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OCENENIE TVORIVEJ PRACE UMELCOV 
Na nhrh CatredDAho vfbora 

Komunistickej strany CeakosJo. 
venaka, C~tredného ytboru Ni
rodného frontu, vlidy Cesko
alovenakej socialistickej repub
Uky, vlAd Celkej a Slovenake1 
socialistickej republiky a 
Ostrednej rady ódborov presi
dent Celkoalovenskej socialis
tickej Npubliky k 1 . mAja 1987 
udelil 

~TATNU CEŇU s6llstu spevohry No.ej scény 
v Bratislave JOZEFA BENEDI· 
KA, dlezového spedka PETRA 
LIPU, s611stu opery SND a Slo
nnakej fllharm6nle PETRA MI
KULASA, s611stu . spevohry Dl· 
ndla Jon61a ZAborlkého v Pre
love jOLIUSA PIUSSIHO, s611s
tu baletu SND JURIJA PAVLO· 
VICA PLAVNIKA, hudobného 
lkladatef.a SVETOZÄRA STRA· 
CINU a dirigenta MIROSLAVA 
SMIDA. 

huslista docenta ZDEf.)KA BRO
IA, a61iatku St!taeho divadla v 
Ostrave EVU GEBAUEROVC, 16-
llstku opery Statneho divadl4t 
Zdeňka Nejedlého v Csu nad 
Labem LUDMILU GROSOVC
SKORPILOVC, dirigenta ROSTI
SLAVA HALISKU, hudobného 
skladatela SVATOPLUKA HA· 
VELKU, dirigenta JOSEFA HRN
CIIA, dirigenta VACLAVA 
HYBSA, eatrAdneho umelca a 
lkladatela ARNOSTA KAFKU, 
hudobného skladatela LADI· 
SLAVA KUBlKA, violončelistu 

docenta RUDOLFA LOJDU, bo· 

bojistu JIIlHO MIHULEHO, IÍn· 
dobného sklada tela RUDOLF A 
MYSKU, hudobného skladatefa 
ZBYf.)KA PIECECHTtLA, hu
dobného skladatera VACLAVA 
RIEDLBAUCHA, s6listn baletu 
, .. arodného divadla v Prahe JA· 
ROSLAVA SLAVICKI:HO, kon
certného majstra JANA SIRCA, 
choreografa a umeleckého ve
d6ceho Pralského komoruého 
baletu PAVLA SMOKA, dirigen
ta PETRA VRONSK!HO a balet· 
ného dramaturga PETRA WEIG· 
LA. 

KLEMENTA GOr.nNALDA 
1 čestntm titulom laareit Stit
nej ceny Klementa Got(Walda 
zasl611Uima umelcovi IVANOVI 
SOKOLOVI, Kollce, za vynlka· 
j6ce a vrcholné interpretačné 
Yfkony, menovite za predvede
nie vletkfch orgauovfch kon
certov F. X. Brlzlho, 

RAD PRÄCE 
JOSEFOVI VÄVROVI, majstrovi 
husliarovi, CeskosloveMkli hu
dobné nbtroje, o. p. Hradec 
KraJové, odltepnt zhod Cre" 
mona, Luby prt Chebe. 

CESTNfM TITULOM 
ZASLC!ILf UMELEC 

poctila vlAda CSSR v odbore 
hudby a hudobného divadla 

v Celkej socia.Ustlckej 
republike 

v Slonnakel socialistickej 

Zaslúžilý umelec 

IV N SOKOL 
laureát štátnei ceny 
Klementa Gottwalda 

republike 

Interpretačné umeni e je podmienené životom hudby 
a zosúladené s .kul~ťlrnou ťlrovňou, zodpovednosťou a 
svedomlm umel rov; pa;ralelne s nim a v ňom nac·hádza
)(1 svoj žlvo~ný priestor, možnost svojej reahlzácle. In
terprellatné umenie 7l!lslťlžlléno umelca Ivana Sokola 
!lje na koncertnom pódiu cez d ve desaťročia, počas kto
r~ch zaplnil stránky svojej žlvomej partLtúrry hodnota
ml, ktoré formovali vlastný, ale l spoločenský vývoj 
slovenskej hu"llobnej kultúry. S!rku sv-ojho poznania spo· 
člatku zachytával a ro:z.v!jal1 pred·ovšetkým z daTov mi
nul-osti a cez t1et<l zná-me a overené hodnoty dopraco
val sa 'k Interpretačnému maljst.rovstvu podopretému 
vlastným názorom. 

Umenie orgamstu Ivana Sokola sledujem od{!ávna. 
~ástlo so mnou podobne, ako so slovenskou hudobnou 
kultúrou. St.allo sa meradlom kvality, záštitou repTezen
técle, výzv<lu k ·pôvodnej .k·ompozlčnej tvorbe. Reper
toár<lvá nif Sokolove! ctr.amaturgle sa od.vl}a od p-rosto
ty skla~ leb reného baroka ( P.achelbel, Krebs, Buxtehu
de), cez fLiozoflckú hlbku romall'tlkov (Brahms, Llszt, 
Reger, Fr.a.nck). IJ)renlká ku kollll:emplatlvnej mnoho
wstev.nostl súčasnosti ( HLn<lemibh., Eben, Grešák, P·od· 
prooký, Par! k). aby napokon zosyntetlzovala a zavtšlla 
svoje umelecké amblole v d.lale johanna Sebastian& Ba
cha. Je to diapazón štýlov, žánrov, názorov, k,rore v 
ňom žljťl a k<torýml formuje svo.tu život-n(! cestu ume
nia. Nenáhlivo, prost•rednlct\I'Om hudby, ale nielen cez 
tlu, s .kompolexnosfou záberu poznania, jasne a clelave
dtome kryšoollzoval .sv·o.j osobný a ·osobnostný postoj 
do dnešnej podoby. Podmienkou k tomu bol talent, 
darom muzikalita, výsledkom -brilantná technika, ne
všedná 1hud·obná fantázia, koncepčnosť myslenia. Vznl
l!.ajťlca väZiba lnteldgentného hudobnlk.a s pomanlm člo
veka vy.tvárata základ pre dialóg s autorom, čl mono
lóg o jelto diele. Umenie IVI!lna SokoLa je lákavé ; púta 
názorom zakódovaným do 1každej Interpretácie. Jeho 
hra utwdzuje myšUenky, ev-okuje dalšie Teflexte: je tvo
rivou k>lenbou 'Presvletenou vel.kosf<lu talentu, presvled
čajúceho ·o sile poznanl·lll. 

Sokol sa rád pohráva s prl·ehladnou ta.k!tťlrou zvole
n~ch autorov, /ll.Bjmä rv mLni!JlltlT.ach st-arých majstrov 
l sMasnlkov, no lákajťl ho pred·ovšetkým cykLické diela 
minulosti l dneška. V nich akoby po dávkach parco
val vl•asmé úv.alhy o pova·he tvorby 1 nástroja, autora 
l možnosti jeho Interpretačnej premeny. P.reto komple
tiZuje d.lela, v ktorých má možnosť 'reflektovať svoj ná
zor v tvorivej .nadväzn:ostl na okamihy vt·voja autora 
l vlastného Interpretačného 'POsunu. Ct sú ·to koncerty 
H!lndla, Brlxlho, sonáty Mendelssohna, Hindemltha, vý-
1'8zné partll'llTy Regera, Liszta, čl maximálna tvorivá 
dOvera k cyklle,k,ej Or.g.anovej knihe Grešáka - to všet
ko podmleň.uje .Invenciu, (ľOzvlja umeleckú fantáziu, ale 
l zdlsclpllňuje Tozvahu, čl usmerňuje vkus a ·koriguje 
zmysel pre JIDieru. Sťl .to všetko neodmyslltelné feno
mémy •h'Udby rvšeobecne, u Sokola -nasmerav-ané predo
všetk~m k poonanlu a pochopemu ~odstaty hudby Jo
hanna Seb.astlana Bacha. On je pre SokoLa -aUou 1 ome
gou hudo.bné.ho myslenia. Osobn:osfou, odklal sa rozvlja
jl1 a klllm smerujú súradnice jeho umeleckej a Inter
pretačnej 'komplexnosti. D.lelu Johanna Sebastlana Bacha' 
sa venuje od čias štťldll. Ved obsL8lmuf kolos asi 250 
organových opusov vyžaduje roky sústavnej, koncentro
vanej práce. Sokol s organovým dielom Bacha žije, kaž
dou Interpretáciou dešif,ruje mnohovýznamovosť jeho 
hudby, aby vzápätl doopet k syntéze a v čo najjedno-

duchšom a najprlrodzenejšom tva.re l)'retlmoč11 túto kom
plikovanú polyfónlu kont·l1apunktujúctch hlasov 'J)Oslu
oháčovl. Sokol a Bach sa teda už dnes stávajú veliči
nami v prlamoúmernej reagencii umelca na nadčasovosf 
majstra. Sokol hrá Bacha pri maximálnom doddlavani 
poUada.v~ek teoh'lllky, s ťlctou a pokorou k vel•kosti gé
nia. Ony mu zasa poskytujú !~otu sebadôvery, od kto
rej sa odvlja celá .koncepcia lnterpretujťlcej tvorby. Ivan 
Sokol sa •prezentuje Bachom doma l vo s vete. V·r.acla 
sa k nemu ako k ·čistému prameňu Inšpirácie pre seba, 
pre poslucháča l pre generáote budťlce. Na vznikajúcich 
Hve nahrAvk.ach z komplex•ného •uvedenia Bachovho die
la v mtnl.lllýoh rokoch v K·ošlolach, ale najmll na gra
moplatnlach (za nah<rávku Triových sonát mu bol ude· 
lený Zl-atý erb OFUS-u), f·lxuje svoje názory súčasnlka. 
žLtúceho pu l zom dneška, sublimu júceh<l vo svo tej ume
l eokej 'transpo·z!cll nadčasovos( génia. Už Carlom Frled
rlchom Zelterom výstl!ne naZV!ané ako .. starý zákon 
hudby" zMmená Bachovo dielo dodnes pre Interpreta 
neP'rekonatel-nú iLnvenčnú mnohovrsteVInosf, techrnlckťl 
náročnosť, umeleckú dol(()nalosf, a jeho oživenie pre or-
88nlstu velkú česť. 

I ked Bach je ž.lvotodarnou a umeleckou stálicou tvo
rivého interpretačného prehodnocov-ania Ivanom Soko
lom, osou jeho dramaturgického zamer.anLa, .nemomo 
ob!sf závamosf <Bij .Iných f\lllleleckých prlnosov. v ponuke 
·vydavatelstva OPUS za rok 1986 nachádzame aj kolek· 
clu Koncertov pre organ F·rantl ška Xavera Brlx~ho v 
lnterP'retácll Iv-ana Sokola a Slovenského k·omorného 
orches~ra. Jechlnečný projekt nielen v zmysle d>ramatur· 
gtlckom, •a.le l z hladiska umeleckého prehodnotenia a 
ilnterpretaooého vyjadrenia p.artlh1r starého majstra. Ne
náročná hudba dostáva v Sokolovom Interpretačnom 
pretavenl nové poslucháčske zázemie, čo našlo odozvu 
a j v spoločenskom oceneni Sokolovho umenia udelenlm 
tHulu .laureát Státnej ceny Klementa Gottwalda. 

.,Nesmrtelnosť umeleckého diela nie je v akejsi ne
mennej dokonalosti, ale v schopnosti prerodu stále no
vého a nového obnovovania. Too je tajomstvo Shakespea
ra, Baoha, Mozarrta a všetkého, čo je v umeni n esmr
telné. Zálež! 'Však l na tom, čo dokáže dnešok pre seba 
z .týchto hodnôt vyfažlt, lebo vždy pride ten, kto svojou 
t·vorlvosfou nanovo o~lvl minulost a to v takej miere, 
že t<l ani netušlme." ( Zd. Nejedlý) . 

Minulost je sice základnou, a le nie jedinou formou, 
čl 'POiarltou interpretačného majstrovstva Ivana Sokola. 
Jeho umenie je nasmerované l k dnešku, k vyvlerajú
clm prameňom nove·! sl•ovenskej hudobnej tvorby. Skla
da·tella oslovujú Sokola a ko Istotu kvality , lnšplratlv· 
neho radcu tvorby. K dedikáciám Par!~a. Grešáka, Pod
prockého prlbudll mená Malovca, Dibáka, Domanského, 
Salvu ... pretože Sokol dokáže prLJimaf a absorbovať 
na}protLkladnejšle podnety, ~toré ho tiež obohacu·jťl a 
výberom >tých naj.,.hod·nejšlch bl"úst a formuje svoje ume
n ie. Nim otvára brány k n.ajrozdlelnejšlm národným 
kultfir.a.m Európy, Ameriky. Amer.lckf kritici h·o ·nazval-l 
.,jedným z n~jväčšlch organls~ov Európy" - je to vl 
:lJitka pre svet, ale 'Predovšetkým pre domov, pre ume
n ie, ktoré ro-zdáva vlastným .Interpretačným majst,rov
stvom a jeho sprostredkova nlm upozorňuje svet l na 
kompozičné zázemie slovenských autorov. Pretože Ivan 
Sokol patrf k tým sl<lvenským •koncertným umel com, 
ktor! do svojej d!'ama tUTgle 'Ponťlk pre zahraničie neza
budnú uvlesf l dialo svojej rodnej kra jlny. tak sa jeh1o 
zásluhou hudba Grešáka, Malovca. Podprockého, Salvu, 
Bokesa dostáva do konfrontáclf s ·hudbou svetovej prl
romnostl l mlnulostL 

Ivan Sokol je predovšetkým sólista, al e práve tento 
post stimuluje d jeho d·a.lšle organizačno-pedagogické pô
sobenie, ~~~oré tpr.lsp'ieva v nemalej ,miere k celkovému 
profilu •Osobnosti organis tu. Košičania sl cenia jeho 
zásluhy na založeni Medzinárodného organového festi
valu, vážia sl h o ako ošetrov.atera a ožtv·ovatela sta
rých .násl'l'ojov na východnom Slovensku (Levoča, Kež
marok, BIIJľdejov .. . ), ktor~ffill 'Prezentujeme našu kul
tťlmu minulost Ako sólli.sta Státnej filharmónie KQšlce 

dostáva dp povedomia košickej poslucháčskej obce r e
pertoár l menej známych titulov .a mien z oblasti orga
novej produkci e a ako pedagóg vychoval rad zdatných 
profesionálnych organistov, medzl ktorými dominuj(! 
mená V·ladlmlra Rusóa a Anny Zťlnikovej. Za tťlto prácu 
bol v roku 1967 odmenený Cenou mesta Košic, roku 
1984 udelenlm Ntulu Zaslútllý 'umelec. 

Bllzkosf k umeniu predurčuje Ivan Sokol svojou osob
nosťou, ktorá jedinečným spôsobom zasiahla do kolo
behu slovenského 1\udlpl:mé·h'o ž.Lvota. Každé jeho vystú· 
pente, čl n ah·rávka znamená prlnos nielen pre duchov
né obohatenile v.nlmatela, ale umeleckou transpozíciou 
vlastného so všeobecným inovuje a reflekituje t\llorl~ 
Lnterpretáclu organových diel v prospech pozdvlhnutla 
si'Ovenského kult únneho povedomia. 

Dielo umeloa plne zaujme len vtedy, ked je ťl:zko spä
té s nim samým 1 s vonk·ajšlm svetom. At keď sa zdá, 
že umelec by sa mal neustále snažiť o •osobitosť , oľilgl
nalltu a prináša f stále .niečo .nové, nie je to vždy nutné 
a žladťlce. V každom p·rlpade sa vždy ukáže spätosť so 
staršlm, overen~m. VY'tadrené myšllenk·aml Alex<liil.dra 
Matušku .,osobnost" je vždy syntéza čohosi. Form\ljťl ju 
predchodcovia , vplýva na ňu súčasná spoločnost, vlast· 
ný národ a ona mu to v,racla tým, že sa vyslovuje 
osobne l nadosobne. A to bez zvyšku plati 1 o umen{ 
zaS'lúžllého umelca Ivana Sokol·a. 

Obzvlášt sl •to uvedomuj eme v týchto dňoch, kedy 
50-ročné životné jubileum umelca sa sta•lo p rlležltosfou 
k hlbšiemu zamysleniu sa nad jeho zástojom pri utvá
ranl a formovani organovej tradlcle v slovenskej hu
d·obej lrultťlre. l tiet<o rla'dky stí myslené ak o úpl\lmný 
vinš k dvo jnásol:mému sviatku v jeho ž.lvote. 

ETELA CAR.SKA 

; 
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STACCATO 
• NOVI VYSOKOŠKOLSKI PROFESORI A DOCENTI. 

Minister §kolstva SSR l!udovlt Kilá.r odovzdal 11. februá
ra t. r. v Bratislave menovacie dekr6ty novfm profe
s orom a docentom slovenských vysokých iklll. Na sláv
nostnom akte sa zúčastnili stranlcki a vládni predstavi
tella, ako aj d'aHU hostia. V oblasti hudobno-výchovnej 
vedeckej a umeleckej vyso~ollkolskej pedagogickej čin
n11sti udelili hodnosť docenta týmto interne a externe 
pllsobiaclm vysokollkolským pedag6gom: PhDr. Petrovi 
Krbaťovi, CSc., PhDr. Eve . Michalovej, CSc., PhDr. La
dislavovi Mokrému, CSc., dirigentovi zaslúlilému umel
covi Bystrlkori Re!uchov1 a hudobnému skladatelovi Jo
zefovľ Slxtovi. 

• HUDOBNA MLADEŽ V PIEŠŤANOCH. V marci t. r. 
1a stretli v Piellťanoch zástupcovia Hudobnej mládele. 
Program stretnutia, ktocy pripravilo organizačné vede
nie pri Slovenskej filharm6nii , na čele s predsedom 
doc. Ivanom P.arlkom, bol ako aj v minulosti prlťalllvf 
a v mnohom lnllpiraUvny pre činnosť klubov. Koncerty, 
besedy, uká!~ov6 programy klubistov, vletko v nefor
málnom duchu, čo mladým lud'om velmi vyhovuje. Kon
certné vystúpenia s6Ustov Komornej opery ponlíkll nie
len umelecké zážitky, ale poslucháči mali momosť obo
známiť sa aj so zámermi a perspektlvami naiie j hudob
nej scény. 

Tradlciu na týchto stretnutiach majtí besedy s pred· 
stavitelmi hudobného života, v marci s hudobnfm skla· 
datelom Tadeáiom Salvom. Klubisti spoznávajd nalich 
umelcov, ale súčasne sa· aj učia , ako pripraviť dobrd 
besedu a dobcy klubovf program. Nie je vlak dlllellté 
pracovať len podla vzorov, vedúci predstavitelia Hudob
nej mládefe na kai!dom stretnuti nabádajtí mladfcb 
pria telov, aby nachádzali nové prlstupy a pre svoju 
činnosť využlvaU všetky možnosti. Komárňanskf klub 
napr. predviedol pl'ogram pripravenf v spolupráci s 
ĽšU. Živá pracovná diskusia na záver stretnutia potvr
dila, že kai!dá činnosť klubov Hudobnej mládele je 
ťispellná, ak zaujme poslucháčov a obohati icJt o ume
lecké zá!itky. tJ. P. ) 

• DÄNSKA BALETNA TRADICIA V MINULOSTI A 
DNES - na tút·o tému so uskutočnll v dňoch 10.-12. 
aprlla t . r . seminár v bratislavskej Hudobno-tanečnej 
i kole i v priestoroch Slovenského národného divadla. 
Po fiv.odnom prlhovore d11amatorgičky baleto SND Alice 
Pastorovej, viedli s6listi baletu pralskébo Národného 
divadla , Katka Elilégrová a zaslúlllf umelec Jal'oslav 
Slavlcký, tréning reprezentu júci dánsky s pôsob vfučby 
klasického tanca, a naštudovali ukálky klasického ba
letného dedičstva, ktoré na mnohých svetovfch balet· 
ných scénach v slíčasnosti uvádzajú. Usporiadaterom po
dujatia bol Zväz slovenských dramatickfch umelcov, a 
vysoká profesionálna úroveň i umelecké osomosť tohto 
podujatia sa u mnohých účastnikov stretla s prejavmi 
uznania i želanlm d'·alilch podobných akcii v budúcn~sti. 

-AP-
• VECER KOMORNEJ HUDBY. Kruh priatelov českej 

kultúry v spolupráci s Foerstl'ovou spoločnosťou uspo
riadal 15. apr(la 1987 v Mozartovej sieni DPV v Brati
slave komorný koncert z diel českfch a slovenskfch 
skladatelov. Pralský hudobný skladater Jan Hanul obo
známil prltomných s prácou Foerstrovej spoločnasti a 
jej poslanlm. Vznikla po r . 1919 na podnet Zd. Nejedl6-
iho, zanieteného ctitela hudby J. 8. Foeratra. Jej ťilohou 
bolo presadzovať Foerstrovo dielo, ktoré v tom obdobi 
bolo doma málo známe, pretole skladatel dlhá roky 
lll v cudzine - Hamburgu a Viedni, kam nasledoval 
svoju manlelku opem6 speváčku-sopranistku Hertu Lau
tererovú. Foerster i napriek odlúčeniu od vlasti a znač
nému umeleckému vplyvu G. Mahlera si zachoval vo 
svojej tvorbe svo.jský rukopis poznačený českou melodi
kou. Prianlm skladatela bolo, aby spoločnosť po ňom 
pomenovaná propagovala nielen jeho skladatelský od
kaz, ale i tvo.rbu s6časnfch českfch skladatelov. Na 
programe komorného koncertu boli diela J. B. Foeratra 
(Stopy ve snl!hu pre ltvorručnf klavlr a Sonáta quasl 
una fantázia pre husle a klavlr), J. Seldla (pieseň Vo
nlčka), J. Hanuia (Tri sonety na texty renesančnfch 
básnikov - O umeni, O livote, O láske l, š . Jurov
ského (Romanca pre husle a klavlr) a t. !Gowalského 
(Intermezzo a Toccatina pre ltvorručný klavlr a Hudba 
pre tri nástroje) . Účinkovali R. Névojová, A. Virágovi, 
J. Vedra, M. Ivan a P. Virág (klavlr) , dr. V. Podhradllk6 
a A. Novák (husle), R. Kowalská-Ko!lťálovli (violončelo), 
V. Valterová a M. Beňačkov6 (spev). (-BD·) 

• VALNf.: ZHROMAžDENIE SPOLOCNOSTI PRE STA
RÚ HUDBU. Dňa 23. aprlla 1987 sa v Prahe konalo val
né zhro.mai!denie Spoločnosti pre star6 hudbu, záujmo
vého zdrulenia Ceskej hudobnej spoločnosti. Na zhro
maldenl sa okrem delegátov zúčastnili predseda CHS 
dr. J. Bajer, CSc., predsednlčka SSH zasl. umelkyňa Z. 
Rúžičková a poprednl predstavitelia náiho hudobného 
livota (dr. M. Cernf, prof. M. Venhoda, dr. HtUka, 
dr. Pilková a d'alll). Po správe o činnosti za uplynulé 
obdobie, ktorú predniesla Z. Rtli!ičková , nasledovala 
volba nového vfboru SSH a volba vf borov teritoriál
nych odbočiek. Pred posledným bodom programu - né· 
vrhov zámerov pre budúce obdobie - prebehla velmi 
plodná diskusia, kto.rá nastoUla viacero problémov, ako 
napr. nedostatok notového ma teriálu, historických hu
dobných nástrojov a td. 

V tomto roku uplynnie päť rokov od zalolenia SSH, 
záujmového združenia CHS, ktorá zdrul uje viac ako 
2000 členov, mnohfch aj zo Slovenska. Bolo by teda 
nanajvfll potrebné, aby vznikla Spoločnosť pre startí 
hudbu aj na Slovensku. Podmienky pre jej zalolenie sa 
vytvorili vznikom Slovenskej hudobnej spoločnosti vo 
februári tohto roku. Verime, že jej založenie podnieti 
väč!ll záujem o 5tar6 hudbu na Slovensku. . (-PB-l 

• DRUŽOBNf KONCERT. Dňa 7. mája t. r. sa pri prl
lelltosti oslobodenia na!lej vlasti Sovietskou armádou 
uskutočnil v ÚDPaM KG s lávnostný drulobnf koncert 
liakov I!ŠU Bratislava (Trieda L. Novomeského, č. 32) 
a I!ŠU Praha·Modl'any. Družobné kontakty nadviazali 
lkoly v roku 1975 a dovtedy ich rozvijajú na poll kon
certnej a hospJtačnej činnosti. Na koncerte, ktocy sa 
kai!doročne uskutočňuje striedavo v Prahe a Bratislave, 
sa v tomto r oku' obe iikoly prezentovali zástupcami svo
jich najlíspešnejiilch žiakov. Peknými výkonmi sa v pr
vej časti koncertu poslucháčom predstavU súbor zob
covfch fláut (E. Km·cové, A. Caudtová, M. Betko, R. Ma
jernlk, E. šark6zi) z bratlislavskej I!ŠU a po nich hostia 
z Prahy (K. Wainerová, P. Libalová, L. Plecitá, A. Hokzo
vá a š . KratochvU) . Kcmcert prebehol v bezprostrednej 
a radostnej atmosfére a zväčllil kyticu 1ispeiných stret· 
nutl mladých umelcov a pedagógov družobných llkôl. 

(-kch-) 

z činnosti Kr hu p i t ľ v h dby v Sečovciach 
Celoslovenské stretnutia Kruhov pr.latelov hudby v Zl

line s(l dokument·om o zvyšujúcej sa aktl'llte n.ašlcli 
miest a mestečiek, ktor9ch je do hudobnéh.o dt.anla za
pojených vdac nef 80. Ciele MK SSR - rozvoj miestnej 
kult(lry, skvalitňovanie koncertného žlv·ota, podiel na 
formov.an! vedomia a c!ten.la mla'<lých ludl hudobn9m 
umen!m - sa stávajú skutoonostou. 

Zal•ofenlm SloveDSkej hudobnej spoločnootl sa otvo
rili IJlOVé možnosti zapojenia sa ·hudbymllovne.j verej
nosti do jeJ záutmových zd.rufenl a •rôznych sekcU. Si
roké spektrum clelavedomej činnosti SHS zahtňa 1 Kru· 
hy prlatelov hudby, ktoré sa takt·o d·ostan(l ! do bez
prostrednejšieho ~ontak'tu so ZSSKU a stan(! sa spolu· 
propagátorm1 súčasnej slovenskej hudby. i'rvé krOiky 
uvádzať súčasn(! tvorbu v rámci TNSHT at mimo Bra.
tislavy sa urob111 pred nlekolk9ml TOkmi. · 

Snaha ZSSKU sltuov.at koncerty TNSHT l do ln9ch kul
t(lrnych centier na Slovensku patri k t9m· zdSlumým 
člnom ktoré tpOIDôfu približovať sGčasn(l hudobn(l tvor
bu širšiemu ok:ruhu p·oslucháčov. Jedn9m z prv9ch miest, 
k-toré sa zapojili do propagácie s(lčasnej hudby v rám
cl XI. TNSHT boli l Sečovce. ú spech koncertu, na kt·o· 
rom 16. februára 1986 bolo pr!tomn9ch vyše 150 poslu
cháčov, potvordll správnosť cesty - pribl!žlt súčasn(! 
hudobn(l tvorbu besedou, usporia danou pred koncer
tom. 

Ka rad otázok z pubo!i·ka o dpovedal predstavltel naj
mladšej s kladatel9kej generácie Miloš Bocek, a bsol'Vent 
kompozlčného oddelenia K·onzervat6rLa v Košlc1.ach z 
triedy J. Pod·prockého a p rof. D. Ka rdoša n a VŠMU v 
Bratislave. P.o besede, na ktorej rozobral k·ompoZ'Ičné 
pos tupy hudby 20. sboročia l uvádzan9ch diel J. Ko
walského, I. Zeljenku, V. Kubičku, S. Hochela a I. Pari
ka, bol k.ancert hlbok9m zážitkom l pre tých, ktor! sa 
stretávaj(! so s(lčoa'Snou hudbou len •o jedinele. 
Dňa 20. januá.ra 1987 sme usporia dali ďalšiu bese

du - koncert s(lčasnej hudby tentor.az pre tlakov ĽSU. 
Na besede s me privrtal~ sk1a'<latela Jozefa Podprockého. 
Autor prlbl!f~l čas .a a tmosféru vzruku uvádzaných diel 
i záikonttostl ich 1hudobnej reči. 

Radi sa každoročne zapojlme do k'oncerrov TNSHT, 
pretože je 1 IJlašrm cielo m, aby sa súčasná hudobná 
tvorba stala bllzkla a vošl·a d·o povedoml·a ludl, .krorl 
by k nej sami oofko nachádzali cesru. 
Oprávnenosť jestvovant.a a neoostuplteln(l funkCiu 

KPH v Sečovciach potvrdilo 36 k·oncertov uskutočne
n9ch od jeho vzniku (1983). 

Prvé klroky SečovskeJ ·hudobnej jesene 1983 boLi otáz· 
nlkml, čakajGciml 111a odpov•ed. Bude koncert sporadic
kou ud.alostou, alebo sa stane s(lčastou kult11rneho žl·vo
ta mestečka? MsKS za·hrnulo koncerty vážnej 'hudby do 
plánov práce, a ktiVIite K·FH da lo šlrok9 priestor. Bolo 
v§ak treba nást Iudl zapálen9ch nielen pre hudobné 
umenie, ale n a•jmä pre m yš-l·ienku jeho propagácie. Ces
ta k ud•rl'.anlu s tabilných foriem koncertov, ako l poslu
cháčskej zák.la dne .nie je liBlhká. 

Z!skav.anie poslucháčov je zloflt9m procesom vo všet
k9ch KPH. Nám nešlo o optické za.plnenle sály, ale o 
vzbudenie sJru.ročného záujmu o hodnoty hudobného 
umenia. Prvorad9m ciel·OOl KPH v Sečovciach sa stalo 
citlivé ·hloadanJie cesty k oposlucháčovi. Najdôležitejšlm 
f.aktarom, ktorý ovplyvnil (lspech uvádu m 9ch diel, bo
la schopnost Interpretov nadviazať .. rozhovor" s t9m, 

K rais é. kolo súťaže M 
Minis terstvo š kolstva SSR vypis uje peri·odtcky s(ltaf 

ĽSU v .hre na .hudobných nástrojoch a v speve. Dňla 
26. marca bolo v priestoroch ĽSU na Exnárovej ulici 
rv Bratislave krajské kolo v te jto súta!l v klav!rnej h·re. 
~útafllo sa .podla roočn!kov I. stupňa, ll. stupňa a kur
zu. Sútamé podmienky neboli la hké, čo však bolo zá
l'ukou, fe v s(lfafl sa mohli zGč81Stnlt len ti '11:8jlepš!. 
Osobnost učLtela sa vždy velmi preruka vo odráZa na 
kvalite výkonov jeho žiakov a rpreto táto sGtaf bola 
zároveň vzácn ou prllefltosťou orientova ť sa nielen na 
báze žiackeho ma teriálu, a•le a j 'PGkial Ide o hodnote
·nle pedagogickej kla·pa.clty učHelov našlc'h ĽSU. O to 
viac nás teš!, ~ sme mohli jednoznačne zaregistrovať 
vzostupný .trend našich ĽSU. 

Hrala sa jedna. s kladba teohruckého charakteru, jed
n a pomo81lá a jedna polyfónna, pričom k·afdá musela byť 
v Inom št9le. Zlakom boli udelené v každom ročruku 
tri ceny, pričom prvé mlestoa postupujó do celosloven
ského ko la. S'll to: za 3. ročnlk Karin Kopelman.od 
( uč. Ho lecová - ĽSU Hál~ová uJ.), za 4. ročruk Mi
chaela Hritzovli (uč. Satu·ryová - Dlbrovo nám.), za 
5. tl'očn!k Rita Bugová (uč. Hollčová - ĽSU ul. Obran
cov mieru) , za 6. ročru.k Martin Majkdt (uč. Hat-r!ková 
- ĽSU Há•lková ul.). za 7 . • ročn!k Duian šujan (uč. Ho· 
llčoová - ĽSU U'l. Obrancov mieru) . 

Velk9m a mil9m prekva1pen rm v s(lf.ažl bol ce19 
ll. s tupe'I'L Tohro 'I'oku tru bola úr.oveň vysoká, výkony 
boli vyr.ovnaiJlé a .Jednotlivé oočn!ky bohato zast11pené. 
Prvé ceny boli rozdelené takto: v l. ročnlku Patrik Slo
vák (uč. Slováková ĽŠU Blllkov·a uJ.) v 
2. ročr.!ku Svetlana Megová (uč. 1P1Wderová - ĽSU Sd
f.afná ul.). v 3. TOČ!llku VlacUmfr Zvara (uč. Turza -
r:Su Dlbrovo nám.). 

Záver s(lfafe v s6love.j ·h re na klav!ri tvor.lli !laci 
ku·rzu. Podloa propozlcl! MS SSR trto flacl nedostávaj(! 
ceny podla •OOČIÚikov, ale golobállne za celý kurz. Komi
sia udelbla l. cenu s p ostupom do celosl.ovenského kola. 
Dane Rychlovej (uč. Ho leoová - ĽSU Hálková ul.). SG
časne komisia odporučila 111ájst :riešenie, a•by fLačkam 
Silvii Gyerovej' (uč. Obdržálko vá - ĽSU ul. Obrancov 
mieru) a Jane Vletorisovej ( uč. Koschlererová - I!SU 
Exnárova ul.) mahll ,byt tiež ude lené l. ceny s postu
pom do celoslovenského ko la. O tomto návrhu t-ozhodne 
MS SSR. 

I ked sme za.reglstrovaH rpomerne pekn(l (!roveň ce
lel s útaže, sú tu ešte rezervy ako v interpretačnfcb 
vfk!onoch', tak aj po stránke pedagogicko-organizačnej. 
Na•pr!kllad zisťujeme, že ešte stále rob! učltelom v ážne 
p r.oblémy žiacka Interpretácia baroka, a·ko ·aJ rozlišo
vania hudby polyfónneJ od .homofónne!. Zial sme boll 
s vedkami toho, že viacer( uč.lteiLa a ko polyf6nnu sklad
bu naštudovali nap·r!klad Bachov menuet, čo by bolo 
možné označiť za nedodržanie '9úfafn9oh podmienok. 

Vieme, fe interpretácia hudby klasicizmu býva ťaž-

l 
kým QrJeškom aj pre sk(lsen9oh umelcov, preto niet 
divu, fe voči žiackym -l<n tel'pretáciám Mozartov9ch sonát 
a ran9ch Bee thovenov9ch , ktorfch .zaznelo .niekofko a 

Velk6mu z6ujmu publika sa telia koncerty poria'-6 
~bom priaterov hudby v SeOO.clach. 

Snlmk.a: archlv KPH v Sečovcd.acli 

kto od ihudby očakávoa obohatenie svojho vnútorného 
s veta. 

VšetC'i i nterpretl velmi ochotne vychádzal1 v úst·rety. 
našej poflad.av.ke - koncertu so sprlevodný<m slovom. 
Stali sa ak9msl kllenbov9m svorrukom, s pájajúcim aut~ 
ra, dielo a p'oslucháča. Ich osobnostný vlda d bol roz· 
hodujúc! pre zaiJlletenile poslucháča. 

V oblast.! systematického ·vychováva n ha publika n6JII 
Slovk·oncert d·ramaturgiou koncertov l v9berom Interpre
tov podal 'Velmi ochotne pQmocnú ruku. Vďaka tejto 
lnšplrujGcej 'Spaluprácl sme mohli uviesť tak9ch reno
movan9ch umeJcov akými s(l M. Voskresens klj, V. Gor· 
nostajeva, J. Dranga (ZSSR). P. Topel'czer. l. Sotrol, 
M. UlpšBJIISký, P. Michalica, J. Pazdei'a, M. Jurkovič, 
J. Zsapka a hosfu.JúOI dirigent J. Br.ooks (USA) so SF, 
Košice. 

Stvrt9 .rok Prehliadky ml.ad9ch, ktorá vznikla z in!· 
clatlvy .KPH, je dôkazom záujmu členov KPH a mládefs 
v Sečoviclaoh o miLadých adept•ov koncertného umenia. 
Frezentova•l•l sa 1UI nej lau•reáti a vlfazl medzlnárodn9ch 
Sťítafl l IS SSR - Ľ. •Ka nta (vtol1ončelo). V. Tomčányl 
(gitara). I. Bachmannová (hoboj) , J. Ctfmarovlč (hus· 
le). M. Ada mcová (alt). J. Novotný (pozaun.a) a Košic
ké dychové t rúo. O. Moroz, a bsolven t kompozičnej tr iedy 
J. Podprockého na •klošick•om konzervatóriu, sa predsta• 
vil •nadorn skladieb. Jeho Kontrasty pre sláčtk.ové trlo 
v podani J. Kyjovského (husle), J. K9šku (viola) a 
M. Cervanáka ('V•Iol:ončel\QI ) o dzneli 30. aprUa 1986 v Cs. 
rozhlase, ·ktorý Prehliadku mlad9ch v Sečovclaoch na· 
hráva l. 

Svoj podiel na propagácii a pulzácll hudobného života 
maj(! 1 m>ladl - aktlvne členky v9bor u - E. Kornová, 
H. Gábrlková, J. Kašová, I. Mesarošová, D. Spišá.ková, 
K. Da.logová a Z. Mor ozová. 

Zapájanie mlad9c·h do činnosti KPH - to je jedna 
z hlavných záruk skvaUtňovaonia poslucháčskej základ· 
ne, ras tu G:rovne Iudského myslenia l (!rovne medzt
ludských vztahov. V9·borná a tmosféra .koncerrov vy
tvára.ná p·oolucháčsky vďačným publLk·om (priemerná 
(!čast ·r. 1986 bOla 210 poslucháčov) je lnšplrujúclm 
zdrojom, podnecujGC'im činnost K:PH v Sečovclach. 

VAL!RIA JARKOVSKJ 

úr v e h 
z ktor9ch väčšlllla bola prltafká, máme určité odborné 
výhrady. Ide ·najmä o estetické stvámenle ktlavlrnebo 
klasictstlcky ortentovanéh•o Meru, o s právnu arttkulá· 
eiu, ako aj o koJ.aslclsttck6 chápanie ornamentiky. Ná
prava tu môže nas·tat af vtedy, ked sa zainter esovani 
učitelia bud(! IIJltenz!vnejšle zaoberať št(ld1om tejto prob· 
lematlky a preh!Lbovaf sl ta k !IVOje vola-stné ved•om.osti, 
aby 111eus~rnull d•ba 111a úrovni svo·jeJ. i ked odborne fun
dovanej kvaLiflkácta. 

v sGta~ sa vys kytli prl.pady, ked učitelia voliU pri
ťažká s kla dby, pre dan9 ročn~k. vzhladom na platlllé 
učebné osnovy nadsadené. P.rotl takémuto pedagogické· 
mu postupu nemôžeme mat pripomienky, poklal !lak, 
vďaka svojej vyspelosti, U51lovnost1 a ta lentu s kloadbu 
zvládne bez n admemej časovej straty. Je ro pro~e
-slvne l metodlc.ky osožné. Ked ale flak ešte nedozrel 
111a 6rovei'l ta kejto skiladby, pr!padne ju ·a j zvládne, a le 
za cenu IIWl dmernej časovej st-raty, ide o vážnu metodic
k(! chybu, ktorá môže v9voj žiaka nie urýol}llt , ale na
opak, spomaliť a pOikrivlt. Z.ial , na súťaži sme sa stretU 
aj s bak9rni~o prlpadml. 

Druhou časflou sútaže bola štvorručná •hra na kla vrrt. 
Je stlča!stou !ľealizácie novej ko ncepcie, ktorá sa postup· 
ne zavádza na ĽSU a lktwej h.1avn9m cielom je vy.pesto· 
va t schopnost !Lakov muZikants ky tvorúvo uplatňovať 
svoje vedomosti, nadobudnuté počas lncLividuá.lneho štó· 
dia thry na hudobnom nástroji. A .ta k úroveň štvorruč· 
nej ,hry zároveň prezrádza, do akej miery sa našim ĽSU 
darr viest svojich žia kov k živému hudobnému prejavu, 
.prlmeranému amatérskej báze. 

AJ táro sútaf ·prebiehala v k:ateg6rlác'h a v9sle dky 
sú 1t1eto: v druhej kategórii l. cenu zls!;ala dvojica 
Irena MigrovA - Lucia Z6vadsk6 (uč. Holecová - ĽSU 
Hálkova wil. ). v tretej ·ka tegórii to boli Daniela Chudo
vá - Jana Za·bradnlčkovi (uč . Kardošová - ĽSU ul. 
Obrancov mieru), ·a za štvrt(! kategóriu l. cenu zlskaU 
Katartna Sulekovi - Lujza Marbod (ul% Brezová -
ĽSU DJb'r·OVO nám.) . 

Záverom ešte nlekolko slov o organizačnej stránke 
priebehu s(lta!e. Snáď by s táJ.o za uváženie, aby s6ťal 
bola dvo.jdňov,, pretole vypočut a spravodlivo ohodnotif 
vietkfcll llakov za jeden deň je fyzicky na hranici 
fudskfch moi'JW8tl. (SGtaž začala .o 8. h a s jednohodl· 
novou iprestävkou na o bed skončLLa po '21. hl) . SemlnáT, 
ktorý bol po s(lťaži , pochopitelne, neda l unaven9m 
prrtomn9m tolko, čo by z,a pr.ta·zntvejš!ch okolnosti m'o
hol dat. A to je vel1ká škoda, lebo sa tam mohli p·re
dlskutov.af mlllohé odbooné problémy, ktoré sa počas 
sútaže vyskytli. únava však n ep·ostlbla lba s(lťafLaclch, 
a.le aj členov poroty, ~o nemôžeme označiť za pozit!· 
vum. Na seminári odzneLa medzi iným spráV'Ila prúpo· 
mienka, že v bud(lcnostl by sa mali udelova t okrem 
troch clan a j česbné .uzna nia. 

Samotná arg,andzácla stlťafe bola vzomá, za čo patr! 
vd.aka ~riadltelstvu a učltelskému zboru ĽSU na ElCllá·ro· 
vej ul. To v šak nič nement na tom, f e súťažná miest· 
nost bol.a velml malá , a že 'hudobné nástroje boli tecli· 
n lcky v adné. ROMAN RYCHLO 



z galérie nových zaslúžilých umelcov 

Operný a koncertný spevák Feter Ml· 
kuláš ešte len naplňa decénium účinko

·vania na javisku Slovenského národné· 
!Kl divadla, kde pOsobl od 1. Januára 
1978. Patrt však u! k pevným a spo
lahllvým oporám momentálne tak kva
lttného ansámblu prvej slovenske j oper
nej scény, za čo mu bol udelený titul 
Zaslú!llý umelec. 

Peter Mikuláš sa po absolvovanl gym
názia rozhodol pre štúdium spevu a za 
štyri roky š t\1dla na Vysokej škole mO.· 
zlckých umeni v Bratislave v triede pro· 
fesorky V. Stracenskej sa vypracoval na 
spevácku špičku, čo dokumentuje napr. 
aj jeho vlfazstvo na Medzinárodnej spe
váckej súta!l A. Dvofáka v Karlových 
Varoch r. 1977. 

Na Javisku SND P. Mikuláš debutoyal 
pod Frešovou dirigentskou taktovkou s 
vynikajúco doštudovanou O.lohou Colll
na v Pucciniho opere Bohéma. Po men
šlch, ale pre operného speváka dOle!!· 
t~ch O.lohách akými boli napr. Ramfls 
(Alda). Gróf Cepr~mo [Rigoletto). Ma.r· 
k~z [Traviata). a lebo Ole!\ v Suchoň ovej 
Krl1tňave, čl Gremtn v Cajkovského Eu· 
genovl Dneglnovl, nasledovala kll"atšla 

Džezová hudba stála u nás v!dy ako
sl mimo hlavného záujmu lnštitťícll, kto
ré .,disponovali" skupinami, hrajO.clml 
tento !áner. Ale napl'lek tomu mala vMy 
svojich poslucháčov, vyznávačov a ctlte
lov, ktor! sa snažili uroblt pre ňu ·ma· 
xlmum. Hoci sa v súčasnosti zaraduje 
medzi menšinové !ánre, v skutočnosti to 
tak nie je. Ved o tl1to hudbu je čoraz 
vllč~l záujem a mladi ludl.a stále vlne 
dávajú prednos( Jludbe populárnej, v kto
rej je začlenená at hudba džezová, ako 
hudbe vá!nej. Džezové festivaly, ktoré sa 
konajú vo velkých l menšlch mestách 
našeJ vlasti , bývajú prepllnené poslucháč
ml, ktor! potleskom odmieňajú profesd.o
nálnych, ale aj amatérskych liudobnf· 
kov. 

Medzi tých profesionálnych patri aj 
Peter Lipa, ktorý je v sO.časnostl našlm 
najlepšlm džezovým spevákom a jeho 
spevácke kvality poznajO. at ·poslucháči 
v zahranič!. Odborný hudobný časopis 
Jazz Forum každoročne vyhlasuje anketu 
o najlepšieh huóobnfkov v tejto oblasti: 
v nej sa Peter Lipa pravidelne umlest
tluje medzi európskou džezovou spevác
kou špičkou. Týmto lichotivým umiest
neniam však predchádzala tvrdá, clela· 
vedomá a hO.!evnatá práca. 

feter Lipa sa narodil v ~oku 1943 
v Prešove a od detstva bol spojený s 
hudbou. Od ludových plesnf cez sloven· 
ské tangá, evergreeny, a! po dixieland. 
A samozrejme, že pečO.val rádio, ktoré 
bolo v tom čase uchom do sveta. V de· 
slatlch rokoch začal chodlt na .,povln· 
né" husle, no hoci bol šikovný, husle 
predal a ktípll sl topánky. Po absolvo
vanl gymnázia odchádza do Košic na 
nadstavbovO. priemyslovku a potom do 
Bratislavy na StavebnO. fakultu SVST. Po 
jej skončeni sa stal redaktorom v Ces
koslovenskom rozhlase v Bratislave. 

V Prešove stál ·pri zrode študentského 
dixielandu, rovesntkom .robil akéhosi po
radcu a vlastne tu sl začal pozornejšie 
všlmaf aj s pevákov. V Košiciach z času 
na čas pôsobil už at aktlvne a ako •POSlu· 
cháč vyhladával najmä také slruplny, 
ktoré mali blfzko k blues. Velký vplyv 
mal na neho spevák Ray Charles. Ruka 
v ruke s bluesovo-džezovým c!tenlm spie
val aj hlty Elvisa Presleyho č1 Beatles. 
Najprv ako samouk a a! neskoršie š tu· 
doval dva roky u hlasového pedagóga 
Františka Tugendlleba. 

V Bratis lave počas jeho štúdlf džez 
naozaj kvitol. Tradičný džez hrávali vte
dy 11radlt1onal club a Revival, moderný 
zastupovali Gerhardt, Ondrelčka, Ha las, 
Riška, Horváth. V druhom oočnlku zalo· 
!ll s kamarátmi skupinu a vyhrával1 
na čajoch . Takto sa dostal do kontaktu 
s bra tislavskými hudobnlkml. V 'POlovl· 
cl šesťdesiatych rokov začal pravidelnú 
člnnosf V-klub a jeho dramaturgovia ve
novali značnO. pozornos( aJ džezovej bud· 
be a koncertom. Ale čo je h lavné, vzni
kol tu d!ezov~ krúžok, ktorý organizo
val v Bratislave !Ivot v tejto hudobnej 
oblasti. 
Začiatkom sedemdesiatych' rokov dos

tal feter Lipa profeslonáine angažmán 

Sn'lmka: K. Dlugollnský 

odmlka spOsobená vojenskou prezenčnou 
službou. Rad závažných a P. Mikulášom 
pOsobivo stvárnených velkých operných 
postáv má svoj začiatok v postavách 
Grófa des Grieux v Massenetovej Manon, 
Lucifera v Dvofákovej opere Cert a Káča 
a Beneša v Smetanovom Daliborovi. S.Qs
tavná a cJelavedomá práca mladého 
umelca sa plne prejavila v r.dkoch 1982· 

Snímka: P. Spanko 

u Gustáva Offermana, ale z tejto cesty 
zišiel po· dvoch rokoch. V ll"Oku 1978 za. 
lo!ll vlastnO. skupinu, zárodok jeho ne· 
skoršieho Comba. Dáva sa na profesio
nálnu dráhu a v roku 1980 zakladá Ll· 
pa-Andršt Blues Band spoloOne s pra!· 
sk9m gltarrlstom Lubošom Andrštom. P.rá
ve v tejto skupine bolo Jeho hla vné 
ta!lsko práce 'a mohol sa znovu vráti( 
k svojej lás-ke - blues. S klaviristom 
Petrom Breinerom spoločne pri.pravlll v 
Sto.dlu S prog•r>Bm P + f = Jazz.. !\eu· 
stále spolupracuje s Revlvalom, dnes 
T + R Bandom, a známe sd l pravidelné 
džezové š tvrtky v bratislavskej pivárni 
Stará sladovňa. Lipa doteraz nahral dve 
velké pla tne. Jednu vlastnO. - pr.o!llovú 
a druhťí s Blues Bandom. V súčasnosti 
nahral svoju druhO. profllovO. platňu, na 
kt•oret sPOlupracuje s mladými hudob
níkmi, ako Andlfej Seban čl Boris Urbá· 
nek. Lipa má svoje neza.stuplteY.né mies
to at v organJzov8illl džezového !Ivota 
na Slovensku. Prvý roč nl k Bra tis lav· 
ských džezových dnl uzrel svetlo sveta 
v ;roku 1975 a t1e dalšie vznlkaH vo vel · 
kej miere na základe jeho osobných kon· 
taktov a doh'ovorov. Až posledných pil(· 
šesf ročníkov •pomáha organizácii aj Slov
koncert. 

Tieto riadky sl nenárokujd v plneJ 
miere obsiahnu( umeleckO. a organizá
tors kO. a ktivitu zaslO.žllého umelca Pet· 
Ta Lipu. Chcel by som Iba načrtntH, !e 
cesta džezového speváka nie je lahká. 
21ada vera odriekania, obeti l zdraveJ 
tvrdohlavosti. Dfez .na Slovensku - to 
boLa vždy osveta. A tak ako pred rok· 
ml, ked Karel Gott dostal titul Zaslúži· 
lého umelca a mnohf sa čudovali, ako 
spevák pqpulárnej <plesne mohol ztskat 
takéto ocenenie, tak aj meno Petra Lipu 
sa teraz bude skloňovať vo všetkých pá· 
doch. Zaslúžilý umelec Peter Lipa je to· 
ti! v slovens kom d!eze osamelý bežec, 
1ktorý sa nedal zlákať atraktlvnyml ponu
ka mi z oblasti s tredného prQdu populár
nej hudby. Tvr<lo šiel vlastnou cestou, 
ktorá sfce bola ttnlstá, a le bola bez kom· 
promlsov. Preto mu všetci želáme vera 
ďalšieh tvor1v~ch sfl do dalš!ch plesni, 
ktoré budtl znlef z rozhlasu, platn!, čl 
z koncertných pódil. 

PETER ORTH 

83, kedy Peter Mikuláš zlska'i tltul lau· 
reáta Me~inárodnej sO.fafe P. I. Cat· 
kovského v Moskve a na materskeJ scé· 
ne bol odmenený PrémJou -mladých zva. 
zu slovenských divadelných umelcov a 
Cestným umanlm s medaJ·lOu Slovenské· 
hio literárneho fondu za stvámellle pos
táv Kecala v Smetanovej fredanej ne
veste a Dulcamaru v Donizettiho opere 
NápoJ lásky. V roku 1984 pribudlo P. Mi· 
kulášovl k dovtedajšlm cenám Laureát· 
stvo z l. ročníka Medzinárodnej spevác
kej sútaže Mlrja.m Hellnovet v. Helsln· 
kách. Na javisku SND dalej .naštudoval 
Dalanda vo Wagnerovam BlO.d!acom Ho
landanovl, Toma v Ma§ka.rnom bále, 
Richtára v Janáčkovej Jet pastorkyni, Le
porella a Komtúra v Donovi Glovannim, 
Alfonsa v Cosl fan tutte <a nedávno Sa· 
rastra v Ca rovnej flaute ... Kritika naJ· 
vyššie hodnotila MLkulášovu kreáciu Ma
nahena v odmenenej 1nscenácU opery 
Juraja Beneša Hostina, ako aJ mimorl<ad· 
ne presvedčivo stvárnenú tltuJnO. posta· 
vu Bergovho Wozzecka, obe v hudobnom 
na~tudovanl dirigenta V. Málka. Dalšie 
výrazné výkony podal Peter Mikuláš v 
naštudovanlach Ondre}a Lenál'da, a to 
ako Flesco vo Verdiho opere Simone 
Boccanegra, a najmä ako predstavltel ti· 
tulnej postavy Suchoňovho Svatopluka, 
za ktorej stvárnenie bol .odmenený Ce· 
nou Zväzu s lovenských divadelných 
umelcov, Cenou F. Kafendu SHF 111 Ce
nou Ov SZM. 

Mikulášom hlboko pre!lvané Dperné 
postavy sú v neustálom vývojovom pohy
be. so. živé a ka!dé Ich dalšie stvárne· 

ZE 
E IK 

Snlval o opere, chcel byf operným 
spevákom. Sny sa mu darilo preml811at 
na skutočnost - absolvoval štO.dlum 
operného spevu na VSMU [1974). potom 
nlekolkomesačnO. stá! v Teatro Massimo 
v Palerme u svetoznámej vokálnej pe
dagogičky Giny CLgnovej. Nepochybne, 
črtala sa pred nim slubná kariéra oper
ného speváka. Lenže obsah známeho pri· 
slovin Clovek mieril, život meni . . . sa 
napinll aj v jeho prlpade. A tak Jozef 
Benedik namiesto do opery prichádza 
začiatkom októbra 1975, možno aj s ur· 
čltou dávkou zatrpknutosti, do spevoher· 
ného sl1boru bratislavskeJ NoveJ scény. 
Dokázal sa však vyrovnať s novou !l· 
vol.ll'ou situáciou, pružne sa prlspOsobU 
podmienkam práce v spevohernom sťibo
re a vďaka žičlivému kolektlvu a ponO.k· 
nutým hereck5'm prlležltostlam .rýchlo sa 
zaradlt medzi vedúce osobnosti tohto sú.
boru. A a k po necelých dvanástich se
zónach pôsobenia v bratislavskej spevo
hre oceňujl1 doterajšiu umeleckO. práou 
Jozefa Benedlka udelenlm titulu Zaslú
!llý umelec, je t.o ten natlep~l dOkaz 
uznania jeho mimoriadnych schopnosti, 
ktoré sa plne UiJlatnlll l v podmienkach 
spevoherného divadla. 

Zdalo sa, !e klasické vokálne školenie 
s polu s prlta!livým fyzickým zjavom 
predurčujO. J. Benedlk·a v sO.bare spavo· 
hry predovšetkým k adekvátnej Inter
pre tácii vokálne ná-ročných O.loh klas.lc· 
kej opere ty. Ale už jeho . prvé postav~ 
vytvorené na javisku Novej scény uká
zali, !e dia pazón jeho spevácko-herec
kých schopnosti a možnosti Je overa 
šLr šl. Posta vami romantického rytiera de 
Grleux z muzikálu Manon [1976), no naj· 
mil Cyranom zo slovenského muzikálu 
Cyrano z predmestia [ 1977). jednou z 
jeho vrcholných ·a dnes u! prlam legen
dárnych postáv, presvedčH o svojeJ vše
stranneJ pripravenosti, zásluhou ktoreJ 
mohol zvládnuť aj na.náročnejšle cha· 
rakterové postavy sO.časného muzikálu 
a hudobnej komédie. Rad jeho plnokrv
ných muZikálových postáv, v ktorých 
vedia speváckej perfektnosti demonštrc> 
val 1 svoje herecké nadania, pohybovO. 
svl!nos f a kultivova ný slovný prejav, vy
tvárajO. teho večne nespokojnl, no aktlv
nf a o naplnenie svoJich Idei bojujúci 
hrdl.novla - Jack Garl;lner [Ohnivák). 
d'Artagnan [Tra}a mušketieri), Antonio 
Bulgarelll [Opera maf.Lozo), najnovšie 
Arlstld Forestler [·Kankán) a Henry Hig
gins [My Fair Lady) 1 mnohJ dalšl. 

Protipól k jeho muzikálovým hrdinom 
tvoria postavy vytvorené v klasickej ope· 
rete, pre ktorých excelentné stvá.menle, 
a ko sme u! naz.načlll, m8'l v.šetky pred· 
poklady. Hoci Benedik ukončil što.dlum 
spevu ako barytón, jeb:o tvárny, J)rflem· 
ne srarbený a plne znejO.cl hLas dokázal 
na vynikajOcej úrovni zvládnu( 4 .najná
ročnejšie úlohy prvého tenora v klaslc· 
kých operetách . Dokladom vydarrených 
kreácii operetných .milovnflrov a bonvl· 
vá nov sd jeho Vojvoda z Urbl.na (Noc 
v Benáťkach). gróf René [Gróf z Lu
xemburgu). Bolo Ba ranskl ( Pols ká krv). 
knieža Edwln [Cardášová princezná) , 

nie prináša Interpretovi v nazerant na 
ne v!dy nové a nové tvorivé pohlady. 
Nakoniec ako sa umelec sám vyjadril, 
ka!dá Je jeho výtvorom e miluje- ju alr.o 
svoje dleta. Peter Mikuláš sa nepova!uje 
za vyhraneného umelca. Rád siaha po 
rOznych javiskových charakteroch a je· 
•ho !llozof1cký pr!stup s holbolrou psycho
.logickou sondou mu dovoluje s roYINl· 
lrou radosťou interpretovať lmponuJ\1ce 
1llohy, ale 1 .,zloduchov", akým je napr. 
jeho Spa·raiucUe v ostatnom Dllštu.dovan( 
Rigoletta šéfdJ.rl.gentom opery SND OU
varom Dohnánylm, s ktorým MLirulU 
práve študuje aj postavu Konča ka do Bo. 
rodinovej opery Kallle!a Igor. 

Pre oboha-tenie a rozvinutie vlastnej 
muzlkallty je Ml·kulášovou ďalšou vedo
me vyhladávanou umeleckou sférou kon· 
certné spievanie. Venuje sa mu .najma 
z postu sóll:stu Slovenskej fdlharmónle. 
Slovenské operné 1 kon<:ert·né interpre
tačné umenie reprezentuje Peter twflku· 
láš nielen ro svojeJ V·lasti, ale aJ za Jet 
h ranicami, napr. v TalLa.nsku, jal)OIIlSku, 
v Rakúsku a 1nde. ,. 

Podla vyjadrenia za:sltl!Uého -~elca 
Petra Mikuláša existuje v našeJ rspubU· 
ke množstvo umeleckých mo!nost! 'il za. 
ujlmavých prlle!ltost! pre krásnu pd
eu slu!obnlkov opernébo l koncertného 
umenia. Ich realizácia závisl však naj
mil 'od oddanosti, entuziazmu a vytrva
losti jednotllvcov na ceste'"za vytýčenou 
umeleckou métou. 

ALlA. K·RISTA. VA.RKONDOVA 

Barlnkay (Cigánsky balrón), gróf Danilo 
[Veselá vdova) l jeho Orfeus (Orfeus v 
podsvetl), ktorých Javlskovtl pOsDblvosť 
a O.čJnnos( zvýraznil Benedik aj záslu
hou svojho osobného šarmu, elegancie a 
noblesy hereckého pre.javu. Osp~ým 
stv~nen.lm týchto postáv Benedik 
dOstojne prevzal štafetový kollk po ta· 
kých jedinečných Interpretoch prvoten.o
r,ových ťíloh .klasickej operety a kými bo
ll ma Slovensku Stefan Haza, František 
Krištof Veselý, Belo 'f.urba a Karol Vlach. 

Dnes je Jozef Benedik jedným z naJ· 
obsadzovanejšlch a najvyta!enejšlch só
listov Novej scény, je nielen protago
nistom, ale l skutočnou oporou sO.boru. 
Boli sezóny, kedy tento mladý umelec 
v dOsledku zlo!ltých prevádzkových pod· 
mienok bol na javisku d 13-15-k:rát 
mesačne. Mohol ~o zvládnuť len vda.ka 
dobrej vokálnej 1 fyzickej kondlcJI , syn
tetickému herectvu, umeleckej poctivosti 
1 maxlmáineJ vnútornej koncentrácii na 
ka!dé predstavenie. O Jozefovi ~enedi· 
kov! mo!no dnes povedať, že reprezen

. tuje typ moderného, všestranne využiteJ· 
ného umelca, s ktorého umeleckými 
schopnostaml l osobným vkladom mo1no 
počltať rovnako pri Inscenáciách klasic
kej operety, ako aj modernébo mu.zl.kálu. 
hudobnej k·omédle 1 ludovej spevohry. 

Benedlkovu bohatú divadelnO. činnost 
doplňa rozsiahla mimodiva.deiná aktivl· 
ta. Vedia častého účinkovania v hu.dtlb· 
no-zábavných programoch rozhlasu a te· 
levlzte (·relácJe Vtlpnejšl vyhráva, A pr:l· 
tom speve, Veselo pri dychovke, Talro, 
ml hudba zalu'aj a Iné) vystupuje na 
podujatiach usporadtlvaných prt oajrOz· 
nejšlch .k.ultO.rno-polltických a spoločen· 
ských prlle!ltostlach, má na svojom k:an· 
.te desiatky brigádnických koncertov .1 
besied v školách, závodoch, kO.pelných 
mestách, domovoch dôchodcov, atd. Je 
tým šťastným umelcom, ktorý má široký 
okruh divákov, ktorého obecenstvo vy
hladáva, obdiV'Uje a rand! mu. Udelenie 
titulu Zaslužllý umelec je pre Jozefa Be
nedlka nielen významným ocenenfm jeho 
doterajšej práce, ale ul"Čite 1 velkým zá
väzkom do budO.cna. 

A.LFUD GA.BA.UBR 



SLOVENSKA 
FILHARMONIA 
21, a 30. aprUa 1917. B. Bart6k: Z6ua~at aaaadufa, 
ealta; G. Mehler: 1 • .ymf6D.ia D d•r. M16delafcky 
orcbeňer Gutan Mablen. Dirigeat ClaadJo Alli»•· 
do. 

K nevšedn9m umeleck9m zá!ltkom bratlsluvskébo 
pubUka patrUo aprllové vystQ·penle novoutvoreného 
140-členné.ho orchestrálneho telesa mla<l9ch hudob· 
nfkov zoskupen9ch z vlacer9ch štátov Európy (CSSR, 
MI:R, Rak.Qska, daleJ z Juhoslávie, Flnska, Svajčlar· 
ska, Talianska) s názvom Mláde!nlcky orchester 
Gustava Mahlera. Orchester vznikol nedávno r . 1986 
V'O V.lednl na podnet jednej z naJv9znamnejš!ch u.me
leck9ch osobnost! sQčasnostl, talianskeho dirigenta 
Claudia Abbada, ktor9 sa s nadšen!m ujal jeho ve
denia a prvé v9sledky umeleckeJ práce sl overil na 
prvom tohtor.očnom koncertnom tuTné telesa po vla· 
cer9ch európskych k•rajinách. Záujem o vystt1penle 
Mláde!nlckeho orahestJra v Bratislave "()otvrdlla pre
plinená koncertná sieň SF. Fubllkwn - Mjmä z ra· 
dov mláde!e - srdečne prijalo a nadšene B'Plaudo· 
valo v9kon.om mlad9ch hudobnlkov. Imponu)Qcl spon
tánny prejav Miáde!n!ckeho orchestra G. Ma hlera 
pod taktovkou Cl&udia Abbada v Bratisla ve zo!al 
bQ·rllvé ovácie. V koncertnom programe figurovali 
dve závažné hudobné dlaNI 20. storočia. Náročná 
ttvo<lná suita B. Bartóka Zázračný mandar!n, pre
siaknutá expreslanlstlck9ml IJrv,kaml, zaznela realls· 
tlcky presvedčivo v majstrovsky zvládnutej lnter;pre
tácU extrémne eX'Pres!vneJ hud.by. Dirigent Claudlo 
Abbado kládol pri v9stavbe dOraz na konc!znost die
la a na dramatickosť hudobného procesu vypl9va
)Qcej z celkoveJ symboliky németu pOvodne) panto· 
m!my. Zvuková tVTdost a ne1íprosnost rezonovala v 
jednotllv9ch nást.rojov9ch skupinách, zvléšt dychová 
sekcia potv.rdlla vyspelosť a pohotovosť vo vstupoch 
sólisticky zaznleva)Qclch nástrojov. Prevláda j1ícu ryt
mlckQ !lvelnost tv.r~ost a! prlkrost ·BartókoveJ .hud· 
by, .ktorá charakterizova•la v9sledn9 zvuk.ov9 olM'az, 
zvládol Mláde!n!cky orchester G. Mahlera s !mpo
zantn9m umeleck9m zanleten!m, nezvyčajne pre
svedčivo, ba fasclnuj1íoo. V jeho prejave bolo cltlt 
prav9 eX'pre'Sionlzmus, vystihnutie naturalizmu drá
my. 

Rov.na~o sugestlvne sa. mterpretl zmocnili l nasle
du)Qcej l. symfónie D dur, Gusta>Va Mahlera. Je po
chopttelné, !e o11chester nest1c1 meno toht'<> v9z.nam
ného PTedsl'avltela doznlevaj1íceho roma ntizmu, za· 
t>adLl <lo svojho repertoáru dielo z jeho tvorby. Filo· 
zoflcká hlbavost a vyclbren9 umeleck9 vkus s1í pod· 
&tam9ml znakmi InterpretovaneJ 1. symfónie, v ·kto
rej sa u! prejavuJ1í typické črty Mahlerovho hudob· 
ného myslenia. Skladatelov vzťah k prlrode, zmysel 
pre štylizáciu ludovo s~arben9ch nápevov l tanca, 
medltatlvna fl'eflexla 1 ex~atlcké v9bušnost - to všet
k~ zarezonovalo v !perfektnom podan! Mléde!nlcke· 
bo orchestra G. M&hleM, priliehavo na néšaj1íceho 
mukové odtiene na 'hudobnQ paletu diela. Neoby· 
čajne slévnost.ne vyznelo majestátne flnAle sym!fónle 
s v.elkolepou hymnickou gradáciou. Ma jster Abbado 
viedol svoj orchester mlad9ch s jemu vlastn'Ou mu
zlkantslrou Iskrou l s •tv.orlv9m nadhla dom. Je do
kona19m znalcom orchestra, ktor9 stavia udlvujtlcu 
a·rchltektt1ru diela, sbrtluj1ícu v plynul! hudobného 
času l v dokanalostl v9povede. Je Mdosťou l neoby· 
čajne poučnou prlležltosťou pre mladých hudobnl
lrov ·PMcovat pod veden!m osobnosti takého formá
tu, a kou nesporne Claudlcr Abbado Je. Mo!no pove
dať, !e Mlád!Wllcky .o.rahester G. Mablera 1 v Bra
tisla ve vynlka}1íoo zlo!Li svoju .,skQšku dospelosti". 

7. a 8. mja 1987. A. VinicU: Coacerto G dw pn 
al6~1ky a bMio coaUauo .,Alla natJca"; J. B. Lully: 
Triumf lúky, baletaA salta pre al6l!lky a bauo 
conUauo ; J. Haydn: Koncert pre yJolonl!elo a orchea· 
ter D dur, Hob. 7b:2 ; E. Elsar: Serea6da pre al~lky 
e mol, op. 20 ; L. Jaúl!ek: Suita pre al6l!lky. Slo.an· 
ekt komornt orchester, um. nd. Bohdan Warchal. 
S6Uata Ar:to Noru, violončelo. 

SKO na čele s umeleck9m ved1íclm Bohdanom War
chalom sa tentok rát prezentoval s nov9m progra
mom, v ktorom popri dlelaoh stáleho repertoéru 
reprezentantov hudobného baroka A. Vlva ldl•ho 
J. B. Lullyho uviedol s f!nskym hosťom Arto Nora· 
som Koncert pre violončelo 18 orchester D dur 
J. Haydna a dve zauj!mavé d iela au rorov-rovesn!kcrv 
E. Elgara a L. )anéčk.a. úv-odné Concerto G dur 
pre sláčiky a basso contlinuo .,Ana rustlca" ( Presto· 
Adaglo-Alle&'l'·O) A. VJvaldllJlo znelo v podani wail'chu
lovoov bezprootredne svle!o, •rytmicky pregnantne, 
s efektnou dynamlck·ou kootra stnos Cou melodicky 
plynQceho toku krJštálovo priezračneJ hudby. Oalšle 
dielo - Triumf lésky J. B. Lullyho v Interpretácii 
SKO priam evokovalo noblesu a pompéznosť fran
ctlzskeh<o král'Ovského dvora. Jednotlivé tanečné čls · 
la vy7Jnlevall s lévnost·ne a graciózne. Hosťuj1ícl sólis
ta Arto Nol'as predsta vil sa ako technicky zdatný 
a muzlká,Jne cltiacl Jnterpret. jeho ko ncepcia v kla· 
slcl.stlckom Haydnovom Koncerte D dur zdôrazňovala 
št9lovt1 čistotu a zmysel ·pre det·allnQ précu. Hoci 
1. čast Allegro moderato bola spočiatku poZ'!Uičená 
kol!zlaml v s Qhre sólistu a SKO, v d·&lšom priebehu 
tohto trojčastového cy.kllckého -diela znela Haydnova 
hudba v tomto smere doplňu)Qco a jedinečne. Roz
š!ren!m hudobnéh'O obzoru pre poslucháč'Ov boli na
sledu1Qce dve málo známe kompozlcla: Serenáda pre 
sláčiky e mol, op. 20 Edwarda Elgar1r a Suita pre 
sláčiky Leoša }llináčka. I &P'flek tomu, !e Ide o skla
datelsky odlišné ·otsobn!Ostl, .obe vybrané diela , pochá
dza )Qce z raného tvorivého •obdobia t9chto autorov, 
spáJalo neskr9vané roman tické myslenie, citová vr1íc
nosf, prev.láda )Qca Jemnosť v tvarovanf 'hudobn9cli 
myšlienok. V JnterpretáciL Slovenského komorného 
orohesiTa vedeného Bohda nom Warcha lom vyzneli 
tieto skladby s prec!ten'Ou poetickou nehou vo v9· 
raze, upQtall čarovn9m tónom slá čtkov. 

BO!ENA DLHAJQOVA 

JÚ 
PIUS 

Jfi~lus Piussi, sóli sta a šéf spevohry 
DJZ v Prešove, je neodmysUtelnou s1í· 
častou tetto scény od jeJ začiatkov 
v roku 1948, ked evolučnou cestou, 
bez akéhokolvek 1íradného štat1ítu, sa 
z činoherného sQboru vyčlenil samo
statn9 spevohern9 s1íbor, ktor9 bol 
doplnen9 o nov9ch členov v sólistic
keJ l zbor,oveJ zložke. Vtedy 25-ročn9 
J. Piussi pr iJal ponuku rladltela Kra
jového slovenského divadla v Prešo
ve F. Rella a l . augusta 1948 na.stlťí.pll 
ako sólista spevohry. 

Herec-spevák s nevšedn9m talen
tom komika podla !elanl.a svojich ro
dičov študova!! najprv dva roky na 
Obchodnej akadémlá. No u! v rokoch 
1942-1944 bol J. flussl ( vLastn9m 
menom Palota! - Hecser) posluchá
čom DramatickeJ aka démie ( Orszégos 
SzlnészképzO !skola) v Budapešti. 
Ako študent dostával u! a J herecké 
prlle!ltosti na javisku Operetného dl· 
vadia v Budapešti. V!tazný r.ok 1945 
zastihol J. PJusslho, rodáka z Lučen· 
ca (narodil sa 3. 12. 1923 l u! doma, 
na Slovensku. Po ročnom št.Qdlu na 
Konzerva tóriu v Bratislave (1947-48) 
prišiel ambiciózny, mlad9 herec do 
Prešova. Jfillus Piussi, podobne ako 
aj In! herci, musel v Frešove spočlat· 
ku hrať nielen v spevohre, ale, pre 
nedostatok hercov, aj v činohre. Na 
obdobie po osloboden!, ked sa for
movali oba prešovské sQbory, spomt
na J. Piussi s vďačnosťou herca-spe
váka, ·ktorý sl svoje •herecké schop
nosti overoval a cibril v kolekt!ve ne
zištne pomáhaj1íclch hercov-kolegov. 

Za bezméla 40 rokov strávených 
v prešovskom divadle vytvoril okolo 
120 postáv, väčšinou , l ked nie bez
v9hra dne, komlck9ch. Z tohto množ
stva p ostáv bolo okolo 12 člnoher· 

Vzácne mo!nostl profesionálneJ prl· 
pravy - najskôr v ·rodnom meste 
Charkove, potom v leningradskom 
Choreograflckom uč111štl, k tomu na
vyše !Jrekypu)Qca energia a pekný 
zjav - to s1í základné charakteris
tické črty sólistu baletu SND Juri
Ja Pvvlovlča Plavnika. 

Na scénu Slovenského národného 
divadla - · krétko po a nga! ovan! v 
.roku 1974 - dosl·ova skočil velk9m 
.,grand Je té" . Stvárňoval vtedy posta· 
vu Dávida v Chačatur.tanovom balete 
Gii )ané. A onedlho •potom mu bra ti
slavsk! dlvécl u! tlieskali za umelec
ké v9kony v hla vných postavách kla· 
slck9ch baletov Labut'ie jazero a GI
selle. Každá z d alš!ch javiskových 
postáv v!dy znovu znamenala pre
vierku jeho umeleckých l ohara kterl
začných schopnost!: v baletneJ Insce
nácii nazvnnej Stretnutie s Mahlerom 
(na hudbu G. Mahlera ) podlelal IS!! 

na klasicky koncipovanej BaletneJ 
s ymfónii l na výr.azovo modern9ch 
V9krlkoch , v na.sleduJ1íceJ lnscenácU 
Romea a Jfille dominoval v postave 
Tyba lta. Ka!d9 z pohybov, každá zme
na napätia v hre svals tva celého tela 
tu Qzko sOvlsela s v9znamovost ou 
gest. 

V Mérnej opa trnosti sa "()redstavll 
ako šťastne zaJQbený mládenec, k9m 
na Jeho kreécll Vronského z ·baletu 
Anna Kareninová recenzenti vysoko 
oceňovali jemnosť a lyrickosť taneč-

Snlmka : t . Marko 

ných a opern9ch. Nikdy sa nezrlekol 
operety, ani vtedy nie, ked bola za
znávaná a bojovala o svoje p.re!ltle. 

J1íl1us Piussi bol neopakova.teln9m 
elega:ntn9m starokomlkom. Najbll!š!
ml, ale aj najmllš!ml mu boLI - a aj 
dodnes s1í - postavy , vytvorené n'Bl)· 
mil v klasických operetách. Patria k 
nim na pr. Frank v Netopierov! ( 1952, 
1981) , Dragot!n v Cigénskej láske 
(1956), Ollendorf v Zobravom š tuden
tovi (1954), Jupiter v Orfeovl z pod
svetla ( 1956) , Miško v .operete Mág nM 
Miško ( 1967). Armand Brlssard v Gró
fovi z Luxemburgu ( 1968), Hugol4nl 
v Pa.r!!skom hosťovi ( 1969 J. Koloman 
Z u pan v Clgénskom barónovi ( 1975) , 
Mlšk'O v CardášoveJ princezneJ 
( 1979 l. Lorlot v Mam'zelle Nltouche 
( 1966, 1985 l a mnohé dalšie. 

JQllus Piussi - komikou ! l jQcl he
rec a spevék - využil však naplno 
všetky herecko-spevácke pr!le!ltost1. 
kitoré mu ntlkall tiež muzlkély 1 hu
dobné komédie. K profllov9m posta
vám ·patril nesporne jeho Lorenzo z 
muzikálu Amore mio, ktor9 dosiahol 
120 re.pr!z. Partnerkou v postave Ka· 
tar!ny mu v Inscenácii tohto muzlké-

Zaal. wnelec J. P. Plnnlk spolu ao 
zaal. umelkyňou G. Zabradnfkoyou • 
balete Spartak••· Snlmka : J. Vavro 

ného prejavu. V baletnej Carmen sa 
mu zasa poda rilo prezentovať exta
ticky-temperamentného Escamllla, ale 
1 tllohu Franza v optimisticky la de· 
neJ Coppélll oboha~H o osobité nuan
sy. Dva odlišné ta·nečné portréty zob
razil tento umelec v l'omanticko-rGj· 
člveJ Carodenej noel a v drama ticky 
rlešen9ch Zakllnadlách. Fotom naštu
doval tllohu Princa v baletnej roz
právke o Popoluškô a presvedčivo 
Interpre toval Qlohu chána Glreja v 
Bachčlsarajskej fontáne. 

V titulnej 1ílohe Spar taka dosta l 
d.alšlu velkú mo!nosť ·preukáza ť ume
lecké kvality v oblasti charakterizá
cie postáv ; tieto schopnosti potvrd zo~ 
val pol'Om v! dy znova v dlhom rade 
nasledujtlcloh Qloh v takmer každom 

lu bola Jt1lla Korpášová. Počas dvoj· 
hodinového predstavenia bol J. Plus· 
sl mtlovnlkom l man!elom, námornl· 
kom l poštárom, čo len dokumentu· 
je náročnosť postavy, v ktorej J. PJus
sl doslova exceloval. S jemu vlastn9m 
hereck9m §armom vyt'VoTIIl rad vvnl· 
kaj1íclch muzlkálov9ch postáv l pc6-
táv v hudobných lromédlách. Nemo!
no ob!sť bez povšimnutia také posla· 
vy, a·k9ml boH Jeho Hanlbal Clarettl 
(Ked Je v R!me nedela, 1964), Doollt· 
Je (My Fair Lady, 1967), Potmeh1ídol 
[Bel arni, 1970), Svejk (Udatn9 vo!Bk 
Sve)k, 19701, Jou-Jou (Nioole, 1971), 
Horác Vandergelder · (Hallo, Dollyl, 
1972). Pén Plckwlck (1972), Gejza 
GaLLba (Plné vrecká peňaz!, 1976), 
Machlavelll ( 1978) a ·Iné. Vo vy nika· 
)QceJ hereckej forme zastihla J. Plus· 
slh'O aJ o s ta tná Jeho postava - Gor
dlos v hudobneJ komédii Gordický 
uzol, kt.ortl uviedli ako poslednO sp~ 
voheNlQ premiéru tejto sezóny. 

OsobltnQ kapitolu tvor! vyše 20-
ročná spolupráca J. Plussl·ho s E. 
Prlelo!n9m (P+PJ , ktorá svojim um~ 
leckým v9znam.om .1 dopadom daleko 
presiahla lol<laUtu spevohry ·a P.rešo
va vôbec. Na prešovskom javisku vy
tvorili nezabudnutelnt1, dnes u! l~ 
gendáTnu dvojicu, a kou sa vtedy ne
mohlo p9šlť !ladne Iné divadlo na 
Slovensku. Herecké majstrovstvo 
oboch kulml:novalo v hudobn9ch 
hrách z .repertoáru OsvobO'Zeného di
va dla ako boli Nebo na zemi (1958), 
Baladla z handber (1959), Kat a bl4-
ZO'Il (1963) . Osol a .tieň (1969) , ale 
1tj v operetách ( G. Dus! k : Zlatá ryb
ka, 1957). Ich neopakovatelné um~ 
nie vedieť sa ludom prlhovérat ko
mikou za!larllo- na posledy v celel 
svojej plnootl v muzikáli Hostinec v 
Spessarte ( 1979). 

Napriek ponukám ostal J. Flussl 
ce19 !lv;0t vemý s1íboru spevohry, 
ktor9 zakha11al a pri ktorého zrode 
stál. V roku 1967 bolo Plusslho he· 
recké majstrovstvo ocenené vyzname
nan!m Za vynlkaj1ícu prácu, •tohto ro
ku mu po zásluhe udeli!JI čestn9 titul 
Zashlžllý umelec. 

DITA MARENeiNOVA 

lľepertoárovom titule baletu Slovan· 
ského národného divadla. V tomto 
zmysle treba spomen1ít jeho Ferch4· 
da z Legendy o láske, Phoeba z bale· 
tu Zvonár z Notre Damu, t1tulnt1 pos
t>avu v balete M4rnotratn9 syn, Obuv
nika a Princa v detskom balete Spa
l!ček. Po tllohe v baletne prcrtlvoj· 
novo zameran9ch Such.oňov9ch Meta· 
morfózach a h rdinovi v ClkkeroveJ 
symfonickej poéme VoJa k a matka 
sa J. P. Plav.n~k vrátLI k snive j, prln· 
covsky,klaslcket postave v ďalšej ln
scenácU Labutieho )azera. NasledGva
la tanečne plast'ická 1nterpretécla ti

tulneJ postavy v balete Dafnls a 
Chloe, shakespeaTovsky výrazne 
vznetllv9 Othello a napokon zatial 
posledná jeho scénlcká prezentácia -
Gabriel v ko medlálne ladenom bale· 
te Netopler, motlvoWlnom r,ovnomen· 
nou ope retou Johanna Straussa. Al 
táto 1íloh.a znamenala pre Plavnika 
rozšlrenle InterpretačneJ škály o 
uvolnené herecké gesto l prejav. 

Okrem 1íčmkovanla na domáceJ 
scéne a v ~rámci reprezentačných za. 
nranlčn9ch 'LAjazdov bal~tu SND, v9· 
znamné sQ F'lavnlkove pohost!lnské 
Qčlnk-ovanla vo v.lacer9ch dlvadléch 
ZSSR, PI:R, RSR a NDR, ako l jeho 
pe.dagoglcké pôsobenie v Raktlsku. 
jurll Pavlovič Plavnlk pa tri medzi 
pracovnikov baletu Sf\D, ktor! svo je 
umelecké skt1senosti odovzdávajll 
ochotne !lakom Hudobno-tanečneJ 

školy v Bratislave a podlela·JQ sa na 
profeslonlál.neJ prlprave nových balet· 
ných kádrov. 

ALICA PASTOROVA 

e D1la 13. mdja t. r . usporiadali SOT/ a MK SSR v Klube slovensk{jch splsovatelov tlačovCI konferenciu s ndzvom 
·Aktudlne probl~my zabezpečenia celoslovensk~ho programu estetickej v{jchovy {dalej CPBV ). Ako zd6razntl zdstupca 
MK SSR - dr. Frantl~ek Karas, riaditeľ odboru osvety MK SSR, program estetickeJ výchovy v SSR tvort Jedriu 
z hlavných Clloh, vytýčenfích na XVII . zjazde KSC, pričom v~ak nemožno zabťldaf, že kult(lra je v oblast i estetickej 
v{jchovy Iba čiastkovou oblasfou. Stídruh Karas daleJ Informoval, že ideologl ckd komisia OV KSC na svojom zasadnut( 
dtla 10. 2. 1. r. schvdllla progrcÍm estet lckef v{jchovy a zdrove1l ustanovila celo~tdtnu riadiacu komlslu pre estetlckl1 
vfíchovu {predsedom sa stal dr. j. Svarega, ndmestnlk ministra kultťlry CSR), ktorc1 vypracuJe z programu politic
k!) dokument do Predsednlctva Ov KSC a do vlc:!d CSR l SSR a zabezpečt cieľavedom!} postup pre reallzdclu pro
gramu. l. zasadnutie r iadiaceJ komisie prebiehalo 28. 4. t . r. v Prahe. f edn{jm z konkr~tnych reallzačnfích opatreni 
CPEV bolo zriadenie Kabinetu pre estellcktí vfíchovu MK SSR, ktor~ho vedťlclm sa stal dr. Vladimir Blaho. Kabinet 
sldll v bfívalfích pr iestoroch OPUS-u na Leningradskej ulici v Bratislave a v rc1mcl plnenia CPBV Je metodlck{jm, koor 
dinačn{jm a konzultačným pracoviskom MK SSR. fedn{jm z rezultdt ov vypracovania CPBV Je nc:!vrh na vytvorenie 
rady pre estetlckCI v{jchovu prl vldde SSR, ktorý bol už na tírovnl MK SSR schvdlený. V sťlvlslostl s rle~entm radu 
čiastkových programov CPEV vysttíplll na tlačovef konfe rencil i dr . B. Ružekovc1 a dr. M. Chudzlakovd, ktor~ infor 
movali o experimente klubov{jch čltdrnl a o tílohe knllntc pri reallzc1cll CPEV v6bec. - Jd -



Za zaslúžilým umelcom JOZEFOM GREŠÁKOM sloYenskt badba obohatil nefallnanfm, 
DeYyumelkDYanfm vf cbodoaloY&nskfm 
koloritom. Nod prtdy Y eur6.-kel bud· 
be nalll loslckf, •l ked' moiDo oneslw
renf odkaz Y jeho tforbe auledaj6clcla 
rokoy. Z tohto obdobia spomellme sklad· 
by pre sólové n6stroje so sprievodoa 
klnfra, ale na)ml Zempilnake nri6cla 
pre 16la, mielanf zbor a orchester aa 
sloY6 aúodnébo 11melca PaYla Horon. 
Ak 81edajema n6moty, ktor6 sl GreHk 
Y pu.ledDOm tvori•om obdobi yYberal, 
zisťujeme, le leb spoločnfm menovata
rom la snaha pochopiť ukriYdenfch, po· 
robenfcb a zazn6vanfcb. Zbadu, le 
11melecké dielo m6 odbaloya( prnda, 
Grel6k vyulil vo nojicb skladb6cb PD
dobne ako napriklad L. )an6i!ek, E. Sa· 
cboll, ). Cikker a lnl. Mol110 predpokla
dať, le 18 za tfm skrfva odraz jeho mla
dosti a pomerov, Y ktorfcb yYrastal, ala 
aj vletkébo toho, i!o Y IIYote zalU a skt
sil. Na margo avojbo prenedi!enia Gre~ 
16k posnamenba: "Aagalnanos( pre 
mňa znamon6 postutť • na stranu tfch, 
ktorfm bolo ukrivdené a ktorl mnseU 
nevinne trplet". 

Dlla 17. apr lla 1987 zomrel zaalúlllf 
amelec Jozef Grel 6k, hudobnf akladater, 
•traznf predatultel n61ho hudobného 
li•ota , ktorého akladatelak6 tforba za
ajlma prhom popredné poatavenie v d· 
eaane j alovenakej hudbe. Odlllel i!lovek 
velkfch umeleckfch l ludakfch hodn6t, 
piaf ei6Da, ktorf pre chorobu ul nemo
hol realizovať vletky avo je ttorid pl6ny. 
Slovenakej hudobne j k ulttre unec:hal 
diela, ktoré at a zoatanCí ozdobou nale j 
hudby. Jeho odchod je prllelitosfou na 
opl tovné zamyalenle aa nad liYotom a 
a6aavnou ttorivou pr6cou tohto 'Vf· 
&namn ého i!lneka, dobrého priatera, na 
ktorého budeme d dy a 16akon a tetou 
apomlnať. 

Jozef Grel6k ul od detltfa vatrebbal 
m avojej myale folklórne prejavy laril
akého rudu, na tfchto akvostoch cibril 
noje hudobné pre j8'fy a prejavoval aa 
alto hudobne n adanf chlapec. Ako 10· 
roent ai vedel poradiť 1 organom a pro
ltrednlc ttom tohto n6atroja aa prebljal 
k novfm interpretai!nfm a komposti!nfm 
poznatkom. Pretole v i!ase jeho mladosti 
nebolo v Bardejove vhodné hudobné ui!i
Uite, mladf hudobnlk bol odk6zanf n a 
aebavzdelh anie. Bola to zdlbav6 ceata, 

Prv9kTát sa š iršia verejnosť mohla zo
známiť so speváckymi kva litam i sólisto v 
mladého a a mbiciózneh o sl1boru Komor
nej opery SF začiatkom tohto r oku n a 
novoročnom koncer te . Po troch mesla
ooch od te jto ,1speváckej premiéry" s a 
súbor predstavil vo svoje j premiére hu
dobnodlvadeln ej. Dňa 10. a 11. aprlht 
1987 uviedol v StCídiu S operu Maniere 
teatra li od Gaeta na Dorrlzottibo. Naštu
dovanlm Donizettiho oper.néh o diela Ko
morná opera SF ur·oblla pr vý kr·ok za 
hfadan!m vlas tného umeleckéh·o profilu , 
ktorý - a ko ukazu je už toto naš tudova 
nie - sa chce prikláňa ť predovšetkým 
k novým trendom ta k v dramaturgii . ako 
aj v réžtjnej a Inscenačnej práci. Je to 
vcelku poch oplte lné a prtrodze.né, že ge
neračne (ale aj dátumom vzniku) mla
df aúbor chce utvrdzovať avoju nezastu
pltoln6 61ohu prhe akcentom n a dra· 
maturgick6 aj lnscen ai!ná netradii!noať 
a novoať. 

Prá ve z h ladis ka drama tu rgického sa 
pred sl1borom otvára jt1 velké a n ebývalé 
možnosti. Operu komorného typu totiž 
prinášal vývo j hudobnodiva delného žán
ru od svo jho počia tku a prináša ju aj 
v našej st1časnostl . Je teda z čoho vybe
rať a mladý s l1bor mOže práve ta k J)re 
bojl1va ť domáce a j zahraničné novin ky. 
ako a·j vynaliezavým s pôsobom prlstt1plť 
k starel opernej pa rtitú.re. Popri to m má 
Komorná opera SF možnosť pružne rea
gova ť na .niektoré manká vel kých oper
n~ch scén , pravda , pri uvedomeni st to· 
ho, že je j repert<>árové možnos ti nie s t1 
neobmedzen é. Bude teda vždy znova a 
znova záležať na citlivom -a .nápad! tom 
prlstupe pri zosta vovan i drama turglc
k~ch plánov. 

Donize ttiho operné dielo je v sl1čas
nostl predme tom velkej renesancie. 
Vedra známych a osved~ených titulov sa 
začlnajt1 ~oraz viac upla t.i\ovať mnoh é 
z jeho vtac a ko sedemdesiatich opier, z 
ktor9ch dnes zau jmt1 najm!! ope ry buf
fózneho typu. Jedn u z nich volil a j sl1-
bor Komor-n ej opery SF pre svo j ' hudob
nod1vadelný debut. Manie re teatral1 nte 
stl "Iba" ope rou buft.ou bežného d<>bo
vého typu. Sú a j operou s velmi a kutél
aym sarkastlcko·ir·onlckf m nábojom, kto
rt ostro napadá dobov4! nezdl'avé pome
ry v oper e. DonlzeUiho kritické ostrie 
' mnohom nestráca avoj zmysel ani dnes, 
aj keď, pravda, viac v r ovine latentnej 
a preventrvne j ako v a ktuá lnej. Predpo
kladám, že n ový ope rn9 kolektlv volil 

pre amatéra bez silnej Y6le takmer bez
údejú. Grel6k sa .tak nedal odradiť. 
Ul Y detstte r6d spieval a pre svoj prl
jamnf hlas bo prijali na bardejon kf 
chór. To bolo preňho ludové konzena
tórtum a ICíi!aano i stretnutie a n6dhe
roa orgaDOVfcb tónov. t a t ko si ul spo
mlnal, kde videl a pol!nl pnf raz kla
Yir, ktorf potom tak upCítal jeho fu
tblu. Uplynulo vola rokov nel sl mo· 
bol zaaadntť za tento nbtroj, ale nie 
celkom neprtpravonf, protole prstoy6 
uačnoat ztakal na kostolnom organe. V 
mladoati počul nra radovfcb plesni od 
avojej matky. Pol!as sviatkov a pri vf· 
znamnfcb prllelltos tiach bol l!asto ned
kom hry a s pevu ludOYfch muzlkantoy. 
BoU to pné podnety pre spoznhanle 
rodného l arlbkého dialektu ktorf naň 
zaphobil tak sUne le Ylet.ky impulzy 
absorbované v mladosti ataU sa ma ne
skôr akladatelakf m krédom a cel6 jeho 
koncepcia hudobného myalenla vych6· 
dzala predovletkfm z vfchocloslovenakef 
ludovej piltllle. 

Grel6k avoju kompozlent člnnu.f za
i!al ul v mladoaU alte poi!as l t6dla na 
bardejovskej meltianakej l kole. Sklad
by, ktoré vznikU pred jeho odchodom na 
učltelakf áatav, udlnj6 skutočoo.ťoa, 
l e v Bardejne nemal Grel6k ani koo· 
zultanta, ani oponenta. Na Ui!ltelakom 
áatave Y Spib keJ Kapitule vzbudil velkt 
pozornoat a avojho profeaora Fralla Doa
tallka, ktorf bol mladf m adeptom uči· 
telakébo povolania nadl enf a obol:n6· 
mH ho 1 najnovllml hudobnf,mt prt•mi. 
Doata llk, ktorému Imponovali po'fllbO'f6 
vlaatno.U mladého hudobnlka, r6d spo
mlnal na "n ojbo Grel6ka" . Pre neays
tematickosť l t6dia dochádza vl ak medzi 
nimi k rozporom, ktoré vyvrchoUU po 
s6ťati o aloyenskt operu, vyplaan6 alo
venako-čeakým spolkom v New Yorku. 
Na sttali sa zCíčaatnil Doatallk operou 
Radúz a MabaUena a Grel6k Opai'Oa 
Zlatullena, 1 podtitulom Prlcbod Sled
kov. Ani Yerkt oblaa jeho opery mu 
vl ak nodok6zal zabezpečiť podpora Yte· 
dajl lcb badobufcb a kalt6rnycb kruhoY 
na SIOYenskn. 

Oalllcb ZO rokoy nebolo o Grel6koyi 
poi!uť, cbfbal Y slovenskej hudbe. Ne
odlllel na "brd6l'ka" , ako mu to predpo
vedal dr. V. Mirka, ale atal sa profealo
n6lnym hudobnlkom-klavlrlatom. Pevn6 
v6la sldadatersky sa reallzonť a t61ba 
po činorodosti ristu navzdory mnobfm 
s keptikom. Grel6k adol6val jednu pre-

k61ku za druboa, a to kald6bo druhu 
a postupne sa zmocňonl lwmpozifnfcb 
princlpoy 16čaaej hudobnej reči. Cas 
bo viedol k n elliemu skladatelsk6mu 
prejaYu - nekonyenčn4!ma, zemitAlmu, 
origin6lnema. 

D6lelltfm momentom " GreUltonj 
orient6cii bolo stretnutie s úrodnfm 
umelcom V6claVIOm TaHcbom y Kol.l· 
ciach, ktorf tu v r6mcl Hudobného leta 
pracuj6cicb uv6dzal Beethovenovu 
IX. symfóniu. Na toto stretnutie spoml· 
Dal Grel 6k 1 dojatlm: ako ho slbny 
dirigent prijal, ako pre javil z6ujem o 
jeho tvorbu, ako sa •ysloYll 11 poslanl 
hudby a jej d'all om amorovanl. TaUcb 
sl vypoi!al Grel6kove skladby a dal mu 
Yyriellť kompo&ii!nú 61ohu z modul6cil, 
ktor6 neskôr nal la n oje miesto v Cctn· 
certlne pre husle a or cbeater. Ako bal
zam zap6sobiU na Gre16ka Ta llchoYe ~ · 
vzbudzujúca slov6. Grel6kov optlmizmWI 
a dobroprajnf n6zor V. Tallcha začali 
postupne prln6iať svoje ovocie. 

Vatup Grel6ka do slovenskej hudby sa 
uskutol!llnal jeho prisp6sobonnlm sa 
hlavnému pr6du slovenskeJ hudby. Toto 
obdobie z hladiska Gr el6kovho vfvoja 
charakterizuje Ing. M6ria Potemrov6 ako 
" . •. obdobie disciplinovanosti a zodpo
vednosti pred blavnf m pr6dom sloven
skej hudby. V skladb6ch tohto obdobia 
je vera, i!o nie je celkom vlastn4! lud
skému a umeleckému charakteru Jozefa 
Grel6ka. S6m často uvaloval o 6pra
v6ch nlektorfcb skladieb tohto obdobia." 
Slovonakt hudbu tfcbto rokov obohatil 
Slovenakfmt ludovfml baladami, baletom 
Radáz a Mahuliena, Concertinom pre 
bule a orchester. V tfchto JQkocb sa 
st6va členom Zvisu slovenských sklada
tern a neakllr predsedom pobočky Zvll· 
zu s lovonskfcb skladateloy v Kollciacb. 
V te jto fankcU Yykonal vera pozltlvneho 
nielen pre Yýcbodné Slovensko, ale aj 
pre cel6 slovenak 6 kultCír u. Okrem orga~ 
nizai!nej pr 6ce sa venuje a j ttorbe a 
obohacuje slovenskú hudbu o no'fé die
la - VfchodoalovenskCí symfóniu, kan
t6tu Povsta nie a najmll Vyaťabovaleck6 
piesne v l arib kom dialekte, ktoré atf6r
nll hudobne bez toho, aby tfm naru
l il ludovosť umeleckých obrazov · o ťal
kom livoto vfchodoalovenskfcb vysťaba
valcov doma i v Amerike. Vyaťabovalec
ké piesne roprezentujá v Grel 6kovom 
vfvoji "obdobie nhratu a inteuzlmeho 
vstupu do alovenskej hudobnej tfo rby" . 
Ľudové pnky s a mu stali dkladom a 

Pnou skladbou poalednébo tvorivého 
obdobia jo Vok6lna symfónia. )e apoteó
zou liYota, YideiH!bo cez prizmu robqt
nlckej pinne •fcbodného Slonnaka. Z 
umelecky nai'm6bo tntn pl•ne vylaru
jo ale nesmierna sila llvota, večného 
llvota člonka pr6ce, ktor6 bo robi ae
amrterntm. )e to triedny poblad autora, 
ktorf 18 nepretfaruje, ktort fo takt, lo
bo inf byť nem61e. Grel6k v Amébach 
docielil to, po i!om tak velmi tCílll a i!o 
cielavedome uskutočlloval v pr edcb6dza
Jtcicb akladb6ch. Grel6ko'Vfm cololivot
nfm pl6nom, n a r61antm tforbou iných' 
skladieb, je opera Neprebudenf, ku kto
rej sa od roku 1950 neuat6le vracia. Na
zdham 18, le " stvlalosti so alovn· 
akou opernou tforboa treba povedať, le 
Grel6k r6d siahal po nekonvenňnfcb ll
ter6rnycb pl'edlob6cb. Na rosdiel od ce. 
lébo r adu infcb alonnskfcb opernfch 
diel, prbe Grel6k YO svojej opernej 
ttorbe att6rňonl a hudobne dotY6ral 
osudy soci61ne trpiacich ( Zasanka Hral
kov ie ), dul evne cborfcb a nepochope
ných okollm (S Roz6rkoa), aocl61ne a 
ment6lne lijtclcb na samej hranici lucf· 
akej ezistoncie (Neprebudenf). Motno 
teda konltatont, lo zo slovenakf cb skla
daterov nikto nnenoval pozornu.ť prhe 
takýmto postn6m. Gr ol6kov z6ujem o 
Kakui!lna bol pozorabodnf. 

Grel6k tfmito skladbami vynoril die· 
lo, ktoré obobatllo nielen 'Vfcboctoalo· 
venská hudbu, ale s talo 18 tnalou hod
notou celej slonnsket badby. 

STEFAN CURILLA 

li ere Slovenskej fil ar ón·e v Br 
ten to titul pre svoje prvé predstavenie 
práve pre to, že sa sto toži\u je so smerom 
Donizettiho kritického ostria , a že na 
svojej bud l1cej umelecke j ceste sa chce 
vyhnt1f všetkému tomu, čomu sa Doni
zetti 1edlnečn9m spôsobom vysmieva . 

Ma niere tea tra li naštudova la Komor
n á opera SF v preklade )ely Kri!m.éeyonj 
(a utorom orlgl.nálneho libreta je G. Do

<l'l izet tl) a v t1prave zas!. u m. J. Bedná
rJka , J. K•rčméryovej a O. Dohnányiho. 
Prles torové riešenie Stúdia S priam vy
žadu je n ový spOsob operného stvá rne.nla . 
Toho sa u jal h osfujQci režisér zas l. um. 
)ozof Bedn6rlk. Bednárik okamžite po
chppll, že pri lnscenova nl te jto opery 
by . s taršie a tradične jšie réžl jné postu
PY viedli k ničnehovort acej koženosti a 
a kademlck<>Sti. Bednárlk vytvoril typ pl
nokrvne komedl6lne rosohra tého divad
la , v ktorom zostha aj uri!ltf prleator 
pre spont6nnu invenciu. Neváha l pre 
operu využiť niektor é réžtjné pra ktiky 
z mal9ch scén. K tomu samozrejme ve
die základný charakter St t1dla S, kde 
j e kon ta kt medzi poslucháčom a 11~1n
ku111clml QVela bllžšl a spontilnnejšl než 
v "klasickom '" opernom čl divadelnom 
dome. 

Donize ttih o dielo Bednárik poch opil 
nielen ako f ral kovltf a l artovný prlbeh, 
ale af ako aktuallzovateln6 krl tlc k'Cí vý:
poved', ktor6 broj! proti vl etké mu, čo je 
umeniu nevlastn4! a v umeni neprfpuat· 
né. Jeho réžl jné poňa tie v9razne upt1ta
lo nápaditým a originá lnym prlstu pom. 
živosťou, sviežosťou, zd r.avou dávkou ko
mediálnosti . • Bednár lkova réžia najviac 
približuje Don izettiho operné 'Cilel'O sl1-
~asnému opernému návštevnlkovl, a to 
a j .ta kému, ktorý nemá s <>pernou pro• 
dukciou vllčšie a výraznejšie skl1sen os
tl. Pravda, nie je to za cenu lúblvos tl, 
ale práve naopak, na zá klade prirodze
nosti a s pontánnosti réžijne! prlpra vy 
diela. Bednárik výborným spôsobom ve
de l vytvorJf atmos fé r u divadla v <Yvad
le, ktoré sa sta l<> rámcom pre 1"07)0h ra
tle celého lľadu komických situácii. 

BednArtkovu réžl jnt1 koncepc iu velmi 
dobrým spôsobom podpori li aj ·osta tné 
divadelné a hudobné zložky - jednodu
ch á, n o zároveň funk·~ná a pôsobivá scé
na zasl. um. Jozefa Clllera, ktorý ju 
prlpravH a ko hosť, vtipné a divadlo v di
vadle plne r ešpektuj t1ce kos t9my h osfu
jt1cej Ľudmily Vérosovej, ako aj ch oreo-
gra(la hosťujl1ceho Ondreja šotha. 

Hudobne J)reds tavenle na študova l hos-

Z6ber z inscenácie Donizettiho opery Maniere teatrali Snlmka : ). Ba r toš 

ťu jt1c t di rigent Oliver Dobn6nyi. Voli l 
vhodné, Iskrivé tempá a zvuk orches
tra citlivo prlspOsobH a kus t1ckým pod
mienkam Stt1dla S. Spevákom bol s po
fa h Hvou oporou. Velmi citlivo n apr. od
tienil a zv9raznll v Donizet tiho partltl1 -
re rôzne melodické reminiscenc ie pa ro-
du jt1ce .najm!! G. Rossin iho a W. A. Mo
zarta. 

. Z hereckých a s peváckych v~konov 

zau jala postava Rladltela , ktorú ako hos
tla naštudova li zasl. um. Frantil ek Zva
rlk a zasl. um. Jozef Spai!ek. Zvarlk je 
a ko Riaditel n obles nejšl, Spaček viac ru
dlmen tárnejšl. Strhujt1c1 a po všetk9ch 
s tránkach obdivuhodný výk'()Il odviedol 
Ladislav .Neahyba, ktorý sa predstavil 
v postave M&my. Má n osnSí. vo všetkých 
polohách znelý h}as, dobrt1 tech niku, vie 
čerpať z r ozsiahlej š kály hereckých s k t1-
sen ostl, komedlálne polohy mu n ie st1 
cudzie. Z preds taviteliek Hv.lezdy za uja 
la Eva Sen iglov6 zdravou prlebojnosťou 
a živou pohyblivosťou, za tial ~o Miroala
va Mari!ekov6 bola celkove decentne jšia 
a vo v9raze mlerne j!;ta. 

V9k ony <>Sta tn9ch spevákov boli velmi 
dobré, nie však vynlkajQce. Dro bné chy
bičky a nedos tatky sa. .néjdu u mnoh9ch 
tak. v belcantovo m s peve, <B·ko a j v rect
tat lvnej čt parla ndove j technike. No z. 
hlad is ka vedenia jednotlivé posta vy vý 
r azne p rekračovali r ámec tradične j, 

mierne lron lzujúcej komediálnosti v ope
re. Velk9 dOraz všetci kládli na st1lad 
pohybov, gesta , h er eckej sťlhry s hudob
n9m frázovanlm. A tým sa her ecké a j 
spevácke stvárnenie na jviac prlmkýňa k 
štýlu diela. 

H ne na t1rovnl svo~lch postáv boli M'· 
ria Ell61ov6 ako Dcéra, Frantilek Ou.rtae 
ako Manžel , Poter Subert ako Skla da ter. 
Vla dimir Nitran a k<> Bás nik. So cťou sa 
n elah kel úlohy Tenora zhostili )uraj Oa
riek a. b. a Eugen Fillo. 1\a dobrej t1rov
n l pr ipravili )ana Ouriafod a Jarmila 
Hittnerov6 pos tavu Subrety. 

Plľvé p redstavenie s Qboru Komorne j 
opery SF zau jalo vtipom, nápaditosťou , 

protlakademlckosťou. A ~o · na začiatok 

nie je málo. 

MILOSLAV BLAHYNKA 

.. 



Po zájazde Detského speváckeho zboru Cs. rozhlasu v Bratislave do Turecka 

BoJ za mier a porosumenie medsl n6-
rodml neta sa stalo naJfrekventovaneJ
IIm heslom dnelka. Niet na svete yarJ 
pokrokoYo smflla)tcebo človeka, skupl
ay ludl, poUtickfcb str6n či orsanlsi
ctl, ktorá by sa ho nesaallll primerane 
svoJim molnostiam uddsať do kaldodea
náho llvota. V tomto smere maJt no)e 
nesastupltelná miesto tie kulttrne a po
litlcko·kulttrne poduJatia, ktorfch cle· 
rom Je utulovaf prlatelsho medlt rnd
ml rDsnycb kraJin a s rosllčn:fm spolo
čenskfm srladenlm. Na Jednom takomto 
yfsnamnom poduJati sa Y dňoch 14.-28. 
aprlla t. r. ltkiSastnll i Detskf spedcky 
sbor Ceskoslovenskáho rosblasu v Bra
tfslan. Preto som polladal Jeho dlrl-
8eDtku Janu Rych16 o nlekolko lnformi
cU a dojmov, ktorá sl priniesla • cesty. 

Detskf festival 23. aprlla, na ktorom 
ste sa v Turecku s1ičaatn1U, aa t. r . ko• 
nal ul po deviaty ru. Napriek tomu 
sa sdá, le Ide o akciu u aú nesn6mu 
a dopoaiar htdam i nepropasovan6. Pre
to nebude na l kodu presradlt 6Yodom 
alekolko 16Jdadnfcb lnform6cil. 

Detský festival 23. aprlla sa koná ka!· 
dý rok pri prlležllostl náTodného sviat
ku tureckých deti. Jeho prlpravu a OT· 
ganlzáclu má na starosti Turecké ·rádio 
a te levlzla, ktort sfi zároveň garantom 
pre jeho maximálnu publlcttu a propagá
ciu. Od roku 1979, kedy festival vznikol, 
sa ho zfičastnilo už 27 krajin, to zname· 
ná vyše 3000 deti a temer 600 dospelých. 
Cielom gestlvalu je vyvolať u všetkých 
deti sveta tfižbu po mieri, prlatelstve, 
láske, štastl a bratstve. 

Bol ten1o ciel naplnenf? 

Nezainteresovanému čltatelovl sa mO
že zdať prinajmenšom nepravdepodobné, 
šlrlt prostrednlctvom niekolkých tlslcov 
deti do sveta tak závažné posolstvo. Tre
ba sl však uvedomlt, že ide o význam
nú kult\1rno-polltlck11 akciu, ktorou do
slova žllfi Jllľlnajmenšom tie mestá, kde 
sa festival konal, teda dvojmll!Onová An

·kara a tri a polmlllOnový Istanbul. Ne• 
prehái\am, ak poviem, že fičasl'llfcl od· 
chádzall doslova nabltl myš lienkami fes
tivalu. A to do takej miery, že ešte dlho 
po prlchode domov, do každodenného ži· 
v.ota plného všedných staros ti, Ich budil 
mOct - tou čl onou formou - šlrlt v 
s vojom okolí. S deťmi som sa v minu
losti zllčastnlla už nlekolkých väčšieh 
podujati s medzinárodnou fičastou, ale 
tolko slz, kolko bolo prellatych pr.! od
chode z Istanbulu, som ešte nevidela. 

Co sa týka všeobecnej Informovanosti, 
resp. neinformovanosti o festivale: mys
Hm, že teraz sa situácia podstatne zlep
ši. Nlekolko samostatných relácii l člast-

p 1 a-ce a ma ru. as e r tstvu 

Debkf spevácky sbor Cs. ro~hlaau Y Bretlalue, yJavo klarirista M. Varlnsky a wplla· 
YO dlrlsentka J. Rychli. 

kových prlspevkov o našom zájazde, t1. 
teda 1 celom _podujati, p.r,lpravlll v Cs. 
.rozhlase l v Cs. televlzU. V konečnom 
dOsledku aj to je jedna z ciest na pr,o· 
pagáclu myšlienok festivalu. 

Ako aa d' pomať, le ·ll'lekolknmlll6ao
Y6 mesto ,,Ilja a dfcba featlnlom"? Je 
to Iba atmoafára, flnldum, alebo aj niečo 
in6? 

Napriklad a j taká prozaické vec, a kou 
je organizácia. Na festivale sa stretlo po 
35 llčastnfkov z 22 krajin sveta. ·Každé 
z t9Uler 700 deti dostalo svotho sprie
vodcu - tureckých rovesnlkov, v ·rodJ
n4ch lrtorých boli aj ubytovani a sa stra
vovali. Každá skupina dostala k dispo
zicii tlmočnlka a pooas celého pobytu 
autobus. A to všetko treba vy.nAsoblt 
dvoma, kedfe festival sa konal v Anka
ra 1 Is tanbule. Pre každého Očastnlka 
bol pripravený siov.nlk bežnej konverzá
cie, vyhot.ovený v niekolkých jazyko
vých mutáciách, festivalové od7Jilaky, 
top.rávl\ujOce k vstupu na po4ujatla čl k 
prehliadke kultfirnych pamiatok, a moh· 
la by som polrračovaf dalej. 

Oalšlm znakom životnosti festivalu bo
la pozornosť zo strany najvyššieh štát
nych člnitelov a orgánov. A rue Jba for
málna! Zástupcovia každej výpravy 
včetne deti - ved o tie Išlo v prvom 
rade - boli prijati u tureckého prezi
denta , potom u ministerského predse
du - záznam z tohto prl}atla vysielala 
vo večernom programe televlzla, u man
!elky prezidenta. Konal sa nle kotkoho
d.lnový pochod vyzdobenými ulicami 
oboch miest, s generá lnym rladltelom 
Tureckého rozhlasu a televlzle kladenie 
vencov k pamätnlku prvého tureckého 
prezidenta Kemala AtatUrka, prija tie a 

koncert na zastupitelskom Grade CSSR, 
piknik pre všetky zOčastnené deti. verej
né vystOpenle v amfiteátri v štvrti Can
kaya a festivalové zhromaZdenie deti na 
dvestotlslcovom ankarskom štadióne, v 
priamom vyslel·anl televlzle. 

S akfm prosramom ate Y}'dupoYBli 
Yy? 

Podla požiadaviek organizátorov s l 
každý zo zfičastnených priniesol do Tu
recka 20-mlnlltový progr.am. Kedže Išlo 
o 22 krajin, v záverečnom galaprograme 
z neho ·mohol kafdý prezentovať Iba 5 
minút. Treba ešte povedať, že sa nejed
nalo o festival zborový - zOčastnlt sa 
mohol sObor akéhokolvek 21ameranla, po
klal mal v programe dostatok osobitneJ 
nál'odnej "esencie". My sme sa, pochopi· 
terne, zamerali na tV'Orbu našich sklada· 
telov, pričom sme dbali na žánrovfi di
ferenciáciu. A tak popri des1abkach .,ne
pripravených" rudových plesni zneli v 
'Ilurecku skladby I. Bázlika, P. Zelenaya, 
I. Hrušovského, A. Zemanovského, F. CO
na. Velký llspech popri nich mali aj dve 
turecké plesne, kt.oré sme sl prlpravlll 
ešte doma. 

Co ate sl 1 fa.tinlu odniesli? 

Plno dojmov. V .každom smere. Ct u! 
Ide o duchovné obohatenie, nové prla
telstvá, zlskanle morálnych stimulov pre 
ďalšiu prácu a v neposlednom .rade srne 
sl velmi pozorne všlmali - poklal to 
bolo mofné - l dokonalll organl.zač
nfi mašinériu. Jej poznanie nám pomOže 
pri stretnuti detských speváckych zbo
rov OIRT, ktoré zorganizujeme budllcl 
rok v Bratislave. 

Prlprnil: JURAJ DOSA 

um s-fe lv r. se 
ntm, kde sa odohrávali takmer všetky 
koncerty. Očasť na otvoren! nového 
elektroakustickéh·o štOdla v tomto Mu
sl<khuse s odborn9m výkladom a špičko
vým svetovým prlstrojovým vybavenim 
bola zážitkom, na ktorý sa nezabllda, 

O aarhuskom festivale som už sice 
niečo počul, ale boli to značne kusé In
farmácie. Tentoraz som mal možnost 
xozšlrlf sl škálu svojich znalosti o sym
patickej severskej hudbe osobnou llčas
ťou na festivale, ktorý Iste nehrá vo 
valkom orchestri európskych festivalov 
prvé husle; je malý, skTomný, nenaroč· 
ný tak dramaturgiou, ako aj lntet'l>re
tačnýml výkonmi, ale Je velmi zaujlma
vý. Zauj(mavý podnetmi, ktoré nemOžu 
nechať lahostajným každého moderne 
mys!Laceho sfičasného hudobnlka, najmä 
skladatera. 

Numus-festival je predovšetkým akou
sl prehliadkou súčasnej dánskeJ hudby, 
ale z dobre známych dOvodov sa nevy
hýba ani prezentácii zahraničných skla
datelov, predovšetkým severských, ne
meckých (Henze) 1 amerických. Napo
kon aj sovietskych: Altred Snttke bol na 
festivale najhranejšlm zahraničným skla
da telom - z jeho š ty.roch predvedených 
diel ( 4. symfOnla-vokálna, Tichá hudba 
pre husle a violončelo, Septeto z r. 1982 
a 3. sláčikové kvarteto) ma osabne naj· 
viac upOta la famOzna Lnterp-retácla 
3. sláčikového kvarteta vynlkajllclm 
americkým kvartetom Kronos. Aj 4. sym
!Onla bola velmi podnetná [najmä syo
jfm záverom). a le ušlachtllé, myšlien
ko\110 hlboké kvarteto zretelne domino· 
valo. 

Z početných dánskych skladaterov 
rOznych generácii zretelne vynikla tvor
ba jedného z najlepšieh domácich skla
datelov Pera NOrgaarda, ktorému bol 
venovaný celý koncertný večer a viace
ré jeho dalšie skladby boli rozptýlené 
po ostatn9ch koncerooch. NOrganrdl je 
nesporne osobnost s vyhranenou pozf. 
clou, ale s vnfitorne rozpornými trend· 
ml; je polyštýlovým, no aj polyvalen t
ným typom, ktorého hudba prudko me· 
nl kvalitu z diela na die lo. jeho Hexa
gramy pre sObor blctch a jedného hráča 
na biele [v geniálnom podani Gert S . 
SOrensena), vtipný Anatomlsk Safari 
pre akordeOn a l. ostro kontrastujll s 
priemernými, až podpriemernými kreá-

clami (napr. s elektroakustickou kompo
ztcliou Najády) . Ostatn l dánski či lnf 
severskí skladatelia ma nenadchli -
výnimku tu tvorU predseda Zväzu dán
sky·ch skladatelov Mogens Wlnkel Holm 
s prekrásnou, ale uf staršou komo.nno.u 
skladbou Syv breve tli Stllheden, Bent 
Lorentzen s dielom 'l'rlstan a královn.4 
pre mezzosoprán a magnetofónový pás, 
neobyčajne sugesttvne Tltled UnMtled 
dvo}lce sklada terov a Interpretov Kenne
tha Knudsena ( trfibka J a Pa Ile Mlkkel
borga ( t:r.ojmanuálový syntezá·tor), ver
ml citlivé, zvukovo bohaté Rozprávkové 
obrázky od mladého Hansa Abrahamsa. 
na, velkej nádeje dánskej hudby (jedna 
z najlepšieh kompozlcll festivalu, t:rochu 
pod vplyV'Om Stravinského). zvukovo 
frapantné Cembal ďamore, suita p·re kla
vlr a čembalo od Poul R.udersa, alebo 
výsostnA muzikantské 3, sláčikové kvar
teto flnskeho skla datera Jounl K<Bipalne
na. 

V časovo náročnom programe [v zhu&
tenej forme až 4 koncerty čl predsta
venl.a denne) upfi tall dve polnočné p.red
stavenla : v sále aarhuského konzervató
ria pa.rodlcká fantázia na Offenbachove 
Hoffmannove rozprávky pre sOllstov a 
klavlr [klavlrne divadlo) vo velmi cit
livej a pro!eslonálne vybrllsenej Inter
pretácii poslucháčov konzervatória - a 
fa.ntazltné tanečné, spevácke a hudobné 
scény lldnatten v profesionálnej réžii 
l sólistickej interpretácii s lnvenčnou 
hudbou Para NOrgaa.rda [biele, magneto
fónový pás s elektroakustickou hudbou 1 
- moderná syntetická koncepcia s hl· 
boko symbolickým podtextom. 

Festival doplňalo nlekolko seminárov, 
venovaných !ľOznyrn témam (NOrggardo
vej tvo.rbe, elektroakustickej hudbe, 
tvorbe skladatera Vagn Holmboe, extré· 
mom v dánskej hudbe) . Seminárov sme 
sa nezllčastňovall , boli vedené výlučne 
v dénštlne bez možnosti l)rekJ.adu. Ob
divovali sme však aarhuský sklenen9 
Muslkhus [Dom hudby) s jeho perfekt
ným technickým a a kustickým vybave-

Interpretačná zložka festivalu? Ok·rem 
nlekolkých mimoriadne hodnotných, 
vrcholných výkonov bola pre mň<a. do 
Istej miery sklamanlm. V komorných sil· 
boroch l orchestroch bolo dosť amate
rizmu a nedocv!čenosti, relatlvne naj
lepši boli Elslnorskt hráči (Elsinore 
Players). SOl isti boli výrazne profllova
nejšl, čl už vo vokálnej, illlebo Inštru
mentálnej zložke. Hviezdou prvej ver
kosti bol už spomenutý blclsta Gert s. 
sorensen s neuverltelnou polyrytmlckou 
hrou, dalej akordeonista James Crabb, 
klavirista Erik Kaltoft a l., opäť !nter
pretačný v.rchol vo výkonoch Kennetha 
Knudsena [trllbka) a Palle Mlkkelborga 
[biele, syntezátor). Hra .amerického slá· 
etkového kvarteta KnfltlOS bola V Istých 
fázach až n euveritelne dokonalá: vo vir
tuóznej sólistickej technike každého Ole
na sOboru, v jednoliatej sOhTe, v hlbo
kom vý.razov.om podani. 

Očasf na podobnom festivale, a kým je 
Numus, dáva Iste podnety k zamysle
niu a ku konfrontácii. Stretnutia so se
verskou hudbou sO pre nás dosť zried
kavé, ale l tak sl momo utvoriť aspol\ 
približný obraz o dnešných vedOclch 
trendoch, ktoré sa daj\1 ~retel:ne ldentl· 
Ukovať : dnešná severská tvorba - dán
sku nevynlmajfic - sleduje v prevažnej 
miere avantgardné trendy západoeuTOp
skej hudby 70. rokov. Pre nás mOže byt 
zaujlmavé zisťovan ie, fe súčasná sloven
ská hudba v ničom nezaostáva aj za 
na Jpoprednejšlml kvalitami dánskej hud
by, dokonca ju v nejednom prlpade pre
vyšuje. A to je radostné konš tatovanie. 
no s prlsadou smútku, že kvality našej 
hudby zatial stále ešte nevieme dosta
točne využit a spropagovať v zahranič!. 

IVAN HRUSOVSKf 

Zo zahraničia 
V roku 1991 má rakfiska televlsla na

lisovať nahrbky vletkfch vfsnamnfe' 
Mosartowfcb diel podla Kiichlovho • 
snamu. Je to ojedtaalf projekt audioYI· 
sa6lnej techniky. 

V Dalabarsa otv1)rlll Art:blv Jobaua 
Strauua. Zhromaldill tu Yiacer4! pridi
De sblerky a predpokladá sa, le arcbh 
ako celok mDie byf cennfm prlapewko• 
v ctneiDom poblade na Straussove dielo. 
lata by bolo saujlmavé slstlf, čl tu me
It sacbyten4! aj vdahy J. Strauua k 
Bratislave. 

Vo Viedenskej ltátnej opere ot..orlll 
lt1idlod sdna. Mi siUif aajml ltnde• 
tom apeyáckych tried a k lt1idlu m611 
snámych opernfch diel. 

Karajanova spoločuosf sorsanJsonte 
Y Januári t . r . YO Viedni 1ymp6slam 1 
Mosartovej opere Don Glounnl. Očastlll· 
ci analysovall rhne varianty a f01'111J 
prepracov6vania tohto cllela, ako aj l•· 
ho ltyllstickf charakter. Popredal inter· 
pretl hovorili o nojom nťabu k tom• 
to dielu l o noJel práci vleobecne. 

Sntosaámy dlrlsent Easen Jocba• 
somrel koncom marca v Mnlchove. Vylll· 
kol najml ako Interpret Brucknara 1 
Wasnera. Ako Yynlkajtcl d.Jrlsent bol 
mámy na celom svete, kontakty mal •l 
s československou hudobnou kult1iroa. 

V Mnfchove malo premláru nová Dl· 

ltadovallie Waperovho Pnteňa Nlbt
lnngov. Dirigent B. SawalUsch a rei!Mr 
Nikolaus Lehnhoff prnentovaU tn nojl 
sičaaná poňatie tohto Wasnerovho diela. 
Hlldesarcl Bebrensová, snáma 1 Bayrn· 
tbu ako yfboNl6 Interpretka Brunblldy, 
yytwira ttto postavu aj v Mnlchove. ID· 
scen6cla je podla kritik technicky nl· 
ml náročná. Očastnicl premiéry aa sho· 
daj6 v názore, le 1a elte dlho bude en. 
katovať o koncepcii diela, ktor6 pre
dostreli hlavni aktárl nováho naltudo
vanla. 

Viedeň nadtlvll Olivier MBIIian. 
Dnes 79-ročnf skladater sa tu stretol 
ao nojlml prlatelml a llakml a lnfor· 
mon! ich o svojej novej tvorbe. 

Vlacerá ubranlčná operná scény n· 
naj6 tento rok opiť snačnt posoraoať 
českej opernej tvorbe. V popredi je pre
dovletkfm hOl' ba Leola Janáčka, ale d · 
ujem Je aj o Dvofákovu Rusalku a t..or· 
bu Pnla Vranlck4!ho. 

Nod Jntendantka tohtoročných Vie· 
denakfch hudobnfch alávnoatl dr. Uraa· 
la Pasterov6 komentuje v rôznych D.O'fi· 
Dich a čaaoplaoch tieto slbnosti. ZYf· 
leni poaomost venuj6 Slbnostl kultú
nemu manlerlamu a jeho rDsnym preJa· 
vom. Najml vfstavy sa budt venonf 
tomuto estetlck4!mu prida. 

Záujemcovia o tvorbu Masa Regera 
doatbaj6 do r6k yiacnlllkovf katal6a 
a takmer celfm jeho umeleckfm odka· 
som. Vydavatelstvo Breltk·opf a Hlrtl 
t:tmto vydavatelskfm počinom upozorDI· 
lo na odkaa tohto aabtdanáho aklada· 
tela. 

Franc6.uky skladater Jean Francal1 
oslivll Y tfchto dňoch svoje 75. narode· 
niny. Vlacerá jeho skladby dosiahli Yf· 
ramf bpech, osobltne kladne n 
bodnoU predovletkfm jeho komora6 
tvorba. lial, u náa je tento sktladatel 
pomerue m6lo snámy. 

V )anúrl 1988 sa askatočni v SaJsbar· 
sa 4. medslnárodná dťal W. A. Mosar· 
ta. S6ťaltť aa bude v odbore spev, kle· 
vlr a al6člková kvarteto. Je to velk6 
prllelitost najml pre mladá, n.ovout'tn
rená aláčlkavá kvartetá. (E. S.) 

V edlcU Ruaki a sovietski skladate· 
lia Yylla v moakonkom vydavatelst'te 
Masyka monosrafla o ReJnsoldovl Mo· 
rlcevlčovl Glierovl, ktorej autorkou l• 
Z. Gullnsk6. V knihe aa jednoduchfm 1 
prlatupnfm ltflom llčl osobnoat tohte 
vfznamného 80Vietskeho skladatera a de· 
)atera, ako aj jeho vleatrannf pl'lnoa do 
hudobnoknlttmeho diania. 

Londfn•ka University Collese Open 
uviedla 17. februára t. r. premiéru ope· 
ry Bedflcba Smetanu Certova atena. DII· 
lo, ktor6 aa uledkavo hrba na dom6· 
clcb Javiskách a pravdepodobne ho ' 
uhrani!!! elte neinscenovali, hudobna 
naltudoval Christopher Flfleld, rálla 
mal Chrlatopber Newell. Zo s6Hstov, ako 
uvádsa kritika v Opernwelt 4/1987, up6· 
ta U John Hall ( Benel), Ian Cowboy ( R• 
rach), Glenvllle Harsreaves (Vok Vltko· 
vie), Carol Smithová (Hedvlsa). Poeled· 
ná dokončená opera B. Smetanu vsnlk· 
ht ul sa jeho hluchoty a v čase pokra· 
čujtcej dulevnej choroby. Z tejto ska· 
točnosti vych6daala l netradične poul· 
maná londfnska rálla, ktorA 1 postavy 
Voka vytvorlla dvoj6lohu: Vok a sáa 
skladater. Chorý, vlliaml prenasledovanf 
skladater sed l na proscániu [ olH!aa n 
dokonca ako Vok zamlela do deja) , sa· 
tial čo Ide projekcia s nadtltulkaml, 
sostavenfml 1 jeho plsomnej pozostalol· 
ti l 1 lekárakych správ. 



Jubilant TDMAš SEIDMANN 
Pr 1ônou lúk ... 

Nadpis pamätn!kom určite pripomenie 
!esUval Zlatá ruža v Detve, spred asi 
dvadsiatich rok·ov. Vtedy na tomto po
dujatl z!skala prvá cenu pleseň dvoch 
Tomášov: Seldmanna a Janovica - Plš 
vOňou !Cik, v podani začlnajl1ceho spe
váka Iva Hellera. Seldmannove meno sa 
v!afe aj k debutu Evy Kostolányiovej, 
ktorá vďaka .nll!hrávke jeho skladby Bá· 
b!ka v r . 1969 prvýkrá.t na seba výraz· 
nejš!e upozornila. V r. 1972 urobila Seld· 
manno\111 radost porota v NDR, ked v 
medzinárodnej sCitažl usporiadaneJ roz
hlasovou sta:n.lcou Stlmme der DDR, vy
brala jeho pleseň (na text A. Ke-ršaya) 
Kým všetci ludla neodhodia zbraň, l. ce
nu. Mohli by sme uvlest ešte mnoho pri· 
kladov, ktoré by dokumentovaJl, že To· 
máš Seldmann patril najmä v obdob! 
1965-1975 k našim najCispešnejšlm auto
rom populárnych plesni. Jeho skladby 
spievali napr. K. Duchoň, D. GrCiň, T. Hu· 
b!nská, Z. Kollnska , J. Kocianová , M. Lai· 
!erová, Z. Sychra a vo vymenovan! po
predných interpretov by sme ešte mohli 
pokračovať. Zo Seldmannových l1speš· 
n9ch titulov pr.1pomeňme ešte plesne 
AprUové mambo, Deň zázrakov, Ked sme 
v !Tá ve sedeli, Petronela ( 2. cena v te
!evlznej sCitažl Vyber.te sl pesničku l. Ple
seň s! chraň, Tak dávno to vJem, Tull· 
pán . .. 

Osobnost Tomáša Seldma.nna zd·aleka 
nevystihuje len jeho "hltmakerské" ob· 
dob!e. Jeho prlnos je podstatne širš!. 
Nepredbiehajme v§ak udalosti a vráťme 
sa k začlatk•om. Seidmann sa na·rodil 
' .Košlciacih 22. mája 1927. Od detstva 
bral na ltlavlrl, v hudbe prejavoval vý· 
nlmočné nadania a chcel sa stat kon· 
certným kl.av.lrlstom. Existenčné starosti 
bo však v r. 1947 pr!nút!ll stat sa pro· 
!es!onálnym klaviristom v zábavných 

podnikoch. V obdob! plltdeslatych a 
šesťdesiatych rokov sl zlskal dobré me
no ·ako člen Comba Gustava Offermanna 
(·hral s nim do r. 1966). Neškodi pr.l.po
menl1t, že táto formácia priniesla vý
razný pokrok v l.nterpretácll modernej 
populárnej ·hudby na Slovensku; v doanej 
dobe uplatnenie prvkov swingu a mo
derného d~ezu v tomto kontexte bolo 
progres!vnym člnom. Seldmann bol z 
hudobného hladiska vedCicou osobnosťou 
tejto skupiny a svoje skCisenost! ochot· 
ne odovzdával mladš!m kolegom. 

Oalšle významné obdobie v Seidman· 
.novom pôsobeni znamen·ajO. roky 1966-
1980, kedy bol členom Tanečného or· 
chestra Ceskoslovenského roz·hlasu v 
·B·rat!slave. Pre orchester .nap!sal Bež 
množstvo plesni a Inštrumentálnych 
sklad.!eb a tu sa v plnej miere rozvinuli 
aj jeho sólistické amb!cle. Od r. 1980 
Seldmann pôsob! ako klavlr.lsta v Ra
kO.sku, ale jeho význam pre domácu 
scénu naďalej pre~rváva. Seldmannova 
hra na klav!r! sa vyn!kajCico uplatnila 
na platniach Opusu, ktoré realizoval spo
Ju so sláčikovým orchestrom (jeho naj· 
bHžš!m spolupracovnlkom sa v nich stal 
dirigent a aranžér V. Matušlk) . SCi to 
platne Ca.rov·né klávesy ( 1979). Balada 
pre Adellnu (1981) a Swing, sw~ng, 
swing ( 1983); Ich repertoár tvoria väčši· 
nou evergreenové skladby domácich a 
zahraničných .aut·orov ( poma.Jé balady, 
plnokrvné swingové skladby, bossa nQva 
a pod.). V plnej miere v nich vynikol 
Seldmannov cit pre vyzdvihnutie krásy 
nosnej plesňovej me!Od!e a swingové 
frézovanie. Platne potešili v§etkých tých, 
ktor! ma j(l radi zvuk klavfr.a vo ,.večne 
zelenom" repertoári a mali velký Cispech 
aj v zahranič!. Tomáš Seldmann aj v 
st1časnosti pacrl k našim špičkovým kla· 
v.!r!stom a autorom v populárnej hud· 
be a tak šesťdesiatka preň nie je len 
podnetom k z.amy.slenlu sa nad mlnulos· 
t•ou, ale nabáda tiež k novým predsavza· 
tlam a plánom. 

I. W. 

• v IEC MESTA BRATISLAVY 
Tohtoročný Zla.tý veniec .mesta Bratislavy sa niesol v znamen! prehJ.ladky: na 

slávnostnom k·oncerte 5. apr!J.a t. r. vystt1plll v Koncert·nej sieni Slovenskej f!lharm6· 
nie štyri popredné bratlslaov:ské amatérske zborové telesá a hostujCicl Spevácky zbor 
Cantlcorum .!ubUo z Pra hy. Prehlladlta sa uskutočnHa, tak alro každý rok, na počesť 
v9ročla oslobodenJ.a Bratislavy a bola dokumentom systematickej koQJektlvnel práce 
t!nterpretJaČIIlej (!rovne zCičastnenýoh telies, kttoré sa prezentovali, okrem jednej pre
miéry (J. Hat·rlk - BIJ.a holu~nko). výberom zo s vojich kmeňových repertoárov 
s orlentácl·ou prevažne na dieLa na!ílch a sovietskych ·sklada•telov. 

·Prvý zborový blok patrll Bratislavskému detskému zboru pri MDKO, •ktorý pod ve· 
denlm E. Sarayovej-Kováčovej ·už celých 25 rOikov ($pešne reprezentuje naše det
ské zborové umenie doma 1 v zahranič!. Ten~okrát sa zbor predstav.U pod taktovkou 
nádejného adepta dlrlgovanla, pOSIIuchéča VSMU Ondreja Saraya. Jeho ·pekné, širok~ 
gesto, zjavná za.n.letenQs( prl prácl s deťmi 'V mnohom prlpomlnajú školu svojeJ 
matky; pobadali! sme u neho t.lež nepopleootelný zmysel pre celkov(! výstavbu a fr á· 
zovanle, ako aj ťlostatočnCi oosolmostnCi Istotu 'Pre udržanie dlsclpl!ny telesa. Výk·OIIl 
samotného zboru bol vcelku vyrovnaný, najpOsoblvejšl v Kr!čkove.j Uspávanke 
a v Suchoňovom (!vodnom zbore Aká s! ml krásna. Malé výlhrady snáď možno mat 
k tempám skladbičiek z cyklu }arni koJ·otoč K Slavúckého; v Hrušovského Malých 
letných hrách sa žiadala väčšia prehlbenost výrazu, na}mä ak sme ju už v podani 
zboru v uvedenom diele v minulost! zaznamenald. 'Droohu rozpačitý dojem zo Sosta· 
kovlčovej Rodiny slyšlt (so sprievodom k·lav!ra), spôsobený čtastočným ,.skrýV18n!m 
sa" za nástroj, ospravedlňuj\1 velmi pekné, šJroké oblO.ky, vystavené na striedavom 
dychu, ktoré svedč!u o uspak·ojlvej hlasovej knlltt1re mladýc-h reprezentantov zboro· 
vého umen1a. 

Po prvý raz sa na Zlatom vene! mesta Brattsla'Vy z(lčastn!l Spevácky zbor Caatua, 
ktorý pôsobi p.r.i ObKaSS·e II a napriek k·rá.tkej dobe svojho hwa.n!a sa mu podaril 
obdivuhodný poč!:n: nielen tkvall~ne sa predstav.lt na tomt.o podujati, ale po an.l nie 
trojročnej prác! dosiahnut k\118lltlkačné umiestnenie v l. pásme. Je to obdivuhodné 
118jml! pre~o. lebo konkurencia vyspelých amatérskych z;borov n a Slovensku je po· 
četná a už •vO bec nie je lahké vytv·orlt nové kva·JI!tné teleso v Bratislave (dobr! 
zborov! speváci dáva•jú prednoot pôsobeniu prevažne už v "overených" telesách l. 
Zásluhu na tom mé predovšetkým šDkovnost a dlhol'OOOá a mllltérsko·zbooová skúse
nost d·Lr!genta telesa Jozefa B6du, ktorý Vlhodným, :pritom zauj1mav·o voleným reper
toárom stanovll určité kvalitatlvne kr,Ltériá a pTeclzne, systematicky sa Ich snaž! 
dosahovať. V sk~adbe J. Gureva Rodnaja Moh:la va 1 v splrHuá11 N. Luboffa Swlng 
low, sweet chalilot s me sice zaznamenall zopár Interpretačných nedostat-kov, vyplý· 
vajťíc!ch pravdepodobne z ešte tnedostatočnej zažitostl, resp. "uležanost!" dJ!el, avšak 
Gastold·lho ma d•l'lgal U mar:tena.to <Vyznel plasticky, s dOrazom na akcenty, presné 
nástupy 1 presvedčivý vý·raz ( mad•rlgal napokon vždy odha ll kvality 1 reze<rvy -
v tomto pr!pade !šlo o to prvé). V M!kulových Lúčnych hrách sa žiadalo pregnant· 
nejš!e frázovania l akcentovanie z.o str!l!Ily spevákov ·a väč!íla Istota; v tejto sCivlslos· 
tt je nutné uved•om!t si všetky svoje kva lity a nebáť sa 1ch prezentovať - l ked 
určité hlasové rezervy zboru sú ešte vo všetkých 'hliasovýah skupinách. 

Vrcholným zážitkom zborového večera bol naozaj vy.nlkajCici a bezkonku·renčný 
v9kon Speváckeho zboru L6čnlca s dá~lgentom Petrom Hradllom. Teleso dlsponuje 
vzácnou ds.lclpl!nou, ktorá je v rov.nové!he s radostQu z mll!Zlclrova.nla ,da·lej plným, 
s9tym zvukom, jednol!atostau a k'Valltatlvnou vyr·oV!nanostou všetkých ·hlasových 
skupin, •prekrásnym dyn!llmh.: kým tle~ovan!m (čo svedč! o. L o velmi dobrej lndt· 
Y!duálnel hlasovej a hu·dobnej prl'Pravenostd spevákov). Prejavllo sa: to najmä 
v dvoch Hruoovského zboroch (J(ed ja pôjdem, Eja , s tudios!) l v 'J)rekrásne plastlc· 
ky a dynamicky vyst-ava nom diele A. Bratlnskasa Kupolo-~upolelo s dOrazom na so· 
IIOI'lcké vyjoadrenle ruského koloritu. 

Nie práve najšf·astnejš!m ·časovým zaradenlm z ,hlad1ska dramaturgie koncert~ bo
lo poznačené vystúpenie hosťujúceho telesa - Speváckeho zboru Canticorum lubllo, 
pôsobiacom 'Pľl Ostrednom kultCirnom dome železnl•č!arov v Fraohe. Poslucháčsku 
dna vu (koncert nemal prestávku). ·ale a j nevhodný repertoárový výber z hladiska 
zamerania toht·O podujatia (cyklus 4 madrigalov C. Monteverdlh·o La-men to ď Ar ian
na a nároč.né zborové diela P. Ebena - 3 madr igaly z Dechu dávno zašlých dnO 
a Ub! c&rltas et amor), nevyváž!l ani Oliver Dolmán.yt sv·ojlm dlr.1gentským CisH1m 
o kvaJ.!tnú lnterpretáolu v zápase so ne&dl1clml "s611stlckýml amb!c!aml" a ne~ 
dostatkami jednotl!vých členov tohto ik•omo!\ného telesa (1nástupy, nedolronalé výšky 
llntooáo!a, strnulosť vý·razu). DomJl!evam sa, že na zbor st1 kladené pr!velml ná.roč· 
né repertoárové i hlasové pož.lad·avky, ,ktoré ·nle je sah'opný a dekvá.ttne zvládnuť. 

Záver •koncertu patľ'll Speváckemu zboru mesta Bratislavy s dirigentom Lacllala· 
na Holáakom. Zbor dokumentoval .sv-oje nesporné kvality - mohutnosť zyuku 
(sQv!sl a·j so znásobeným počtom vynlkajl1clch, profesionálom sa vyrovnávajCiC'lch 
speváckycJl indlvlduallt), neklesa•jCicu, permanentne ud rž.ovant1 dobr (l Interpretačnú 

Qroveň, •až rutlnovii!Ilost v pre}a'Ve (tá je vo výraze sem-tam trocha na škodu ·pra
vému amatérskemu oduševneniu). V nár.očnam, pekne i!Jnterpretovanom diele ffn· 
skeho s·kJa·datela E. Ra uta vaa.ru Suita de Lorca, s a snáď pre poslucháča žlada.lo 
vll!š!e zdOraz.nenle cezúr medz.! niektorými čas tam! suity ; mužská zložk·a zboru sa 
priam zaskvela v šostakovičovej poéme Oni zvlt.a7lll1, u žien st<Qjf za obdiv plná, 
zamatová farba altov a zvonivé výšky -sopránov. Zbor uvJedol 1 jedinCi l?rem!éru 
večera - s kladbu BUá holubinko od Juraja Hatrfka, k·ompozič-ne sa opleraj(lcu 
o !olklónnu 1nronačno~moti'llckú základňu , pretavenú Hatrtk·ovým oso!Jitým sktada
telským rukopisom. EVA HOLUBÄNSKA 

Z koncertov štátnei filharmónie Košice 
Pl'ogram prvého koncer.tu pre hudob· 

nCi mládež (5. 3.) , ktorý bol zameraný 
na tvorbu českfcb lkladateiii'V, bol roz· 
vrh.nutý do dvoch blokov, v rámci kto· 
rých sa predstavlla jednotlivo sláčLková 
a dychová sekcia orchestra s dirigentom 
Karolom Petr6czim a Josefom Sbejba
lom. Značný podleJ na vynlkajt1com Cel· 
kovom vyzne.nl diel mal práve J. Shejbal, 
pod ktor~ho veden!m sa dychárJ ukázali 
vo výbornom svetle a presvedčlll o tom, 
že v Ich radoch je ovela väčš! počet •re
prezentantov schopnýc-h s6.llsttlckých vý
·konov ,než sa V·o všeobecnost! predpokla
dá. Dokumentovall to najmä uvedenlm 
dvoch skladieb: Rozprávky o zbojnlkii'Vi 
Rumcajaovl V. Lldla a Styroch <kartkattr 
a jednou navyle V. Trojana. 

Na ďalšom koncerte (12. 3. ) prlvltall 
filharmonici za dirigentským pul'tom 
zas!. umelca Byatrlka Reluchu, kt·orý pTe 
k·ošlcké publlkum prlpra\1111 Spanielake 
capriccio N. R. Kon18kova, Hindemitbov 
Koncert pre organ a orchester i!. 2, Bee
thovenovu predohru Esmont a Symf6D1u 
i!. 8 F dur. Korsakova predviedol dlrl· 
gent s kultivovanou rannovan.ostou, 
plastlckostou ·a výrazným odllšenlm ná
strojových skupin. V racl•onálne zamera
nom d!ete P. HlndemU.ha podal s611sta, 
zas!. umelec Ivan Sokol dôkaz, že je 
umelcom velkébo formátu, ktorý je 
schopný ponorlt sa do partitary so za. 
ujat!m a donCitlt l poslucháča, aby sl 
ho. so záujmom vypočul. Známe a poslu
cháčsky oblCibené diela Beethoven-a ma
jt1 fllharmorucl vo svojom sta•blln.om re
pertoár.!, a t.ak s Istotou .reagovali na 
autorltat!vne gestá dlľ'!genta, ktoré d-o· 
kázall vytvorit neobvyklé pevné kontCiTy 
v rámc! jednollateho ·hu-dobného toku. 

Vyn!kajdca Interpretácia Koncertu pre 
klavlr a oreheater i!. 5 Es dur L. Y. 
Beetbovaoa boJ.a vrcholným zážltltom ve
čera s hostujl1cim dlr.lgentom J. Safafl· 
kom (19. 3. ). Zaslo.žllý umelec Peter 
Toperczer sa prezentoval v .tomtoQ náToč
nom diele s6Jistlckým výkonom, v kto
rom dominovala technická Istota, virtuo
zita, beethoveoovská poetika a drama
tizmus. Z ďalšieh dvoch skladJeb (A. 
Dvof4k: Scheno capricctoao, op. && a J. 
Brahm1: Symf6nia i!. 3 F dur) mal vyš· 
šiu !nterpretačnll O.roveň Brahms; d!rl· 
gent tu volll pre orchestrálnu sadzbu 
dynamické odtiene, ktoré smerovali k 
výslednej ušlach·tilosti a strJedmosti. 

Záujem publika sa na poslednom mar
covom koncerte ( 26. 3. ) sl1st,redil na 
dvoch aktérov podujatia - 41·rlgenta 
Ondreja Lenárda a "domáceho" v1ollstu 
Jozefa Kflku. Sl1stredaná hra filharmo
nikov predznamenala atmosféru celého 
večera už avodnou predohrou L. Y. Bee· 
tbovena Atén1ke zrtcaDiny. S adekvá·t· 
nym umeleckým nadhladom v1edol Le· 
nárd orchestrálny apa·rát l v Rapa6dii· 
koncerte B. Martlntl, v ktorej zaž.la~IJ 
J. Kýška s~·ojou vynal1ezavou h•rou, Ja. 
hodným zvukom .a v neposlednom .rade 
výrazov.ou vrl1cnostou a typickým "vy
zdvJhnutlm" martlnOovských l.ntonácll. 
V záverečnej 1 Brahmaovej Symf6nii i!. 4 
e mol podal Lenárd výkon, v ktorom od
kryl svoju mimoriadnu schÔpnost vy
IC!tlt špecifické jadro symfonlzmu tohto 
diela. Bol to Brahms, ktorý právom pat
rl medzi vý·nlmočné udalosti tohtoroč· 
nej košickej koncertnej sezOny. 

Obvyklými črtami sa vyznačoval zá· 
verečný koocert A cyklu (2. 4.), ktorý 
bol venovaný práve preblehajdcemu 
VII. zjazdu ZSSk. Séfdlrlgent SF Richard 
Zimmer sl so suverenitou poč!nal v 
Dramatickej predohra J. Podprockého, 
ako 1 v Cajkovskébo Koncerte pre kla
vlr a orchester i!. 2 G dur, v ktorom sO· 
LlsUcky vystCip.lla Zuzana Paulechová. Jej 
hra bola elegantná, priam nabitá tvori· 
vou emocl onal!t<>u, <romantick-ou pulzá· 

KONKURZ 

clou, ale 1 schopnosťou vtlačiť hudbe 
správnu mieru pátosu. Interpretácia r ... 
taatickej aymf6nle H. Berliou bola sica 
poznačená určitou dávkou nedotiahnu• 
tos!II vo vzá)'omnej sl1bre, ale v žiadl!Dm: 
prlpade sme nemohli poc.hvbovat o d1ri· 
gentovej jasnej koncepcl1, 1Gtorl1 dok~z~ 
v zAkladných kantara ch demonštrovať. 

Nedelné matiné (6. 4. ), na ktorom: 
dčl•nkoval SymfGDickf orchester Gymd· 
sla Ernsta Barlacha zo západonemecké· 
bo mesta Kiel s dirigentom ~obeno. 
Kllnisom a klavlr.1stkou Christiane Hor
novou, malo tna programe Webel'OYV. pn· 
dohru k opere Caroatrelee, RacbmiUllan 
Koncert pre klavlr a orchester i!. 2 c •ol 
a Beethovenovu Syml6niu i!. 7 A du. 
l\a konto nesporných kladov sl tento 
dirigent mOže rozhodne prlplsat velml 
p.rec!znu, priezračne čistil interpret401u 
predvedených diel. Najvllčšlm prekvape. 
nim bola Beethovenova sy.m!Onla, v kto
rej prejavU zmysel pre výstavbu velkýctl 
plOch a logicky klenuté frázovania. Dlirt· 
gentova .!n.terpretácla sl v pinet miere 
podmanila posluchá.čov l orchester, kto
rý hral s pravým muzlkantským nadš&
n1m. 

Posledným apr!Lovým orchestrálnym 
podujatlm bol Slbnoatnt koncert v ~ 
cl &O. vfroi!la C1. rosbla1u v Kolictacb, 
na ktorom odznell diela skladatelov, kto
rl svojou organizátorskou a skloadater
skou činnosťou prlspell k dotváraniu so
C'lalistlckej koncepcie 'hudobného vysie
oJan!.a v Koš!C'lach. V pr.ogr.ame (D. Kar· 
dol: Vfchodollovenská predohra., V. 
Miirka: Tri plMDe pre baryt6n DB .... 

}ai'Oilava Vrcblického, M. Vilec: Tri la· 
dové tance pre aymfonlckf orchester a
J. Grel6k: Orsanov4 1ymf6D1a) vysiela
nom v prLamom .rozhlasovom prenose 
na sta:nlcl Devin, presvedč!l dl·rlgent l. 
Zimmer •o svojom zmysle pre Interpre
táciu diel súčasných autorov, ktoré ne
násilnou formou už po ruekolko rokov 
predkladá košickému pubUku. 

Zo štyroc-ll komorných koncertov (re
citál organistky K. Ha.nzelovej, hiusll.st·u 
K. Petr6c7Jiho, klaviristky zas!. wnelky· 
ne K. Havllkovej a polrecltály P. Sklen
ku a P. Ka§čák.a) sa zmienim o posled· 
nom, ktorý markantným! rozdielmi vo 
výkonoch zaujal vari najviac. Pod titu· 
lom Predstavujeme Yám mladfcb koiic· 
kfch interpretov vystdplll v prv'~! polo
vJc! večera (9. 4.) huslista Peter Sklea· 
ka a kJavlrlstka Jana Juliod. W. A. 
Mozart: Sonáta G dlll' pre bule a kle· 
vlr, KV 301 .a B. Martlntl: So~a i!. 3 
pre buale a klavlr - to sa tituly, v kto
·rých očar!la táto mladá dvoHca umelcov. 
Sklenkov Interpretačný prejav je podlo
žený technickou .rutinou, bravl1rou, ale 
l širokým dynamickým a výr.azový·m zá· 
zem!m. Konfrontácia dvoch roWl.ocen
nýoh partov a navyše l zosCiladenýoJi 
koncepcii sCi tými cennými devlzaml, 
ktorými tito posll1cháč! AMU dokonale 
disponujú. 

V druhej polovici večera sme mali 
.možnost vypočut si klaviristu FErtlra Ka!l· 
čáka, ktorého pTedvedenle BeethonDD
vej Sonáty quaai una fantaala, op. %7, 
i!. 2, Bodnárovfch Piť preltciU a Liato
vej Spanielakej raps6die bolo bohu· 
žlal Istým rozčarovaním. Výsled· 
lky, ktoré •tu preukázal, boU sice cie
la vedomým ,,tréningom" naučené, ale 
vnl1~ro zostávalo nedotk.nuté. Repettoé· 
rovým pr!nosom bola jedine premiéra 
Piatich prel(l,aU Norberta BodnáTa - k 
Ich dokonalef 1nterpretácl1 vša·k nestal![ 
Jen dobrá technická priprava a· tempe
rament, ale najmä koncepč:n:e vyhrane
ný pr!stup, pretože inak Ich predvede
nie zostáva Iba na llrovnl akéhosi obo
brá.vanla. A pr!ve tieto atrlbl1ty v Kaščá· 
kovej lnterpretácll zostall bokom. 

JOLIA BUKOVINSKA 

Riaditel SlovenskeJ filharm6nie vypisuje lwnkurs do Slii'Veukého IUbarmoaicktbo 
zboru do hla10výcb skupin · 

-alt, 
- tenor, 
-bas. 
Konkurz 1a uakutoi!nl dňa 29. jdna 1987 o 13,00 b v •k61obnti SFZ, Brattalan. Ile

data, Fui!lkova 3, l . ~ch. Prihlálky .a livotoplaom salUte na kádr. a penoa61. 
odd. SF, 816 01 Bratislava, Fui!llwva 3. Podmienky konkursu osn6mime prlb16senf
uch6dsai!om pl.omne. 

Chlapci, pod'te ai saapievaťl 
Chl&pi!tmlkf fUharmoDickt zbor pozfva chlapcov vo veku & -12 rokOY, ktmf 

maj6 vzfah k hudbe a 1pevu na talentov6 alt61ku 18 a 19. jtna od 1&,00-18,00 ll 
v budove SloveDSkej filharm6Die (Reduta) na 1. poM:hodl. Pripravte al pelaat .,... 
lličku. 
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" yst 'h 
K 50. výročiu úmrtia skladatera 

Je zriedkavosťou, ak máme mo!nost 
sledovať !Ivot človeka od jeho detstva 
al! <lo konca tak, ako v prlpade nášho 
hudobného skladatela Vlllama FJguša· 
Bystrého. Umol!n!l nám to on sám t~m. 
l!e zanec.hal po -seba ·mimoriadne ob&lah· 
le osobné záp15ky. 

Viliam FiguJ-Byatrf ako maturaot Y roka 
1883. 

Dennlk sl začal pi'Saf ako sotva 15.roč· 
n~ študent v Ba.ns\(ej Suavn1c1. Svedlll 
o jeho mimoriadnej vy.trvalost!, l!e st ol'O

bll záznamy oo toho easu pr.avldelne po 
cel~ život, po mnoho Tokov lral!do<lenne, 
niekedy aspoň za n!e.koJ.ko dni na'ľaz, ak 
ma,} nejaké mimoriadne zážitky, tieto 
opisa! velmi podrobne a obšlrne. 

Zaznamenával sl takmer všetko, oo 
robil, ~o zal!ll, čo ho zautllilo, z čoho 
mal radost, oo h<> zarm11tllo, dennlk 
prearádz.a jeho city, nbory l .,_toje k 
r61nym · udalostiam i problémom•. Preto 
nečudo, ~ jeho zápisky obsahujtl do IO 
brubfch zotltov na vyte 10 000 plaau.fcb 
stranách. (Dennlk V. Fl:guša-Bystrého sa 
nachádza v literá·rnom archive MS v 
Ma.rtLne.) 

AJ. do roku 1919 stl jeho zápisky .plsa· 
né v }a.zy~u maďarskom, potom v slo
venskom. Kto je aspoň trochu Qb.ozná· 
men~ s pomermi u nás v časocli niekdaj
šieho Uhorska, Jahko pochopi, prečo vte
dy poul!lval madarčJ.nu. Jah•o materln· 
ská reč bola S'lovenská, čo na V1lacecych 
miestach l zdôrazňuje, ale ako vieme, 
v obdobi jeho detstva· a mladosti boLa 
silná madar!záala, školstvo 1 cel~ verej
n~ život bol! maďarské. Slovenské slovo 
bolo čim dalej t~m viac vytláčané, zno 
ul! len v pospolltom Jude a v rodinách 
uvedomelej Jntel!genc!e. F!gušovcl sa do· 
ma zhováral! po slovensky, aj s kama
rátmi sa bavtl po s lovensky, ale ro<l!čla 
ho chceli! daf študovať, a aby mu to Jah· 
šle 1lšlo, poslal! ·ho na jeden rok do ma· 
darskej obce Pásztó, kde sa naučll dob'· 
~re po ma'<farsky. "Ked som tam prltiel, 
nerozumel som ich·, ale prlt!el aom do 
toho tak, le potom mi ul &·ni veri( ne
chceli, le moja materinská rei! je llo· 
veu.aká" - poznamenal sl v dennlku. 

Kedže v tomto stručnom prlspevku ne
možno podaf an! len trochu vy.čerpáva
Jtlcl prehlad obsahu Flgu§ov·ho dennlka, 
abmedztm sa len na nlektooré v~stll!né 
momenty. Ešte pred zatatlm prav1del· 
n~ch denn~ch zápisov plše o -svojom det· 
9tve, k.toré prel!lval šťastne al! do .pred· 
časnej otcovej smrti. M&tk.a sa s tromi 
mal~ml synmi ocitla v zna~nej ntldzl a 
V!lko, ihoal :prejavoval hudobn~ ta·Jent a 
bol by rád študloval na lronzervatOrlu, 
aby čim skôr mohol stáť .na vlastn~ch 
nohách, Išiel zo štvrtej triedy gymnázia 
na l~ceum v Banskej Stl!avnlcl, aby ako 
preparandlsta dosJahol diplom učltela. 
Vyučovanie na l~ceu bolo čisto mada.r
ské, žiaci sa aJj medzi sebou v škole 
musel! zhovárať maďarsky, ·takže niet dll
vu, l!e ·sa •a·j u Vilka Flguša viac 'l"OZVI· 
nula slovná zásoba v maďarčine, než v 
shovenč!ne, a l!e mu bolo teda Jahšle 
aj denn!k p!saf po maďarsky. Aj sám 
to priznáva: "ptsal som po macfanky 
z pohodlnosti, lebo mi to lahiie illo, 
ma·ttc vzdelanost v madarskfch llrol6ch 
aadobudnutt". 

Mal som mol!nosf podrobne sa obozná· 
mif s F!gušov~ml zápiskami a muslm 
povedať, l!e je to nielen z.aujfmavé, ale 
aj vysoko hodnotné i!Uanie. Vidiet 1 DB· 
ho Figulov ohromnf poiCOrovacl talent, 
hlbku jeho mylllenok l pttavf l'Oipri· 
vačskf ltfl. Ako nlf tla·hnu sa. cel~m 
de.nnlkom niektoré črty jeho osobnosti: 
:láska .k rodičom, bratom 1 vlastnej ·ro
d!.ne, hlboké muWlé zásady, láska k hud
be, spevu a prlro<le, dobr~ vzfah ,k Ju· 
dom, alt spravodlivosti, odpor proti ne
spra.vod•llvostl, .nllsi>Llu, na:jmä 'Prot! voj
ne. 

Z dennlkov~ch zápiskov počas štiav
nického pobytu sa dozvedáme okrem Iné· 
ho o tom, ako sa usilovne učil b:re •na 
~avlr, organ 1 husle, ako sa zapojil do 
činnost! ži-ackeho spevok·olu, ktor~ v tre
tom .ročnlku ul! aj d1r!goval. Aby sl fi. 
nančne l)rillepš11, dával a j klavlrne hodil· 

ny a 10dplsoval noty. Svoje skromné zá· 
robky vynakladal na kupovanie prlrodo· 
plsn~ch a historlck~ch knl·h a noto'fého 
materiálu. 

Velmi podrobne opisoval svoje potal· 
ky po prirode, kde zr>leral riiiStl!ony, chy· 
tal mot~le a podla mofnos·u l špol'to· 
val , ako aj svofe dve .. suplikačné ces
ty, ktoré cez prázdniny podnikol po veJ~ 
kej časti Uhorska" , pričom takto mal 
mol!nosf spoznať mnoho miest a Judl. 
Zaujali ho najmä staré hírady a Iné sta· 
vebné pamiatky, ktoré sl •aj odkreslo
val. 

Jebo prvé učltelské miesto v Pill!šl mu 
dalo mol!nosf nlekolkokrát n avštlvlf 
operné predstavenia v bllzkej Budapeš· 
ti, čo Ulľóbilo ·M neho velk~ dojem. Tu 
ul! začal rozvljat svoje kompozičné 
schopnost:l a pokraooval v tom .l na. 
Ostrej Lťíke, kde strávil dva .roky. Toto 
pr09tredle však nebolo velmi vyhovujll· 
ce, a tak bol rád, ked sa mu podarilo 
prejsť do Zvolenskej Slatin,y. Tu ul! za
lrotV'l.l n.a dlhšie a bol šfastn~, ked sa 
mu poda rilo zadovál!lf sl - čo a'] na 
dldl - nov~ k'lavM-, ktor~. ako plše v 
dennlku, mu nahrad.!l zábavy aj spoloč· 
nost. Hoci s nim b~vala <aj jeho dob
rá matka, v deň svojich 21. nar·odenln 
sl zauva.toval: "Aiw• dobre by bolo mat 
pri sebe mUt bytos(, a ktoroa by som 
vledto prellval. Ci ale jestvuje aa svete 
mne určeaé dievča? Mladl radla obyl!aj· 
ne yo svojej vyvolenej vidia obral doJco. 
aalostl, i!o ale m61e prilueať velké ne
prijemno.U, ked im llvot Ubia :&Dll!l. 
Mňa manlellkf livot nen6jde bnbren· 
Dého. Al v mojej vyvolenej bude,!B vidiet 
len člonka a to at a chybami. 

Neraz dbat livot do stvillosti 1 bud· 
bou. Takto plsa:l o nlekalko dn! nBitlo: 

,.!e aom tu bes primeranej priatel•kel 
dule, nedotfka 18 ma to naprljemne. 
Su.allm 18 upokojiť so stavom, akf je. 
Beh livota ll predstavujem ako valkA 
hudobnt IÍkladbu YO Wagnerovom ltfle, 
v ktorej popri harmonickfch akordoch 
uejt aj disharmonické, ale aj tie at ~ 
trebné. Ked pri počtnnl takej skladby 
mám ull pri nástroji vedtcom disouant· 
nf hlal, lahko mGiem povedať, le je to 
zlá skladba, ak ale poi!tnm v primera· 
nej v1dialenosti a disonantné nuky v 
celej et•isiostl, ro1leje 18 mi sk,ladba 
6o krmej hum6nte. Ked teda v mojom 
maličkom «*Jbnom llvote nastane neja· 
ká neprfjemnosf, môlem 10 svojho ata· 
noYllka poYedat, le je celt avet 1le atv.o
renf, ale ak posudzujem 1 vyllleho hla· 
diska, Jltllllm vidiet, le aj dlaoaancta te 
k pcndvlhnutiu harm6nie potrebn6. Som 
presvedčenf, le lladne nettutie nie je 
trvalé, ale ani radost aeprellvam v ne
)akom vysokom stupni, beriem vletko 
tak, ako llvot prinála. To je mGf optl· 
mizmus." 

V nasledujtlcom obdobi jeho život dos
ta l náplň v tom, l!:e sl obltlbil dcérku 
utltela Bernáta z Dobron!vej, vtedy ešte 
len 14·ročnt1, a le vzhladom na to, ako 
ju poznáva! a poznal a j jej rodinné pro
stredie, čim ,dalej, t~m viac sa utvrdzo· 
val, l!e ona sp!ňa jeho predstavy o ·Ideál· 
naj žene, že sl na ňu počká. V jeho 
dennlku mOl!eme nájsť mnOho slov, viet 
1 krásnych myšlienok, ktoré sa vzfa
hujl1 na Elenku Bernárovtl. Nakoniec -sl 
ju o mekoll<o .rokov p!ľ!VIedol do Sla· 
tiny. 

Z dennlka sa dozvedáme, ak.o v Sla
tine s oblubou hrával Beethovena a M(}
zarta, ako usilovne počtlval, zapisoval 
a spraCC)Vával sla·tlnské Judové plesne, 
a ko rád chodil do prlrody, ako viedol 
spevokol a s nim aj verejné vys tupo· 
val 1 ako sa spoločensky st~ kal' .s o ko· 
Ut~ml kolegami a ·Ln~ml Judml. Za<>be
'ľal sa aJ štl1dlom hudobnej teórie a his
tórie. Komponov.al skladby na texty nle
ktor~ch madarsk~ch básnikov, ktoré po
sielal do stlfal!l alebo na Iné miesta, k.de 
dl1fal, l!e budtl prijaté a ohodnotené. 

17. o.któbra 1898 s l zaplsal: ,,Teru, 
ked aa lnteaslvnejlle zaoberám hudbou, 
z.ačfnam pomfllaf, le aa poktaim Ŕ· 
kromne vyltudovat za profesora hudby 
a kecfle chcem kompooovaf aj nejak;6 
sonátu l orcheatri.luu skladbu, musfm 
poriadne ltudovaf harm6niu l kompo· 
llciu". 

V Slatine sa cl·tll dlobre, mal však 
mal~ prljem a pre rodinu nevyho.vujtl· 
cl ·byt. Preto využil prllel!ltoQSf, kt·orá mu 
pomohla zlepšlf sl postavenie: v januári 
1903 .pr!ja.l miesto učltela v Pad1nej na 
Dolnej zem!, daleko od domova. V na
sledujllolch iľokoch ale neraz pocHoval 
nemlltl odltlčenosf od rodného •kra ja, od 
hOr a osvtel!enlm mu bol! aspoň prázd· 
ntmové pobyty na Dobronlvej, v Bystrici 
a Inde ona Slovensku, l v~lety, .ktoré J)'od
nlkal. "Tam je omnoho livll styk oby· 
vaterov rGmych obcl navz6jolll, tu je 
bld' obec akoby oaJhotená. Keby sa mi 
len naakytlo vhodné miesto, ani mlnttu 
by som dalej neváhal" (5. mAja 1904). 
,.Tu na Dolnej zemi ani jar nie je tak6 
pekná ako u n61, v lime nieta trvalého 
snehu, takle sa príroda DBVOD'ok velmi 
nemenf, nieto tu pot61!kov ani vt6ctva 

a i ked je polnohospod6nky rok tohto 
kraja bohatll, neporovu.aterne chudob
nejlf je vo vonkajllcb prejnoch priro· 
dy" (10. marca 1904). 

Ak!O v Slatline, tak aj v Padlnej sa ·M· 
d al'ej vela venova') hudbe. Našiel sl part· 
nerov do kvarteta, kompoaova l menšie 
sklad·by a zbory, najmä pre potrebu slo
vanského evanjelického spevokolu v Pet· 
rovct a pre amer!cll~oh Slová.kov. Bol 
v prlatelskom styku s predčasne pen
ztonovan~m uč~telom Albertom Ma.r,tl· 
šom, slovensky cltlacl:m a velmi rozhla· 
den~m človekom, ktor~ mu spr·ostredlro
val mo11losf zaslaf nlekroré kompozlcle 
do Prahy, a,by tam boli vydané, čo sa 
neskoršie aj uskutočnilo. 24. mája 1905 
oSI poznačU: ,.Martil mi dal 1bierku llo
veMkfch plant od Schneidra. PobaYU 
.am 18 1 nimi a m61em poveda(, le je 
to mamenité dielo, je v ňom mnoho · 
krúy. na plame na mňa tak zapGaobW, 
Je mm hned dve moje, ktoré mm ul 
odoslal do Prahy, prepracoval vo vyl· 
lom ltfle a oznámil som to d'o Prahy." 

9. októbra 1905 sl zaplsa.l: ,.Dostal som 
radostut sprbu, le moja zborová sklBd· 
ba "Pieseň lúky a pokoja" na kr6any 
test Martllov, vytia Y Amerike a dDMa· 
nem 1a ňa 1!10 kortn·, čo dobre padne 
chudobnému človeku." 

v poslednom čase svojho poby;tu v 
Padlnej zal!!l ešte jednu prljemn\1 vec: 
Hudotm~ spolok v neďalekom Valkom 
Bečkereku n.a svojom koncerte 8. de· 
cembra 1905 uviedol jeho sk-ladbu pre 
sOlo, zbor a orchester ,.Pani Ráko
czyová". Okrem Iného sl poznamenal 
aj roto: ,.ZosnAmil mm 18 tu a prvfm 
bu•ll•tom orchestra Mikul61om 
Schu.eidrom-Trnavaktm, čomu aa velmi 
potelll. Hodina, ktort som strAvil na 
n6vltevw u neho, bola jedna 1 najpr!· 
jeiDD8jllch v mojom livote. Je to oprav· 
dovf DJDelec, pritom l!lovek bohémakej 
dule. Jeho neatlchaj6.ct humor nú udr
loval v utavičuet veselosti. Nale 1.'101· 
bo'V'Ory tfkajtce 18 hudby boli pre mňa 
velmi poul!né, ale naplnili ma aj lalost· 
nfm pocitom, ked som si pomyslel, le 
aj ja som mohol byť na takom stupni 
hudobného v1delania, keby som al v d6a
ledku predl!aanej otcovej smt1:l nebol 
musel nollt učltelaké povolanie a te· 
ra1 18 uJ 13 rokov ponevierat po dedi· 
a6ch." Dalej vyslovuje radost, l!e sa ko>
nečne dožil konoertu, na ktorom bol'!l 
uvedená jeho skladba. . 

Ked začiatkom januára 1906 bol zvo-

ua sallé i!aly, ku ktorému ,,proareaaa" 
prllern6 eprievodnt bvdbn robl • 
prúdne okenn' otvory flčiact vietor. 
Tiel nl6.1tnym neobvyklým mi pripU. 
lo, le sa medli týmito m6rmf, kde ftlo 

rakedy muael byt hla~f livot, potala
tem teraz 16m, Ked som • vracal doll, 
obdivoval som olN'onké plUere .podopU
I!ajtce m6ry, akoby to boli pyl6ny o 
roegyptak:fch chrámov, 1 bespr08tredlllj 
IJlfskosU p610bili straiDfm dojJDCND". 

17. augusta 1909 na hrade Strečno sl 
podobne prlpomlnal jeho slávnu hlst(). 
~rtu, 'ktorá slrončila, ked ho da'l zničil 
cisár Leopold I. tak, ako a•j Iné hrady: 
,.Co toho majt na nedoml ti Habsbar· 
govial". 

Toho ·Istého dňa bol aj na zrtlcan1nAcli 
Starého bradu. V tej stlvlslostl plše: 
,,!iadne miesto nepoduecuje človeka tol· 
ko k zamyalenin, ako tieto hradné zrt
caDiny, ved st ateleaneuou pomlnatel· 
nostou. Cn ltll'biny ich m1i.rov, cel okn· 
ué otvory prefukujtci vietor akoby dl 
ucha spieval o btrlivfch uctalu.tiw 
z.allých stáročl 1 busitskfch alebo ka
ruekfch čias, ktoré spa-obili znii!ellit 
tolkfch nailch hradov • 

20. septembra 1909 bol v Gaderskej 
doline, kde "v blbke v dolnej l!asti d• 
liDy pomedzi liatie stromov sa mi v ra• 
nom alDečnom svetle akoby _, ma d6Y· 
nej minulosti vyat6.plla - v raDDOm OPI' 
re leu tak tajomne - r~rtcanina Blal· 
ruck,ho bradu. Oravakf hrad m61e byf 
vanelenejll, Likavakf verkolepejlf, Strelo 
no krajll, Starohrad pochm1lrnejll, blall· 
nickf hrad vlak od Judakfch lfdiel a 
kuUtrneho sveta vzdlalenf, v poz.adf ze
lenfch lesov aa javl tak nl61tnym a 
pô8obl na človeka tak romanticky, le ' 
porovnani a uvedentmi oatatntmi brBli
ml ·ubudzuje celkom in' poC'lty. SOJI 
presvedčenf, le nlJakf umelec maliar 
tu alte nebol, lebo je nemoln,, le by 
bo tento pohlad nebol poduletll k am• 
leckej tvorbe". 

21. jtlla 1913 na tllre do Stllovsk~cb 
skál bol unesen~ krásou nezvyčatnej ro· 
mant!ky. Plše: ,.Skalné lteuy uzatvúall 
malf priestor l6čky, mal aom dojem, le · 
ame v katedrále. Dojem bol velebaf, 
.nlálte teraz, ked It~ zapadaj6.cebo 
a1Dka fantasticky pomaraDi!ovo farbW 
skalné vrcholky. Z jedného tr6nat41be 
naha doliehal k . nAm nuk cengái!lkow 
at6da oviec akoby na potelenie nú b · 
riatov. A ked aa na jednom skalnom vf· 
stupka 1javll pastier a počuli sme prot-

Dom Viliama Flgula-Byatrého v Banskej Bystrici. 

len~ za učltela do ·banskobystrickej 
ev.anjellckej školy , prijal to s nesmier
nou radosťou. 21. ap.rlla sl poznačil : 
,.Blalenfm pocitom ma naplňujé vedo· 
mie, le ul nie mm v tolllto meste ho•· 
fom, ale som jeho obyvatelom". C·osko· 
ro nielenže sa zapojil do jeho hudob
ného života, a le svo}ou aglln:osfou ho 
ešte o~vil a z!ntenzlv.n!'l. Vteáol spe
vácky zobor, pestoval komorntl .hudbu, 
nadvlazad spoluprácu so závodn~mi or
chestrami v Podbrezovej a .. vo Zvolene 
a v~sledJwm jeho nefinavnostl bolo uve
denie jeho kantáty Egrl lány na slová 
básne Jána Aranya, pre s Ola, zbor a or
chester na valkom koncerte 15. februá
ra 1907. Po~načll sl: "Bol to jeden 1 n8j
ttutnejl'::!·. "..earr.J v mojom livote, 
moja trlltvrteroi!n6 dulevn6 i telltl'd. 
n6maha nebola m6rna. Ked aj nie hmot
nf, ale morélny výsledok a ubezpečenie 
pre bud6.cnu.t mi dOD'Iesla." 

Komponoval plesne aj na slová SlAd· 
koQv~ča a Hv!~doslava. Sk!Oda, l!e v den
niku n~načuje bližšie, kedy ktoré, ani 
!ladne podrobnosti o tejto .práci. Zaujl· 
mav,é je a le, l!e ked v ·roku 1908 na tu· 
r!st!ck~oh potulkách prišiel do Dolného 
Kubina, navštlv!l Hviezdoslava a odo
vzdal mu odpis nOt so zhudobnenlm jed· 
nej jeho básne, čo Hviezdoslav vdatne 
pril·}al. Flguš t:harakterlz'Oval Hviezdo
slava &ko málov·ravného, zahlbeného do 
seba, pokajného. 

Ako som uf spomenul, Rguš vef.mJ in· 
teDJlvne vnfmal pnl"'du, krajinu a viet
ko, oo • tfm stvlal: lesy, hole, potOčky , 
rast1~nn~ svet 1 iltl.sbor·lcké pamiatky, rád 
liavitevoval atm hrady i n6.caniny a 
dumal nad icb minulosťou. Pritom ai ne· 
re1 utv6.ral uocl6cle 1 hudbou 1!1 intm 
umenlm. Hodnotil a porovnával. Napri
klad ked 26. jtlla 1909 vysttlptl na 
spustnut~ ·h·ra l L!koavu, naplsal: ,.Dobre 
mi padue na takomto mieste spomlpat 

t6 mel6diu jeho fujary, blboko to 111 
nú z.aphobilo. Vari aom aa alte ni.kdy 
predtým nekochal krejllm výjavom, ako 
bol tento. Majeatátua tichosť tohto ka· 
menoébo kostola nerulili, ale práve IVJ· 
lovali tiché zvuky zvončekov oviec a 
paatierovej fujary doch6dzajtce k náa 
ldiafky i l!altn vyjunenej modrej obi• 
hy nad nami. Ach, kolkl ani natalia, 
aktmi krúami oplfva ~ala vlesfl" 

V·elmll sl obltlbil l najbližšie hory ak()
lo Banskej Bystrice, a to Kremnické 
pohorie, Velkl1 Fatru, Nlzke Taliry a 
ostatné. Vychádzky a ttlry, ktoré v ruch 
robil, pod11obne opisoval všlmajtlc sl 
všetky zaujlmavost! prl11ody, najmä pod· 
Ja ročn~ch <>bdobf, a kodhajtlc sa šl•ro
k~.ml rozhladml. Napriklad 18. aprlla 
1918 na vrchole Panského d.lelu: ,.Na 
juh som videl liroké tdolle ,Hrone n 
Zvolenu, jasné, veselé, ako prvt veta 
aymf6nie. Na západe reťaz Kremnickfcb 
hôr, Jeh tieňom zastreté vfchodn6 svaby 
18 mi tavill ako p6vabnA zádumčivosť, 

druhA veta aymf6n1e, konečue mnollltro 
blllllch z.alesnenfcb vrchov na severe 
majeat6tna Krifna 1 Ugotavtml mvhovf
mt poliami ml pripadali ako poaledn41 

akordy mohutného fiDAle". Oa lej uvažo
val: ,.Svet te tak krémy a my sami 11 

vyháňame :z tohto rata, ba pod formo• 
"lt't, vlastenectvo, hospodárske :&6uj
my" a podobné nui!né hellA ho meni· 
me ua peklo. Ved n6m vletkfm, SlovA· 
kom, Maďarom, Nemcom, Francizom l 
ostatným by bolo dosť miesta na leme· 
guli". 

JAR:OMIR BÄZLIK 

( Fokra.čova.nle v budtlcom člsle.J 


