c lch. To by nebolo nič nové, a však navyše tu pôsobia monumentálne rozmery bayreut hského javiska, akustické dimenzie pomáhajQce velkolepostl prejavu a dokonalá
svetelná technika, ktorá vyzdvihuje detaily. Amertck! speváci Richard Versalle (Tannhäuser] a Cheryl Studerová
(Alžbeta] spolu s Ném kou Gabriele
Schnautovou (Venuša] vytvárajú hlavnú vokálnu os opretú. ešte o úlohu Landgrafa v kreácii Hansa Sotina. Je to veJké divadlo pre oči, dokonale umocňo 
vané Sinopollho naš tud ovanfm a pochopen!m.

Medzinárodné stretn utl č:i marxis tických
muzl kológov sa zača li pred vy še dva dsiatimi rokmi, kedy z !niclat!vy čes ko
slovenských a soviets ky ch muzl kológov
-;u v r. '1963 uskutočnil Prvý seminár
marxistických muzikológov v Prahe. Od
tých čias sa seminá re stali významným
pódiom výmeny názorov, skúsenosti a
podnetov na sk úmanie hudobných javov
z výsostne marxistic kých pozlcll v Ich
aktuálnej podobe, retrospektlve l perspe ktívach. To htoročný, v porad! už
ôsmy ročnlk seminára sa orientova l na
široký okruh otázok týkajQclch sa sk(!senostl, problémov a perspe ktlv vývojových procesov socia lis ti ckých hudobn9ch
kultúr v Ich národ ných , Inte rnacionál nych a Interkontinentálnyc h stlvls losttach. Skutoč nost, že sa seminára zú čas tnil: reprezenta nt i soc!allstických hudobných kultíír Európy, Ázie i a merického kontinentu, doda la priebeh u zasadanl mnohodlmenzlonálny chara kter. Inklinujúc! k zachyteniu problemati ky v
jej Interných l externých reláciách .
Mnohovrstevnatost sociali stickej hudobnej kultúry a jej uchopenia v hudobnovednom báda ni sa odrazila hned
vo východz!ch prolegom enách hlavnéh o,
(!vodného referátu H. A. Broc kha usa.
Popredný muzi kológ NDR predostrel bo·
halo štrukturovaný referá t, ktorého základné intencie figurovali v priebehu
všetkých rokovani seminára. Poukázal
predovšetkým na typologic ké rozdiely
profilu buržoázne i a socialistickej hudobnej kultúry. na procesy demo kratizácie, vn(!tornej diferenciácie, na dominantnosť soclál noekonomickýc h a komu1 kačn9ch aspektov v socia list ickej hu

dobnej kult(!re, na dialektiku väzieb ná·
rodného a Inte rnacionálneho i na výc hodis ká h!storlckomaterlallstického pon!manla jej problematiky. Llalej sa sQs tredll zhruba na pät okruhov problematiky - n a funk cie a poslanie hudob-·
nej vedy v socialis tickej s poločnosti, na
vztahy hudobneJ kultúry a kult(!rnej
politiky čl vedeckotechni ckej revolGcie,
v užšom (•s klada tel
poslucháč]
a širšom (hudobná kultúra v masových
k omuni kačných procesoch] aspekte. Refer áty a diskusné prlspevky umocnili
ten to koncepčný záber o plejádu Informá cii, pos tojov l projektov bádania v
tejto obla sti.
Globálne pohfady na formovanie socialistickej hudobnej kultúry vo svojich krajinách predostreli Qč as tn!kom seminára kórejs kl, vle tnamsk! a kubánski
delegá ti. Tschong Bongsok poukázal predovšetkým na vztah k doml\c!m a európs kym trad!c!ám , na problema tiku kontaktov a splýva nia lnštrumentálny éh médii v súčas n e j kórejske j hudobnej tvorbe. Mimoriadnu pozornosť venoval Ideologickým východiskám a podobám budovania soclollstickej .hudobnej kultú. ry ,
problematike hudobnej výchovy a medzinárodnej spolupráce l špeclftckostl
žánrovej diferenciácie hudby svojho národa. Jeh o vietnamský koleg a Tu Ngoc
sústredil svo ju pozo rnos ť na späto s ť sociálnych zmien s Ich od razom v hudobnej tvorbe, na otázky profesionalizácie
hudobného diania a na š truktú.ru hudobnej kultúry v zjednotenom V~etname. V
his torickom prie reze profilovania kubáns kej hudobne j kultúry, ktorý načrtla
Victoria EU, dominoval kontext vážnej

vyčerpal.

Bayreuth na viaceré tieto otázky dá'."a odpoved l ked sl mysl!m, že vlel ičo ostáva otvorené a umelci tu majd
ešte vždy dost miesta Insce novať vrcholné W.agnerove diela novšlm spOsobOJP.
Som presvedčen9. že zv l ášť soclallstlcíy

Sopraniatka Hildegard BehrensovA
..".l
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V čom je Wagner poučný l pre dnešok? Pred ovšetk ~m obrovs kým pr!kladom, čo mOže dosiahnut umelec v daných podmienkach, ako pre ras tá dobu
a vyproflluje sl svoje umelecké vlastnosti z obrovskej šfrky vplyvov a pr!-

d inár dnej spolupráce muzikológov

Tohto roč ný 8. medzinárodný seminár marxistických muzikol6gov,
ktorý sa
·konal 19. -23. mája v Kongresovom stredisku hotela Palast v Berline, venoval
pozornosť vývojovým procesom socialistických hudobných kultdr. Zdčastnlli sa
ho delegéti deviatich krajin socialistického spoločenstva - BĽR, CSSR, K6rey,
Kuby, MĽR , NDR, PĽ R , Vietnamu a ZSSR. Ceskoslovenskd muzlkol6giu reprezentovali M. Adamč i ak, L. Burlas, O. Ferenczy, J. Jlránek, L. Kačic a I. Poledňák.
Vo vedcnf jednotlivých dni rokovania seminéra sa vystriedali Wolfgang Leseer
(NDR), Georgl j Keldyš (ZSSR), Victoria EU (Kuba), Ladislav Burlas (CSSR)
a Walther Siegmund Schulze (NDR].

kladov. Vždy mus!m obdivova ť jeho romantickú genialitu, ktorá stačila obslah·
nut a nevšednou usilovnosťou spotrebovať stovky podnetov zvonka. V tom
zmysle bol nenapodoblteiný, a v tom
zmys le nepoznám druhú hudobnú. osob·
nost, ktorá sa tak všestra nne vzdelala a
tak ú.čelne vše tko to pre svoju prácu
využila.
Toho roku sa v Bayreuthe konal! aj
prednášky o Wagnerovej literárnej zdatnosti a všetci sa zhodil v názore, !a
i v tomto zmys le bol nadprlemern9 (u!
len jeho obrovský literárny slovn!k]. Jeho dotyky s filozofiou , jeho znalosU
Feuerbacha, Hegela,
Schopenhauera,
Marxa a napokon 1 Nletzscheho bol! vo
svojej dobe pr!kladné a neviem o Inom
skladatelovl , ktorý by bol cltil vnQtornú potrebu a našiel sl č a s toto všet·
ko pochopiť a pre seba využit. Jeho politická koncepcia bola v tom čase Qpl·
ne nová, už nie roma ntizmus opret9 o
fu dovú. ldyliku alebo rozprávkové c!tenle
tém, ale pohiad na cl-t enie človeka opra·
dený ča s to desiatkami poznatkov z my·
tológle, histórie, pripadne "sociológie".
Na pokon samotná kompozlčná technl·
ka , hoci má vo svojom základe urflt6
klišé, je ta k majstrovská ako u málo·
ktorého s klada tela tej doby. Všade chcel
zvýšiť nároky, všetko chcel novfmi postrehmi prekonávať , všade predvfjal budúci vývoj hudby a hudobno-javiskového
myslenia. Zostáva, pravda, otázka, fo
všetk o sám dovtšil, naplnil, pripadne

a zábavnej hudby s domácimi a európ·
skyml trad!clam!. Ukážkaffi.!. z tvorby,
najmä' z oblasti revolučnej plesne,, pr!bl!žila účastnlkom seminára rad pozoruhodných umeleckých hodnôt, pričom
sa vynorila potreba dôkladného poznania reálnych okolnosti vzniku 1 s émantického pozadia jednotlivých tvorivých
aktov. Problematika vzájomne j Informova nosti, sledovania hudobného diania vo
vzdlalenejšlch kult(!rach , poznávania a
výmeny ume leckých a kult(!rnych h odnOt ostatne tvorila .,basovú" lfnlu seminárových rokovan! ...
Nestor sovietskej muzikológie Georgii
Keldyl predos trel vo svoj om refe ráte
š iroké spektrum v z ťahov národného a
Inte rnacionálneho v his torickom p riereze ; poukázal na varletu sQvl slostl,
vplyvov , unifikačných a · difere nčných
faktorov v profllovanl hudobn9ch kul-.
t(!r a národných š kôl v minulosti 1 sGčasnosti. Na tento okruh otázok svojim
spôsobom nadviazali diskusné pr!spevky, ktoré sa dotýkali naph1anta hudobnej' kultúry k onkrétnymi č inm! - hudobnovýchovnýml konceptami, festivalml, koncertno-dis kusnými podu jatiami a
podobne (V. Kasen!n , RSFSR; O. Grav!tis, Rtg a ; M. Nlžlurskl, PĽR ... l .
Problema tika hudobne j výchovy v socialisticke j spoločnosti tvori nesporne
náročn(! sam ostatnú kapitolu socialistickej hud obnej kulttlry, ktorej sa dis kusie
na seminári dotkli skOr pťld n etml než
rtešenlm. O to výrazne jšie vyzne li otáz·
ky hudobnej výchovy dospelých (G. Keldyš; G. Ollas, NDR], reš trukturácle výchovy hudobných ve dcov a čl nit ei o v (J.
J!ránek: K. Nlemann, NDR] , najmä v s (!vls losti so žánrov ou difere nciá cio u vážne j (E·Muslk] a zábavnej (U-Mus ik ]
hudby , problematike kt orej ve noval! široký pries tor teme r všetc! refe renti a
dis kuté-r i. Problematika v z ťah ov vážne j
a populárnej hudby v s Qvlslosti s Ich
podobami v kapitalistickej a socialisticke j spolo č n os ti figuroval a v popredi záujmu H. A. Broc kha usa, K. Nl ema nna,
G. Maye ra, J. }Iránka, l. Poledňá k a a V.

orientovan! umelci ešte len v budQc·
nosti vytvoria pr a vtl lnscenačnťi podo·
bu Wagnerovho Prsteňa Nlbelungov, ale
aj Blúdiaceho HQ>la.ndana a Trlstana a
ZDENKO NOVACEX
lzoldy:
Eli.. Napriklad GUnther Mayer poukázal
na konfllktnost kapitalistickej a socialistic ke j koncepcie v podobe polar!t konkurencia - solida rita, exkluzivita - kolektiv lta, lnd!vldualizn:IUs - Individualita
a podobne a vyslovil potrebu riešenia
úloh takých či nlt e l ov v socialisticke j
hudobnej kultQre a Jej masovokomunl·
kačný ch prostriedkoch, a ko je produ·
cent, dra maturg , hudobný funk cionár,
hudobná Inštitúcia atd. s dispoz!claml
teórie médii, teórie ln štitťicll, teórie ria·
ctenia. K podobnej proble matike kultQrn opolltických aspektov nonartlflclálnej
hudby sa vyjadril IYan Poledil6k akcentu júc nové a vo vážne j hudbe netypické podoby hudobnej komunikácie (polarlta s kladatel - - realizačn ý tlm a
pod. J. Je · prirodzené, že v týchto sQvls·
losttach vynikla l problematika vzťahov
hudby a ved eckotechnickej tevolú.cle,
otá zky ele ktronizácie h udobnej produkcie,
soctálnoekonomlc ké vztahy atd.
Invenčn e pozoruhodnými pr!spevkami
umocnili rokova nia seminára českoslo·
vens k! delegáti Ja.roslav Jlránek s problémovo bohatým konceptom hudobnej
praxeológle a Ladislav Duria• s referé·
tom k prognos tlckým funkciám hudobnej
vedy. Kartegórle a ko integrácia a dl·
fere nclácla, vedeckosť , s tran!ckost, In·
t ernaclo nál n os ť čl lnterdlscipllnarlta, ale
l potreba zac hovania muzikologickeJ kontinuity , zápas s reakciou, proporcionali ta požiadaviek a výsledkov , dynamika
vývoja , funk č n os ť médii, kritika nesocia·
listlc kých javov v socia listickeJ hudobn ej kultúre, Ideologický vplyv a hudob·
ná p ropaganda fi gurova li v priebehu seminára dodávajúc mu punc clelavedomostt a pe rspektlvnosti l v odhalovan!
r ezerv muzi kológie. A vlastne o to tu
Išlo - o poznanie te rénu , n a ktorom je
potrebné sa st rebnúť a s vysokými kritériami nie len pred.o stier a t problémy a
vnáša t podne ty, a le kole kt!vne rlešlt
konkré tne a špecifické situácie adekvét·
nvm spôsobom a s vlden!m širokého po·
l a dialektic kých väzieb. Osmy medzlné·
r od ný seminár marxistických muzlkoiO·
gov, vych ádzaj Qcl v mnohom zo záverov
XXVII. zjazdu KSSZ, uskutočnil v tomto
smere sympa tický r ázny krok.
MILAN ADAMCIAX

K
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XII. cyklus komorných letných koncertov v · Klar is kách , ktorého usporladntefml boli Slovenský hudobný fond a
Galéria hl. mesta SSR Bratislavy, otvoril dňa 30. jfina 1986 koncert čemba 
lls tky Ma rlce Doblášovej a Bratis lavskéhc. dychového kvinteta. Vys tOpenle Marica Doblélovej sa v yz nač ov alo za u jlma:
vuu dra ma turgiou, pozos távajOcou zo
skladieb Fra n~ol sa Co u peri na (Skladby
pre čemba lo, 2. zväzo k, Suita č . ll) ,
Fra nza Paula Rtglera (Sonáta č . 5, v
As dur) a Vltazosla va Ku blč ku (Capriccio) . Počas predn esu Dobtášovej sa, žtaJ,
na nástroji pos tupne vynorilo nle koJko
závt.Jžných technických chý b, pre ktoré sa muslme od konkrétnych kritických
st"1dov uc hýliť k sOdom obecnejšlm a to aj vtedy , ked Doblášová statoč ne
dohra la všetky kompozlcie svojho recitá lu. VIeme, že Ma rica Doblášová patr!
k významným zjavo111 slove nske j čembn
love j školy. Ku každému verejnému vy~ t ťl p enlu pristupuje s ma ximálnou umeleckou zo dpovednosťou. Najml! v In. terpretácil starej hudby sa usiluje nájsť
ta ký výs ledn ý Interpret a čný tvar, ktorý
by vyn ika l jasným poi1atrm štýlovosti a
zárovei1 by aj oslovoval dnešného mllovnlka tejto hudby. Doblášová má ši roký I nt er p re t ač n ý záber ( 17.-20. storočle) n rada oživuje neprávom zabudnuté diela dávnych ma js trov.
D: u há polovica úvod né ho koncertu
patrila Bratislavskému dychodmu bio·
ti! IU , ktoré hrá v zloženi Vojtech Samec
(fl a uta). Jozef Cejka (hoboj). Jozef Lupt llč ik (kla r inet) . Frantlilek Machata (fago t) . Jozef llléil ( lesný roh). Ctenovta
súboru sa na kon certe predsta vili v rôznom zloženi: na ]prv v triu pre hoboj,
kl a rinet a fagot vo VIdieckom koncerte od Henriho Tomn stho, potom ako
hvtJr teto vo výbere (2 čas ti) z cyklu
Deux mouvemen ts od Jacquesa Iberta
(bez tesného rohu) a nakoniec v kompletnom obsadenl v Divertiment e od Jo7Cfa Malovca. Na Ich výkone tre ba predovšetkým oceni t vysokú kultúru tónu ,
zmy&et pre najrôzne jšie farebné odtiene. zrete Jn ý Interpre t ačný názor na dielo a z neho vyplývajúc i ade kvátny dO·
raz na pevné kontOry, ktoré dobre ko·
rcšpondujfi so štýlovou podstatou zvolen 5'ch kompozlcll.
r-;a druhom koncerte v Klariskách sa
dnll 7. JOla t. r. preds tavil sObor Brio
Quarte t zo Svéds ka, ktorý hrá v zlo·
ženi Annika Schilnningov6 (1. husle) ,
Tomas Anderson ( 2. husle). Per Hligberg
i vlola) a Klas Gagge (violončelo ) . úvod
Ich V)•StOpenla patril S láč iko v ému kvar·
re1u č. 4 B dur, op. 76 od Josepha Hayd·
nt1 {s podtitulom Východ s lnka). Hayd·
n ovu hudobnú r eč, ktorá v tomto diele
p1edovšetkým v oblasti výrazovej v mno·
horn antľcipuje Beethovena, podali mladi
nmP.' cl s priam vzorovým štýlovým pochopenlm. Prirodzeným spôs obom formovllll celkový s kladobný pri ebeh , plasticky
s tv á rn ili
tema tickú štruktúru
s kl ad by a oblasti výrazovej sa venoval1
do na]ml nucióznejšlch podrobnosti a detn.lov. Sviežim dojmom zapôsobil Ich
prednes Suchoňovej ,.malej Judovej rozprllv ky pre deti" z cyklu Obrázky zo
Slovenska v fiprave pre sláči kové kva rteto s názvom Ked sa vlci zišli. MOžeme po vedať, že švédskym hudobnlkom
n erobil o na jmenšie ť až ko sti v ži ť sa do
hudobného myslenia ovplyvneného slovenskými rolkl órnyml ldiómam~ Na záver vystúpenia pre dstavili za u jlmav9
zjt.Jv švéd skej hudby 20. s to roč i a - Bo
f.lnde ho. Pr e dča s ne zosnul ý s kl adateJ
1žt i v rokoc h 1933- 1970 ) na plsa l ako
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filharmónia

KL RISKÁCH

..:O- r o čný Sláčikové kva rte to op. 9, Presentazlone, v ktorom syntetizuje výdobytky novej hudby s neskororomantickou tradlclou a s niektorými typickými
- u rčitO né ladu evokuJOclml -~ črtami
severoeuróps kej hud by. V diele · sa jedl·
u eč n ým spôsobom spája hlboká emotlvnnsť s jednoliatou sta vebnostou a so
zmyslom pre hutn osť výpovede. Ko mpoz!C'Ia Bo Llndeho patr! zaiste ku kmeI1r·v9m repertoárovým s kla dbám kvarteta, pretože jeho členovia' vedeli dielo
toi1to nádejného a talentovaného skladate:o st várniť na vysokej umeleckej Orovni s tupňu j ú c navyše jeho nevšednO
6prlm nos ť , prltažllvost a este tic kú pOso bivosť. Svéds ky s Obor mladých muzik~tntov sa ukázal byt velmi lnšplratlvnym.
MILOSLAV BLAHYNKA

V drama turgii koncertov v Klariskách
pa tril 14. jOl 1986 kla viristka Viere
DoubkoveJ s programom : Beethoven Sonáta e mol, op. 90 ; Fauré - Noktur.no Des dur, op. 63 ; Cikker - Tatranské
potoky ; Debussy - Prellldtá ll. Vlaňaj
šia absolventka VSMU v triede M. Staro.:; tu, kam prišla po štOdlách na bratislavskom konzerva tóriu u J. Mašlndu, má
v sOčasnostt za sebou d 1 štipendijný
pobyt v Parlžl; v rám ct prlležltostl, ktoré VSMU už nlekolko rokov pra videlne
poskytuje svojim študentom, tu do mája
t. r. pracovala pod vedenlm Dominiqua
Merletd. Možno 1 v tejto sfivlslostt orlentcvala svoj recltálový prog ram s veJkým
dô razom na francOzsku tvorbu. A v tej
aj ZUUjdla.
.
Cs lkove sa Doubková prezentovala ako
zručná klaviristka, s dobrou prstovou
technikou, prirodzenou muzlkalltou 1
zjavn~m sklonom k "reálnemu" pohladu na hudobné partitOry. Má krásne,
suht!lne pianissimá a a k Ide o výrazové polohy, evi dentnejšie je jej zvládnuti!! poellc kejšlch polOh než kontras·
t u jliceho, z vnútorného prežitia vychádzajllceho drama tizmu. - Beethoven sa
tuži\o koncipuje v povestnom dlhom do·
zvuku Klarisiek, no l ta k dobre vyznela kn ntabillta l Ja hká veselá bezproS!I·nc: nost 2. časti sonáty. Oa lšlm dielam toto a kustické špecifikum Klarisiek
neubralo, práve naopa k. Doubková sa
plynulo preniesla Faurého Nokturnom
(nie vefm l známe dielo, no zaujlmavé ). zručne pre kl enula požiada vky n a
techn ick(! brilantnosť Clkkerových etud,
pričom vsadila na Ich hra v osť l lmpres lon lstlckO farebnosť. No Potok a bt1rka sl predsa len žiadal viac dramatických polOh - ani nie tak vo zvukovej
Intenzite (tej bolo dost) a ko po výrazovej s tránke. Debussyho Prel(tdlá sil vol·
kou klnvlrlstlckou prlleWost ou. Notový
zápis odkrýva množs tvo technic kých
nua nsl klavlrlstlckého umenia (o. l. kvalitu tvorenia tónu) , a pritom nemožno
zabudnúť na Ich nosnú obsažnosť. Tá je
vl astne u rč u júca pri konclpova nl výr azu. Tieto náročné ml nlatOry vera prezrádzajú o poetike tvorcu, a le aj Inte r·
preta. Doubk ová sa tu predstavila ako
dobrý " rozprávač dojmov oka mihu" a
a k aj rozširovala hla dinu zvuku sme·
rom k plnšlm, sýtejšlm polohám, často
sa stotožnila s osobnost ným i !inesaml
tvorcu. Pozoruhodne jej vyšli na ]ml! Vinná brána, Generá l Lavlne - excentrl k a
Und lna ( 3., 6. a 8. pre!Odium) .
Ak je treba uvi esť , čo by s me rad!
kon!;tatova ll v ďalšom vývoji tejto dob·
rej klaviristky , tak je to napriklad vl! č ·
šle osobné zaangažovanie a s totožnenie
sa s Interpretovaným di elom.
VIERA RE!UCHOVA

or ·nskom 'lete ·

Na toh t oroč nom hudobnom festiva le Korut6nake leto (C arlntlscher Sommer). kto·
rého koncepcia sa utvá rala približne pred dvom a desaťročiami , sa zišla s kvelá zosta va umeleckýc h osobnos ti 1 s (Iborov. Medzi ni mi nechýbalo svetoznáme Berllnske
sláčikové kvar teto, orga nista G. Gillen z Dublinu, Sch1lnbergov zbor z Vi edne alebo
spevácke s táli ce O. Schenk čl R. Bruson; výrazné postavenie pripadlo - ako už
v predchá dzajú cich sezónach - našej Slovenskej fllharm6ali. V rozpl!tl desia tich
dni od 9. do 18. júla orches ter SF a Sloveaskf fllharmODickf zbor (zborma js ter Pa·
vol Procházka J zas kve li sa v piatich koncert ných produkciách pod taktovkami ná·
rod ného umelca Zdeňka Koillera. Alexandra Rahbarlho z RakOs ka a švajčiarsk e h o
dirigenta Hug ~t Kächa.
Do boh a té ho dra matu rgického programu povedla Verd iho Qua ttro pezzl sacr!
a Talia ns ke j sy mfónie F. Mende lssohna -Ba rtholdyho vhodne zapadla tiež kantáta
pre mieša ný zbor, klarinet a fagot súčas n ého rakúskeho sklada teJa Goltfrleda von
Einem - Die trllumende Knaben (S nrvajúcl chlapci). Vďaka Košlerovmu ma jstrovskému po ňatiu táto náročná vokál)lU kompozlcla, zaujlmavo transformujQcn na drealisticky Ia den(I poetickú vlzlu Oskara Kokoschku , stala sa zda tnou previerkou
I nter p retačneJ poho tovosti SFZ. Jubileum Ferenca Liszta podnietilo v9ber sy mfonlc·
kej bás ne Ta sso, La me nto a Trlonfo, a ko a j sklada te Jovej vydarenej tra ns kripcie
pre klavlr a orchester Schubertova] Fantázie C dur Pútnlk, ktorú s polah livo 1nterpre tovala fran cOzsku kl aviristka Brlgltte Engererová. Rahbariho tempe rament vynikol nielen v dromatlcko-dynamlckých oblúkoch Llsztových diel , a le tiež v s trhujficej apo teóze v podobe Symfonic kých scén pre vefký orchester Hommage il Llszt
skladateJa m a ď a rs k é ho pôvodu Ivana ErOda.
v celkom Inej polohe sa po jednoroč nom odstupe odvlja la reprlza scénic ko-koncertného predvedenia jánových vaSil J. S. Bacha v útulnom kostollku v Oss la chu.
Dirigent a režisér Hugo Kl!ch su a ni tentokrát v zmysle umoCI,ovanla Ins ce n ač né h o
ťa hu nevyhol pri odkrývanl Bachovej predlohy Istému efektovému nadhla du . Režijnú
strá nku dotváral prtnclpom meniacich sa statiCkých obrazov situova ných do spá ·
dového pôdorysu, s využlva nlm dvoch zborov na proscéniu a zadnom horizonte.
Oproti vlaň ajšk u menej riskova l so zvukov ou s trá nkou v postavenlach če ln é h o zboru (SFZ). čo sa mu nap okon z úročilo v nujch úlostlvejšlch miestach. V sólls tlc kom
apará te vynikol ten orista Horst Laubenthal s mezzosopra nlst kou Ma rgou Schlmlovou. Okrem domáceho Učlte Jsk é ho zboru z Villachu (zbormajster Walt er Katar)
k spoJahllvým oporám preN m oče nla Bachovho diela patril Slovens ký filh a rmonic ký
zbor (zbormajster P. Procházka). zredukovaný do komornej 32- čl enn ej zostavy, spoločn e s primera ným obsadenlm orchestra Slove ns kej filharmónie. MARIAN BULLA

hudob ého života Qa_rdejova
Profil koncertného života v Bardejove v sezóne 1985-86 vytvárali jesenný
a jarný koncertný cyklus, štyri koncerty
z domácic h zdrojov a operné predstavenie.
IV. bardejovské hucloba6 jeseň pozostávajOca z troch koncertov predstavovala po kvall ta tlvne j stránke vyvážený cyklus . Nórsky violista Lars Anders Tomter,
úč ast nlk MTMl BHS '85, sa svojim vyst O·
penlm postaral o najlepši recitál, aký
sme doteraz v Bardejove mohli poč uť.
Nema lú zásluhu má na tom aj klaviristka Valéria Hrdinová-Kellyová - detailne a citlivo preprac ovaným klavlrnym
partom. Zdravá mladlcka muzikalita a
kultivovanos ť prejavu sálali z vystOpenia Moyzesovho kva rteta. Skvelý dojem
zanechal Košický spevácky zbor učlte
rov, nosltef štát neho vyznamenania Za

ba práve naopak, utvorili Inšpirujúcu
atmosféru. Na druhej stra ne ponukové
listy Slovkoncertu na tie to cykly len
ťažko možno n a zv a ť ponukovým!. Z troch
čl
piatich navrhnutých koncertov sl
usporladateJ ťažko mOže vyberať. Nemá
predstavu ·O tom, čo v tom obdobi bude
v kraji na koncertných trasách. A predsa naše st1časné Interpretač né možnosti
sfi ozaj boha té. Košická hudobná jar a
Medzinárodný organový festival ponOka·
jú nové možnosti dramaturgie pre jed·
J~o tllvé mestá a me s t eč ká nášho kra ja.
Viaceré htsrortcké objekty volajO po využlva n! aj n a koncertné fiče ly. V Bardejove čakáme na vežové - fanfárové
- koncerty, čim by sa nadviazalo na
tradlclu vytvoreno kedysi Oldflchom HemCI·kom.
)P. želateľné, aby koncertný život v

Koi lcké dychové trlo oa VIl. bardejovskej hudobnej jad.
vynlkajt1cu prácu, s dirigentom Ka rolom
Petróczlm. Prog ram koncertu, zostavený
z di el od renesancie až po súčasnost ,
naplno ukázal kva lity tohto amatérske·
ho te lesa.
VIl. bardejovskCí hudobnCI jar otvori la
Státn;~ filharmóni a Košice so šéfdlrl·
gentom Richardom Zlmme rom. Ako sólista sa - po dlhšom čase - predstavil
kla virista Sta nislav Zam borsk ý, a to pekn ~m prednesom Beethovenovho Koncertu
pre klavlr a orchester č. 3 c mol. Celkovou súhrou a v yváže no sťo u hry upú·
té lo Košické dychové trlo (A. Trnová,
J. Klein, V. Klein). Zvláštnu pozornos ť
sl vyslúžili citlivým a jemne odtieňov a
ným poda nlm die l Debussyho, Milhauda
a Smlrnovej. Po 15 rokoch sa v Bardejove opl!t us kut očnil organový recitál ,
na ktorom sa Vladimir Rusó predsta vil
na prenosnom digitálnom organe, zakOpellom Slovkoncertom. Koncert vyvolal
opodstatnenú požia davku využit v budOcnostl vzácny his torický nás troj v
miestnej národ~ej kultúrnej pamiatke
na koncertné úče ly. Je n4m smutno, že
sprliva objektu aj napriek viacerým upozornenia m nech áva viac a ko 10 rokov
organ ,.konzervovať" dažd ovou vodou
prentka júcou z poškoden ej strechy. Vrch olný zážitok poskytol sObor Llnha
Singers z Prahy s umeleckým ve dOclm
Jlrlm Llnhom. Na dšené obecenstvo nadchc i ci tovo a myšlienkovo suges tlvnym
pre javom.
Ornma turgla koncertných cyklov už
dlhšiu dobu sršl náp aditosťou v snahe
poskytnfit návštevnlkovt hodnotný umelec ký zážitok. Ukázalo sa, že je to správ·
na cesta, lebo oba cykly pr iniesli viacero dominánt, a to zásluhou umelcov,
ktor! bardejovské publikum nepodcenlll,

Snlmka : autorka

č lánku

Ba rdejove bol aj naďale j obohacovaný
podujatiami z vlastných zdrojov. Avšak
a ni t u nemožno zJavovať z primeraných
nárokov, ktoré majO byt aj hnaclm motorom pre tieto telesá. Detský spevácky
z bn ~ Ra d9st pri ZK ROH n. p. Jas a r:Su
s dirigentka mi I:ubomlrou Ka šprlkovou
a Má rtou Ourčákovou na samostatnom
koncerte pri prlležitosti 5. výro č i a vzni·
ku ukázal výsledky svojej doterajšej čln
nos ti v podobe sympa tického výkonu. Verej nos ti sa predstavil aj Spevácky zbor
učit elov Bardejovské ho okresu s dirigentom Michalom Proklpčákom . Desa ť
rokov či nnosti telesa však neprinieslo
na koncerte oča káv a ný výsledok : z nač
né problémy v hlasovej kultOre, dynamike, kollzle v nás tupoch a, žla J, aj
v nesprávnom výklade viacerých skladieb. Dirigentské gesto vyznelo mdlo a
ne pres vedčivo. Na koncertoc h mtestne t
!!Su akosi chýba vnútorné zanietenie
žiakov pre Interpretova né skladby a p rirodzená spont~ nno st. Zdá sa, že r:Su
má rezervy aj pri vých ove mla dého kon·
certného publika.
V závere koncertne j sezóny po šiestich rokoch zavltal do Bardej ova opern9 sObor Stá tne ho divadla z Košic a
uviedol Verdiho operu Alda. Výpravne
ná roč né operné dielo sa podarilo t1čln·
l<UJÚCim v skromných podmienkach ZK
JWH n. p. Jas uv ies ť v sympatickom
predv edenl. Toto podujatie vša k naplno
odkrylo potrebu nové h o prlstupu usporf<,da teJ ov k zlskava nlu návš tevnlkov na
operné predstavenia (podujatie bolo nepiagátova né) a koncerty. Tu by ma l vša k
pomOcť a j miestny Kruh prlateJov hud ·
by , ktorý nevyvlja zatlaJ náležitú a kt!·
vilu.
SILVIA FECSKOVA

XV MUZIKOLOGICKÁ KONFERENCIA

v rámci cyklu Hudobné tradfcie Bratislavy a ich tvorcovia na tému
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HUDOBN ? 11VOT
dN!>J19ždennlk. Vydáva Úsi!WV umeleckej k·rl.l1ky a dl·
vadelnet dokumOilltáole vo vyd ava~elstve OBZOR, n . p., ul. Cs. armády 35,
815 85 8 1'atlsla.v a. Vedl1c1 redaktor: PhDr . Zdenko No v á č ek. CSC., zástupca vedOceho .reda.lctot'a: Pb Dr. AU<réd Ga ba u e r , redak>todf.a: PhDr.
Jana Len go v á, teahnlcká redak.torklll Eva Zem~ ni< o v á. Redak·čná J'a·
da: zas !. \lmelec Pavol Bagin, Jaroslav Bla.ho, PhDr. Vladlmtr Clžlk , Ladtslav
Dóša, PhDr. Alojz Lukn~t·. Jaroslav Meter, zas.J. umelec 2;denko Mikula,
PhDr. Tatjana Okapcová, PhDr. Michal Pa.lovčLk . CSc., Hana Urbancová .
PhDr. Teréziu Ursfnyová. Adresa red.: Gorkého 13NI., 81 5 85 Bl'aUslava, tel.:
338 234. AdmLnlstrácta: Vydavatelstvo OBZOR. n. p., ul. Cs. armády 35,
815 85 Bratis lavu. Inzertné oddelerúe: lrorkéh o 13NI., 815 85 Br~11.s111vu. Tlač ia : Nl.trtanske ttal!l,a nne, n. p., 949 Ol NLbra.
R~lru je Poštová novlnová
s lužba, objedná vk y prljlma každá poota n doruoovateJ. Objednávky do zahraniči a vybavu je PNS ústredná llXpedlcla a dovoz tlače, Gottwaldova
nám. 6, 813 81 Bratl.c;Jawt. Cena Jednéh o v ý tl ačku 2 K Čl;. Neobjednnné r ukopisy <;II nevraca lú.
Regtstl'allné čLc; l o : SOľl 6/10
lndexnO č i s t o: 492 J 5.

·,

zo

OBJAV NEJ KOREšPONDENCIE MIKULÁŠA SCHNEIDRA-TRNAVSKÉH~
Pred tridsiatimi rokmi bol vymenovaný prvý slovenský národný umelec

V roku 1984 dr. Ter~zia Urslnyovd
upozornilo na s kutočnos t, že dr. Du~an
Pdlka, a utor v!acer9ch s lovens k9ch tanečn9ch plesni žljťícl v Prahe , vlastni
nlekofko listov, ktoré mu pls al národn9 umelec Mtkuld~ Schneider-TrnavskO.
Ide o lis ty z rozmedzia rokov 1953-54,
kedy medzi oboma došlo k "llstov ~mu
dialógu, ktorO prlpomtnal list ovO vzťah
Cajkovsk~ho s Nadeždou von Meckovou" (ako p!še D. Pálka v lis te a dre -

sovanom autorke č l á nku z 24. 11. 1984).
pretože pisatelia sa ani raz osobne nestre tli. Dušan Pálka sa vyznáva z ve rkého obdivu k plesňovej tvorbe Schneidra -Trnavs kého trvajťtceho vyše 65 rokov. Už a ko 1 0-roč n9 počťtva l svojich rodi čov, ktorf s l tieto pl esne postupne zaobsta róvall vo vydaniach pre s pev a kl av!r. Po čase za klav!rom sám vymenil
svojho otca, a tak sa Schnelder-Trnavslt9
s ta l jedn 9m z jeho troch n ajob fťtb e n ej
š!ch plesňov9ch s kladate rov spolu so
Schubertom a Schumannom. Kópie listov
obohatili zbierky Západoslovenského mt1zea v Trnave, kde s ťt okrem ln9ch uložené l tri listy D. Pálku. Datova n!m patrio do vymedzen ého obdobia, takže v
ch ronologickom · zaradeni tvoria urč lt9,
hoci mozol kovl t9 obraz o konta kte t9chto dvoch osobnost!.

harmonizácii.) Okrem uvedenej v9 čl tky
Schneide r-Trnavsk9 v lis te Pálkovt na
ma rgo pom om e če rstveJ knihy Z. Bokesovej uvádza viacero [aktlck9ch v9hrad,
ktoré st - kon ečne - doslova poznač il l na margo knihy založenej vo vlastnej kn ižn ici (v zbierkach Západos lovens kého mt1zea, sign: M. 3416). Nespokojnos ť s touto monografiou overa konkrétnejšie však vyjadril v lis te D. Pálkovt.
Vyvracia tvrdenie Z. Bokesove j, ktorá
ta kmer v každe j plesni našla citáciu a k

V poradi prv9 je list D. Pál ku Schneldrovi-Trnavskému z 30. 6. 1953. K nemu na vysvetlenie Pá lka v horeuvedenom liste z 24. ll. 1984 plše: " Kec! som
sa dozvedel, že M. Schneider-Trnavský
onemocnel a lieči sa v Trenčianskych
Teplic iach, poslal som mu malý darček,
ktorý som dostal od otca za doktorskľl
promóciu, l ebo som cltll, že tak najlep~le vyjadrim moju nesk onalCl vclal!nost
za tento môJ styk s Jeho umeleckOm talentom, s jeho rýdzim ludským a umel eckým c har akterom a že v tom uvldi
povzbudenie v nemoci a symbol čisto t y
svojho myslenia a citenla v hudbe 1 v
život e. • V prveJ časti listu Schne ldro-

vi-Trnavskému z 30. 6. 1953 sa mu Pálka
hoci vtedy už známy autor, predstavuje:
V roku 1928 zača l š tud ova ť na kompozičnom oddelen! pražského konzervatória, kde ho prljfmal ja roslav Kl'l čka
(s polužia k Schneidra-Trnavského)
so
slova mi : "Ste r odený muzikant." K tomu
Pálka dodáva: " Nedostal som sa v~aic
nikdy Clplne k hudbe. Z vôle rodičov a
z nedostatku vlastnej priebojnost i ukoval mt osud len ldedlny - amat~rsky
zvltzok s muzikou. Va~e zbierky piesni
a Sc hubertove plesne boli pre ml'fa od
m alička a ostali at dodnes nat m ti~tm
Cl sekom hudby . . . • Okrem s tručnéh o v9 -

PQčtu svojej dovtedajšej tvorby obracia
sa Pá lka na M. Schne idra-Trnavského s
prosbou o k lav!rnu Opravu šiestich pl esnf, ktoré prlložene posiela. SchneidraTrnavského pova žuje za jediného v celom Ceskoslovensku, ktor9 dokáže "daf

klavlrnej típrave slovenskej piesne t o, čo
jeJ patri. Opravy VIt~zslava Novdka ( a
ostatných predo~lých l pozdef~ lch) stí
profesorsky dok onale nabalzamovan~ nenaroden~ deti." Zo Schne ldrovej plesňo
vej tvorby považuje za " vrcholný a dostar nedostlhnutý vzor umelej zludovelef
plesne skladbu V na~om malom potóč
ku".

N6rodnf umelec Mikul61 Schnelder-Trnankf

už nie z cigánskej, tak aspoň zo slovenskej ludovej plesne a ako argument volf porovnanie napriklad so Skroupovou
Kde domov mOJ, ktor9 by sl podla toho
nutne vypožičal tému zo slovenskeJ Vyle tel vták, č l Smetanovou Vltavou, kde
v durovej polohe je vlastne citovaná naša Pokapala na salaši slanina.
Oalšlm zo skt1man9ch lis tov je Schneldrova odpoveď D. PAlkovi zo 16. 7. 1953.
Obsah lis tu tvori hodnoteni e Pálkov9ch
piesn! a taneč n ej hudby všeobecne. O
tzv. rahkej hudbe, na ktort1 sa podla neho mnoh! dlvujú zhora, M. SchnelderTrnovsk9 plše: "Je to hudba vtipu, ndpadov, ~armantn e J Invencie a radosti ...
a kec! je takd, tak sa tedy Vy pdnt bez
ndpadov a espritu nehencegujte, l ebo
napfsat dobra lahktí hudbu Je Jeden z
najfaUich kompozičných v ýkonov. Raz
som sa spOtal môjho star~ho kllmardta
Jaroslava K/'1/!ku: ,Co povie~ na to, Jarko, naptsal som operetu/?' On ml na to
odpovedal toto: ,Mikuld~ku, ja pozndm
dva druhy hudby: hudbu dobrtí a hudbu
zl tí. Mdme dobr~ symfónie a zl ~ oper ety
a mdme dobr~ oper ety a zl~ symf ónlei
Každd dobrd a krdsna hudba md rovnak~
prdvo na epiteton umenie.'

V hustejšej korešpondencii pokračova 
It, o čo m s ved č i Schneldrov lis t z 30. 7.
1953. Pá lka mu <Jpllt posielal ďalšie plesne, ku ktor9m mu Schnelder-Trnavsk9
s lt1bll vypr acova ť klavlrny s prievod.. Na
Pálkovu otázku, kto je okrem neho autorom slovens k9ch piesn!, ktoré zludovell, plše odp oveď: "Zo · starých md nie-

Schn e ldrov list, ktor9 by sme nielen
pod la datovania 10. 7. 1953, ale 1 podra
obsahu mohl i považovať za od poveď, nemáme, žiar, k d ispozicii kompl e tn9. Začlna pre nás In medlas res, stranou čls
lo 3. Práve na mi este, kde s kl adater vys lovuje svoj nest1hl as s t9m, aby niekto
plsa l o 1'\om monograflckťí prácu, k9m
žije. ,,Nie som poverčivý, ale takdto ll-

ktora sndcl M. Lichard, Fajnor, Llhovecký. Keď ml srrlce chor~ je Fajnor , čl Li·
hoveckO? Neviem. Mdm doma zaznamenan~ meno lst~ho Pejku, ktorý asi tak
v 80-tych rokoch mlnul~ho storočia zložil Trenčianske hodiny a E~t e raz sa
obzrie( mdm, ktor~ zndr odneli .. ." Oa-

terattíra' md prichu( odparentovactí' a
zvuky funebrdl ne. • Zároveň sa pozasta-

otdzka, na ktora odpoveda( je prdve tak
tahko ako aJ fa'l.ko. Ak by som chcel
odpovedal lallko, povedal by som aby sa pdl!lla, aby bola pekndl Ale čo
je pekn~ ? Sndcl to, čo sa pdčl ? ... My
sme sa v ~ko l e v estetike učili ( eSte
per se po maďar sky } Sz~p az aml
~rdek n ~lkfíl tetszlk Pekn~ Je, čo sa
bez zdu jmu pd/!1. Tdto deflndcla pokulhdva. Kolka Je takých fudl, ktorým sa pdčl niečo, čo len tak kričl a pdchne nevkusom/ ... Krdsu veci determinoval neJakým receptom nemo'l.no. Kec! som pfsal, dnes u'!. spopularizovan~ piesne, ani
vo sne mi nenapadlo ,chc ie(' napfsaf
niečo, l!o by sa v rude uJalo. . . Ako
vznikli napriklad moje, dnes u'!. tolko
sp/ ev an ~ populdrne Ru'l.lčky, K eby som
bol vtdčkom, Hoj vlast moja, atc!., sl ovom môJ cyklus plesnt zo srdca? Pfsal
som učebnicu spevu pre ~koly. O text y
plesni som po'l.ladal nebohého Ferka Urbdnka. Poslal ml 15, pre mldde'l. sa hodiac/ch ,bielych' nevtnnOch textov . Ja
som chytil not ový papier a tužku a ako
som Ile ver~fky čttal , tak som st Ic h
ex lmprovtso spieval a už aj plsal. Ptsal som Ich, ako sa hovorl , ,Jedným tahóm' a po každef som sl povedal : ,Ach,
jak~ kum~t y pre ~kolu, pre
tOch
smrkdčlkov to bude dob r~/'" Prlpravova -

vil pri mene a utorky jeho monografie
vy jdt1cej v ro ku 1952, dr. Zdenky Bokesovej, ktorťt (oko pf še Pá lkov!). osobne
u pozorňoval. "Keď bude o mne plsat
bude musie( o mne ako o skl adatelovÍ
nesčetných cirkevných skladieb a dnes
už aj v cudzine ohodnotenom kanciondlne pisaf .. . alebo nepisatl Kec! dno
môže sl s tým sapraf ort sky ,zadať', ked
ale ttíto moju činnost zamlčl, alebo len
tak per fas et nefas schrajfne, bude
môj životopis, môj skladatelský profil,
ako sa dnes hovorl, l en torzo/" (Pozn.

V roku vydania kanclonála vyšla
no toto di elo kritika z pera Zdenky Ha nákovu] 27. 6. 1937 v Slovenskom denní·
ku . Vzáplltt ll. 7. 1937 uverejnili novi ny Slovák Mikuláša Schneidra-Trnavského Odpoveď pani Zden ke Haná kovej na
kritiku o jKS. Tento dia lóg asi rozvlrll
hladinu, pretože sa v Slovenslrom dennlku k problematike vráti li nepodplsan9m
člá nkom Eš te trocha jednotn9 katollcky s pe vnlk u Mikuláš Schnelder-Trnavsk9. - jKS je die lo, ktoré niele n z hla diska čas ovosti, ale najmä v otázke jeho
kvality predstavuje zavtšenle kan clonálovej llt e ratťtry u nás. Obsahuj e do 550
ptesnr zozbleran9Ch z 54 tl ačen9ch aj
ruko ptsn9ch kancl10nálov jestvujt1clch v
rozpll tl troch storoči , z čoho do 100
plesni st1 pôvodné Schneldrove skladby
a vllčš lu č a s t zostávajt1clch je v jeho
<tU!. :

tiahol zo šupl!ka. Na tt1to prlhodu v liste spom!na: " Mdm slce niekolko drobizgov - povedal som mu, ale s takýmito
bagatelkaml by sme pr edsa nemohli Ist
na verejnost ... Dost na tom, ... s týmito mallčkosfam i sme mali taký neol!akdvaný tíspech, 'l.e nds obecenstvo
nechcelo pusllf z pódia... No, potom
som to vydal ako cyklus ptesnt pod titulom Zo sr dca." v ďal še j pasáži listu
reoguj e n n Pál kove slová uznania. ,,Mysllm, že rdčlte byt voči mne vo Va!,ej
kritike sndcl prtm ldskavý. Neviem, čl
sl ttíto lfa~u superlatlvml kyptacu ehudlu zasltí'l.lml? Na~l modern/st/ chdpu mel odiku Ind/! ako my .. . fe to celkom Iný
rdz m el odlck~ho prejavu. . .. Ndjdeme
aj medzi tOmlto tvorbami mnoho velmi
zautimavých, ov~em nie s popularitou
pol!llajtíctch skladieb. Krľltl'fava je veldielo, kt or~ s na~lml mali čkostaml v
jednom dľl!ik u spominat nesmieme. Tu
mdte genldlneho fan dčka. Zaspievajte sl
n iečo z jej pastorkyne. To nie stí melódie, ktor~ sl možno zanôtit pri vtneč 
ku ako tle na~el To je celkom Ing" ždner, celkom iný svet tvorby hudobnej.
Mohli by ste mi povedal: A čo Smel ana? Co td smetanovskd melodika? Nie
je ona ludovd a ~ir~tm masdm prlstupnd? Ano, jel Ale podal tu tak ou uUachtllou klasickou hudobnou reč ou ako sa
to BerlFlchovl Velk~mu podaril o, l ep!>le
reče no ako to dokdzal tento hudobnfí
g~ntus, to sa nepodarilo nikomu ani
pred Nlm, an/ po Rom. On md svoju
osobltntí reč, melodiku česka, kt ord Je
v histórii hudby Jedl nečndl Po tiom by
som nespomenul ani Haydna, ani Mozarta, ani Beethovena, ale Schuberta/ Md Ju
aJ DvoFdk, vyjadruje sa ale u'!. celkom
Inou če~tlnou ako Smetana. fe on tie'!.
teden pevec, k torý md svoju čarovntí
l utnu, jeho'!. ndrodnd melodika očarila
celý svet . . . Dvol'dk a Smetana znamenajtí pre nd~ ~tdt tvrdtí valutu, ktortí
ndm cudzina rada plati pre ich oktízlu jtícu bo'l.sktí melodiku. •

Listy datované rokom 1954 obsa huj ťt
odpovede Mi kuláša Schne idra-Trnavského na nezlomnt1 s nahu a ťtsllle Dušana
Pálku upozorňov a ť preds tavlterov ume leck9ch a kultt1rnych lnštltťtcll
na
Schneldrove zásluhy o rozvoj slovenskej
národnej hudby. V septembri 1954 poslal
Pálka Schne ldrovi -Trnavskému kópiu lis tu a dresovaného Eugenovi Sucooňovl na
Zvllz s klada terov. v liste p!še: " Vd'l. enO
majstre, dovolte, aby som na chvtrku
uprel VO,~H.•.. pozornos( flfl.~ Mlk!Jld~a
Schne!Jra-'trnavsk~ho, na ktor~ho v
Gr amofón ových :Wvodoch, čs . rozhlas e
l na prislu!>ných tíradných miestach sa
prlll~ zabtída. Polo'l.te, prosfm, otdzku v
slovensk ej sekcii Zvltzu skl adatelov, čl
M . Sch. Trnavský Je skutočne ndrodným
umel com v slovenskej hudbe, /}t jeho
formdlne dokonal~ umeleck~
piesne
pre~lt do ludu, čt zndrodnelt, čl v plesl'fovef tvorbe (v tom zdklade hudobnej
kulttíry J pat rf prvenstvo M. Sch. Trnav sk~ mu . . .. Mdm pocit, 'l.e M. Sch. Tr navsk!J, ktor~ho bohu'l.tar, nemal Som
Mastte osobne poznal, al e ktor~ho plesne som sa vo svo jom detstve t ak učil
spieva ť ako I n ~ s l ove nsk~ ndrodn~ plesne, patri do gaMrle ndrodnOc h umel cov
sl ovenskej hudby, 'l.e osud a dejiny mu

lej su Schne ider zaoberá otázkou, čo je
pred pokladom zrudove nl a plesne. "Je to

nťí učebnicu však neschválili, SchnelderTrnavsk9 plesne založil a pri prlležltos tl
slávnostného koncertu 28. októbra Ich
na na li ehanie prlotera - s peváka vy-

'1

' :

Fotok6pla Ustu M. Schneidra·Trnavs kéhu
dr. D. P6lkovl zo dňa 10. j6la 1953.
toto miesto určili . .. ." Odpoveď Eugen a
S uc hoň a v lis te, ktor9 D. Pálka v minu lom roku venova l Západoslovenskému
mt1zeu, a kceptuje Ueto Pálkove s nahy :
"Vel mi ma t e~1," p!še Eugen Such01'1 .

" že sdm upozorn ujete na vec, ktortl
ndm, sl ovenskOm sklada teľom lež/ u ~
d,dvno na srdci . . .. Vdš ltst bude do
kumenrom, tP naše snahy sú podporova
n~ telanlm .~ /rokych mds. . .. " Mikul áš

Schn eider Tm.tvs ký
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Ioto Pátkovo po

č!nanle r eagoval lis tom z 8. 9. 1954. Oakova l mu za Jeho dojfmavt1 starostlivost
a upozornil ho na svo j bl!zky vzťah k
E. Such o ňo vt. "My '!.Ijeme v tej natldedl

nejšeJ zhode, ani bratia . ... Zetfko Suc ho/l md veru tisic Iných a vtl'l.nej!lch
starosti ..." Schnelder-Trnavsk9 sa sna-

žil tiež Pálkovl vysvetliť, že Gramoló·
nové závody st1 podnik, ktor9 sl pred·
plsovot nedá a rob! sl t1plne vlastnO
drama turgiu. Nlekolko platni vydali 1 zo
Schn eldrovej tvorby, však béz vedomia
a s t1hl osu a uto ra. "Spravili na mila ten
ohav ný atentdt, že mi piesel'f Daleko, ft·
r oko dali nahrat s nemožným cimbalo·
vým
sprievodom
Cigdňa
Cslkósa."
Schn eider plše ďalej: "Kec! som tato
moju dnes u'!. dosf spopularizovana ple
sel'f v tomto podant počul, cftil som sa,
ako keby ma bol niekto - sit venta ver

Dr. Dula n Pálka
bo - hnotovlcou polial/l Nafsmutnej!le
na veci je v ~ak, 'l.e nemdme mo'l.nosll
sa t akýchto atent dt ov, tak.ýchto sprz
nent ubrdnifl . . . Bolo by teda pdlčlvo
pot rebn~. aby bol vy nesený zdkon, ktorý
vypovie, 'l.e bez nd~ho predchddzaJClceho
stíhlasu nesmeli by reproduktor! z na~tch skladieb an/ l en taktu pou'l.if na
ciele reprodukčn~. v-~ak takto si m6že.
me my autori zadovdt lt pred celým sve- .
tom taktí ostudu, ktortí z nds žiadna Ind
gram ofónovd platňa nezmyje. Sapienll
sat/"

V poslednom liste Schneidra-Trnavské·
ho Pálkovl z 2. ll. 1954, ktor9 máme k
dispozicii, sa skladater ešte vracia k té
me gramofónov9ch nahrávok. Opäť žia·
da Pálku, aby nikomu nep!sal, nikoho
o nič nežiada l, ni č neurgoval. Dôvod!:
"fa mdm celk om In~ starosti ako pol emizovat . . . Doktor ml aJ tak radil,
abych sa nerozč uloval n mate zdravlčko
je ml nadov~e tk o milSie. A čo sa t ých
gram afónových platni týka, tfí ,v na!om
mal om porôl}ku' som len tak spomenul,
'l.e ml tu nechceli nahrať, lebo sa v net
spieva o vtn ečkul A ,Vete vietor• preto,
l ebo by bola potrebovala dve str any a
tam sa zas spieva moju piesel'f na rudou~ slovd ,Boli časy, boli'/ Ttíto by som
mal aj pre orcl1ester, zbor a sóla. Mdm
potom aj In~ pre spev a orchester:
Kraskovu bdsen ,Vesper dominlcae', Va
jansk~ho ,Letl havran' , ,Gusliar', Rdzusovu uspdvanku ,Na prstoch ch oďte' a
In~. Ale nechafme tol Stí to mentl, kto·
rOc h cveng dnes nezvu/!1 bez trochu zakalených ·alikvotných tónov .. ."

Lis t y národ ného umelca Mikuláša
Schneidra-Trnavského st1 v llčšln ou člla·
1nl ~ kou lahôdkou. V listoch všeobecne
sa pred nami otvárajt1 zákutia rudskej
duäc, čl ovek v nich obyčajne vyslovuje
názory. ktoré sa s totožňujt1 s jeho život·
nou itlozoftou. Tento rozsahom sfce ne·
velk9 súbor lis tov (dos!or známa je naj·
počet neJ šia jeho korešpondencia s Ml·
.ošom Ruppeldtom a Antonom Ste!án·
kom uložená v Matici slovenskej) je
vsak obsa hom snáď najpozoruhodnejší.
Prft'-'1' cez tie to v9povede môžeme do
lSlO J miery z fs kať nový uhol pohfadu na
o bd o~ l c, životnej jesene Schneldra-Trnav·
~ ké ho, kto ré doznievalo vo v9vojove naj·
1 u~ uflt !m n čase našej spoločnosti. jeho
go:wráclu vôbec prežil a prlliš vera hts·
to rlck9 ch zmi en. Narodili sa v Raktísku·
Uhor:.;hu . s mladls tv9m entuziazmom boj,•vatl zo samos tatn é Ceskoslovensko,
prežil i d v._ sve tové vojny. boli svedkami
výrazných politlcko-s poločensk9ch pre~lo n rokov 1945- 1948 a svoj objekt!v·
ny mt utrapumt poznamenan9 život pomal y s tareckého ve~u dož!vall v čase
pr·ávt>. t·a rodi aceho mla dého s poločen·
s ké ho z.r1 aden!a. Poznávanlm Is tých sku·
t oč n• ,s tí zaracten9ch do komplexu vše!·
k9ch OOJe ktlvnych aj subjektrvnych čl·
nlt B!ov môžem e v zhodnocovani našej
hudobnP.J histórie p o kroči ť o ď alšie stu·
f' oOll k ý .
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