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V. ZIAZD ZVÄZU SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV - .. 
Di1a 29. marca t. r . bol v Bratislave 

V. zjazd ZSS. Na rokovani sa zúčastnila 
stranícka dc lef(ár.ia na ~ele s členom 
Predsednfctva ÚV KSS, ministrom kultú
ry SSR zaslúžilým umelcom Miroslavom 
Válkom. V delegácii bol č len Predsed
níctva a tajomník ú V KSS Ľ. Pezlár a 
vedúci oddelen ia UV KSS R. )urlk. Za 
Zväz českých skladateľov a koncertných 
umelcov s11 na zjazde Ziičast nila d c leg~ 
cia. vedenú predsedom jeho ÚV, zas lúži
lým umelcom L. lelezným. Prítomn! ho
li zástupcovia Ministei·stvll kultúry SSR, 
ostatných slovenských umeleckých zvii 
zov, hudobných in~titúcii a tlače. Roko 
vanie otvoi'il predseda ZSS, národný 
umelec E. Suchoil. V úvode zjazdu si 
6častnici uctili pamiaV<u 12 ~Jenov Zvii 
zu, zosnulých v obdohl medzi IV. a V_ 
zjazdom. Správu ÚV ZSS o rozvoji sl o
venskej hudobnej tvm·hy, kon ce 1'lnéhn 
umen1a a muzikológie od Jt}, zjazdu ZSS, 
ktorá bola podkladom pre zjazdové ro
kovanie, pre~nieso l podpredseda ZS<; 
dr. Zdenko ováčck, CSc. V ment~ UV 
KSS, SNR a V lády SSR pozdravil Zjaul 
vedíiC i straníckej dele~ác ie, zasl. umeter: 
r•t. Válek. 

V tomto ~1sle H Ž JH' ináisame skratené 
t;neniP. spr<Jvy ÚV ZSS. V budúcom ~Iste 
sa vrátime k zjazdov,énnt rokovaniu ' prc
jBV(}Ill minist1•a knltúry SSR 'M. Vá lka o 
niektorými di~kusnými príspevkami. 

Ndrodný umelec prof. I::ugen Suchol'! 
otvoril V. ztazd Zväzu slovenských skla
dateľov. 

V mene strantcket a vlt1dnet delegácie pozdravil ztazdovtJ rokovanie minister 
kultt1r y SSR, zasl. umelec Miroslav Válek fk teho pretavu sa vrdllme v buctacom 
ttsle HZ). Snimky: R. Polák 

Zo správy OV ZSS1 kt orú predniesol 
dr. Zdenko Nováček, CSc. 

oc 

Sprdou o činnosti ZSS 1!ledzl IV. a ~. 
Z/azdom predniesol podpredseda ZSS 
dr. Zdenko Novtit!ek, CSc. 

Snímka: R. Pola!< 

S chádzarne sa na V. zjazde ZSS v čase, keď Komu 
nlSIICktí strana Ceskoslovenska vyhodnotila vv 
sledky práce ro!Jotnfkov. druzstnvnýc;h rolníkov l 

PI'acujt:Icet tnteligencw v období medzi svojuu XIV. 11 

XV. zjazdom. Vo všetkých odvetvlélch činnosti, najml\ 
však v plneni hospodárskeho a sonälneho PI'UI(ramu. 
dOCiellll sa výsledky, ktoré mozno charakterizova ť ako 
natflspe~netšlc v našom v9vojl. 

Základnou črtou kullúrnej politiky KSC v uplynutom 
nbdobí bolo (tsHie:- o obnovu sociafistického charakteru 
kultúry a umenia. ich výchovne! f unkcie a o ICh roz
VOJ v súlade s potrebami socialistickeJ spoločnosti. N<l· 
~a stra na l vláda vytvorill optimíilnP podmienky pro 
umeleckú tvorbu. pro rozvinutie talentov z mludPj umP.· 
lrckei generácie a da lšie perspektivy Jej dymtmiclséh._ 
rozvoja. 

Zllpas o soc1alisttr.kú kultúru chápeme ako IJI'Oce~. 
kiOI'Ý n1e ic uzavretv. ]oho prír:l>eh urču1u dimenzie 
vn(ttropolill!'kct 1 medzlnilrodnct slluilclo. V nej sa po· 
llli rk~ l ohčianskv formule pusto( umelca a !cho ume
lnrká vi POI'Pct. Kal.dý z nás pozn ..l zo svojej denneJ 
pmxP. že práve obdobh'. ktoré l'ilunrujelllP, pozltlvnc 
ovplyvnilo tvorivé zámf~ I'Y mnohých našich členov. u1as 
t)ovali sn kt' ltéri1i sociallstlcko-reollstického umenia 11 

z mnoh1Ch lvoriv9ch činov a výsledkov vytvárul su prr; 
ľtl naše1 st'1Casne1 hudby. 

Pos1Upne sme prekonávali pozostatky kl'ízovych rokov 
v zmysle Poučenia, ktoróho plntno~t je stálu. Upevfh. 
v1di sme 5ocllll tst i cký t:harakter hudobnej tvot·by a hľa 
dali úmerný ltlllelecký výraz s(tčosných potrieb a ná 
rokov vyspelého, esteticky rozhfadcného občana. Orgá 
nv nášho Zv!izu vychádzali v tomto úsil! z Ideového 
programu práce ZSS. ktorý sme prl1alt na záve1· ná~ho 
IV. zjazdu Pamätáme ~a. ako mnohl našl nepra jn!ct 
spochvMovall ciele tohto ideového pt•ogramu. ako v y
slovovali falošné prognózy o umeleckom preš!apovaul 

• • .ne 

' na mieste, o dobe. klorá úda1nf> prfnes1e lrm estetick (• 
cllktát, v ktorom veru umelcov strntí svn1u llllle l .. cku , 
tvár a rozplynte ~a v akejsi uniiikovall(!l tiiHPieckel 
rec i. Dnes vidTme. u){é to boli rološné p1ogn6Žy. 

Aby sme mohli naBu tvorbu zodpovedne hodnotiť, pn 
pome ii me sl slová gencrá l neho tatom nika ÚV KSČ Gus 
táva Husáka na XV. zjuzdP. KSC. ktot'9m l charakterizo 
val závailné trendy z o l)dobia medzi XIV. a XV. ztaz
dom. Súdruh Husúk hovoril: " Zásadovou a citlívou po· 
Tifíkou sa podarilo posilnil socialistický cha1·ak ter naiej 
kultúry, sformoval' tvorivý f ond, !>.pätý .so stranou a 
socializmom a rozvinut bohatý kultúrny život". 

Azda nikto nepochyboval, ze na celoÍn tomto procese 
sa mohol podieľať koždy z našich členov. Prijal! sme 
do ZSS viac mladých kandidátov a vrátili č lenstvo tým. 
ktol'l sebakriticky priznall chyby z krlzových rokov. 
a u k torých sme presvedčeni . ze Ich tvorba patr! do 
nHsej spoločnosti. 

Tvorivú metódu socialist ického realizmu usilujú sa 
tvorcovia uvádzať do praxe a teoreticky rozpracováva! 
Denník Pravda. ako al ostatné politické 1 odborné časo
pisy, najmä Hudobný život, prlnúsall podnetné štúdiP 
u články, ktoré posúvull v teot·etickej rovine naše po 
znanie dopredu. Poiladuvka zvýsenci náročnosti v tejtr> 
oblasti je a mus! sa stať 1ednou z kfúčových C1loh v bu 
clucom obdobi. Hudohná krltiko 1e významným n ástr..l 
JCJm k ultúrne( politiky. .,Preto pl'i hodnoteni umelec 
kých diel " . ako sa uvádr.a v správc XV. zjazdu KSC, 
,.kl adieme vysoké požiadavky tak na ich umeleck ú hod 
notu, ako ai na ich ideový obsah. Umenie, preniknnt ~ 
komunistickou sll·nn!rkostou. kloi·é tvorivou metódon 
socialistického realizmu, bohatosl ou fo1·iem umeleckéhu 
vyjadrenia zobrazuje mnohotvárny život náiho r udu 11 
jeho zápasy, bude mať vzdy podporu strany a rudu " . ... 

CLENOVJA ÚV ZSS 
I :uba BARICOVÁ, Pavol BAG IN, Igor BÁZLIK, Vla 
d1mfr BOKES, Ladislav BURL1\S, Ľubomfr ClZEh, 
Oto FERENCZY, Dezider KARDOS, Stefan KLIMO, 
Anna KOVÁROVÁ, Onclret LENÁRD, Alexander 
MELICI IER, Zdenko MIKULA!- Ladtslav MOKRÝ, Mi
lan NOVAK, Zdenko NOVÁL;EK, Andret OCENAS, 
ladislav SLOVÁK, Eugen SUCI!ON, ·sarlolomcj 
LRBANEC. 

KANDIDÁTI ÚV ZSS 
Ľuba BALLOVÁ, llanuš D0MANSKÝ, KlárA HAVLl
KOVÁ, Tadeáš SALVA, Ter6zia URS!NYOVÁ. 

KONTROLNÁ A REVIZNA KOMISIA ZSS 
Vlastimil HORÁK, j úlius KOWALSKI, jaroslav 
MEIER, Tibor SEDLICKÝ, Eugen SIMONEK. 
Náhradnfci: O!ga PAVLOVSKÁ, Je ia SPľľKOV Á. 

Po ~končen! V. z1azdu ZSS stretol sa novozvo 
len9 ústredn9 výbor ZSS. Na svojom zasadnutí 
zvoli l ZA pt·edsedu Zväzu slovensk5•ch skladateľov 
opäť národného umelca Eugena Suchui1a. Pori 
p r edsedami sa stali: zasl. umBiec dl'. Stefan Kli-
1110 a zasi(Ižilý umelec Milan N ovák. Clenmi pred· 
~ed n!ctva sú dalej: Ľnba Boricová, Pavol Bagin, 
Vladimír Bokes, Ladislav Burlas, Anna Kovái'ová 
a Zdenku Mikula. Za vedúceho tajomnlka ZSS bol 
zvole.ny Zdsl. umelec Zdenko' Mikula.. • 

Kontroln á. a rcvfzna komisia ,zss •zvolila za .sv.oj• , 
ho predsedu Vlastimila Horáka. 

\ ,., 
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Súčasné obdobie tvorby slovenskýc,h : sk .lac!~t~ľqv .. mož
no považovať za obdobie. zrenia. čl dozrJev,anlíJ ... Mpzell)O 
to tak charakterizovať z. niekoľkých dôvodov. Predovsot-

' kým z toho. že na Slovensku v .súČasne! dobe . pôsobi 
a nklivne tvori niekolko desiatok sk ladateľov,. približne 
piatich skladatefských • ,l(eneračných vin. Samozrejme, ze 
Ich hqdobná reč, hooi vy rastatúcn te1'!1er i z 1ednc;>tn.él1o· 
spoločného základu - z domácl<.;h tradfcli o z. pokro
kov9ch tondenc!J klasikov huďby 20. storočia ' - te znač· 
ne diferencovaná. ' · 

.Vychádzajúc z difet·cncovanosli sklad o tel s kých Pl'e· 
javov jednotlivých autorov. nemôžeme sl nevsimnúť ďa l
sl pozoruhodný fak t, podil::ľa1úc! sa na formovani pro
filu súčasne! slovenskej hudobne! tvorby. ]c n i m I'OZ
kirovanie zorného pofa - námetov a obsahov huúob
ných výpovedí. Akcentovanie spoločenske! závaznost1 
nov9ch diel. s k tor9nii sa stretávame v muter1<iloch 
XIV. a XV zjazdu KSC v Koncepcii ďa l~ieho rozvoja hu
dobnej k u ltúry SSR, ~ko l v Ideovom prof(rume ZSS IHC 

uplynulé obdobie, Sl!' odrllzilo v rade diel, k toré sa 
Inšpirujú velk9mt udalostamt našet sociall!.l ickej pri· 
tomnosli a v~znamn9ml výročiami z nascl národne{ 
a revo lučne( hlstót'le. Zväz slovenských sklodotefov pod 
POI'Oval vzni k diel venovan9ch 25. v9ročtu fe1Jruárov9ch 
udalost!. 30. v9točl u SNP a 30. v~ročlu oslobodenia 
Ccskoslovonska Sovietskou armédou. Vznikli diela. ktO· 
ré jednoznačne chai·a ktei·Izuj(I a dotvératú profily skla 
dmeľov tvoriacich pre socla iJ SIIGk ú spoločnosť. Súčasne 
treba nastoli ť otázku. či dielo takto orientované splna
ili vždy maximál ne umelecké ná1·oky, nielen pokiar ida 
o ideový zámer a obsahový zmysel diela. ale i o Jeho 
celkovú hudobnú realizáciu. Rozširuje sa žánrová OI·ien
ltíc ia tak u 1ednotllvcov. ako u generácií. jp potešiteľné, 
ie našl sk ladatelia nelnkllnu1ú k úzko vymedzeném u 
žámovému okruhu. nestávafťi sa tizkoprs9ml špeclalls-

' (Pokračovanie na 3. str. ) 
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.• NEUUZľJ f: 80. V? IWCIE 1111l'O<Ienta zaslúžllélio umelca 
Bre ttslava Bakalu s me s l pripomenuli 12. ll . 1977. Bol v joe· 
not osobe klllHt·ts:om. operným a symfonick ým dirigen tom. 
l> k lddaterom. pedagógom. organizátorom a editorom )a náč ko 
V Y,ľ h .ctte!. ~ým, že z~pojll dneš ný VáchQv zbor moravsk ýt;h 
ttctte lt ek k uzkel spolupráci s Cs. rozhlasom. s mužským zi>O 
r om Opus a 11e~kôr s AkP.demlckým speváckym združcnhn 
Moravan. zalcžil v Bme druhý výborný mie~aný zbor vcllľn 
Besedy bt nenskei. Okrem zodpovednej čtnnostt zbormajstt·u 
vt~dol vyše 25 rokov orchester Cs. rozhlasu - až k jeho 
zlucenl~t so Symfonickým orches trom brnenského kraja a po 
VZtllk Státnej fllhllrmóole v Brne v roku 1956. z jeho nahrá· 
vak a ~ramoplatnl, ktoré sú uložené v archive Cs. rozhlasu 
v Brno, spomenieme aspoi\ symfonickú b{tsei\ V. Nováka To· 
mun a !':snil pannP. Janáčkovu Glagolskú omi.u a symfonické 
dtelll J. Suktt. B. Bak íl la sa S\'Ojou činnosťou, láskou k hudbe 
a obetavosťou sa zaslúžil o česk9 hudobný život, predovšetkým 
v mesto, v ktorom žil a ktoré miloval - v Brne. rB. Stčd rÓň l 

8 V IIOREHRONSKOM MÚZEU v Brezne dita 25. I l. t. r. 
slavnostne otvorili výs ta vu "jubilujúci skladatelia strane a 
spoločnosti " . J'l:ávštevnlc! sa na naj môžu oboznámiť s naj· 
v9~namnejšlml dlelamt národného umelca jána Cikkera a zo
sluz!lých umP.lcov AndreJa Očenáša a Zdeiíka Mikulu, veno· 
yanvml balu proti rasizmu v SNP, socialtsttcket výstavbe na
SPI vlasu a krásam slovenske! prfrody. Medz! exponátmi ne· 
chýba lú fotoreprodukc1o autorských rukopisov, hudobnfn a 
m:nanf spoločnosti za činnosť, ako aj fotografie z významných 
OIJdobf života týchto umelcov. Výstava, ktorú spolu s Ltte
rllt·nohudobným múzeom · v Bans kej Bystrici usporiada l Slo
vens ký hudobný fond, tt·vala do konca marca . 

• K NOVI!:MU PANTOMIMICKI!:MU PÁSMU "HRY" od Lad i
s luva Fialku v pražskom divadle "Na zábradlt" napísa l hudbu 
Zdonék Sfkol!t. Kladie volký dOrez na rytmickú zložku a p ,;y
clwlogickó vyznenie jednotlivých pasáž!. 

e ZACIATKOM MARCA zav!ta l do Berl!na 30-členný kolek
trv učtterov a žiakov ĽSU zo Samorfna. Na pozvanie dru~ob
nJch prlatelov z NDR navštrvllt hudobnú školu, s ktorou ma
ju u ž vyše lO- ročnú družbu. Ztaci ĽSU uskutoč nil! koncert na 
ktorom odzneli len s kladby československých autorov. ' 

• ORGAN Z KRNOVA. Ná- ~ 
roaný podnik Ceskoslovenskl'! 
hudobné nás~roje, závod Kt·nov, 
PU tri medzi na jv!lCšfch výrob· 
euv organov na svete. Tohto 
roku vyrob! koncertné organy 
v hodnote vyšo ll miliónov ko
rím pre J•Ozne symfonické m·
chostre, okrem iných i pre 
Státnu filharmóniu v Košiciach. 
Okrem týchto koncertn ých ná
s trojov vyrobia pracovnfcl zá· 
vodu aj rad menšlch organov 
do obradných sieni a cvičné 

nástroje pre Konzervatórium v 
Prahe a v Brne. Na snfmke or
ganár J, Kohout zoraďuje me
ch(lniku hracieho stoJ,!) pre Of·, 
gan do olomouckého Dómu. 

(V. Nemi!ekov6) 

• HUDOBNE: INFORMACNE: STREDISKO pri SHF pripravilo 
na 30. marca t. r. preht·ávku diela Mira Bázlika Dvanásti spo
tenú s diskusiou. úvodné slovo predniesol prof. J. Alb~·echt. 

• ORFEUS A EURYDIKA. Hudobné divadlo v Karllne uvletl· 
lo 13. 111 . t. r. premi6ru nového sov ietskeho muzikálu " Ot·[eus 
8 Eurydika " mladých leningradských autorov - s kladate!o 
Alextmdra Zurbina a libretistu jurija Dimitrina. Na snlmke -
z(t ber z predstavenia. 

• PRI PRILEŽITOSTI 15. VS!ROCII\ cyklu Spevom k s rdcn 
pripravila Hlavná redakcia hudobného vysielania Cs. rozhla· 
su v Bra tisla ve medzinárodný zborový konceľt Bratislava -
Poznaň, ktorý sa uskutočnll 20. lll. t. r. Na podujati účin
kovali Spevácky zbor LOčnlce pod vedenlm dr. S. Klimu a Poz· 
naňský chlapčenský a mužský zbor, ktorý dirigoval prof. 
S. Stullgrosz. 

• ĽUDOVÁ SKOLA UMENIA M. Ruppeldta v Bratislave 
nadviaza la družobné styky so Státnou hudobnou školou Bu· 
dopešt XL, Vllány út 27. Táto škola patr! medzi najväčšie 
v Budapešti. Má vyše lGOO ži11kov a 70-členný učiteľský zbor. 
Prvé stretnutie (počtom 43 účastnikov - žiaci a učiteiiH) 
sa uskutočnilo v Budapešti v dňóch 17.-20. októbra 1976, 
kde bra tls !Ovsk! ž iaci koncertovali pri prlležttos ti vzn iku Zv~
z u socia listickej mládeže Maďarska. Na tomto koncerte od· 
zneli sólové a orchestrálne čfsla, zostaveni! hlavne zo skla
dieb s lovenských, českých .a sovie tskych autorov. Program ml· 
morladne dobre prezentoval našu vlasť. Uvádza l 110 muzlko· 
lóg dt·. Kornel Bárdos, CSc., známa osobnos t maďarského hu· 
dobného života. Počas pobytu v Budapeš ti sme s l všimli doh· 
rú spolupt·ácu medzi skladatelml a hudobnými školami. Uči· 
tella hudobných škôl maftí naozuj veľký výber inštruktrvnP. j 
lftcratCtrY. al(o uj výbet• základný• h škôl a e tud pre jeclnot· 
fiv{j nástroJe. Diía 2.-5. januára 1977 ĽSU M. Rupe ldta v Bru
tislave privítala Hudobnú š kolu z Budapes ti v hlov).lom mP.stc 
Slovenska. Vo Vládne! budove (3. I , 1977) odznel peč livo pri· 
praveny koncert zlakov. Páčila sa najmä práca slái:ikovéhC' 
orchestra, pod vcdenfm prof. Zároczkého. Maďarsk! hos tia 
zase prezontova ll na koncerte s kladby svojich sučasnych skla · 
du toľov. Pt·ednicslt al slovenskú skladbu násho sk ladatc lo 
). Kowalského - Suttu pro sláčikový orchester, ktorá mala 
mtmorladny úspech a bola perfektne predvede ná. Ceskoslo· 
venský rozhlas v Bratislave nahral niektoré čtsla, ktoré za· 
radll do r ellicle dňa 19. I. 1977. Nadviazaná družba s na jbliž· 
šlml susedmi bola veľmi dobrou konfrontliclou práce o bor·ll 
!'.kôl. ]ANA HRIUNOYA 

SKOLA A HUDBA 
Učitelia hudobnef v{jchovy 

onedlho dostantí novtí pom6c
ku, ktortí vyrobil n. p. Učebné 
pomôcky Banská Bystrica v 
spolupráci s Diaf ilmom Brati
slava. Jef označenie "diafón" 
znamená, ~e to bude diafilm 
synchronizovaný s magnetofô
novým záznamom zvuku. Tak!J
Io spofenle zrakov{jch a slu
chov{jcll podnetov umottfoval 
už a; magnetofón B 47, ku kto
rému bolo mo!tné pripojil syn
chronizdtor zvuku, pričom uči
Jet mohol sdm naimpulzovat na 
magnetofónovtí pásku Interva
ly posunu obrdzkov. V stíčas
nosti sa !:koly postupne vyba
vujtí tzv. Skalsk ým magnetofó
nom B 57, v ktorom te syn
chronizátor u!t zabudovaný. Je 
symbolick~, !te prvý dlafón, ur
l:ený pre hudobntí výchovu (V 
niektorých iných vyučovacích 
predmetoch sa už pou~!va} nie
len v rámci Slovenska, ale v 
rámci celef CSSR sa zrodil v 
Banske/ Bystrici a spr1stupl1u
fe /edno z prvých slovenských 
hudobno-dramattck!Jch diel -
operu DBTV AN od bansk obys-

Prvý diofón 
pre Hv 
trického rodáka V. F. Bystrého. 
Diafón je určený pre vyssie 
ročníky ZDS, ale i pre skoly 
II. cyklu (gymnáziá, pedago
gické §koly }, ĽSU a iné praco
viská v oblasti estetickej vý
chovy. Je v!iak navrhnutý ako 
ústrednd dodávka Ministerstva 
skolstva SSR, čím /e prakticky 
limltovan{j a; pol:et kópit, kto
r~ sa teda nedostantí do ob
chodne! siete. Tvorcovia diafó
nu "Detvan" sa usilovali vybrať 
kľtíl!ov~ scény a hudobné čísla 
opery tak, aby trvanie pri za
chovani de/ovef línie a drama-
tického ndbo;a neprekročila 
fednu normálnu vyucovaclu 
jednotku (asi 40 mlntltJ. Strie
danie obrázkov te v porovnani 
s filmom statické, avšak z 
technických prlčin nie te maž
nl na diafilm umiestnil viac 
ako 60 zdberov. 

Prvd, tlvodnd čast prlná§a in· 

formdci!' n vzniku opery. Dru· 
há l:ast prma~a päť o/mnvv 
opery 1 Na lúke, Na salai;i , ~la
tillsk!Í /armok, Vetva v poclve
l:er, Na Zvolenskom zámku /, 
oddelených medzilltulkaml , v 
ktorých stí použité Ilustrácie M. 
Benku. Verse A. Sládkoviča re· 
cituje zaslúžilý umelec I. Hra
binský, lyrický spojovací text 
rozpráva zaslúžild umelkyiía N. 
Hefná. Zvukové a obrazové zá
znamy stí z na!>tudovania ot•ery 
súborom DJGT v Bansket Bys
trici. 

Ako to u!t pri vzniku nových 
a novdtorských diel býva, nic 
je ani dlafón "Detvan" bez 
chýb, to vsak vysoko prevy.~u· 
;e komplex11ý estetick!} zdWok, 
ktor.tJ prlnáSa sklbenle tazyko
vef, obrazovet a hudobnet zlož· 
ky defa. Očlnnosf diela zuy!;u. 
Je l celkove dobrá Orove1! fa· 

rebných fotograflt. Možno ota· 
kdvat, !te po sktísenostiach z 
praxe sa v nafblt!t§tch rokoch 
obtavia ďal!:ie farebné dlaf 6ny 
s rôznou hudobno-výchovnou a 
hudobno-populélrnou tematikou, 
ktoré l pri r ozsírent čiernobie· 
lej televízie a filmu určite zo· 
hrajú nemaltí tílohu v hudob· 
nom rozvofi deti, nafmii vo Ili· 
dteckych §kolách. 

BRANISLAV VARGIC 

z redak~nej pošty: 
Po prečltant diskusných prl

spevkov "o súčasnosti 8 per· 
spektlvach slovenskej hudby" v 
rámci pt·edzjazdovej besedy v 
2, č. HZ, dovolte ml n lekolko 
úvah na tému: záujmová ume
lecká činnosť, ktorei sa dotkli 
poprednf r eprezentanti hudob
ného života nu Slovensku. 

K predzjazdovej 
diskusii 

Pri Dome kultúry ROH v Pre
šove účinkuje v rámci ZUC sku
pina s pev<lkov·amatérov v 
krúžku ARIA. Ide o spevá kov, 
ktor! sa st'tk romne venujú stu
dlu opern9ch ári! a Iných k la· 
slckých s kladieb. Pôsobnost 
tohto krúžk u le na galakoncer
toch, v agitačných s tredlskllch. 
na vern tsllžach, v obt•adnej sle
ni MsNV a všade tam, kde je 
po~iadavka na maló hudobué 
formy. rv troch prlpadoch na· 
krúcala nás už al televlzia so 
súborom TATRIN.) ' 

Niekolkýml slovami zmienil 
sa Zdenko Mikula "o problema· 
like toho, čo naz9va me ama
térske". Jeho výstt~nú mysllen
ku chcel by som doplniť hm 

tým, že amatéri, (t člnkujúci v 
rámci ZUC, nemajú skromné 
ambície uzatvoriť Sfl do .. s lu· 
l.Jilného okruhu fa núši kov". 'ľo· 
to fórum Im slúži len na prtl· 
varovan ie činnosti, pričom hB 

snažlu al o uplatnen ie v šir
še j vet·e jnosli. Zverujú sa me
todickému vedeniu osvell i:e
ných profesionálov, Ilko jo to 
ai v prípade spev!ickelto kntz· 
ku ÁRIA. Amatérov núti k to· 
mu tá skuto~nosť. ?.e dnesné 
publikum je skalené rozhla~om 
a hlavne televíziou, kto nasu~l 

bližšl vzťah k hudobném u ume· 
niu, ta k má i boha té možno~>tt 
ná vštev koncertov a d lvadul
ných preds tavent Ak si chc(j 
ama térska činnost udržať prl
tatefný š tandard, nemôže ko· 
ketovať s diletants tvom. 

V fanuári t. r . sme sa stistre
dil i na relácie pražskef stanice 
pod ndzvom KONCERT - HA
DANKA, vysielané denne 1 v 
priebehu febru6.ra. Nie stí to 
vlastne h/J.danky skladieb, kto
rých n6.zvy matti poslucháči 
poslat rozhlasu. Ide len o pre
verovanie znalostt, preto~e hlá
satel ka ltneď po zaznent sklad
by ohlasufe autora l tef rld
zov a mend koncertnýcll o 
opern!}ch umelcov . Niektoré sú 
ľahko poznatern~, la~ stí znd
me menet, pripadne celkom 
neznáme. Rozlzlasov[J tý!tdenmk 
oznamu;c ut pod spomenutým 
ndzvom I'Pldcie podlllul .,PRO· 
GRAM POPU LARNYCll MELÚ
DI!, KTOR/1 RADI POCOV ATE" . 
Tvrdi( v~ak o Janáčkovet hus
rove; Romanci, alebo o Borodi
novom symfonickom obraze V 
stredneJ Azil, ~e sú to popul ár
ne melódie, ie oduá!ne. Ale l 

V o t4Zke výchovy vedt1ctch 
}cáťlrov ZUC značne zaostava 
odborová organlzlicla ROH. 
:Veď pt•Avo odbory svoj ho času 
urobili vera záslužne! prúce 
pre amatérsku kult(trnu čin
nosť. Nastal čas dožlvan ia. Ve
rim, že z IX. vseoclborovl:ho 
zjazd u ROll pride smernica, 
ktorá naplni požiadavku, vy
slovenú Ladisluvom Mokrým: 
" ... muslme ludov(t umeleckú 
tvorivosť do určitej mtery re· 
habllltovat". 

V našom krúžk u ÁRIA s me 
sebestačnf v otázkach existľnč
ných, máme však nedostntak 
úžitkových skladieb, sú proh
lémv s výrobou notového ma
t ~:tr iálu. tožko zlskoť slovem,kó 
texty cudzlch sklaclteb. hoct 
spievame a 1 v pôvodných jazy
koch. V niektorých prlpadoch 
sa ohraclame k vlastn9m pro
kladom, no našou s nahou 1o 
slahHť po slovenských pôvod· 
ných :,kladbách. Kde ná j s ť In· 
formačné spojenie so súčasn)' lll 
edičným progrumom tohulo 
žánru? Stač ia dvu a lbumy opor
ných ót'ií z rokov 1955 a 1057 
l )cla Krčmérv a R. Macudzit'l
skT ) a Jeden album operetných 
árii od Gejzu Duslka? Molno 
by mttln úspech edícia sveto· 
vel pios t'1ove l lllora t(n·y s pcl· 
vod ným a s lovenským textom 
- podobne a ko česká "Lidovó 
edice". Ak takýmto poziaduv
k{tm bt•ánl ekonomika vyda vu· 
teľsttev. mohlo by sa uiudiť 
vydavatel stvo pre ZUC s povin
nou abonentnou účasťou vsel· 
k)•ch kultúrnych zariadení HOli 
(DK, ZK, CK). 
OaJ~ou závažnou otázkou 1e 

napr/ek t omu chválime rozhla
sov!} čln " Koncert - hádanka" 
predov§etk{jm preto, lebo sle
dufe výchovné ciele. Zato vSak 
nemožno stíhlaslť s rel6.clamz 
pod názvom JEDNľM PRODOM, 
t. f. polhodinkou hudby a spe
vu s naSimi spevákmi, stíborml 
a orchestrami. Také relácie, 
kde hudba prtídt bez prestdvky, 
bez ľadu a skladu, sú nevýhod
né a je povinnosťou rozl!losu 
hlásil aspoi1 autora a názou 
~kladby. Z lnýclt tanu6.1·ovqch 
rPltícU spomer1me Z PESTREJ 
PALETY, ktorá mala na pro
grame menet zn6.mu lwdbu ~P
uersk!Jch národov. Zau;al I/PZ 
.znamenzt!} vfíkon fubilanta [do
živa sa u !l 75 rokou J, národné-
ho umelca Zdenka Otavu v No
vákovef Balade o du!lt (podľa 

J. Nerudu) so sprievodom or
cltestra. 

sebarealizácia členov takýcliťo 
krúžkov. Ak má svote uplatne
nie v televfzii r elácia .,Spieva 
celá rodloa". značne vy!;i11 u 
umelecktl 11roveň a zúulem ve· 
rejnosti by mohla mať reHlcla 
amatérskych spevákov klasic
kej plesne. 

V zOverečnom diskusnom prf· 
spevku Z. Nováčktt sfi uvedené 
jasné, pra vdivé a potrebné pos
!ullity na kritiku. Nás - a ma 
térov - by však zauj!mall tio~ 
recenzie na ama térsku činnosť; 
sústreden(! v lluclobnom živo· 
te, keďže v dennej tlači sú roz
drobené. 

JOZEF BRANECK'2', Prešov ... 
Pozn. red.: Vrtame príspevok 

náibo ilitatefa l teho prlpo· 
mienky na edičný program YJ• 
davatelstlov pro ZUC. Verime; 
!e sa týmito otázkami bu da po· 
drubnojlle zaoberať OPUS a 
ostatné zainteresované lnítllll· 
cie. Pokia l nál duplsovatef ho
vori o recenzneJ č innosti na 
strlinkach HZ, ten tolko: pr* 
lpeclallzóciu núl ho l!uoplall 
na ntllzky pro(eslonétnel hnd• 
by, sa - lial - nemillemt 

pravidelne zaoberal' problema• 
tikou ZUC:. Tomn slúii napd• 
k lad l!aaopls Rytmus. Nezne mt• 
né to vlllk, lo sa k závalnýll1 
otálllkam, akcl lim, podnlailllm 
ZUC nRvyslovuje me (viď ll. 4 

HZ) . Rovnako podnetná la pri• 
pomlonka s. Braneckého k te· 
levlznemu pro,lu·amu, ktorý hy 
prevMIJ - sCiťalnou formou -
kval ity spevákov kla.lnkftl 
piesnuvfll llteratCiry.. . -R-

Vo f ebruári poskytol d6ležllé 
relácie Ceskoslovenský rozhlas 
v Brne. Niekoľko'krtít sa stístre
dil na spomienky k nedožitým 
BO. narodeninám zasltíWéllo 
umelca Bŕ. Bakalu, ktor!} 
okrem Iného - uskutočnil pre
mt~ru fanáčkouho Zápisntka 
strateného u~ v roku 1921. Kla
vlrne sólo z tohto svojr6.znelzo 
piestlováho cyklu zapôsobilo v 
;eho podant naozaf obJavne. Pl
zeňskfí rozhlas sa blysol cenn{j
mi koncertami, ktoré zahŕ11alt 
podstatné dielo významného 
českého emigranta J. V. Sta· 
mica, ktoráho 260. výročie na
rodenia si tento rok pripomí
name. Z dielne slovenských ná
rodn{jch umelcov sme na sta
niet Praha počuli Symfontettu 
f. Cikkera, Východoslovensktí 
predohru a ll. symfóniu - O 
rodnef zemi D. KardoSa v po
dant Sym[ontck~!to orchestra 
Cs. rozhlasu v /Jral/sl ave pod 
taktovkou O. Lenéirda a Ľ. Raf
/era. 

Oslavy 29. výroNa Vítazného 
februara bol/ lwdobn.Qm vyt:le
l amm o rozlllr1.~e vel'ml dofii'P. 
pripravl'né pror1ramom Pleme 
bo;u;tíce a vyvrclloltlt symfo
nickým koncertom so stícasný· 
mi skladbami nasicl! a soviet
skyclz maJstrov. 

BOHUM!R ST~DRON 
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V. ZJAZD ZVÄZU SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV 
Zo správy OV ZSS, ktorú predniesol dr. Zdenko Nováček, CSc. 

(Pokračovanie z l. st1·. l 
taml. ale odva~ujú sa vstúpiť i na píidu žánrov, ktorým 
dosia l nevenovali, resp. venovali len okrajove svoju 
pozornosť. Považujeme to za iednu z prlznačných čŕt 
dozr•evan111 - odvahu projavlf sa na n eznámeJ pôde. 
Aby sme boli konkrótnl, vznikli napr. nové operné die· 
Ja - da lo by sa povedať opemé p rvotin y a utorov. u 
iných dochádza k postupu od zborovej tvorby k nároč· 
nemu komomému pro javu. č t h udbe koncer tného typu. 
Napriek tomu v!iok e~te stále sa u nás zanedbáva ob· 
lasť inAII'Uk tfvnej tvm·by a tvorby pre amatérske súbory, 
tvo1·by podporuj(JCBI aktivitu zííuimovet umeleckej čin
nosti p rílc2ltos tnej tvo•·bv pre občianske záležitosti. 

Tvorba lllovenskvch skladateľov vstrebala do seba rad 
hudo bných s týlov a kompozičných metód pretavených 
Oh(Jimostným tvorivým pr!stupom jednotlivých autorov. 
V sú~asnosti nie t v naiich l'adoch skladateľov eklek
t icky preberajt1clch m6dne tendencie, ani ortodoxných 
reprezentantov toho ktorého súčasného trendu krajnej 
model'ny. Viac na i;ich sklada teJov -- a plat! to pre 
príslušníkov vsetkých ~cne1·á ci! - tvorivo využíva PI'O· 
htnedkv novsích tónových organizácií, ktoré si(J:Gia ako 
výruzové možnosti. čl prostnedky na umocnenie dyna· 
mickostl hudobného procesu v dielo a co lkovó tlmočen ia 
zvoleného oh~ahu . .,Naia strana", ako sa zdôraziiulo 
v :;prflvo Prodsodnlctvu Ov KSČ o ideolog lc kol p rllcl, 
.,nielenže u znáva právo na experiment. na hfallanle vt
razuvých PI'Uslrlod kov, nlo toto právo podporuje, je 
za pt11é uplatn enie Individuálnych vlôh a talentov, za 
mnulio~tran uost' ľoriem e žánrov, vychádzatlicich z me· 
tódy suclnlislického l'llDllzmn." Základnú tendenciu n a-

V diskusii uylilúpll aj predseda V!íboru Slovensk~llo 
hudobn~ho fondu a !llif opery SND Pavol Bagin. 

Sn!mka: R. Polák 

tíEl"l tvorive! orientácie, orientácie na rozvíjanie socia
l istickej kultúry prostriedkami jej zodpovt:däjúcim, bu
d eme l naďalej dôsledne l'ozv!ja(, pričom znova vyhla
suje'lle, že nesúhläsíme s autormi .,charty 77" o obmedze
n! UllltJICCkoj s lobody, SÍI'Okého IVOo'iVeho Z!llller<•nia ta· 
Jentu. Nase 1stuty vo Vf'dcní i.uítu sú rovnako silné ako 
nase vedomie u ~právnosli naše1 cestv. 

Dovoľte,. aby sme sa teraz h lbšie pozreli na niektoré 
zautrmuvé vlo~tnoHti al<llvJtV sklodatefov. tvorby z pu~
lcduóhu ut>liobJII, l<tur;; tnúmc na n1ysli. Siroko sa ve-
novull nuš l s klatlatuliu u pcrnu t tvo11Je. Súvisí to isto ~ 

tím. Ze viacerí tvorcovia du~reli ui umeleclw, vysl,(l:;at i 
Sl Vlucoré iiiÓ t'UI'IIly, videli l lÍSptJCIJy našich s plčk()Vých 
opie r, čl lak lcli dulerlljšia tvorba vy(Jslila liu opernej 
uhlusti. l'odl'u nuilel :t.viizuvoj regis,r.:ície vzniklo v lOJll· 
tu oiJtlohí U oporuých die l, vi;ltanc telev íznych utJic~r. 
V1aceré z ni ch snw videli v ]UVJskovej podobe n nn roz
lil.ných besedtich l v kritikách sn hodnotili prevužnu 
s nalielwvou poziudavl<ou ozrctmiť s i diferencovan\• prí 
s tup sklutluterov v tcllo náročnej umeleckej forme. Co
Ja táto tvorba vyréisllu z presvedčenia, že operná tvorbu 
j(; potrobnú dnešku, dobrá opera sa natrvalo udunHic n! 
vo vedomi rudi, umožiJujc pr!példne prelínaf viac časo· 
vých rov!n a hladá umelecké PI'OS lriedky pre stvdrn onie 
t~ povo rozdielnych posli! v a situiicií. Máme radosť 

z tohto •·ozvota. i keď na druhej strane konštatujeme, 
že ani jeden z autorov nezobrazuje na operne j scéne 
sf1časnosť v je j reá lnej existencii, dynamike jej vývmu. 
~i le a pdťu:Giivostl. Väčšina t5chto opier vychádza z kla 
sickcj Ji te l' á J•ne j predlohy a tým vlas tne neodpovcdá 
na páľčivé otázky súčasnej opery a neprispieva do rie 
lienia zložitých otázok súčasnej opernej javiskovej kreá· 
cie. Možno vsak PI'Oclpokladat, že niekorko rozpracu
Vé:lných opier túto medzeru predsa len aspoň sčasti 
odstráni. 

Siroký je .,nenoslov novej symfonickej tvorby. Spič· 
kové symfonické a komorné diela sú prínosom do ume
leckej genézy socialistickej hudby a nie sú len zauj!ma
vým pr!s pevkom k individuálnemu umeleckému vývinu. 
ale k našej hudbe ako celku. Vznikli, pravda, l symfo· 
nické a l<omorn6 skladby, ktoré sú príliš závislé na 
vzoroch a v dôsledku toho nedosahuj(J očakávaný este
tlcko-tdoový účinok, pôsobia skôr epizódn e v kontexte 
našnj hudby. 

Naš! skladatelia venujú pozornosť i kantá te. Je sym
patické, /:o s l slovesné predlohy vyberajú od pupred 
ných slovenských básmkov a chcú Ich tdeovo-ostotickl: 
poltatic umocniť Jtudobnými prostr iedkami. Kan tátu nu 
zosturla. Jet vôiia uevyprchRia, pravda, z11 IJredpokJadu. 
že hurloiJný tvorcu vio naplniť pomocou dokonaleJ myš 
honky a umelm; kel di~cip lfny pries tory básne zA u jlmn 
vou hudbou. Mólme mokoľko nových J(antá tových diel. 
k to ró pôsobia ako otvorony doty k s dobou, 'ktoré zost/1 
valú vot·n6 vcľko l trnliícii an_qniovnných kantátových ro 
rlom. Ncmoino si v~ak nopovslmnuť, že l v d lo lnch 
relatívno dotvorených, sn v našoj ka n tá tovej l p iosiw 
vej tvorbe zakoreúu jo vola smútku. Do teraz sa t u ne· 
podarilo precítiť pozltfvny zmysel nalej pritomnosti. ... 

Socialistický 
charakter 
hudobnej 
kultúry 

V IJOSiedn ých rokoch sa niektor! skladatellil čnsto 
vracall k zborovej tvoJ·Ile a v nejedno m prlpacle oiJo
hatill tú to oblasť. P1·evnžne 1 tu neide o IVI'ické drob· 
n osti. ale väčšie zborové d iela, v ktorých sa tlmočia. 
zlivaznofsle myšlienky i city. Žiar, nevytvárajú sa jedno
duchlie koncipované zbory a zaužívn l su zvy k p!soť IHn 
Pl'e špičkové Pl'oťesiunálno te lesa, .k tore zvládnu i na l
zložito Išl sk ladä teľský r ukopis . 

Bila ncia Inštrumentá lnyc h koncer tov s lH'CIIflsll·om te 
s!ce početne uspokolivlí, Hv~nk n h'll(toré z lýcllto knn
cer tu ntn 9ch d iel ešte n eotlznell, ll.l kze nen1ozno posúd i ť 
Jeh h odno tu a ic h spo ločenský dopad. Koncet·ty, ktoré 
snHl poč uli . nrevožne obohatili nasu tvo rbu. zdá su vsak. 
zo nio sú trvalejšie zafixovan é tak, ako špičkové sklud
by symfonické a komorné. 

Oblasť zábavne! hudby sa stala osobitne sledovÁným 
člá nkom nai.el sociulislicket kultúry PI'C loi mnsový uo 
~n h. Skluclatelitt zábavnet hudby, organlzovunl v ZS::>. 
st{J IJ v puk1·!zovom obdobi ored neJuhkou ú lohou. Vo 
SVOtel tvorJVel sľéiO, VYtVárať také dielo . klorq by SVO· 
lou umť'leckou kvalitou. ideovou Jednoznačnosťou u pr!
(.,ž llvosťou zlsl<al! slovenského posluciJáča a p(\vodnej 
s lovenskej tvorbu zá bav ného žánru vydobyť trvalý s po
ločenský kredit. V prvP.i fáze šlo o to. aby sa naprflvili 
~kody v jednostran ne sa ubera)úcei sfére pos lucl tlít'ske
ho záujmu. ktorý so dlhši čas orientoval no co!>lo hu 
ctobne nei nvenčn ú tt obsahove ban(Jinu úrovei1 na1mtl 
zá padného s lá,g J'll, Je všeobecne známe, že V t0111 Č(JSO 
bol J'OZhocluj(Jclm fakto rom komerčný aspokt, ktorý vý
r rJzno b•·l.1nll existencii ta kých huctolm ých die l. ktoré s le
d:JVul! aj v tejto ob lasti vyi.sie ume lecké c ie le. Bolo PI'O· 
to potrebné, zamerať sa na vytvo renia podmienok pre 
vzn ik n ovej. umelecky náročnet tvot•by. 

V oblasti politicky an.11ažovanej piesne osobitn6 mies
to za u flmajú sklad by, ktorých vzni!< inšpi rova l národ
noos lobodzovacf bol ntíšho rudu a oslolloditeľskú úlohu 
Sovietskej armády. Tak k 30. vý •·očiu SNP vzni klo množ
stvo pozoruhodných d ie l. Mnohé z nich in terpre tovali 
naši POJJrednť speváci a skladby sa vracajú do Zl vota 
CiiSlf:nillo. O pot rebnosti a životaschopnosti piesní tohoto 
typu svcdcf skutočnosť. zo v Ceskoslovnnsku vznikli dva 
fesuvuly [v Martine a v Sokolovu]. ktorú sa ul: plä ly 
ruk svstcmu ticky venujú vzniku, podpore a reuhzácll 
IJOIIllr:kých a spoločensky anga?ovaných piesn!. 

Polilickó plesno sa stali témou rozličných školeni 11 
som•nái'Ov, z ktorých za najvýznamnejšie možno pova
irnvať sympózium u politickej a robotníckej piesni v Mos
kve v •·oku 1975, kde v prlcbnliu trojden ného rokovania 
odznul11 vlacoro o<IIJOJile [undovll n ých t•c[erátov a kda 
HU s veľkým z(llljmnm stretli toorclické pr!spovky a hu· 
dohné u l<ú/;ky i nusi r; h z tí stupcov. 

ZC1muvCJ pa le to sluvonsl<ej zábavnej hudby sa rozšíri
In . Spomoitme este. žo v rúmci rozh lasových súťaz! 
.,l' ies i•uu za micl·" a .,P iebne našieh d ni" vzniklo okolo 
IJO pocliodovýc h piesn! s temat ikou budovateľskou, vlas
l<'nuc kou a vojensko u. Piesne u kantáty s vojenskou 
tcmutlkuu sú náplftou celoštátnej súťaže .,Zlatý palciit", 
ktlfJ výzuonmó úspechy dosiahli via ce r! naš l s kludalella. 
'J vor bo v oblas ti tzv. vyššieho populliru sa venuje po· 
merne nHl lý poCel autorov ( snáď z dôvodu molého pro
Pil.'o:OVania a využitiu te it o žánrovej kategórie). ale aj 
tu vznikli u z. QObré skladby. 

Rozvoj tejto tvor by vo velkej miero závis( od jej 
uplatnenia v mas(lvokomunikačných prostriedkoch, kde, 
ako sa dom nievame, ešte vždy , sú rezervy pre túto ob
lasť. 

V oblasti populárnej hudby zostávajú Isté problémy. 
Upozornil na ne nedávny mater iál Predsednlc tva OV 
KSS .,Koncepcia lľaliieho rozvoja zábavnej hudby na 
Slovensku". Nedosta to k p repracovanet ·este tiky tejto ob
läSti umožií u je ešte manipuláciu s touto produkciou 
a často jednostranné preceiíova nie pďpulárnej hudby 
v živote. Zväz slovenských s kladaterov hladá možnosti, 
ftko rozvfjať tento žáner v súlade s ku iWrnou koncep
ciou našej spoločnosti. Bude lntenz!vne jšhi rozvťjat tak 
estetiku - najmä problematiku hod noty, kritéri! s pola· 

tonského význam u a pod. 

Zaoberali sme sa prob lematikou tvorby naš ich skla
daterov, n o zatia! sme nespomenuli podiel náiiho kon· 
cer tného umenia. Vysoká úroveil našich ini;trumentá l· 
nych l vokálnych telies, komorn ých súborov a jednot· 
llvých špič kových Interpretov Inšpirova la mnohých skla· 
date!ov k tvorbe d iel. 

V por.lednom obdob! sa Í I'On t slovenských koncertných 
umolcov značne ruzifril a kvalitaUv ne obohatil nle
kufkými výraznými talentami. Je v záu11110 nás všo tlw ch, 
uby smo tento kvantita tívny a kvalitat!vny ras t lnter
protQv podch yllll, podporovali a orientovalt ~prúvnym 
blliOt'otu. Sme presvedčení, že predpoklady na to sú a zo 
prvé ha·oky no te jto cesto l!Ž mámo za sebou. Treha 
vysoko hodnoti! in teuzitu • ;l':ol1poved nosť. s al<ou sa 
llfl š l Jntei'P I'ell prerlsta vili n a 41lllohých kom:ertn~ ch a 
podo iJn ýc h IJod ujatiacll, poriadaných Zväzo m, alebo Iný
mi lnstJtúciami. 

Slovensk! Interpreti - sólisti, komorné súbory l Ol'· 
chcst rdlne tolosá absolvovali rad koncer tov, ve novaných 
v~znamným spoločensko-politickým uda lostiam a výro
éiam, v proclzjazdovej a predvolebnej aktivite domon 
s trovall svofe umelecké dispozici.f: i svoj občlan&ky :oo· 

s tol na vysoke! úrovni a s ve!kou dávkou úprimnos ti 
a zodpovednosti. 

Nemalú podporu zo strany Zv!izu slovenských sk la 
daterov s t zasluhuje •·ozširovanie intcrJJmtačnej bázy 
novými komornými súbormi. Domáca tvorbu sa pre ne 
~táva základným kemei10m repertoáru. a to te vvznam
ný kvalitatlvnv pos un v orientácii na pol l lntorpretač· 
nom. Podobne te potešu júce 1 úspešné repl·ozentovanle 
sloven~kého interpretačného umenia na zahraničných 
pódiách. ci už ide o výborné u miestnenie sa v medzi· 
národných súťažiach alebo o pôsoben ie na koncertoch. 
Jo v našom záujme. aby sme včas a sprllvne podclw tili 
vyrazn6 talenty a poskytli tm moznosť prezentova ť svo· 

te umen ie systematicky. 

IV. z jazd pos tavil pred muzikologickú oblasť ú lohy1 
kt oré s(J najpá ľčivej~ ie najmä v oblasti marxtsllcko-te· 
nms koj kritiky a estetiky. Tieto závažné otázky mal n iiš 
Zväz neustále na zl·etell. Situáciu na poll k1·itiky sme 
su snalill zlepsit najmä zoJ•gantzovan!m politických ško· 
Jon! a odbOrných prednášok. ako a j priamymi rozhovoľ· 
m1 s niektorými členmi ZSS. KažclOI'očne sme pre na· 
S1ch členov a k!lmlidátov pripravil i tri Ideové prednliš· 
ky, z ktorých spomeitme aspoii tieto: Este tika a muzi
kológia, Funkci a umenia, O hlavných princípoch so· 
cla llstického realizmu, O záveroch XV. zjazdu KSČ s oso· 
bitným puhladom nn kultúru. 

Podobnou predndškovou činnosťou smo sa snazlll obo
ltn cov~:~ť i odborný obzor nas1ch muzlko lógov. Z celého 
rndu odborn9ch špeclfickýcil pt·ecl n(l~ok s pomei\me: 
O v rcllolných zjavoch českej hudobnej estetiky, O nii· 
J'ndnos ti v hudba, O aktuá lnych pl'Oblémoch s(lČB!mej 
marxisti ck e j este tiky. Obidva typy prcdM1sok sa tešili 
u nas ich muzikológov dostatočnému záujmu. 

Možno konš tatovať, že našu m uzikológia postúpila do
Jm•du, žiaľ, veľa naš ich diel zatiaľ nevyiilo v tlači. Z::>S 
s11 sn11ží !.uplovat publikačné povinnosti Iných organizá
c ii u vydul muzilwlogické práco zo sominá1·a k výročiu 
smrti S. Prokofieva, Zborník muzlkologických pt•ác k 
XV. zjazdu KSČ, ktorý za111·ňujc okrom Iného at hod· 
notenie tvorby k 30. výročiu oslobodenia, v pláne ma 
vydanie podnetných š túdi! z nediívnello sem in ára Metó· 
dv anelýzy súčasnej s love nske j a českej hudobnej tvot·· 
h} . Najlepším doklädom o kvullte , rozsahu l závažnosti 
prác sú azda udelené ceny ZSS v oblasti muzikolbgie. 

Taktiež v oblas ti kritiky a publicistiky sme zazname· 
nali Isté pokroky. Podarilo sa nám zaktivizovať celý 
rud nových publicis tov, pravide lne prlsplevajOclch do 
odborne j i denne j tlače. Nemalú úlohu na tomto úseku 
zohralo za loženie kruhu mladých m uzlkológov. kto •·ý 
združu je vyiie dvadsat členov. Jeho ťí lohou je vychová
vať mladých m uzlko lógov a kritikov p re úspešnú dennú 
Pl'áCU. 

.••.. 
V posledných rokocli sa častejšie konštaroval nedos· 

tatok odbornej publicistiky v obla111i populárnej hudby. 
V snahe po zlepšenť vytvorili sme kruh publicistov po
pulárnej hudby, k torý združuje akt!vnych publicistov 
tohoto žanru . Člcnovl'l kruhu pracu fú Iba rok, teda o vý· 
s ledkoch sa zatial dá ťažko hovoriť, no verime. že n a
ša lntclaUva nebola mllrna. Muzlkológovia nadviazali 
kontakty s rozličnými kultúrnymi Inštitúciami l vedec· 
k ými pracoviskami. Za ú spech považu jeme ustanoveme 
styčnej skupiny českých a slovenských muzikológov; 
k tore ! úlohou je ud1·žiavat a rozvťlo f vztljomné vedec
kú a ideové kon takty. 

••• 

Pohlad na delegó.tov zfazdov~ho rokovania, ktort vo
lia novO OV ZS S. Snfmka: R. Polál< 

I keď väčšina členov a kandidátov prejavila o naše 
akcie záujem - mnohf z nich sa .aktfvne zapojili do 
rozličných podujat! - predsa n emOžeme byť spokojní. 
Ostáva približne tretina z radov členov, ale - !iar -
i kandidátov, ktorf si Zl'ejme neuvedomujú, že Zväz 
slovenských skladatefov 111 organizácia výberová, v kto· 
rei pasivita nemá miesto. Bolo bY žladťíce, aby všetci 
pr!slušnicl ma U záujem spoločnými sllamt rozv!jať klad· 
né hodnoty našej sociallstlckef hudobnej kultťíry. 

.... 
:Velkú pozornosť vinoval Zväz mladým. V. ro.k u 1971 

sa vo Zväze slovenských skladate!ov zrodila 1 realizo
vala myslienka založenia k ruhov mladýcb s kladateJo-c-, 
koncertných umelcov a muzlkológov. Kruhy m ladých sú 
o•·gantzované pri skladuteľsl(om zväze, teda nepatria do 
toho vn útorne j štruktúry. 

Clenstvo v t om-ktorom kru hu bo lo a podnes fe ts t9m 
vvznamenun!m, ie totiž pr-tpr·avou na vs tup do Zväzu 
s lovenských skladateľov. Každý z knthov. l<toré vedú 
sk1ísené osobnosti náš ho hudobného života. pracuje od 
začiatku n a základe p lá nov, zodpovcdatticlch š peclflc· 
k 9m po:lluduvkám. Mladi skladatelia sa strotávu jl1 na 
prelu·ávkach svojich sk lad ieb. Tieto p rehrávky obyčajne 
končia diskusiou o dielach, lnterpt•etJ napli'ia jú svole 
stre tnutia zas11 prehrávkaml novonaš tudovaných tllol. 
rovnako muzlkológovia a kritici sa na svojich schO· 

( Pokračovanie na 7, s tr.l 
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150. oliročie Beet'f!ouenouho úmrlla st dnes prtpomma 
ccltt kulllirnll suet Dramaturgiu SlouPnske( ft l harmói!IP 
te povnuuln k zaraden/u skladarelouet velkotepej M1s.~a 
~"tPIIlllts, ktore/ lnterpretdcw md u Bratislave ve/letí. t r a
drew. te1 /J raL/sla11sktl premMra u r oku 1835 pod takt ov
kou /. Kuml1ka bola tret!m k ompletným uvedenun d te· 
la u6bec 

Na.\tudovat roz9lah/y hudobný monument v obmedze
nom časovom priestore te úloha nelal !kd, aj keď sa na 
nu padutali due naful1č!ite a ~pičkov~ domdce telesa -
orchester Slovenskej fllharmónie a Slovenský f !lhar
monlcký zbor (zbormatster f . M. Do/Jrodtnský /. Spolu
úC·mkouall !ityria vokt1lnl sóli~tl. 

Ako vo väčšine pr!padou býva u~ priam zt1konlt~, di
rigent L. Slovdk pre obmedzeno5t čktsu staval SVOJU kon
cepciu hlavne na vystlhnutl zdk/adn~ho ndladou~ho lu
demo pr/slušných lJastl a snažil sa využit ich kontra~t
nost. Pochopiteľne . nemohol potom dostatočne uyul ut · 
hovar v~etlcy detaily, at keď na d r ulle1 strane nacMdwt 
oporu v rade krdsnyf'l! Sól - tak u Inštr umentalistov, 
ako vokalistov. 

S/JOmedzi sóll;/o/J tre/Jo u pruom racle vyzdvthn,ít 
kt áMe tuorený tón \uprani>tky Magrlal~ny /iajóssyoveJ. 
Upútala 1asnou or/tkuldriou a zrozumi/elnostou textu. 
tr:wnal'nou !StOtlJU, /Je7{Jel'ntjm zullírlnutlm a; exponv· 
vurujch Vlt.~ok Cel1í /l'f lllík11n fiOtllrtlil daB1e umeleckc
rwpredovanie a oprrwneno~t Jel nwrtunt1rodnef kart~ľl.l 

Ak lwvorlme o domác/rh sóllstoc/1. treba sa s uznwvm 
vy~lrmit aj o u!ilachlilom, citovo hllwko expon011anon• 
vy/mne kuncertn(lho IIWfslra f. Skoi·epu, hoci bol l:tll' 
t1.·tne lwndtcapovally možnostam1 .~vo1ho nástroja, l·m• 
t61J nadobudol príli~ komorn1í odttcil. 
Pulwtovo~tnu, pnfl?lllnou farúuu llla~u. bohatou ~cllop. 

no't ou tónuue; rlt (erf·nciClcie i mu u kd/ nou urúcnost ou 
upútalo ('e~k(J a/11\tJ...·rt f.i/111\e Mt.irooó. Vzácnu u~laclu;. 
lost. lilJI'UIIIlrmo~t a /Jo/wtú tónovtí paletu prt'U/,:t!zal llf 
pra'i,ktt /Ja.~tsta DoliiJor fecllítka. V tejto ~líuls/o~ti sf/ 
nám ?tar/a oyzclvdzmít napr. krá~ne '6/o v zdverel•twt•l 
Aynus. S tqm/lo tromt rttliuo moclPicmanymi vokrílnlfnU 
pr.rto1111 už mene1 kor~•.\pondoual mtestrtml pn/i~ prtPra . 
11'/ tenor l'ilél'la Pr,lntla. kt orlj pnlt.~llou mtenz11o11 SIIOf· 
llu lmlmskllho tim/Jru nl!raz narú~a/ pomernP vyronnm.tí 
lturmťm111 s61isl/(•A·elw kvarteta. V durte s altnm {11 A.c1 
nus l rlol·;c1wl však Pi-1/Jy/ spievw pr wm prtklculnP kul'l· 
VUIIIIIIe a cllli,Jo Twsad7"var intenzitu ~oojlzo hlasu. 

Sluvf'n.,ký fWwrmon.ický zbor si uc/ržal vysok~ para· 
n,ptre soojllo európskPho štandardu a at orchester pod 1/ 

(prau'ia nie he z kaz011 1 soltrlny vykon. 
ľľl u.~elk!ích vyzrl111hnutych vkladoell a spomillrlfllítll 

r<·zervctch malo v~·aA- uvedenie Beei/umerwvej M/\.\0 ~'l
ll"lllllls svofu atmu~f~ru, pnmemc /Í('itW.tí tah a mt!~PmP 
110 smelo zaradiť k umeleckým prínosom koncertnej ~e
zóny. 

24.-25. lf 1977 

Stdtna filharmónia Koswe vystupouala v posleänvm 
ta.,e v Bratislave wtil'~a ako rlľcilestc>r, sprr•vadZOf/11.'1 
líUt.,l n1kov lnlerpóclw. Po.>ledn~ 110.11 c;uanie toht o tele' a 
pod taktovkou ko~ick~ho oper 11!ho ~~fdirigentu Zclc>1H·u 
bllka sa zasllí.tilo o zaujímavý äofem. 

Bt/ek fe typom dóklaclne a .,taro~tlwo \tucluiúcelln r/1 -
rigenta, ktorg dtsponu1e navyše schopno:.tou preme.,/ 
SVO/U tvorivú tn.šplrliciu at na orclleslt•r a vypnút polon: 
teleso k presvedčivému, at Po su·ťmke teehn1ckPj k ua
litn~mu výkonu. Vďaka svo jef vylllkctlúcej pa mill z 1 oA·· 
1·em koncertu so sólistom cltrigoval cel1í proqrarn IJe• 
partitúry l dokdzal nadviazal cilll tllí, prtam idedlny kon 
takt s ~ráčmi a vypt!Ú( vSetky wh rezervy k mc/XImal· 
nemu vykonu. 

te zau;ímav~. že orcheoter so u!patom a sympallckym 
zm;iateTl!m dokdzal st vdn)OIJat pruú polotm•u prrHJľťlllllt, 
no 11 äruhe1, /cele /Jol niílen!í spr potirtuu \0/1/Phi·:Pho 
husll.1tu Valerija Kl imova, n.ebol srhoplllí wlr~at u'i ll!/· 
sokií priečku interpretatmích par umetrou, ktnrú naw/Citl 
na začiatku. Klimov predniPSot sólorní part popul arnelz·, 
Koneertu pre husle a orcl1ester D rlur, op. 3.~ od P. l 
CafkOII.sk~ho. Ako odciHWIInqr sovcetskej hu~lovef !ik:oly, 
clispotWfe wamenitou technikou, ktord mu douol 1111 
stvlin)ovaf virtuózne (tseky v omrat•ufúcom tem pe, l k etl', 
pravda, me vidy bez intonac'nlíl'll kuZOII. fello nd~trot 
ma svietwg, mäkk'!Í tón, scllopn,tí t•omt>rnp bolwte1 d/ff•
renciacte. Kantabíln~ tí~eky slllánionnl 1\/imotJ so .sn.l· 
hou, vyhnlí.t sa zmakčilosti , l'o n(/kon1ec uyúst1io 11 za
mernú obfPktiVItu podanw, ale, iwt, bez vzírtlZilPf~ieho 
osol!nostn~ho vkladu. 

J,adfslav Iloloubek nap1sal svoflch Desa{ l/Grldrlf na 
11la.s/nú /~mu pre veľk.zí orcllester v roku 1950, no cel 
kovfS ladenie sklaä/ly l výber Vlíruzouz}ch prostriedkov 
- ('l V harmónii, melodike {nie IJeZ náznakov na Sl•! 
vensk'í hudobmí folklór} - mtl nylo~ene romantlr!.·,í 
charakter. Hudobnd reč uar!dcií pripomína na mnoh1íl'il 
flsekor/t D1~oráka, ale esle uiac fose{a Suka a člastoc'llP 
fna;ma lJ lnUrumental'nom ~11/e 1 at llo/ou/Jkovho uN
teľa Alexandra Moyzesa. Po stráni,:e formouef scMmy 
Vl/VOlil si skladatel tzv. charaktPris/lck~ varitlcle. Ak 
by sme túto sklaälm chceli hodnotil ako celok , nnW 
l•y .~me v~ak pre fellnntlw~ varidcie spolol'ni'ho meno
vall•fa - pr!Wintí strul!nosf. Orchester dtelo stvdrntl na 
vyllll<:aiúre; technicke/ tJrovni - sn zmyslom pr e dyna
mie!.·~. ndladov~ kontrasty, dirigent nlož1l do interpref(J. 

cte znatnú ľ:ast SIJofel bohate; tvorwej invencie a za

slúžil sa tak plnou mierou o kvalitn~ vyzne111e. 

Za prauý d1riqe11tskt} koncert by sme mohli oznat:1ť 

Bílkm•u reprodukciU suity z hudbtt k Zeyerovef drama

tickej rozprdvke Radúz a Mahultena od fose{a Suka. 

Osobitosť skladaterovet hudby, r oztútenost teho svo; 

rázne/ lyriky, praud tajomnd rozprdvková atmosf~ra, 

dramatlckd pochmúrnosť, vrúcna spevnost, /Jur cu;úce 

napätie stavby charakterizovali Bllkovu prdcu s Ko!ilr.

kou filharmóniou a tak Jet výkon m6~eme prdvom ozna
ľ'if, pokwl sa týka lloloubka, 151 Suka, v kontext e do

terajbPf sezóny SF ako feden z vrchol ných umeleckl}ch 
::d'iilkov. Temnel vycizelovanosli kontúr - ú{:tnne za

:,adem}clt do Stro/co klenutfích naptttých hudobn!Jcl! 

z.-lóch - napomólzali ci/ príkladn~ vQkony fednotllvých 

sólistov, na tele so mqestívnym, technicky l výrazo!Je 

presvedl:wým sólom koncertnéh o matst ra Karola PetrO

cztho. V. ClZIK 

V r ámci Dn! maďa rskej kultúry 
v CSSR usporiadaJ Zväz stoven 
, k ých sklada teľov a Mestsk \ŕ dom 
kttllOrv a osvety v 13ralis1Ftve ve 
1'er z k omornej tvorhy maďa1· 
•k\ŕch sk ladat~rov (3. 111. 197'71 
Koncqrtné>bo poduJatia. ktoré otvo 
rl! d1·. Z. Novóčck, sa osobne zl! 
i'astnlll l dvaja morl'arsk! sk lada 
tella K. Lendvay a R. Sugár. Pri 
P•·vom poh ľade do p rogramového 
IJu llPtlnu prekvapi l a skutočnost , ic 
na k oncerte ne.lazn le ani jedno 
uleto z odkiizu 13. Bartóka a Z. Ko
dl\1\a. P1c:wntovatt sa tu mená 
tvorcov vä!:šinnu 'ilflršel sklnclater
skr.j generáclr (Ka dosa. Fat•kas. 
Szabó, Szervánszky, Sugií.t· a fár 
dányll, čo iste vp lývalo aj na 
.,bezproblémovú" aper cepr.tu. Sko
da, ze sme sl nemohli rozš!r i! 
~voj hudobný r ozh fad a j o k om
pozlc le m lndš!ch autorov, ako sO 
!otrov lcs, Uozay, Szokolay a p od . 

č 
Druhý k oncert Symfon ického or

cliestrR Cs. rozhlasu v Bra lisiHve 
sa k voli d lh~tl:: lll tl zallra n lč nemu 
ziljazcht tPlesa uf.kutočn ll už 27. 
Jchruárn 1. r. 11 patril jedi n6m u 
tvorcovt - l,urtvJJgovl van Ber.tl10· 
V(•novl. Náro/:ne zostavený pro
gram bol skuloi::ne dôstojným ho l· 
tlum vellkHnovi, on smrti ktorého 
uplvnulo 150 rokov a v n emenl,ej 
mil"ľP zata;>káva,úcou skúskou pre 
orcheqer. line!! v úvodných wk 
well Leonór y tlllznatll pod vedn· 
nfn1 dr. 1.:. HHjtera svoju sústre· 
tln n o~( H lerhnickv bHzpHčný vý· 
((r,n dokázal v priebehu večera 
ut!ri.at, ba postupne svoju (ti'Ovnlt 
rtfllei zvvšovilt. jednotlivé skup111~ 
soCRu su do~! vvrov nané, pritom 
ll'éHiicnou oporou IJývA tú slál::!ky, 
k lon! nezvyknu mat .. p r obl6mv s 
1r.dnotnvm .. záb!lrOm ; vyslovt>nc 
7nrl l1lf'níte sl lf:n tokriít počínali ely. 
chárt v sólach, no rovnak o su Im 
clrti'IIU 111 V Cl'lyl'h ~PkCiéícll. ~tal:! 
~IJOIIWllM skvo•lé ln::.nl! rohy zu 
Sr:htH'ZU Ero•c)', lll!P~to, 1111 kto 
rom l'.o .'iiO Zl\ iHijÍI llj naj)P])~il' Ol' 
r·ht:stre .. Prnvdét, nnmilm v tÍ Ili\ ste 
hovoriť azdH o rlokonn lej ln,tnr · 
p1·etácii, .to bV holo zbytočne pt o
hnané. Prihot!Jla sa nejaká tá Chr· 
hH~kl:l krásy: čt uz nepresn\ŕ na 
~tt•P. zaskrípan1e v suhre fdokon 
"'' v pl'fmoch - lle ostatne Ol tt 111, 
Hk llV ~ nw Cllt:CII I>Vl CHI kom PI b 
nt, r.st~ tti fnli r'HZP.rvv: prvli puity 
c livlľatn l alw· i u~nutP.IÍI . rím ~It 
~Jríl ľ?. t>l no~ť tónu]. lllPn:;IFJ zn~· 
te lunst artikulítCie lrozmllltt nf' nl 
1ok l\ ~lái'J kv v ll'ctc] téme l. (;tt.; 

tt Koncertu l. V! cl ku vša k SOCI\ 
ctlsponuio takou kvnlitou. žn je 
schopny nielen pasovať ba s ilt:t! 
tlwvenom, alo ho aj skutočne 
.. hrnt" na ctohrej mP.dztnárounOI 
(!rovni. 

Sóltstkou Beethovenovho lluslo
vl'ho Koncer tu D du r bola Jdpon 
~ka huslistka Sltizuka Jshikawa. 
., uto utlchuvankyn u p razskel t\MU 
>111f: uz v Bratt5111ve pol:ult a 1100 
vtedy v Mozartuvi pnlls nenadr h 
la, Jef stýlove POilalie sa zattJ i· 
nHtvo vvmykH lo z bn/né ho to~ Ili 
ťd. Ani k 13eethovenovi nr ·v(tllll a 
pristúpiť svuj~ky, čo u ne j zn a· 
men á muzicírovHť v drohných, Lti· 
l 1vo tvnrova n ych plochl\ch. Súst re
Otm lc na detail poveclalo mnulto 
o umelk yn i p1·edsa len m ej KUl· 
tt:1ry, kde vždy vlád la m1mn tura 
a nte r ozlozlt6 formy. Tým, io u 
lshi k awy 7il k<:~td\ŕ - i na,mcn 
~l motlv samostal n\ŕm životom, sa 
č ill~toč ne oslH I>ill velké oblll ky 
celku, v na~om ponlman! také do
ležité. Avšak Hl V\ŤľAZOVá ZIOÍ'I\d, 
< hápan á hu~llstkou neohvi'atne 
ran tazl(ne. postlvlllA relé vyznr>we 
~ITIP-1'0111 k lomu, čo zvykne1ne 

· označovať pojmom romantizu j(tLB 
tn ler pretácia. Co l ten trochu pe
jOI'at!vny odtienok by však oJOJ 
I'OZhodne nespravodlivý. lebo vy
~okú kulllvovd nost tónu, závtde· 
nlahodnO technickú Istotu a na k o· 
nt ec a 1 temperamPnt a vrúcnu od
clb n osť huJbP. spojila lshlkawa do 
osobil6ho, pr!jemne sa počúvajú · 
eel1o prejuvu. Sp o lupráca s Rojte
rom nebo la (najm li v p rvej časti l 
Ideálna, žiadala sa azda väčšia 
variabliila v tempách. V jedinom, 
úz\cos t livo presne držanom a pJy
n Ocorn prúde vyznela prfliš zell
havo; v osta tn \ŕch sa všetk o zjav· 
ne vy lepši lo. Vrcholom k on cer tu 
~a n epochybne stala Eroica, k torO 
Ra j ter dirigoval spam!! ll a vefml 
uvoinene. Lepsle m u pritom vy
sil svižn é, graclulúce úsek y - už 
clávn o sme u neho nemali mož
nost obd ivovať taký tvorivý r oz
mnch a vzrušenú dikciu. Pomal é, 
kontemplatlvne úsek y vypracoval 
Clynamtck y sice neobyčajne dô· 
kladne, ale bez pr!tomnost l on o
ho ta jomn éh o, uchvacujúceho Yntí
tomého n ap!HiH, ktoré n emožno 
uop!sať, tba vyclil(. 

I. PODRACKi 

c~ t nl 'arske· tv rb 
V súvtslo!>ti s absenclolt Bartóko
vel tvo1·bv treba poctotknM, ze 
!ento klns1k 20. stor. prežlva v 

dielach svo,tch pokl'!lčovatefov a 
jeho vplyv siaha až do sť1časnostt. 
Nebolo snátl za ten večer dielt~, 
kde hy srno necítili jeho noprltune 
pôsobenie. A kde sa zda lo. že ho 
nie t. hola tu zase druhá pritom· 
nost Z. Kodli!ya, u ktorého títo 
prer!~tavltella (s v\ŕnimkou dvoch l 
študovali. Vi.et lcy p rednesená 
skladby charakterizovalo l1'8dl~né 
kompozlčnl'! rny!:.lenie, stl n \ŕ ak
cen t na folklórn e c!tenle. spojený 
s tanPC:nostou, či bukollck o-pasto
ráll'lou náladou. 0 \crem spoloč· 
Rf-eh nMocln\ŕch prvkov k aždý 
tvor fl!ll p ri niesol a 1 čosi svojské, 
I'Jt'IOPnkovalefn é, pdznačné len p re 

jeho O'lobnost, napriklad Su~ár 
uplltal prcdovšetk5•m ka ntalu luus
tou pomalých part!!, Kadosa prPg
nan tn ou rytmlčnostou, Szerván
&zky priam vizuálne pOsobiaclml 
prfrodným i obrazmi ... 

Na k oncerte (JI~I nkova li n H~l 
m ludl výkonn! umelci, pôsobiaci v 
Bratislave [ ~i mč1sko, Plaskurová, 
Teleck\ŕ, Michalica, Michallcová, 
l:!ru nner], no zavltall k n ám aj 
hostia z banskobystrick eJ opernej 
;cény ( l zsófovA l 11 košlc \cého Kon
zervatória (Cipk ayová ] . Treoa 
ocen i ť ICh profesionálnu Istotu a. 
pohotovosť, veď n ie je k aždoden
n\ŕm javom hrať v\ŕborne al diela 
skromnejšie, menej slávne a me· 
nej obohra n6. 

. )A NA SUHAJDOVA 

Huslistka Gr~ta 
Hrdd a Otakar 
Sebesta absol
vovali v marri 
t. r . šest kon
certov v PĽR. 
Pod l a kritik a 
ao!ilých sprdv 
nielen dobre 

reprezentovali 
S/uoenslco, ule 
cln~tali aj ďal
ste powania llrl 
koncerty v Pol
~!.·u. 

s ešné K šiéké kvar e o 
Ko~ické kvarteto na svojom pOs· 

lednom kon1:erte v Ko5iciach 
u chváliln pr ftnmné publikum a 
presverlti ln o svojich stúpajúcich 
umcler.kvrh ambiciá•:h. U súboru 
je symp.atir.ká skntocuost , t.e pri 
stavbe svn jho kmP.ňového r e)JCI' 
toáru siaha po dielach sloven 
ských auturuv. Spoluprär.a s hu 
dobný mi skladateľmi prln!lia oboj 
st1·anne výraw 'é í•spechy. Súbor 
tý m slP.dujP. nielen svoj urnetecký 
rast. alp aj ro?.~irovonie nbzuru 
)JOslu r.hii~ov a správnu ol'ientácin 
pri vytvlí ••ani vlastnej Ideovej tvá
re. Na knno:e1·te Knliil: kého kvarte 
ta nrlznnln Sl líi: ikové l<vol'leto 
f nHll. fi JJ . !l:J, r.. v11n Beethovena, 
II. slál:iknvé kvao-teto J. Podpror:
kého a Slái: lkové kvartetn F dur 
.,Americkí'", op. 96 A. Dvoráka. 
ľri hodnulenl výkrllln súhon1 vy
zdvihneme nie len nmetc1:ký rast. 
ale aj nástrojov ú vil·tunzitu a 
1.d1•avý mn:r.ikanlsl<ý postu! k jP.d
uotlivým diP.Iam. V kvartete r .. van 
Beethoveua vyzneln vnúlnrné na· 

Ce nb 
V P•1o;lean~ t:h cte;,tatiLh rokoch 

dochadzit lld ~luvcnsku k renesan 
eli čembHiovet hry. V nrdávnej 
m i nulo~tl ha totnuto umcmm ve· 
novHII J.:n okrajovo hud k lHVii'IS· 
li 1 Mir.ha l Karin , Rndolf Macu
dzilíski. v surasno~tl A. Ca ttari 
nu ]. alebo organisti [ Ste fan Né 
nn: th Samonnsky, Jaroslav ll1eier, 
Erika Hahnová ]. Od ro\c u 1966 za
v iedlo čem bolo ak o fakultfltfvny 
predmet pre k laviristov brRtlslav· 
ské Kon zervatórium a od roku 
J!J71 aj VSMU (ako ltlélvný pred
met - od r. 19721. Na Ohltlvuch 
,-1stavoch vyucuje R6be1·t Grác. Na 
koncertnom pódiu ZH čl'mbatom 
~me ho počuli niekolkokrát pri 
hr~ conlinua s cnsHml>lom P1•o 
arie musica, alp <1 1 na n tekolkVch 
kratších, vl1čšinou ~k olsk~ch só
llstických vystúpeniach. 
Dňa 22. februt11·a mu poskvtol 

Mestsk\ŕ dom k ultúry a osvety v 
Bratislave prlležllosť demonštro· 
vať v Zrkadlovej sieni Prm1acl á l· 
ne11o paláca na celovečernom pro· 
grame (v \c tm·om nám mimocho
dom chSiball predstavitelia hudby 
XX. storočiA, 1 r•sp rlomácl autori) 
to štádiUm, do akého dospel v 
r ámci svojho umeleckliho v\ŕvoja . 

Skutočnost, že Grác je aj orga
nistom , p rejavova la sa v jeho 
zmysle pre registráciu. Pokia! sme 
sl všimli prstovú techn iku. má iu 
vytrlbenejštu ak o zvyčajný prie· 
mer a dokáže hrať uspokojivo l 
velmi r\ŕchle pasáže. Urč ité rezer
vY sa zalial p r ejavuj(! pri hre sko· 
kov. Grác sl potrp! at na vypra· 
cova nosť detai lov, na Im !l ozdOb. 

Celý program recitálu tvoľlll 
diela v iac, alebo menej známych 
J.,aro \cových majstr ov. (Ch. Dieu,
part, G. F. Händel, ) . S. Bach , 
D. Zl poll, f. Chr. Bach a P. A. So· 
ler). Pri Interpr etácii barokového 
št\ŕlu , popr! spr ávne j artlk ulácll a 

pätie, stJ•iedajúce miesta l yrlcké a 
di'Billlltlcky vyg1•adované, hur;i pr 
ve[ časti chýbala vät~ia stavahnä 
.tomknutost a uce lenost prejavu. 
ll. sláčikové kvarteto J. Podpi'UC· 
keho pnukazu je na napredovaui8 
tohto ambiciózneho skladateľa . 
Prinah niektoré nové prvky jeho 
hudobného mysleni a, ale aj urč i t f1 
spätost s prvý m sla~ikovým kvar 
tetom. Strbuje svojim dy namiz
mom, silou vnútorného napätia, 
krasnou fa t·ebnostou a adekvát· 
ny m využitim ity•·och · nástrOJOV. 
Sl< ladha mala srdečný oblas. Zá· 
1>iuhun in l erpretuv vynikla ak o 
jedno liaty culok , ktorého m e lu ~. i t:· 
ko· 1·y tmický element bul akoby 
l:11rvenou niton, tiahnucou sa o:o
l ým dielom. Vyvrcholenfrn k onr.er· 
tu botu uvedenie Slácl kového kvar
teta .F dur A. Dvur áka. Jeho te
matická ná 1·o~nost , a le aj vyváZ8 
né 1·ytmické a zvukové kombi nácie 
vynikli v plnej nádhere a krase. 

~TEFAN CURJ LLA 

i tá 
\ ~ ZOVlhOVBill hlasov. llti J~dť.Sf 
PI'OI)telll spoéíVd v udtlani ,_"vu 
Vého ll!lpl:ilH:t llVI'i:!t IUZSH:IIt a\Ltl 

hutluimých pultlll jnapr. vo tugcj. 
Interpret mu~1 dOI:wzat udrL.at za
.k lHdnú, vedúcu n tt, ku klu t~o:, u\' 
mali onstupovat cltltvo zvat. né 
1111erne agog1c l.cé vykyvy - dKO 

PI'Oi8V !l nosttef IIHCI'pretuVIHl 
o~otJ nostného éi lvunvelw vk"•uu. 

li rác re typom uHerprutlt, lo o, y 
sa rád necháva unai;u t zrucl/u~
tou ét pohybiiVOS(OU SVOjiCh IJIS· 
lov. V rámc1 to1:1o riHiostnéhu 1J,J · 

ettu z pohybu dosli:lvtl sa vsdk 
ntH'!IZ do prílls I'}Chlohu teuq.'d, 
tdkze ll Utne mu~l ~l-i oné ll [pri l iU· 
zzte1 ~ích h tncllut:h J zmenou Will )JII 

- SJ)OméJienilll, !llu!JU pn pi'UdJU· 
de z manuálu na lll!lnuál tale nie
len vtedy l ncopoct~tatnenýrn1 pH u· 
zamt, co vi.etku nartt~a togiLky 
priebeh hudobného prudu. 1\epu· 
!Jorsu jcme sa nild nejakým t,1n 
prek lcpom, nakofko hlavn\ p,·ou
lcm v1lzl v tOI11hl Inom. 1m:t, 1\o 
nrobieutattk y umetc.ovcf !lrv SJJO· 
cfva v netinosných agogtck 1• h 
zmenách a v zn!zener schopno~tt 
držal naplllle hudobného tolcu -
v tendencii k zrýchfovamu. l'l'l· 
pom ienky si zas!Ožld al ntek tore 
neprirodzene vyznieva jú ce zuve
rečné kadencie v posledný.:h wk
toch častf, či celých skladieb. Zla
da- sa Jeh viac zaťužit a udr.>ut v 
nich tvorivé naplitie. 

V budtlcnosti by mohol Grác p1'1· 
stupovat r ozvážnejšie k volbe 
rých lych temp. Pomalšie čast! by 
mali by t obohatené vyššim Cito
vým zaln teresovanfm a pevnéjsun 
dr~a n!m sa kfudného a rovnonlf>n
r..ého hudobného prúdu. UtnPiec 
má k tomu všetky predp oklady a 
dOľajme, že dostane čoskoro dal· 
šlu prlležllosť, aby to dok ázal. 

~tADIMlR t!ltlll 



Zo ~taršíeh bulletinov 

an 1 e 
Pri registrovaní súčasného 

boltatého diania a domácich i 
zahranil:ných úspechov opery 
Slovenského národného divadla 
vynára sa zároveň pocit potre 
by obcasného pripomenutia in · 
~piruj(tcej tradfc ie. pocit uži
točnosti vedome udržiavanej 
kont inuity medzi minulos t'ou a 
prflomnostou na~ej reprezen· 
ta!~ nej upernP.j scény. Z týchto 
pnhn(Jtuk. ale aj pre informá· 
eiu mlade j návštevnfckej obce 
opery SNó vznikol seriál por· 
trétikov bývalých popredných 
sólistov bt•atislavskej opery, 
týr.h umeleckých osobnostf, u 
ktorých holi ťažiskovými sezó· 
ny, ohran ičené zhruba rokmi 
1945- 1965. Seriál zaČinarne 
pr&!ilom tenoristu Františka 
Suberta , nositeľa vyznamenauia 
Za vynikajtít:u prácu, ktorý sa 
v prvých aprflových dňÓI!h do· 
fiva ~estllesiatichpiatich rokov 

Nepatril medzi nastovovza· 
tých pt·omincntov. Do Bratis l <~· 
vy prišiel už na prahu š tyrid
s iatky. Mal azda a; s molu. že. 
!!~te žiat·ila tenorová. hviezda 
dr. J. Blahu. ze temer súbeine 
s nim sa dcfin it!vne rozhodol 
pre operu aj mladý lekár dt·. G. 
Papp a že k tejto konkurencii 
pribudol o pár r okov ·ešte a1 
mladý, talentovaný a ambicióz· 
ny Andrei Kncharský. ]ednalw 
si bez Franti!ka Su ber ta a je· 
ho generačného . vrstovnlka 
:Alexandra Baránka • nevieme 
predstaviť celý rad úspešných 
premiér opery SND päťdesla· 
tych rokov. Hodonlnsky t·Odák, 
žiak brnenského vokálneho pc· 
dagóga prof. Cern!ka a od ro· 
ku 1943 sólista janáčkovej opc· 
ry, sa po dvoch sezónach, na· 
sledujúcom dvojročnom peda-

E T 
,qogickom intermezze v Skall· 
cl. v roku 1954 definitfvne up!· 
sal slovenskej opere. Šubertov 
mäkký, lyrický hlas, predurče

·ný najmä na interpretáciu hr· 
dinov českej opernej klasiky, 
sa čoskoro uplatnil v celel šlr
kc v teda išieho J'epet·toáru, pri· 
com v druhej polovici piiťde
sia tvch rokov sa ob javil a i vo 
viacerých dramatických teno· 
rových pi'lleZitostiach.' Obidve 
oborové variácie stvá.rfwval 
Subcrt s pl'islovečnou umelec · 
kou poctivosťou a mäkkým ly
nzmom výra:w. Na ·palete jeho 
postáv patri s odstupom ča~u 
azda najvýraznejšie miesto úlo· 
hiím z opier slovanských auto
rov: V Ja.níkovi z Predanej ne· 
vesty bol dlhé roky iedin)·m 
alternantom dr. Janka Blahu, v 
máohých výtazových črtách ic· 

' mu pOclobným, ba v bezpro· 
streclnos.ti sedliackeho mladikfl 
vtedy už aj spontánnejším. 
Zmysel pre s1netanovskú kan · 

·(i lénu a výrazovú prostotu ·-
u jeclného i druhého akoby 
ovplvvnený .,montvsko·slo viio:
kou" l<t•vou a letorou - klá · 
dol v niíslodnosti oboch kreá 
cit už isté korene tradície. Za 
]etnika sa počtom predstavení 
radí P.rinc z Rusalky, Dalibor, 

. Sťáhlav z Libuše. plastická JJO· 
· stava Ondreja z· Pa uerovei Zt• 

zany Vojfi'ovej - po t·om úlfJliy 
z diel ruských klasikov: f.<.ll · 
ski i a Jurodivý z Dombrovsl<é· 
ho lnsceniicit Eugena Oneginéi 
fl Borisa Goclunova, Vladimír z 
Kniežaťll Igora, Hricl<o zo ::Jo 
ročinského jarmoku a titul ný 
hrd ina z Korsakovovei opm·nr-1 
byliny Sadko. So Šubertov1m 

· menom sa stretávame i na pla · 
gátoch celóho radu premier 
slovenskej opernej tvorby. Nd 
tomto poli dosiuhol ús pechy 
najmä vo výrazných pr!iežitos· 

l D rn 
, 

ru 

ttacn Igrica Zábola [Sucliotiov 
Svätopluk] a Simonsona [Ctk· 
lee rov o Vzkriesenie) , ale zos tá· 
va v pamHti aj v menšfch fi· 
gúrkach, ako bol napriklad ie· 
ho otec z Bázlikovho pretlmo· 
čcnia Roliandovej humanistic· 
kej novely Peter a Lucia. 

Patril k protagonistom Zu-
novho povestného naštudova · 
n ia Fidelia z roku 1951 a k 

Florcstanovi sa vrátil aj v in· 
scenácii z roku 1960. Bol h lav
ným tenorov9m aktérom v pr· 
vom povojnovom naštudovani 
Wognera na slovenskom javis· 
Im [Erik v Blúdiacom llolancfa. 
novi, 1957), titulným h rdi nom 
Wosserbaue,·ovej skvelej a v re
láciách SND ai pre lomovej Jn· 
scenácie Verdiho Dona 8 a rlo· 
sa [Hl 56). Tenorové pat lY v 
operách tal ianskych majstrQV 
patria svojim rozpätlm k pod· 
statnej zložke Šubertovho ume
leckého profilu. Začal ich Ros· 
siniho Almavlvom v prvej sozó· 
ne svojho dvojročného brali· 
slavského prológu, •·ozš!ril ne· 
skôr o lyrického Alfréda z 
Traviaty, spintového Pinker tonfl 
z Madome Butter[]y [spieval ho 
este i v posledných sezónach 
s tarej budovy), dramatického 
Radamesa z Aldy a Turiclda z 
Mascagniho opery Sedliacka 
česť - jednu zo svojich pos· 
Jedných vHI'kých ú loh. Asi z 
osemdPsiatich javiskových po· 
~táv Františka Sullena mohli 
hy sme vymenovať celý rad 
rľalsírh - tých veľkých [Faust, 
Fra Diavolo] 1 tých epizód· 
nycll, ktoré sa stali jeho donté· 
nou najmä v poslednom desať · 
roč!. 

František Šubert patril k te
noristom mojich prvých stret· 
nu tí s ope,·on. Práve s nim som 
po prvý raz videl Maciame Bul-
terľly, Fausta. Dona Carlo~a. 

Preto s i azdtJ môžem i truľať 

zablahozelať mu k životnému 
juhilPu menom s irokei diváclo..ef 
ohce vpery SND. 

- bo-

V pzatolc 11. marca t. r. vystúpzll na 
sr~ne opery SND sólzsti Sofi/slce; státne/ 
opery - sopranistka V. Jane v a a te
norista P. Mar in o v. Stvárnili titulné 
postavl vo" Verdillo Tŕdviate. V. Taneuá;' 
laurefll.ka aoslednet spevácke j stítaže v 
Soju, dostal a veľkú príležitost demon
.~trovat svote kvality, lebo V.ioletta patri 
k naJnárolJnefším a zároveň i k najkraj
~im postavám svetove/ opernej literatúry. 
SpPoácky v.ljkon tejto veľke; umelkyne 
mozno hodnotiť skutočne tými najvyšši
ml 'uperlatlvam{. Po dlh!iom čase sme 
pol·uíi Viole/tu naozaj v rydze; drama
ticket podobe {koncepcia pre danú úlo· 
hu adekvátna a žiadaná), v pommani c 
spel)áckom výraze podstatne odWmom od 
no',tcll predstaviteliek, ktorých hlasov.1í 
matenál {lyrická koloratúra) dostatoť:· 
ne nedokáže vyhovieť v!ietkým požiadav-
kám partu. v com je ukryl~ spevácke 

ma;st rovstvo a jedinelJnost umeleck~ho 
výkonu Tanevy? Umelky11a vlastni pre
krósny, podmanivo obsažný a čistý sop
rón, svot!m tmavgm zafarbentm tnklmur 
jÍICl k dramatlCk~mu odboru. Práve tá
to skutočnost jei umožnuje { samozre;
me at spolu s vyspelou koloratúrnou 
technikou, bez ktore; sa v prvom aej
stve nedá zaoÓisť J zmocniť sa ntlročn~
ho partu s úspechom. Dale; dominu;e 
perfektniÍ technická zdatnosť a vyrov
nanosť v celom rozsahu materi/Ílu. Ne
opakovateľným spôsobom dokáže umel
ky11a diferencovat dramatick~ úseky {na
priklad scl!na s Alfr~dom v ll. de;stve 
pdsobila až mrazivo, t1lJinn.tím gradujú· 
cim forte J s lyrickýml, melancholický
ml, v ktorých sa oddtíva neúprosn~mu 
osudu {tíria v IV. dejstve). Pritom i ly
rieke pasáže majú svojský náboj a boha
tfi paletu dynamickej ~kály a farieb. lie
reckým prlstupom k postave iba tlmoť:í 
ide(ilne stotožnenie sa s vnútorným vý· 
vojom verdiovskej hrdinky a do;emn.qm, 
z hrantc charakteru nikdy nevybot:ujú
cim prejavom len znásobu;e silu svoJho 
tnterpretalJne-tvoriv~ho majstrovstva. Bo
la to Violetta, na lctorú tak skoro ne
zabudneme. let partner P. Martnov v 
úlc.Jte Alfr~da {na scl!ne SND vystúpil v 
r. 1975 alco Votvoda v Rigolettovi) podal 
výkon na slušnet tírovnt, ale idedlne 
zvltldnut interpretalJn~ tískalia mu brd
nla viacer~ nedostatky. MlÍ pekný, 11 

porlstate lyrický tenor, so zdrav!}m, ko
V01Jým zafarbením v stredne; polohe. 
Pravda, technick~ medzery - hlasovtl 
nPvyrovnanost, znať:ne forstrovan~ výsky 
s ru~ivým vibratom - ho handicapu/ú. 

Anna Kl'uková - sopranistka DJGT. v Ban~ket Bystrici
ako Halka v rovnomenne; opere. Sniml<a: K. Miklóši 

Hoci náv!itevnosť predstavenia bola 
uspokojujúca, nemožno nespomenúť aký
si chladný, a kademický prístup náv~tev 

nikov. bez zápalu a radosti z umelec 
kl!ho výkonn najmä hosl'ujítce j Violelty. 
;veď tak pel'fektná inlerpt•etácia - na 
priklad veľkej árie v l. de jstve - si za. 
slúži vi ac, ako len zdvorilostný potlesk 
náiho " ospalého" obecens tva. 

IVAN ONDRASEK 

ans ob 
Nová lnscenácta sezóny 1976-77 je v banskobystrickej opere 

DJGT zdarilým činom. Stas tný bol už výber titulu, ktorý pri· 
hiiada na divácke zázemie s tredos lovenského regiónu a svo· 
jimi nárokmi zodpovedá momentálnym silám a s tavu tohto 
operného súboru. Svojou romantickou hudbou ná jde totiž Mo
niuszkova národná opera Halka iste trva lú odozvu u obecen· 
s tva a pomôže v mnohom aj hudobnému rozhľadu mládeže, 
ktOJej návš tevy by sa mali s tat pravidelnou súčasťou záujmu 
propagačných pracovnikov tejto našej najmenšej opernej scé
ny. Podobné úvahy vyvstávajú premlérovému návštevníkovi 
najmä pri s ledovani zostavy publika, ktoré sa grupuje z dáv
nych a trva lých ctiteľov tohto operného s tánku, medzi ktorými 
však vidieť málo nových tvári, ba mnohé rady - už na pre· 
miérel - s(t preriedené. Na krajské s ídlo to veru nie je naj 
lepš ia vizitka. V prťpacle novej inscenácie, ktor·á mala pre
miéru 12. marca t. r., však treba dúfať, ~e ti tul, blízky veľmi 
ši rokému okruhu divilkov, pritiahne do hľadi ska vllčší počet 
obecenstva snáď počas repríz. 

Najväčšfm úspechom banskobystr ickej Haiky je hudobné 
naštudovanie tohto klasic kého diela pod tttktóvkou umelecké· 
ho šéfa Miroslava Smida. A 1 R:eď sa mu-;e l dirigent oprieť 
o tradičné výpomoce z Brutislavy, výsledný tvar orchestrAl· 
neho zvuku mal oveľa výraznejšiu a prec(znejšiu podobu, než 
to bolo napriklad v Smetanovej Predanej neveste. Smíd roza· 
z vu ča i [ai v komornejše i zostave l veľmi citlivo, s vkusom 
a detailným pohľadom romantickú partttúru Moniuszkovcj 
hudby. Gradoval tam, kde mal na to orchester priestor, no 
sličasne dokázal aj decentne s prevádzať sólistov a zbor, po· 
hra l sa so širokou paletou dynamiky a rozospieval najmä 
s láčiky v kantllénnych úsekoch. 

Banskobystrickt inscP.nátort s iahli po skrátene j verzii die· 
Ja, čo prospelo pri slcctovH nf hlavnej cie tove i lln ie a umo~· 
niio väč~i spád h udobne; reči. Iné je, že a i vinou réžie 
(a ešte viac zmätkov v texte bulletinu) vznikli úplne zbytoč· 
né nejasnos ti [možno zanedbateľné, no v žiadnom pr!pade 
neospravedlni te ľné 1 vo vývoj i h iHvne.j postavy: má - či nemá 
ús tredná hrd!nko~ dielu? Rež l sér Koloman Čiliik však - ok
t·cm tohto momentu ·- odviedol pocti vú prácu. v k torej ~a 
snažil reá lne rozohrať pribeh a vzťahy osôb medzi sebou 

Ze opern~ dzelo talianskeho 
veri!>lick~ho skladateľa Umher
ta Giordana ;e u ntís málo znd
me, dosvedčuje a; viac nepres
nosti a omylov v košickom pre
mi~rovom bulletine Giordanovet 
opent Andr~ CMnier, podla 
ktorého napríklad druhým naj· 
zndmeJ!iím skladateľovým ja
viskovým dielom le "Fedor" . 
Autor recenzie v jednom celo
slovenskom denníku nazýva sf
ce ne~tastnú FedorzL správnym 
menom, označuje však dielo za 
"ľudovú operu". Pritom je Fe
dora - profilovd tíl oha mno
hých primadon našich ť:ias -
od Callasove;, po Oliverovú -
salónnym, trochu morbídnym 
prtbelwm neUastne; lásky z 
prostredia srachtických penzió
nov Savo;ských Alp, zaplnenom 
ruskými lcniežaťami, anarchis
tami a inými zvld§tnymt tndí
VLduaml. {V ko.5ickom bulletz· 
ne sa tiež dolJttame, že naj

poprednejsí z talianskych diri
gentov po roku 1945, Basile, 
San/iní, Gavazzeni - stí vlast
ne svetoznámymi tenoristaml, 
lJI sopranistkami./ Nezvyklý 
úvod o tom, lJo znesie papier, 
je v · tntenciiÍch vertslick~llo 
princípu kontrastu rubom JJ.lf
d'Grenet košickej inscenácie 
najznáme;šej Giordanovet ope
ry. 

Prakticky vo v~etkých zlo~
kách md na~tudovanie crescen
dovtí kvalitu - od rozpalJit~tw 
úvodu, až po strhuJúci z/Íver 
- ť:o ;e príznalJn~ i pre dielo 
samé. Od rutinovan~ho aranž
mán prvtích dvoch obrazov, kto
rQm chýba dramatick~ napiitie 
{priam si ho vynucu;e vstup 
vzbúren.Qch poddaných do víru 
roztancovane; !iľachticket spo
ločnosti a Je potencidlne prí
tomn~ i v ta;nom stretnutí CM
niera s Nladeleine a v ozbroje
nom konflikte CMniera s Ge
rardom) vzrastá miera Bargá
rovef re'tijn~ho prínosu v dru
he; polovici opery zásluhou su
gestívnych, v.títvarne pôsobi
vých i významovo obsažných 
mizansc~n, silnej atmosf~ry ob· 
razu súdu i prehlbovania 
ústredných charakterov sme
rom k logike a detallnosll psy
chologi ckej kresby. Af kvality 
flandkove; výpravy Po pri
skromnom zdmockom inleri!Sri 
á v ntlznakovosti mlÍ/o lluzív
nom obraze parí'tskeho ndmes-

tia kulmtnutú v skvele; vizuál· 
nej atmosf~re súdnej sc~ny. ve
la/ovo hudobné naštudovallle 
hreS1 v žánrovom, ensemblo
vom, málo Invenčnom a staveb
ne neujasnenom prvom obrc1ze 
na zvukovú "rozbredlo~t" a 
stavebnú nezovretosr, ne~kôr 
vsak dospieva k presveačiv~mu 
dramatizmú veľkých gradácii a 
ostrých k ontrastov (to je r1ra
vý verizmus/ ), k ~irok!Jm spev· 
ným klenbtím kantilény - o 
tom, že Velat mimoriadne ~po
ľahlivo doprevádza sólistu, zn· 
~piru;e ho v zmysle výrazu, md 
zmysel pre fermáty, pre vokál
nu frázu a agogick~ pri11cipy, 
vieme už dávno - a opätov11e 
ocel)ujeme/ 

Predstaviteľ Ch~niera nie te 
práve typom belkantov~ho le· 
noristu, chýba mu ľahkd ele· 
gancia frázy i výrazupln~ nzez
za voce. Expresivita spevácke• 
ho prejavu l· Kondera, prýUia
ca s prirodzene; muzikality, 
mimoriadne siln~ho drama/ic· 
k~ho cítenia a stavajúca na ne· 
v~ednom forte vo vysoke; po~ 
lohe (G-HJ strhdva však 1J 
spevdcky málo vďalJnom mono• 
lógu obha;oby, dokáže sa až 
prekvapujtíco zdisciplínovat v 
legatove; kantiléne "Come un 
bel di di maggia" a doslova 
až šokujúco graduje vo veľ
kom zdverečnom duete s Maae
leine, robiac z neho "fesliual" 
vysokých tónov tmave;, bron~ 
zavej farby, lesku t obfemu {ni
mi umelec víľazt v poslednych 
sezónach aj na javiskách Bu· 
dapesti a Bukurešti). G~rard P. 
Maur~ryho - zaujímavý v he· 
reckej koncepcii · zaoblenim 
okra;ových pol6h charakteru -
vytviÍra ďalší vrchol velJera fa
rebne i výrazovo bohatým mo
nológom "Nemico della patria". 
Pri oboch kvalit11ých partnf!
roch md typove výrazná E. Pap
povd {Madeleine 1 len maltí 
šancu presadiť sa svoJím sub
lílnet!>ím, málot farebným a 
svetlým tónom, vokálne staiJa· 
;zíc part bez prísloveť:ne; veris
llckef vdsnivostl, ale i mäkkos
ti. Z epizód potom zau;al zvulJ. 
n.tí bas f. Somorjaia l Roucher l, 
v.tíiJorná (a; spevácky charak• 
terizovand] štfidia nohsleda v 
podaní S. Marti~a, žalárnik G. 
Spi!iáka a perspekt1vny mezzo· 
so pr dn l. Kyrilove; (Ber s i J. 

JAROSLAV BLAHO 

navzájom, pnčom si zv lá šť dal zálezať na psychologickom 
prepracovani lla lky v podan! Anny Kfukovej. Aj typovo táto 
mladá speváčka vyhovuje ulohc. ]ej charakteristika nešťa~t
nei dievčiny bola vykreslená v mnohonásobnej vrstevnatosll: 
od naivne; viery v Janusza, cez pochybnosti, az po sklama· 
nie a traRický záver. Škodfl, ze sme nepočuli v plnej s ile ai 
ie t lyric ky soprán, ktorý skôr vera sľubuje, než preukázal. 
[Anna Kfu ková totiž spicvu!a v s ilnej indispozicli a clt' Ullá 

predstaviteľka postavy - Da11mar Rohová pre chorobu nemolua 
nastúp iť na premiérové predstavenie.) Režijná práca Koloma
na Č!lllka bola v ensembloch vydarená tam, kde sa mu po· 
darilo rozvíriť jHvisko tanečným! vložkami, logicky vyplýva
júcimi z hudby a deja. Viac mohol všalc rozohrať 4. dejstvo; 
kde vidiecky fud sa iba aranžovane prizer á tragédii Halky; 
skôr sošne stojac. než reálne zaludňujúc divadejný priesto l' •. 
Z tohto dejstva sa vytratil a 1 pôvodný silný sociálny aspeht 
a triedne konflikty, ktoré Moniuszlco do opery v ložil. Pri bu
dovan! ind iviauá.lnych čí·t dalšfch predstaviteľov sa režisét· 
oprel o dlhoročné s kúsenosti Stefana Babjaka - v hlavnej 
muiskej postave Janusza, pričom spevák akcentov a l skor 
zmäkčilosť hrdinu, než Jeho nemorálnosť a vypočltavosť. Spe
vácky predviedol Babjak lcus dobrej práce, so stále sviežim 
barytónom podivuhodnej výrazovej sily. Škoda, že výšky tohto 
dlhoročného protagonistu opery DJGT neboli vždy rovnako 
pevné a technicky isté. Ako Jontek sa predstavil Ján Zemko, 
k torému vyhovovala ú loha aj svojou náročnosťou, rozsahom 
a charakterom hlaso. Táto postava patr! v Zemkovej doteraj
še j kariére k úspešným stránkam. Banskobystrická scéna mo
mentálne disponuje viacerými mladými sopranis tkami, k toré 
vera sľu bujú. Na prvej p remiére sme počuli v úlohe Žofie 
veľmi za uiirnavý fa rebný a technicky dobre pripraveny hlas 
Soni Varádiovej. Skutočne nádeji Ako Stolnlka sme počull 
Jána Hadrabu, ktorý ešte s tá le disponuje pekným basovým 
materiálom a ku ltaždej pos tave pris tupuje s maximálnou' pro. 
fes íon álnou zodpovednosťou. 

D.ej sa odohrával na scéne a v kostýmoch Pavla Herchla. 
Ak kos týmy vychádzali z dobovej reálnosti, scéna svojou ná · 
znakovltosťou s ituovala dej tali:, že bol dostatok pt' iestoru 
na rozoh ratie zborových a baletných scén. [Javiskovo úspešné 
bolo prvé dejs tvo, kladúce náročnosť na zmenu prostredia.] 
Trošku handicapom v celkovom výtvarnom dojme boli mu ž• 
ské parochne - Ich návrhy a realizácia nepôsobili vždy naj· 
vkusne!~ie. ani farebnými odlie!'iaml, ani mohutnosťou a zžen• 
št i lo~u. 

Dielo účinne podporoval s luš ne priprávený zbor. ktorý ras· 
tie na i mil vo voľakedy s labšej mužskej zložke. r Zborma jster 
Branislav Vargic) . Choreografia F. O. BernaUka a M. Kallc
kého vychádzala z dobových poľských tancov a využila mo
mentálnu technickú ú roveií. baletného súbot' U. 

Banskobystrická inscenácia Ha!ky sa v s merovani opery 
DJGT stala krokom vpred a dáva ná dej do d'al!iej s tabilizá
cie umeleckých síl tohtn súboru. T. URS!NYOVÁ 

Vzhľadom na rozsah aktuálnych materiálov zo z jazdu 
ZSS prinesie Hudobný život v budúcom člslr. elite viac 
diskusných prfspevkov z tejto významnej kultúrno-poli· 
tickej akcie. V č . 6 HZ uverejnfme aj články, venovaué 
jubilujúcim slovenským skladatelom. Z priestorových 
dôvodov budeme · pokračovať až v budúcom čfsle v se
r iáli o hroboch významn ých hudobnlkov a organi~:áto· 
rov hudobného il v ota. R e d a k c t a 



K ·večnej téme 
beethovenológov 
Vraciam sa opät k tzv. ,.Listu 

nesmrteľnej milenke". Vyna
$nažím ·sa ob1asntť niektor~ body , 
k tord nasvedčufú, že Beethoven 
llst naptsal na Slovensku v roku 
1801. Podla datumu ,.ve/Jer v pon
delok 6. jlíla" vieme, že uveden!} 
list Beethoven mohol naptsat v r o
koch 1795, 1801, 1807 a 1812, keď
že ide o roky, kedy 6. fúl pripa
dal na pondelok. Podľa ďalSef 
zmienky ,.Preto~e som kúpeľným 
hostom, mustm tst spat'" , vieme, 
~e skladatel list napísal v niekto
r !}ch kúpeloch. Adresátka bola v 
mieste s ozna/Jentm ,.K .. " ·1 .•. v 
pondelok a vo Stvrtok, fedin~ dlll , 
kedy odtiaľ odchádza post a do K.J. 
Beethoven popr i inom v liste spo
mtna nemožn~ dedinsk~ cesty, 
postov~ dostavníkov~ spojenie a 
Esterhd.zyho, ktor!J pr iSiel súčasne 
s ntm do kúpelov. 

Dosial testvujú tba due miesta, 
kde mohol Ludwig van Beethoven 
"Ltst nesmrtel ne j milenke" napí
sal: v roku 1801 z Ple!>ťan do Dol
ne/ Kru pe l Korompa j , alebo v ro
ku 1812 z Teplíc do Kar l ov!}ch 
Varov {Karlsbad/. 

1/1 1/1 1/1 

Ui v prvom IJldnku ,.Beetlto
, ven a Ptestany'' (Ple!iťany -
'Ktípeľn!} Casopis, roiJ. I ., IJ. 1, str. 
12, 1959) som uychddzal z prác 

'Romatna Rollanda. Sptsovatel v 
diele ,.Ztvot Beethouenuv" {Praha, 
SNKLHU 1956} na strane 74 má 
pozndmku: ,.3 Podle u!ieho vsak na
psaný v Dolnt Krupé u Brunsvlko
uých." . V d'alSom diele " Beetho
ven. Velká tvu1'čl obdob! od Eroi
ky k Appasstonaté." {Praha, 
SNKLHU 1957} u stat i ,.Sestry 
Brunsuikov~ a fejich sestrenlce ze 
Sonáty mesi/Jnl svtt." , na strane 
252 Rolland pl!ie: ,.Beethoven v tu 
chvíli vzplane. Horouct období t é
to lásky trvá, tak se zdd, od fara 
do podzlmu 1801~,· a ud!ieií bezpo
chyby zplna propukla u lélé, v 
Dolné Krup~, kde strýc BrunsvLk 
kulem sebe q. kolem svýc1t deer 
zhromaždil sué mladé a hezké ne
teŕe Brunsvikoué a Guicciardw
vou5." . Neskor!ile Rolland v diele 
"Goethe a Beethoue11. Beethoven 
a ženy." {Pralta, SNKLHU 1956} v 
kapitole ,.O Beethovenových nlt· 
lenkdch." {strana 210-228/ sa pri
klonil k ndzoru, že Beethoven bt 
naptsal v roku 1812 v Tepliciach 
a adresátka bola v Karlových V a
r och 1 Karlsbadj. Spisovateľ tu dó
klaclne rozobral Beethovenov "f.z.sl 
nesmrtelnet milenke" a uviedol z 
neho niekoľko údaJov, ktoré cel
kom súhlasi/L 5 archwnym dokla
dom. Romain Rolland dal ~a 
ovplyvni( ,.presvedč:lvou" prácou 
Maxa Ungera "Auf Spuren 11nn 
Beethovens unsterblichen Ge/Leb
ten." {Langensal za 1911}. 

*** 

Dôkladne som prestudoval ar
chívny mater iál a prísl uSnú ll· 

terattíru zo západných Ciech a z 
Prahy a priSiel som tba k záve
ru, nie k "senza~nému ob;avu", že 
Beethovenov lt~t nemohol v nlfa· 
kom prípade vzniknú( v západ
ných čechách. Zistil som tu znat
né rozpory medzi každým údafom 
v liste Ludwiga van Beethovena 
a archívnym dokladom. Na tlelo 
rozpory som upozornil v Sloven
sket hudbe {1960 J a v Hudebnzch 
rozllledoch ( 1962, 1963/. N estíhlasí 
tu príchod Beethovenov do Tep
lfc. Podľa Prager Oberpostamts
Zettung (No. 81} zo 6. VII. 1812, 
na ktoré s11 Max Unger odvoldva, 
Esterházy cestoval do Karlových 
Varov, a preto nemohol v ni /akom 
prípade prísť s Beethovenom do 
Tepltc. Taktiež nesúltlasl po~tové 
dostauníkovd spo;enie, ktoré uvd
dza Romain Rolland. Beethoveno
va zmienka o tomto spojení v~ak 
nemá význam, lebo v tretej IJastt 
listu u!t skl adatel pl!ie: "Antel , 
práve sa dozvedám, !te po~ta od
chádza denne, a preto musím kon
čit, aby st list dostala ihneď.". 
Velmi nejasnd, až spornd te sa
motná postava nesmrtelnet milen
ky v Karlových V ar och. Dosial LC ll 
"nal;li" niekoľko, ako napríklad 
AmáLiu Sebaldvva, Dorothey a .An
t6niu Brentanovtí, Teréziu Malfat
liovtí, Teréziu a fozaf lnu Brun~vl
~ovú . Esterhdzyovú a Iné. DalSie 
obtavy na celeJ veci nlCJ nemOžu 

zmenli.'Naprlklad Frilz Dworscltak 
v !ittídii "Beetlloven In Karl sbad 
1812-1937" pochybuje o "Liste 
nesmrteľnet milenke", že vzl!lkol 
v roku 1812 u západných Cechách. 

Na Slovensku popri tradícii md· 
me bohatú llteratlíru od roku 1840, 
ktorá nasvedčuJe tomu, že Beelhu
venov list vznikol roku 1801 v 
Pte~fanoch a adresátka bola u 
DolneJ Krupe {Korompa/. Anton 
Schindler v di9le "Blographte von 
Ludwig van Beethoven" (Miinster 

1840) uvádza, t e Beethovt~n list 
r1aplsal v uhorskych kúpeloch 
{dnes slovenských}; do úvahy tu 
pr~pada;a Iba PieSťany. Adresátkou 
bola Giulietta Gutcc1ardl . Schind
ler uvddza v~ak nesprávne rok 
1806; na rok sa zrejme u!t nepa

mitlal , lebo rok 1806 neprtchddza 
do úvahy r pondelok l) l iste ne pri· 
padá na 6. Júl / . Anton Schindler 
spolu s Breuningom na!itel po Bee
thoveHovef smrti - 26. marca 1827 
v taJne; schránke "List nesmrtet
ne; milenke" a portrét Terézie 
Brunsvikovef a Gtuliet ty Gulcctar
dl. Pavel fedlicska v Klskárpdtt 
emlékek ll., Eger 1891 spomína 
Beethovenovu ndv~tevu v Do/net 
Kr upej, ako a; Pozsony vármegye 
na· strane 28. Na niektord omyly 
Maxa Ungera upozornil u!t TheO-

vodoznak na Beellwvenovam liste 
Snlmka: arclllv autora 

clor Frimmel "Beetllovens Unster
bliche Gelzebte" ( Biih11e und Welt, 
lleft 2, 1912/ a tvrdi, ~e Beetlzo
venov list vznikol na Slovensku. 

*** 

Zariadenie kastleľa v Dol net 
Krupet, ako of l!!astka arcluvu 

bola znlčend v roku 1945. Domnie
t;am sa, že natcennef!lie archlvne 
doklady sú 1. č. v cudzine. v r'O

ku 1968 uveretnil som rJo Vei:~r
niku 6 neznámych listov, ktor jj 
~me ob;cwíli s dr. Franti§kom Sed
lákom, CSc. v torze arcltlvu z Dol
neJ Krupet. Dva listy sú od Teré

zie Brunsuikovej, ~tyri listy od Ka
taríny Dezasse de Petit Verneull
le. Katarlna Dezasse, rodend Brun
~vikovd, bola tetou Terézie, {ozefl· 
ny a Glultelly Gutcciarc/1. 

V nemeckom liste Ter ljz/a Rrun
svlkoutf z Pe !ili ( 30. apríl a 1800 l 
píSe svo1mu príbuzn~mu do Dolnet 
Krupe;. Oslovuje ho ,.1'rés clzer 
beau fréret" . V liste Terézia ďa
kufe za milé pr ifatle v Dolne j 
Krupef, spomtna, že vCJera fej Bee
tltoven pr iniesol icl! lístok z Vied
ne a že dnes bude JeJ hosťom. 
Spomína tu Frantl!ika (brata Fran
tiska Brunsvika? J. Tef priatelia 
dúfa /tí , že tohto ma jstra t6nov prz
mltla ltrat. V druhom f rancúzskom 
liste s r iadnou adresou fe{ str ý
ka: f ozef Brunsvtk, Dol ná Krupd 
zo drla 1. mdJa 1800 7'erdzla pt
se z Viedne, že Beethoven odcés
toval do Pesti na drultý deň po 
tef prlchode, no videla ho - a 
na!itastle a; počula. 

Katarína Dezasse z VIedne ( 28. 
augusta 1801/ oznamute svofmu 
bratovi Tozef ovt Brunsvlkovl do 
Dolnef Krupef podrobnosti o l te
IJent panet FintoveJ {Ide o Alžbe
tu, rodenú Brunsvikoutíj, v Baa
dene a oplsufe fef reumatic.ké bo
lest i. Dalej ;e spomtnartd Guicciar 
dtovtf (matka Glulletty j, k torá sa 
chce Ite/JU v Ple!itanoch. 1'u te 
vSak pozoruhodná veta "má vsak 
e§le malú spekuldciu pre G.: . .'' 
(Sie ltat aber noch eine Spekula· 
u on f iir G: .. } ; s natväčsou prav
cle podobnosťou tu ide o Glultettu 
Gulcclardl. Beethoven predsa na
plsal "List nesmrtelnef milenke" 
6. túla 1801 a tdto zmlerzka fe z 

28. auqusta 1801. Vieme, že Glu-
1/etta bola v roku 180.3 takmer pri
ntítend vydať sa za gr6fa Gallen
bPrga. V t omto lLste vyskytute sa 
~louenský ndzov Krupa. V druhom 
l iste Katarína Dezasse {19. sep
tembra 1801/ z V led ne oznamu,e 
bratovi /ozafovl Brunsvikovi do 
Uolne; Krupej , Ze /Jeymovd ce;;tu
;e v pondelok 21. do M. V. [Mar
tonvásdruJ. Ide tu o f ozefmu, rod. 
Brunsvikovú 1? J a te ona sama 
éude cestoval do Do/net Krupet v 
utorok a Gulcciardová v stredu. 

frlltf list te : 22. ft1na 1803. Kata
rUta Dezássé Ual1a svojho bráta, 
aby jef ozndmll meno mlaél~ho 
mu:!a, ktOr~ zabulila. Ide o muža, 
ktor~ho Odporúčal Beethoven sy
novcovi :E'ranttskovl f Brunsvlk J. 
Dalef uvddza, te meno mladtiho 
muža vie Frantt!lek, al ebo Ter~zza 
{Brunsvtkovdj. Vo !itvrtom liste z 
Vtedne {3. marca 1806} Katarlna 
Dezasse oznamuje bratovi do Dol
net Krupef, i e v súvise s Obfed
nd.ukou dLela bol sám Kriichten 
u Beethovena, ale tén l eží t atko 
chorý. Spomtna sa tu " reumatiz
mus hlavy" -, preto poslal pred
l ohu svojmu priateľovi Klei novi do 

· Bratzslavy. Ide tu o Heinricha 
Kleina t 1756-1832}, bratlslavsk~
ho skladateľa a organistu. Pi sa
telka v liste uvaZufe o vhodnet od
mene prtt Kleina. Listy Katarlny 
Dezasse sií plsané po 11emecky. 
Spomínané listy matll pre nás mi
mor iadny význam, lebo sú z pr· 
v!}ch rokov 19. storoiJia a prl bli
i ujú nám Beethovenov vzťah k 
Brunsvlkovcom. 

*** 
Dokonale som vyvrátil tvrdenie, 

že Beethovenav list ni!n'lohol 
vznikntU pred rokom 1812, l ebo 
sa vraf na teho listoch pred tým· 
to rokom nenachállza na papier i 
vodoznak (filigrán}: po!itoud t rúb
ka v !ittte s korunou, POd ~tftom 

dve vel ké ptsmená D. B. Takýto 
vodozťlak som na§iel na l iste Ba
csákovom z Leltntc f Légh} pri Du
nafskéf Strede z 12. sépt~mbra 
1757,· vodoznak v~ak rtemá ptsmé-

tztf D. B. a na žladostt z 29. au
gusta 1805 z l1artlzdnskef Ľup/Je 
1 prédtým Nemecká Ľupča). Tento 
vodoznak te Ct.plne totožný s vo
doznakom na ,.Liste nesmrteľne; 
milenke" l.udwlga van Beethovena. 
{Pozri Ľud, 18. 4. 1965/. 

**"' 
Dôležild je, že sa nenaslel jedl

ll!í doklad o tom, že by Bet?
thoven mohol byť 6. júl a 1801 nie
kde inde, ako na Slovensku. Ro

main Rolland uvddza, že Beetho
ven bol v l ete v roku 1801 v Het
zendorf e pri Viedni, a preto list 
nemohol naplsat na Slovensku. Vo 
Viedni som v~ak zi stil, že nefesl
IJufe doklad o Beethovenovef núv
steve v fúl/ 1801. l ba WienPr Zei
t ung, Nr . 60 z 29. júla prlnie~lt 
sprdvu, že rJ llelzendorfe zomrel 
z 26. na 27. fa/a 1801 /JeethorJe
noiJ priateľ z; detstva kurfirst Ma
ximilLán. 1'o u!>ak nie je doklad 
o BeethovenoveJ návšteve v llet
zendorfe. 

V poslednom čase sa opiif o/Jfa
vi l názor, te Beetlwvel'l nebol v 
PleS: anoclt v roku 1801, lebo teho 
puCJ/atc.čnd clw roiJa kúpeľn~ I iet-e
nte nPpot.re/Jooala. V á ž nd choroba 
sa u /Jeethovena predsa prejavila 
v posledn!Jr.h r okoch osemndstelto 
storot!la, o l!om svedl!l a dva l isty 
skladat eľove Wegelerovl z ~. Jú· 
na a 16. novembra 1801. V druhom 
liste sk ladatel pt!ie o vrel om vzta
lw k GiuliPtte " .. . kt orá miluje 
mrYa a ktortí mllufem." a o svojej 
chorobe " . . . ako trúchlivo sflm 
trávil život posledné dva roky: 
ako strašidlo sa mi v!iade zjavo
val mó; slabý sluch . . . " . V roku 
1961 som uveretnil po pruýkrdt 
list fozefa Krilchtena z 2. marca 
1806, ktorý poslal z Viedne do 
Dol nef Krupej; v liste sa sponll
na Beethovenova choroba, ktora 
on sám menoval " reumatizmus". 

**Iii 

Aký odraz zanech«lo toto ob
dobie na Jeho tvorbe? Podľa 

motel mienky skladat eľ mal na;
hlbsí vzťah k Giuliette Guicciardi. 
Beethoven napísal 6. júla List ne
smrteľne; milenke, Giuliette venu
je v zime 1801-1802 Sonátu ets 
mol op. 27 (Mesa~ný svit }. Soná
ta vy!ila začiatkom marca 1802. 
Pod vplyvom Glulietty vznikla at 
Beethovenova ll. symfónia D dur, 
op. 36 {1802}. Giultetla sa 3. no
vembra 1803 vydala za gr6fa Gal
lenberga, !itastná vsak nebola. Bee
thoven neskor!iie píše o Giul tette 
,.Keď pr icestovala do Viedne 
{1822 /, s plaCom ma vyhľadala, 
ale fa som ffou pohŕdal .. . " Roku 
1823 v rozhovore so Schtndlerom 
pl!ie do konzerva/Jného zo§tta: 
"Velmi ma mi l ovala, a väl!§mt ako 
kedykoľvek teJ manžel - on (Gal• 
lenber J bol v§ak skôr JeJ milen
com, ako Ja.", Spomínanú Hellt
genstadtskCt. závet Beethoven napí· 
sal 6. októbra 1802 - musela tu 
byť popri vd!tnej chorobe at tná 
vážna prliJLna. Beethovenova jedl
nd opera Fidelio mala prva pre
miéru 20. novembra 1805. V Leo
nore skl adatel zosobnil zidealizo
vanú postavu ~eny "eln holdes 
Weib" a vo J:o'ldeliovi bo/ za osl o
bodenia Noveka. S 1'eréztou Brun
svlkovou l sesternica Giulietty J sa 
Bettllloven v roku 1806 zasnúbil , 
venoval jej Zasnenú a f antasticktí 
sonátu op. 78 (1809/. Terézii a jef 
~estre f ozef ine vpísal v roku 1800 
do pamätníka Sest variáci l pre 
klavlr D dur na t{jmu " Cch denke 
dein". fozeflne sklada/el venoval 
pieseii " An die Hoffnung", prt pr. 
vom vydani roku 1805 - venova
nie bolo vynecha11é. A. KLODNER 

Zo · zahraničia 
"Litovsk6 klavfry", operu pre hercov napfsal drUďan· 

aký skladater Rainer Kunad podla rovnomennithó ro· 
mánu Johannesa Bobrowského. Opera mala premiér u 
v Driíiďanoch za účinkovania spievajúcich hercov dráz
ďanského divadla a itudentov divadelného herectva. 
Predstavenie režíroval Klaus Fieter Kirs ts, dirigoval 
Ernst Herrmann. 

"FETTKLÔSSCHEN" - opera od západonemeckého 
skladatefa Karla Heinza Wahr ena, mala svetov'ú pre· 
miitru na scéne Jápadoberlfnskej opery. Libr eto podľa 
Maupassantovej novely "Boule de Sui(", naplsal CJaus 
H. Hennebarg. Opera má 3 de jstvá. 

Rada mesta Barcelony dala znova jednej z najväčlifcli 
ulfc mesta pomenovanie podl a mena známeho violon čll · 
listu Pabla Casalsa. Tento názov niesla a l! do roku 1939, 
potom ju pre nepriatefský postoj ka talánskeho majstra 
k Francol'mu re!imu premenova li. 

Dňa 2. januára zomrel na srdcový infarkt v Los An
gelles známy jazzový klavirista a skladater Errol Gar· 
ner, jedna z popredných osobnosti jauovei scény. 

Tratia opera východonemeckého sklada tefa Uda Zim• 
ntermanna .,Der Schuh und die fliegende Prinzessin" 
mala svetov!\ premiéru v Drál!ďanoch. Libr eto - dra· 
maťik Peter Hack. 

Slávnostné hry vo Verone - v júli - a uguste pr iná
lajt\ pre tento rok nasledujt\ci pt•ogrnm: 14. júla 1977 
bude otvorenie s uvedením Gounodovej opery Romeo 
a Júlia, ďalej inscenácia Aidy z r oku 1976 - s novým 
speväckym obsadenlm, Mascagniho Sedliacka česť a 
Leoncavallovi Komedianti. 

V New Yorku zomrel vo veku 75 r ukov MieczyslaY 
Milnz, pofský klavir ista, od r. 1922 ži júci v USA, známy 
lnterprét, ktorý pôsobil aj ako pedal(6g. 

l . tohtoroč né čfslo dvojtýždennlka pofského Ruch mu• 
zyczny prinál a viacero mater iálov venovaných pamiat· 
ke Mateusza Gliítského (1892- 1976 ). Hudobný publicis· 
ta, zároveň inlll·umentallsta a dirigent, mal zásluhy o 
rozvo( pofske j hudobnej kultflt•y, i za prácu v Medziná
rodnej spoločnosti pre súčasn(1 hudbu. 

Piesne Franza Schuberta vyjdú v koprodukcii nakla
da telstiev Bäre nreiter a G. Henle. Nové vydanie je ur· 
čené praktickým potrebám i irokých vrstiev záujemcov 
o Schubertovu tvorbu. Cykly sú usporiadané podla tex· 
tov básnikov. Jednotlivé piesne vyjdú v origin álnej úpra · 
ve, aj v transpozlciách pre rôzne hlasové odbory. Prvé 
exempláre spomfnané vydavaterstvá demonlltrovall na 
Frankfurtskom knižnom jarnom veľtrhu. 

Kvadrof6nny hudobný prog1·am vysielal po prvý raz 
rozhlas v Talline. Na obrázku je kontroln ý systém po· 
čas prvého kvadrofonického programu v Talline. 

Tvorbe mladých umelcov bolo venované tý!denné ple
n~rne zasadanie Zväzu skladateľov ZSSR, ktoré sa skon• 
čalo 22, februára t. r. Počas sedem dni zaznelo v mo~o
kovských divadllích a koncertných sieňach viac nel 
1~0 sk~adleb takmer vletkých žánrov. V tvorive j disku
su preJavili mlad( skladatelia zlíujem o súčasnosť a fu• 
dové • umenie. K ~lenárne•~u z~sadnulin sovie tskycl\ 
likladatefov; sa :vráhme rozs1a hleJiifm materiá lom natel 
moskovskeJ dopasovatelky. 

Sarah Caldwellová dirigovala a režfrova la v New 
York ~lty Opera Rossiniho ,.Barbiera zo Sevilly". Pred 
stave~1e bolo preplnené vizuálnymi efektami, z ktorých 
mnoho mali charakter gagu. Caldwellová sa preukázala 
ako humoristka javiska. Naprfklad na scéne bol inštru
mentálny súbor hráčov s nástrojmi, ktoré neexistujú, 
ala majú 1vo(u reálnu predlohu. Orchester v prepadlisktt 
hral - a ten na scéne spoluúčinkova l iba vizuálna 
Bol to akýsi hudobný kabaret. Navyi e mala CaldweUové 
vynikajúcich spevékov, ktorf vysoko zdvihli priečku hu• 
dobného naltudovanla (Alan Titus - Figaro, Donald 
Gramm - Bartolo, Samuel Ra1ney - Bas illo, Beverly 
Sillsová - Rosina) . Hudobné naltudovanle bolo dove· 
de~~ do priam mlnlatu~lstlckých polôh. Ako nap(sala 
krthka: ,.Barbier zo Sevilly bol vykreslený strieborným 
perom". 

Sedem rokov, ktoré uplynuli od pt·emiéry Zimmer man
novet opery ,.Vojaci" ata kolinskej operne j scéne na 
objednávku ktorej sklada tel dielo napfsal v rokoch '19511 
až 1980, preverilo hodnoty tohto- opus u. Opera je hod· 
notená u časti hudobnej k t•ltiky ako na(významnej~t 
hudobno-divadelný k~s od čias Bet•govhu "Vojcka". 
K novej realizácii prastúpila ha mburská oper a v r éžii 
Friedricha Giitza a v hudobnom naiitudovaní Hansa 
Zendera. Scénu vytvoril Josef Svoboda. Vysoko je hod
notená aj účasť sólistov. Zimmermannuvých Vojakov i n
scenovali zatiaľ iba iityri scény - vzhfndum na mimo
riadnu nliroňnosť diela, kde sa s tr iuda ju prvky spevné 
- s hovm•enýml, pantomtma - s bulctom, liltn, zvuknv6 
koláže 11 mnuhonilsobnosťou 8cjljnlckýoh uros h·iedkov. 

Brnenský rozhlasový Ol'Chester ludových nástrojov boJ 
vu februá ri u~ na svojom druhom tur nó po USA. O, l. 
vystúpil v Pittsburghu a pred 2500 náv~tevnfkl\l i kon· 
certnej siene Kennedyho strediska vo Washingtona. St\· 
bor vystúpil aj na Floride, kde ma l päť koncertov, zo
~tavených z moravských, slovenských 11 českých pilianf 
1 tancov. 



V. ZJf\ZD ZVÄZU SLOVENSKfCH SK~ADATEĽO-V 

Zo správy OV ZSS, ktorú predniesol dr. Zdenko Nováček, csc. Naša tvorba a je j propagácia do značnej miery závisť 
na práci Slovkoncertu a Mestského domu kulttlry a 
osvety. Obidve inštitúcie sa usiluJú rozsieovať našu 
tvorbu, a najmä propagáciu našich interpretov. Vyplatil 
by sa tu azda ešte dôsledne jší plán pr opagácie s lovan· 
sk ej tvor by, ktorý by úzlw kore!lpondova l s potrebami 
naše! kultúrnej politiky. 

Socialist!cký .charakter 
hudobnej ·kultúry 

[Dokončenie z 3. s tr. ) 

íizac~ oboznamujú s prácami kolegov a vzálórtme dls· 
kutu1ú. Neskôr sa realizovala myšlienka založiť kruh 
mladých autorov, ktorý združuje skladateľov z oblasti 
zábavne! hudby a kruh publicistov populárne! hudby, 
ktorého cielom lc zaktivizovať a usmerniť takmer ab· 
sentujúcu kritiku v teito oqlasti. Coskoro si všetk? kru
hY, ~ytvorlli vlas tné, špecifické poduJatia, z ktorých 
.uz vtaceré majú dnes svoju krátku tradíciu. Mladí skla· 
datel!a sú lnlctátonni viacerých autorských verejných 
koncertov, kde d.ramaturgia pozostáva vý lučne z nai
novšéi tvorby č lenov kruhu mladých skladateľov mladi 
interp1·eti sa vo veľkom počte zapojlli už od roku 1964 
do Prehliadok mladých koncertných umelcov v Tren· 
čianskych Tepliciach, kde odznieva v ich interpretúcit 
6amozre_jme aj tvorba ich generačných kolegov. Muz!· 
kológovta a kritici sa už pii.ťkrát ziš li na vi aGdiíových 
s eminároch, ktoré im poskytujú príležitosť verejne sa 

. prezentovať analýzami súčasnej s lovenskej hudobnej 
tvorby a vyda li z týchto s tretnuti 5 zborníkov. Možno 
konštatova ť, že mladá generácia slovenských sklodate
lov, koncertných umelcov a kl'ltikov je genueáciou vzá· 
jomne poprot'kávanou - sú to ľudia vychovan! jedným 
spoločtmským znadenlm, jednou kult(Jt'ou, hoci sa si
lou talentu diferencujú. Tento fakt sa prejuvuje vo via
'cerých polohách. Na Slovensku azda niet ilpičkovéhn 
prislu!nlka mladých interpretov, k torý by vo svojom 
repertoári nemal diela svojho vekove príbuzného skla
dateľa - a opačne: niet skladatera, ktorý by svoje dielo 
nekomponoval s dedikáciou mladému sólh;tovl či ko
mornému súboru, ~rupují1cemu sa z mladých' hrállov. 
Na . Slovensku mame dorast. ktorý na priek neoclmys l!· 
teľnému svo jeáznemu prejav u má jednu s poločnú črlll 
, snahu hovo riť k . svo jmu posluchácov i rečou s vojej 
doby, hutlobným jazykom, ktorý spl i1o kt·iléeiú vysokej 
umeleckej náročnosti. Ak sme huvOI'JJi, že kvolilu tvoeby 
a konce rtného umenia si získa la uZ s voje ocenenin u 
dosiahla už slová uznania, treba upozorniť i na prejav 
mladej kritickej !(euerácie. Práve vyšš ie spom!nané zu. 
lož.enie kruhu mlad ých muzikulógov us mernilo k vm·e J
neJ činnosti asi 10 mladých ľud! , ktorí sa aktívne zH· 
_po jlll n? Jmä v posleclných 2-3 rokoch clo práce. Vy
chádzajuc z odi.Jorne í a ideovej pripravenos ti, snazia sa 
rozličnými form ami poukáza( na skutočné h()(lnoty na 
ši ch . skladateľov a koncertných umelcov. Snažia su po 
s ilniť vedomie Ich s pol očenske j zou pqvodnosli. Mla cl<i 

.. s lovensluí hudobná kritika dávo prísľub, že je j prúcu 
< môže zohrať dôležitú propagáciu súčasného s lovens kého 

hudobného umenia. 

~--· 
Závažným fak torom pos ledných r okov bol vznik Ces

kosloy_e.n~ého výboru zväzov skladatelov .fr,.l9.73 ]. Náš 
Zvljz pa rticipova l v rámci tohoto o1·gúnu' na viíetk~ch 
vei:kých závažn9ch akclácll, a ko bol Festiva1 'Česk"e·i u 
slovensk~j hudby v ZSSR, Festival sovietskej hudby 
y Ces koslovens ku, Rok českeí hudby, konCeTty v t'ámci 
predvolebnej a predzjazdovej aktiVity, rozličné väesiP. 
prehlladkové akcie v ostatných socialistických štátoch 
a podobne. Náš zväzok s bratským českým zväzom chá· 

Namiesto 
nekrológu 

pali sme ako stálu konfrontáciu tvorivých činov a e ste· 
lických nazorov, ktoré vždy vyúsťovali k spóločným zá· 
ver om. 

Skúsenosti ukáZilll, že bude potrebné založiť celo· 
lt,tny 1'111 pri zachovan{ obidvoch národných zväzov. 
Sú priaznivé predpoklady, že Ceskoslovenský zväz skla· 
datelov vyťaž! maximum z doterajšieho priaznivého roz
Vója celého nášho kultúrneho frontu. Tieto predpokladv 
pre Jeho bud\1cu činnosť sú nielen výs ledkom doter ajšej 
práce našich rovnoprávnych národných zväzov, ale i 
potvrden!m správnosti a úspechu uplatnenia polillk i 
naše l s trany. Sme presvedčení, že celoštátny zväz bude 
vážnym činiteľom pri rozvoii tvo1·by skladateľov obi· 
dvoch národov. Na dne~nom :rlu de zvolíme delegátov 
na celoštátny zl8zd, i:!o bude prvý krok na zab.ezpBčenie 
teho budúcej O.speinel práca. 

V uplynulom období partici povali sme na uzatváranf 
dohôd medzi zväzmi socialis tických krajín, pripravovali 
rozličné materiály pre zahraničie, premýšľali a napl
f'Hli koncepcie 1etlnolliv9ch odborných seminárov o es te
tike a str etnutie šéfredaktorov hudobných časopisov 
Juaifn socialis tických š tátov. 

Z toho dôvodu sa zdravo rozrastal počet našich vy· 
sielaných členov do socialistických štátov . ... 

Každý z nás vie - z vlastnej skúsenosti - že preni
knnie našej tvor by na verejnosť a nu1mä overovanie 
jei kval!t závisl ocl viacerých čin i teľov. jednotlivé hu· 
clobné čl kull úrne inš titúcie s ú našimi purtneemi a čím 
lepšie sú prepojené naše kontakty a plt1ny, č!m viac si 
rozumieme, tý m väčš ie sú predpoklady, tll.Jy sa naša 
tvorba dos távala do verejnosti. Preto nám nie le raho· 
sta iné, ako jednotlivé paetnerské lnštiWr.le p1·acojú, a ko 
sn nopáju jú na naše zámery a ciele, ako sa môžeme spo
ľahn(lť na ich spolupartnerstvo v realízácii súčasnej 
lmltúrnef politiky. 

Naším najbllžilím pa rtnerom je Slovenský hudobný 
fond , ktorý v posledných rokoch prlchódznl s úspe~nou 
in iclotlvou, · vedľa svo jej š tipendijnej úlohy, najmä na 
JIOII súťaži a stítnu lovanlm ideovo-estetickej hodnoty na
šej tvorby. Od chvlle. kedy dosta l vydavatefské opráv
nenie, ie nádej, že sa zr ýchli prísun notových materiá· 
lov na verejnosť. Sľubne sa rozbieha jeho hudobno-In · 
fo 1·mačné stredisko. 

Dôležllým paetnerom. ak vychádzame z propagačných 
111ožnos tl a z plochy, kto rú venuje slovenskej hudbe, jo 
teskoslovenský rozhlas. Uviedol clo života desiatky pro· 
?, ru mových typov a má zásluhy nu prenikani našej tvor· 
by clo poveclumta ve re jnosti. 

V te levlzii, ktor á pomerne veľa vykonala pre nas u 
hudbu, najmä s pr!pravou takmer všetk~ch slovens kých 
operných inscenácii , preds tavovanlm špičkových inte t'pJ·e
lov a podobne, vidfme pat·tnera, klor9 má velké mo;t
nosli a hľadá sl š truktúru vysielania, ktorá bude výhod· 
ná pre slovenskú hud iJu. 

Naše vydavatelstvo OPUS urobilo v krátkom časo viac 
pozilivne j práca, upevnilo si svoju východiskov(! s iluá· 

· eiu a presvedči l o viaceeých členov náš ho Zväzu o svo· 
iich dobrých úmysloch a v rámci svojich možnost! i o 
r P.álnom posudzovan! svo jicľt vydavateľských povinnost!. 
Zdá sa, že našej hudbe pros pe je plánované vydávanie 
inštruktívne j hl.lclby a dlhodobá edíc ia profilov sklacla
tclov, koncertných umelcov a muzikológov. 

Naše kontakty so Slovenskou filharmóniou a ďa lšlml 
sYmfonickými telesami a súbormi sú už tredtčne dobré; 
Mnóhé premiér y s lovenských diel mali ich zásluhou do· 
konalé koncertné predvedenie. 

Opera SND záslužne pravidelne uvádza ooérné novln· 
ky našich skladateľov. Stalo sa pravidlom, že operné 
diela našich autor ov zaznieva jú priamo na prvej scéM. 
1 iež opery v Košiciach a v Banske j Bystric! venujú stá· 
Ju pozornosť pôvodne( slovenske! tvorbe. 

Sme vdačn! Lúčnici, Slovenskému Judovému umelec· 
kému kolekHvu, Vojenskému umeleckému stlbol'U a dal· 
sim umeleckým telesám za starostlivosť o našu tvorbu. 

Závažnými partnermi nášho Zväzu sú umelecké ikoly; 
ktoré vychovávajú profesionálnych hudobnlkov a peda· 
gógov. Konzervatóriá, na ktorých spočlva výchova mia· 
dých absolventov pre hudobný život, pociťujú v posled· 
nom čase, rovnako ako my, potrebu vychovávať viac 
zborma jsteov pre vyspelé a matérske s(tbory, ako l zbo· 
rových spevákov pre profesionálne telesá. Budeme pod· 
perovať vš etky snahy a úvahy, ako vytvoriť na konzer• 
vatóriách §pacializáciu pre oblasť populárnej hudby, 
Za pozitívum považujeme zriadenie detalovanébo praco· 
vlska bratislavského Konzervatória pre SĽUK v Rusov
ciach, ktoré má podstatne prispieť k postupnému vy· 
riešeniu generačného problému v popredných profe· 
s ionálnych folklóm ych telesách. 

Naša Yysoká !lkola múzických umení má záv'ažný po· 
diel na skvaliliíovanl skladate ľskel, dil•igentskej u Inter· 
pretačnej zák ladne. Uvažujeme, či by neprospelo gene· 
račnej vlne mladých skladateľov, keby z času na čas 
mohln V.šMU vy slať niektorého poslucháču skladby ua 
š túdium du Sovietskeho zväzu, obdobne &ko tam š tuclulú 
naši inštrumenta listi. 

Náš Zväz s leduje i prácu pedagogických fakúlt a Ka
tedry hudobnej vedy na Komenského univerzite. Pedu· 
gog ické fakulty maj ú snahu napredovať, hoc! absol· 
venti v dôsledku skrátenia huclobnoj výchovy na základ· 
ných deväfeočnýcll Skolách budú mať obmedzené Vý• 
chovnó možnost!. Stav je nlo dobrý a sú opráv nené 
rochybnostl, ako sa v tejto situácii pripravi žiak na 
vnímanie hudobného diela. 

Sme presvedčení, že s lovenské hudobné umenie sa 
l.Jude len vtedy rozv!joť, keď zväzovú prácu bude Pri'!· 
Hnať a sprevádzať celý sys tém rozumných rozhodnur!, 
kaď budeme· dobre vedieť, čo máme ro biť v najbližšeJ 
budúcnosti a a}\ým! cestami prehlbovat socialistický 
charakleL' našej tvorby. 

.• *. 

V zápase o veľké hudobné hodnoty hrá zvýšenú úlohu 
nai,a krllika, umenoveda a žurna llsllka. Je neodde!i· 
teľnou súčasťou s ocialislickéllo mys lenia, yýznamným 
p t·os\rieclkom rozví jania tvorivých schopnost!, usmeriio· 
vnt.elom vkus u a ideovým spolubo jovnlkom. 

Uloha krit iky nie íe jednoduchá, pre tože s ituác ia na 
umeleckom fronte sa s li:íva zložite jš ou a jednot livé úse
ky, ako hovoril na XV. zjazcte minis ter Miros lav Válek · 
"si vyžaduje kvalifikovaných a ~pecializovaných odbor: 
nfkov". Správne sa i v ostatných zväzoch volá po krili· 
~e,ktor~ sa pokúsľ o lvot·ivú s yntézu, porovná a odstu p· 
Jaute nas u tvorbu a dostatočne zargumentujc svoj e súdy. 

·~ 

od operety cez hudobnú komédiu a spe
vohr u až po musica!, zdá sa, že toľko 

elegancie, šarmu, noblesy, pohybovej 
gL'ácie, nevtieravého vtipu, tanečnej ľah
kosti a speváckej non~alan tnosti sme 

gán, akého nebolo a dlho nebude. Hral 
su s textom, s melódiou a mal z who 
viditeľnú radosť, ktorá pt•echádzala na 
, pos!uchái!ov. Boli a lllldlí aj i ni, poda· 
Ktorí v mnohom lepši, a te FrantiSek 
KriAtor Veselý bol iba jeden. S ním od· 
rhádza jedno nbdobié s lovenského hu· 
uobného divadla a ta nei!nei piesne. Za
tvára sa lis t za kapitolou, ktorá má 
možno svoje prehry, ale i svoje veľké 
''iťazstvá. G. RAP uS 

ani pred nim - ani po ňom v týchto 
žánroch nevideli. Nikdy sa divákovi ne· 
vnucoval a ntolno práve preto za nim 
prtldili s tovky nadiencov. Vždy sa usmie
val - decentne, liibalsky, s jemnou iró
niou a dobromyseľným sarkazmom. Ele· 

KONKURZ 

Vedenie opery Slovenského národného divadla v Bratislave vypisuje 
konkurz do operného zboru - do všetkých hlasových skupin [soprá n, 
a lt, tenor, bas) . 

Podmienky: Ukončené Konzervatórium alebo VSMU veková hranica u 
žien 30, u mulov 35 rokov. Konkurz bude 12. apríléJ i977 o 14,00 hodine 
v skúiohni operného zboru SND, Gorkého ulica č. 4. Písomné prihlálkv 
zasiela jte na adresu: Umelecká sprúva opery SND, 891 38 Bratisla'lla, Got:. 
kého 2. Cestovné hradlme iba prijatým uchádzačom. 

Staršia generácia prellvala ilasy, kedy 
nebolo všetko prirodzené a samozrejmé. 
Y mnohom sme boli prvolezcami. N, kul
túrnej oblasti spomeniem napríklad prvú 
operu spievanú po slovensky a prvú slo
vons kú operu v SND. Tlieskali sme pre
miére prvej slovenskej operety a zažili 
sme prvý verejný koncert slovenského 
orchestra vo Vládnej budove. Spievali 
sme prvé s lovenské i lágre a videli nie· 
koľko ,,prvých" slovenských filmov, pr
vý s lovenský balet, ba boli sme aj po
s luchál!mi prvých rozhlasových vysielani 
a neskiir - už s o ~edinami - aj prvých 
kontaktov s televfznon obrazovkou, kde 
zaznelo slovenské slovo a pieseň. Kde
Ili k týmto zážitkom zaraďujem aj svo· 
je stretávky s hercom, spevákom, diva
delným, filmovým, televiznym, či eslrád. 
nym umelcom, l'ežisérom a .,veľpredsta· 
'!literom" lahkej múzy v divadle -
FRANTIŠKOM KRIŠTOFOM VESELÝM 
(12. 4. 1903 v Skalici - 13. III. 1977 v 

·Bratislava). 
Za jeho života, no i po jeho smrti sme 

si premietli v priam filmovom slede li· 
votn~ osudy tohto umelca - od rokov 
prežitých v rodnej Skalipi, cez štúdiá 
a pôsobenie v Maďarsku, až po návrat 

'domov v roku 1931. Sám približiJ svoj 
!ivot v mnohých l'ozhovoroch a osob· 
ných vyznaniach. 

V tomto s pomienkovom nekrológu nám 
ide u .,slovenské" obdobie Jeho života 
8 umeleckého pllsubenin. Do SND pri· 
iiel ako operetný "nádentk" - ldlíc 
:r úlohy do lílohy, tok, ako to súkrom· 
ný podnikateľ a jeho k~efty vyžadovali. 
1<1111' si lH't:dstnvíme, že v sezó ne 1932·33 
mal 15 premiér, je to takmer neuverí 
tefnél A tak to išlo od sezóny k sez6 
ne. cez roky bratislavské, pražské - 8 
opäť bratislavské - i!i už v SND, álebo 
na Novej scéno. Boli to s ezóny, kedy 
opereta bez Veselého by nebola ope1·e· 
tou . Ak publikum chodievalo na Lehl'ít·a. 
Kálmána, Straussa , Schuberta, Offenba 
CJha, Stolza, Bena ~zského, Heuber~e•·a, 
Nedbala, Frimla, a le aj na Schneidra-Tr 
navského, MOJ•yho, Dusíka, ba i celú 
J lejAdu poloperlfé1·nych českých operet-

Snfmka: A. Smotlák 

ných skladateľov, chodieva lo tak v istom 
obdobi predovA:etkým na Frantiika Kriš
tofa Veselého a Jeho partnerov na ja· 
visku: Ľ, Hermanovú, J. K~irovú, M. Ce
sányiovú, M. Klioňovú, š. Hozu; J. Ki'e
peill . • . A tento vzťah k Veselému ne
prestal ani vtedy, keď preSiel na nie· 
koľko sezón do Prahy, a by vyvrcholil v 
Atyridsiatych rokoch, kedy sa· deflniUv· 
ne vrátil domov, S jeho menom sa ne· 
spája iba výrazu9 nástup kvality ope· 
ro tného repertoáru, v ktorom sa i!oraz 
presvedčivejšie uplotiinjú pôvodné die· 
Iu, ale aj pl'enikanie s lovenskej taneilncj 
piesne do stá le Airliích más - najmä 
mládele. Tu bol idu lom a vzo•·om. Ne· 
jedno sa fines vidí na nic takej Cn•ovui, 
ukC1 puladujeme v súť.asnosti, a le každfl 
priekopnlcka ~o~cne1·lícia mó právo na is tŕ. 
lloencio. Trethn oHnivkom v ~lrenf 110 
pularily tohto umeh:a bol rozhlas. Cez 
len vzrťislla obľuba Alágrov i opere! 
ných melódii. A tieto kolísky hojdaJ vcf. 
mt vytrva lo, hútov nalo a sympalickv -
popri iných, nž spomínaných i nesuo· 
menutých - práve on. 

KONKURZ 

Riaditelstvo Konzervatória v Bratislave, Tolstého 11 vypisuje konkurz 
na miesto: l profesora hry na violon čelo, l p1•ofesora hry na bicie ná· 
s troje, l profesora hudobnej teória a inlonácie, 2 koncertných korepe· 
tltorov, 2 korepetUorov pre balet, l profesora pre povinn:Ý klavfr. 

Predpísané vzdelanie: Vš , a lebo absolutórium konzervatória patričné· 
ho smeru. PrihláAky zasielajte na l'iaditefstvo Konzervatória 801 OO Bl'a· 
tisla va, Tolstého ll. Konkun; sa kon čf 30. apríla 1977. ' 
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Kl'iš tofa \'oselého ie pn:dsn len v jP.ho 
opere tnom herectve. I keď sme pre~ll 
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z galérie úspechov SND 

Keď s me 24. foiJr ulíra 1. r . zastali pred 
fult l'a ns k ým hotelom Union a z autobu 
snv sa vyl'ojilo vy~e dvesto lndí, s6-
Iistnv, z!Jol'u, baletu , orchestra. vedenie 
zájazdu, technika a v~etko, čo k ta· 
k1•nwto zá jazdu patri. vrtali nás plagá · 
ty. a vizujú ce vystťipenie opery SND s Ja· 
u áčkovon Ve c Makrnpulos a s operou 
Pur11v a Bess od G. Gershwina. 

Hne!f na druh ý deií r á no bola llačová 
hr~cJa pt•edstaviteľov SND so zástupca· 
mi ľubfanskoj tlače, rozhlasu a televf
l'io Viedol in riaditeľ rnLJlanskei opery 
prof. Ciril Cvetko. vofkv priater na~ej 

Elenu Kl/tnaruua aJ..:o lltulnc1. hrdinka 
fwuíl'J.:oueJ opery Vec Nakropulo~. 

hu d by. Z pl'ods ta vite lov opery SNO sa 
ua nel zúcastnili ~é[ opery P. Oa~in, 
~tílru:t. istí t• B. Kriš ka, host'u jú ci režisér 
G. Lohse a s ólis ti E. Kittnarová a J. Hn1 
h1m t. Prot C. Cvo tko spomenul vztahy 
11 strky medz i rubfanskou a bratis lav 
s kon operou, hostovanie na~ich sólistuv 
E. Kittnat•ovej, O. Malachovského, d;.. G. 
l'apva. F. Livoru a dirigenta zasl. umel
ca T. f r eAu u n ic h a ich sólistov V. Bu 
kuvrovcj, P. Fil ipp iho, O. Mer la ka a di· 
rigcnta C. Cvetka u nás. Po prvý raz 
s a stretáva jú cel é sťibo•·y, náš teraz -
u n ic h a fubľanský v októbri 1977 na 
IHIS. kd e uvod iP. Kuzinovu Ekvinokciu a 
Vt"·.:ihu Fo lstarfa . Predstavitelia našej 
opnt·y zodpovedali ot ázky, týkajúce sa 
n il'kto rýc h ! peci fických problémov : or 
lllltlit.al: nc j Atrukt!iry ope ry SND, dra 
matu rg i r.ké ho s me rovania, kmeiiovéhn 
ľl!!lt!rtoáru . problematiky p llvodnej tvur
hy. vz la hov ND a SND, Pražskej jal'i 
a :·ns. 
V ~ l!ll l ' II ÍÍ preds ta venie Vec i Makro pu los 

vu výborných akus ti ck9ch pndmienkach, 
JlľCd •~ itliv9m a n tí ro~ným publikom pre. 
hichaio vu vol'mi priaznivej atmosfére. 
O rr hester i sólisti podávali vynlkaj(lce 
vý!<uuy a najmli výkon E. Kittnarovej 
v úlohe E milie Mar ty zlskal Si pozor 
nost a uznania vypredané ho hladiska. 

:\:it dr uh ý dcií bola príprava na večer 
ll(.' t:rcdsta venie opery Po rgy a Bess, o 
klut•é bol tak ý záujem, Ze - podra s lov , 
hu~tltcfov - túto operu mohol ht·ať sú· · 
h lH' na ic h javis ku i dva týždne . Pred· 
s laveu le holo nielen vyp1·edané; ale 
lll'in m na bil é. V st iesnenfc h, overa men 
~írh pr iestn•·ur h javiska mal náš s ítbor 
ču ruh it, a by sa .,vtes nal" do nové ho 
pt·nstrcdia. Vytvori la sa však ideálna at 
mosréra, 'ktot•á sa od••á žala na ce lkovej 
IÍrov ni VllČOI'a. Prekoná vali sa nielen 
pľedstavlt olia t itulných úloh (J. Hrubant 
a 1\f. Nitranová a zas !, ume lec J, Ma1·t· 

m-

voň), ale villtcl účinkujúci - spolu s 
orchestrom a baletom. 

O lubfanských dojmoch h ovorime at 
s laureátkou Státne! ceny Klemen ta 
Goltwa Ida Elcmou Kit tna r ovou: 

Kde viiade v c udzine ste p reze ntovali 
nole umenie ? 

- Dva razy v ZSSR. tri r a zy v SCR, 
dva razy v. PĽR, dale j v NDR, v NSR, v 
Talian s ku a tera z - po druh v raz - v 
Juhoslávii. 

Co nové vám dal tento zálazd ? 
- Nebola som v Ľubfaoe po prvý r az 

o dítfam, že ani nic posled ný. Pri našom 
hosťovaní v r. 1972 v Krútňave sa na

!ie vvstúpe n ie stretlo s vel mi sympa tJC· 
kým ohlasom. Al pri tom to vystúpen i ma 
milo potesi lo. ked som n asla v šatn t 
pripravené kvety a malé pozornosti. !lo
cl le rubrauské dtvarllo men šie než na
še, výborne sa v t)o m s p ieva . lebo má 
výborm1 akustik u. Spevák tu po pred::.ta 
vf'nl nte le tak u navený, a ko u n ás. 
V úlohe Ellny Makropulos vždy vchá
dzam na javisko so stiesnenou dušičkou. 
n'~obávam sa o seba, ale o publiku m. 
Etko tú náročnú hudbu l príbeh p rijme 
- l ked ]anliček a Ca pek majú v o s vete 
vrJký k redit. No všade. kde sme s tou
tou inscenáciou vystu povali. prijali nás 
vrľtnl priaznivo. Vvvrcholl lo to v Ľu b
ľane za skandovanýcll potleskov a pr e · 
jdvov natlše~ lal 

To z na men á, :le sa vám spievalo a 
lu·o to vefmi dobre '/ 

:-. Je ult pravidlom, že na každom zA. 
:aule sa s na'-hne vypil( k čo najväč~ie· 
•·•u vý kon u a dobre reprezentovať našu 

.• rodní• scénu. Pracovne! pohode a d ob
' atmosfére - či uz na javisku. v Ilia
~ u - zoclpovcdall al naše v9kon y. 
l at opornl odhomfct z Belehra du, 
"~IJu a KIH~enfurtu. ktor! sa boli 
· tcť na naF.e predstavenia. boli spo· 
111. 

VaAe najbližšie plány? 

- Po našom predstavení s i odomňa 
Yullľanský direk tor vvžladal mô! rep€r· 
to:l t·, rhcnlt lJy ma op!íť pozv11 ť; bu dem 
~pitwat pravdroodol)ne Pucciniho Toscu. 
A1 ri.tdllef fubflwskct fil ha rm ónie Mar
it.•! (;abrljt• lčlč ~~~ vvzvedal na môj kon
re.~tný reper totír n chcel i hv ma poču ť v 
Jnnúi:kovr. , ťilagohkrl omši. lc tor t1 uvedú 
v roku HJ78. lJúfllln, ze sa tiet o hosťo
VIIIli<t usku totnia a nase umelecké i Yud 
ské vzrahv s 11 budú uspošne rozvftaf. Vo 
VVhfndiJ 1111\lll hosťovanie vo Veci Ma-k· 
ropulos v L1ps ku. kde ju chystá G. Loh · 
se. čo u n<ls robil Porgy a Bess. Skoda, 
7t• som musela odriPknuť hosťovanie v 
\Idu - nn tei i~tet sct"ne. lebo som prl

nravovHia Boht"mu a vzápäll Zobrúcku 
opet·u. Mám n•·ed ~ebou i zájazd do Bei 
,I( ,C'kA. kdP ~pievam vo Veci Makropu· 
h~. V hudúrPj .,ezóne ma čaká vystú· 
.•'·nic na Berolina koncerte v Be'rlfne. 
l de Sl prajú vcrkú cast partu Salome. 
árie z Tosky, Truhatlúra. Macbetha a 
Kt•tHi,avv. U?. roky sa c h vstám na svoj u 
platilU. ktOt'ÍI c·hcPlll roh! ( s O. Lenár 
dom. G. RAPOS 

Cwzlný portret umelkyne. 
Snlmky: J. Vavro 

Peter Dvorský ako Ru
dolf v Pucciniho opere 
BoM ma. 

Sn !mka: J. Vavro 

Rozhovor 
uprostred 

l 

sezony 
Ai keď je sólista ope

ry SND Peter Dvorský u 
angaiman len piatu se
zónu, JehO vstup do nás
ho hudobného iiuota te 
mlmorwdne tmpozantný. 
Ked sme $a s mm stret
ll "na kus rect" po teho 
Junuc1.rovych host ova
ni ach uo utedenskeJ Stdt
nej opere, kde ho pot:ull 
ako Speucika u Strausso
vom Gavalierovi s ružou 
a nazreli sme do teho 
programu f ui koncom 
;anuára spresneného do 
konca sezóny J, boli sme 
prekvapení, kol'ko prdce 
ho <'aktl. Ako mlad.tí. 26-
rocn.tí spevák, mu~l vy
užil šancu, ktortl sa mu 
núka a rozdduaf plnýmt 
pr iehr.Wami z bohatých 
fondov suo1ho talentu. V 
Pucciniho Bohéme, ktortJ 
mala prenuéru 18. marca 
c r., P. Dvorský spreual 
Rudolfa {alternUJÚ F. Li
llora a j. Hurný/, u re
pertodrl opery l1o Ulda
me ako Lenského u CaJ
kou~kélw Ruqenotn One
gmom, Vojuoclu vo Ver
(1/ho opere Rigoletto, Ja
quma v Beet houenovom 
Fidelioui, Fausta u Gou
nodoue; opere Faust a 
Margaréta, t:i Alfréda uo 
Verdiho Travtate. K tým
to teho "kmer)ouqm" úlo
Mm pribudol 31. Ili. 
Princ v Duoŕc1.kouef Ru
salke a 2. lV. Janfk u 
Smetanovet PredaneJ ne
reste {doposlal spieval 
VaSka}. Začiatkom ;ana 
- na zc1.uer Pražske; j'l
rt - spieval u IX. sym
fónll T,. u. Beethovena 
pod taktovkou C. M. 
Gtullintllo. Vo februc1.ri 
spieval u berlínskeJ Stdt
nej opere VoJvodu vo 
verdiho opere Rtgolello 
{spolu s nim spievala só
listka opery SNP Sid6-
nla HalJakovtí Gtldu) a v 

Mnlchoue. V marci znova 
{ so S. Hal /akovou ) hos
toval v Rtgolettovt v So
fit, u aprlli spieva v Mni
chove - Alf réda u Tra
ulate, u mc1./l - u Buda
pesti - uo Faustout a 
Margaréte a u TraUlate a 
v ;úni u Teherc1.ne - v 
Predanej neveste. 

Po milánskych skťise
nostiach sa čoraz výraz
uejiie uplatňujete nielen 
na svojej materskej scé· 
ne, ale aj v o pernýr.h 
predstaveniac h v zahra· 
ničf a na kOnCOI'tOch. 
Aké m á te prv~ ~kúse nos· 
ti p ri zahraničných vy· 
st6peniach? 

- Ký m na domácej 
scéne te č lovek predsa 
len overa väčsmt zžlt5' s 
prostredím, scénou. part· 
n ermi a v neposlednom 
rade al s dtvákom, na 
cudzej scéne takúto opo· 
ru nemá. Pt•irodzene, v 
takejto .. osamotenosti" 
zvyšuje sa al pocll zo([
povednostl a - prizná m 
sa - aj dáv ka trémy. 
Ale po vstupe na javisko 
a po p rvých tónoch zo 
mi1a zvyčajne tieto poet
ty spa dnú a s nažím sa 
sústreďova ť Iba na s VOJ 
s pev a herecký výkon. 

Vde vystúpenie vo 
viedenskej Státnej opere 
malo irn pou otn6 ohla 
sy,. •• 

- Na Gavaliera s ru
žou som v lastne ani ne· 
mat skúšku, lebo posta
va Speváka nie je v nl· 
jakej hereckej a kcii, od· 
spieva sl náročný part a 
od chádza z javiska. Reži· 
sér bol so m nou h otov9 
za ntekolko min út a ve 
čer sme .. už potom gil 
.,na ostro . O tom, ako 
sa v tamojšom d tvadle 
p r acuje, sa pt·esvedčfm, 

až ked tam budem skú· 
ša ť Rigoletta . NazdávAm 
sa, že podsta ta práce 
s peváka v op ere je všll · 
de rovnRká . Pri s kúš· 
kach speváci vlíade hla· 
sovo ,.markfru1 ú" , aby sa 
poto m na predstaven! 
u kázali v plnom lesk u. 
Na rozdiel od nasich 
podmienok iste ovplyv. 
1iuie výkon s pevá ka me
kde a j p riesto•· javtska a 
hladiska. Súvis! to s po
znaním noveJ akustiky, 
čo neraz mOže i podsta: 
ne ovplyvn il spevácky 
výsledok. Radostnč Je, 
keď mózete konštatoval, 
že sa partnPrl navzáJom 
tešia z tt~pechu Iných. 
Ta k to bolo aj p t'l mn
lom hosfovflnl vo VleciÍl l. 
lloct mo ja ár·ia ie za kom
po novaná ta k, 7.e po nej 
n e m oi:: no hn eď t lieskať, 
pb dejstve s a ozval l pre 
miía spon tá nny potlesk 
- nielen z hladiska, a le 
a j z javiska. 

V opel'e SND ste sl 
pripravili Rudo lfa v Bo
héme. Aký máte u t ah k 
tejto postave ? 

Rež isér Branislav 
Kl'iška i dirigent Tibor 
Frešo vynaložili velké 
úsilie, aby to bola po 
každej stránke per!ek tn 6 
inscenácia. Je to o pera, 
ako písaná pre s trodm1 
spevácku generáci u. kto· 
rá v súčasnosti je v na-

ilynamika, labkosť . . . Je ako 

,.BAI.ET SLOVENSKf:HO NÁ· 
RODNCI!O DlVAOL,\ PO PRVÝ 
RAZ VO FRANCÚZSKU. REPRE
z~~fACN~ SÚBOR CESKOSLO
,VJ:;\ISKA" -

- hl<lsnll plagáty a letáky po 
celom Francúzsku vo februári 
t. r .. kerl' tam hol nn mesačnom 
z,qm:dc bnlct ny súbor SND, po
zosl!1vaiUCi z 25 tanočnfc a ta
ncčnikov, doplnený o zenské 
spcváclw okteto. V tanečnom 
progrA me boli (tryvky z Caj· 
kovskl'!ho Spiacej krásavice a 
T.AIHlliPho juzera, z Minkusov
ho Dona Qnijota, Glu ckove Me
lóllir•, Chopinove Sv lfidy, Umle
t•njtkn IAIJUť C. Suln t-Saensa, 
Rnch mnn lnove jarné vody a 
S trnn ssov valčtk Tv a tv. V do
plnkovom sppv{lr.kom programe 
odznel• sklndhv Br)dficha Sme
tanu. Antonlna Dvofáka, P. 
I. Cajkovského, F. ô.Ghuber· 

ta , F. Mendelssohna- Ba t·tholdY· 
ho, ]. Offen bacha, Ch. Goun o· 
da, G. Bizeta, F. KAlm ana, J. 
Straussa a F. Lehár a. Ved úclml 
zájazdu boli namestntk ria dite· 
Ia SND Ing. J. Krlšfá k a šéf 

baletu SND B. Slovák. Súbor 
vystupoval dvadsaftri k rát v 
dvad satjeden mestách a mes· 
tečkách Francúzska. Osem dn! 
pobudol v Parfžt a odtlal vy
c hádzal na zálazdy do pred· 
mostt rrancítzske j m e tropo ly a 
hlfzkvc h kultttrnych cen tier. V 
divade lných autobusoch a bsol· 
vovall tíčastnícl tohto umelec
kého turné vyše 6000 kilom e t
rov, čo už samo osebe hovori 
o tom, koľko cllscl p ll n ovanosti 
a fyzicke! námahy sl zátaztl 
vyžadoval od v?letk9ch účast
nikov. Ohlas na hosťovan ie ba
letu SND, ako af žens kého ok· 
teta bol m imoriadny, Za mno· 

hé krltlky odcitujme aspoň pod· 
statné časti z recenzie. k torá 
vyšla 25. II. t. r. v Dijone na 
s tránkach časopisu LE BlEN 
PUBLTC: " Diváci. ktorí priilli na 
program baletu SND z Br atí 
stavy zaplnili divadlo v Dijo
ne do posledného miesta. Z 
takmer trojhodinového progra· 
mu malo zUitok 900 pritom· 
ných. Po 50-ročnej činnosti zfs· 
kal si balet SND jedno. z pr 
vfch rnittst nielen v českoslo
venskom divadelnom !Jvote, ale 
rovnako aj medzi vefkými l!lU · 
t•ópskymi s(Jbonn i. Balet SND 
frapnje predovletkfm mlados
ťou, dokonalým p•·ejavom a !!is
totou i tý ln . Spomedzi sólistov 
treba zvlUť pochváliť Gabrle 
lu Z6bradnfkov6, ktoré néd· 
herne tancuje - najkrajlli v 
Cajkovskom. V jiij prejave je 

presnosť, pohybovA knlt6re1 

s eni Tanec J. HaJ'amu je vý· 
buinf a fahký. Taneimlk mo
hutnejiei postavy, ktorý vie vy
tvoriť dojem estetickej krásy. 
pričom vnucuje myšlienku, le 
balet je syntetickým umením 
(v GJuckových Melódiách) . M 
súbore bratislavského baletu 
dominuje nadlenie, elán , doko
nalosť. Baletné čísla striedalí 
spevy lenského okteta s bes· 
chybným, pnotriednym preli 
nesom. Sibor si uchovaJ abso 
ltitnu kontrolu, štýlovú diferen 
covanosť a rytmické odthiiio 
vanie. Nezabud nntelný v leb 
prejave' bol' Schubert. Na kon · 
ci programu sme boli unes11 
nt pOvabom a dokonalým spo· 
jenhn symbiózy hudby a tan · 
ca. Vd'aka s lovenským umel 
com smé al pripomenuli naj · 
vznítilenejilie poslanlii baletu a 
spivu: preklenúť viiednosť tfm. 
fe jej dáme dimenzie pohybu. 

tragiky a r omantizmu". 

;, ·ll. 

šom d ivadle vermt silnó 
zastúp ená. Prirodzene, 
odrá ža sa to l v atternu
júcom obsadenL Pucclnl· 
h o hudba le tu taká n ád· 
herná. že sa mt už pr i 
ko re pet!c.lách často stá
va lo, že ma cito vo rozo· 
chvela. 

Chystáte sa .,vstúpi(• 
aj do inscenácii Rusa lky 
a Predanej nevesty, to 
bude ďaliie obohatenie 
váiho rep ertoáru! 

:.... Ide o najkra jsie 
diela českej opernej 
tvorby, ktorá nám Je t a· 
lea bl!zka. Ja n!ka som sl 
naštudova l už dávn ejšie 
- len tak, zo záfuby1 
ter(lz si h o ešte .. brú· 
sim", lebo v prvé d n! 
mája odchádza náš s(thor 
na zájazd do Bruselu a 
Antverp, kde ho mám 
'spievať; okrem toho tam 
uvediem e aj Janáčkovu 
Vec Makropulos. A po· 
ktar Ide o Princa z Ru
salky - pokladám h o za 
jednu z najkra jších te· 
norovýcli partii v lyric 
kom op ernom odbore. 

Za svojho pobytu Y 

milánskej · opere La Sea• 

Ia ste si vraj nalitudo· 
vali aj Cavaradossiho • 
Puccin iho opere Tosca. 

Kedy vás počnjenui v llil· 
to tí lohe? 

- Predbežne s ntm 

ešte počkám. Je to vel· 
ml náročná tíloha a naj
prv sl chcem náležite 
zdokonaliť llé postavy 

svetových opier, ktoré 
sme už spomenuli. 

Opernf speváci, ktort 
prítnikaiťi na európski 
sci!ny, nudujt\ svo ji 
.,ex pot•t né" postavy v ori· 

gináln om jazyku. Ktot•i 
úloh y máte takto pripra

vené ? 

- Predbežne Alfréda 
v Tr av!ate a VO JVOdu v 
Rtgolettovi - po tahan
~ky. Na prázdniny mám 
naplánovaného 
po f r a n cúzsk y. 

Fausta 

Ktoré postavy b v ste 
l'ltceli v dohľadnom ča · 

s!l ndtudovat ? 

- Velmi rád by s om 

sa dosta l k titulnet úlo · 
he v Ma"sseneťovc! ·o pP. l a 
Werther a k EdgHrovi z 

Rovenswoodu v Luc tl 'z 
LFJm me r mooru od Gauta· 

na • Donizettiho, k t01·a 
patri k moflm llétiohľú· 

bnnejšfm oporám talian· 
~kého repertoáru. 

VU c hýr čoraz väčimi 

")'VOláva záu jem ai o vv· 
danie profilovej platne. 
Kedy sa s ňou na trhu 

s tretneme ? 

Kedy vyjde, to odo· 

mňa nezáleží, a ·le zača l 

som tu nahrávať v clrtl· l 
he! poloviCI fr!IJruára. 

Budú na net árie zo sve· 
tového repertoáru. s pie
vané v originá lnych fa· 

zykoch: Vo jvoda z Rigo· 
letta, Alfréd z Travlaty, 
Rudolf z Bohémy, idgar 

zo s pomlnan'el Lucie z 
Lammcrmooru, árie Wer

thera a Fausta a roz)(lč

ka Turlddu zo Seclllack el 

ct!. 

Ul dhnejlle sa hovort 
o tom, li si priprav uje

te al pro~rram rocltálu. 
l::n v ňom bud!! ? 

Podla posledných 
donovorov má byt 19, 

a p rfla v Primaciálnom 

palácl a leho náplň bu
de tvortt stará tal ianska 

predk laslcki! liudba, k le· 
s te lcé plesne a t!norov~ 

~l'!e z mOjho repertoáru. 

Zhovárala sa: 
.. NIMSitGNl 


