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KONSTATOVA IE 
VINN S11 

,,Pr ekonajúc mierne infantilníí názor na · absol~í.tnu zlioau 
medzi slovom a hudbou skladatelia si uvedomili, že nejde 
o to, aby hudba odrážala zmysel danej poézie, ale o to , 
aby obe zložky - hudba i slovo - mali rovnaké práva, 
a aby slovo bolo lraktované ako hudobnú pr vok." 

Nechcem a an i nemozem Ha lríkovu po
lemickú reakciu ( Pr esila s lov nad myš
lienkou, IIŽ, č. 4) na moje výhrady v 
Smene voči jeho kan tá te Domov sú ru 
ky ... posunúť do roviny urazeného au
torského gesta, aj keď je jeho samoob
ranné vystúpenie v našej us tálenej sché 
me vzťahov r.a osi skladateľ - kritik 
dosť nezvyklé. Poviem však úpr imne, že 
ma jeho replika sklamala . Nie azda ne
fa ir spôsobom vedenia polemiky, k torá 
by elegantne minula pods tatu veci, pro
tivníka pseudozinterpretovala, a potom 
víťazoslávne položila miesto neho na lo
patky a trapu; naopak, Hatrík polemizuje 
(až na malé výnimky) vzácne čisto, pres
ne a triezvo, s vyst ihnul!m problémového 
jadra veci, bez úmys elného či neúmysel
ného skreslenia p rotiv níkových výrokov -
to treba v našich pomeroch (prirodzene 
s patričnou dávkou potuteľnosti ) ocen iť. 
Hatríkova r eplika ma sklamala čímsi 
iným: útlosťou, miniatúrnosťou svojho 
esteticko-t eoretického zázemia, k torým 
podopiera konkrétny kompozičný výsle 
dok, sklamala ma skromnosťou, nenároč
nosťou , nevýbojnosťou, p r iam úmyselnou 
dezaktivizáciou autorsk~tvorivých ambí
cii. Jhl~\o tP.H~' ~~qh mi je .d.o.v.P,~ené. P.o-< 

B. S ch ä ff e r. 

chopiť svoj spor s Hatríkom: ako spor 
dvoch diametrálne sa. líšiacich výrazových 
poe l1k, spor dvoch esteticko-me todolC?gic
kých koncepcií hudobne j či h udobníkove j 
práce so s lovom, veršom, liter árnym t ex
lom, z ktorých tú s voju méÍm t eraz mož
nosť načrtnúť š irš ie a objemne jš ie, ako 
mi pôvodne dovolil publicis tický charak
ter d enníka. 

úvodom niekoľko reparačných pôzná 
rnok: p redovšetký m som ďaleko od toho, 
aby som ,.školometsky bránil čistotu hu
dobného umeleckého druhu pred symbió
zou s druhom iným" (Hat r ík) ; moja strikt 
ne formulovaná téza o neporušiteľnej au 
tenticite umeleckého organ izmu má. na
priek všetkému, hypotet ickú povahu: tvr dil 
s om, a i teraz tvt·dím, že le n v tedy môže 
dôjsť k vzniku novej umelecke,i kvality, 
ak ume lec vychádza zo svojho na ;j vnú
tornejš ieho csteticko-umelecko -clruhové 
ho ustro jenia, t. j. ak skl ada te ľ p ris tu 
pu je k neh udobným tvárny m prostried
kom ako p lnokrvný muzikant , ak d rama
Uk, režis ér nedivade lné pros t r iedky ltl

žitkuje výsostne scé nicky a pod. Pri po
rušení t e j to funkčnej kauzality ne vzn ik ne 
nový umelecl<ý druh, " podriade ný v 
šm.tktý~·e, výraze i .význame vlastným 
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~ Bohatý r gr 
~~fPJ Beethovenovho roku 

V jubilejnom roku dvojs tého výročia narodenia Ludwiga va n Beethovena 
sústreďuje sa pozornosť na Slovensku predovšetkým na prípravu II. lne
dzinát·odného muzikologického sympózia, k toré pod záštitou Ministerstva 
ku ltúry SSR budE' v dňoch 28. j úna - l . júla t. r. v Piešťanoch. V tomto 
kúpeľnom meste sa stretnú muzikológovia po š tvrtý raz (druhý raz so 
zahraničnou účasťou). Odborná náplň sympózia je zameraná na dva t e
matické okruhy: l. Ludwig van Beethoven a naše zeme, 2. Tzv. Um
gangsmusik v období Beethovenovho života a jej vzťah k tvorbe s kla· 
datel'a. 

Vedecký program sympózia bude prebiehať v renovovanom kaštieli 
v neďalekých Moravanoch, kde budú účastn!ci sympózia aj ubytovanl. 
V predvečer otvorenia konferencie bude v piešťanskom amfiteátri pred
stavenie Beethovenovho Fldelia operou SND. Dňa 28. júna v rámci sláv
nostného otvol'enia zaznejú dve Beethovenove sonáty pre h usle a klavír 
v podani AladéÍra Móžiho a Michala Karina. V ten istý večer budú mať 
účastníci možnosť zúčastn i ť sa ko ncer t u Slovenského kvarteta v roman
t ickom prostredi empírovôho di vad ielka pri kaštieli v Hlohovci. Na kon
cer te 29. j úna predved ie Slovenská fllharmónia pod taktovkou Dr. Ľudo
víta Rajtera t·ané symfonické diela skladateľa V ba lneologickom múzeu 
v Piešťanoch inšta lujú výstavu pocl názvom Dokumenty o pt·enikaní hucl 
!Jy L. v. Beethovena na Slovensko. V rámci sympózia premietnu krátke 
'Iimy nakr ú te né pri príležitosti jubiiE!a . 

*** 
.Jednotlivé hudobné inšli túcie pripravujú v rámci jubilejného roku p ro-

gramy a akcie, ktoré vyjadru jú zvýšenú pozomosť skladateľovi. Hudobná 
faku lta VŠMU chystá pre jesenné obdobie cyklus piatich verejných kon
CPrtov. I<onzerva tór ium v Bratislave uskutoční seminár na tému Význam 
llec t hovenovej huélby pre hudobnú výd1ovu na školách konzervatol'iál
nl'lln t ypu, ako aj in t<' l" llé a verejné hudobné večery. I ďalšie konzerva-
LOr in -- v Košil"iacll ä Zi linc sa zapájujú d o os lúv preťlnáŕ~kami a ve -
I"C jn,ými produkciami. -

*** 
Upc ra SND uvied la 11 murca v novom n.aiítudovaní operu Fidelio, o kto

rej píšeme pod robn10;jšic: na inom mieste. 

*** 
Slovenske j fi lha rmónii pr ipad la neľahká úloha: dôs toj Q.e osláviť ju bileum 

v meste, kto ré je - n ~ Slovensku -najužšie spojené s menom Beetho
venu . Osobne ho navští vil v r. 1796 a mnohé h istorické pamiatky dok u
mentujú vzťah Bra tislavčanov k osobnosti skladateľa a nevše dný záu jem 
o j eho tvorbu ešte počas života Beethovena. Bratislavské obecenstvo bolo 
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v roku 1822 svedkom premiéry Beethovenovej skladby Opferlied, ktorú 
skomponoval pre túto h udobnú akadémiu - ako sa uvádzalo v programe. · i 
V roku 1835 uviedli v Bratislave Missu solemnis. Od tých čias predvádzali 
toto dielo v korunovačnom Dóme sv. Mart ina, o čom svedčí pamätná 
tabuľa umiestne ná pr ia mo v Dóme. Nadväzujúc na túto trad íciu predvedie 
SF pod taktovkou L. Slováka Missu solemnis znova v Dóme - tentoraz 
pri príležitos ti dvojstého výročia narodenia skladateľa. I tohtoročné Bra
Li~lavské hud obné s lávnosti sú - podobne ako celá koncertná sezóna -
v znamení zvýšenej pozornos ti tvorbe L. ~·. Beethovena . 

*** 
Piešťany rozvíjajú dlhoročnú lr aclíciu kultu Beethovenovej osobnosti, 

k torú možno sledovať najmä od veľkolepých os láv v r . 192'1. Okrem 
toho r . 1963 bola na Vile Baccbus odhalená pamä tná tabuľu, r. 1966 inšta
lovali v miest nom múzeu výstavu na tému Beethoven a Slovensko a pri 
kašt ieli v Dolne j I<rupej bol postavený pamätnik. V r. 1968 pred emp!ro
l'ým divadie lkom v Hlohovci taktiež odhalili pamtit nlk. A keď už spom!
name pamätníky, treba pripomenúť, ze Piešťany majú jeden z najstar 
.šlch - z r. 1927. 

*** 
Obr az o akciách doplňajú ešte dve k nižné publikácie. Slove ns ké ná~ 

rodné múzeum v Bratislave pojalo do ~vojho edičného plán u vydanie 
obrazove j publikácie s dvojjazyčným ú' - · . m textom, v k tore j sú sús tre
dené dokument y a pamia tky - paci. 1 . edom Beethoven a Slovensko. 
V tomto roku vyjde aj k niha dr. Z. Nnvac ka Hudobné rezidencie na z"á
padnom Slovensku (so zvlóšt ny m zreteľom k vzťahu : Beethoven n Slo
vensko)". 

Z činnosti s lovenskc,i televízie treba spomenúť okre,m koncer tov n hu .. 
dobných p t·odukcií najmä dokončenie dokumen tárneho fi lmu o I. medzi
národnom muzikologickom s ympóziu v Piešťanoch a výrob u kr átkeho 
fi lmu o Bcethovenovom pria teľovi M. Zmeškalovi. Veľmi sys t em a ticky. 
pr ib ližuje svojim poslucháčom život a dielo Beethovena a j rozhlas v Br a
tisl.ave. Dr. Cuba Ballovfl 

zál(oni tostiam" '(Hutrík)", ä lc neorgunický 
hybrid, na mlie vzdialený od súčas"ných 
vývojových s naženi, nachádza júcich svo j 

• výraz aj v hudobnom divadle či polymú
zickom pries tore. (O neproduktivnost i t &
kéhoto "polymúzického priest oru" v praxi 
ma presvedč ila Sokolovského insce nácia 
Čapkovej Biele j nemoci, v podani ned{tv 
IIO hosCu;júccho pražského ND.) Z aspek
tu takto nas taveného ešle výraznejšie sa 
mi javí vra tkosť spoje nia nielen s loves 
ného a hudobného, ale aj iných umelec
k ých organizmov; množstvo odpadu, pro
d u kovaného na tomt o poli je presved či 
vým d ôkazom povedaného. Napokon, Hat
rík s mojim tvrd enim sprvu sice pole 
mizuje, a le o ni ekoľko riadkov neskôr už 
pri púš ťa , že "poézia (či skôr is tý jej typ) 
s tavia huclbe ťažl<O ' pt·ekročltcľnú barié-

ru" čim nech je naznacené, ze ťažis · 
ko nášho sporu lež! inde . 

K · parádnemu po jmovému zmätku a zá
roveň i k d efinitívnemu odk lonu oboch 
poetík ' dochádza v tej časti textu, kde 
s a Ha trik zamýšľa nad vzťahom s lova a 
hudby a možnost:ami ich koexistencie; 
na jskôr vyeháclza z dubiózheho tvrdenia, 
že "s lovo . . . je pre svoju elementárnu 
sémantičnosť (?) zdan livo informatívnej
š ie ako hudobná zložka, ale väzbami na 
hudbu toto zdanlivé zvj·hodnenie .. . miz
ne" - (pokiaľ v iem, s lov'o je nielen zd an
livo, ale i reá lne informatívnejš ie ) ; o čosi 
neskôr prejavu je nesúhlas s mojou t é 
zou o úlohe skladateľa vystihnúť kvality 
uta jeného hudobného výrazu v texte, le
bo zisťuje, že "tam, kde sa poézia s ama 

,(Pokr aqovaníe na 2. str.)' 
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v čSSR usporiadal časopis Zápis 
n ík prvú fonoamatérsku sútaž v ro
ku 1964. čsl. rozhlas vysiela od ok
t ôbra 1965 na Vel'mi krátkych vlnách 
na okruhu československo týždenne 
päť hodin pre fonoamatérov. Kaž
dý piatok a nedel'u si môžu poslu
cháči vypočuť na III. programe svoj 
týždenník HALALI, zložený z tech
nických zau jlmavost! a rád, z uni 
k átnych nahrávok a kuriozít. Pokiaľ 
vieme, takéto podmienky nemajú fo
noamatéri v žiadnej inej krajine. 

Trebll ešte poznamenať, že slovo 
fonoamatór má v podtexte tvorčiu 

ak t ivitu. Fonoamatér totiž objavuje 
nové skutočnosti, odhal'uje neprávom 
obchádzané veci, ukazuje na nezná
m e tváre javov, s ktorými sa denne 
s tretávame. Zaznamenáva na pásku 
nespočetné minúty, ktoré sa stáva
j ú sačasťou histórie. 
Fonoamatérska činnosť prináša mno

ho zaujímavého materiálu aj do vy
sielania. Je to nový, progresívny ko
níček v zmyslo dnešnej epochy tech
nického rozvoja. Zároveň však fono
amat érstvo zdôrazňuje ideový pro
gres, aktívne sa podieľa na politic· 
kom, spoločenskom a kultúrnom roz
voj i človeka. Toto "hobby" má vzhľa
dom na prednosti zvukového zázna
mu skutočne široký dosah. Otvára 
jú sa nesmierne možnosti k vzájom
n ému poznávaniu života v rôznych 
oblastiach sveta, zvlášť v spolupráci 
s UNESCO, ktorej j e FICS členom. 

Cez hranice denne putuj ú s tovky 
m agnetofónových pások s nálepkou 
Phonopost. Fonoamatérl sl takto roz
právajú o svojich rodinách, o za
m estnani, oznamujú sl novinky zo 
života svojich kra jin, posielajt1 si 
charakteristické zvuky, hlasy s láv
nych ľud! atď. Nie menej dôležitý 
je spoločenský dosah tejto záľuby. 
Fonoamatéri sú akousi predlženou 
rukou rozhlasu, zaznamenávajú kul
tarne hodnoty, takže v Ich domá-' 
cich fonotékach nájdeme zábery ne
smiernej ceny. 

Takto každé s tretnutie, každý fo
nolist putujacl medzi l'uďmi najroz· 
li čnejšieho vyznania a presvedčenia 
napfňa fonoamatérske heslo: magne
tofónová páska j e mostom priateľ

stva. A k tomuto chce prispieť i 
československý rozhlas ako hlavný 
usporiadateľ jubilejného 5. ročníka 

celoštátnej súťaže o najlepši ama
t érsky zvukový záznam pre rok 1970. 
Verime, že sa nám dostane ako doma 
t ak i v zahranič! všestranného po
chopenia a podpory. (Bllžšie infot·
mácle poskytuje čsl. rožhlas, Zacho
va 3, Bratislava, redakcia Hala!!.) 

(B) 

ELENA MLYNARčiKOVÁ pripravila v 
r ámci cyklu relácii Stúdia mladých ,.Ne
bojte sa koncertne j siene" hudobné za
stavenie pod názvom Postavy svetovej 
dramatickej literatúry v hudobnej tvor
be. čo ma zaujalo na tejto relácii je 
hlavne seriózny prlstup autorky, ktorá si 
nezľahčila úlohu prostým vypísaním fak
tov z dejin hudby, ako, žia!', často má
me možnosť pozorovať v hudobno-slov
ných reláciách, ale si vybrala a osobite 
skomentovala najvýznamnejšie diela ob
dobia romantizmu, k toré boli inšpirované 
nemenej s ilnými predlohami literárnymi. 
Relácia netrpela ani častým maniériz
mom podobných rozhlasových útvarov, v 
ktorých je hudba iba dokresľujúcou ku
lisou, náhodným výňatkom k hovorenému 
a nepôvodnému slovu. Ak už máme ho
voriť o formálnej stránke tohto typu re
lácii, nezaškodila by väčšia snaha po 
experimente, nehovorím, že práve v tom
to cykle relácií - vôbec. Veď neuspo
koj uj me sa faktom, že na náročnejšie 
programy je VKV, napokon aj tam -
odhliadnuc od výborných hudobných sní
mok a dramaturgie - som zatiaľ ne
stretla hudobnú reláciu experimentálneho 
charakteru. Nielen informovať, ale i pro
vokovať, dávať otázky, polemizovať s po
slucháčom - alebo je všetko to, čo bolo 
vytvorené, alebo vzniká iba niečím mimo 
nás, niečím, čo nemusíme okrem vypo
čutia si vziať na vedomie? Chýba nám 
v rozhlase typ hudobnej publicistiky, za
angažovanej k r itiky, ktorá vie vysloviť 

O V dňoch 28.-:50. äpr!la 
bude v Trenčianskych Tepli 
ciach (v Domove Speváckeho 
zboru s lovenskýc& učiteľov ) 
trojdňový muzikologický se
mimir na t ému Systematika 
súčasnej hudobnej veqy. Semi
ruír s a zamer ia predovšetkým 
ua tieto aspekty: Doterajšie 
systémy hudobnej vedy a ich 
kritická analýza; Potreby a 
možnosli novej systematiky 
dnešnej hudobnej vedy; Pred
met a miesto jednotlivých hu
dobno-vedeckých d isciplín v 
systematike súčasnej hudobnej 
vedy, Vzťahy medzi jednotli
vými hudobno-vedeckými dis
clpltnami a prlbuznými vedec
kými odbormi a Problematika 
tzv. pomocných vied hudobnej 
vedy. 

na ňom nár. umelkyňa Már ia 
Kišoňová-1-l ubová, Anna Micha
líková-Häblingová ( hus le) a 
Juraj Sebok (recitácia). 

da v novej Inscenáci i Mascäg
niho Sedliacl<ej cti. 

G Vo veku scdcmcl<'siattri 
rokov zomrel v Cambridge špa
nielsky skladateľ Hoberta Ger
hard. Po š panielskej občian
s kej vojne sa u tiahol do An
glicka a neskôr prijal i bril
ské štátne občianstvo. V ro
koch 1923-28 študoval u Ar 
nolda Schänberga. Z jeho ob
siahlej tvor by symfonickej, 
komornej, vokálnej i hudobno
drama tickej si zaslú2i i dnes 
pozornosť predovšetkým jl'11o 
autorský debut piesňový 
cyklus čarovné dclstvo Suhc
rezády a .opera Dueňa. v kto
rej, podobne ako Prokol' jev, 
spracoval námet Sherirlanovc,i 
komédie. 

f' redstHvC'niP di l'iguj e mladt 
ta lia nsl<y rlirigllnt Aldo Cecca
Lo, ktorého dobre pozn!ime aj 
z jeho pohostinského dirigova· 
n ia Slovenskej filharmônie. Zá· 
roveň pripravuje Ceccato gra• 
monahrávku Traviaty v t itul· 
nej úlohe s vynikajacou ame· 
rickou koloratúrkou Beverly 
Si ll sovou. 

e V Zrkad lovej sieni Pri
maciálneho paláca v Bratisla
ve predstaví sa 7. apríla t. r . 
s beethovenovským recilálom 
klavirista Jozef Bulva. 

e Národné mazeum v Prahe 
pripravuje na december vý
stavu pod názvom Beethove
nove pamiatky v ČSSR, ktorá 
zahr nie a;j materiály zo Slo
venska. 

e Na IX. humenskej hudob
ne j jari, k torá bude od 7. aprí
la do 28. mája v kultúrnom 
dome Lokomotíva, vystúpi 
Štá tna filharmónia z Košíc, 
český huslista Bohus lav Ma
toušek a klavir is ta Petr Ada
mec, Talichovo kvarteto z Pra 
hy, Tibor Gašparek a Michal 
Karin, Trio Viola d'Amore z 
Prahy, Slovenská filharmónia z 
Bratislavy a jeden večer bude 
venovaný hudbe l poézii k 25. 
výročiu oslobodenia. Vystúpia 

8 Po s koni:enl piešťan ského 
sympózia o L. v. Beethovenovi 
je pre zahraničných účastni
kov pripravený ďalš ! program, 
k torým je cesta po l!1iestach 
pobytov Bee thovena v Cechéch. 
Z Piešťan vedie trasa do Hrad
ca pri Opave, odtlal' do Tep
lic v čechách a do KarlovýCh 
Varov. 

O Od začiatku kalendárneho 
roku pôsobí v Nórskej opere 
v Oslo donedávna vynikajúci 
tenorista opery SND Jii'l Za
hradníček. Už 20. januára spie
val úlohu Er ika v premiéro
vom naštudovani Wagnerovho 
Blúdiaceho Holanďana. O dva 
týždne neskôr vytvoril s vel'
kým úspechom postavu Turld-

O Na západoeurópskom gru
moľônovom t rhu si voľa sľu
bujú od priprnvov unej platne 
Monteserrat Caba lléove,j a 
Shirley Vcrrcttovej. Dve z naj
významnejších speváčok nušic·h 
čias nahrajú pre firmu 11CA 
duetty z opier Mozarta, Rossi
niho, Belliniho, Donizettiho, 
Offenbacha, Verd iho, Ponchlel
liho a Pucciniho. 

O Z dvoch februáro'<ých 
operných premiér v nea~ol· 
skom divad le 'San Carlo, WHfl• 
ncrovho Lohe ngr ina a Verdi· 
ho Simone Bocanegru, sta iH sa 
prvotried nou umeleckou uda 
l osťou hlavne inscenácia jed · 
nc;j z Verdiho najvličšich hu• 
dobných dt•ám. Okrem dir igP.n• 
La Uga RapR ló a t'ežlsiil'a FI· 
lippa Crivelliho zas lúžili sa o 
úspech predsta venia sólisti 
Luisa Maran linno (Amélia), 
Pie ro Cappuccilli (Bocanegra), 
Uruno ľrcvedi (Gabrielle) a 
Hu<uJcro Ha imondi ( Fiesco) 

® Viedenská štá t na opQra 
ohlasuje alw j ednu z premiér 
budúcej sezóny inscenáciu me· 
nej lmí vanej opery Richarda 
Straussa Egyp tská Helena. Re
žisérom predstavenia má byC 
prof . Rudolf Hartmann, dirl· 
gcntom Joseph Krips. Tltulm1 
úlohu vy tvori Gwyneth Jone· 
sovú. 

IBA KONšTATOVANIE 
POVINNOSTI 

( Dokončenie z 1. str.)' 

dotýka polohy blb:kej hudbe" (štruktú
rou ? výstavbou ? tvarom? znakovým ob
razom?). "tam môže hudobnik len vera 
pokaziť, najmä ak slovo nemelodizuje ( ·r) 
resp. Ináč hudobno nespracováva .. . ", a 
dospieva vzáp!it! a naostatok k presved
čeniu, že skladateľ "môže pomôcť a 
umocniť tam, kde poézia nadobúda kva
Utu fllozoficl<ého zobecnenla"; skrátka a 
,jasne, Hatr!k odmieta pracovať s emo
t!vnym významom slova a sústreďuje sa 
viac na úsllle ako zllustrovať, sproblema
tizovať, skomplementárniť jeho kognitív
nu vrstvu, pričom ja tvrd!m čosi iné: 
skladateľ, podl'a môjho názoru, bý nemal, 
pat·a ľrázujúc úvodného Schärťera 
.,ozmyselňovt~ť danú poéziu": an! len s 
dobr ým úmyslom t'ozš!rlť asociatívne pod
hu bie básnického jazyka. Skôr by mal 
radikálne vnikať do znakovoobrazne j 
štruktúry s lova, rozbiť ho na morfémy a 
rôzne variovať j eho afixy a prefixy; do 
dôsledkov využiť možnosti, ktoré posky
tuje jeho fone tický materiál: atomizoval" 
slovo. rytmizova ť deklamačný prejav; hir 
šalovsky preparovať recitátorovu lntonač
nú krivku; augmentovať ju; diminuovaf 
ju; znemyse lnlt textovú repliku, tvorit 
viacjazyčné textové konštrukcie; bez
ohľadne deštruovať ustá lena syntaktickú 
a lexikálnu stavbu a nahradiť ;ju novou. 
(Tu neabsolu tizujem, an i nereglementu
jem, Iba proklamujem svoje estetické 
krédo.) Zdti sa ml dosť pochybné, ak sa 

svoje osobné názory - bez opierania sa 
len o llteratúru. Ak to plšem v súvislosti 
s reláciou E. Mlynarčíkovej, isteže to ne
plat! na ňu. Je to skôr prúd asociácií, 
ktoré sa vynárajú pri počúvanl radu pro
gramov, nabi tých faktami, hudbou i sp!
i'lajúcich vytýčený cieľ, no už menej sa 
pokašajúcich o vstup na neprebádané 
chodničky. Viem, je to otázka dostatku 
ľudi, možno l zaužlvaného systému. 
Napokon i starý typ hudobno-slovných 
relácii má svoj stály okruh poslucháčov. 
Ale recenzent stále dúfa, že raz zapne 
rádioprij!mač a bude sa tešiť, že sa s t ret
ne nielen s kvalltnou hudbou, ale l oso
bitým výkladom "svojho" autora, partne
ra, kritika, že formálna štruktara nebude 
nabitá obvyklým klišé - slovo, hudba, 
s lovo, hudba . . . - ktoré je sice zodpo
vedne a erudovane realizované, no chýba 
v ňom iskra, nápad, vtip i osobitý po
streh. To všetko však možno akcep to
vať l na hudbu v televlzii, o ktore j som 
už p!sa la, a tak sa boj im, že ! ja -
veruže - upadnem do kllšé glosá torstva, 
ktoré nenachádza ozvenu. 

*** 
Na rozdiel od recenzenta M. Mikolu 

z rozhlasového týždenníka si nemyslím, 
že úroveň hudobnej časti sobotných zá
bavných blokov je s lušná. Ale skôr než 
vyslovím dôvody na toto tvrdenie, pozri
me si, aké relácie sa nám v sobotu po
núkané: po prvé - je ich vel'a. Od Hro
zániho Konečne sobota (s vel'ml zmäte
ným a nasilu osobitým komentárom au
tora ) je tu banskobystrický Rádiovíkend 
s poučným slovom i amb!ciou čosi kon
ln·étne - okrem zábavy - povedať, po
informovať, priviesť pred mikrofón zaují
mavých l'udí, ďa lej nasleduje prvý popo
ludňajší zábavný blok z I<ošíc: MA-RA
TON, s menšou prestávkou zaznie Ban
s l<abystrický sobotník, päť minút po ňom 
Takty pre vás z toho istého štúdia, hnecľ 

e Caballéová sa v marc i 
predstaví obecenstvu londýn
skej Coven t Garden v h lavnej 
postave Ver diho 'ľrav iaty. 

hutlba sna:l! konkurovať l(ogn lt!vne j vrst
ve textu a k ladie pod slovesný tok svoJ 
súhlasný, nesúhlasný, llustrativny či nký
kol'vek Iný komentár; p ráca s cmoliv
nym významom slova, naopak, jeho ele
mentárno- séma ntickú prevahu zatláča do 
úzadia a obe zložky, textovú l hudobnú 
významovo zrovnopr(lvňuje - súhlasím so 
Schäfferom, ktoľý tvrdi, že toto· pole ;je 
t emer neoľané. 

Vráťme sa ešte k Válkov! a špecific
kosti jeho básnick6ho jazyka; Hal rll; n 
upútal epický spári, dramatická sila bá~· 
ne, ktora považuje za najcennejšiu a naj
sthn ulativnejšlu vlastnosť Válkovej poé
zie. Ak je to tak, potom treba upria
mle zrak aj na básnikov, ktorých zmysel 
pre epiku je ešte drave,jší, prenikavejší. 
dramat!ckojši a pritom význumovo jcdno
rozmemý. - Viilkova poézia, popri ne
oddlskutovatel'nom a podstatnom atribú
te epickosti má však ešte a:i iné dimen
zie, najmil v rov ine štrukturá lnej výstav
by básnického j azyka - t ematickú de
kompozíciu a význumovú dezintegráciu. 
významovú premenlivosť slova, slovných 
spojen!, motlvov a tematických celkov, 
polysóman t lcký charak ter a zvukovomc 
lod lckú ot·ganizáciu veršu n pod.; nereš
pektovať t ieto dnnosll znamená nerozlišo
vať medzi poetickou, prozaickou či dra
mat ickou rep likou a redukovať j u len na 
j ej výrokový charakter. Práve v tejto sú
vislosti sa ml Hatrlkova pľáca s básn i<:
kým textom jav! ako málo vynachádzavli 
málo objavná. Pľcčo napr. druhovo-pd
znakovou štylizáciou ešte aj hudobnP 
umocniť (prirodzene, v očakávanom sme
re ) rep li ku Memento homo .. . , keď už 
poetická sila verša samotného je dosta
točne pren lkavá '! Hudobná problematizáci<J 
filozofie záve rečných veršov Válkovej 
básne je zauj'imavá (hoci, pri rodzene, nie 

po Ich skončen! Pozor - zákruta a ne
periodicky vo večemých hodinách iné hu
dobné alebo hudobno-slovné bloky, ktoré 
dávajú bodku za predimenzovanou a roz· 
tancovanou sobotou na národ nom olu·u· 
hu. Teda prvá vec, k torá stoj í za zamys· 
!enie, j e neúmerné množstvo vysielanej 
našej l zahraničnej tanečnej a zábavne,i 
hudby, ktorou sú všetky spomínané relá· 
cie priam prešpikované. S Lým, samo
zrejme, úzko súvis! a j kvalita vysielanej 
hudby, náročnosť výberu a takmer žiad
na - ba veru žiadna - špecializária v 
dramaturgii. Tak sa s táva, že poslucháč 
- odpočlvajúc!, či počúvajúci t ieto bloky 
popri sobotnom frmo le, neraz dos lova 
trp í, ak po treti raz v tom istom dni 
zaznie z toho istého vysielacieho pásma 
práve " letiaci" šláger (v pos lednej dobe 
to bolo napriklad I<limentovo Casino). 
Nechcem sa dotýkať s lovnej zložky relá
cll, l k eď aj v nej sú iba občasné svetlé 
au torské nápady, malá diferencovanosť 
(vymyká sa z toho snáď iba Hádioví
kend), to je však vec iných novín, ko
me ntát orov a recenzentov. Myslím Sl 
však, že v hudobnej časti by sa dalo 
hneď. niečo robiť - nechcem radiť, to 
napokon nie je ani vecou kritika. Skôr 
s i iba dovo llm poznamenať, že by bolo 
dobre zapnúť si rozhlas v chvili, kedy 

• by som vedela, že teraz pôjdu napríklad 
nahľávky banskobystr ického štúdia, ino
kedy kval itná bea tová hud ba, resp. no
vé snimky zahraničného či nášho džezu. 
alebo táto - čl oná re lácia je zostavená 
zo želania priazn ivcov zábavného bloku. 
Pravda, vec na d iskusiu . .. ale prečo by 
sme ned iskutovali aj o zábave? 

Tereza Ursínyovi1 

*** 
S veľkým časovým oneskorením vyšiel 

pred nP.M1vnom Zbor ník Pedagogickej fa
kulty v Prešove Univerzity P. J. Šafárika 

túlo rclati vizňciu som mal na mysli), li 
pri prvom čl druhom počuti s kladby ml 
unik lu; pľočo všuk bolo t t·eba ponechať 
ec lý dcklumovuný text v pôvodnej !ite• 
r(1rncj podob9 1:1 nevyužiť ho (a lebo aspoň 
niektoré jeho časLi) radšej na artlkulač· 
né, lntonučuó o tumpové preparovanle? 
Načo pl·ltukúvať kulminujúcej narratlvnej 
vrstve l sahlasnc ku lminujúclm hudob• 
ným f.ll'úllom a nopokúslť sa (ak už Hat· 
rfk Lrvá na spracovan! kognlt!vnej Vl'St• 
vy lc~ x lu) o problematlzáclu vrcholných 
guômicko-Lózovltých miest básne aj za 
cenu oslabenia jej dramatickej sily? -
P ri veľa poriadku je v Hat r!kovej sklad· 
bc, privrl'a symelrlc, vyrovnanosti a .,sú· 
hlasných nest", pr iveľa pokoja, napriek 
exponovanému dramatizmu, pľimálo ver• 
nos ti tomu adornovskému .,úlohou umenia 
,ic vnášať chaos llo poriadku" - tak zne• 
jú moje krit ické pr ipomienky k Hat r!kov• 
mu dielu. 

Tu by som mohol svoju polemiku skon· 
č l C, keby nie be~dôvodnej a bezdôkaznej 
invH kt!vy v úvode Ha t ríkovho článku, 
ktorú nebezpečne s ignalizuje, že ani pl'ls· 
!ušnic i najmladšej skladateľskej generá· 
cic sa nedokl1žu celkom ubrániť afektiv• 
nym reakciám u zvyškom resšcntimentu. 
l<oagovať na podobnej úrovní znamenalo 
hy vyčltať !Iatríkovl štylistické, lexikál· 
ne a terminologické kazy ; nakoľko som 
však tolerantný k pluralite autorských 
štý lov, chcem v záver e pripoment1t tba 
.i<'dno: ani za mak sa nesnažím vnútlt 
autorovi svoju koncepciu a presvedčiť ho 
o správnosti svojich argumentov; cítil 
som však potrebu neúprosne postulova( 
svoj názor i s vedomím rizika jedno· 
~trannosti. Konštatovať tento fakt zna• 
menú tiež konštatovať svoju elementár· 
nu krit ickú povin nosť. 

IVAN MARTON 

v Košiciach 1966, roč. VII. zv. 2. Okrem 
iny<.:h prezentujú sa v ňom s voj imi pri• 
opevl;ami a j pracovníci Katedry hudobnej 
výchovy. Dve štúdie sú z oblasti t•egio
núlnej hudobnej h istórie a j edna skúma 
'llúzl\y sociologicl<é. 

Autor š túdio "Oieksa Prychoďko - dl· 
rigcnt a pedagóg" - docent PhDr. Juraj 
Kosťuk sa zamýšl'a nad či nnosťou vý
!.numného učileľa, zbormajstr a a zak la
rlalel'a popredných reprezentačných zbo
rových kolekt!vov na Zakarpatsku pri prl
lež itosti jeho 80. nurodenín. Na h istoric
kom pozad! hodnotí ;jeho pedagogickú, 
umeleckú a kuiLúrnoosvetovú prácu. Štú
dia jo j ed ným z prvých pokusov priblí
žiL hollatú a významnú, a le u nás málo 
t.númu hudobnú históri u Zaka rpatska. 

Múlo prcskúmanou oblasťou histórie 
ľobo Lnlckej osvety sú dejiny robotnic
kych hudie b. Tejto problematike venoval 
pozornosť vo svojej štúdii "Príspev·ok k 
dejinám t·obotníckej osvety na východ· 
nom Slovensku" od b. as. F rantišek Matúš. 
Sleduje vznik, pracovné úspechy, ťažkos
ti, perzekúciu a likvidáciu vel'mi agilnej 
robotníckej hudby v Solivare pri Prešove 
v rokoch 1921-1939. Či nnosť hudby autor 
dokume ntoval boha' tým archivnym mate
riálom. 

Pozoruhodným prispevkom v Zborníku 
je práca odb. as. Filipa Rusnáka "Hudob• 
noku ltúrna úroveií nášho poslucháčstva 
a jej kore ne", v ktorej dotazníkovou me
tódou vedený prieskum ukázal pozoru
hodné (v zmysle negatívnom) rozdiely v 
hU(lobno- kultú rneJ úrovni skúmaných po· 
slu chiíčov. Oblasť problematiky hudobnej 
kultúrnos ti poslucháčov skúmal z hl'adis
ka základných predpokladov a základných 
pre j avov hudobne j kultúrnost i. Na zákla
clo výskumu týchto komponentov dospel 
k veľm i zauj imavým výsledkom. Cenným 
je to, že sa neobmedzil len na regis
tráciu existujúcich skutočností, ale rozo
bra l aj pričiny a poukázal na korene 
daného stavu. -mf· 



/ 

Diskutujeme o 

Intuícia 
vokálnej pedagogike Koncert pre klavlr ä orchester op. 40 Dezlderi Kardoša', ktorého pre• 

miéra odznela na pódiu Slove nskej filharmónie 5. a 6. marca pod taktov
kou zasl. umelca Ll!dis lava Slováka v podan! zasl. umelca prof. Rudolfa 
Macudzinského bol po Kaprovi a Have lkovi prvým d ielom od domáceho, 
slovenského skladateľa, ktorého vznik podnieti lo vedenie SE" objednávkou 
pri príležitosti jej dvadsaťročného jubilea. 

nie je metóda 

V porovnan í s obvyklými typmi klavír nych koncertov, k toré vý-datne 
ťaž ia z bohatého zásobníka k laviris t ickej virtuozity, I<ardošovo nové d ielo 
nenadväzuje na takýto spôsob t raktovan ia sólového partu. Priäm zámerne 
(až na kade nciu vo finále) vyhý ba sa Kardoš využivaniu veľkej k~virnej 
lechniky - na jmä oktáv, akordov, blt>skových pasáži cez celú klavlat\lru. 
Spo lu. s klavlro m necháva skladateľ koncertovať l ďalšie skupiny nástro
,lov , medzi nimi - najmli v úsekoch s prevahou rytmického parametru -
i biele; č? ~ tempo vý m rozvrhom troch čas t! (okrajové sú rýchle, stredná 
pomala) 1 castou pol.yfónnou faktúrou dokazuje autorovo vedomé ink lino
l'anie k typu baroko vého concerta grossa. 

Na chodbe admin istratívnej budovy Slo
venského n í1rodn6l1o divadla s tretol sa 
pt·ed časom publicista s poprcdnou slo
venskou opernou speváčkou. Z bežného 
rozhovoru sn vyvinula debata, kt orá sa 
preniesla ku kúvc do j ednej z voľných 
kance l ~ ri!. 

V tomto roku objavilo sa v tlači (Nové 
slovo, Smena, Film a divad lo, ll udobný 
život) nielmrtw olarmujúcich článlwv na 
margo výsledlwv našej voká lnej peda
gogiky . Výsledné l<onš tatovan it> j n asi ta 
ké. že s tav nášho voká lneho umenia ne
zodpovedá dispoziciám, bohatstvu ma te
riálov, ktoré v našom národe nesponw 
SÚ 

Nemôžem súhlasiť s tvrde ním, ·:ie by 
sa naši mladi ~pt!vilc i na š l,o le naozaj nič 
nenaučil i. Problém ;je v Lom, že základné 
spevácke návyky, posadenie u technik u 
tvoreniu tónu s i adept osvojí iba in tuitív 
ne. neuvedome le, bc~z rozumového zal:ixo· 
van ia al<o sn k nim vlastn<' dopracoval 
Po čase , keď napriklad pri zaťažcnl v 
divudle mene j cvi č! , prípadne nemá mož· 
nosť osobného kontuklu s petl agógom, sa 
tieto núhod né núvyky strácajú - a čusto 
sa ~lrácu aj ospevovaný t alent . 

oruhýrn. dosC bežným omyl01n j e. že su 
u nús všcohec.:no (v pedagogike, k ritike i 
nu ~orf: širšej verejnosti) p ri li š jedno· 
strutHt e> uprcclnosl:ňuje> moteriál. S nn· 
lun11nym i, twdoslét točnc školenými, hoc1 
nádhernými matN·iúlmi, to ďaleko vo sve> · 
tovom opernom d la ni nedoliah neme. Pa · 
pi'(:dní zahran i ční speváci pri všetkýc!, 
svoJich ojcdinulých ci ispozíciúch s t a vajú 
na hlase pevne postavenom na dychu ll 

nu rezonútoroch. S nntuní lnym spievanírr 
by svoju ka ri éru - pri obrovských nti · 
rokoch tuhého konkuren čného boju -
vel'mi skoro skončili . nozd ie ly sú bu<la· 
tel'né aj v ln.ých ob las tiach, a-lw je posa · 
denle tónu - v d okonalom fnízovanl, v 
schopnosti s p ievať rovnHko kultivovan•· 
mezzavoce i ľor tiss i mo, vo vyrovmmosti 
spevácke,i linky v l<al.ucj dynamicke j a 
intonačnej po lohe, v rezerve aj no vy · 
pä tých tónoch. 

Čiže zos távame ~tále u problému pe1la · 
gôgov. 

A rol šfr iia by som lo na systém ce
lého hudobného š kolslva u nás. špeciálnP 
jeho spevácke j vetvy. U · nás vychádzajú 
z konzervatóri! čusto an i nic dvadsaťroč 
ní speváci. Nn Západe sa viac spevákov 
škoii už v dospelom veku, keď je osob· 
nost fyzicky, ale najm!i Intelek tuálne roz
vinutejšia, a preto a;j schopne jšia prijí
mať podnety pedagóga kritick y a tvorivo, 
so sebakontrolujúcim odstupom a s pred
pokladom racioná lneho zafixovania. Vzde-

V jednom z posledných čísel som pi
sal o problémoch bans kobyslrického ba 
ryto nistu F. Cabana, o jeho budúcom 
angažmán v BiG lefe lclc (NSn), o postoji 
DJGT, o tom, ze t.ale ntovnný spevák 
zostal pre druhú polovicu sezóny "néi 
ulici". Potvrdilo su, že v iných kraji
nách si kvalítných umelcov vedia ešte 
vážiť. J eho impresário, d ozvediac sa o 
patäliách, promptne vybavil predspieva · 
nie vo Frankfurte a výsledkom tohoto 
bleskového konkurzu je Cabanovo an
gažmán na druh ú polovicu sezóny( !!!) 
v Mestskej opere vo Frankfur te, ktorá 
v hierarchi i západonemeckých operných 
divad iel patrí hnect za Mnk hov, Ham
burg, Stuttgarl a Kolfn. V jej čele stojí 
ako Generalmusikd irek tor znamenitý di
rigent maďarského pôvodu Christoph 
von Dohnányi, stálymi hosťami divad la 
sú také spr.váckt) hviezdy ako Franz 
Crass. Norman Miltc lmann. t<ostas Pas
kalis, Wioslaw Ochman, Chr istine Deu·· 
tekom. Edith Mathi s a Anja Sil ja. A 
tak vlastne D.lGT svojím neuvitženým 
postojom (výpoveď up rostred sezóny) 
postaralo sa Cabanovl o imponujúce pr 
vé zahran ičné angažmoín. 

*** 
Cudnú polit iku prak tizuje vedenie 

opery so sóli stami. Niektoré odbory už 
pár sezón trpia nedostatočnýr"() obsade
ním, iné sú nevyužité, dostávajú málo 
priležitostí, zodpovedajúcich ich kvail-

Podobne ako vo svojich predchádzajúcich dielach, spôsobom voľby vý
razových prostriedkov pokračuje Kardoš v použlvan l voľnej dodekafóníe 
v zmysle ~orlzon tiil nom, ale i vertikálnom - no pri zachovan!, i keď 
z~1ačne roz.~(t·en ého. poj~u tonality. - ku ~to t·ému dospeli vo svojom vý
vtne medznným BJ velkf európskt folklonsti, najmä Bartók. Náväznosť 
na . Bartóka pripomlna i Kardošovo narábanie s rytmom, ktorého dravý 
spad dosahuje sk ladateľ popr i tempe i početným i nept·avi delnosťami met
ra, , n.lihl~mi_ s1n~opa~ i , ne~akaný':li ak~entmi sólového ni\stroja ( určite 
vel lll! .narocnymt na ze leznu ryt mtck(i Istotu interpreta) do zvuku pre
lfnajUCICh sa koncertu júcich ni\strojových skupin. I napriek pomer ne 
sk rom_ne.tšle. tt·a ktovar:~.i klavi.ristickej s adzbe, je táto zvukove dobre po
s~d E> n a, a uz na menste krytte orchestrom v niekoľkých úsekoch, poda
n lo s a au torovi dosiahnuť u k lavíra s jeho leskom, ostrými harmóniami 
byt 7.vukovo i výrazo vo pr imárnym či:liteľom, nositeľom dynamického 
prúdu skladby. 

lanie je pre spev!\ka prepotrebné, nepo
m!lhu mu to tiž lb<1 lepšie chápať u O!ivo,iil' 
si metódu , alo a j prenikať do olázok psy
c ho lógie opem o:J posta vy . štýlovosti á 
pod. 

O~inok koncer tu opieral sa na jednej s tra ne o vyvážené, na účinnom 
pro ttpostavenl kontrastov vybudované, priehľadné ľormové r iešenie, na 
druhej. s t rano o originá lnu, sviežu invenciu, najpôsobivejši u predovšetkým 
v poet1cky ladených med itatívny,;;h (Jsekoch. · 

Prof. Macuclzinski i napr ie k svojmu veku interpretoval dielo s priam 
m l acl:lstv~'m nadšením, so zvukovou bri!anclou, rylmlckou p!·cclznosťou 
a pnebo.]tlOsCou ; ma l nemalý pod iel na úspeš nom prijatí di ela u pu blika. 

v. Čižik U n[IS j~ na VŠMU presila teorellckých 
pred me tov a špeciŕllne š túdium hlavnP.ho 
pt'edmel\t - s pc•vu jr len Jednou z mno
hých povi nnost! pos luch tlČél . Pecl agóp ma 
na sta rosti nera7, aj 8-10 študent ov a ak 
IH' ChCt' l.iacliwho uknHiť. nemô·lť su po· 
d lopitcl'ne. s plným nusudením venovať 
tým. u kto rých je nospor ná iskru Lalen tu 
n danos ti. 

V i' om osobn€' 11iditl' východisko '! 

St.e prv,ým lnterprtHom I<at•došovho 
klavtrne ho l;once rl\1. l(edy ste ho zu
CIIIí študovať'/ 

- V jún i 1969 som dos l a l prvý raz 
do rúk p rvé tl ve časti koncer tu. Na 
prvý pohľud so mi die lo nezdä lo vdmi 
Cú ké - bo lo lum pomerne moí lo not 
u preto som si mysle l, že s jeho na
~t udovanlm nebude vcl'a práce. I vy 
už ili e mož ností novodobého, l<oncer tnô
'1o lda vir a so mi zdulo priúzko. 

Neovplyvnll azda f ukt, že skladutet 
napísul toto dielo pre svoju dcét·u-lda
virls tku, ut•čité zámerné vyhýbanie sa 
"ktiivam u akordom? 

- S t ~í mto nemô;iem súhlasiť. Už sa
llHl lnií i'aUúra diel<1 nenazmtčuje zií
met;n(t l'ahkosť koncer t u a už s po č i aLku 
som c! til, že I<m:c! oš sleduje iný eiet'. 
O lom pravom som sa však dozvedel 
itZ pri na hliadnu ll do 1:u l<op isu partitú ry, 

~ystém škoil~n iu S<l asi ť3L I<o v naj
>ližšom čase pod ari prcbudovuL H l'~ d u t' 
výchocl isl\n mrYi.no tam, kdE> ho už n<Jiili 
~ovieli, Muďa l'i, Rumuni, Bulhari - u 
pn.1xou nvt)r~::n\!ho a polrc~bflm súč~sno~ti 
;.>rispôsolwného bel canla - Ll talianskych 
pedagóoov, či pedugóyov. ktod preš li dl · 
bot•očnou praxou te jlo školy. Neviem. 
t> r e čo by to nebo lo možné prakti?:Ov8t' 
uj u nf1s. nozhodne však n ie vo i:ornw 
masovej ukcie. Lebo z pl'iemerného, či 
podpriemerného talentu neurobí Callaso
vú ani naj lepší pedagóg. Tre ba sa uprie 
mif na tie nespor né ta len ty. u ktorých 
Je perspel<tiva naoza,j vo l'kc;j l<ariéry Dô
ležitá je aj vekov~ ht·anica. Ak jr. prP 
školenie spevu na jednej s tra m• nPvy· 
hnutná Istá iute lckluiílnu vyspc•lo!>f, mno
horočné nespri\vne ntlvyky sú v stél ršom 
veku už ťažko prekonateľnou bar ié rou . 

S prof. Macudzinsl<ýtn po premiére • • • 

Vráťme sa k východiskovému bodu náš· 
ho t•ozhovoJ·u . Stúle zostávame pr i kon· 
s tatovaní, 'lc naš i výkon ní. operní utnelci 
zuostúvaj ú zn zahraničnými v oblas ti spe
váckej techniky. Vlnu na tom nesie sys
tém š l<olenia, a le hlavne ne dostato(; me
tódy u pedagógov. 

Bohužiaľ, ,ie to tak. Alf' násie 1l ky zmi
snme iba my - spevAci. 

S Ľubou BIH'iCOVOU SU zllOV~t·at: -viJh-

tám. Plat! to o mezosopránovom odbore 
a v prvom rade o Jaľoslavc Sed lái'ovej. 
Je to nesporne výbomý drama tický me· 
·wsopľán, o čom napokon presvedčil<.~ 
11 ie len svojou skvelou Azucenou, ale aJ 
Amner is, Ul ry kou , Kostolnlčkou a Ad · 
danom v Rienzim. Od Adriana - lo 
oolo v lete roku 1967 - však Sed l áľová 
prakticky nedostala poriadn u pr ile:l i los r 
k zužitkovan iu svojich spevoíckych 
schopností, k toré práve v týchto rokoch 
vrchqlia. Grófka v Chenié rovi, stará Zi 
ta v Sch icchim, Marce lino v Barbie rovi. 
liáta - to sú s ké)r .,šteky". než úlohy 
pre j ednu z profilových členiek s úboru 
.Jedinou väčšo\J í1 lohou Sedláfovej v po· 
-s ledných troch rokoch bol Arsamenes 
v Xerxovi, klorý je však jej d rumatic · 
kému materiálu dosť vzdialený. V tej· 
to sezóne dostáva speváčka jedinli pr i· 
teži tosť - v malej ú ložke jednej z Mo· 
rien v pripravovanej inscenácii Sväto
pluka! Nejde nakoniec iba o Sedláľovú . 
Veľmi málo spi eva A. Marlvoňová , 
N. Hazuchová, Hruban t s i v tejto sezónP 
oveľa vipc zaspieval v Lipsku než na 
domácej scéne. Veľa spôso bu je obme
dzená prevádzka, al e veľa tk vie aj v 
dramaturgickej ne prezieravosti posled
ných sezón. Na j ednej strane s a vy· 
berali opery, k toré bolo kumštom ob
sadiť a ak sa to aj podarilo, t ak niekto
ré obsadenia boli iba z núdze, na dru · 
hej s t rane dáva dra maturg ia málo 
oriestoru a možnos t í umeleckého vyži· 
tia sa celej skupine kvalitných spevá
kov. Mladý basista, napriek tomu, že už 
dokoízal s voje schopnosti, sa k väčšitp 
úlohám stále mus! prebojovávať, ta len- . 
tova ný soprán sa .,pedagogicky" vediP 
medzi veľkými postavami moderného 
reper toáru, na ktorých sa však nauči 
spevoícky len veľmi málo a medzi t ak 
náročným i postavami opernej klasiky . 
na _ktor é pri najlepšej vôli zatia ľ ne
stačí. 

ked som spoznol. čo sa t•obl v o rchestr i 
!)očus mojich poeetných ·P<ÍlLl. A kPď 
som už š t udoval aj tretiu Č!lsť, kd e au
to r konečne využíva na jmä v kadencii 
pľed zilverom celej skladby plný t•ozsah 
klaviatúry. našiel som v parlitúrc za
l o~enú kópiu Kanlošovho príspevktJ pre· 
l t.uclc·· hní ro7.hledy. l\de vysvetľuje ~>voj 
~.a mer : Pl'i konclpovnnl klav!rneho pur
tu úmysel ne ncčerp~ť z osvedčeného, 
t.t·ad lčného arzení1lu klav!t·ne j techn iky 
- z virtuóznych oktéÍv, t•ozloLenýc:h 
ako rdov a eťektných pas<W. proste 7. 

toho, čo v našej pt•eds tave robí kon· 
c.:ert konc<:t·tom. 
čo súdite o pomere ldavírneho súla 

V brnenskej premiére Puccin iho Toscy 
(5. marca), n ktorej píšeme na inom 
'nieste toh to čísla , dominovala svojím 
;peväcky m výkonom Gita Abrahámová, 
.Jediná heľecká i spevácka, naozaJ veris 
t ická kreácia v predstavenl. V pľvom 
dejsl ve lyrizujúca, s peknými, znel~ími 
piánami, v os tatných dvoch uchvacu
júca vášnivosťou svojho dramatického 
sopránu, pl ného nedefinovateľnej, skoro 
až južnej expresivity. Výborne jej vyšli 
najm~i drama t ické pasá~e druhého drl j
s tva so skve lými ,.céčkami". škoda, že 
v spodných stredoch je h las trochu šc•
dý, menej výrazný, že nie je v tejto 
po lohe adekvátny strhujúcim v,ysokým 
tónom. Vo veľkej árii sa objavilo nie 
koľko d~·obull nkých dychových ,.kiksov", 
čo možno však osp1·aved !ni( tým, že 
nespievala zdravotne celkom' fit. Pozo
ruhodný výkon o markantný pokrok 
oproti Abrahámovej kreáciám Toscy v 
SND. Hlasove pr!Jlš decentný bol Scar
pia Jaroslava Součka. Pohyboval sa me
dzi bezvýraznou tenorovou farbou a 
medzi tmavšie zafa rbenými pasážami, v 
k torých však tón padal dozadu a strá 
cal prieraznost. Souček je hádam dobrý 
smetanovský barytón, ale k ideálnemu 
Scarpiovi (tak ako ho vid ím - bez aké 
hokoľvek lokálpatriotizmu - v našich 
pomeroch v interpretácii Bohuša Haná 
ka ) má veľmi ďaleko. Zanik li oba mono 
lógy v druhom dejstve, v ktorých pre 
vládalo recitat!vne poda nie . Krejčíkov 

Cavaradossl s potrebnou špičkou lyric
kého tenora zaujal na;jmti v árii E lu 
cevnn le s telle jemným nasadzovanlm, 
dlhými dychmi a oblúkovitým dokončo
>'aním frázy. Vcel ku však úloha presa 
huj e jeho odbor - v prvej ári! - a v 
namáhavejš!ch duetoch s Toscou sme 
pociťovali ú navu, ktorá sa prejavovala 
d istonovan!m na vysokých tónoch. 

Jaroslav Blaho 

a zv uku orchestra'/ !'oicnHtli s te doj ern, 
ze vá~ orchester <~zda prekrýva? 

- V Lomto prl~élde nejde o koncert 
pre klavír so sprievo dom Oľchcstra v 
lrudičnom poníman!, ale skôr o kon
cerL pn· klavir a orcheslcr ako rovno
cenných iJ<lľlllcrov . Lepšie ak ustické 
pod mienky pr i p re miére by rozhodne 
demen tovali dojem, ~c orchester k ry j o 
ldavir, a !HJ.lorove nároky na sólislov 
vk lad by boli o to väčšmi vyn.ik li. 

S ukými problémami st.c sa s tre lli pri 
naš tudoví1vaní tohto dl ota'! 

- Predovšetkým s veľkými nórol,mi 
na jedno tlivé prsty, pťetože na jeduo~ 
duchej, maximtílnn dvojhlasne;i faktúr e 
- ktorá sa opiera dokonca na silne 
akeeu tova11ých dobíich na.jmii o najslab
ší štvr tý a piaty prst, súčasne v pr?vej 
ruke hor t> a v ľavej dole - i v ter 
ciách na hornom či dolnom registri. ale
bo v protipohybe :-počíva, alebo má spo
čí vať celý lesk klavirneho zvuku. Toto 
zaťaženie hracieho aparátu je technicky 
veľmi náročné a stavia na !nterp reto
vých fyzických dispozíciách . l)alší prob
lém vidím v tom, za predpokladu vy
pestovanej sily v najslabších prs toch, 
ze poloha, v ktorej ruky vy ludzujú tóny, 
j0 nepriaznivá. Všetky početné skol<y, 
ktorými d ie lo od zači atku až do konca 
priam hýri, sú riskantné. Bol som pri 
n úl~Jný po cel6 mesiace clenno-d•~nne 

precvičovať tieto chúlosti vé miesta, aby 
som s približnou istotou dokúzal zvlád 
nuC nezvy klé tech nick(: ťormí1 ci e. V 
Ka r r.loiiovom koncerte som našiel nn
prosto novú k lavímu techniku . Ked' som 
študoval Ferenczyho Capriccio. mal som 
poci t, že k úspešnému zahraniu potre
bujem mať na každej ruke šesť prstov. 
Pri pr i1 ci nad r.::ardošom som zasa cíti l, 
že moje takmer 50-ročné cvičenie bude 
tenwr zbyločné. Hoci sa o mne ho
vorí, že mám oceľové prsty, potreboval 
som s absolútne konkrétnym prstokla
dom dostať jednotlivé nezvyklé hmaty 
priamo do prs tov - a spočiatku sa mi 
zda lo, že na to nestačím. Spôsob Kar 
došovej klavlrnej faktúry v tomto die 
le jo dosť nebezpečný. Sólistický par t 
je aj v otázkach rytmu veľmi náročný. 
Azda po celý svo,j život som nad žiad
nym d ielom nepracoval toľko, ako práve 
nad I<ardošom. 

- Vaše nadmerné úsilie prinieslo aj 
bohaté ovocie. Chystáte ešte aj n iekde 
inde uviesť tolo dielo? 

- Hned 19. a 20. marca so SF a s di 
r igentom Slovákom v Brne, 23. a 24. 
apríla so Slovflkom a s českou fi lhar 
móniou v Prahe a v auguste pri prile
ži tostí výročia SNP s dirigentom Režu
~hom v Karlových Varoch s tamojšim 
'~>rchestrom. 

Zhováral sa dr. V. čížik 

l' 



SJove · ská 
Tosca 
v Brne 

• :::ua Abrahámová alco Tosca 
u Vladimír Krejčík alco Ca 
uar adossi v brnenskej in
.>cenácii Pucciniho opery 
ľo:;ca . 

Snímka: H. Sedláček 

Začia tkom marca naštudoval 
r ež. isér SND Branislav Kriška 
v .Janáčkovej opere P ucciniho 
Toscu s ď;;lšou exkošičankou, 
Gitou Abrahámovou v titulnej 
úlohe. Bol som si vedomý, že 
Tos cu poznáme príliš dobre, 
než aby sme v nej mohli ča
ka( prevratné novátorstvo vý
l<iťldu alebo inscenačných po
stupov - po zhliadnutí brnen
ske j premiéry však možno po
vedať, že je to insceniicia ne
tradi č ná, hoci vychiiclzajúca 
\'ýlu čnc z ducha autora, bez 
núsilných vy lepšení a význa 
mových posunov. Netradičná 
je už v tom. že nesie nepo
chybné zniimky k val ity. 

Na rozdiel od nedávnej Vež
nílwvej CAV cliápe K1·iška 
operný verizmus v Tosce nie 
akc' naf.uralisticko - realistické 
kolorovanie pros tredia, ale ako 
delail né, vieryhodné a realis 
tické vypracovan ie v:dahov 
medzi hlavnými postavami s 
dôrazom na vášne, ktoré nimi 
lomcujú. ,O čosi podobné sa 
už pokúsil v brati s lavske;j in
scenácií Plii.~ťa, v nej však re 
alizmu herectva zodpovedal aj 
realizmus scény. V brnenskej 
Tosce je vynikajúca Šálkova 
scéna asketická, vo veľkosti 
p r iestoru chladná, až neutrál
na (2. dejs t vo), nepopisuj e, 
neobmedzuje, necháva absolút
~~ voľné pole hereckému pre
zitku. V p rvom dejstve je to 
iba lešenie s rozmaľovaným 
oltárny m obrazom a dvere do 
kaplnky, p ravda, s ilúziou bliž
š ie nepopísaného obrovsk~ho 
ch rá mového pries toru, v tre
ťom dva do úzadia sa zbieha
júce múriky - žiadne s vetelné 
k.úzlenie so svitaním, z pov ra 
z1ska sa nau scénou vznáša 
o?rovsk,ý fragment anjela trô
maceho ht·adtl St. Angelo, l<to
r j· svojou pe1· u ťou symbolizu 
j~co obopína p ries tÔ.r popra
vlska ako anjel smrti. Len v 
druhom dejstve je viac rekvi
z~t, via~ pompy paliica, je t o 
v.c;ak s kor dekoratívne, ne2 de
korujúce a vo výslednom doj
me pôsobí ind ifewntne. Dôr~z 
presun utý na herecké stvárne
nie, na vzťahy, na zlomy, na 
kontrastné situácie, na charak
tery. Žia!', v prvom obs adení 
našiel režisér iba j ednu naslo 
vovza t.ú spolutvorkyňu, Git u 
."J. braharnovú. Skve le mu vyhrá
va . drobné.. dôležité cl e t<tily, 
llUJ llHI v za vcre druhého dej
s tva (objavenie dýky, zavraž
de nie Scat·piu. hľad a ni e prie
p~sLky ). ,i ej pos t ava prech<ídza 
vy~o:Jom .?cl .sk9ro bojazlivej, 
~ll acle.J, az da:vcensky proste j 
%e ny k t ragickej h rdinke, kto
rú k vľažde i samovražde do
že~lú okolnosti a nie s uper 
p~mntdonský titanizmus, ktorý 
pachne z mnohých iných in 
sceniicil t ej to opery. Menej sa 
u?- d aril? Součl{()Vmu Scat·pio 
VI, ktory pozná iba jednu po
lohu charakteru - pózu fešiic
keho, cyn ického, odmeraného 
policajného hodnostára, a le 
!:am, kd e pt'ichátlzajú k s lovu 
vášne, potlačené se~uíil n e túž
by, lot rovstvo až maniac tvo, 
tam ;je Součkov hrdina nevý-

. ij~n:t a nepresvedčŕvý, eava• 
J,'~dossl je herecky sice impo
tentná postava, Krejčíkovi v 
ňom však chýba akákol'vek mi
mika, štylizuje sa do prirodze
ného pohybu a gest s maxi
málnym úsilím, ale len. s po· 
lovičnýni efektom. 
. V inscenácii nájdeme celý 
r ad vtipných a pôsobivých ná 
padov. Najzaujímavejší - vy
pratanie zboru v závere prvé
ho dejstva za scénu a pone
chanie priestoru pre účinok 
Scarpiovho ob!udného kréda 
však naplno nevyšiel, najmä 
nie hudobne. Zbor, rozlievajúci 
sa spolu so zvukom zvonov cez 
amplióny po hľadisku akustic
ky a napokon aj čo do pozor
nosti diváckej, celkom odsunul 
Scarpiu do pozadia. Otrasne za-

. to pôsobila scéna výsluchu, 
niekol'ko ďa lších de tailov z 
druhého dejstva ·(scéna pred 
" Victoriou", kde sa naozaj 
"čosi'' dialo), zd!havý úvod 
pos ledného . de jstva inscenoval 
I<riška ako akúsi lyrickú in 
ťrodukciu, 'výborne rozohral 
záver opery, v ktorom zlome
ná Spolettova palička znamená 
bodku za tragédiou . 

Hudobné naštudovanie . Vác
lava Noska trpí na pomalosť 
temp, chýbajú a gogick€· zvra
ty, bez ktorých je veristlcká 
a vôbec talianska romantická 
opera len odleskom originálu, 
ani orchester nehrá tak sú
stredene ako povedzme pod 
Jílkom. prekvapili kazy dychov 
pred áriou Toscy, ktoré spe
váčke na pokoji a sústreden! 
nepridali, i k iksy v úvodt" tre 
tieho dejstva. BJ 

Figaro 
znova ožíva 

Málokedy sa odhodlá niekto
rá naša opemá scéna uvi esť 
súčasnú nov in ku, k torii spra
vidla ni e jE) di vácky atral<tív
(Hl. tým skôr, ak ide o súčasnú 
z<•tl an 1 čnú operu. Už preto je 
potrebné ocen iť vol'bu p lzen
skeJ opery. ktor ii zaradi la do 
s ' ·ojhc: ľí!pertMoru dielo súčas
ného západ onemeckého sklada
teľa Giselhera Klebea F igarov 
t'Cn.vod. Operu prija Jo obec Pn
st v•J ~ veľk;y n 1 oh lasom ! 

Gisc )lwr l<ldw ma l skuLočne 
šĽastnú ru ku pri voľbe libre
ta - s iahol po h re rakús.kcho 
dramatika btiona von Hor va
t.ha l<to r(l; n dielo z čias me
dzi dvoma vojnami prežívala 
na zači~ li<U šesťdesiatych ro
kov p rekvapivú r enesanciu . 
Hot·vathova hra oživuje posta
vy s lávne j Beaumarchaisovej 
komédie Figarova svadba, sta
v ia ju však do novej politic
kej s ituácie. Revolúcia otriasla 
osudom všetkých postáv a zá
rovei1 pod robi la tvrde j skúške 
ich morálne jadro. Horvathov 
pohl'ad dokázal obnažiť to 
,.malé i veľké", čo formuje 
ľudskú tvár každého jedinca. 

Klebe s i bol plne vedomý 
špecifičnosti hudobnej drámy. 
'J preto s a v kľúčových mo
!Ti f>.l!toch stáva hudba nosite
ľom drama ti ckého náboja. Kle
be sa dokonca snaží - mozno 
poveäat, ~e s úspechom - o 

ôžiiierile ~irokô kleŕiufých kári
tabílných fráz, takže štruktúra 
diela,' k torého ťažiskom zostá
va i nacťalej recitol't!v, má,inno
hotvárnu podobu. Klebemu sa 
podarilo ·vyťvoriť i akýsi nový 
typ ensemblov, ktoré svojou 
f unkciou dejového zhustenia sa 
blí žia dramatickým ensemblom 
k lasických op ier. I<lebe sa ne
uzatvára pred modernými vý
bojmi a experimentálnymi ces
tami, nezaprie sa v ňom ani 
obdivovatel' Schonberga, Berga 
alebo Stravinského, p ritom 
však us iluje o vyt vorenie 
vlastného rukopisu. Giselher 
I<lebe tak vo l"igarovom roz
vode znovu dokázál, že sa l 
dnes môže opera stať živým 
scénickým útvarom. Uvedomili 
sme si to najmä u tých obra- · 
zov, ktoré n ielenže boli ume..: 
lecky n<J jvýraznej šie, a le i rud
sky najpôsobivejšie. · Mám na 
mysli scénu, k torá zachytáva 
krutú ž.ivotnú dezilúziu čoraz 
chudobne jších yrófskych man
želov (5. obraz), farb ivý ob
raz Cherubinovej tanečnej ka
viarne a obidva obrazy na 
zámku, kde sa I<lebemu ·sku
točne podarilo pregnan tne cha
rakterizovať rad drobných pos
táv, ktoré tak plasticky vy
kreslil Horvath vo svojej hre. 

Plzenské predstavenie sku
točne jedinečne r ealizovalo 
skladatel'ov zámer v neobyčaj
ne citlivom vystihnu tí atmo· 
sféry jednotlivých obrazov. Di
l'igen t Karel Vašata zasvätene 
prenikol do rukopisu partitúry, 
jeho ·precfzne nHš tudovan ie si 
udržalo pôsobi vé napiiti.e a 
prek lenulo Lak i miesta, o 
ktorých by SH dalo hovoriť. že 
sú s labšie. Tiež rwtiser Bohu· 
mil Zoul odv ied ol s voju úlohu 
na vynikajú cej \Jrovni - vy
tvoril. štý love jednotné a p l
nokrvné d ivad lo. p rekypuj úce 
bohatstvom úč i nných drama
ti ckých s itu:í cií. Nikdy neslrá 

·ca l zo zrete ľa ani dopad tých
to myšlienkovo obsažných si
tuácií, k toré vedel znamenite 
a pr itom nev tie ravo poin tovať. 
V zhode s výtvarníkom Vla
dimírom 1-lellero·m si zvolili 
scénické r iešenie. ktoré spo
jovalo súčasnú dobu, naznače
nú dnešným obl ečením postáv, 
s historickým ovzduším Heau
rnarchaisovho h rdi nu v štyli
zovaných ll o iJo v.ých prospek
Loeh . 

Opera ld úrl iR no j e•h •nt livých 
predstaviLdov vel'ké miro ky 
nielen po speviick r;j, air~ ešte 
viac po výrazovo herer:kej 
stránke Preto musíme aj im 
pririeknuť prvoradú zás luhu na 
úspešnom vyznení večera -
predovšetkým dvoji ca g róf
skych manželov získala v Jo
seiovi Hoi'ickom a Verc Vlčko
vej je dineč ných pr edstavite 
ľov. S jednoznačnou konkrét
nosťou odhalili ľudskú bezmoc
nosť postáv, plávaj úcich na po
tápajúcej sa kryhe a zachová~ 
vaj úci ch si pritom niečo z 
aristokratickej noblesy i s pr i
rodzenou dávkou miirnivej l'ah
komyseľnosti. Tiež ústredná 
dvojica Figara a Zuzany našla 
v hlasovo sviežich výkonoch 
Viléma Miška a Marty Cihel ~ 
níkovej zároveň i výborné typy 
- ľudovo ;jadrné a prit om ci
tovo opravdivé. 

Rudolf Rouček 

K 50. vl7ročitt SND uviedla bratísldvsk'á Nova sr.:'éna k lasick ú 
oper etu Oskara Nedbala Poľská Tcrv. V r éžii zasl. umel ca 
Bedi'iclw Kramosila vyt uor ílt. na pruej premiére h lavné posta
vy Karol Vlach (Bolo), Mária Scltweíghoferová (Helena), La 
dislav Mislcovic::; (Braňo) a Oľga Gallová (Wanda). Na snímke 
z ll. p r emiéry v idíme D. Markovíčovú a!co Wandu a J. Va
šicovú ako Helenu. Snímka:: A .. šmotlák 

Prvá - Carmen Vrcholom bola Traviata 
Národný dom začiatkom serióznej práce 

ans kej By str· ci 
Ešte od 40: rokov minulého storočiá stálä na nádvorí Mestského do· 

mu v Banskej Bystt•ici na t ie časy primeraná divadelná budova s hľa
diskom asi pre 500 ľudí, v ktorej sa hrávali ochot nícke divadlá a kde 
vystupovali kočovné divadelné s úbory, pravda, v macľarskej reči. Di· 
vadelná sezóna bývala jeden až dva razy do roka po 3- 4 týždne. Hrá -· 
vali sa okrem činohier často operety, h lavne ľahkého žánru a zväčša 
so zameraním posilňujúcim maďarské vlastenecké povedomie. Musíme 
!!Jať na pamäti, že najmä v posledných desaťročiach pred vznikom 
Ceskoslovenskej republiky celý verejný a kultúrny život v Banskej 
Bystrici bol maďarský, inteligencia. úradníctvo, obchodníci i remesel
níci, to všetko, až na nepatrné výnimky bolo nasiaknuté maďarským 
duchom, zatiaľ čo slovenčina bola vytisnutá len do skromných domác
ností chudobnejších vrstiev, ktoré nemali dosť sil na to, aby slovenskú 
kultúru verejne · pestovali tak, ako napríklad v Ma r tine, Mikuláš i, Ti 
sovci a inde. 

Divadelná budova . (už i tak schátralá) v novembri 1908 zhorela. Po
tom sa divadlo h rávalo v sále Katolíckeho tovaryšského spolku. Sem 
chodievali aj maďarské kočovné spoločnosti s operetami. 

Po prevrate roku 1918 došlo k určitému preskupeniu v zložení oby
vateľstva, všeobecpé nadšenie nad zakončením vojny - to všetko 
vyt váralo p riaznivé podmienky aj pre všestranný kultúrny rozvoj v s lo
venskom duchu. 
Hneď v týchto začiatkoch sa ukázala snaha nacv ičiť nejakú spevohru. 

Už roku 1919 prišiel do Banskej Bystrice ako kapelník voje nskej huu 
by pešieho pluku č . 26 Bedi'ich Holeček, hudobník plný elá nu. Mal za 
sebou solidnu hudobnú prípravu na p ražskom Konzervatóri.u. i nie 
koľko rokov pôsobenia ako dirigent Vinohradskej opery v Prahe, opery 
v Záhrebe i Sarajeve. Za vo;jn.y bol kapelníkom vojenskej hudby a zo·
stal ním J po je j skončení. 

Holeček, k torého ž~ma bola výborná speváčka, sústredil okolo seba 
okruh ľud!, ktorí sa chceli amatérskym spôsobom venovať di vadlu 
a spevu, dal podnet k vyt \·oreniu Divadelné ho združenia, ktoré si da lo 
za cieľ v súčinnosti s vojenskou hudbou n acvičovať spevohry. a t o 
operety l opery. Prvým úspešným podujatím združen ia bolo predvede
n ie operety Osudný manéver od f~ uclo l fa Piskáčka (16. októbra 1920 ), · 
ktorá mala 7 repríz. Hned po tom sa venova l Holeček našt udova niu 
Bizetovej ope ry Carme~1, kto r~ SA hrala v dňoch 16., 18. a 19. decem
bra 1920. 

Po týchto úspechoch a po vydarenom fašiangovom kamevale dňa 
l. február a 1921 si Zdrulenie vytýčilo ako na jbližší p rogram nacvičiť 
Blodl<ovu operu V studni, Smetanovu Predanú nevestu a Heubet·gerov 
l'les v opere. Realizovala sa B!odkova j ednodejstvová opera, k torá sa 
hrala v spoj ení s jednou kratšou činohrou. Bolo to v marci 1921. V d e
cembri toho istého roku predviedli aj operetu Ples v opere. V roku 
1922 s a venovalo Divadelné združenie nacvičovaniu a predvedeniu 
operiet Barón Trenk a Fatln ica. 

Medzi tým sa vyskyt li niektoré ťažkos ti. Vojenskú kapelu premiest
n ili do Lučem:a, Ho!eček však robil všetko, čo bolo v j eho s il ách, aby 
tleto ťažkosti prekonäval a podar ilo sa mu o ne jaký čas dostať kapelu 1 

do Bys t r ice. 
Vrcholným výkon"m Divade lného zdr uženia vedeného Holečkom bolo 

predvedenie Verdiho opery Tt•aviata v uňoch 31. mája, 2. a 3. júna 
1923. Titu lnú ú lohu Violety spie vala Eva Holečková, Alfréda dr. J . Bar
toš, Germonta V. Peršl z Prahy, ktorého Ho leček poznal eš te z čias 
svojho pôsobe nia vo vinohradskej opere, kde pohostinsky vystupo
val. Gastona spieva l J . Cisár (i dnešnému obecenstvu v Bystr ici známy 
t~a~ol'ko d_on~dávna b?l členom ~?oru terajšej spevohry Divadla JGT): 
Horu s t varl1lla amaterska spevacka Trexlerová. 

Predstavenia bývali v sále I<atolickeho tovaryšskéhÓ spolku za po.ct
mienok veľmi primitívnych - malé javisko, mizerné osvetlenie, dve 
malinké šatne, žiaden osobitný priestor pre orchester . V januári 1924 
odišiel Holecek do bratislavského Národného divad la. 

Asi od roku 1922 každoročne prichádzala na niekoľko týždňov d o 
Banskej Bystrice Kočovná divadelná spoločnosť Otakara Nováka hrá
vala činohry l operety, na jmä Lehárove, Kál manove a iné. Úroveň 
P..redstaven~ bola rô~na, sotva. sa však vyrovnala výŠledkom práce Bed
ncha Holecka, ktore - na tle pomery - boli ozaj nadpriemerné. 

Ešte treba spomenúť, že v septembri 1927 sa uskutočnil zájazd spe
vohemého súboru Východoslovenského národného divad la clo Banskej 
Bystr~c: (pod ve~ením riad~~eľa Alferjho a š éfa spevoh ry, v Banske j 
Bystnc1 dobre znameho Bedrtcha Holecka). Hra li t u celú sériu operiet 
získali si obľubu obecenstva. ' 

y näsle<!_ujúcicn rokoch sa stala dobrá spevohra v Banskej Bystrici 
znedk~vejsou. Tak, ako aj pred tým boli občas koncerty (aj vokálne -
~ ukázka.~i. opernej tvorby), jednak . v podaní československých, ú-le 
1 . zahramcnych umelcov. Napr. v roku 1928 tu účinkovala bansko

,.bystrická. rodáčka, členka opery v Saarbrlickene Judita Herzková. 
úspech ~ol obrovsk~. V roku 1931. vystúpila v Banskej Bystrici. s lávna 
Ada San atď. Treba l v t ejto súvislosti spomenúť dlhoročnú dobr(J 
prácu dramatického odboru Telocvičnej jednoty Sokol, k to rý prinášal 
ol~rem činohier aj menej náročné spevohry. · 

*** 
Lépšie podmienky pre diV'adelnú čim1osť v Banskej Bystrici nastali 

p~stavením Nätodného domu s veľkou sálou a dosť priestranným j a
viskom, dobre vybaveným vedl'ajšími pr iestormi. Sála bola daná do 
užívania roku 1930. O dva r oky neskoršie, v júni 1932, zaznamenávame 
významnú udalosť: prišla sem hosťovať opera Slovenského národ ného 
divadla s ozaj pekným programom: Smetanova Predaná nevesta, Mo
zartova Figarova svadba, Thomasova Mignon, P uccin iho Tosca a Dvo
fákova Rus alka. Opera SND pr išla potom opäť ešte o dva roky. v !lan
skej Bystrici zakaždým našla vďačné publikum. 

Mestské divadelné združenie, založené roku 1929, v kto rom sa sústre
dili na jlepšie ochotnícke sily v Banskej Bystrici, pôsob iace dovtedy 
v rôznych kolektlvoch, vyvinulo pomerne ve l'kú činnost nielen v úseku 

l é~~?hern?m, _ale o.d· roku 1934 h ralo ročne aj 1-2 operety, a to za 
rez1.e s kusenych dtvadeln!kov Wackersbausera a Jána Kováča pri spo-

l. lupráci s vo jens kou h ud bou pod vedenlm k ap it ána Kalcí ba. ' 

*** 
. Ho~ 1938 z.nam_enal pr~~rhnutie .. t~hoto v~ voja. Odchod českých pr a
covmk_ov, VOJnOve ovzdus1e a napatte, to vsetko neprialo múzam a ani 
opemy spev sa v Banske j Bystr ici ďalej neozýval. Občas, raz, dva 
razy do roka _hrala tu opereta SND z Brat is lavy. 
. o,cl roku .19v9 má~e proťesioniilnu spevohru vlastnú, ktor~ ako vi

clte t, nevz~1kla na p1e sku, ale na pevnom poclldade pekných t radíc ii 
pohronskeJ metropoly. · 
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Program tohtoročného týždňa novej tvorby praž
ských skladateľov bol zostavený prevažne z tvorby 
rokov 1968 a 1969; len výnimočne zazneli t ri diela 
t1končené už roku 1967. Na piatich veC::erných a 
dvoch popoludňajších koncertoch predviedli 40 skladie b 
35 autorov. Zásada zastppenia každého autora ;jednou 
skladbou sa nedodržala '·iba pri koncerte elektronicke j 
hudby. V jeho programe boli výtvory piatich sklada
teľ,ov. od ktorých sa hrali aj diela koncertné. Popri 
dv~IJ:h symfonických, dvoch komorných a ;jedného or 
ganového koncertu, bol tohtoročnou novinkou samostat
ný večer džezovej hudby (so skladbami t zv. tretieho 
prúdu) a preh rávka elektronický,i~h skladieb. 

To sú vonkajšie údaje o udalosti, k tor á má pre vývoj 
·súčasnej ,českej hudby nesporne oveľa väčší význam, 
ako každ'oročné bežné predvedenie výberu z novych 
skladieb. Tohtoročný týž'deň nove j tvorby mal ce lkovo 
vyššiu úroveň, ako ktorákoľvek obdobná preh liadka 
z minu lých rokov. Prejavila s a tu zvýšená zodpoved
nosť skladateľov k vlastnej tvorbe a ich hlboké inšpi
račné vzťahy k spoločenskému dianiu, pod ktorého bez
prostredným vplyvom mnohé zo sk ladieb vznikali. 
U najlepších nová inšpirácia zúrodnila úsilie o na
chádzanie nových slohových možností a istôt, charakte
ristické pre tvorivé dianie minulého desaťročia. Vzťah 
k mimohudobnej skutočnosti tu . t~da prvý r az od 
sklonkq. päťdesiatych rokov, kedy v Cechách pren ikanie 
Novej hudby a postupná zmena spoločenskej klítny za
čali znovu podstatnejšie če riť prúdy novát orského slo
hotvorného úsilia, vyvolal vo väčšom meradle syntézu 
nových výdobytkov s ašpiráciami na zvýšenú komuni
katívnosť. Alebo to azda ani nemožno nazvať aš pirácia
mi. Nová doba, nové dr amatické diania v spoločenskom 
živote a účasť tvorcov v n ich viedli .k potrebe vzá
jomného porozumenia a' podieľania sa o t ie isté pocity 
akými vrelo vedomie miliónov. V niektorých prípadoch 
to viedlo k 9yt voreniu mimoriadnych umeleckých hou
nôt. 

Hádani práve t áto nov·á orientácia' českej hudobnej 
tvorby viedla k t omu, že sme tohto roku poC::uli menej 
skladieb zameraných čiste na materiálovú analýzu a 
netradičné väzby, teda i oblasti t zv. Nove j hudby. Na 
prvom koncerte zazneli dve t akéto orchestrál ne sklad
by. Integrale per orchestra, op. 39, _Jaroslava J. Wolfa 
tvál'i sa veľmi moderne, ale je to iba eklektická práca 
podľa výbojných vzorov. Chýba j ej originálna myš lien
ka a miera pre únosnosť zvukových proporcií v čase. 
Pôsobivejšia a profes ionálne po. všetkých strán kach vy
bavenejšia bola Metahudba pre veľký orchester, op. 43, 
Zbyňka Vosti'áka, k torý sk ladbu tiež výborne naštudo
val so Symfonickým orchestrom Čsl. rozhlasu. Je .v nej 
viac vnút orného napätia a zaujímavejšieho zvukového 
diania, ale skutočného objaviteľstva či osobitosti. som 
z nej vypočul málo. Tiež t u prevláda novo sa vy tv8-
rajúca. konvencia Novej hudby bez n8padne jšieho in 
dividu'álneho prínosu a vyhr anen ía. Ani komorné Con
certo e gioco pre violu, harfu, so prá n a kl arinet od 
Jaroslava Krčka ma nenadchlo. Zákl8dn,ý vtip sklad by. 
ktorý autor vysvetlil v p rograme, že v každej vete 
koncertuje vždy le n jede n h las a ostatné ho mô~u. al.e 
taki st o nemusia , sprevádzať podľa daných prvkov, ne
mal vtipný zvukový ekvivalent vo. výs ledku_,, ktorý snli' 
počuli. Pozor uhodnejšia čistf1 l'{ov8 . hud9a ._ z~znchl 
v programe. organového koncertu . Pova'žujem za i'lu 
predovše tkým Halleluja per orga.no Marl•a ~opelen~a . 
dielo, v ktorom sa intelektuá lne vybrúsená c izelo v!l nosť 
tvaru spája so zvláštnou citovosťou a zovretosťou 
úč inku. Odtlačky v kameni pr e organ Karla Odstrčila 
majú síce ešte znaky nehotovos ti a rozvíjania základ
ného nápadu do neúmerne dlhých plôch, ale je to hud
ba so sviežou invenciou a rudimentfl lno u pôsobivos 
ťou evokujúcou v celkom nove j s lohove j i obs ahovej 
rovine atmosféru barba r izmu, o akú s a kedysi us ilovali 
svojimi prostriedkami Stravinsk i;j. Bartók a in í. 

Jindfich Feld 

Z!l najce nne.JSI pr ínos 
prehliadky považu jem dve 
symfonické cl i ela. ktoré s l o- . 
hove vyrasta jú zo syn tézy 
výdobyt kov vrcho lnej avant 
gardy prvej polov ice nášho 
storočia a novš ieho s loho 
t vorného ús ilia, partitúry 
n ielen profesioná lne doko
na lé, ale a j vyhranene oso
bité a bezprostredne inš pi
rované. .Te to Dramatická 
fantázia pre symfonický or
chester od Jindricha Felda, 
h lboko konfliktný obraz ná
poru a vzdoru s intenzívne 
citovo vypätou excitáciou 
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staročeske;j chorálovej atmosfé ry v bo lestne a predsa 
hrdo vyznievaj úcom závere. a Varianty, malá štúdia 
pr e symfonický orchester· Otmara Máchu s h lboko pô
sobivým výrazom bolesti a depres ie, ktorý vo mne ne
odbytne vyvoláva ak tuali zovanú pripomienku pocit ov 
z Halasovho Spevu úzkosti. Tiež z mnohých miest 
2. symfónie Lubora Bár·tu cít iť veľmi suges tívne pre
t avenie silných záž itkov, vyjadrených hlbokou a obsa
hovo výstižnou hudobnou invenc.iou. Živú láva inšpi
rácie akoby tu však ešt e nebola defin itívne spú tanii 
do brehov opt imálneho ce lkového tvaru; sú tu li edorie
šené problémy s tavby a proporcií. Ešte nápadnej šie 
ot ázniky ostávajú nad dvoma ko ncer tnými partitúra
mi, k torých slohovým zá k ladom ;je t iež spá jan ie n ie 
k torých nových podnetov s dedičstvom vrcho lneJ a vant
gardy prve j polovice 20. storočia. Pašiová improvizácia 
pre violu a orchester Vladimíra Hanouska pr inášn na 
začiatku vei'mi sugestívnu e~tmosféru s nápad itou me .. 
lod ikou sólového nástroja a nekonvenčným sprie vodo m 
orchestra. Tiež grufickii línia celkovej s t avby s nenáh
lym . stupfíovaním k vr cholu, na k to rom viola zml!mť. 
a opätovným poklesom je vykreslená veľm i zr:ctdnc. 
Hudobmi zaujímavosť a vý razová sila hud by vsak sm<' -· 
rqm k vrcholu post upnE' s labne. Koncert pre husle a 
orchester od Iva B"lähu char ak terizova l pri premiére 
veľmi vyhranený rozdiel medzi boha tou, rapsodicky 
uvoľnenou invenciou h us ľového pvrtu a akoby strnu 
l.ým, vnú torne mťrlo di ferencovan:i m o rchest rom, ktorý 
dos ta točn e ne pri spe l k ce lkovému stavebnému sldbe
niu celkt1. Nie j e :jasné, či sa na takomto pôsolwní 
s kladby pod ieľa au tor. či skô r rwd ost <Jloč nťi príprava 
dirigenta a o rcllestra. 

Z komornej tvorby, ktorá sa pokúša o näznai:enú 
synt (;zu, j e na jzrclšia a na josobite;jšia Sonáta p re kla
rinet a klavír o p. 30 Vikt ora I<a laoisa. S il n ~1 hudobnú 
invencia t u nesie pozoru hodný myšl ienlwvý vý voj od 
dramaticky vypätého začiatku, kde au tor pn• splnen ie 
svojej preds tavy vyžaduje silové a výrazové maximum. 
v komornej klari netovej literatúre neobvyklé, ku vn ú
torne hlbokému iJ pokojnému záveru. "Od labyl"intu 
a vravy sve ta k raj u srdca" - by bolo možn/\ para
frázovať obsahov(! lí niu d ie la. Dobrf' vystavané, avsak 
il)v(~ nčne neoslňu.iúc~' sú Verba Jaudata prP soprán, sl<i-

. číky a k lavír od Zfleiíl'a Lukiiiía. CH I kom neste(l,C>(Jl'a 
. .,(Js.:k,y I'OZ!;iahlt' SUmog•·amy IJI'I' k!Hvír ~l i t·o ~>lava 1·11<~

,v.~\~a ltlaJÚ dobrú klav!rrw · št:y:l1stiku , ktorä však M
mô?.c vyviíži l: ne dosta tok zaujínw ve;jšej a osoi;Jitejšej 
lludobne j invencie . Hudba tvorí iba pozadie veľm i po
zoruhodne j dra matické ;j l'ecitcícic v Žiadosti o popra
vu pre 4 he1·cov. flau t u, vibrafón, ~e l~~stu a čembalo 
Luboša Fišera na tex t: .Toseľa Podan(!ho ; výs ledkom jP 
v.šak ve ľmi živý a dramaticky p lastický ce lok 

Aj t vorba, v k torej prevažu,je orie ntác ia na sloh do
tvore ný už v prve j polovici storočia a kde novi.iie vý
dobytky pôsobia skôr už ľýdzo ka talyt icky, bola zastú
pe ná pomerne bohato, Presvedči li na ;jm~i die ln s tarších 
majstrov, k torí a ni pri bú rli vom pohybe hudobného 
vývoja v pos lednom d esa ťt'oč! neopus til i osobitú hu 
dobnú reč a organicky ,j u rozvíja jú Je to Klement 
Slavický, ktorého Capriccii pet' como e pianofor te sú 
s tiverénnou ukáž kou využitia maxima nástrojovej tech
niky s o sviežou invencióu, dramatickým sp<ídom a kon
cíznou formovou zovretosťou. Sem pat r ia i Contem 
plazioni pe t· organo Jana Hanuš a, v š iroko rozvr llnute j 
s t avbe spújajúce výraznú melodiku, často diatonicky a 
modálne založenú, s d ramaticky úči n ne komplikova nou 
harmonickou rečou. V. symfónia Emila Hlobila je sy m
pa t ická stručnosťou a úspornosťou stavby; j e orga 
ni.ckou súčasľou početnej au torovej tvorby z posledné
bo obdobia. Taktiež ďalší tra ja skladatelia, ktorých 
možno zaradil: do t e jto s lohove j skupiny, vytvorili die la, 
ktoré charakter izu je profesionálna istota, dokonalé vy
užitie inštr umentálnych možnos ti a ušľachtilý hudobný 
prej av. Cyklické De pr ofmulis clamavi pre organ od 

oncerty 

Josefa Ceremugu · je šir oko koncipované d ielô, spä• 
ja j úce aktuálnu inšp iráciu s filozofickou reflexiou. So
náta pre sólové husle sa sviežou invenciou a stavebnou 
zomknu tosťou radí medzi na jlepšie skladby štepána 
Luekélio z posledných čias. Hudba pre harfu ,lii'ího 
Dvohíčka je nástrojovo vďačnii drobnosť; bola to azda 
práve char akter istická harfová zvukovo.!!(. ktorá s kla~ 
datel'a priviedla do slohovej blízkosti impresion.izmu. 
Iba jediná sk ladba pôsobila doj mom značného s idho
vého anachronizmu: IV. sláčikové kvarteto Karla Hábu. 
Je to o to čudnejšie , že ten to autor v mladosti patr il 
medzi význačných avant gard istov; dnes sa vyjadru je 
v štýl~ , primeranom dobe pr ed jeho nar odením, b~z 
toho, ze by dospel k vytvoreniu pozoruhodne jších hod-
nôt. · · 

Zvláštnu skupinu s k la
dieb, ktoré ~om do préd
chiidzajúceho výpočtu ne 
zahrnul, i keď by tam n ie 
ktoré z nich svojimi iný
mi st ránkami patrili, tvor ia 
diela inšpirované hudobnou 
t vorbou minulých epoch a 
spracovávaj úce novo, v 
dnešných sloho vych dimen 
ziách ich podnety. či do
konca hotovú hud btl. Jan· 
Kapr v Omaggio alla trom
ba pre trúbku a dychový ' 
orchester zaujímavo excit u- ' 

Petr Elien Je v slohovej rovine Novej 
hudby názvuky na svet 

džezu a užitej tanečnej hudby vôbec; vzn iká tak do 
posiaľ neobvyk lú väzba medzi týmito dvoma ob lasťami, 
hudobne vt ipná a koncer tantnc i pri maximálnej ' ná 
ročrio st.i vďačná . Petr E!:;.en s i zvoli l pre svoje vý 
borné Variácie na chorál pre žesťové kvinteto nie len 
melódiu, ale i d vojh lasný zápis p iesne Buóh všemohúcí 
z husi tskébo .Jistebnického kancionálu . Je to prekr ásna 
hudba s ebenovsky ve ľmi osob.itým využívaním moda
lit y a vóbec archa icke j atmosfé ry. Miloš štedroň za
šie l v sk ladbe pre džezový or chester Jazz ma fin ešte 
ďalej do minu losti a ku kuriózne,jšiemu spojeniu od
ľahlých svetov. Machau lovsky pri mitívny viachlas zve
r il mtikk€!mu zvuku saxofó nov <J pozaun ; strieda a 
prelína ich pr itom s typicky cl žPzovými pr vkami a do-· 
sahuje pozoruhodne duchaplný výsledok. J an Klusák 
v konkrétnom motete O sacrum convivium dos iahol 
technickou analýzou a syntézou pr vkov v nový tvar 
za ujíma vú výsled ky, <Ile predsa n ie takú výrazovú in
te_nzit u a pôsobivosť elko v pre dchádzajúcich notova 
nycb sk lad bách. Zdenek [.ukú.š v takomto konkrétnom 
spracovaní mo te ta J Galia Ecce , quomodo moritur iustus 
použil aj e lektronické zvuky, ale nep r imerane h rubé, 
nie ve ľm r kult ivovane interpo luJúce cit át y re nesančnej 
sklad by. Techn ické pn!línan ie spevných fráz používa 
Yasa vP ľmi ->t rieclmo a sk romne, s pôsobom, kt orého 
by bo lo možné dosiahn uf ľahko väčš i nou i živým spe
vom. 

Ele ktronickú tvorba bola chudobmí a slabá.· Jasne 
sa na ne j ukázalo, aké nedokonalé sú u nás štúdiá a 
s akou malo u dávkou fa ntázie doká žu naši s kladatelia 
vyu žív ať prostriGdky, ktoré maj ú k d ispo zícii. Všetko, 
čo t u zaznelo. treba považova ť za púhe expel'imentálne 

~:-. sk!a<lby štuc! ij nf!j povahy. Sku točný tvorca, k torý by 
M · V l'dt~ l dokú<.a l'. Žt' elek tron ika môže pr i te chnických a 

Lvot·ivo'eh ppclmien.kach, aké v čechách má. plniť i 
estetické funkcie ' dotera j šej hudby, sa qštP neobjavil. 

Džezový konce r t pr iláka l do Dvoi'ákov:ej s iene le n 
veľmi málo publika. Škoda, zaznelo tu n iekol'ko pozo
t•uhodných hodnôt . Popr i spomínanej štedroňove j sk lad .. 
be vynikli modernP cíten8 FUr Graz Pavla Blatného, 
Akt Alexe ja Fr ieda a i. , spá j ajúce zvuk džezového 
ot:chestrH so s lobodným rozví janím novátorskej fantá
zie. Iné skladby však nadväzovali iba na bežné schémy 
amerického džezu, alebo evokovali iberoamerickú atmo
sféru · ä la Havel, teda čosi . čo mf1 celkový vývoj ume
lecke,j hud l;>y d úv no za sebou a čo je iba s labou, ana
chronicky rozmeľňujúcou kópiou .. 

štrn<.is ty týžcleií no vej tvorby pražských skladateľov 
ukazu je, že v českej hudbe posledného obdobia kvali
tatívne prevažuj 1í autor i, dospie vajúci k osobite j a zá ~ 
važným obsahom napl nenej sy ntézr-- nových slohových 
podnetov ~o svojským vyjad rovaním a kontin uitou 
s na;j lepš!m i hodno tami predchiicb:ajúceho vývo ja , De 
saťročn~ e poch8 jednostranného hľadani a sa schyľuje 
ku ko ncu, prichádza čas zrelých a osobitých tvorivýcl1 
činov, ktoré sa dôsto;jne radia do celkového kontextu ' 
národnej kultúry týchto dní. 

Jaroslav Smolk~ 

š tandard nú úroveň malo vystúpenie ja
ponského dirigenta Takaši' As ahinu (26. 
a 27. februára). S m enom tohto umelca 
stretáva sa bratislavská verejnosť pomer 
ne čas to na programoch symfonických 
koncertov. Asahina okrem SF.' dirigoval a 
nahráva l aj so Symfonickým orchestr om 
čsl. rozhlasu v Brat is lave. Z " k rajiny sln 
ka" pomerne často hosťujú u nás najmä 
klaviristky, k toré si dop!ňajú svoj e š ko
lenie u európskych pedagógov. U väčšiny 
týchto umelcov je spoločným menova te 
ľom dôkladná p ríprava, umelecká pocti 
vosť , znamenite vypestovaný rytmický cit, 
premyslená výstavba. J ednotlivé indivi
duality líšia sa medzi sebou mierou osob
nostného zaangažovania. V te jto súvislos ti 
Asahina r eprezen tuje skôr typ objek t!v 
neho umelca, s vyhraneným názorom na 
používanie farieb jednotlivých nástrojov; 
preferuje sýty, hutný zvuk. J eho prís tup 
k die lu nesie so sebou určitú dávku stro 
hosti, zvukove j !;iri! an tnos t i, _ neraz až na 
hraniciach robustnosti a h ranatosti. 

čili pečať najmä . úvodne j ouvertúre k 
opere Ruslan a Ľudmila od Michaila ' Iva
noviča Glinku. J e j podaniu nemôžeme ,síce 
uprieť značnú dávku š vi hu a akejsi; po
vrchne j · elegancie, no dir igentovi sa. ne~ 
podarilo vymaniť z určitej s ter eotypJ;lo.sti· 
výr azových prostriedkov, takže výsledný 
dojem bol ochudobnený o črty slovanskej 
nehy a na jmä kan t ability. 

Cisárs keho kon·c:er tu vy čítali určitý sklon 
k virtuozite, miestami pr íliš odosobnený 
prejav, p rinežné chápanie lyr ických úse-· 
kov, Weyenbergovi musíme toho vyčítať 
podst atne v iac. Má síce pohyblivú, ľahkú 
prstovú techniku, veľké spektrum výra 
zových prostriedkov, postráda však 

,. schop!1~sť udržať . po čas . ce lého svojho vý
ko nu tvor~ vé . napätie , v stavl:ie, v tenwe 

. i v· techn ickom s tvárne ní. Má . tiež prob
' Jémy · v, tom, a ko nájsť . správny pomer 
upla~nenia !/Vo jej individuality v pod 

. mienkach .klasického štýlu. Buď prel<raču -
je na stranu rom aptického pútosu, al~bo 

· je akademicky suchý a čisto . vir tuózne . 
zameraný. V priehľadnej klasicke j fakt úre . 
bolo počuť l<Hždý j eho p rek lep · a žiaľ , 
nebolo iCh ··málo!, Dielo ako by bolo po
std1dalo de t<Íilne_jšie .vybrúsenie technické 

rom prof.. HudoH Macuclzinski a Ladislav 
Slovák premiérovali Klavít·ny koncert De
zidera Kardoša, odznelo pomerne me nej 
hrávané Conce1·to grosso A dur "Echo" 
An t onia Vivaldiho, v dôkladnom S lová ~ 
kovom naštudovan í. Táto, do určitej mie
ry i at raktívna, vcľačná sk ladba ( imitujú 
cc .,ecjlové" hus le hra li s menšou skupi
nou concertina v zadnom ľavom rohu pú
dia s kryté za plentou) trochu u trpelä 
rozd ielnym tímbrom, od lišným chápaním 
i technickým zvládnutím sólistov Vojt e
cha Gabriela a Viliama Koi'ínka, ktoré 
pomerne málo vytviiralo ilúziu sku točnej 
ozveny. 

Tieto znaky d irigen tovho naturelu vt la -

Dir igentovmu založeniu , j eho akademic'
ky pokojnej interpret ácii lepšie vyhovo~· · 
vala Brahmsova III. symfónia F dur; op. 
90; ale í pr i t e jto skladbe postrádali .•smc 
na jmä v pr ve j polovici zaangazovane jší 
p t·e jav. Ináč orchester h ral zname,nite, 
väčši na sól bola na vynika j úcej (:rovni. ' 

V rámci Beethovenovho bicentária, ako 
ďalšia z jeho sk lad ieb odzne l l. ko nce'r t 
pre k lavír a OI7Cbest er C <lur , op. 15 v · 
poda ní holandského klaviris t u Daniela 
Weyenberga. Škoda. že veden ie SF . pri 
výber e beethovenovských klavírnych in 
terpretov nemá zatiaľ takú šťastnú ruku 
ako pri angažovaní interpretov symfonic 
kých. Ak sme Panenkovi za interpre táciu 

i dyn<imické'. Str op · klaviristových mož-. 
ností j e určite ov el' a . vyššie, ako ich b ra
tislavském u , obecenstvu demonštrova l. V 
povrchnej ·príprave · najpr avdepodobnejšie 
kore n ili ,i otiizky prístupu k d ielu, prob
lémy štýlovosti a . ďalš i e nedostatočne 
zvlád nuté ' parametre klaviristického ·maj
strovstva. 

*** 

Ako úvodná s klad b-a l(oncertu , na kto-

KONe! V e KONc=~ e KONCERTY • KONCERTY e KON . . ... . .. 

Ladislav Slovák dokumentova l už viac
násobným pr ogr amovaním a úspešným po
daním svoj blízky vzťah k symfonickému 
odkazu Josefa Haydna. Dôkla dná príprava 
orchestra, skvelý ry tmus. ale i ovláda ný 
temperament a zmysel pr e detai lnú dy
namickú výstavbu SÚ mu vždy nez!yhá
vaj_úCOU oporou pr i formovani ce lkovej 
kqncepcie d iela. Londýnska sym.fónia 
C dur č. 97, k torá uzavrela tento úspeš
ný koncert, poskytovala Slovákovi navyše 
ešte príležitosť i k demonšt rovan iu jeho 
zmyslu p re vyzdvihnut ie Hayd no vho pate
tizmu, vr úcnej spevnosti, zemitej tanec
nosti i strhujúceho optimis tického elá nu. 

-v č-
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V San 
Reme 
po 
starom 

J ubile jný dvadsiaty fes tival populár
nych p iesn! v t alianskom San Re me 
(Fes tival della Canzone Italiana) konal 
s a toh to roku (26.-28. februára ) opro
ti vlaňajšej búr livej atmosfére, po mer
ne v pokoji a pohode i keď v zák u lísi 
p racovall rôzne sily na upevneni svo
j ich záuj mov. Rozpory zainteresovaných 
gramofónových fir iem a rôznych k lanov. 
ktoré v lani prerás t li vo vyh roten ý spor 
a po d lhých rokoch k zmene riadi teľa 
f es t ivalu v osobe Ezia Radaeliho, zdá sa. 
na urči tý čas s a vyrieš lll. Riešením bol 
kompromis a t o pomerne or iginálny -
sanr emský fest ival mal t ohto roku 
d voch riaditeľov, vlaňajšieho i star ého 
Giauni Raveru. Na charaktere fes t ivalu 
sa to však nijako neprejavilo, iba azda 
v tom, že mu tentoraz as istoval Iba 
minimálny počet pol!cajtov (oproti vla 
ňajším 2000! ). 

Festival opäť prebiehal v Casino Mu
nicipale, za veľkej pozornosti domáce j 
tlače, kt orá však ďaleko väčšiu po
zornosť venuje spoločenským udalos-

knpl na l Domodossola pat r ila Te naj
ml adším účas tníkom festivalu a jej 
prejav patril medzi tých málo no
vých prvkov, ktor~ t aliansk a pop
music na f est ivale predstavovala. 

t iam a kuriozit ám hviezd , ako umelec
ke j prob lematike uvádzaných piesni. 

Celý festival pozost áva ·r. troch sú
ťažných večerov : na prvých dvoch je 
s emifiná le, na ktorých v dvo j ite j in 
terpretácii odznelo vždy 13 piesn! a tre 
tí večer - f inále je prezen tova né zo 
14 p iesn! opäť v dvo jite j int erpretácii. 
Tak~mto spôsobom sa v 26 piesňach 
preds tavilo 52 s pevákov, čo dáva po
me rne výstižný obraz o s ituácii v t a 
lianske j pop-music. O kariér e p ies n! l 
s pevákov rozhodujtl anonymné poroty 
p ri vyše t r id s ia tich významnejších d en
n!koch z celého Talians ka. 

Ak by sme hodnotili san re ms ký fes 
tival našimi očami, muse li by s me zniesť 
množstvo výhrad a kr itik. No predsa 
sa však treba odosobniť a usilovať sa 
pochopiť tento fest ival, ktorého medzi
národná s láva sice už dávno zašla, v po
lohe a atmosfére, v ake,j sa odohráva . 
Sanremský fes tival je predovšetkým, 
terénom pre komerčné pos llovanie ta
lianskych gramofónových spoločností. Je 
to r ýdzo talianska udalost. Oproti mi
nulosti sa ten tor az vzd ali aj praxe, že 
d ruhú interpretáciu t vor lll zahraniční 
s peváci. Zo zahraničných tu boli iba 
Antoine Shaw a čierny Rocky Roberts , 
ktorí sú dlhš ie a inten z!vnejšie spojeni 
s talianskymi gra mo fónovými spoločnos
ťami. Vedľa známych spevákov ako Pat y 
Pravo, Boby Solo, Rita P avone, Adrlano 
Celentano, Gigliola Cinque t ti, Iva Za
n icchi, Claudlo Villa tu de filovali mno 
hí mladi l začlnajúci speváci a vokál 
ne s ku piny , Ich úroveň je veľmi ne
vyrovnaná, rozdie lna, od naturá lneho, 
vyslovene amatér skeho spevu až po kan
t abilného belcantového C. Vlllu. Podob
ne tiež úroveň piesnl je veľmi roz
dielna. P ozoruho<lné je, že čoraz viac 
ustupu je do pozadia typicky l<antilénová 
ariózna forma piesne. Dolwmen tujú to 
nakoniec aj víťazné piesne . Vi ťazstvo st 
od niesol Adriano Celentano spolu so 
svojou ma nže lko u Claudiou Mori ples
ňou Chi non ....IJ!y~ora .. !JWl. fa !'amor(' . 
Dr uhou bola pieseň La pri~1a cosa bell a 
v; in terpretácii. .N.icoli.~.di- Bari a Rlcchl 
e' Poveri: tre ťou·"Iť;arcá• dó 'Noe v autor 
s ke j in terpretácii sympa tického Segio 
Endriga a Ivy Zanicchi (táto p les<>ň zís 
kala novinársku cenu za poetický text) . 
Z autorov mal v súťaži najviac piesni 
známy sk ladate ľ Mogol - šty t:l. 

Pre nestranného pozorova teľa posk y
tuje na jživš! zážitok priebe h samotné
ho h lasovania. Sledovať ho možno iba 
cez veľmi zlO reprodukciu , zato však 
o to viac z!skava na priest ore t a lianska 
temperament ná letora. A tak chvlľam i 
sa vám zdá, že sledujete tipu j úcich na 
dostihových závodoch a nie na pesntč 
kovom fest ivale. Nie je t o žiaden chaos, 
ako by sme si mys le l!, je to uvoľnené 
at mosféra, v ktore j sa rodený Talian 
veľmi dobre citi a pat ri to k jeho na j
bytos tne jš iemu pre javu. 

Sanremský fest ival ide teda po sta 
L'om. Nepatrné zmen y nezmen ili však 
jeho hlavný charakter. J e to veľká ro· 
dinná fanúškovská zálelmosť celého Ta 
lianska, Dvadsaťročný prehľad sanrem
sl<ého fes tivalu posk ytuje sfce veľký 
prehfad mien, avšak talianska pesnička 
j e pr íliš silne zakorenená a zako nzervo
vaná vo s voje j klíme. Ťažko pre nás 
poved~ť. č i je to k j ej pros pechu alebo 
nie. Kompozlčná náročnosť však r oz· 
hodne nie je jej s ilnou stránkou. 

-mj · 

·coupe d'Europe musicale 1970 
To jo názov spevácke j súťa že, k torá 

vcelku nená padne, a le za to spol'ah livo 
zapúšťa kore ne med zi s túly mi pod uja t iami 
v o blasti popu lárnej hudby, V tomto roč
níku sa vo ~vajč iarskom Berne ziš lo 36 
spevá kov, keď z pôvodne prih lásených 
~~ .trojč lenných d ružstiey odvo lalo svoju 
ucast Československo a Spa nielsko. Podľa 
pravidiel sú ťaže sa do f inále, pod ľa zís
ka ného počtu bod ov v semifiná lových sú 
ťažiach, dostanú iba 4 d ružstvá. V tom
to roku sa to podarilo Bulharom (Chri s 
tova, Kordov, Karadočeva ), Francúzom 
(Rivat , Ro ngier . Orso) , Juhos lova nom (Di
mitrovska, Ungar , Tereza ) a Poliakom (Si
piňska, Po loms ki, Bovc ry ). Po veľm i za
uj imavých s peváckych súboj och vyhralo 
družs t vo Juhos lávie pred Francúzmi a Po 
liakmi . 

Coupe d'Europe mus ica le nepatrí medzi 
nové podu jatia ; má za sebou už 6 roč
níkov. Posledné t ri ročnlky, ktoré som 
mal možnosť osobne s ledovať, sved čia o 
neustá le r astúce j umelecke j úrovni s ú
ťažiacich speváko v, čo s amozre jme, zvy
šuje ce lkovú úroveň súťaže. Ten to trend 
sa pochop i te ľne na is tom mies te zas tavi ; 
ťažko tot iž možno očakáva ť, že by sa už 
hotové spevácke "esá" podujali súťažiť. 
Súťaž prináša r iziko. Vyhrať môže iba je
de n, j edno družst vo a prehry s a neprí
jemne o drážajú v s how- biznis e. V rozho 
vore pot vrdi l umelecký r iad i teľ súťaže 
pán Eri ch Heindl (p ravide lný pozorovnt<lľ 
Bra tis lavske j lýry a spevákov z ľu dovo
demokrat ickýc h štá tov ), že súťaž je otvo
re ná pre amatérov i pre profesionálov a 
práve spomlnaný problém - získať špi č
ky - sa s nažia uspori adat elia prekona ť 
výš ko u vyplsaných finan č ných odmien . 
Dot eraz súťažili väčš i nou speváci , ktor! 
sa us il uj ú o pr erazen ie na výs ln ie s lúvy, 
teda akás i "prvó zá loha" zn~mych hviezd , 
(Oboznamovať sa s nimi a pozmíva ť ich 
n ie je nezauj!mavé, na j mä pre odbo rnl
kov, p roducen tov, m anažerov a pod.) . 
Výnimku tvorila ten toraz Tereza Kesovi je, 
ktore j vý kon v pods ta tne j mie re p r ispe l 
k víťazstvu Juhos lá vie . 

Pozoru hodné sú kri tériá súťaže. Každ,ý 
výkon sa hod no tí z d voch hľad ísk: n~ 
jed nej s t rane j e to prednes a h las , na 
druhej z jav (ak tak možno prelož iť ne · 
mecké slovo BUhne nerscheinung) a vy
stupovanie. Sú rovnocen né, za obe m ôže• 
spevák zl sk ať rovnak,ý počet hodov. Ich 
súče t reprezentuje po tom ;jeho ce lkov(• 
ohodnotenie . Hlas a pt·ednes is te nemož
no zmen i ť zo dňa na deň, ale vystu po · 
vaniP. s i možno prc>cl sn len osvoj i ť z~ 
pn<l s ta t 1w i< J'a l iii čas Pn tejto st:riínk P ho 
lo badať perfektnú prípravu vše tkých. 0 0 
za peklite j s itu flc ie sa dos ta la po ro ta ibn 
v jed no m p r lpade, keď domáca reprr.zon 
ta nt ka vys tu povala sice tak, ako je tel 
na pís ané vo veľkej kn ihe, avšak a ni po 
troch pokusoch s a jej nepodar ilo nastlí · 
pi ť v s právnej tónin t~ }l f!ns tala sa •nďa lej 
asi po dvadsia ty t ak t , Pot·otco via hlaso -

vať muse li, a le ako sa ukáza lo, medzi čfs. 
lami nemali v zásobe n u lu. Každý to r ie· 
šil svojím spôsobom, na jvtipne j šie a nglic
ký pot·otca. Najvyššie čls lo pr i hodt10hni 
bo lo 8. Zdvihol preto obrátenú šestk\1 a 
prítomn ý no tár jeho h las pohotove an~Jio· 
val. Tak sa pre pracova l k n ule. (Pre· 
páčte za od boče nie, ale mám rád anglický 
humor.) 
Príťažl i vosť svojho vystúpe nia viacer! 

s peváci dosahovali i t ak, že napr. sa sami 
sprevádzali na k lavír i (systém Udo JUr 
gens ). Te reza, t ak ako na Br at islavsl<ej 
lýre, hra Ju na flaute. 

Za zmienku sto jí i reper toár . Podľa 
propozicií súťaže spieval každý spevák 
dve piesne, z t oho jed nu pov inne od do
mflceho au tora. Dalo sa očkávať, že 50 Ofo 

Tereza 

pies ní budú osvedčené "svetovky", ale 
nes ta lo sn t ak . Lepšie pochodili speváci, 
ktor í nehľadali oporu v hitoch, ale prišli 
·; v lastným r eper t oárom. Nad in terpretom 
!le j , J ude kr útili mnohí hlavam i a hovo· 
r ili s i: Beatl esi t o spieva jú pr eds a len 
lepš ie a to tq t u je akés i mizerné . . . (ne
mal an i pr lsluš né vlasy!). Aj v Berne bo· 
o nieko l'l<o nových Tomov Jonesov, ale 
teboli lepš i ako stal'ý J ones. 

Na záver by sa patrilo napísať čosi 
1l!d rc Nuž azdG iba toľko: pred dvoma 
1kmi !;o m ľutoval, že nosúťaží sloven

·ké d ru žs tvo, bolo by malo šancu. V ml
iulom roč n lku sa českosl ovenské druž· 
;tvo (v iíom Ta tjana Hu bins ká ) delilo o 
' re ti u cenu . V tomto roku - neviem, ne
viem. ako by boli pochodili naši špičkov! 
-; pevá<'i H nre to na rok: POZOR! 

Pavol Zelenay 

ud elila cenu populari ly, no my 
sme čaka li viac (a bol by si 
zas lúžil viac ) . Takis to viHc s me 
t:akali od Hany Zagorovej, k torá 
zastupovala československo na 
tohoroč nom fes tivale . Azd a pre
to, že pr vé dva ročníky bol i prP 
nás ús peš né ( J. LauFer a l l. Pa 
zeltová si z Brašova dov iezl' 
Strieborného jeleií a ). Chyha roz· 
hodne ni e j e v s peváckych kva 
li tiich, skôr vo vý berP. p iesní 
resp. v spôsobe pod ania, a ve ľ
kú ú lohu t u h rali a j nervy ( a 
Hanke t rochu zlyhali ) . 

czyková z Poľska, Connie Fr an· 
cisová a predovšetl<ým Raphael, 
špan iP.Jsky spevák, k torý práve 
dobýva Amet•iku a s rd cia ctite· 
liek na celqm s ve te. A má pre
čo. Jeho hodinový program bol 
per fek tný a znes ie na jpr!sne j· 
š iu kr it ik u. Predstavili sa aj 
'l<l j populár ne j šl rumu nskl Inter · 
preti, z k torých s i mnohi získali 
popu la r itu a j za h ranicami. 

Zlatý jeleň 1970 
26 spevákov a speváčok '(teda 
žiadne semifinále a pod.). o 
tomto spôsobe hod notenia by sa 
ist e dalo veľa diskutovať, ale 
treba ho prijať ako súčasť š t a 
tú tu fest ivalu. 

Fes tival v Brašove trval 6 dní 
Prin iesli mnoho vysokohodno t· 
ných umeleckých zážitlwv, o 
ktoré sa zas lúžili zahrani č ní spe
váci, vytupujúci každý večer v 
mimosúťažnej čast i večera . Do 
histór ie fest ivn lu s a popr i h viez 
dach z pred chádza j úcich d voch 
ročníkov zapísali d'a lšie h viezdy 
z oblas t i š ansónu a pop-musie: 
typická šarman tná F ra ncúzka 
Nicole t t a, nes tá rnucu Joséph ine 
Bakerová, skvelá Eva Demar · 

Ešte mnoho by sa dalo o fes· 
tivale hovoriť, veď každý podob· 
ný fes t iva l nás mimoria dne za· 
uj ima a ch t iac-nech ti ac ho po• 
rovnávame s bratislavskou Zla· 
tou lýrou. Na príklad o fest ivalo
vom o rches tr i pod tak t.ovkou 
Lasl. umelca Sile Dinicu, diri· 
genta rumu nského rozhlasové· 
ho orchestra. Orchester absol· 
voval počas 6 dn i " h udobný ma
rat ón" bez oddychu. Naš li by 
sa určité výhrady, t ýkajúce sa 
kvality, no v podstate sa in ter· 
pre t i a orcheste r zhod li k spo• 
ko,inos t i oboch s trán, Alebo o 
t l ačovom stredi sku, ktoré bolo 
pre ak!'ed itovaných novinárov 
s labou pomocou a väčšinou si 
muse li in for mácie zabezpečovať 

sami, nedos ta l! a ni fotografický 
mater iá l. I<u cti t lačového s tre
diska slúžia zauj!mavé tlačové 
konfe rencie s o spevákmi. Abso· 
lu tór ium si zaslúži objekt!vne 
brašovské p ub liku m. 

Rumu ni boli od dáv na znám i 
ako národ veľmi muzikálny; ne
čudo, že a j pop- music rozš!rila 
svo je ,.pans tvo" na toto úze
m ie. Dôkazom t oho je brašovský 
festival populárnej hudby Zlatý 
jeleň, ktorý sa zaradil medzi 
desiatky festivalov, vzdávaj úcich 
hold populárnym pesn ičkám a 
ktorý sa tohto roku konal už po 
t r e t! raz (od J.- 8. marca). 

Hoci je to mlad ý festival, zis 
k al sf. u ž dobré meno. Dokazuje 
t o t akmer rekordná tohoročná 
účasť spevákov a speváčok v 
súťaži - bolo ich t am tridsať z 
26 eur ópskych š t á tov. 

Festival poriada rumunská t e 
lev!zia a rozhlas - Radlotelev i
ziunea Romana - a t elevízia vy 
s iela vš etky poduj atia festivalu 
v priamom prenose, takže fest !-

val sa s táva celovečerným pro
gramom pre milióny t e levíznych 
d ivákov (k programu sa pr ipo
ju je a j Interv!zia ) . Zlatý jeleň 
je súťaž s pevákov, n ie pesničiek. 
Jed notlivých spevákov vysiela do 
Brašova televlzla, takis to 22-
členná porota bola zložená zo 
zástupcov t ele vlzie zúčastnených 
k rajín. Teda bola to porota do· 
konale medzinárod ná. Zvlášt nos
ťou f estiva lu je, že každý spe · 
vák musel povinne zaspieva ť 

· j ednu p ieseň rumunsk ých au to 
rov zo súčasnej, ale i s tarše j 
t vorby. Porota piesne vopred 
nepočula. Každý večer sa pred 
s tavilq 8-10 s pevákov s dvoma 
pesničkami ( jedna rumunská, 
jed na podľa v lastného výberu ) , 
Po štyroch večeroch porot a vy
brala v!ťazov z cell~ového počtu 

Rozhodn utie jury bo lo nasle
dovné: 1. cena - Zlatý jeleň 
(okrem toho finančný efekt 20 
tis ic lei) - Therese Seinmetz, 
Holandsko. 2. cena - Strieborný 
jeleľí a 15 tis íc lei - Lize Mar
ke, Belgicko a Angela Simllea, 
Rumunsko. 3. cena - Bron zový 
jeleň a 10 tisíc lei Paša Ch ris
tova, Bulharsko. A potom ešte 
osobitné U?.nania a ceny rôznym 
Interpre tom. 
Podľa oh las u v .. ku loároch" 

fes ti va lu ni e vše tci akcep tova li 
rozhodnu lh~ jury s uspo koje nlm, 
hoci j ej nemožno uprieť snahll 
po spt•avodl ivos ti a objekt lvnos
t i. No exisluj(' tu obje k t ívnosť'~ 

V k u lo{Jroch sa veľa tipova lo 
Mnoho sn h•>vo riln o l rs kom s pe
váko vi J oe Dolanovi. Porot a mu Co1111ie Fr ancisouá 

Nuž a nezostáva Iné ako uro
bi ť bodku za tre t lm ročnlkom 
br aš ovského ľes tlva lu Zlatý j e· 
leň, zaželať veľa úspechov ďal· 

š iemu ročniku toh to sympatic
kého podujatia a v kút iku d uše 
s i zapriať, aby t en š tvrtý bol 
pre nás žičlivejší. 

( It ) 



K premiére Beethovenovho Fidelia v SND 

-----------------------------~--------------

V el' a· kriku pre 
...... 

n1c 
Pokým sa po nedávnej premiére Fi 

d elia v opere SND diskut uje o opráv
nenosti vypustenia h ovoren ých dialó 
gov a prikompon ovania básnického 
textu ( Dom inik Tatarka), pripominajú 
m i t ieto polemiky titul jednej zo Sha
kespearových komédii. V oblasti dr á
my sa dramat urgick é a režisérske zá 
sahy do klasických textov považu jú 
za čosi celkom pr irodzené, škrtaj ú sa 
monológy, dovedna spá jajú obrazy, 
prehadzujú repliky, dochádza k aktu
alizáciá m, alebo iným význam ovým po
sunom. Divadlo chce zostať živé, chce 
byť zrkadlom spoločností - ~eviem, 
prečo by sa práve proti tvor ivým hľa
daniam malo brániť operné divad lo, 
ktorému tak veľmi hroz! vákuu m, 
sklerúk a múzéum. Režisér Gyer mek 
odmietol pôvodné hovorené dialógy. 
ktoré sú prinajlepšom rom antizujúce, 
ale ce lkom t r iezvo by s me Ich moh li 
označiť i za "urbánkovské" - podľa 
schémy " .. . aha. tamtohľa ktosi k rá
ča, čo so m nou len chce, ó, j a ne
šťastná " . V pos vätnej, komplex lstickej 
pie tnosti a dogmaticky strážene j n e
pohnuteľnosti titan skými hodnotami 
akosi za búdame, že tvorcom týchto 
dialógov nie je Beethovenov génius, 
ale iba istý dobový literát. Zabúdame. 
čo je všeplatné a nadčasovo dokona
lé - a čo je dobové, t eda tak, či on ak 
obmedzené estetickými, či myšlienko
vými kritériami doby vzniku diela . Fi
delio je veľká myšlienka a majstrov
ská hudba. Al.e inak j e to staré ro 
mantické d ivad lo s adek vátnymi rek
vizitami (žena. 'preoblečená za chlap
ca, nepozn aná láska ženy k žene, ko
panie hrobu na javisku, plánovaná 
vražda vo väzens kej kobke, d émonic
l<á postava P izarra. a najmä celé r ie
šenie, rozuzlenie prlbeh u cez postavu 
ministra, ktorý sa objavuje ako deus 
ex machina a symbolizu,je v lastne -
ako sa to trad uje už od klasicizmu -
spravodlivú kráľovskú moc). Ned!vaj 
m e sa na .,revolučnosť" Fidelia cez 
r užové oku liare, ktoré sme s i ochotnf 
nasadiť. pred k aždým, h is tóriou o pe 
čiatkovaným gen iálnym d ielom. ani 
očami človeka 19. storoči a. kedy Man
ricovo .. Alarm i! " dokázalo vyhnať ti 
slcky ľudí na barikády. Pripúštam, že 
za istých okol nos tr a v geniá lnej ko n · 
štelácii inscenátorov, nepot rebuj e Bee 
thovenova opera úpravy o dokáže s il 
m• pôsobiť silou svojej pramyšllenky a 
os lobodzujúcej h udby Lenže tie to in 
scenácie sa rodia vždy s rizikom. Sta čí 
jedna ne pochopená. alebo dokonca z le 
zaspievanú úloha, jeden cudz!. odtažitý 
prvok v dekorác ii - a celý e fekt je 
preč. 

Gyermek sa proti ,.pietnemu" vý 
sledku poistil práve tým, že vypusti l 
pôvodné texty, p lné balastu a na
hradil ich postavou Zeny (v bulletine 

Alter ego), ktorá hovorí silný. bás 
n ický text. ~hee!, aby hneď od za· 
čiatku bolo každému jasné, že f i
delio je p r íbehom o verne j žer~ke,j 
láske iba v pr vom p láne, že v s ~. 1-
točnosti je to dielo o vášnive,j túžb11 
po slobode. o láske a nenávisti, o ľud· 
skosti a z lobe - a to v š iršieh relá
ciách, než ponúka prostá fabu la. Pre to 
v záverečnom obraze oblieka zbor do 
súčasných, večerných kostý mov. pre
to ho vedome oddeľuje od dovetk u 
prlbehu, preto vlastne s tavia súčasné
ho človeka a;j z druh e j strany javis 
ka . Alter ego je problémom ce lej in
scen ácie, jeho zakom por-10vanie je ne
dôsledné íä v konečnom dôsledku viaC' 
t•uš í, n ež pomáha. Je zh mot nen!m ve· 
domia hlavnej hrdinky, je koment{J· 
torom deja. je f ilozofick~ím rezonérom 
Ale nielen, že táto .. k umulácia fu n k· 
c ií" mätie - Viera Str nisková pred 
náša raz akýsi vnútomý mono lóg [.eo· 
nory, inokPcl y miesto ope r ného Pizat'ľH 

hovor! obsah reá lneho listu, poto m zas 
neorganicky vyk rikuje nie koľko sil · 
ných fllozofu júc ich sentenci i - nie jP 
dôsledne ničím, hoci, z re jme, chcela 
byť všet kým. Nedôsled nosť t•eži,i ného 
zásahu umocňuje, že v úvode ! !. dej
stva Gyermek od vy nechania d ia lógu 
upustil, hoci j e v pod state bezvý
znamný a jeho obsah sa v najnutnej 
šom prípade mohol vyh ra ť i he recký
m i prostriedkami. 

Pravda, Gyermekova il~scenácia sa 
vzdáva akejkoľvek d robnokresby a 
psy chologizovania. Je ' stat ická, kon 
certantná. Nemožno ju však klást do 
plytkých analógii s úpravou a zosúčas
nením prlbehu. J e to predsa Gye rme
kov zau žívaný prístup k pred lohe. kto 
rá má svoje divad elné s labiny, na lv
nosti,' sta t ický prvok a v k torej chce. 
áby pôsobila len silou svo jej hudby 
(verdiovky), v prípade Fidelía i do
komponovaného slova. Hrá sa takmer 
bez rekvizlt a v nepopisnej, náznako
vej scé ne Ottu Šu;j ana, ktorá v h ori 
zonte len naznačuje c imb urie väzen .. 
skej pevnosti a používa najnutnejši e 
reálie (schody. slama vo väzenf). He
recká akcia je stiah nut á na minimum, 
troch u viac priestoru je p re m imiku 
a gesto. V t akomto prípade p r ichádza 
k slovu · schopnosť mizanscénovanio 
(pozri K riškove inscenácie starých 
~ pier) - t'ežisér ju, žiaľ. neosvedčil, 

,čo sa , s nácľ najmar kan tnejšie p'rejavf
lo pr i scéne zbor u vii zií ov . Sm iešnos· 
ťou podobného pôvod u je záver l. dej 
stva, v ktorom Rocco, Marcelina a 
Jacquino zaháňajú väzňov zo s cény na 
s pôsob valachov, zatvárajúcich o vce d o 
ovčinca. Výhrady možno mae t iež pr o
ti tým výstu pom, v k torých je realiz
mus s ituácií t aký silný, že ho ko n
cer tant né prevedenie n eunieslo. Mys
lím t u hádku Pizarra s Roccom, "ko-

e Preziden t republi
ky ude lil titul národn á 
umelkyňa Helene SchUt
zovej- Ba t·tošovej, jednej 
zo zak ladajúcich čle-
niek-sólis t iek oper y 
SND. Rozhovor s umel
kyňou prinesieme v jed
nom z nas led u júcich čl
sei. e Minister kultúry 
SSB odvo lal z funkciP 
riaditeľa SND l. Turzu 
a menoval do tejto funk
cie J . Kákoša, doteraj
šieho ria diteľa Novf>j 
scl!ny v Bra tis lave. 
e Riaditeľ správy 

umenia Mi n is t e rstva kul· 
tút·y SSH od ovzdal 20. 
apr!la d ekrét: Dalibol'Dvi 
Hegerovi. ktorým ho mi 
nis ter k u ltúr y SSR me 
nu je za l'iaditeľa Nov<~ i 
scény v Bratislave. 

ho :Zivota vstupuje nové 
divad lo, k toré b ude hra ť 
v priestoroch niekdajšej 
Ta tr y. Volá sa Revue 
Bra t islava a na jeho čel e 
je bývalý námestník ria
diteľa PKO Jozef Po
korný. Hra ť v tomto di
vadle sa bude do koncél 
sezóny väč.ši nou s hos 
ťujúcimi výpom ocami 
Produkciu do tanca tr 
vale zachovaj ú. Od no
ve j sezóny má tu vy
s tupovať vlastný hudob· 
no- revuál ny s úbor , kto
rého hlav nou ná plňou 
bude interpretova nie po
pulárnych pesničiek v 
ll ľ.ektnej <>cé nicke,1 úpra
ve. Prvá premiéra bude 
v polovici sep tembra t. r . 

Slovensku. Zatiaľ ex is 
tu je na Slovensku se 
dem s k upín HM (Zlaté 
Moravce, Moldava. Tr na 
va, Rožňava, Žilina, Lu
čenec a Šahy), k toró 
veľmi agilne podchy tili 
des iatky mladých ľu dí zo 
škôl. Usporiadali rad 
ko nce r tov, ktoré bo li bo
ha to na vštívené. Hudob
ná mlfldež bude ako or
ganiz8 c-ia de fi n itívne p ri 
Slovenskej fi lhat·m6nii 
( tam je aj sekreta r iá t ), 
k torá bude tejto or ga 
nizáci i pomáhať hlavne 
po stránke dramaturgic
kej. Hadi venujeme 
priestor in formáciám a 
problémom HM, potre
bujeme však k t omu 
spoluprácu samo tných 
č lenov a organizátorov. 
Ozvú sa so svojimi pri 
pomienkami? • Do n~šho kultúrnP.-

e Dňa 16. marca t . r 
bolo v Bra t islave zasad 
nutie prípravného výbo
ru Hudobnej mládeže na 

Z obsahu 7 . čís la: 
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panie" hrobu l ceh1 krfzov\l chvfľu 
v kobke, kd e mal Pizarro možnosť 
prebodnúť nie jednu Leonoru a jed 
ného Flo t·estana, ale vari pol sto vky 
nepohod lných vtizňov . 

Hudobný l<alendár ·apríl 
3. april V te jto koncep cii presu nul sa d ô

raz javiskového dojmu na t ypy. Vcel-· 
ku ich mož no p t•ijať - predstavit elia 
vystači l i s min imom hereckých pros
triedkov. Pozoruhod ná je ne patetická 
[.eonora Eleny Kittnárovej, krehká, 
subtílna a žens ká aj v chlapčenskom 
kostýme, skôr výrazom t vá re vnútorne 
prežívajúca, ne7 h et·oicky pó zerská. 
Zato Marce line Anny Kaja bove.j-Pe
ňaškovej chýba viac t'ozihranostl, 
prostého pôvabu a iskry . Deromanti 
zujúee mu výldadu vôbec nezodpovedá 
až h yperromnnticky ladená post a va 
dona Pizar ra. Na jmä v podan! J ura ja 
Martvoňl! je to až démonický maniak. 

1850 umrel .J~n Kfti tel Tom á še k, český hu
dobný skl a dateľ a pedagó g, priekopn!k českej 
hudby ( nar. 17. IV. 1774 ) - 120. vý ročie smrti. 
1910 narod il sa Lad is lav Hr d i n a, l<Oncert ný 
umelec, profesor Konzervatória v Bra t islave -
60. výročie n ar. ( umrel 28. ll. 1970). 
1950 u mr el J<urt We i l l, nemecký pokrolwvý 
hudo bný sk la dateľ (nar . 2. rrr. 1900 ) - 20. vý 
ročie smr ti. 

4. apríl 
1g05 narodil sa Dan iel Z i v o j no v i č, sól i sla 
spevohry NS v Bratislave - 65. výročie nar, 

5. apríl 

Zre jme t úto posta vu režisér nedo
myslel a forsí1·oval do polôh cudz!ch 
koncepcii. 

1920 narodil sa Vlad imír š á l e k, slovenský hu 
dobný sk la date ľ, učiteľ hudby nél J::udovej š i<Oie 
umen ia v Bratislave - 50. výročie n ar. · 

7. apríl 
1810 na rodil sa J án Kadavý, štúrovec, zberateľ 
sloven ských ľudových piesn í, red ak tor a vych o
váva te ľ ( umrel ll. VIli. 1883) - 160. výročie 
n ar. 

9. apríl 

Ešte nie koľko slov o hud obnom na 
študova ní. V malom OL'Chestrišt i DPO~l 
sa celkom logicky poei ťu,je nedostatok 
sláč ikov. be7. ohľadu na to však chý
ba l hutnejš! zvuk a plechové dychy 
svojou dynam ic kou neukáznenosťou, č i 
neschopnosťou, p riam trčali. Na vyš e sa 
O ľchester dopúšťal častých nep resnos
tí v nást upoch. v kultivovanosti na 
sad zova nia tónu. rvchle sliíčikové be 
hy s plynu li do ne iclen ti fi kovate l'ných 
zvuk ových cel kov. horny sa niekoľko 
k r (J t .. po tk li", na jmii v Sflr ievode k 
veľkej árii [.eonóry . O nejake,i d iri 
gentsk ej kon cep cii sa vôllee nedá ho
voriť, predohra a tretia [.eonora vy
zneli aj pre nekoncertného posl ucháča 
rozpačito . Ťažko pracova( s orches
trom. ktorý n ie je schopný bohatšie
ho dynamické ho od t ie nen ia a pozná 
iba ne pôvabné, t•ozbred lé p ia no a hl uč 
né, su t•o vé ľortissimo. Zbory znel i ne
výra:r.ne. šed o a dynam icky to pot·ne. 
Umiest n f~n i e zboru v e pilógu až kdes i 
v úzadf javiska spôsobilo, že fi ná le 
chýbala zvuková veľkolepos ť . 

1925 na rodi l sa Gerhard A u e r , dirigen~ oper y 
SND v Bratislave - 45. výročie nar. 

11. apríl 
1925 na rod il sa Jozef š te l ze r, slovenský di
r igen t - 45. výročie nar. 

20 apríl 
1910 na rodil sa dr . Teodor Hi t• ne r, hudobný 
s k lada teľ , riaditeľ Konzervatória v l<ošiciach -
60. výročie nar. 

21. apríl _ . _ 
1935 umrel Milan L i c h a r d, s lo vensky hudoony 
skladateľ a reda ktor ( nar. 24. Il. 1853) - 35. 
výročie smrti. 

27. ap t·!l 'k . .. S l . b . 
1915 um rel Alexa nder N1 o laJeVIC < r 1 a 1 n, 
ruský hudobný sklad ate.ľ (nar. 6. I. 1872) -
55. výročie smrti. 

20. april . 

K podrobnejšiemu hod noten iu sólis
~ických výkonov sa vrá time v naj bliž
som oper nom zápisnílw 

1835 zalu·a li v brati s lavskom Mestskom tllvacllc 
o peru Fr a Diavo lo . od f rancúzskeho komponistu 
Daniela Francoisa Auberta - 135. výročie. 

30. apr il b -
1870 narodil sa Franz L ehár, rakúsky hudo ny 
skladateľ, autor početných operiet ( umrel 24. X. 
1948) - 100. výročie narodenia. Ja roslav Blaho 

~--SLOVKONCERT 

J . v. 1970 
Hra cl 

---

4. -5. v. 1970 
Koncertná s ieií SF 

6. v. 1970 
Zrl<adlová sie ti 

u. v. 1970 
Koncet·t ná sieň SF 

10. v. 1970 
Nédv01·le hrad u 

12. v. 1970 
Z rkadlová sieti 

14.- 15. v. 19'70 
Konce r t nú s ieň Siľ 

16. v_ 1970 
Nádvorie hradu 

17. V: 1970 
Zrkadlová sieň 

17. v. 1970 
DPOH 

18.- 19. v. 1970 
Koncertná s ieň SF 

20. v. 1970 
Zr kad lová sieti 

21.- 22. v. 1970 
Koncertná sieň Sl:' 

28.- 29. v. 1970 
Koncertná sieti SF 

SLOVKONCERT------
\ 

...... ~ .. · 

O t vorenie Bratislavských h ud o tin ~ ch 
slávn o s t i 
Účinkujú : 
Fanfárový s ú bor Konze t·va tór ia 
Speviícky zbor Slovens ke j filharmónie 
Slovens ké k varteto 

č e ská fi l ha r món i a 
Ladis lav Slovák - dirigent 
dt·. Ferdinand !<linda - organ 
Na program e : 
V. Novák, J. Hayd n. O .. Sostakovič 

Hus ľový recitál 
Tibor Gašparek - husle 
Michal l<arin - klav~r 
Na programl" Beetbovenove husľové sonfit:y 

S l ove n s k á filh armó nia 
I<o ncer t k vý roči u oslobodP.n iH repu bliky 

P r e d st a ve n ie op ery SND 
Eugen Suchoň: Svätop luk 

Kom o rný konc ert 
Smetanovo kva r teto, Praha 
Na programe Beetl!ovenove kva r tetá 

Oratoriá ln y k on cer t 
L. v. Beethoven: Missa solemnis 
Očinkuje Slovenská f ilhar mónia, zbor a sólisti 
Ladisla v Slová k - diriQen t 

Ope rné predstavenie 
J án Cik ker: J uro Já nošll< 
Úči nkuje o perný s ú bor Divad la J . 1<. Tyla - Pl7<>ií 

l<l a v lr n y reci tá l 
Na programe Beet hovenovE> so ná ty 
Rudo lf Buchbind er - k lavír, Vi<"deň 

O p e rn é pr edstave n ie 
G. Pucc ini - Sestra AngAiil<a 
O. Ferenczy - Nevšedná humoreska 
Očinkuje operný súbor StátnPho divadla l<os ic ,~ 

Sym ľ onick ý koncert 
·Orchester ORTF - National Orchester dP. Pne i' 

V i o lo nčel l ový r ec i tá l 
Daniel Šafran - violončello, ZSSR 
Na programe Bachove sólové suity 

Symfo nick ý k onc er t 
Veľký symfonick ý orches ter VšPzväzového rozhiH.~ l l 
a telev!z ie - Moskva 
Genadij Roždestvensk ij - d irigent 
Na programe: D. šostakovič, Ščedri n, Svirldov a 
L. Janáček. 
Sy mf o n i cký ko n ce r t 
Gewandhausor chester, Lipsko 
Na progr ame: J. s. Bach a A. Bruckner 



• e 

Na konci minulého roku navštívil 
Budapešť americký skladateľ Aaron 
Copland. Pri te jt.o príležitosti bol v 
maďarskom hudobnom časopise Mu
zs ika uverejnený rozhovor, z l<torého 
uvádzame na jzaujímave;jš ie ča sti. 

Pán Copland, bolo by zaujímavé 
oho·známiť čitateľov s vašou 10-roč
nou skladateľSlíOU dráhou. J ej prvou 
stanicou bol v rokoch 1921-24 Paríž. 

- Nuž, dobre bolo dvadsaťročné
mu v dvadsiatych rokoch! Paríž vte
dy ži l mimoriad ne intenzívnym kul 
túrnym životom. Iba vojna prerušila 
túto aktivitu. No po jej skončeni sa 
opäť obnovili - akoby bez preruše
n i~ - všetky kontakty. Ja som žil 
predtým v Brooklyne a dovtedy som 
v Európe nebol. Viete si pred st aviť, 
akým dojmom na mňa zapôsobilo to
tu mesto! Veľa som študoval - Ji 
tel.:atÚru ' i ~rancúzskych maliarov, 
osobne som sa zoznámil s Gertrúdou 
st~) i nnovou. Prvé dva mesiace som 
žil, vo Fontainebleau, kde počas let
nôho obtlobia bolo pre amerických 
štlldentov poriadané akési školenie. 
Tu som objavil mladú Nadiu Bou lan
gerovú, ktorá bola známa iba medzi 
frnncúzskymi hudobníkmi. Rozhodol 
sa u nej učiť kompozícii. Vtedy ne
bolo obvyklým u čiť sa skladbe od 
žien. Dejiny hudby ani do dnešného 
dňa nepoznajú veľkú hudobnú skla
dateľku. Ktovie, prečo je to tak -
ve(ľ medzi interpretmi - inštrumen
t a listami a najmä medzi speviikmi 
pôsobí veľa nadaných žien. Napriek 
tomu som sa rozhodol študovať u 
Boulangerovej. Od tých čias sa s tala 

lo 

známou hudobnou pedagogičkou a je 
ňou i dnes - ako 81-ročná .. Ešte 

. stále učí podľa tých istých princí
pov ako v roku 1921. 

Mala francúzska hudba nejaký 
účinol< na vašu vtedajšiu hudobnú 
tvorbu? 

- Áno. Na mojej práci sa dokáza
lo, že v hudbe sa dá vy.víjať aj , bez 

· nemecke .i · tradície,· k~<irä mala do za
čiatku prvej svetovej vojny rozhodu
júci vplyv pre vývoj hudby v Eu
rópe i v Amer ike. Po návt·ate do 
Ameriky ma zau jal (lžcz. Nikdy som 
ho nemal v úmysiP pisa ľ . Jeho vplyv 
sa však nedá v mojej tvorbe odd is
ku tovať. Chcel som komponovať 
.,americkú hudbu". klorá by hola 
známa a j mimo hranic tohto konti 
nentu. Pre tíeto roky sú charakte
ri stické dve skladby: jedna sa volá 
Divadelmí hra (1926) a druhou je 
Klavírny koncer t - z toho istého 
roku. Podnes sl ho prehrávam a cí
tim v ňom mladícke oduševnenie l 
rytmický vzruch, ktorý toto dielo 
aspoň dúfam - robi zaujímavým aj 
pre dnešného posluc h<'iča . 

sa pripravuje na turné 
Pablo Casals, svetoznámy čelista, oslavo~di ;"_edťľifno ·~ ·Por-~ 

toriku, kde žije, 93. narodeniny. . 
Umelec za svojej dlhej kariéry už roku 1912 hral v Bielom 

dome :pred Rooseveltom, vtedajším americkým prezidentom. 
'Keď vypukla španielska občianska vo jna mal šesťdesiat rokov. 
Na protest proti Francovmu režimu dobrovoľne opustil svoj 
domov a odišiel do vyhnanstva. Istý čas žil vo f rancúzskych 
Pyrenejách, neskôr sa usadil v Portoriku z úcty k matke, 
ktorá odtiaľto pochádzala. Aj jeho manželka Martina Mon. 
tanezová je čelistl'a a tiež pochádza z .Portorika. 

Casals prekonal roku 1957 ťažkú srdcovú chorobu, ale čo
skoro sa postavil na nohy a dnes je jeho zdravotný stav· vý 
bomzí. Tohto roku má pred sebou veľké t urné: vystúpi v Me
'Xiku, Rakúsku a NSR. V máj i zorganizuje v Portoriku tradičný 
CASALSOV FESTIVAL. Preložila: -b-

·v mnohých kompozlcltch ste po~ 
užili i l'udové prvky. . . 

- Napísal som viac di~! , ktoťé 
boli ovplyvnené hudbou Indiánov a 
cowboyov - napríklad balet Rodeo, 
odohrávajúci sa na divokom Zápa
de, alebo ďalší balet Billy the Kid. 
Myslím si , že tiet o dve skladby na 
mňa upozornili výraznejšie. Nikdy 
som neuvádzal ľudové piesne priamo. 
Ak sa nimi človek dlho zaoberá, 
nevdojak sa ich melodika i rytmi
ka odráža v kompozíciách, bez toho, 
že by sa citovali. Markantným pri
k ladom toho je moja balet ná suita 
Appalavská jar. Ale využ!val som 
nielen severoamerické ľudové pies
ne. Ako 30-ročný som navštívil po 
prvý raz M(~Xi l<o, ktoré ma očarilo 

zv láštnou exotikou. Výsledkom tejto 
návštevy bola .tanečná štylizácia El 
salón México, ktorá je mojou naj 
čas tejšie hra nou skladbou. Mysllm si, 
že skladateľ by mohol použiť ľudový 
materiál z rôznych krajin. Veď ak 
exotický šat zvyšu je krásu a pôvab 
ženy. tak aj cudzie hudobné prvky 
môžu vyt vorit zvláštnu atmosféru a 
inšpirovať sklodatel'a. 

Svojho času som bol v zajatí dva
násť tónovej hudby a Schonberga. 
Možno to pozorovať hlavne v dielach, 
ktoré som naptsal v šesťdesiatych 
rokoch. Z tej doby spomeniem kom
pozíciu nazvanú· Connotations, ktorú 
som skomponoval pt·i prfležítostl 
otvorenia Lincoln Centra v New· Yor 
ku. Druhé dielo tohto char·akteru· 
vzniklo neskôr pod názvom Inscape: 
Nezos tal som však pri tejto kom
pozičnej metóde. Nie som rád, ak 
ma n iečo obmedzuje. Chcem písať 
hudbu rôzneho dr uhu - relat ívne 
slobodne. 

Aký je váš názor na súčasnú hud
bu? 

Som to leran tný voči l'ôznym 
štýlom hudby. K aleatorickej hudbe 
však nemám vzťah. Po celý svoj ži
vot som sa snažil - lapidárne po
vedané - aby každý tón mal svoje 
presné miesto. Zaujíma však elek
tronická huclba a jej vývoj v USA 
napriek tomu, že ja skladby podob
ného druhu nerob1m. Po odbornej 
s trä nl<e sú výborne vybavene uni
ven:ity. kde sú el ektronické štťidi!í k 
dispozicii skladateľom. Páčia sa mi 
niel<toré s kladby Stockhausena a 
Bouleza. Súčasná hudba je adresovQ
ná v!ič:šinou len pre vysoko vzdela
ných poslucháčov. Ja som .. t iež na 
písa l n iekoľko podobných d.lel. .Pat.r! 
medzi ne napr. Klavírna fantázia, 
ktorú som komponoval dva roky a 
mys11m s i, hoci ju pokladám vo svo
jej tvorbe za najvýznamnejši medz
ník, že je bežnému poslucháčovi ťaž
ko zrozumitel'ná. 

. Komponujete už niekofko desiatok 
rokov a je zaujímavé, že napriek 
tomu neu~tú l e držite krok s mladý
mi ... 

- Snáď je to preto, žri v mla• 
dos t í ma natoľko .,chytilá" nová hud
ba, že dnes by sa mi nepáčilo nasa
di ť si masku staršieho g~ntlem11na 

a všetko dnešné - odsudzovať. To 
by akosi nebolo v súlade s mojou 
duševnou mladosťou - hoci viem, že 
v hudbe je veľmi veľa t akýchto 
"staršlch gentlemanov", -pu-

H im s nl<o 
svetových operných scén). Len pre informáciu čítate• 
ľov uvádzam; že som bývalým (ate stále sa ku ·nej hlá• 

. siacim) členom SF, violistom, momentálne členom spo
ločnosti PACT (Performing Arts Conncil - TRUK) oJ: 
Pretoria - Transvaal - South Africa. · 

člen Slovenskej Iilhat·mónie Eugen EUenbcrgér p"tsobí 
dlhší čas v Afril<e - v Prctorii. Nedávno nótn o tomto 
svojom pôsobisku, ako aj o hudbe na čiernom lwntinente 
napísal niekoľko postrehov, l<toré uverejňujeme : 

"Afrika, čierny kontinen t plný neeurópskych rozmani
tostí, početných aj menej početných kmeňov, plný naj
rôz!lejších špecifičnosti, Aft·i!m pologramotnä, ule aj cel
kom negramotná, plná protikladov, rôznorodá, len v jed
l'lotn rovnaká - :le je celá čierna." 

rukto sa písalo o Afrike v tridsiatych rokoch. Samo
·crcjme, odvtedy sa v Afrike veľa zmenilo. Mojím koneč
l tjm cieľom na ceste za poznaním tohto kontinentu bola 
Pretoria, hlavné mesto ,.of South Afťica" - Južnej 
Afriky, v ktorom som dostal angažm~n v operno-symfo
nickom orchestri. Pretor ia je hlavným centrom s 500-ti
síc obyvateľmi, s krásnymi obrovskými parkami a vyso
kou hornatinou, rozprestierajúcou sa cľaleko za hranica
mi mesta. Pretoria je mestom kvetov, záhrad s africkou, 
ázijskou a európskou flórou, malou "Amerikou", na jar 
zahalenou do kvitnúcich fialových jacavant. Tunajšia pô
da má všetky odtiene pomarancovej - cez · čierny od
tieň až po hrdzavú farbu. Je ÚL'odná chlebom, železom, 
zlatom i diamantami. Obyvatel'stvo je tu takisto rôzno
farebné - od bielych, čiernych až po žltých. A tb všetko 
sa snúbi do jedného farebného celku pod horúcim sln
lwm - i chladnou nočnou oblohou. 

V tomto kaleidoskope ži je "malý Oxford", univerzitné 
mestečko, v cent re ktorého medzi historickými a novými 
budovami s tojí modemá aula (časť viacúčelového roz
siahleho areálu) s prekrásnou divadelnou a· súčasne aj 
koncertnou súlou. Tu je moje hlavné pra'c·ovlsko (v ro
koch 1971-72 bude v cen tre mesta dokončená obrovská 
budova novej opery, postavená podl'a vzoroV. najväčších 

Skúšky mávame t akmer denne - trojhodinové, obyčaj 
ne dopoludnia (alebo v iný čas), vždy s polhodinovou 
prestávkou. často mávame niekol'ko dní voľno, bez bliž
šieho odôvodnenia. Letná dovolenka trvá 4 až 5 týž
dňov, zimná 2 týždne. PracuJe sa vel'mi intenzívne, 
rýchlil, ale bez tzv. nervákov. Casto tu bývajú poludňaj
šie koncerty (t rvajú 45 min1lt), na ktorých býva vy
nikajúca návšteva. Vstup je voľný. Sú to akési .,desiat
kové koncerty" cez pol udňajšiu prestávku. Pre hudob
ný<;h "fajnšmekerov" niekoľko informácií o opernej a 
l<oncertnej sezóne. Operná sezóna začína .v januári . . (Ve-

. ľakrát účinkujeme v susednom Johannesburgu - s. rov
nakým programom al{o v Pretor ii.) To je tzv. Opera 
season, pCI kto.re;j tfasleduje Balet seasou a sezóna končí 
Concert season, čiže školskými a symfonickými kon
certami. I<eď už sa zmieňujem ô škole, chcel by som 
podotknúť, že systém výchovy jé pýchou· tejto krajiny. 
školské areály sú stavané na veľkých plochách. účelne, 
s mnohými ihriskami a perfektne vybavenými učebňami. 
Nezabúda sa na hudbu, čoho dôkazom je aj rad škol
ských koncertov. V tom-ktorom okrese poriada vždy 
jedna škola normálny symfonický koncert s progra
mom, ktorý navrhuje naša spoločnosť. Koncert je určený 
nielen pre žiakov, ale aj pre dospelých. Akcie sú buď 
v priestoroch školskej záhrady, alebo vo vnútri budovy, 
kde sú aj stretnutia s umelcami a poslucháčmi, nezried
ka spojené s malým občerstvením. Na všetky mimopre
torljské koncerty cestujeme našim autobusom, ktorý je 
rýchly, vel'mi pohodlný a vybavený dobrou klimatizáciou. 

Afrika - aspoň t á, v ktorej pôsob!m, je krajinou pro
tikladov, ale hlavne civ ilizácie. Pomaly prenikajúcej, ale 
pevne zapúšťajúcej korene do horúcej africkej zeme. 

~ugen Etfenberger 

V Parlž! prlprivuj\1 prem1érU: prvého filmu sve7 
toznámej speváčky Marie Callasovej MEDEA • 
Režisét•om je Pier Paolo Pasolini. 

e Ste jednou z najväčších operných speváčok 
sveta. čo hr·adät e vo svete filmu ·~ A prečo ste pri
jali hlavnú úlohu práve v Medei, v tejto strašnej 
histórii, a práve s Pasolinhn? 

- Povedzme, že tak chcel sám osud. Hovprí sa, 
že som na tút o úlohu ako stvorená, tak som ju pri
jala. Nemohla som povedat nie. 

e Nebola t o vaša prvá filmová ponuka za posleil• 
né roky. Prečo ste odmietli všetky ostatné'? 

- Som z tých ľud! , ktol'l, s kôr než sa rozhodnú, 
s i veci dobre premys!ia. V práci, a j v súkr omnom 
živote. Treba si uváži~ klady i zápory. Debut vo fil 
me je spojený s veľkým L'izikom, môže znamenat 
úspech, ale môže skončiť aj zle. Čakala som na 
takú úlohu, v ktorej by som mala najväčši e šance 
na úspech. Medea je ťažká úloha, v dobrom s lova 
~mysle ... Dá sa zahrať dobre, a j menej dobre, no 
každopádne. je t9 "vzne~ená" úloha. Nakrúcanie bolo 
príjemné, · kolek
tívna práca sa da-
1:ila. 

e Počas vašej 
opernej kariér y 
bolo známe, že sa 
s vami nie prá
ve najideálnejšie 
spolupracuje. 

- Bez kolektív
nej práce nič nie 
;je možné. Som iba 
tlmočnlčkou, kto-
r á si osvojuje 
osobnosť, ktor ú 
stvárňuje. To nie 
,ie moja osobnosť. 
Tla·č sl zvyčajne 
tieto dva pojmy 
pletie. V civile nie 
som Tosca. Moja 
osobnosť v sú
kromnom živote 
nie je pre novlná
L'ov dosť zaujíma
vá, tak si ju do
krésľujú podľa 
svojho. 

e Mali ste 11 
opernom javisk:, 
často pocit súladu 
s ensemblom '? 

- Skoro vždy. 
Pre to hovorím 
skoro, lebo sa sta
lo, že niektorý 
tenorista pod zámienkou, že nedostal dosť ve l'ký po 
tlesk ... No, ale to sa stalo naozaj len zriedkakedy, 
s pravými muzikantmi som nikdy nemala problémy. 

f Ke~y ste st~li na javisku po prvý raz?. 

- Ako štrnásťročná. 

' Ako sa roz~íjala vaša svetová kariéra? 

- Nešlo to naraz. Po Grécku som sa vrátila do 
Amel'iky. Ponúkali mi rôzne zmluvy, k toré som ne
akceptovala, pretože mi nevyhovova li. Po poldruha 
t•oku, keďže sa mi nenaskytla takii úloha, akú som 
si predstavovala, uzavrela som zmluvu v Taliansku. 
Vo Verone som spievala Giocondu. 

e Mali ste uspech? 

- Vôbec nie. Až od roku 19'.18 ma v Taliansku 
začali brať vážne. Moje platne mal! v Amerike vel'
ký úspech, začali . sa o mňa zaujímať. Potom prišla 
kariéra: La Scala a Amerika. Kto si nezískal Scalu, 
nedosiahol vrchol. K tomu, samozrejme, treba veľa' 
t•okov neúnavnej práce. 

e S akou novou k.o~cepciou st'!! .sa chceli uplat-
niť? , 

- Speváci hrali v starom · štýle, podľa smiešnych, 
za.staralých koncepcií, formá.lnymi gestami, pohybmi 
známymi z nemých ,..filmov. Snažila sóm sa s tále 
dokazovať, že náš kuni~t .mal a dodnes má · s tarý, 
•týl. l<torý treba zmeniť.. 

e Nedávno ste tvr~m. že opera je zastaralá for-' 
ma, ktorá j e odsúdenä.'na zánik ..• 

- Keď ju robia zle, t ák celkom iste. 

e Teda nie v opere.: ako takej je chyba, -ale -v·spô· 
sobe, akým ju podáv~jú• obeqens'tvu? 

- Áno. Jedinou našou- záchranou · je· krása · hudby. 
Ale hudba závisí aj; na· interpretácii. Ak intei·p reti 
nie sú na žiadúcej V•ýš'ke, ak režisérom chýba · dô
vtip, alebo sú• až príliš ' riápadití, nemôže sa uplatniť 
ani hudba. 

e Kvôli · takýmto p~·o,blémom ste . zanechali . oper~t 
pred š tyrmi rokmi ·r : , , ·· 

- Áno. Nemám rada kompromisy; ústupky. Keď 
vidím; že práca nejde ·(lobt·e, t1adšej sa jej vzdám. 
Neexistuje už kolektivria• pr áca, · ni~ sú Úž ve l'kí diri
genti, človek necíti potr·ebnú pqdporu . 

e Hqvorllo sa o tom, že v tejto sezóne sa vráti te 
ua javisko parížskej opery v ulohe Traviaty. Prečo 
s11 tak nestalo? 

- ·· Oper a mi nezabezpečila žiadúci počet skúšok, 
Ani vynikajúceho dirigenta. Režisérom mal byť 
Viscont i. Ale Visconti a ja - to ešte nestačí. úlo
ha Traviaty nie je ľahká, vyžaduje veľkú dávku 
umenia. Nemôžem s i dovoliť prípadný neúspt><:h. 
Všetko som chcela zmluvne zaistit. Nakoniec sa lo 
nepodarilo. 

e A čo váš súkromný život'! 

- Môj súkromný život nebol pre mňa nikdy dô
ležitejší než moja práca. Taká je pravda. Mnohí ma 
považujú za kqmplikované stvorenie. No ;ja som 
veľmi jednoduchá a snažím s i aj živo t t ak zaŕiad iť. 
Aj umenie podávam jednoducho, ťažkosti s ním spo
.iené sa snažfm skryť pred verejnosťou. To .1<' 
naša \~loha. Každý dospelý čl ovek mllsl prncovať . Vi
díte, aké je t9 všetko jednoduché: ja som vždy f.llll 

covala. - u-


