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60 rokov hudobného vysielania košického rozhlasu
Máloktorý technický pros·
trledok prispel k rozvoju hu·
dobnej kultúry na celom svete
v takej miere, ako Edlscmov fo·
nograf v roku 1877. Na jeho
principe sa rozvinula vý roba
gramafónových platni a celý
gre.mofónový priemysel. Rovna·
ký význam mal Marconlho ob·
jav bezdrôtového sprostredkovania signálov elektromagnetickými vlnami z konca 80. rokov 19. storočia (pritom nezab,údame ani R.n prln·o s nášho
Jozefa Murgaša do tejto oblas·
ti). čo súhrnne nazývame rá·
dlotelegraflou, res p. rád1otele·
fón! ou. Z nich su rozvinulo rozhlasové šlrenle hudby, spevu
a hovoreného slova prostred·
n!l.tvom rozhlasového vy s iela ča
a prljlmača. Najmä rozhlasové vysielanie hudby vyvolalo
celý komplex nových foriem
"výroby" hudobných programov, Ich zaznamenávania na
zvukový pás a reprodukcie do
éteru potenciálnemu posluchá·
čuv!. Tak
ako gramofónová
platiia, tak aj rozhlasový zvu·
kový pas prevzali na seba lllohu dokumentácie hudobného
diela , hudolmel tnterpr etácle a_
6lohu šlrenla hudobných skla·
dleb v priestor ove él. čas ove neobmedzenom rozsahu.
Prvou
stálou rozhl&sovou
stanicou na svete bola Wes·
tlnghouse Company v USA, ktorá zncula pravidelne vyslelat
20. novembra 1920. V Ceskoslovensku sa pravidelne začalo
vvstelat z Prahy na jar 1923
a' 7. júna 1923 vznikla osobitná
spoločnost
Radlojournal.
Tá
zriadila siet rozhlasových stanic v Brne ( 1924), v Bratislave
(1926), v Košiciach (1927) a
v Ostrave (1929). Budovanie
rozhlasových stanic v Ceskoslovensku vychádza lo z prlnclpov
kult11rnej
poliUky vteda·jšej
centrullstlc.kej č es k oslov enskej
vlády, ktorá rozhlasovú s tanicu v Bra tlsla·ve považovala za
rovnako
regionálnu s tanicu
ako v Košiciach. Organizácia
rozhlasu na Slovens ku aj podra potrieb rozvoja slovens kej
hudobnej kultilry sa u skutočni·
la a~ neskOr.

...

Za &aClatok badobD6bo yYale·

lula kollck6bo rosblaaa sa -wo
ňeobecnoaU ponlnfe 17. april
1927. Vtedy tot!~ košická rozhlasová s tanica za čala vy sielať
pravidelne denne od 19,30 do
22,00 h. V záujme historickej
presnos ti ·t reba však konštato-.
vaf, že prvé pokusné vy sielanie na Slovensku vôbec sa uskutočnilo na rád1otelegraflckom vys ielači v Haniske pri
Košiciach u~ v decembri 1925
a potom sa opätovne pokusne
vysielalo a j 17. februára 1926.
Ministerstvo pôš t a telegrafov
20. októbra 1926 rozhodlo, fe
sa na Slovens ku · zriadia dve
silné rozhlasové stanice, a to
v Bratislave a v Košiciach. Rozhodujilclm člnltelom bolo riešenie technických otázok výkonnosti vys1elaclch s tanic tak,
aby signál pokryl relatlvne celé úz&mJe Slovens ka a v·t edal·
šej Podkarpatskej Rusi, 1 otázok polltlckých v záujme šfrenla československej
štátnej
Ideológie na celom tomto il.Zeml.
Na vyskilšanle technic kého
zariadenia a Intelektuálneho
zázemia pre košlckil rozhlas ova stanicu s a z vysielač a v Haniske pri Košlcl'ach opätovne
pokusne vysielalo od l. do 4.
decembra 1926. AJ v tomto vy-

slelanf uf mala popri l)ovorenom slove svoje miesto aj hudba. Košick! umelci, vlolončells16 Akoš Paulusz, violista Dezl·
der Kôvér, huslisti Eduard Na·
demlynský a Frant1šek Kozák
(nl< o Kozákov o
kvarteto l a
speváci Leoš Jakubtček a M.
Pohlová a dalšl ludovt muzikanti (sp om lna sa fujarista z
Bankova], predniesli diela klasickej l Iudovet hudby. Vysielalo sa prostrednlctvom .telefónneho mikrofónu naflvo z
nal'ýchlo zbudovaného dreveného štúdia priamo v Haniske.
Už tento program presvedčil
vedenie Radloj:>urnalu v Prahe, fe v Košiciach je dostatnčné
kultúrne zázemie pre
vlastné literárne a hudobné vy·
stelanle. Ku konečnému rozhodnutiu o personálnom obsa·
den! košickeJ rozhlasovej sta·
nice a o začiatku jej pravidelného vysielania rozhodla návšteva rladltela Radlojournalu
dr. Ladislava Sourka v Košiciach začiatkom aprlla 1927.
Na
koncerte vo vtedajšom
Schalkháze sl vypočul symfonický orchester 32. pešieho pluku s dirigentom kpt. F. Kozákom, ktorý o. 1. predniesol Tri
plesne pre ba·rytón a orchester
od dr. Vojtecha MAr-ku. Snád
p~áve tento koncert rozhodol,
fe prafské rladltelstvo Radlojournalu poverilo vedenlm hu·
dobnej redakcie dr. Vojtecha
MArku, erudovaného hudolmébo vedca so skilsenosfaml hudobného skladatera, d.lrlgenta l
hráča v komorných súboroch.
Uf v rámc i programu prvého
pravidelného vysielania kašlekého rozhlasu 17. 4. 1927 načrtol dr. MArka k.o ncepclu l
pra:ktlcký pl'ogram hudolmého
vysielania. Od jeho začla•tku
presadzoval vysokú náročn~tv
Interpretácii t a k váfnej ako aj
zábavnej hudby, v dramaturgickej llnll usiloval o naplnenie
vysielania slovenskou, slovan·
skou a svetovou hudbou.
Košická rozhlas ová sta nica v
rokoch 1927- 1929 pracovala
úplne samostatne, bez motfnostl simultánneho spojenia s rozhlasovou stanicou Praha (cez
Brno a Bratislavu) . Af v jťlll
1929 s i vymieňa la celé progra·
my s Bratislavo u, Pr&hou a Brnom. Niektoré programy prafského rozhlasu s ilč asne preberali rozhlasové s tanice v Brat!·
slave a v Košiciach a opačne.
.,Slovenskú ·h odinku" ko·š tckého
rozhlasu preberala Praha a
ostatné pripojené stanice. Af
v roku 1934 zrladenlm vysokofrekvenčný c h telefónnych spojov Bra•t lslava - Košice sa košický vysiela č zapojil na sl·
multánnu sieť Ceskoslovenské·
ho rozhlasu. Doča sná a relatlvna samostatnosť košicke j razhlasovej s tanice mala svoje výhody. Prinútila pracovnf.kov hudobného vys ielania denne zaplniť jednohodinový program a
zapojlf do n eho koafdého tvorivého umelca na východnom
Slovensku. V rokoch 1927 a
1928 sa hudobné vysielanie z
Košic opieralo o s pomenuté Kozákovo sláčikové kvarteto, v
ktorom ojedinele hrával l. husle aj Eduard Zathurecký a violončelový part výni-močne Ferdinand Dany!. Zábavnú hudbu
zabezpečoval prllefl>tostný malý salónny orch ester. Af v roku 1928 pražské ilstredle Radlojourna lu na návrh dr. MAr ku zriadilo s amostatný malý
salônny orchester so 6- 8 hráč·
ml, zamestnancami rozh1asu.

Sal61my orcbeatu kollckébo J'IO&hl•u a TOku 1928.
Toto orchestrá-lne jadro sa pr!lef.J.tostne dop]ňalo niekedy až
na vef.ký symfonický orchester.
Tento s dirigentom V. MArkom
začiatkom decembra 1928 predniesol vo vtedajšom Schalkháze Dvof'á~ovu ,.Novosvetskil" a
Smetanovu s ymfonickú báseň
Blanlk. Orchester s a postupne
rozširoval až na 16 členov a na
jeseň roku 1929 funkciu dlrl·
genta prevzal Bedrtch Holeček .
Tu treba vidief začiatky Košického rozhlaso.vého orchestra
(KRO) . Bedrlch Holeček, skúsený huslista a divadelný d.trl·
gent, prišiel v roku 1927 do
Kašle za šéfa spevohry Východoslovenskliho národného dlvadia. Roku 1929 sa stal pracovnlkom košického rozhlasu,
od roku 1930 správcom tejto
stanice [vtedy rozhlas dosta'!
novú bud-o vu na Moyzesovej
ulici). V práCi hudobnej redakcie sa opieral najmä o tajomnika hudobného oddelenia Jána
Zycha , ktorý bol súč asne dirigent, klaviris ta a zbormajs ter.
Z ďa lšieh dlr.l gentov KRO treba s pomenúť VIliama PlštAláka,
Vl-astimila Muslla, Bo)lus lava
Tvrdého. Od roku 1929 plnil
KRO funkciu symfonického orchestra pre potreby koncertného !Ivota v Košiciach. V rokoch
1934-1936 vystupoval
pod názvom Košická filha r mónia.
Hudobné vysielanie koš.lcké·
ho rozhlasu sl od svojho začiatku dalo za úlohu propagovať skladby slovenských, na l·
mil však východoslovenských
sklada.telov a Inšpirovať Ich k
tvorbe pre roZihlas. Sám dr.
MArka uplatnil v rozhlas oveJ
práci uf spomenutú svoju
skladbu z roku 1916 ,.Tri plesne pre barytón a orchester" na
slová Jaroslava Vrchllokého. V
roku 1928 [26. mája ) sa košický rozhlas zas lúf!l o propagác iu skladatelských prvotln vtedy mladého východoslovenského sklada tela Jozefa Grešákn ,
ktorý sám predniesol svoje Tri
skladby pre ~avlr, okrem toho
odzneli aj jeho Dve balady pre
spev a klavfr. 7 . 10. 1929 v celoštá·t nom vysielani v rámci
.,Slovens kej hodinky" rozhlasový orchester predniesol Grešákovu Komorntl symfóniu. Al
prešovský skladater Mikuláš
Moyzes a je'ho syn Alexander
tu prezentovali sv-o je na jnovšie
diela. Skladba, 111torú pôvodne
objednal košický rozhlas od MIkuláša Moyzesa odzne la
p·od
názvom Ma lá vrchovská symfónia priamym prenosom z Prešova pri prHefltostl skla daterových Q5. .nnrodenln (5. de-

cembra 1937). Al da.Jšl východoslovensk! skla datelia Ján Móry, Lad.!slav Stanček, Oldi'ich
Hemerka, v košickom ro;o;hlase
zamestnaný skladater a klavi·
rls ta Janko Matuš ka (19301935) , obohacovali svojimi di elami hudobné programy košickéh o r ozhln9U. Vedra čes k ej národ ne! hudby a s vetove j klasiky zneli tu pravidelne s kladby
V. F. Bystrého, J. L. Bellu, M.
Schneidra-Trnavs kého, sl<l'Yenské ludové plesne v Interpretácii domácich a č eský c h sólistov, spevokolov a orchestrov.
Hudobné vysielanie košické·
ho rozhlasu sa s talo n a plných
desať rokov (1927- 1936) centrom hudo bného života na východnom Slovensku . Tu sa sústreďov ala
hudobno-umelecká
aktivita domác ic-h 1 popredných
českoslov enský c h
um elcov a
súborov (Mária Hemerková-Ma·
šlková, Antonin Dostálek, V1! ra
~epková, Ladis lav Kundera, Ja·
roslav Kvapli, Jaroslav St1!pánek, Josef Brnbec, Anna Hnátková, Bohuš T ťtm a , spevokoly
Foerster, Hlahol , Smetana a 1.) .
Mnlchovský diktát a z neh o
vychádza jú ca viedenská a rbitrá! -w nonmbri 1938 hlboko
IUiahli do hudobného Yysielanla kollckého rozhlasu. Pred
10. novembro m 1936 odsť a h ova 
li technické zariaden ie z Košic
do Prešov.a, kde zásluho u Antona Prldavku už v novembri
1938 za č a l a prac ovať rozhla se·
vá stanica. ( Cinnosf prešovs kého vys i e la ča vď a k a svojmu významu stoji za povšimnutie l
napriek tomu, že s his tóriou
koš ického rozhlas u s úvis i ·l en
okrajovo .) Je t ·hudobné vysielanie zamerané na komornú hudbu, hudobnovzdelávacle programy a na celé cykly z východos lovens keJ fu dovet hudby.
pr.lpravovall Dezider Kard oš a
František Prášll. Hudobné vysielanie z Prešova sa podlefa lo
na propagovanl naJnovšej s lo- .
venskej hudobne j tv.orby s osobitným zr etelom n a hudobnú
tvorbu s lovens kých skladatel ov
na východnom Slovensku. Tak
sa do programu rozh•l asovéh o
vysielania
dostali
komorné
s kladby M. Moyzesa, M. Vileca,
O. Kardoša a J. Kresánka , ktorý v tom ča s e pôsobil ako pe·
dagóg v Prešove. Do r ozhlasového vys ielania s n zapojili všetci prof·eslonálnl hud obni um elcl pôsobiaci v Prešove, z ktorých treba vyz dvihnúť klaviristu Michala Vlleca , hus lis tu Ernesta Husára, vi olončeli s t u Bedt lcha Mus lia ( spol očne vys tupovali nl ako klavll'ne trlo ) a

Fran ti ška Prášll a, ktorý vys tu·
pova! na pravidelných orga n ových koncertoch. V prešovs kom
vysielani sa upla tnil o nl salónne kvinteto, n es koršie ok teto .
vojenská dychová hud ba s ka·
pe ln!kom Antonom Geržom
dalš ie ama térs ke dych ovky z
východ ného Slovens ka a vo voká lnej hudbe na jmä prešovs ký
spevokol Moyzes. Východoslo·
vens ká rudová hudba sa v rozhlasovom vysielani prezen tovala v celých cykloch, zos taven ých na základe zbera ters kel
č inno s ti Anton1na Prldavku, Jozefa K o larč lk a. Ladislava Berku a dnlšlch. Bola samozrejmou sú časť ou osobi tných prenos ov z Levoč e, SpišskeJ Nove t
Vsi. Micha loviec, Medzil aboriec
a pod. Východoslovens ká rudová p i eseň v úpravá ch Mikuláša
a Alexa ndra Moyzesa , D. Kardoša, ). Pôschla , J. Kresánk a
znamena la oživenie slovenskej
hudobneJ reč i v celonárodnom
kont exte. Záslužnú prácu vykon ali hudobnl reda ktori prešov·
s kéh o rozhlasu pri zos tavova ni
hudobnovzd elávaclch cyklov o
s lovens ke! komorneJ tvorbe D.
Kardoša , J. Kresá nk a a dalšlch
1 v rokoch 1942- 1944, kedy vytvor ili boha tý cyklus hudobnovzdelávaclch programov pod
názvom .,Nesmrterné melódie".
Po madarskej okupácii Košic
provizórna vy s le.Inčka mad ars·kého rozhlasu zača l a vy si e lať
13. novembra 1938. Vedúcim
hudobne j redakcie sa stal dr.
Alexander Buohner (nes koršie
pod menom Egerváry ) a v zostavova ni programu s a zamera l
naj mä na p r opagovanie ma dars ke j komorneJ hudby a mad arske J fudove j plesn e v podani
madarských s pevokolov a cigá nskych kapiel. V rámci komorný ch koncertov vystupovali
n a jmä košick! umelci, uči te li a
HudobneJ školy. Do hudobného
vysielania sn nepodari!o zara di ť symfonické
koncerty pre
nedos ta t oč nú úrov e ň vteda jšlch
košických orchestrov. Ale pomerne ča s t o vys tupoval v tomto vysielani salónny orches ter
s programom zábavne j hudby.
Osobitne treba s p om e nú ť , že v
rá mci slovens kého vysiela nia
košického rozhlasu, ktoré v rokoch 1938- 1945 viedol tiež dr.
A. Buchner, su primerane up la~iío v a l a
východoslovens ká
fud ová hudba v podani sólis tov
1 s lovenských s pevokolov.
'
MARIA POTEMROVA
1P ok račova nie v bud. čls. )

Staccato

Prehliadka mladých slovenských organistov
Prehliadku mladých organistov konrom minulého roka (8.-12. decembra
1986) pr1prav1lo Konzervat6l"'um v
Bratislave v spolupráci so SlovkoQII.·
certom. V priebehu p1B'tlch dni vystúpilo na nej šesť študentov z kon·
zervatórii, dve poslucháčky VSMU a
traja a.bsolventl z Bra tislavy a Ciech.
S potešenim možno konštatovať, že
slovenská organová škola má kvallt·
né pedagogické zázemie, ktoré zaru·
čuje študentom výborný základ pre
da lšie formovanie vlastného natuTelu.
Ich stimulom sa v nemalej miere stáva l aktlvna koncertná činnosť peda·
g6gov, ktorou prakticky demonštrujú
svoje názory a inšpirujú študentov k
osobitosti vychádzajúcej a opieraj(}.
cej sa nielen o vedomosti, ale a j o
vlastné tvorivé amblcte. Všetci študenti, ktOO'i na poslednej prehlladke
'Q'Stúpiji, maj.~ k tomu evidentne dls·
pozlcie - i ked väčšina z nich e-š te
Iba hladá pravé ·a. správne uchop&
nie problematiky. Rukop.Is !i.tudentov
konzervatórll je zatial cHeine formovaný rukopisom pedagóga, ktorý strá·
fi a k·ryšta llzuje predov~etkým zá·
kladný prlnclp interpreta - techniku. l ked ju sa-mozreJme nemo!no
oddelovaf od budobnej nadstavby a
koncepcie, prédsa remeselná stránka
mus! byť predovšetkfm zvládnutá. 'l'Q
vo vllčšme pripadov konzervatOO'lstl
i potvrdili. Pre pozorovatefa v§ak bo·
lo zauj(mavé sledovaf 1 pedagog.Ické
pristupy k žiakom, ktoré sa maTkant·
ne prejavili v lnterpretovahel hudbe.
SpOsoblla to istá .nesamostatnosf mia·
dých ·e deptov, čl rešpektovanie profesora a u zdatnejštch a vntmavejšfc-h
zasa Jeh vzor? Možno oboje, v kal·
dom pr!pade je však dobré, le peda·
góg 1 svojim v.l astným názorným pri·.
kladom vzbudzuje rešpekt a stáva sa
vzorom. Ak teoretizuje me, tak prak·
tlcky to bolo badatefné na vystt1pen1
Košičanov a leb mladej profesorky
Emilie DzemjaDoyej. Taká·to názorová
konfrontácia pedagóg-žiak v rámcl

• ZOMRELA ĽUBA HORNOVESKA. Dňa 11. mar·
ca 1987 sa nihle skončila livotn6 cesta I:. Horaoveskej, dlhoroonej redaktorky časopisu Ľudod
tvorivosť a neskôr vedtcej redaktorky Rytmu. Rodáčka z Revicej (li. 7. 192i) ltudovala na Gym·
náziu v BDDskej Bystrici a v Tisovci, kde maatu·
rovala. V čase prlpra:v SNP sa ako itudentka
zapojila do práce pri vydávani povstaleckého cyk·
lostylovaného časopisu Naie zprávy. Na Filozo·
fickej fakulte v Bratislave absolnvala itidium
filozofie, franc6zitiny a hudobnej vedy. Ako vyaokoikoláčka spievala v rozhlasovom zbore a sa·
ma zaloUia v internáte N. Belojanisa dlevčenskf
spevácky zbor. Neskôr pDsobUa v Akademickom
speváckom zdrulenl a stAla pri zrode Ltčnlca,
kde viedla spevácku zlolku. Publicistická i orga·
nizátorská činnosť I:. Horoove1kej bola zrkadlom
jej hlbokého vzťahu k hudbe, zborovému speva
i tancu. Jej viestrannt aktivitu ·pri ronljanl kul·
túrneho livota na Slovensku, najmä na úseku 16·
ujmovej umeleckej činnosti ocenilo Ministerstvo
kuUúry SSR roku 1982. ~y:mamenanlm Zul1lli16
pMcovnlčka kultiry. Cest' je.J pamiatke!
( ·B·)
• ZREKONSTRUOVANA BUDOVA BANSKOBYS·
TRICKEJ OPERY. Deň 20. janu6r 1987 sa .zapila
do histórie činnosti opery DJGT v BaUikej Bys·
trici ak.o radNtnt ahrat umeleckého stboru do
rekonitruovantch priestorov nojej materskej sc6ny. Návratom sa skončilo temer 20-mesaň'llé putovanie atbora po rDznych, pre divadelnt pre·
v6dzku nevyhovujtcich priestoroch niekolkfch
kult6rnych inltitúoil v Banskej Bystrici, kton1 bo·
lo zapričinené n6hlym uzavretlm prev6dzky diva·
detnej budovy z dDvodu havarijného sta·vll elek·
trbinital6cie.
Rekonitrukčné prAca sa stali predmetom pred·
nostného záujmu umeleckého vedenia DJGT, ktoré
počaa uzavretia budovy iniciatlvne nadviazalo kontakty so stavebnými a energetickými podnikmi
k urfchlenému vykonaniu opravnfcb pr6c, v i!om
im boli nápomocné aj stranlcke org6ny kraja na
čele s tajomnlkom SKV KSS s . A. Podolcom.

Opätovnf pracovnf nútup do svojej p6vodnej
budovy umaleckf stbor opery DJGT vyjadril symbolicky uvedenlm Verdiho opery Traviata - die·
la•, ktoré je dodnes niekolkoroi!nfm vd'ačnfm
predstavenlm pre stbor i publikum. V pamiitnf
ja·nuArovf večer 16kal nielen titul, ale navyie i
obsadenie: v posta:ve Alfréda yysttpil sóll.ta Vef·
kého divadla v Moskve Vladimir Bogačev, mladf,
temperamenint a kultivovanf umelec. Z večerné
ho predstavenia vo vypredanej s6le sa stala alb·
nost', kde priaznivci opemého umenia vytvorili
prljemnt niatočnt atmosféru ako yfsledok ra·
dostl a nadienia z toho, le opera sa opiť dost6·
va do svojich akusticky, esteticky a •ftvarne
lleplenfch priestorov, čim sa budova •o pery sttva
anovu dôstojným stánkom umenia.

• NOV(: OPERNf: INSCENACIE V BRNE. Stttne
divadlo v Brne pripravilo v novom kalend6rnom
roku 1987 dve nové operné produkcie - 23. ja·
nuára Mozartov Únos :ro serailu a i. marca Ver·
diho Macbe~ha. Úspeint premiéru Mozartovho
si·ngspielu únos :ro serailu pripravil rellsér V6c·
lav Vilnlk, d·i rigen·t Jan Zbavitel, scénograf Vla·
dimlr Sálek a kostym6r Josef JeUnek. V popredi
diváckeho záujmu bol vfkon 6strednef dvojici!
Belmonta a Kon.tanze Y podani Zdeňka Smukafa
a m.l adej Magdy Kloboučekovej, ktorA do.t&la no·
ju pnú velkt vok6bLu iancu. Sktsen6 Jaroslava
J6insk6 bola Blondou, Vladimir Krejčlk PedrilUom,
Josef Klin komicktm Osminom a )lfl Prichystal
•ytvoril hov.orent 6lohu SeUma Palu. lnscen6cia
sa vd'aka vysoktm inscen.ačno·vok61nym hodno·
tim teli velkému záujmu dlv6ckej verejnosti.
Dňa i . marca 1987 bolo na scéne ·brnenskej
opery po prvf raz uvedené Verdiho veldielo Mac·
beth. lnscenéclu znova pripravil reliaér V6clav
V61nik, scénografom je nArodnf umelec Ladislav
Vychodil, kostfmov:fm vttvarnlkom Josef JeUnek
a dirigentom aasltlilf umelec Jifl Pinkas. Vletky
alohy si obsadené dvojmo : Mecbetha spieva Pa·
vel Kamas a Ri chard Haan., Lady Macbethovt Ha·
na Milková a ho.ťujtca En Gebauerov6-PhiUpso·
vá z ostravskej opery, ku ktorfm sa m·6 v neskor·
lieh reprlzacll pripojiť Irena Vallčkow6-Po1Unloy6.
Ban.qua vytvára zul1llllf umelec Richard NovAk
a Josef Klán a Macduffa Jifl Olejnll!ek a novo.a n·
g,alovanf Bfetislav Vofkíívka. Vcelku ide o relijne a hudobne preclme n.aitudovanie, za ktorfm tentokr6t i napriek vyulitlu vletkfcb mol·
nosU moderného javiska z8018táva pr6ve rozpaMté
scénické rielenie • m6lo nápadité kostfmy, ktoré
v mnohom pripomlnajt predcb6dzajicu insceú·
clu Verdiho Nabucca, tba nedbno premi6roraat
v Brn~ . Napriek týmto vfhrad6m bude aj Verdibo
.MaciJéth divácky narvltevovantm predatawen{m.
· (Na snlmke R. Sedlt~ka z6ber z lnscen6cie Mo·
zartcrraf opery ú noe :ro .arallu; Magda Kloboač·
k:o"Y4 - Konstanza a ·Z denik Smukaf - Belmoatel,
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jednej produkc.le je nielen nanajvýš
góg. Hral Bacha, Regera a Zimmera,
shmulUjdca pre obe strany, ale prak·
každého so zanletenlm a názorom,
tlcky d91llonštruje svoje pedagogické pričom práca na leb .prvotnom vy·
vedenif, čim ztskava u študentov nie·
ltlpnutf z pa•r tltdry by mala byf dOs·
len r~ekt, ale 1 dOveru. A z vysttl·
ladnejšia. Peter Pavllk (Ili. ročnlk) z
penia prof. E. Dzemjanovej 1ttlto dO·
triedY, prof. E. Dzemjanovej v pod9ta·
veru skutočne mohli ziskaf, pretože
te Iba zaskočil za nemooného Petra
jej záujem o organové umenie je rov·
Relfersa. Z tohto hradiska možno je·
nomerne rozložený v prospech svoho vysttlpenie považovať za aktlvny.
jich žiakov i vlastnéh·o rastu. Jej vy·
prlspevok 1 ked čistejšie prepracova·
stúpenie malo všetky atribúty pro·
nie hraných diel bude v budtlcnostl
feslonálnej organistky s presvedči ·
Iste samozrejmosťou (Walter, Bach,
vým záujmom o hudbu stlčasntl a do
Llszt, Reger) .
značnej miery 1 slovenska. Po Bacho·
Triedu prof. dr. F. Klindu z VSMU
vl (Fantázia G dur, BWV 571ľ pri·
zastuPovali organistky Zuzana JanUpomenula Flámskou rap•s ôdlou svoj
kovA (ll. ročn!~) a Be6ta Steftnkov6
umelecký vzťa·h k nedávno zosnulému
(IV. ročnik - medzičasom uviedla
belgickému organ1srov1 Floorovt Peetento program na svojom absolvent·
tersovl, u ktorého absolrov a·l a ako
skom koncerte, ktorý bude predmeposledná slovenská organistka letné
tom osobitného hodnotenia) . Pl\lpokurzy, a napokon košickému sklada·
terovl Teodorovi H1rnerov1 svojim tvo- mlenky adresované študentom kon·
zervatórl! sú už Z. Janáčkovej dáv.no
rivým interpretačným vkladom pojasné, no zostáva jej ešte prehlblt
mohla pri kompozične nenár·očných
prácu s ce lkom a širši koncepčný
Medltatione 1 Marcla solene. Dispozt·
nadhfad. Janáčková v tomto smere
cie pedagogičky sa stall inšpirujúce
dospela na VSMU •o značný kus ces·
1 pre Monika Buckovt (V. ročnlk),
ty dalej. Orientuje sa na repertoár,
ktorá svoju dOkladntl pripravu pový·
ktorý vyZaduje hlbšie štlldlum celého
šlla na vlastntl .,konfrontáciu". Pred·
okruhu problematiky doby, jej koreš·
poklady rastu má, no zatial ešte ab·
pondencie s autorom a jeho dielom,
seutujtlca skromnosť jej mOže v bu·
Zatial sa dost utápa v deta1loch:
dtlc.nosti ·pomOcf k hlbšiemu prenik·
všetko znie dokonale prepracovane,
nutlu do podstaty hraného di ela. Pochýba však predbežne potrebné vntldobne, 1 ked nie so zámerom o vlr·
torné naplltle, stmelenie a vystavanie
tuozltu, vyznela hra Jny BoRdovej
s evidentný-m názorom Interpreta. 1
(V. ročntk) z triedy prof. Irmy Skuh·
zvolené skladby k tomu priamo vyzý·
rove!. )ej technická zručnosť a dls·
\lajd: Bach-V1vald1
Concerto
c1pl1novanosf ju podnecuje k str-Iedd mol, BWV 596; Franc k - Fantázia
mej výpovedi. Napriek tomu i Bacho·
A dur; Dupré - Prehldlum a fuga
vi je J)(?trebné dať llvot, vndtorný
H dur.
náboJ. Ten chýbal najmll hudbe
Záverečné polorectt4ly prehlladky
C. Francka (P.otstorale E dur) 1 J.
patr!l1 kolegom z Prlthy a Brna. Za·
Alaina (Dve fantázie). lla.u SdU
stupovala Ich Za1ana Nlmčekod
(IV. rol! nik) z triedy prof. R. Gráca
má práve tllto vnlltornd hudobnd fan·
l Praha) a Zdenlk No"Y61!ek (Brno ľ.
tázlu a nadhfad. Je muzikálny, tvori·
Obaja organJ.stl reflek~ujtl svoje ná·
vf hráč, problémy m4 však v tech·
zory v Interpretačnom vyjadren! ~es·
nike. S ňou sa musi popasovať ešte
kej ~rganovej škGly.
na konzervatorlálnych štdd.lách, k ~o
mu by mal najvll~šml prispieť peda. .
ETELA CAilSKA.

Klavírny recitál Gyorgya Oravcza
V spolupráci Maďarského kulttlmeho strediska v Prahe, Generálneho
konzulátu MĽR a Slovenskej filhar·
mónle sa ll. marca 1987 v koncertJnej
sieni A. Moyzesa v Bratislave uskutočnU recitál
talentovaného 24 •roč·
ného ma ď arského kla viristu Gyilrgya
Oranza, nos1tela 2. ceny v stlfa!l klaviristov m aďarského rozhLasu a šti·
pendts tu z nadácie GyHrgya Cz1ffru
(v stlčasnosU žiaka prof. Z. Kocsisa).

•

V chopinovskej časť! programu sa
Oravecz zamer-a l výlučne na poloné·
zy, a to: els mol, op. 26, č. l; A dur,
op. 40, č . l; fis· mol, op. 44 a As dur,
ap. 53. Oravczov choplnovský prednes
charakterizuje spofahllvé technické
zázemie, sympa·tlcká umelecká rozva·
ha pri tlčastl nespor.ne tvorivého mla·
dlstvého temperamentu a zmysel pT&
vedenie chopino'lskej kantllény 1 pre
udržanie a vyzdvihnutie dramatické·
ho nervu p.rlslušných tlsekov. Isté rezervy má Oravecz predbežne pri skl·
bovani jednotlivých náladových plOch
a v agogike, kde naznačuje 1stt1 ten·
denctu rozdrobovania hudobnej plo·
chy. K úspešnému citovému nadhiadu a k monol1tnost1 llnli dospieva•jtl
vš ak pianisti zvyčajne až v zrelšom

veku, teda možno predpoklada·f, že l
Oravecz v nazna~enej oblasti ešte vy·
zreje.
Ak v ChopLnovl dominovala u Orav·
cza kultdra prejavu, pomerne pesbré
fa rebné tleňovanle, vý.razný fantazlj·
nf vklad a zmysel pre poetické čaro
a spevnosť (mpr. v mazurkovom triu
Polonézy fis mol), · v Llsz·tovl už sa·
mot.nf vtber programu dovofoval u·
platnU uvedené klady Oravczovho
klav1r1st1ckého rukopisu Iba do Istej
miery.
Mazeppa - z Transcendentálnych
etud (č. 4) - patri . k na·jnáročnej·
šim bmvdrnym sk:l·a dbám 11sz.tovsk6ho
repertoáru. A skuročne: na jej · lnterpretácU sme mali čo obdivovať lmponuJúcu ( 1 ked nie vidy stopercentntl) Istotu skokov, dravý spád paralelných oktávových pasá!i. Skoda
však, že pri11šné zameranie -sa na
techniku a čistotu zasu·nulo do dza·
d·l a to, čo malo dominovať: z.ohlad·
ňovanle plastickej spevnosti vedtlclch
melodických llnli. Osme o hmatov.'!\
Istotu teda predblehalo kultúru tónu. Mazeppa však taktiež dozrieva v
interpretác11 každého umelca až po
nlekoikoročnom zakotven( v repertoári.
Llsztova Balada h mol je pozoru-

hodná svojou obSahovou náplňou, vyjadrenou širokou paletou bravdr.ne
virtuóznych 1 náladovfch úsekov.
Oravecz fafll opil( výdatne zo svo}ho
nemalého technického a·rzenálu, a
ta·k 1 tu sa v hlerarch11 tvorivého
zámeru priklonil skôr na stranu vlr·
tuoz1ty ako k snahe o bohatšie- d1fe·
rencovanle tOnu a postihnutie poetickej cltovet atmosféry. V .na,:lvllznostl
jednotl1vfch dsekov ·z:tebolľ pi'echo·
dy vždy adekvttne, Jogli:ké. Tdto chybu krásy do istej miery vyvalovat
n1ektortm1 nuansami, sugestfvnosfou
spevntch a medltaUvnych plOch.
Al záveretna IX. uhorská rapsOdla
(s podtitulom Karneval v Pešt1) bola pre mladého klaviristu vyu!l.tou
prlie:Zltosfou demon!lt·rovat v prvom
rade bravdrnu •techn~ku pasáll, ok·
tAv, akord.Jckfch sledov, .akýmsi pries·
. torom pre .,vybttle mladlstvéh·O tem·
perameritu". Menej však ul zohlad·
ňoval vtip, noblesu a sostenuto, <tak
nevyhnutné pri Interpretácii uhorsktch tanečnfch rytmov.
Obecenstvo prljalo Oravczovu bra·
vdrnu l1sztovskd 1nterpret4c1u s nad·
šenlm · a dlhott'vajt1c1m potl96kom,
čim vzdalo hold jeho nesporne perspektlvnemu talentu.
VLADIMIR CIIIK
-

Satban (spev Jdn Galla), Michalovi
- honelntk (spev Silvia
Vtrdgovd) a faroslave Sedldf'ovet krčmdrka (spev Anna Klukovtf) . fozef
Spaček v postave baču a Tana Valdškovd v stvdrnent Malky sa roonako
úspe!ine vyrovnali so spevdckym i s
hereckým prefavam. Slovenský fil harmonický zbor (zbormaJster Ladislav Holdsekj p6sobil svotiml vstupmt ako in~trumentdlny dopln·ok orchestrdlnef faktúry, interpretouanet
orchestrom SND pod taktovkou Vikto ra Mdlka (hudobn~ na§tudovanle Mtlada Synkovd). Nemalý podiel na ko·.
nečnom hudobnom tvare md t hudobnO refisť!r Leo§ Komttrek.
Lehotsk~mu

V roku 1983 začal hudobnO skladatel fozef GaMr pracova( na sc~nic
kom dtptychu podla noviel Frantl§ka
Svantnera Ptargy a Malka. Hoci vOsledok - dve fednoaktov~ opery (Lavlna, Malka) v tragike zvolenOch Mm
a fednotnom rukopise libreta spolu
súvisia, tvoria samostatne stotace
celky. ldedlne zvolenou formou na
Inscenovanie fe prdve televtzne spra·
covanle. Po dokončent Lavtny a počas prdce na Malke dostal autor ob·
fedndvku HRHV t:Js. televtzte v Bratislave na p6vodnú televtznu operu.
Vzniklo teda dielo samostatn~, využtvafúce §trak~ spektrum obrazooých
možnosti. PremMru sme mohli sledova( v nedelu 1. marca t. r . vo vysielani 1. programu.
Tafuplnd !Jirtka s tragtckgm vyústentm v Svantnerovom ltterdrnom
vident v plnef miere splnila skladatelove po!l.iadavky na sufetovú osnoou
diela. V prológu opery, sna!l.lacom sa
vyfadrlf nddheru a ldskavosf sloven·
skef prtrody, splOvala nevtleravd
femnost GaMrovet hudby s obrazom
v nedelttelnO celok. Popri lyricket výpovedi o vzne!;enostl prtrodných krc:ls
v!iak v hudbe ·od počiatku zaznievalo
t potrebn~ dramatick~ naplttle. Prichodom konajúcich pastdv na sc~nu
dostalo dielo spdd, ldorý olcrem drob-

ných výdychov sprevddzajúcich vtzie
mlad~ho valacha gradoval af do samotn~ho vyvrcholenia. Tragično die·
la, spočtvajúce vo vnútorne! trýzni
hlavných hrdinov
a spetťtce k žta11livostou - undhlenet pomste, sa
prejavufe v subttlnet polohe lyrtck~
ho ro zprdvania bez ohlu!;ufúceho
sprievodu a prehnaných afektov. Hu·
dobn~
vyfadrenie týchto hlbokých
vnútorných konfliktov ddva Svantneravmu dielu ďal§! rozmer s takou
samozrefmostou, že s pomerne úspor·
ne volenými vokdlnymi partmi tvtNt
tdedlne súrodý celok. lntondci e ludov~ho charakteru, ktor~ v danef t~
me a prostredi mafú svote nezastuptteln~ miesto, sú vfírazne ctten~ nafmét v timbrovef rovine, nafp6vabnef·
šle sndď vo vyu!l.ttt zvuku ptUaly.
Výsledný tvar opery svedči o vzdanet zhode v uchopent diela v§etkOmi
tvorcami. Nafmarkantnef!ile v tomto
zmysle vystupufe do popredia súlad
medzi libretom, hudbou a obrazom,
pričom i kameraman foze/ Brezanský sa svoflm citlivým farebnfím videntm stal rovnocenným partnerom
spisovatelovt t skladatelovt. Hereck~
úlohy · v komorne ladenom prtbehu
zveril re!l.is~r furat Svoboda Jurafovi
nurdiakovt valach (spev Jozef
Kundldk J, foz.efovt Stmonoui~ovt ml.

Vďaka slubnet snahe §~/redaktora
H RHV Jaroslava Metera a dr~matu1'·
gičky Ruth Bergerovet prind§at na
televtznu obrazovku novinky slooen·sket hudobne/ tvorby, sme sa premi~ 
rou Malky obozndmlli s dielom skladatela, pre posluchdčou dostal nezndmeho. Skoda, !te z teho rozsiahlej
a pozO'I'uhodnet tvorby matťt poslu·
chdčt možnost poznat len mtzlv~ percento (Malka te v porad! feho 6sma
opera). Preto niet divu, !te kvality
skladatela sú zndmef!ile v zah1'anU!I,
kde vo viacerých sútaži ach ztskal popredn~ umiestnenia. V ka!dom prtpade v§ak tvorba fozefa GaMra v budúcom hodnatent slorJenskeJ hudby
zanechd hlbokú a vfíraznú stopu.
EDITA BUGALOVA

TVORBA

Ksedemdesiatinám zaslúžilého umelca TIBORA ANDRAŠOVANA

VERNÝ NÁRODU l SEBE
Stredné Slovensko dalo nášmu ná·
rodu vera talentovaných skladatelov,
- kto vie, čl má na tom väčš! podiel
malebná prlroda, ktorá od útleho det·
stva vzbudzovala v ludoch cit pre
krásno, čl prekrásne plesne a bohatý
folklór, alebo stretnutia so vzdelaným, citlivým českým profesorom
Karlom Sttkom, ktorý priam zázračne
vedel objaviť talent vo svojich žia·
koch a premysleným pedagogickým
prlstupom ho rozv!jať a zvelaďovať?
Hádam zo všetkého ntei5o .. .
Jedným z tých, ktor! vyšil z tohto
.kraja a prešli Sttkovou školou, je aj
tohtoročný jubiLant, zaslút!lý umelec
Tibor Andrašovan. Narodil sa v Slo·
venskej Ľupči 3. a pr!la 1917. Stredo·
školské vzdelanie z!skal v Banskej
Bystrici, v štúdiách dalej pokračoval
na Filozofickej fakulte UK v Brat!·
stave. Dosiahol aprobáciu profesora
hudby na učltelských akadémiách a v
rokoch 1941·45 uč!l na Učitelskom
tlstave v Modre. Súčasne vyštudoval
kompoz!clu (prof. A. Moyzes a E.
Suchoň)
a dirigovanie (prof. K.
Schimpl) na bratislavskom konzerva·
tóriu. Stúdlá sl doplnll v Prahe na
Filozofickej fa·kulte KU a dirigovanie u prof. P. DMečka. Potom pOso·
bil ako dirigent, korepet!tor a dramaturg opery SND ( 1945-57), v rokoch
1955·58 a 1969-1974 bol umeleckým
vedl1clm SĽUK-u. Odvtedy sa venuje
výlučne komponovaniu.
Tvorba Tibora Andrašovana je rozsiahla a žánrovo bohatá. Obsahuje
množstvo diel pre na}rOznejšle súbo·
ry, úpravy Iudových pl~sn!, skladby
zborové, cykly plesni pre sólový hlas
so sprievodom klavlra, resp. orches·
ter, diela symfonické, hudbu k fll.
mom 1 scénick\1 hudbu k činohrám,
operetu l muzikál, 4 balety, 4 opery,
telev!znu operu ...
Už len prostý výpočet tvorby vzbu·
dzuje obdiv a rešpekt. Je len samozrejmé, že v tomto množstve je l ve·
la .,prevádzkovej" hudby, no šta.n·
dard jej kvality nesie vždy znaky
profesionálnej
kompozičnej
práce.
Andrašovanova hudba je vždy komunlkatlvna a zrozum!teiná, preto sl
zfskala obrubu a uznanie širokej ve·
rejnostl.
Tibor Andrašovan vstupoval do slo·
venského hudobného diania v čase,
ked vznikal! a rozvljall sa .naše profesionálne, poloprofeslonálne a amatérske súbory plesni a tancov. Po·
trebovali množstvo dobrej hudby a
tú tm štedro poskytoval práve tento
autor, ktorého hudobné myslenie vychádza lo z melodiky slovenskej !udo·
vej plesne, z jej prebohatej modall·
ty, variability, zo zauj(mavých rytmov
horehronských tancov. Tento základ
a nevyčerpateiný zdroj poznal dOverne n dôkladne a - povedané slovami
Zuzany Marczellovej - "pristupoval
k nemu skôr ako reštaurátor, než
ako experimentátor; rešpektoval mlk·
rokllmu, vnútornú podstatu l prostredie zroťlu pôvodného folklórneho
prostredia."
And-rašovan spolupracoval nielen sa
SI!UK·om, ale aj s Lúčnicou, maďar
ským súborom Mladé srdcia, súborom
Technik a dalšlml. Z ve!kého množ·

stva tejto tvorby spomeňme aspoň
niektoré diela, ktoré zožali najväčš! .
úspech doma l v zahranič!: PodpoLianska mlad, Povesť o Jánošlkovl,
Malovan! zbojn!cl (SĽUK), Detvianska
veselica, Radvanský jarmok (Lúčni·
ca). Ej, rybári, rybári (Mladé srdcia],
Sv.l atok pod Ta trami (Technik].
V tejto llnll pokračoval dalej v náročnejš!ch žánroch cez film Rodná zem, scénlck.o-folklórne pásmo
Rok na dedine a~ po Iudovú operu
Na Zempllne, ktorú s ve!kým úspechom prem!érovala opera So Košice
v minulom roku.
Andrašovan nekomponoval pre sú·
bory ,.absolútnu" hud·bu, aby ju odo·
vzdal v deflnlt!vnej podobe dalšlm
Inscenátorom. On vždy videl obrazy,
cHU tanečný rytmus a preto spolu·
tvoril ·Od počiatku s choreografom
a výtvarníkom. Jeho Qzka spolupráca
s J. Kubánkom, S. Nosáiom, J. Kvočá·
kom priniesla dejové tanečné obrazy
a kým i sú Zavlatym chodníčkom, Pätnásť červených ruži, Pamätnlk hr·
dlnov a mnohé dalšie. Táto schop·
nost viedla Andrašovana zákonite k
tVOI"be väčšieh baletných diel. U~ V
roku 1949 predviedol baletný súbor
SND Andrašovanov balet Orfeus a
Eurldlka, v roku 1950 Pleseň mieru
a v roku 1965 balst lka·ros. V tom
Istom roku sa na scéne Smetanovho
divadla v Prahe uskutočnila premiéra
jeho baletu Slávnosti slnov·ratu.
Velmi úspešne sa Andrašovan
uplatňoval ako autor tllme>vej hud·
by. Okrem už spom1nanej Roťlnej ze·
me pripomeňme jeho hudbu k mmom
Očovské pastorále, Prerušená pieseň,
no najm!! k fl.Jmu Drevená dedina,
za ktorú bol poctený Státnou ceoou
Klementa Gottwalda.
And·rašovan .sl vždy kláťlol vysoké
ciele a vďaka pracovitosti a tvori·
vému elánu Ich aj s v!lčš!m, čl menšlm úspechom dosahoval. Už v il'oku
1958 sa na scéne SND objavuje jeho
operná prvotina Flgllar Gero, ku kto·
raj kritika mala sice výhrady, no
treba ocenlf, že je to prvá slovenská
komická opera. V roku 1960 pr.ichá·
dza s vydarenou operetou Pánska volenka, ktorej predchádzala hudba k
fllmu Stvorylka, čo je ten istý ná·
met. S uznanlm bola prijatá opera
Biela nemoc podla svetoznámej drá·
my Karla Capka (premiéra r. 1968 v
SND).
Andrašovaoo dlhši čas
pútala
Hviezdoslavova poézia, ktorej etika
kotv! hlboko v podstate slovenského
národa. Po hudobnom obraze Svadba
Eža Vlkolinského siahsol po Mamatlckej poéme Hájnikova žena, podla
ktorej vytvoril vydarenú, ·divácky
vďačnú a svojou hudobnou rečou sku·
točne slovenskú operu. Jej premléra
sa uskutoč.nlla v roku 1974 v bansko·
bystrickom Divadle Jozefa Gregora
Tajovského.
Zborová tvorba Tibora Andrašovana
je e>rlentovaná predovšetkým
na
amatérske zbory a súbory (Papradňanské plesne), no po mnohých slah·
nu l zbory profesionálnej úrovne, a
to najm!! po tých, ktoré llú kompono·
vané so sprievodom symfonického or·

JAN ClKKER: ZO ZIVOTA HMYZU
Deviata opera národného umelca Jána Cikkera
Zo života hmyzu vznl~ala v rolooch 1983-1986,
Libreto sl nap!sal sám skladatei podla rovnomennej komédie bratov Josefa a Karla Capkovcov
z roku 1921.
Viac než šesť desaťročí, ktoré uplynul! od premiéry činohernej predlohy (urobila ich autorov
svetoznámymi). nič neubralo na jej stále aktuál·
nosti. "V groteskne pokrivenom zrkadle sa for-

Sn!mka: l. Grossmann
chestra (Hrochoťské spevy, Odkaz hr·
dlnov a ďalšie l.
Cykly plesni komponoval Andra·
šovan n a verše našich pop.reťlných
básnikov a pre všetky h lasové odbo·
ry: Zašumeli borovice (Plávka) a Motýl nad lampou (Novomeský) pre sop·
rán; Svitlo slnko (cigánska poézia)
pre all; Ozveny z povstaleckých hôr
(Mihálik) pre tenor a soprán; Reg·
rútske plesne (ludová poézl.a) pre
barytón; Zena a múza (Chuda) pre
bas. Všetky cykly sú so sprievodom
klav!ra, pripadne orchestra ( Motýl
nad lampou).
Bohatá je l jubllantova symfonická
tvorba. Od prvých pokusov (suity Na
Považl, Jarné nálady), cez Malú goralskú predohru ( 1961 ), Zoojnlcku
pred·ohru (1963) až k dramatickej
ouvertuiľe
Dukla, brána slobody
( 1975), symfonickej kantáte Tokajlk
pre soprán, miešaný zbor a orchester na slová P. Ho rova ( 1975 l. Koncertu pre čembalo a sláčikový or·
ohester (1977), Vokálnej symfónii
( 1980) a Ouverture In F ( 1983 l.
Z komornej tvorby spomeňme Slá·
či kové kvarteto-folklorlco a nlekotko klav!rnych skladieb.
Andrašovan sa uplatn!l tiež ako dl·
rlgent, a to doma l v zahranič!. V
mongolskom hlavnom meste Ulánbá·
tare dodnes na neho s vďačnosťou
spom!n.ajú ako naštudoval s tamojšlm
operným súborom Smetan·ovu Preda·
nú nevestu. Poctlli ho Státne>u cenou
Mongolskej Iudovej repu.bllky. Doma
ziska! Ce.nu mesta Bratislavy (1969),
v roku 1971 mu bol udelený titul
Zaslú~llý umelec.
Tlbe>r Andrašovan má svoj vyhra·
nený hudobný jazyk, p!še hudbu pre
svojho pos lucháča, chce, aby mu každý rozumel. Nepod!ahol nikdy módnym smerom, nelákala ho vidina
.,svetovosti" cez r07Jile -Izmy. Zostal
sám sebou, verný nevyčerpatetnému
žr.ledlu svojej Inšpirácie - slovan·
skej Iudovej plesni, ktorú do svojho
hudobného diela pretavuje cez ve·
domle súčasného umelca, občana s o·
clallst!ckej vlasti.
ANNA KOVAIOVA

Koncert Slovenských madrigalistov
Za uplynulých tridsaťtri ro-kov sa
spevácky kolekt!v Sloven·
ských madrlgallstov stal organickým
člAnkom našej novodobej hudobnej
kultúry, a to najmä preto, že sa významnou mierou pod lela na rozvoji
a Interpretácii zborového umenia. Samotný názov naznačuje, že kedysi
pred rokmi sl predsavzal sprlstupňo·
vaf našej verejnosti tvorbu sklada·
teJov minulých storoč!, najmä baro·
kovtl, ale aj z predchádzajúcich l
neskorších
hudobno·vývlnových
epoch. Bola to záslužná činnosť, lebo
skladby tvorcov 16. a 17. storočia,
akými boli Palestrlna, Gastoldl, Areadell, Hassler, Morley, Farmer, Monte·
verdi a mnoho Iných, nie sú celkom
be!nou súčasťou repertoárov súčas 
nfch zborových telies.
Túto úlohu prevzali na se!Joa práve
Madrlgallstl, n ajprv pod veťlenfm
prof. Juraja Ha'luzlckého a po desia·
lieh rokoch Ladislava Holáska. Záslu·
hou našich vedeck9ch pracovisk, naj·
mil hudobnovedného pracoviska SAV
sa podarilo v rôznych arch!voch ob·
javlt aj staré skladby slovenskej proveniencie od tvorcov ak.o sú Roškovský, Zomb, Stmbracký, Bajan, Tranovsk9, Zarevucius a dalšf. Po pr!sluš·
14-členný

ných úpravách sa úlohy š!ren1a tejto
hudby ujali Slovensk! madrlgallstl a
ukázalo sa, že územie Slovenska bo·
lo po hudobnej stránke v živom kon·
takte s európskymi hudobnými kul·
túrami a že tieto podnecovali k tvorivej aktivite aj domácich skladate·
lov, ktorých umelecká produkcia dosahovala uznanlahodnú úroveň. Kvalitat!vna stránka tejto tvorby podmienila možnosť jej zaraďovania aj do
programov pre koncertné vystúpenia
Maťlrlga!ls t ov doma 1 v zah-ranič!. Ok·
rem soclal.lstlckých krajin - Madarska, Rumunska, Bulharska, Polska,
NDR - účinkoval súbor aj v Tallansku, Svajčlarsku, NSR, Belgicku,
Svédsku, Flnsku atd. a všade sa
uplatnil ako kolektlv vyspeleJ umeleckej úrovne.
Dňa 22. februá.ra t. r. sa predstavU
v bratislavskej Moyzesovej sieni a
výrazne dokumentoval vyspelú hlasovú kultúru, vysoký stupeň technlc·
kej pripravenosti, ktorá súboru um ož·
ňuje tv oriť Iahk.o spevný tón, p-riam
dokonalú vyrovnanosť , jasnú artlku·
láciu a dosahovať lntonačno-technic
kú precizltu. Je to jedna zo zásad·
ných podmienok pre štýlove vyhra·
nený prednes skladieb rôznych vývl-

nových etáp, Ich primeranú predne·
sovú diferenciáciu v elastickom tem·
povom a. dynamickom tvare. Dopracovať sa takých výrazných umelec·
kých výsledkov znamená však nielen
systematickú,
cle !avedomťl
prácu
všetkých účinkujúcich, ale najm!! dob·
ré umelecké vedenie, ktoré vie čas
skťlšok a všeobecných' pr!prav náležl·
te ekonomicky využiť.
Svojimi
umeleckými výsledkami
Slovenskt mad·rlg&llstl podnletl.Jl k
tvorbe skladieb pre toto obsadenie
aj viacerých súčasných našich skla·
date!ov. Najmä J. Zimmer, I. Zeljenka, T. Salva, J. Hatrlk, I. Par!k. A.
Moyzes, J. Clk.ker, O. Ferenczy, D.
Martinček a ďalši prispeli cennými
dielami k obohateniu súčasného pro·
gramu Madrlgallstov, ktorým sa tak·
to ešte viac rozšlrll priestor noa umeleckú aktivitu a sebarealizáciu. Súbor Sl rasluhuje O to väčšiu pOZO'I'·
nosť nášho publlka, že za koncerty
má Iba mah'í odmenu a že jeho najv!lčš!m zadosťučinením Je radosť, ktorú svojim spevom vyvoláva na tvá·
rach koncertných poslucháčov.
MICHAL PALOVClK

mou valne na seba nadväzujúcich obrazov, pri·
pomlnafúctch modernú divadelnú revue, rozvijajú
výjavy zo života hmyzu. Vystupujú v nich predstavitelia jednotlivých druhov hmyzu, aby podla vzo.
ru stredovekých morallt - ale v dobovom expresionistickom podani - alegoricky stelesnlli prejavy ludsk~ho egoizmu v ldske, v rodinnom živo·
te a napokon i v ~tdtnej a ndrodnej pospolitosti.
Ako protivdha tejto alegorickej hdvede prechd·
dza jednotlivými obrazmi ako v Komensk~ho Labyrinte postava Tuldka-plítntka, symbol prlrodze.
n~ho ludsk~ho života. Popr! tuldkovl sa v~ak obja·
vuje v jednotlivých obrazoch e~te jeden potencldl·
ny tvor - kukla, ktord .vykrikuje na celý svet,
že sa v nej rodi niečo velk~ho, aby z nej vzt~la
efem~ra. l tu teda zapôsobila grotesknosf satiry
autorov, posmtevajúca sa ludsk~mu veltkd~stvu,
za ktorým sa skrýva mdlo plodný, pomltlajúci sa
život . • . Pôvodný epilóg s podtitulom Zivot a
smr( • .• symbolickým zdôraznenlm krdtkosti ludsk~ho života stupflute smie~nosf a v skutočnosti
tragickosf ludsk(jho bytia premrhan~ho v povrchných zdbavdch, v utilttdrnom hromadeni ma·
tetku, v bezohladnom rodinno"! egoizme a nako·
ntec i v zi~tných votndch. Preto!le prcive ttfto
pomtnutelnosf ludsk~ho natvtac varute pred !ll·
votom premdrneným v mdlo ludskom pol!tnan1.
A tak v protiklade k svetu kortstnlctva sa neocltatú len Capkovcami ztavne vyzdvihnut(j hod·
noty - prirodzenos( ludsk(jho !livota a prdce - ,
ale t sdm kolobeh !ltvota, a to nielen ako memento mort, ale ako volante po ludskosfou naplnenom !ltvote tvdrou v tvdr smrti" ( Zdeni!k Pe·

šat).
Táto výstižM charakteristika podáva k!tlč k
chápaniu komédie bratov Capkovcov l k Clkkerovej vo!be ju zhudobniť. Skladatel v librete zachoval dramaturgický pôdorys predlohy, ale miestaml ho skracoval. Predohru nazval prológom (čo
je logickejšie) a použil p0vodn9 tragtck9 záver
.epilógu.
Opera Zo !ivota hmyzu pokračuje v zdOrazňo
van( myšlienok v!ieludského humanizmu - podobne ako tomu bolo v predchádzajtlclch Clkkerových
hudobnodramatických d·l elach. Sám skladatel sa
o tom v premiérovom bullet(ne vyjadrll takto:
"V!ldy ma l IV opernet tvorbe hnala velkd ddvka
sústrasti k biednym, opusteným, k lud.om, ktorým
krivdili, aby som napokon dospel k presvedčeniu,
že ludsk~ zlo md zclklad l v bezbrannosti slaMho
a dobrého l!loveka proti ndstltu, bezprd!J iu, krivde
a neludskostt . • . Stredobodom mtJJho libreta, ako
at hry bratov Capkovcoo, Je Tuldk, sdm bezbranný, ale hlboko ludský a čistý, odsudzuJúci ka!ldl1
pd.chané zlo. Aj v texte aj fJ mojej hudbe som na
strane tohto Tuldka . .."

Na partitúre opery upútava predovšetkfm jedmotivického materiálu. Cikker pokraču·
je v Hnli svojich predchádzajQclch opier, ale pomerne zložité polyfonlcké pradivo svojho diela
stavia z pomerne Jednoduchých melodických a
rytmických prvkov. Mnohé z nich sa často opakujú - tak vytvárajú akési "leltprvky" jednotl!·
vých scén; miestami prechádzajú až v ostlnáta.
Vcelku Cikker zvýrazňuje lyrizmus - tak pokračuje v ústrednej, Iudsky preteplenej Hnil svojich
posledných opier Rozsudok a Obllehanle Bystrice;
jej zárodky sa však objavili už v Hre o láske
a smrti a Cor!olanovl (prvá na to upozornila Ľud
mlia Po!akova vo svojej knihe Ceská a slovenská opera 20. storočia). Ako výrazový protiklad
k tejto citovej mäkkosti použ!va skladatet občas
l sýte expresívne tóny v duchu vrcholnfch dramatických miest Mlstera Scroogea, Vzkriesenia, Hry
o láske a smrti a Corlolana. V opere Zo života
hmyzu nechýbajú ani llustr~cle deta!lov textu zvlášt znázornenie vojnovej atmosféry krátkou
inštrumentálnou fantárou (pri spomienke Tuláka
na I. svetovú vojnu) alebo pochodom ( podnieten ým asociáciou slov kyrys-kyrysn!•k ); obe tieto
miesta prvého dejstva a jeho niektoré dalšie vý·
razne rytmlzované úseky anticipujú atmosféru
tretieho dejstva - prebieha zväčša v motorickej
riave. Rytmicky pregnantný podtext má aj temer
celý výstup Pedanta v prológu, vokálno-inštrumentálny sprievod efemér v epilógu a väčšina výstupov Svrčkov v drultom dejstve.
Svrčkovia majťl vari najprlta!llvejšlu hudbu celej opery: vyrastá z kvartového ladenia husto·
vých strún, vyniká tane čnou pulzáclou, podarenými popevkaml a krásnym jemným inštrumentač
ným koloritom. V scéne Tulákovej smrti domi·
nujú Intervaly tri tonu (zväčšenej kvarty alebo
zmenšenej kvinty) - tento symbol konca Yuds kého života prevzal Cikker už dávnejšie z diel
Josefa Suka (a po ňom niektor! dal ši našl skladatelia - napr. Juraj Beneš v Hostine).
V prvom dejstve je výstižné pou!Ltle koloratúr
a gllssánd - zväčša na zvýraznanle Irónie ·a· sarkazmu. Napr. Pedant vrav! Tulákovi, !e chytá
motý!ov "z lásky k pr!rode" - a sldadatel svoj
výsmech takej "lásky" vyslov! sedemtónovým trHkom na prvej s labike tohto slova; na konci Iron ického čltanla Félixovej básne Viktorom je chro·
matlcká zostupná .,ruládaw - predchádza ju mekolko zootupných gllssánd vlastného prednesu
básne.
Prológ a l. dejstvu sú sóU.stlcko-!nštrumentálne,
v 2. dejstve pr1stupuje zákulisný ženský zbor, v
3. miešaný zbor. Epllóg prináša slovné reprlzy
prvkov dramatických situácii predchádzajúcich
dejstiev a opätovne exponuje n&)prv ženské, ne·
skOr miešané zborové teleso. Hudobné pradivo v
11om dosahuje zvláštnu priezračnosť - dotváru
p09obivQ katarziu, Ideové vyvrcholenie diela.
IGOR VAJDA
noduchosť

SLOVENSKA
FILHARMONIA
5. a l. ma.n:a 1987. Arthur Honegger: Jana z Arcu

na hranici, dramatické oratóriu.m. SóUsti: Eml·
Ua V616ryod, Gustb Valach, Vladimir Durdik,
Jozef Simonovi!!, Eva KrisUBOVA - hovorené lílo·
by; Magdaléna Hajóuyod, Eva Blabod, Hana
Stolfov6, Vojtech KociAn, Peter Oswald, Peter Mi·
kul6i - spievmé 6lohy. SlovenakA filhannónio.
Slovenakt filharmonlckt zbor, zbormajlter Pavol
Procházka. Chlapi!enskt filbarmonlckt zbor, zbormajsterka Margita Gérgelové. Relijn6 apoluprA·
ca Vladimir Strnisko. Dirigent Libor Peiek.
Uvedenie Honeggerovho dramatického oootórla
Jana z Aircu na hranici patr! nepochybne k jednej
z dramaturglck9ch dominánt tohtor·očnej koncert·
nej sezóny. Naštudovanie tohto monumentálneho
diela kladie na všetky interpretačné zlož-ky maximálne požiadavky. Vedra toho pristupujú 'l!.j ml·
morladne nároky vzťahujúce sa na sklbenost jed·
notllv9ch 1nterpretačn9ch zložiek.
Sám Al't.hur Honegger o svojom zákla<lnom prf·
stupe ku kompozfcli dramatického oratória na
text Paula Claudela pfše: .,Snažil som oo byť
prlstupn9m bežnému poslucháčovi .a zároveň za·
ujať hudobn!kov." A skutočne, Honeggerova hud·
ba nič nezlavuje z najvyššieh kritéri! umeleckosili a zároveň je plne zrozumltelná. Honegger,
·podobne ako aj cel9 rad skladatelov súčasnosti,
sa usiloval nadviazať s poslucháčom komunlká·
clu nového typu. Treba povedať, že sa mu to po·
darilo spôsobom skutočne jedlnečn9m a neopa·
_k_ovateln9m.
Je prirodzené, že od každého nového naštudo·
v.anla Jany z Arcu na h11anlcl sa očakáva naJ·
vyššia kv'flllta vo všetk9ch lnterpretačn9ch zložkách a parametroch. Bratislavské predvedenie
Honeggerovho diela zaujalo sústredenosťou tak
na každ9 hudobn9 l c1Joomatlck9 detail, ako aj
ma celkovú koncepalu. T9m vyznelo v plnosti myšlienkové posolstvo dieJ.a •a do zvláštneho svetla
sa dostal onen typlck9 .,svár" celej kompoz!cle.
Dirigent Libor Pešek v9born9m spôsobom odtienil najrôznejšie št9lové r.ovlny diela (od citácii
gregoriánskeho chorálu až po džezové prvky J a
zároveň Ich sklbll do organ:lcky jednotné.ho celku.
Jeho ln~erpretačn9 prlstup k Honeggel'ovmu dielu sa odvlj-al nielen z vystihnutia polyšt9lovosti
diela, ale zároveň aj z pochopenia nadvl!znosti
Honeggerovej koncepcie oratória na ce19 rozsl.ahly v9vln tohto žánru od 18. po 20. storočie. Od·
tlal potom pramenil Peškov dôraz na ·pevnosť
zá•kladn9ch kontúr a na ceLkové uchopenie zá·
kladnej archltek.tonackej klenby. Velk9 orchestrálny, zborov9 aj sóllstick9 a.parát ovládal s patrlč·
n9m umeleck9m nad•hladom a všetky zlo~ky toh·
tlo interpretačného aparátu viedol k maximálnemu
súlad-u a koncentrác:IJI.
Z predstavltelov hovoren9ch úloh zauja la ]ana
z A:rcu v podan! EmUie Vášáryovej. Vášáryovli
svoju postavu kreovala na zákl.a de pochopenia
myšlienkového aj hudobného obsahu diela. V postave Jany objavila cel9 rad zaujlmav9ch a na.sn9ch v9razov9ch rovin, ktoré velmi jemne odtle·
nlla. V9born9m partnerom jej bol Gustáv Valach,
ktor9 naštudoval postavu Brata Dominika. Hlboko
za.interesované v9kony odviedli tiež Vladimir Dur·
d!k, Jozef Simonovlč a Ev.a Krlstlnová. Na vysokom umeleckom llliveau •Sa niesli spievané úlo·
·h y, ktoré naštudovali Ma.g daléna Hajóssyová, Eva
Blah:ová, Hana StoHová, Vojtech Kocián, Peter
Osw-ald a Peter Mikuláš.

12. a 13. marca 1987. Ladislav Holoubek: Desať
v,ari6clf na vlastni tému pre velkf orchester;
Sersel Prokofiev: 3. koncert pre klavlr a orobeater C dur, op. 21; Robert Scbumann: 2. symfónia
C dur, op. 11. Sólista Mari6n Lapianskt, klavlr.
Slovensk6 fitbarm6nia. Dirigent Christian Ebwald.
Desať variácii na vlastnú tému od Ladislava Holoubka pochádza z roku 1950. Dielo je ovplyvnené dobovou esteNkou, no zárover1 vyniká neoby·
čajnou lnvenčnosťou, melodickou
nápaditosťou,
kompozičnou brllanclou. l\ech9ba tu ani ironlzu·
júcl nadhlad a úsmevná lskrJvost AJ ked Ide
zrejme o dielo viac-menej prlležitostné, zaujme
aj dnešného poslucháča. Ohrlstian Ehwald kládol
dOraz na št9lovt1 čistotu aj na celkovú jasnosť
a priezračnosť Holoubkovej hudobnej reči.
Vrcholom večera bolo uvedenie Prokoflevovho
3. koncentu pre kJ.avlr a orchester C dur, op. 26.
Sólista Marián Lapšansk9 sa tu zaskvel vo vynikajúcej technickej forme. P·rokoflevova hudobná
reč je mu bUzka. Jej základné v9·razové polohy
po.dal presvedčivo a na jed i nečnej t1rovnl. ]e ty·
pam umelca, ktor9 svoje d.nterpretačné poňatie
.l ogicky buduje na Základe pochopeniu št9'iov9ch
v9chodlsk toho-ktorého s klad·atela. Detail podriaďuje celkovej koncepcii a dosahuje neobyčajn9
emocionálny úč·inok. Jeho prlstup k Prokoflevov·
mu koncertu môžeme právom označiť ako priklad·
n9 a Inšpirujúci zároveň.
Schuman:nov.a 2. symfónia C dur, op. 61 stoj!
viac-menej v tieni symfónii prvej a štvrtej. Schum'llnn tu .nadväzuje na Beethovenova dedičstvo,
no nedosahuje hlbky beethovenovskej výpovede.
"Beethovenovstvo" 2. symfónie spoč!v.a viac vo
vonkajšej ako vo vnútornej forme. Christian
Ehwald uplatnil k Schumannovej symfónii pre·
myslen9 lnterpre~ačn9 prlstup. Nápadtlto ·poreklenul niektoré dramaticky menej nosné l z hla.dl~ka ·hudobclého stvárnenia menej zaujlmavé úse·
ky. Nesnažil. sa o netradičn9 alebo nová·tors•k 9 po·
hlad na Schumanna, skOr hladal také Interpretač
né Inovácie Schumannovej symfonickej reči, kto·
ré by . p.~ zachovan! Šlt9lovej vernosti prlbHžil!
dielo dnešku. Pre svoje zá-mery našiel v orchestri
SF plné poc·hopenle. V9sledn9 tvar teda Uikázal
Schumannovu symfóniu ozaj v tom na jlepšom
':li!Btle.
MILOSLAV BLAHYNKA

z koncertov
Obdobie prvých 2 mesiacov v tomto
roku bolo v košickom koncertnom živote poo:namenané na jm!! nevyrovna·
nosťou
v návštevnosti jednotliv9ch
podujat!. Hoci niektoré objekt!vne
prfčlny tohto javu sú známe (nepriaznivé počasie, prázdniny a pod.], pred·
sa ·Jen do Istej miery odráža úroveň
dramaturgie a ponuky jednotllv9ch
programov.
"Hudba star9ch majst rov" - 1-ak9
bol nárov koncertu venovaného Hu·
dobnej mládež.! ( 8. l. J, Státnu f.llhar·
mónlu dirigoval jej šéfd~rlgent RIc-hard Zimmer a sólistom večera bol
violista Milan Teleck9 ( G. F. Hl!ndel:
Concerto grossa č. 25 F dur .,Vodná

štátnej filharmónie Košice
Pleserí šťastn9ch deti rámcovali ten·
to hodnotn9 koncert. M. Vach viedol
detsk9 zbor l orchester so "skúsenou
rukou", a tak zbor znel vyrovnane,
čisto a suverénne. Huslista ]. Tim·
Ui k aj napriek menšej tec hnickej kolizli na začiatku svojho sóla sa uká zal ako muzikálny a z hladiska tvorby tónu za uj!ma v9 Interpret. Peknú
fa·rba sopránu Ma:tyášovej zaujala aj
napriek nedost a.točn ej zrozumltelnos·
ti textu.
Organistka Eva Kamrlová si na recitál v Dome umenia ( 19. l.) zvollla
náročn9 repertoár (N. de Grlgny: v9·
ber z Organovej knihy, ]. Bra hms:
3 ch•o rálové predohry, D. Buxtehude:
Prelúdium a fúga fis mol, A. Očená š:
Portréty-v9ber, J. Malovec: P•o stludlo
serale, ]. Langlais: Francúzska suita - v9ber). Dramatt urgiou sledovala aktuálne jubileá ( Brahms, Buxtehude, Langlais J a potrebu propagácie tvorby slovensk9ch autorov. Zlvý
temperament a fantazijnosť inte rpret·
ky spojené s adekvátnou registráciou
a št9lovo l obsahovo pr esvedčivou
koncepciou sa na jv-i ac uplatnili v
Brahmsov9ch predohrách.

za ujali Mnhlerove pies no v skvostnom
preclvedenr altis tko u H. Stolfovou. ]ej
introvertný vý raz, prfstup k obsahu
a sugestrvny zamatový hlas, s úlad g
orchestrálnymi partm i a Zi mm ero.vou
premyslenou v9stavbou vytvorili in·
ter p ret ač n9 vrchol večera . V Mozar·
tovom di ele sme obdivovali naštudo·
vanie zo strany zboru a sólistického
kvarteta.
Klasi ka a džez ball obsahovou ná·
ph1ou koncertu pre Hud obnú miád ef
(5. 2.) s di r igentom Petrom Siblle·
varn, sólis tami Felixom S.! ov á čkom
(kla rinet, saxofón] a Petrom Breine·
rom (P. Dukas: Učer1 čarodej, C. M.
von Weber : Koncert pre klarinet n.

Operné koncerty v Stáitnej filharmónii sl už z!skali značnú popula,r itu, a tak velk9 záujem vyvolal i kon·
cert s hosťujúcim! bratlslavsk9mi
umelcami Llviou Aghovou a Jánom
Ga,Jlom u sólistom Vel.kého divadla v
Moskve
Vladimlrom
Bog ače vom
(22. 1.). SFK dirigoval Marián Vach.
Zazneli známe operné árie Mozarta,
Bizeta, Verdiho, Cajkovského, Pucciniho a Suchoňa. Vach d·o kázal viesť
orchester k citliv9m sprievodom a
Dirigent Richard Z.iaaer
Organista Ivan Sokol
spevákov nechal prej aviť vlastný interpretačn9
názor,
sledoval
lc·h
dyhudba", J. Ch. Bach: Koncert pre vJoorchester č. l, P. Breiner: Oalš! kon·
namické
a agogické požiadavky.
lu a orchester c mol, A. Rejcha:
Symfónia č. 41 Es dur, op. 41). Kon- . Aghová, napriek menšej nosnosti hla - cert, D. Mllhaud: Scaramouche).
Sprievodné slovo mal Marián Chu·
cert bol úspešn9m vstupom ck> dru- su, si zlskala priazeň kultivovanosdovsk9. Pretože v9kon F. Slováčka
ťou a čistotou
vokálneho pre javu.
hej polovice koncertnej sezóny bol pre početne .zastúpenú mládef.
Galia - vď a ka obdivuhodnému Umprekvapil najm!! Zlmmerov vyrovnamiernym sklama nlm (tvorba tónu,
bru
a
bezproblémovej
technike
n9. sústreden9 v9kon so snahou ná·
technická neis tota , prenášanie dže·
strhol
divákov
k
nadšenému
obdivu,
ladovo , 'rytmicky i stavebne vykonrovnako ako tenorista Bog a čev s pre- zového spôsobu h ry do klas iky]. a
trastova ť jednot-livé časti a št9lovo
ani dirigent nevyvolal spo kojnosť ,
kvapujúco suverénnym, pritom však
dif e rencovať jednotlivé diela: ]. Oh.
najvia c zaujal Breinerov živ9. tem·
minuciózne prepracovan9m detailom
Bacha s is~otou sprievodného elemen·
peramentn9. nápa d lt9 a svieži kon·
tu s r omantlzujúcim nádychom, u A. · každej árie. Krásny tón typu taliancert s adekvátnou vlastnou interpre·
skeho
bel
canta
.
tvoril
s
neuverltef·
Rejchu so sviežosťou kloaslckého optitáciou.
mizmu. Menej však uspokojil sólista
M. Teleck9, u ktorého sme popri krásOrganov9 koncert Ivanu Sokola
nej nástrojovej farbe zaznamenali
( 16. 2.] pripomenul už spomenuté v9·
ročia skladatelov. Popri dielach ]. S.
V•Laceré technické . nedostatky, Adagl·o
Bachovho koncertu patri k na jkraj·
Ba cha zazneli v91učne sk ladby jubi ·
iu júcich majstrov - D. Buxtehudeho,
š!m dielam hudobnej literattúry, a tak
G. Ch. Wagensella, G. Ph. Telemanl ten.toraz prinieslo očakávan9 úči ·
na , F. M e ndelss()hna-B aľl~ho ldy ho a
nok.
]. Grešáka. Na oživenie svojho náRichard Zimmer di-r igoval aj nasledujúci koncert SFK ( 15. l.), venoročn é h o programu si opäť
prizval
van9 42. v9.ro čiu oslobodenia Kašle
mlad9ch interpretov, členov SFK: poo·
zaunistu Jána Hrubovčák a a t.rúbk4( M. I. Gllnka: Ruslan a Ľudmila , J.
ra Karla Stoflru. Ku skladbám baroka
Suk: Fantázia pre husle a orchesprist upoval Sokol Vliac virtuózne, nie·
ter g mol, L. van Beethoven: Symfókedy až na hrani ci hra talnostl, prinia č . 3 ,.Eroica" l . Sólistom v Sukočom volil primeranú registráciu. V9vej huslovej Fantázii bol Jan Opšitoš,
ber z Grešá kove j Orga nove.j knihy
koncertn9 majster Symfonického· orvhodne znpadol do kontextu so záchestra hl. m. Prahy FOK, kedysi pri·
márius
Košic ké ho
kvarteta. Jeho
verečnou Mendelss ohnovou Sonárou
s romanticky mohutnou záverečnou
technika sa vyznač uje lahkosťou a
Prim6rius Koiického kvarteta Poter
virtuozitou. Pomerne zriedka hraná
Sklonka.
fú gou.
Suk.ova skladba vyžaduje zmysel pre
1\ajúspešne jšlm februárov9m kon·
velké plochy, zložLté vedenie jednot·
nou l a hkosťou a prirodz enosťo u . Kp n ·
certom sa stal večer nuzvan9 "Viecert bol venovan9 záv odom a sp lua l
liv9ch hlasov v pomere k orchestráldenskl klasici" (19. 2.], kedy SFK
všetky umelecké kt•itériá pre rt ak9to
nym pa-rtom a Istú sonórnosť vo v9·
• dirigoval Róber t Stankovsk9 rL. van
raze. Opšitoš dokázal pretlmoč i ť tiespôsob v9chovy obecenstva .
Beethoven: Coriolan, W. A. Mozart:
Koš!.cké kvél rtetu su ., rámci cyklu
to požiadavky pln9m tónom, zreteJKoncer tantná symfónia pre hobo·j,
ne a pôsobivo. Skoda, že p·o loprázdna
komorných pondelkcv [ 26. l.] predklarinet, fagot, lesn9 roh a orchester
stavll•J v novom obsadení: Peter
sála nepriaznivo vpl9val·a na sústreEs dur, KV 297, J. Haydn: Symfóni a
Sklenk a, posluLháč AMU. l. husle,
denosť dirigenta l celého orchestra,
č. 100 G dur "Vojenská") . Mladý d1·
Ján Kyj!'lvsk~· :?.. husl e, jozef K9 ška,
pričom však mnohé inter pre tačné ne! igent pres v edčil o svojom mimoriad viola a Milan C&rvenák, violončelo.
dostittky prezrádzali aj ne dostatočn9
Kv1t't ettstl fnterpretovali tent o pronom talen te nielen vlas tnou koncepčasový odstup od naštudov ania diela.
gram. SlličilHJ Vé kvartete č . 39 op. 33,
Nedeln(S matiné pre deti ( 18. l . J
ciou, al e a j sc hopnosťou pra co vať lli l
č . 3 "V táčie'' ]. Haydna , 2. sláčikové
sl už v minul os ti zlskalo okruh pravidetnl loch a zároveň vystavnť skladbu
kv a·rteto ]. Podprockého, Sláčl·k ové
d elných n:ív ~ tcv n lk'lv. Tcntora7. diri do kompa ktného celku. Spontánnos ť
kvarteto d mol, op. 34 A. Dvoi'áka.
prejavu v Ha ydnovej symfónii, h oci s
Treba poznamenať, že jozef K9ška
je vlas tne jedin9m členom b9va lého
malými n epresno sťami nástrojov , bo·
zloženia s úboru: po jeho ro-zpade sa
la ús pechom d i-rigenta ·i celéh o o rstal profesorom na košickom konzerchestra.
vatóriu a tu našiel vhodn9ch partnerov na obnovu súboru a jeho činno s
Slá vnostný koncert k oslavám Vf·
ti. Nevýhoda nepravldelného s tretávatn zného februára ( 26. 2.] dirigov al
nia sa s prlmáriom neznlžila nároTomá š Koutnlk , só lis tom bol 1trúbkár
ky, snáď Iba ovplyvnil a v9ber kvarVladimir jaško [ S. ]urovsk9: Sym!o·
teta J. Haydna, kde l. husle majú
zväčš a sólistické úseky a ostatné hin·
nické scherzo, J. N. Humme·l : Kon·
sv viac-menej podporujú náladovú a
cert pre t r úbku a orchester Es dur,
farebnú atmosféru diela. PodprockéA. Dvoi'ák: Sym.fó ni a.,č. 6 D dur , op.
ho 2. sláči kové kv.a!'lteto znelo vy·
60]. Skrátenie Jurovs kého skla dby nerovnane, konclzne a tvarovo i v9razovo presvedčivo . VyV'rcholen!m ve·
považu jeme za dôs tojný prfst up k
čera z hla diska hodnoty umeleckého
tvorbe s lovenského sklada tela. Výber
v9konu, bolo Dvorákovo Kvar teto
danej skladby bolo treba zváži ť už v
d mol, čo dáva tušiť dalšie tv orivé
dramaturgickej pr!prave koncertu. Do
smerovanie nového Ko šic kéh o kvarte·
Basjsta )6D Galia
centra pozornosti sa dostal talente·
ta.
vaný Vla dio1lr jaško: pekn9m tónom.
Poslauné januárové koncerty ( 28.
gov ::11 Maľlán Vach, spoluúčinkoval
a 29. l.] patrili vokálno-lnštrumenv9raznou dynamickou škálou a muziDl3tský zbor pri ZK ROH vsz. (zbortá ln~m skladbám G. Mahlera (Pi eser1
kantským sebavedom!m spr!stupnil v
majsterka Olga Varrns ka J a posluchä- o mNvych deťoch) a W. A. Mozarta
Košiciach
zatia l nehrané Hummelovo
čl ko~ickf!ho konzervatória huslis[Rekviem J. Státnu filharmóniu Ko ši·
dielo. Tomáš Koutnfk bol v porovnata ]:'in Tlmčák (L. van Beethoven: Roce, Spevácky zbor mesta B•r atislavy
ma ncn F áur, op. 5UJ a sopranistka
[zbormajster Ladislav Holá·sek J a só·
nl s predchádzajúcim h os ť ovan!m v
Iv eta Matyášová (DvoMk: ária z ope·
lis tov - Vikltóriu Stracenskú, Hanu
Košiciach menej sústreden9. ť a žko ·
ry Rusalka). Orchestrálna Detská sui· Stolfovú, Vojtecha Kociána a Pet-r a
pádnejšl, a ta k sa mu nedarilo an i
ta E. Denlrsova, Styri rozprávky pre
Mi kuláša viedo l Richard Zimmer. Hov
Dvoi'ákovej rozsiahlej symfónii.
d et~kv zbor a orchester na s lová T.
cl početné publikum prilákalo práve
LfDIA URBANCIKOVA
Mozartova Rekviem , umelecky viac
Janovica od I. Bázlika u Kardo~ova

Verdiho Dva ia Foscariovci na scéne štátneho divadla vKošiciach

GRAMORECENZIE

Neprávom zabudnuté
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GIUSEPPE VERDI: DVAJA FOSCARlOVCI. Opera v troch dejstv6ch. Lib·
rcto: F. M. Piave. Preklad: Jozef Surina. Dirigent: Richard Zimmer. Relisér: Marián Chudovskf. Scéna a kostýmy: Peter Caneckf a. h. Zbor·
majsterka: Júlia Réczová. Choreografia: Stanislav Remar. Slovenská premiéra 27. 2. a l. 3. 1987 v So v Koii ciach.
Slovens ká premiéra opery I du e dovan!e. Hosťujúc! Richard Zimmer
Foscurl, ktorú pripravil o pern9 súako de butujúc! opern9 dirigent v9bor So v Košiciach, bola z hladi ska
ra zne zv9šll náročno s ť orchestrálne j
insce nač néh o obsažná a z drama turinterpretácie, čo sa odrazilo v kvagic kého objavná. Dokumentovala, že
lite Intonácie, s úhry, zvukového ideá·
táto opera 3 1 - ročnéh·o Verdiho je zr e- lu, vo variabilnej, sólistom prlspôsolé, životasch opné dielo, u nás neprá- bive j dynamike, v optimálnej metrovom zabudnuté. Košické pu blikum
rytmickej pulzác!! sprievodu. Horna·
malo možnos t už v minulom s to r oč ! génnou s ú čas ťou hudobného priebevi die ť tú to operu, keď n ecel9ch 10
hu ope ry bol zbor v našrudovan! Júrokov po jej r!ms kej pr emiér e ju v
lie Ráczovej.
r. 1853 uv ied la v Košiciach divadelVo v9razovo neopa kovatelneJ poloná spoloč n os t Szabó Havi-G ócs z Arahe spieva a rozohráv a "beethovenovdu a potom ešte a j v roku 1864 .a ko
skú" postavu }a copa Foscarlho zaslú·
b e ne f ič n é predstavenie ma ďa r s k e j d ižil9 umel ec Jozef Konder. Predstavi·
vadeln ej s pol oč no s ti Józsefa Szabóu.
telky Lucrezle Conta rinl - Alžbeta
Dra maturgia opery je pomerne uceleMrázová a v alternácii Eliš ka Papná, s drama ticky akcent ovan9 m1 scépová sa zásadne Hš!a poľl.a t!m tejto
nami, s hudobne nádherl'\9ml a nsám- zauj!m avej Verdiho hrdinky. Pappoblnml, nk9ml sú kva rteto, č l terceto
vá je j vtlá ča punc dramatizmu, citov 2. de js tve vo väzenske j cele.
vú š! rku, bol esť l odhodlanie manInscená cia opery má optim álny tv ar
želky a matky. Lucrez!a A. Mrázav hudobnom na študovan!, spevá ckych
vej je krehká , skôr ochranu potrebuv9konoch, réžii i vo v9pruv e. Velmi
júca, než za slobodu manžel a bojucenné na réžii je to, že v n e j ni et
júoa žena, č o zn a čne oslabuje vn(ttorné n.ap!ltie, dynamizmus l potrebnú
akej korv ek rutiny č l ša blóny. Je nepoplera terne tvorivá vo vztahu k Ver- vokálnu pr leraznost tejto postavy.
diho hu dbe l k duchu rlsorglmenta ,
úlohu Francesca Foscarlho Interale l vo vztahu k ď alš !m spolutvor - pretuje dr. Peter Sárd vokálne velmi
com tej to úspešn e j inscenácie. Chu- kultivova ne l z hladiska hudobného
dovs k9 využtl viacero rež!jn9ch a ja- fr ázovania a artikulácie. Postavu alv!skov9ch
prostriedkov ("s liedivé"
ternuje Fran tišek Balún, ktor9 sa v
oko reflektora, š tafáž neustál e "s llekreácii s ú s treďuje na dilemu otec čl
diaclch" voja kov, presvle tená vla jka
dóža a ri eši ju v te jto rozporuplnostl
úspešne. N áro č nou na stvárnenie je v
s t !e ň ov 9m obrazom zo zasadnutia
rady Desiat ich ako nosHelka v! acv9opere postava Jacopa Loredana, vel:nna movosti a ďal š ie) .na p res v e d či v é
ml v9znamná z dramaturgického hlavytvorenie tiesnivého ovzdušia st radis ka opery , no predsa len žijúca v
chu , nedôvery , pomsty, ktoré obkl otieni dvoch Foscar1ov cov a Lucrezle.
povalo benátsky štá t v 15. s t o roči,
juraj Som orjal túto postavu nielenže
kedy bola ohrozená moc benáts keh o
držf ce l9 čas v jej dramatickom nadóžu.
p!lt!, .a.le súhlasne s réž.iou skvele ak·
Pop r! my šli enkovo jednotnej reži]·
centuje jej až osudové poslanie v
ne j koncepcii bolo v9znnmotvorn9m
opere. V a lternác ii debutoval v posubjektom insceni\cie hudobné n aštu·
sta ve Jozef Havasi. Jeho s tvárnenie

MIRELLA FRENI

Allbeta Mrúov6 (Lucrezial, Jozef
Kondor (Jacop Foscari) a dr. Peter
Bárt (Francesco F•cari 1 v koiickej
lnscem\cii Verdiho opery DvaJa FosSnlmk-a : O. Béreš
cariovci.
je pomerne priamočiare, postave ch9ba záludnosť l pre tl.u choa rakterlstlcká pointa.
Skvelá Je scéna Petra Caneckého.
Javisko horizontálne premosťuje konštrukcia n!zkeho stlporadla a umocňuje svojimi prostriedkami réž.lu myšlienku vojensko-policajného teroru. V kos t9moch P. Caneckého je v9·
znamov9m znakom štylizovaná diferenciácia šedého oblečenia zboru n-a
r-o zdiel od kv.a.Tteta, respekt!ve okteta sólistov. Okrem spomenut9ch to
boli v alternáciách Július Regec a
Gabriel Szakál, Má·rla Harnádková a
Katarlna Mereššová, Emll Merhelm a
Ladisla v Pača), Karol Mareček a Gejza Spišiak.
Preklad libreta (prek lada tel Jozef
S url na l nepatr! k najpoetlckejš!m a
v zmysle speváckej reklamácie 1 k
pomerne n.amá·hav9m.
DITA MARENCINOVA

K hosťovaniu Moskovského divadla 'Leninského komsomolu

JUNO A AVOS

Zébor z inscenácie Junil a Avos.
je málo prlležttosu pre našinca s lesúčas n é výv ojové trendy hudobnozába vné ho divadla, konkrétne
muzikálového žánru. Okrem s poradlck9ch, sem-tam sa objavujúcich pokusov z domácej s kladatels ke j dielne
1napr. Cyra no z predmestia, Brzdy l
zostáva kontakt so s ú ča sn 9 m svetovým di anlm prakt icky nul ov9 - pre
w nleten9ch jed incov, ak!o a j p·t·e od horn!kov sn obmedzu je v !lčšln ou len
na prácne "z h áňa nie" gramoplatnl,
pr!p. videokaziet a množs tvo po•k usov
dostat sa aspoň do sused neJ' Budapešti na vypreda n9 muzikál Cats ...
N-ielenže nám v sledova n! ch9ba kontinuita s pra ktickou div adelnou p-roduk ciou (ktore j je d i neč nos t zážitku
nemOže fil m, a-kokrolv ek dob re profesionálne uroben9, no v nás ledn ej pOvod nosti druhorad9, v žiadnom pr!pade na hr a diť). ale ch9ba nám a j
profes ioná lna, špecializova ná muzikálová scéna a t9m aj možnost konfrontácii.
Preto sme so zv9 šen9m záu jmom
prlv!tnli v Bratislave hos ť ov a ni e Mu.kovského divadla Leninského komaomolu, ktoré 13. a 14. februára t. r .
uviedlo ~v o Hviezdoslavovom divadle
titul )uno a Avos autorov Andreja
Voznesenského ( li,1n-eto l a Ale:a:eja
Rybnikova (hudba 1 v réžii hla,v ného
režiséra. divadl a, zaslúžilého umelca
Marka Zacharova.
. ~Qckov á opera, moderná opera, muztkál-féria . .. To sú tli označenia s
ktor9mt sme sa stretli pn pokuso'ch
dov a ť

Sn!mka: archlv Slovkoncertu
o žánrové vymedzenie diela }uno a
Avos, považovaného v súčasno s t-l vo
svete za jeden z 'troch na ]zau]lmave jš!ch titulov hudobnozá bavného diva dla posledn9ch rok-ov (popri tituloch Cats a Nedela v parku s Georgom) . Spor o toto striktné vymedzenie nie Je vo v9s ledku dôležlt9 ; napokon, nie je ani možn9, pretože Juno a Avos je predovšetk9m syntetlck9 hudobnodiva deln9 tvar volného,
kolážového charakteru vo vlas tnom
foormovom pôdoryse, v detailoch silne
ovplyvnen9
Hlmov9mi v9razov9mi
prost.rledkami. Je to profesionálne vynik a júco rea lizova ná syntéza domáceho a svetového , sta rého a nového.
spojenie tradlcle s pr!tomnostou a v
náznakoch a j s budúcnosťou. Aktuálna syntéza, poznačená v tvorivom
procese i v konečnom v9sledku sv·oJho tvaru hladan!m , ale každ9 moment tohto hlada ni.a je logicky zd0vodnlteln9, opodstatnen9 a shlžl s poločn e ) finálnej veci: z!skavat pre kvalitné umelecké hodnoty súč a sného ,
na jm!! mladého poslucháč a a diváka.
Tento cie l diela považujem pri súčasnom
stave absentujúcich v9.razn9ch hodnOt v oblasti tzv. populárne) hudby za na jdôležitejš i. Je zároveň jednou z cies t ako momo neumelo udržať a rozv! ja( životnost metaforlzujúceho
muzi-ká lového žánru ...

Ak hovorime o syntéze, v pr!pade
}uno a Avos je prepojenie slova, hudby a pohybovej akcie - t. ). hereckého majstrovstva, speváckych v9konov l choreograflck9ch vstupov dotlahnU'té do vysoko profesionálnej rovlny, a to predovšetk9m v realizácii
samotnej predlohy. Zá~luhu na tom
má cel9 tlm tvorcov l realizátorov
a vo v9sledku Ich práce cltlt viac
než Inokedy z a nietenosť a pravú ansámblovú spoluprácu. JeJ korunou je
režisér Mark Zacharov, ktorého osobité videnie sme obdivovali il'ovnako
v plastlckostl v9stavby diela (nároč
né, pritom zretelné rozl!šenle hlavného a nlekolk9ch vedlajšlch plánov.
znásobenie úloh, atď . ), v jeho neustálom dynamickom napät! (na ktorom sa .okrem Qčlnkujúclch spolupodlelall pružná, symbolikou zv9raznená choreografia národného umelca
Vladimlra VasiUeva a ekon·omlcky
účebná scén·a Olega Sejncisa) ako aj
v zauj!mavom. l keď nie novom, ale
pre divadlo rozhodne neobvyklom
uplatňovan!
detailov (v návrhoch
kost9mov i rekv iz!t Valentlny KomolovoveJ, v prekvapujúcich dellaclch
momentilch, v použiti symbolov, sveteln9ch a dymov9ch efektov, ohňa a
pod.). Zaujlmavá je ešte jedna skutočnosť: k9m v doterajšej sledovaneJ
hudobno-zábavno-divadelnej praxi sme
sa s režisé-r om stretli prevažne ako s
hlavn9m, rozhodujúcim tvorcom v9sledného Insc enačného tvaru, v prlpade }uno a Avos Je jeho post pov9·
šen9 do polohy spolutvorcu
diela.
Mark Za charov je absolOtne rovnocenn9m partnerom autorov nudby l
libreta (dokonca sl mysllm, že Ich
miestami 1 prevyšuje) a jeho tvorlv9
zástoj možno prirovnať k postaveniu
filmového Tel!lséra.
Opä t sme obdivovali všestrannosť
sovietskych umelcov (stretli sme sa s
ňou naposledy pri nedávnom hosťo
vaní Moskovskej operety), najmä
vš ak
vyčerpáva]Qcl,
po vš etk9ch
stránkach náročn9 a vynikajúci v9kon hlavného predstavitela zaslúžilého umelca Nikolaja Karal!encova
(gróf Rezanov). ale aj ostatn9ch:
zaslQžlleJ umelkyne J. SanfDoyej, G.
Troflmova, J. Naumk.loa, A. Abdnion,
V. Srriafeva a ďalšieh .
(Pokračov a nie na 7. str. )

Spomedzi hviezd operného neba je Mlrena Freniová jednou z mála t9ch, ktoré sme mohli obdivov-at na javisku opery SND. Teraz sa s jej jedl·
nečn9m umen!m stretávame opäť prostredn!ctvom
gramorecltálu, vyrobeného v licencii firmy Decca
Internacional, London. Z dnes ul! vyše tridsaťroč
nej umeleckej dráhy speváčky nám gramoplatr.a
ponúka reprezentaUvny v9·ber (ohranlčen9 rokmi
1962-1980), ktor9 do Istej miery cha rakterizuje
je j hlasov9 v9voj od lyrického sopránu pre soprán lyricko-mladodramatlck9. K úplnosti JeJ umeleckého profilu v ňom vlastne ch9ba len niektorá
z väčšieh verd·l ovsk9ch úloh. Nie je to však závažnejš! dramat urglck9 nedostatok, lebo práve v
tejto repertoárovej oblasti sa jeJ lnterprerečné
kvality nepresadzujú tak jednoznačne ako v typicky lyrickom repertoári. Veď aj samotn9 svetov9
úspech tejto spevá čky z počiatku šestdeslatych
rokov sa dá vysvetliť práve jej typovou a programovo zdôrazl'lova·nou odlišnosťou od velk9Ch primadon opern9ch javisk prv9ch povojnov9ch desať
roč! ( Callra sová, Sutherlandová, Tebaldlová, Nllssonová, Prlceová atď . ). v porovnani s ktor9m1
bola jej spevácka a vôbec umelecká podstata,
pro.klamujúca d1evčensk9 jas a nehu, lúbeznost
a krehlrosť, člmsl nov9m, nekompllkov-nn9m, odtraglzovan9m, če> pôsobUo ako dQšok čerstvej vody.
Vzorovou ukážkou práve takejto Frenlovej je
n.a platni jeJ Nl!lllmetta z Falstaffa a, prl·rodzene,
tiež dve ukáZky z jej legendárnej Mimi, pli Interpretácii ktoreJ sa dokázala nielen hlasovo, ale
1 osobnostne ste>tožnlt s p-ostavou Pucclnlm poludštenej grlsetky. Najst.a ršla z nahrávok Händlova Alclna - objasňuje, prečo jej v počiat
koch umeleckej dráhy boli bllzke Mozartova Zerlln.a a Zuzanka. Vzorov9m1 ukážkami Frenlovej
technicky suver énneho, citovo bohatého a dynamloky •p repracovaného prejavu sú e§te oba v9·
stupy z Madame Butterfly a ária Matildy z Rossiniho Vlllama Tella. Naproti tomu modlitba Tosky
a scéOJa• z Bel-llnlho opery Blanca a Fernando,
ktorá je dramaturglck9m "bonbónlkomy . pl~·tne,
naznačujú už aj Isté Umlty umelkyne v smere
úloh dramatlck9ch čl r9d·z o bel cantov9ch, kde
jej ch9ba tm-avšia farba a schopnost hlasom tlmočiť tragické hlbky charakterov čl sltuécU. Tieto
manká napr. nebadáme u R. Scottovej, jej partnerky v Belllnlm. Interpretačné umenie Frenlovef je natolko očarujúce, že jeho ctitelia zadste
rutu}(!, že platňa neprináša (možno na (!kor druhej árie Alclny a šk-ovránčej plesne Neddy) a)
ukážky z . jej pod•a nla Suzel, Lauretty, Liu, Adlny ,
Mlcaely, Margaréty, alebo Taťjany, ktorou nás ba•k
doj81La na Javisku ·opery St--;D. Lesk recenzovanej pla·t nl dodávaj\l aj názvy orchestrov a mená
dirigentov, s ktorr.ru Franlov4 jednotlivé Arte
nahrala a medzi ktor9ml nech9bajQ o. 1. Beritnskl -a Vledenskl fi1harmonlcl a dirigenti Bonynge,
Soltl, Challly, Resciano, Magiera, Patané a Karajan.
OPERNt SOIRE2

© OPUS, Stereo 9118 1455
Ide o v9ber árU v podaní strednej a mladej generácie sólistov opery SND.' K9m k úrovni Interpretác-Ie jednotllv9ch árii nemomo mat zásadnejšie v9hrady , Isté rozpaky vyvoláva v9ber sólistov
l árii, v ktorom sa ťažko hladajú stopy d-ajakého
hlbšieho čl k oncepčnejšieho zámeru (na•p r. na
rozdiel od platne Slávne hlasy slovenskej opery,
tak-tiež OPUS, 1986) . Za ďalši nedostatok povalujeme ch9bajl1ce údaje o roku realizácie rozhlasov9ch nahrávok, z ktor9ch boU ukážky prevzaté
(pravdepodobne všetky boli nasn!mané v priebehu' 70-tych r·o kov), takže pre budúcnost ostane záhadou, aké štádium umeleckého v9voja jednotliv9ch spevákov tá-ktorá nahrávka prezentuje.
Aspoň stručne k jednotllv9m ukážkam. V án!
z Bonooclnlho Grlseldy Peter Dvorsk9 ukazuje nielen pr!slovečnú krásu "tallanskejy farby svojho
Masu. Jeho prejav rpOsob! virtuózne a prekvapuje
dynamickou d-Iferencovanosťou. K·ameňom úrazu
bezpečne zvládnutej Kava-t !ny Roslny z Palslellovho
Barbiera v podan! Sidónie Haljakovej je fakt ,
že pokojná a melancholická nálada árie neumožňuje speváčke vyž!vat sa vo vokálnych efektoch,
ktoré sú najvlastnejšou doménou tejto umelkyne.
Pre Interpretačné umenle Juraja Hrubanta je ária
Bertarld.a z H!lndlovej Rodellndy netradičnou oblasťou, no spevákove skúsenosti s mozartovsk9ml
partami mu ju do Istej miery prl•blll!ujú a umožI1ujú mu poctivo sa vyrovnať s jej nástrahami. Na
v9ber repertoáru asi najviac doplatil Sergej Kopčák, ktorého regist rová ár.~a LeporeU.a z Dona
Giovanniho na·Jmä Istou zvukovou ostrosťou v
menšou uhla deno sťou zaostáva ak nie za cel'kovou úrovňou tejto pl•a tne, tak u r čite za úrovňou
Interpretácie väč šiny člslel na jeho vlastnej profllovej platni. Ľúbezná a Ideálne dievčenská je
š kovránčia
pi eseň Sarče z Hubl čky v podan!
Magdalény Hajóssyove) , aj keď svotho času v nel
Anna Martvoňová dosahovala sice menej virtuózny, no cHovo vrúcnejšl účinok. Prekvapujúco zrelo, fa rebne tt Int e rpret ačne premyslene znie lyrlck9 soprán Eleny Hollčkovej v árii z DvoMkove) Armldy. V porovnani s ňou znie pekn9 hlas
jeJ kolegyne z lyrického hlasového odboru Anny
Czakovej v árii Aničky z Carostreloa akosi tnsltR.C. Tento dojem posilňuje aj sku-točnost, že
Ide o jedinú nahrávku nanasptevanú v jazyku ortgllnálu. Na strane druhej treba pripustiť, l!e urči·
tá ludovOiif prejavu nie )e v r.o zpore s duchom
WeberoveJ hudby. Áriu Santuzzy z Mascagniho
opery Sedliacka /!est, nahra.nú v trocha prlr9chlom tempe, Interpretuje Marta Nltranová s pravou veristlckou vervou a dramatlzmom, aj keď
to Ide miestami na úkor zvukovej jednolla.t ostl.
N-apokon, hoci doménou Petra Mikuláša sú skOr
Iné, než verd iovské basové postavy, jeho ária
Fliesca zo Simona Boc08!Ilegru sa vyznačuje vy sokou hlasovou kultúrou a vnútorn9m prežitkom.
LEO NOROVSKt

NAŠl OPERNÍ UMELCI
V ZAHRANIČÍ

NÁŠ ZAHRANIČNÝ HOSŤ
Mezzosopranistka

LUCIA VALENTINIOV TERR NIOVÁ
Luciu Valentlniová Terraniová je v talianskych i medzinárodných hudobných
kruhoch považovaná v súčasnosti za najlepšiu taliansku interpre tku rossiniovských hrdiniek m!Ji;ZOsopránového odbo·
ru, ku ktorému bol slávny skladatel
mimoriadne štedrý. V Taliansku sa bez
nej ne.zaoblde ani jeden festival Rossiniho diel v sklada telovom rodnom. mes- ·
te Pesare, ani žiadna Inscenácia Rossiniho predovšetkým vážnych opier na najvýzna mnejšlch talianskych 1 zah·ranlč
ných operných scénach.
Rodáčka z talianskeho kraja Veneto
(mes to Padova) , ktorý speváckou tradl·
clou okrem nej preslávili l dalšl dvaja
krajania, stálice medzinárodného operného neba - Katia Rlcclarelllová a Renato Bruson -, študovala na benátskom
konzervatóriu. Vel mi skoro pochopila, že
práve Rossiniho hudba vyhovuje jej hlasovému naturelu a rozhodla sa postaviť
svoju umeleckú kariéru n a lnterp.retácU
jeho diel. A ča s ukázal, že vol!la správne. Dnes patri popri unikátnej Interpretka a "zn ovuvzk rlesltelke" Rossiniho
vážnych opier, americkej mezzosopra·
nlstke Marylin Hornovej, k najvyhladávanej šlm interpretkám hudby slávneho
Pesarčana.

V hudobnfch kruhoch vás povaluji za
jedin6 taliansku lpecialiatku-interpretku
mezzoaopr6novfcb opernfch 6iob v taknanfch Rossiniho v61nycb operách ...
- Nielen v Rossiniho vážnych operách. Debutovala som s Rossiniho Popo·
luškou v roku 1969 v Brescil, potom som
vyhrala medzinárodnú súťaž rossinlovských hlasov v televlzll a hned nato
som mala velkú prlležltosť v roku 1973
"zaskočiť" za Indisponovanú Teresu Ber·
ganzovú znovu v opere Popolu§ka na
scéne milánskej La Scaly za dirigovania
Cla udia Abbada a v réžii Jeana- Pierra
Ponnella. Bol to pre mňa významný
kllok v začLatkoch mojej umeleckej kariéry. Už počas štúdii som sl uvedomila,
že Rossiniho spevácke party vyhovujú
môjmu hlasu, u preto som bola velmi
šťastná, že som su mohla uviesť práve v
jednej z jeho postáv.
Takle dalo by sa povedať, le ste za!!all valu spev6cku kariéru v La Scale.
-

Ano, moja medzinárodná kariéra sa
začala v Scale. A asi preto mám rada
Milánčanov a toto významné divadlo, kde
s a človeku všetko prihovára mlnu los·

tou, kudlul prešli mnoh ! význa mn! svetov! umelci u kde som mala J!rlležltos(
sa jednou z preferovaných inter pretlak dirigenta Claudia Abbada, pod
vedenlm ktorého som sa zúčastnil a aj
na nlekofkých zahraničnýc h tu·mé Lu
Scaly , z ktorých sl rada spomlnam na
moje vystúpenie v Rossiniho Popoluške
v Moskve. Nikdy nezabudnem na tarnojšlch operných nadšencov, ktor! sl medzi
sebou vtedy vymleňaH dva llstky na Tos·
ku za jeden llstok na P·opolušku, preto·
že to bolo pre nich nové, neznáme operné die lo.
stať

Vraj ate apievall kedysi aj v Prahe?
- Ano, bolo to v zač ia tkoch mojej kariéry. Účinkovali sme tam s orchestrom
a zborom RAl v rámci koncertnej sezó·
ny a spievala som i s Vňrou Soukupovou. Ja som však bola vtedy z a čia t o č
nlčka a hádam ona sa už n a mňa ani
nepamätá . . •
Vr6ťme

aa ale k Rossinimu. Ako ate
prilll na to, le by to mohol byť v61
"livotnt autor"?
- V podstate ho cltlm ak·O mne bllzkeh'O autora nielen po hudobnej s trán·
ke, ale l čo sa týka literárneho ducha
a historického obdobia, v ktorom žil. Je
to autor, u ktorého nielen operné árie,
ale l recltat!vy ma jú velkú umeleckú
pOsoblvost. Aj v Taliansku bol d lho zná·
my Iba ako autor komických opier. Až
prlchodom velkej speváčky Marylin Hornovej sa znovu objavHI na scéne i Rossiniho vážne opery. Mysllm, že sa zrne·
nll l vkus publika. Dnešné publikum vy.
drži sledov a ť l štvorhodlnovú Itosslniho
ope ru a hádam rad šej ako pomerne
krátku Mascagniho Sedliacku č esť. V sOčasnosti už v Taliansku existujú vhodn!
Interpreti aj Rossiniho vážny ch opoler.
Ako ate sa vy dostali k Roaainiho vUnym oper6mi'
- Už pri lnterp·retácll Popolušky som
zistila, že ju muslm Inak interpretov .t ť
vzhladom na mOj fyzický zjav, pretože
som dosť vysoká, než napr. Teresa Berganzová, ktorá je drobná a štlhla . MoJa
Popoluš ka musi byť s ta t oč ná a S'i lná ,
aby nakoniec zvlta zlla. Snažila som sa
to vyjadriť 1 hlasovým prejavom, ktorý
som musela neraz Nmit, ak som chcela
vy ja d r iť du ševné s tnvy hrdi nky. /1. ta k

Premiéra madarskej opernej novinky

ECCE HOMO
Znamenitú udal osť v hudo bnom živote
zaznamenali na§! južnl susedia v posled·
ných januárových di\och, kedy na scéne
budapeštianskej Státnej opery prvýkrát
zazneli tóny nového javiskového diela
Sándora Szokolayho. Premiéra bola oča 
kávaná s velkým naJpätlrn, lebo Szokolay - nesporne najúspešnejšl a najvýraznejšl súčasný maďarský operný skladatel po svojich predošlých troch
operách [Krvavá svadba, Hamlet, Sam·
son) nechal na uvedenie svojho dalšie·
ho diela - pašlove j opery Ecce homo čak a ť skoro poldruha desaťročia.
Jedným z najkrajšlch románov Gréka
Nikos Kazantzakisa [1883-1957) je jeho Kristus znovu ukrižovaný, známy 1
z filmového spracovania Julesa Dasslna
l Ten, ktorý musi zomrieť 1. ako námet
významný l v súvislosti s Gréckymi pašlaml Bohuslava Martlm1. Sándor SZ<Jko·
lay, ktorý patri medzi sklada tel ov, s tavajúclch svoje jav·iskové dieLa na literárnych predlohách, bol do takej miery
uchvátený humanistickou
výpoveďou
Kazantzaklsovej románovej fresky , že sa
rozhodol nielen zhudobniť dej, ale na
základe maďarského prekladu Pétera
Rubína sl sám vytvor11 aj libreto. Pri·
tom hudbu komponoval na maďarský
u zárov911 na nemecký text, u rčený pre
zahraničné uvedenie. (Dodatočným prekladom by mohlo dOjsť k na.rušenlu rytmu, melodických llnll a zákon<lv prozó·
die.)
Po vypočut! premiéry - ktorej slávnostný charakter popri pozvaných domá·
. clch a zahraničných hosť·och um ocňova 
la prltomnosť vdovy po splsovatelovl l naprte.k kladnej reakcii obecenstva
som tej mienky, !e väčš! úspech prlnáležl Szo.kolayrnu skladatelovl ako 11b·
retlst.ovl. Ztal, dielo je dramaturgicky
p·redlmenzované a v prvých dvoch dejstvách preťažené sice krásnymi , ale predsa leri mozaikovitými epizódami !Ivota
gréc kehó mestečka Lykovrlsl, čim je n arušená dramatická rovno vána diela vyhrotenie sociálneho konfliktu a tragéd ie pastier.a Manollosa je koncentro·
va ná Iba v troch scénach pos1edného

dejstva. Chýba teda tá dramatická kon·
centrácla Kazantzaklsovej predlohy, kto·
rá robi práve dielo Martinu tak ým s trhujúcim. Vo výv·o jl hudobnej reč i Sándora Szokolayho znamená Ecce homo
velkú a zuuj lmavú zmenu: Oproti pred·
chádzajúclm dielam, ktor9ch podst.atu
tvori a tonálna chromatlka, sa postupne
preorientova l na tonálnu melodicko s ť ,
aby ., tým vrátil harmónii a melódii svo;
je práva", ako to zdOraznil vo svojich
predlpremlérových rozhovoroch. Hudob.né
tkanivo diela pozos táva z pest rofa·reb·
n ých niti, ktorých š kála siaha od stredovek 9ch g regor!ánských m elód ii cez

Lucia Valentinlová Terraniová v titulnej
postave Roaainiho opery Talianka v Al·
llrl.
pri Inter pr etácii tejto postavy som sl
uvedom ila , že mOj filas by bol vhodnejši
pre dramatlckejšl Rossini ho repertoár.
Ako aa m6 pripravovať spevák u:a interpret6ciu Rossiniho hudby? M6te dala·
kf lpeciálny .,recept"?
- Už d lho sa venujem Interpretá cii
Rossinih o hudby , preto pre mňa stretnu ·
tie s nov ou Rossiniho pa rtitúrou je ove·
la jednoduch šie ; viem , že tam, kde bu·
de vera nOt, budem mat skutočn9 pOžl·
tok zo spieva nia. Mám rada jeho spevác ke ·party , v ktorých sa vyskytujú
prudké prechody z hlbok9ch do vysokých polOh, a to ovela ra dšej ako po·
ko jné 11neárn e spievanie. Je to vzrušu júce ako ·pohyb a k r obata na hrazde. To,
čo azda mOže byť pre niektorého kole·
gu-speváka komplikov ané, pre m ň a sa
stáva jednodu ché , č iže cltlrn celú zá lež!·
tost dosť osobne. Mysllm, že treba mať
sChopnost ana lýzy a zn ačnú dávku inteligencie. Spievanie Rossiniho speváck ych
partov musi byť vyrovnané a presné ako
u Glucka. U publi ka musi spevák vyvoJ.a t do jem , že interpretá cia Rossiniho
hudby je jednoduchá a lahká. Divák
n ikdy nesmie zb a dať spevákovú n ámahu.
Ako jedna z poprednfch s6i!asnfch in·
terpretiek Rossiniho hudby máte dôvod
niečo mu ako skladatelovl vytkn6ť?
- 1\i kdy by som sl n i ečo ta ké nedovolila . Ako možno vôbec kritizovať ta kého geniá lneho skladatela, akým bol
Gl oacchlno Itosslnl . .. ?
Pripravila: ANNA PODOLSKA, Miláno
ma li prvotrtednu úroveň. Zvláš ť treba
vyzdvihnúť c;;trhuj(tcl výkon Magdy Kal· '
má rov e j [ Ka ta rlna]. Andrásá Molná ra
( Manol1os ) a Sándora Sólyom-Nagya
( Pana jo·tls ). Scéna Gábora Forralho je
krásna a dýcha potrebnou atmosférou .
kostýmy Pétera Makalh<l výbo·rne vystl·
hujú charaktery postáv a režisér Andrés
Mlkó p•l ne využil zálubu v aranžovanl
velký ch zborových s cén. Za d•l rigentským pultom s táli dve di ametrálne sa
llštace osobnosti, a ta k porovna nie Ich
výk<lnov je zaujlmavým momentom už
len pre to. lebo tým vznikli dve cha rak·
terls tic ky úplne odlišné preds tavenia .
Premié ru dlrtgoval a celé prlpravné prá·
ce naštud ova n ia viedol sám Sánd or Szo·

Záber z inscenácie Szukolayuvej opery Ecce homo.
grécko-t urecké folklórne prvky až po
strohé harmonické väzby evokujúce
s kladby s tarého Liszta , pr i čom krásne,
Invenčne boha té poetlcko·lyrlcké s cény
sa striedajú so strhujúcimi, priam ,. bo·
rlsgodunovskýrnl" zborovými freskami.
Na fascinujúcu scénu založenia dedin y
Turkami prenasledovanými utečen ca m i ,
kon čiacu mohutným dvojitým chorálom ,
je naozaj ťažko zabudnúť. Velmi vyd a ·
rené sú aj orchestrálne medZilhry plynule spájajúce jednotlivé scény.
Vedenie opery uviedlo dielo hned v
dvoch kompletných alternáciách, č o
prakticky znamená obsadenie štyridsiatich sóllst.ovl Z lnter·pretácie oboch o bsa den! bala cltit úplná za ujatosť účinku jú 
cich k novému di elu . a ta k Ich výkony

Národná umelkyňa Gabriela Beňai!ko·
d spiev al a v októbri v San Franciscu
titulnú úlohu Janáčkovej Jej pastorkyne
po boku L. Rysanekove j, W. Ochrnanna
a N. Rosens helna pod tak tovkou Ch.
Ma ckerrasa. V to m Istom mesiaci " za·
chránila " premiéru Verd iho Otelia v novootvorenom losangeleskom Music Cen·
ter po boku P. Domlnga a s. Milnesa.
Vo fe bruári 1967 sa us kutočn i l je j ofl·
clálny de·but na scéne newyo rskej MET
v úlohe Mlc-a ely v Bizetovej Carmen , kto·
rú spieva la v 6 predstaveniach v a lternácii s I. Cotrubasovou. Car men bola
A. Baltsa , José - J. Ca rreras a EscarnllUom S. Ra mey. Predstavenia, kt oré boli
aj televlziou prenáša né na územi USA,
d lrlgovan J. Levine. V newyors kej Ca rne·
gle Hall vytvorila G. Beňačk ová titulnú
postavu Dvoi'ákove j Rusa lky, ktorú spieva v ap rlll v nove j pro dukcii viedenske j
štátnej opery.

kolay, ~9m jeho pomuc nlkom il druh 9m
dirigentom bol mladý, súdiac podla podaného výkonu mimoriadne nad an9.
Is tván D~nes .
Kým v Szokolay ho d ll'igentskum vý·
kone sa p·lne od zrka d li lo akési n eoh ra ·
nlč e né
vlnen ie e p lc ko·r oz·právačskéh o
chara kteru jeho nature lu ( bol o cltlt, s
akým pôžitkom vychut náva krásu a medlta tfvnost vlastnej hud by) , Is tván Dé·
nes svof(m zdravým u t riezvym dir igent ·
s kým prlstupom a silou svojej osobn o sťl
vydolova l z pa rtitúry viac dra mutického
elánu, ma rka ntnejšie vykreslil obrysy a
rozšfrll paletu f.arebn9ch odtieňov , čim
odkryl novú, pes trejši u tvár tohto krás·
neho, aj na priek uvedeným výhradám
velmi pOsoblvé ho diela. JOZEF VARGA

Jozef Kundlák ako Nemorino v bratislavskej inacen6cii Donizettiho opery N6poj lálky.
N6rodnf umelec Peter Dvorskf sa p.o
debute vo Verdiho Travlate vrátil na
scénu MET, kde spieval v dv'Och pred·
stavenlach Pucciniho Madarne Bu tterfly
s R. Scottovou a L. Carlson om pod taktovkou T. Fulto.na, ktoré boli rozhla sova vysielané na územi USA, a v dvoch
predstaveniach Pucciniho Bohémy s K.
Hong, M. Merrlttovou, A. Thompsonom
a F. Furlanettom pod taktovk·ou J. Rudela. Úlohu alternoval s D. Gu'iyásorn, D.
0'1\ elllom a V. Colorn. Tú Istú úlohu spieval za c horého L. Pa va rottiho st riedav{)
s R. Me ttrem v Zeneve spelu- s -F. Izzo
D'Amlco, M. Renéé, T. Hampsonom a R.
Cuforl om. Dirigentom bol A. Jordan. Na
scéne Bavorskej štátnej opery h os ťo val
v predstavenl Verdiho Maškarnéh·o bá lu
s T. Zylls-Garou a P. Cappucc1lllm pod
vedenlm T. Llptona a popri viedenských
vystÚ'penlach v Pucciniho Manon Lescaut
vytvori v aprll1 vo Viedni po prvý raz
na javisku postavu Princa v Dvoi'ákove j
Rusalke. Réžiu má o. Schenk, diriguje
nár. um. V. Neum.ann, Rusal kou je G.
Bei\ ačková, Ježibabu
l Kiíažnú s pieva
E. Rand ová a Vodnlka J. Nes terenko.
Zaalililf umelec Sergej Kopčák su
vracia na scénu MET, kd e vystupuje v
Osmich predstaveniach Musorgs kého Bo·
rlsa Godunova, šesťkrát ako VarLaam
(ktorý bude prenášaný roz-hlasom v
USA) a dvakrát ako Plmen. Predstavenie
diriguje J. Conlon , v úlohe Borisa a lternuje M. Talvela s P. Pllshkorn, ktorý v
prvých predstaveniach spieva ú lo hu PI·
mena. Dlmltrl j je V. Popov a M. Raj č ln ,
Marlnou S. Mlneva a C. Ciurca a úloh u
Va rlaama v posledných dvoch p redst s ·
venl·ach spieva A. Berberlan. Umelec vy~túpi tiež n a scéne Carnegie Hall v kon·
certnom predstavenl Dvoi'ákovej Rusal·
ky s G. Beň a čkovou , T. Jenklnso m a L.
Kelrnovou pod ta ktovkou d irigentky E.
Quelerovej.
Mezzosopranistka Eva Randová po n o·
vembr ovom triumfe v londýns ke j Co·
vent Ga rden v úlohe Kostolnlčk y z Ja·
n áč k ovej Pastor kyne pod taktov kou B.
Haltlnka, v réžii J, Ljublmova a s A.
Putnamovou, P. Langridgorn a N. Rosenshelnom [v prv.o m českom uveden!
opery na anglickej pôde) sp ieva v ja·
nuá rt 1967 úlohu Venu še vo Wagnera ·
vom Ta nnhäuserovl v piatich predstaveniach MET pod taktovkou J. Levlna .
Alžbetu alte rnu jú J. Normannová a L.
Rysa nek ová, Ta nnhäuserom budú R. Cas·
sllly , E. Sooter a W. Johns, W.olfremom
H. Ha gega r<i a J. Hynnlnen, Landgrafom
J. H. Rooterlng. Venušu v posled ných
d voch reprlzach s pieva G. Gllmor e ová .
V apr iU spieva dv ojúlohu Ježibaby a
K ňa žne j vo viedenskej Rusalke .
Tenorista Jozef Kundlák sp ieva l v ja·
nuá rl v dvoch predstaveniaCh Mo2lllrt ov·
ho Dona Giovanniho v americkom Hous·
tone [ di r igent G. Neuh old) s G. Qulli ·
corn, E. Connellovou a S. Nev esovou. v u.
fell'ruárl Nem orlno v S tu ttgarte pod ta k·
tovkou T. Fultona a v marci v tali an·
s kom Teatro Cornuna le v Bol ogni alte r·
no va! t ú Is tú úlohu s L. Pavarottim. Do
ma spieva v aprll1 pod ta ktov kou j.
Conlono a po prvý ra z Rossiniho Stu but
Mater u v má ji Dvo i'ákovo Re kviem a v
SND po prvý raz Verdiho Vojvodu v Rl·
gole ttovl.
-hs-

Slovenská filharmónia· koncerty pre závody
najmll v pompéznosti a vonkajšom lesVäčšia polovica koncertov tdhto cyklu
- v tzv. prvom porad! - sa uskutočni ·
ku.
O Verdiho Quattro pezzi sacr! sn vsel-a od novembra 1986 do februára 1987.
obecne konštatuje, že nedosahuj(! význaZatial bez podstatnejš!ch programových
mu a veJkootl či u! Jeho Rekviem, ale·
l term!nových zmien a za skut-očne sllstredenej pozornosti · návštevn!kov.
bo niektorých opier .. . No predsa Ich Dramaturgia v snahe neopustlt pôdu
predovšetký·m majstrovstvom mel.odlky
poslucháčsky ·p r!stupnejš!ch skladieb sla- prlpomlnajá a sd tak pre poslucháčov
pdtavé. Mo!no i preto Ich dramaturgia
hala často po známych menách .,osvedpo vlaňajšom uveden! zopakovala a začených" autorov, no nebránila sa ani
novým uvedeniam diel čt u! menej hrá- radlla l do dalšlebo abonentného cyk·
vaných, alebo menej známych autorov,
lu (B). Podiel n.a Ich priaznivom interpretačnom výsledku patri jednak zborresp. koncertne ešte u nás neuvedených
majsterka MargJ.te Gergelovej, ako aj
skladieb.
Otázka ostáva, nakolk-o pri sn.ahe .,dr- dirigentovi Oliverovi Dohnányimu, ktorého umelecké zanga!ovan1e bolo zrežať sa" osvedčených mien treba siahať
aj po Ich dalšej, menej známej, resp. teJné a 1 v dal šom diele večera - Badkrajovej tvorbe. Uvedomujeme sl však, ·l ade pre lesný roh a orchester od Euže to u! je jedna z otázok koncertného gena Suchoňa. O sympatické vyznenie
tohto Suchoňovh·O opusu z cyklu .,Mlaživota vObec (a dotýka sa aj sllčasnej
dé letá" sa kvalitnou interpretáciou zatvorby) - čl má zaznievať všetko, čo
je napísané, alebo len výber, posvätený shUII 1 sólista Ján Budzák. V prlpade
krltérlaml špecifických nárokov, ktoré
tohto dieLa Hlo o jeho prvé verejné uvesdvlsla s hodnotami, podstatou umenia
denie, no s jeho zvukovou podobou sa
autor oboznámil u! pred deslat1m1 roka pod.
ml (ako sám uviedol v rozhovore) ked
Velká lroncertná prevádzka SF však
J. Budzák a Komorné zdru!en1e s dirivy!aduje 1 repertoárov(! variabilitu a
existenciu dalšlch svojich cykli ov (sll gentom Vlastlm1lom Horákom nahrali
Ile! abonentné a v istom zmysle via- dielo pre trvalý fond Cs. TOZhlasu v
zané na Iných poslucháčov) mO!e pri Bratislave. Hoci premiérové uvedenie
snahách záujemcov doplňať obraz š!rky
podstatne nezmenilo priaznivý d.ojem,
ktorý sa počas jeho šlrenla v rozhlaso·
hudobnej tvorby ako takej. Ale pozrime
sa konkrétne na programovO a interpre- výcb programoch utvortl, je poteštteJné,
tačnd zostavu jednotllvých koncertov.
!e autor del sá·h las k jeho verejnému
11. a 12. XI. 1981: N. Mjaakonklj:
uvádzaniu. Je to práve ten typ skladieb
Seren6da Es dar, op. 32, 6. 1 ; K. Hartprlstupných pre široké poslucháčske zá·
mann: Concerto funebre pre ·hode a a16· zernle, akých v slovenskej hudobnej li61kovt orchester; W. A. Mosart: Rek·
teratá·r e nemáme vera. Uvážiť bude treba
fiem d mol pre s6la, zbor a orc:bester,
iba jeho zaraďovanie v dalš!ch prograKV 128. St6tny k0111ornt orchester !IU· mových st1v1slostlach.
aa a SFZ (zbormajster PaYOI Procb6z.
Ani Borodlnova symfonické sk-lea, ani
ka) dirigonl Jan Valta. S6UaU: ADdrea sprievod Paganinl·h o husJového koncertu
Seat6kov6 - basie, Vlk·t 6ria Stracen.k6 neboli pre mladého českého dirigenta
- aopr6n, Hana Stolfod - alt, Vojtech Rudolfa Krečma·ra takou pr!ležltosťou,
KociAn - tenilr, P.aYel Hor66ek - bas. aktl mal v dvoch suitách z Arlesanky
9. a 10. XII. 1981: F. Delln: Americ·
Georga Blzéta. A! v tomto pOvabnom,
U raps6dia (avetod premiéra); L. na
melodikou presvletenom diele naplno
Beethoven: Koncert pre bule a orchesrozvinul celý arzenál svojho dirigentskéter D dar, op. 61; G. F. Hlndel: Korn- ho umenia a predstavH sa ako vitálny
aoval!né antllemy, HWV 258-211. SloYen·
d•rtgent, ktorý sa Ln§p1ruje poetikou
1k6 lllharm6niu, SFZ (zbormajater PBYol
predlohy, no zároveň vie upla tnU svoje
Procb6zka) dirigoval John Hopkl·n a (Au- realizačné danosti v tlrnočenl obsahollr611a) . S6llstka: Karin Adamov6 -hua- vých rovin. Hold kantiléne, ale aj drale ( Rak6ako) .
matickému kontrastu - a práve tak 1
primárnej lnšplrác11 predlohou - bol!
27. a 28. I. 1987: E. Suchoň : Balada
zjavné. Zaujlmavé bolo pozorovať jeho
pre leaut rob a orchuter (prem:l6ra);
strhujtlcl v·plyv na hráčov orchestra, a
W. A. Mozart: Koncartantn6 symf6nla
to smerom ku kvalite výkonov.
E1 dur, KV 297; G. Verdi: Qaattro pesli
Ak sme zo sólistov - inštrumentalisIICri. SF, SFZ (zbormaJaterka Marslta
Gargelov6) dirigoval Oliver Dobn6uyl. tov spomlnall u! kvalitnll prezentáciu
huslistky Andrey Sestákovej 1 hráča na
S6llatl: J6n Badúk - leant roh, )c.ef
lesný roh Jána Budzáka, zasta vme sa teCalka - hoboj, Jozef Lupt6l!ik - kiariraz aj 'Pri dalš!ch: mladá Karin AdarnoMt,- Jozef IIU!I - leanf rob, Franttlek
vá z Rakllska je perspektlvnou interpret·
Machata - fagot.
kou, v s(lčasnostl vekom prtpomlna tých,
24. a 25. II. 1987: A. Borodin: V Stred·
aef Azll; N. Paganini: 1. koncert pre has- ktorých spoznávame u nás na Interpódiu č l MTMI. V Beethovenovom kon·
le a orchester D dar, op. l; G. Bbet:
certe updta}a mnohými jednotllvosťaml v
Ove alllty 1 Arleaanky. SF dirigoval Ra·
tlmočen! predlohy: prienik do hlbok
dolf Krel!mar. S611sta: Ale:w:aader Jablotoh:to diela , akio aj koncepcia a vyznenie
ko'v - husle.
koncertu ako celku sil však yecou jej
K skvostom hudobnej literatllry patria dalšleho umeleckého l Judského dozrie·
obe Mozartove diela, ktoré zazneli v ·rám- vama. Za•pOSoblla však sympaticky. cl tohto cyklu. Popri vlastných umelec- Na dalšom koncerte využil 'Pr!le!ltosť
kých kvalitách poskytuj(! velkorysý "záskoku" za Jlndl'lcha Pazderu sovietpriestor Interpretom ( kolektlvu 1 sólissky huslista pôsobiaci u nás - Alexantom) k prezentovanlu interpretačnej vy- der Jablokov. Vyu!ll tllto mo!nosť pre
spelosti. V Rekviem sl d.o bre počlnall
opätovné demonštrovanie svojich sUných
SFZ 1 SKO, ktorý viedol Jan Vatta, zo interpretačných stránok (kult(! ra tónu,
s6llstov
up(Jtali
technicko-výrazovým
muzikalita, osobitý poetizmus), no rezer·
prejavom najmä V. Stracenská a H. Stol· vy sme konštatovaU tak v udr!anl fahu
fová (P. Horáček upozornil na svoje per- diela ako celku, ako l v potrebe zvládspektlvy a pekný hlasový materiál).
nutia technicky náročných tlsekov.
Za pozitlvum dramaturgie tohto cyklu
Napokon zostáva opätovne konštato·
10 treba pova!ovať 'bohatšie načretle do
vať velké Interpretačné umenie i ooobtvorby 20. storočia a z nej výber poslu- nostný vklad členov Bratislavského dycháčsky pr!stupných diel. Nielen toto
chového kvinteta, v podan! ktor~ch ka!hladlsko, .ale aj Interpretačné spojenie dé Interpretované dielo má znaky vel·
SKO s Andreou Sestákovou bolo vo výkej profesionality a umeleckej zodposledku štastnýrn pri uveden! diela Convednosti. Tentoraz sme ich obdivoval1 v
certo funebre od významného nemecké- Mozartovej Koncertantnej symfón11, briho skladatera K. A. Hartmanna. Progralantnom diele, plnom autorovho prlznač
mový bulletin prl~!!ll poslucháčovi tvo· ného pOvabu a sv.le!ostl, ale i nie Jah·
rtvé pohnlltky autora - dielo vzniklo kých lnterpretačno-technických partU.
vo vo)n'ových rokoch, krátko pred Hitle- Pozoruhodný bol nielen Ich ,.jednotný
rovýrn v,pádorn do Polska. Duchovná bez· ťah" v tlspešne koncipovanom celku, ale
nádej je však v koncerte predsa len pre- i rovnaký t.nterpretačný názor a veJkA
svletená vzdorom (l vedomým cttovanlm tónová kultdra, ktorá výrazne dominova·
revolučný c h motlvov) . Je to hudba plná
la nad partnerským orchestrom.
vndtomej expresie - pôsobivá vo svoOsobitne treba pripom.enllť , !e trotná·
jej llprlmnosbl, silná vo svojej nadča sobná prlležltosť pre Slovenský fllhiarsovosti. Sestá.ková je však 1nterpretkou, rnontcký zbor bola v tomto cykle nálektorá siaha práve po zmysle hudby, )ej !lte využitá. Jeho zbormaJster Pavol Proobsahovostl. Preto aj jej pričlnenfm oházka i -mladá hosťujllca štipendistka
Hartman.novo dielo zasvlet1lo v ·p rogra- SHF Margita Gergelová sa st1stredll1 na
me večera.
dOkladné prepracovanie hlasov, hudobV De!lovej AmerickeJ rapsódii srne nosť UnU a kultivovaný vokálny prejav,
spoznali dalšlu uká!ku tvorivých snáh
ale aj čistotu <&rtlkulác1e. Standardný výautorov zo začiatku nášho storočia v kon podával orchester Slovenskej filharzmysle Ich tnšplrovania 11a černošským mónie. Výkony orchestra ovplyvňovali
dfezom. Toto dl'elo uviedol austr6lsll:y Jednotliv! dil'1gentl, ale 1 ,.fa!lskové"
dirigent John Hopkins spolu s Hllnd~o diela toho-kt·o rého koncert·ného progra•9ml Korunovačnými anthemam1, prlle· mu. Niektoré z interpretačných rozdiel·
!ltolltnými ;>lávn08t·nýrni kompozlc1am1, nosti sme spomenul1.
lnterpret~e dirigentom akcentova.nýml VIERA RB!UCHOVA

KONKURZ
Sloveukf budobnt fond Brati..an a Mialatafttvo kulttry SSR yyplaajt k'OD·
karl
- na tYOrtvé IUpendlaa pre a~Iv•iot' · hudobafob lkGI (akladateUa, koncertn( umelci, mlllikol6pria).
•.
Prdbl61ky na konkan sa pod6valt na pred&MaiiiDID tlai!ilva v Slo'f8nskom
·badobaoa fonde, Fai!OIOYa 29, 81102 BN.tialan do 30. aprfla 1987.

z koncertov MDKO v Bratislave
Vystúpenie mladej umeleckej dvojice
prnžský-ch spevákov - sopTanlst.k.y Hany
Peckovej a basistu Ludika Veleho 27. januára v Moyzesovej stenl SF, bolo
po umeleckej stránke pr!jemným zá!lt·
korn. Prišli s bohatým repertoárom, v
ktorom popri populárnych výň&tkoch z
operných diel W. A. Mozarta, C. M. Webera, G. Verdlbo, G. Pucciniho, G. Do·
nlzettlho a A. DvofAka uviedli aj árie
z kantátových, oratorlálnych a plesňo
vých cyklov od baroka po sllčasnosť. V
tomto širokom zábere mali mo!nosf
osvedčiť svoje hlasové kv.a llty a interpretačné d1spoz1cie. Vyspelá spevácka
technika, rozsiahly hlasový ambltus, objektlvlzujllcl citový výraz zrkafllli sa v
prejave sopranistky Hany Peckovej. Ludl!k VeJe upátal zasa kultivovanosťou a
umeleckou rozvahou. V tlvodnej BachoveJ pr!le!ltostnej kantáte Phoebaa a Paa
vystihol melodlcktl krásu (!strednej myšlienky árie, ktorá Qčlnne kontrastovala
s klav!rnou polyfónJou koncertantného
chara.k teru. V dvoch Dvof6kovfch Bibllc·
kfch piaaftach preukázal zmysel pre plynultl kantilénu, jeJ výstL!ným tvarova·
nim podčiarkol prlznačný oslavný cha·
rakter textu. Podobne tri plesne 1 Ukvaldakel radoveJ poézie '-· }an-ička mali
v interrpretácll L. Veleh.o cltovll vrQcnosť a dynamickosť. Han.a Pecková zaujala najmä interpretáciou Brltt81l0Yho
9 -časťového cyklu piesn! Le. ttlumln.atlDDI na texty Arthura Rlmbaud.a; symbolika jednotlivých hudobných obrázkov
našla v PeckoveJ farebne vlbrujdcorn
soprána adekvátnu interpretku. Táto ooo·
bitá črta speváčklnho hlasového fondu
však meneJ vyhovovala Interpretácii kolorat6raef 6rle 1 orat6rla Meal61 G. F.
HIDdla, ktorá miestami strácala !ladand perlivosť a pohyblivosť. Podobne v1r·
tuózny klavlrny part ( klavlr - Elena
Kroutilov6) utrpel nlekoJkýml preklepml. Postavy z jednotlivých operných diel
stvárnili obaJa sólisti s určitou dávkou
suverenity, odrá!ajdcej sa v speváckohereckom
prejave.
V
jemne
vypointovaných
pr!behoch
zaznievll>lo
ušfacbtllé bel canto, temperamentná cl·
tovosť, zvuková farebnosť , výrazné diferencovanie a zžitia sa s danými postavami (Rusalka, Gašpar, Lucrezla, Silvlo,
Manon, Leporello, Pa-mina a Papageno;
v prldavku Margaréta).
Koncertné vystllpenle českých umelcov
spl.nllo očakávanie, škoda len, že bratislavské publikum neprejavilo väčš( záujem o toto poduJatie.
BOZENA DLHA~OVA
Pri neadekvá·tnom v9kone interpreta,
ktor6ho koncertný vývoj je .,opradený"
menami svetových ma)strov daného nástroja, opl1tovne sa vynára otázka, ak·o
je možné, že sila llčlnku, vy!arujllca z
takejt·o osobnosti, nezanechá na jeho výkone !ludnu stopu. Je ·t o viac ako pre·

JUNO A AVOS
(Dokončenie z 5. str.)
Dielo Juno a Avos malo premiéru na
javisku Mos.kovského divadla Leninského komsomolu pred piatimi rokmi.
MO!erne v ňom hlad.at i nájsť nlekolko
paralel so svetovým trendom posledných
dvoch desaf.ročl. (Z českosl-ovenskeJ produkcie nachádzame ·n apr. určltt1 hudobnll prlbuznosť s koncertne 'Predvádzanou celovečernou rockovou kom'Poz!clou
Kráska a zvfl'e z r. 1975 autorov Nováka, Formánka, Ryt!l'a a Jandu.) Spomeň·
me napr. muzikál Jesus Ch:l'ist Superst·a r
alebo rockovd operu Tommy: paralely
nachádzame v námetovej volba, v kontraste spojenia religiózneho a svetského
(resp. duchovného, mýtického a materiálneho). civilného l 'tea>trálnebo. Vld.lme Ich nielen v rovine samotného d1vadelno-tllmového stvárnenia, ale aj vo
voJbe rôznorodej základne hudobnej vý-

pycbom, ak sl mladý adept neodniesla
záblesk inšpirácie, provokujllcej
k vlastnému zdoko.nalovanlu. Táto rea•
Uta v plnej miere sa stoto!ňovala s vt·
konom 27-ročnej Juhoslovanskej organistky Ljerky Oi!il!-Tarkallnovef, ktorá
mala recitál 2. februára v Redute, v
rámci cyklu organových koncertov Mest·
ského domu kultllry v Bratislave.
I o.na sa honosi vo svojom umeleckom
!lvotoplse Qčasťou na majstrovských
kurzoch, ktoré viedli také osobnosti ako
Gaston Lltalze, dr. Michael Schneider,
Lulgl Celeghin, no výko.nom v Bratislave
popl:,(!la &kllkoJvek spri a.znenosť s Ich
velk9m umen!m. Dramaturgiou večera
sled·o vala predovšetkým priazeň poslu·
cháča . Známymi, žiadanými titulmi provokovala jeho záujem a vďačnosť, neuvedomujllc sl nástrahy odhalujllce
vlastné nedostatky, problémy svojho rukopisu. V rámci jedného recitálu hral«
Toccatu a figu d mol, BWV 515 Johanna Sebutlana Bacha, jeho najznámejši
(prvý) ScbUblerov cbor61 Wachet aaf,
raft ana die Stlnune, BWV &45, chor6lo·
vt predohru O Meuacb bewaln'dela'
SUnde grou, BWV 122, dalej FaDt6zlu a
ftgu na B-A-C-H Fraa.:w:a Llada·, Llt6nle
a Le Jardin napendu )ebana Alaina a
I. symf6nla, op. 42 Felixa Alezandra
Galbaanta. Co titul, to ,.šláger", ale v
tom spoč!va práve jej neskúsenosť, smerujllca ku )<arneňu llrazu ; je takmer nemo!né zahrať takýto repertoár s vlastným názorom, okorenlt jeho známy pOvab osobitosť-ou vlastného umeleckého
nadhladu.
Ljerka Očič-Turkulin·ová ka!dým hra·
ným opusom prehlbovala vlastn(! neistotu prejavujllcu sa v základných technických nedostatkoch nedl-scLpllnovanej organistky, a! po nevkusnd, štýlu a duchu
skladtry neadekvátnu registráciu. Ak hrá
Bacha v štýle non legato nemožno v
ňom zájsť do odzemk·o vého rytmu [k tomu ešte nevyrov·nanému: SchUblerov
chorál, Fllga d mol) , velkorozmernosf
Fantázie F. Liszta nemo!no zasa zneu!!vať vlastnou JubovOJou, bez log·ICké·
ho dOsledku registrácie a dlsproporčnej
práce s témou , atd.
Kladom juhosl'Ovanskej organistky (pri
suverenite jeho uvedomovania sll.čas ·
ne l záporom) je muzikalita. Nemo!no
poprieť, !e c!tl jeJ domlnantnQ prvotnosť
v každom diele. Medzery v technike a
nevyclbrený vkus potláčajll, ba anulujQ
tdto prednosť a zneva!ujll celý výklad
interpretky.
Ljerku Očl č-Turkullnovll hodnot!me z
jedného počutia. Iste nie je llplne obJektlvne vzhladom k celkovej umeleckej ceste. Napriek tomu však také nedostatky, ktoré preukázala na bratislavskom recitáli hovoria o potrebnosti tvr·
deJ práce na sebe u tejto mladej organlstkv.
ETELA CARSKA
aspoň

stavby ( naopr. spojenie náboženského,
resp. pravoslávneho chorálu a rockovej
hudby - v tomto pr1pade komarného
zboru s dirigentom a modernej rockovej kapely so spev6kom-sóllstom a pod.).
Pritom Je Juno a Avos nesporne zaujlmav9m dielom, origt·nálne pretavujOclm
vplyvy najnovšlch smerovani hudobnozábavného divadla, vychádzajllc Sťíčasne
z ncdväznootl na klas1ckll muzlkálovll
trad lci u ( cltlť Ju Iba v hrubých obrysoch, ale predsa je naznačená .. . ). Nóvum diela spočlva predovšetkým v obohatenf . o domáci, ruský element (pre
domáce publikum tak bllzky, pre zahra·
nlčné zasa atrakt!vny) a v opätovnom
návrate k prlzvukovanlu všeJudskébo
posolstva - posolstva pl'lateJstva, dobro·
ty, lásky, vzájomného mierového kontaktu Judf rôznych národov tejto zeme.
Najmä tým sa stáva divácky náročné .
dvojčusťové dielo aktuálnym, zrozuml·
taJným l Qspešným - rovnako v Moskve ako v Plar!žl, v Bratislave alebo nu
Broadwa.y ...
EVA HOLUBANSKA
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HUDOBNÝ
Dôležitým strediskom hudby východ·
ného Slovenska v minulost! a n a jvýznam·
nejsou lokalitou Gemera v dobe klas!·
clzmu bola R o ž ň a v a.
Od čias vydania monograflcket práce
Františka Zagibu L!terámy a hudobný
život v Rožňave v 18. a 19. storoč! (Ko·
šlce, 1947). ktorá po prvý raz prlbl!žila
verejnosti výsek hudobných dejln tohto
me~ta, sa výskumu jeho hudobnej ml·
m·Jostl venovala iba velmi malá pozor·
nost. Skicu hudobného života Rožňavy
z obdobia \tlasiclzmu, tak ako ju načrtol
F. Zagtba, chceme doplniť poz.natkami
muzlkologického výskumu posledných
rokov.
Ako pôvodne banlcke stredisko, sa
Rožfaava v dôsledku tureckého nebezpečenstva postupne preorlentovala na remeselnťí výrobu . . Až v priebehu 18. sto·
ročla opäť vzrástol záujem o ťažbu ne·
ras tov. Hospodárska prosperita mesta,
zakladanie podnikov manufaktúrneho
charakteru a s tým súvisiace nové pra·
covnó prlleWosti sa odzrkadlili i v poč·
te obyvatelstva. Z ·pôvodných 4700 v roku 1785 vz.rástlo mesto do roku 1828
na vyše 6000 obyvatelov.
Na rozhranl 18. a 19. storočia sa sta·
l:t Rožňava at vyhladávaným strediskom
kultťíry. Na kultúrne trad!cle, ktoré tu
už od 17. storočia budoval! jezuiti, nadviazala v 18. storoči rehQ!a írantišká·
nov a prE'monštrátov. Sldlom druhej z
menovaných reholi sa s tal! kláštorné bu·
dovy z roku 1778. Strediskom vzdeJ,a.
nosti bolo už tradične gymnázium, čin·
né zásluhou jezuitov od roku 1659. Na
jeho pôde sa predvádza.Ji prlležltostne
aj divadelné hry až do zrušenia rehole
v roku 1773. Významný impulz pre kul·
túrny l hudobný život Rožňavy predsta·
voval rok i.776. Vtedy bolo mesto usta·
novené za s!dlo novozaloženého b1skup.
stva a od roku 1815 1 pričleneného teologického učili š ť a . Oalšlm s trediskom
vzdelanosti bolo evanjelické gymná·
zium, pOvodne trottrledne, od roku .1 787
štvortrledne. ku ktorému patril neskOr
aj konvikt. Vymenoval! sme tým hlavné
miestu, ku ktorým sa v dobe klasicizmu
viazalo hudobné dianie R ož ňavy .

Titulnf Ust skladby Pavla Neumlillera
Svetskú hudbu šlrlla kapela. Po vzo.
re ostatných banských miest sl ju vydržiavali aj v RoMave. V tradlcll pes·
tovanla hudby Iste zaujme správa, pod·
ra ktorej tu už v 16. storoči exlstov,!ll
banský orchester, zložený údajne zo slá·
čikových hudobných nástrojov.
O rozmach ci rkevnej hudby sa zaslú·
žili najmä hudobnlcL účinkujúci na chO·
roch rožňavských kostolov. Najväčši
vplyv na charakter vývoja mesta mal hudobný súbor biskupského chrámu. Zo
záznamov ká.nonlckých vlzltácll z roku
1753 je známe, že úrad regenschori•h o
tohto kostola zastával Ján Nepomuk Pa·
la tzky (*1683). Za jeho pôsobenia, ktoré
trvalo vyše 30 rokov, bol organistom
aj Jozef Dobrotzay. Oboch hudobnlkov
vystriedali vo funkciách Ján Parbus a
Matej Brezak. Ako už bolo zdôraznené,
vý'znamným .medznlkom v hudobnom ži·
voto Rožňavy sa ·stalo ustanovenie bis·
kupstva. Z·o základiny Márie Terézie v
to'm čase zriadil! biskupský chór, ktorý
účinkoval v katedrálnom 1 vo f·rantlš·
kánskom kostole. P.očet členov chóru bol
na svoju dobu velký - až 16 hudÔblll·
kov. Miesto regenschorlho zastával Ján
Parbus, po ňom Ján Plpus, činný ·aj skla·
da tel sky; po tomto nas tú pU Jozef Holetn·
ger. Orga-nista kostola Jozef Gindera naplsal _nlekolko menšlch kompoz!cll. Zdá ,
sa, že to bola neuspo,kojlv.á úroveň hu··
dobných produkcl.l, ktorá vled1a v roku
1824 k uvolne.nlu J. Holz~ngera a k jeho
nahFadenlu Antonom Bllllchom. BU!Ichi,
ktorý dovtedy pôsobil v Prešove, sa l v
Rožňave snažil obohatiť repertoár chrá·

Rolňava,

TA TVORB VROŽŇAVE

pohlad na mesto (rok 1850).

mu vlastnými skladbami. l'{a sklonku
klasicizmu, v roku 1830, sa úradu regen·
schorlho ujal skladatel Matej W!edel'·
mann ( t 1863). Po deviatich rokoch pr&
šiel za organistu do Koš!c, kde prijal
miesto učltola na Hudobnej škole. Zalo·
žil tu obchod s hudobninami. Zaujlma·
vým dokladom jeho kontaktov s dobo·
výmJ strledlsk•aml, najmä s Bratislavou,
1e ofertórlum "In veniquem", ktoré v
roku 1835, teda ešte poča~ rožňavského
pobytu, venoval alžbetlnskemu kostolu.
O hudobnej kultúre rožňavskýc·h je·
zultov, ktorých po jozeflnskych ref·or·
mách vystrledall premonštrá•tl, nemáme
dostatočn6 Informácie. Len sporadické
správy sa zmieňujú o hudobných p-rodukciách rožňavského františkánskeho
kostola a kláštora, založeného v roku
1732. Až do polovice 19. storQČla boli
jeho organistami výlučne pr!slušn!cl rehole. Vieme, že v rokoch 1812-1813
zastával túto funkciu Dominik Szadnlc·
ky. Malý počet členov klášt-ora tu sotva
dovoloval vlachlasnťí vokálno-lnštrumetl·
tál.nu hudbu. Preto sl františkáni pre
slávnostné prUežttostl prlzývall k ťí./Hn·
kovaniu hudobnlkov z biskupského chrá·
mu. Predpokladáme, že k nim patrili F.
Czorn, Juraj Zlatnlk, Václav Gtrsak, An·
ton Root, M. Rosulek, Anton Raab a Ju·
raj Richter.
Charakter hudobného repel'toáru mes·
ta v obdobi klasicizmu dokladá hudob·
ná zbierka biskupského kostola, ktorá
vznikla z činnosti vyššie menovaných
hudob.nlkov. Ro1ňava patrila k tej čast!
Gemerskej sto!lce, do ktorej zasahovali
aj spišské vplyvy. Na l'ozdlel od pomer;
ne jednoliateho charakteru dobovej hu·
dobnej kultúry Spiša bola hudobná kul·
túra východného Slovenska, včltane čas·
ti Gemera, diferencovaná. Repertoárovo
sa prostredn!ctvom Košic výdatne orten·
tovalu na české krajiny a západosloven·
skú oblast, .v ktorej dominoval vplyv neďalekej Viedne.
Uvedené oblasti vplyvu bol! rozhodu·
júce i pri formovaru hudobnéh,o reper·
toá·ru Rožňavy . Analýza notovej zbierky
rožňavského biskupského chrámu, ktorej
najstaršie jadro pochádza z druhej polovice 18. storočia, ukázala, že repe.rtoá·
rové ťažisko tu bolo na dielach s·klada·
telov vledensko-rakťískeho
tvorivého
okruhu (J. Blahack, F. BUhler, A. D!a·
belli, J, Drechsler, J. Eybler, J. Gänsba·
cher, M. Haydn, L. Hoffmann, J. Prelndl,
G. Reutter, W. A. Mozart, J. B. Schledermayer. J. K. Vaňhal a ďalši) . Oblube sa
však tešili aj kompozlole českých autorov ( F. X. Brlxl, J. Lohellus, J. Ltneck,
J. G. Liek! a 1.) . Vplyv Spiša sa preja·
vil v nie zanedbatelnom zash1peru diel
nemeckých barokových skladatelov (M.
Kônigsberger, L. Kraus, J. Ohnewald a
!nl). Akcentovaný význam západ·o sl·oven·
ského repertoárového vplyvu badať aj v
rozsahu uvádzanej talianskej produkcie
( J. B. Pergol es!, Pergonelll a ďalšl).
Sympatickým znakom lludobného !Ivota Rožňavy bol ak,tfvny pr!sti.Lp domá·
ctc.h skladatelov k tvorbe vlastného hu·
dobného repertoá.ru. Zvlášť bohatý v notovej zbierke biskupského kostola je vý·
skyt skladieb hudobnlk.ov, ktor! pôsobili
v Rožňave alebo v bllzkom okol!. Z rož·
ňavských autorov treba osobltlne vyzdvlh·
nťít Jána Pipusa, Pavla NeumUllera, F·ran·
tiška Xavera Skalnlka a Ľudovlta Skal'·
nlk·a. Zo známych košických skladatelov
obdobia klasicizmu sa tu uvádzali sklad·
by Juraja Galllho, Jozefa Janiga, Františka Xavera Zomba a jeho brata Jozefa
Zomba. V Rofi'íave z.nell l kompozlcle
jasovského Jána Linlngera a -prenlkl!
sem aj diela banskoštiavnického Františka Hrdinu. Tvorivá prlslušnost skla·
datelov Fabiana Blelohra.dskéh-o a Bla·
žeka nie je zatial objasnená.
·I ked rožňavskl skladatelia - Pipus,
Neu.mUiler a F. X. Sk<alnl·k nepredstavovali v celoslovenských reláciách osobnosu prvoradého významu, prezentovali
predsa solldny priemer tzv. ty.povej regionálnej hudobnej produkcie svojej do-

hudobnej tvorby raného klasicizmu, ná·
znaky slohového napredovania sú bada·
telné hlavne v oblasti NeumOllerovho
melodického myslenia, v Jeho snahe o
vytváranie symetrických celkov charatk·
teru perJódy. Druhou oblasťou, ktorá
prezrádza skladatelov vývoj k hudobnej
reči vrcholného klasicizmu je lnštrumen·
tár, a to jednak jeho zboženle, ale prá·
ve tak l spOsob uplatnenia hudobných
nástrojov. Oboje s!ce ovplyvňovali p.rlle·
:l!ltostl, pre ktoré jednotlivé diela vzni·
kali a konkrétne .Interpretačné danosti
mtest.nych hudobn!kov. Boli však Ust V9·
sladkom konfrontácii vplyv·ov NeumUlle·
rom predvádzaných diel cudzlch autorov
raného a vrcholného klasicizmu s vlast·
nou kompozičnou produkciou. Obdobne
111ko u Plpusa, an! u P. NeumUllera nie
sú známe najzákladnejšie životopisné dá·
ta. Podla rozš!renla skladieb mOIŽilo usu·
Všetky snlmky: HO SNM
dzovaf, že sa jeho dle1a tešiH dobovej
oblube. Okrem samotnej Rožňavy sa poby. Výnimkou je hudobne hodnotný
merne dosť uvádzali najmä na Spiši
skladatelský odkaz Ľ. Skal.nlka. Zo štýlovéh·o hladiska pa-trHa Ich tvorba pre(Svedlár, Kežmarok, Ľubica, Spišské
važne ešte do raného klasicizmu, v niePodhradie). Hral! sa však l v Košiciach',
ktorých zložkách hudobného prejavu s
vo Ftntlclach a prenikli aj do Kremnice.
evidentnou snahou zvládnuť aj prvky a
I v prlpade tohto autora sa vnucuje
syntax hu4obnej reči vrcholného klasl·
clzmu. Toto štýlové oneskorenie bolo
otázka, čl niektoré z uvedených miest,
prlznačné nielen pre skla·d atelov typonajmä na Spiši, neboli prechodným
vej tvorby na Slovensku, ale stretávame
miestom
NeumOllerovho účinkovania.
sa s nim l v dobovej hudobnej kultúre
českých kraj!n.
K dalšlm významným osobnostiam raž·
Tvorba a 11votné osudy rožňavských
ňavského hudobnéh.o diania obdobia kla·
skladatelov nie sťí. ešte prebádané a
siclzmu
patriU sklad·a tel!a, bratia Fran·
osvetlené. Aj biografia Jána P l pu s a,
tlšek Xaver a Ľudovlt Skalnlk. Starš! z
ktorý prevzal miesto regenschoriho bls·
kupského kostola po J. Parbusovl, nie
nich, František Xaver S k a l nl k ( "1777
je známa. Plpusov>O skladatelské dielo
Teplice +1841 Svedlár) po skončeni fi·
vykazuje ~tlal 19 kompozlcll: 12 anti·
lozoflckých štťídU v Košiciach a teoló·
fón, 3 ofertórlá, 3 hymny a l áriu. K
gle v Bratislave pOsobll najprv v Smol·
najhodnotnejš!m patria ofertórlá. Ztvý
n!ku a vo Svedlárl, kde sa významnou
záujem o Pipusovu tvorbu naznačuje
značný výskyt odpisov jeho diel na Slo·
mierou zasll1ž11 o povznesenie tlrovne
vensku. Kompozlcle toht·o autora zaz.niehudobného života. t\eskOr účinkoval ako
vall nielen v Rožňave a v Košiciach,
titulárny
kanonik v Rožňave. Nemožno
ale -tešlU sa oblube a-j na Spiši (Sved·
pochybovať o tom, !e z kompoztčnej čln·
lár, Kežmarok, Ľubica). Uvedené miesta
·boli strediskami pomerne rozvinutej hunosti F. X. Skalnlka poznáme 1·ba zlo. dobnej kultťí.ry, preto v nich mohli bez
mok, a to l omšu, l ofertórlum a 2 árie.
problémov nájsť uplatnenie sk·l adatelove
F. X. Slmlnik patri k tým~gionálnym
zvýšené nároky na rozsah reprodukčné·
skladatelom prvých desafročl 19. storoho apar6tu. Väčšia čast Plpusových diel·
určených pre be!n1i
potrebu kostola
č.ia, v t·v orbe ktorých môžeme výraznejpredpisuje totiž okrem štandardného 4·
šie vystopovať vplyvy tanečnej hudby.
hlasného zboru, dvoch husll, violončela
Jeho tvorba, orientovaná na sakrálnu hu·
čl kontrabasu a organa aj dve flauty ,
dobntl
oblast, sa vyznačuje popevkovou
dva lesné rohy, dve klarlny a.lebo trťí.b·
melodikou s nádychom ludových pred·
ky, teda obsadenie, ktoré v menš!ch lokalitách Slovenska nebolo be!ne k diS·
!Oh. SpOsob ha·rmonlckého vyjadrovania
poz!cll. Svle!a Invenčnosť najmä melo·
nebol zložitý. V kontexte dobovej tvor·
dickej zložky Plpusovej tvorby, sa nepo·
by Slovenska vzácne sťí. Skalnlkove árie
chyb.ne pričinila o to, že diela tohto ta·
na slovenské textové predlohy.
O mladšom z bl.'atov, Ľudov!tovi
S k a l nl k o v l ( "1783
Rožňava
t 1848?) sme priniesli prlspevok na
stránkach časopisu Hudobný ti vot (roč.
XV., č. 24, zo dňa 19. XII. 1983) pri pr!·
ležltostt 200. výročia narodenia tohto
rožňavského rodáka. Na rozdiel od F. X.
, Skalnlk.a poznáme z tvorby Ľ . Skalnlka
ovela viac: 3 omše, l requiem, l ofert6·
rlum, 4 antlfóny, 12 graduále a l responzórlum. Nie je známe, ktoré z týchto
diel vznikli v ča-se jeho rožňavského
pobytu. Treba opäť zdôrazniť, že kompozlcle Ludov!ta Ska.Jnlka nesťí pečat pomerne svojského melodlcko-harmonlcké·
ho myslenia a zmysel pre formovtl V9·
stavbu. Prezrád·z ajú zručného a sk\ltoč·
ne talentovaného hudobnlka., Skladatel·
ský odk112 t. Skalnlka ako celok prezentuje velmi soUdnu ťí.roveň domácej
tzv. typovej tvorby hudobného ~laslclz·
mu prvých desatročl 19. storočia.
Pre kompletizáciu obrazu hudobného
života Rožňavy v obdobi klasicizmu je
zaujlmavý napokon aj záznam magistrát·
:Tltulnf Ust anUf6Dy &udovlta Skalnlka
neho protokolu, podla ktorého sa v ro·
ku 1826 presťahoval z Banskej Bystrice
lentov81Ilého, nie však dostatočne škole·
ného reprezentanta hudby raného kla·
do Rožňavy výroboa hudobných nástro- ·
slcizmu, zneli na Slovensku nlelen v prjov Jozef Nész. Okrem neho pôsobil na
vých desaťročiach 19. storočia, ale ešte
prelome
18. a 19. storočia v mesta aj
aj okolo polovice mlnuléh>O storoč1a .
organár Ján Fábrl.
Skladatelsky významnejšou osobnostou ako Plpus bol organista Pavel N eU·
Rožňava tvorila dOležité ohnivko nie·
m U ll e r. Podla Zagl.bu účinkoval v Rož·
len v reťazi gemersko-abovsko"Spišského
ňave na prelome 18. a 19. storočia. Jeho
prťí.denla, ale patrila aj v celosloven·
kompozlč.ný odkaz je pomerne rozsiahly.
Zatial zahrňuje sťí.bor takmer 60 diel:
ských reláciách k významnejšlm stredls·
3 omše, l requiem, 12 árii, 6 antifón,
kám hudby klasicizmu. Dokreslenie n
5 graduále, 9 hymien, l moteto, 2 litá·
doplnenie poznatk·ov o jej hudobnom dianie, 11 ofer.tôrll, 3 !almy, 2 sekvencie,
nl !ste prehlbl najmä dOkladné štťídlum
l responzórlum a 3 nešpory. Doteraz
úplne nepovšlmnutým skladbám P. Neuzachovanej domácej hudobnej tvorby a
mUllera nechýba melodická nápadltosf,
dosial málo prebádaných sekundárnych
rytmická l tempová diferencovanosť. I
archlvnych prameňov .
ked jeho hudobná reč vcelku zodpovedá
DARINA MODRA
ešte prevažne stereotypom tzv. typoveJ

1

