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Venované Eugenovi Suchoňovi 
Posledným (tre tim l recitálom dita 16. mája t. r . v ZJ•kadlo· 

vej sieni. Primaciálneho paláca uzavrela zasl. umelkyita Klára 
Havllková cyklus koncertov z klavirnej tvorby ná r. umelca 
Eugena Suchoila, ktoré venovala skladatefovi k jeho bližiacim 
sa sedemdesiaty m na1·odeninám (o predchádzajúcich dvoch 
koncertoch sme pisali v Hudobnom živote č. 9 str. 4). V cyk
le predviedla prakticky celé Suchoilovo klavírne dielo. 

Na prog1•ame tohto koncertu bol obrovitý klavírny cyklus 
Kaleidoskop ( Evoluzioni armoniche) , Elégia a Toccata. Ka
leidoskop je pedagogil:ko-inšll·uklivny cyklus d1•obných sklad · 
bii!iek zoradených do šiestich menších cyklov - Dve prelúdiá 
v starom slohu (Pamiatke Clauda Debussyho), Tri romantické 
kusy (Pamiatke Josefa Suka), Meditác ia a Tanec (Pamiatke 
Bélu Bart6ka l. Tri časti z Kontemplácií (Venované hrdinovi 
SNP], Intermezzá (Pamiatke Alexandra Skriabinal a Im
promptu s variáciami (Mladej slovenskej skladaterskel gene· 
rácil) - kt111·é sú akousi umeleckou demon~tráciou autoro · 
vých teoretických východisk rozpracovaných v teórii akordiky 
hudby 20. storoč ia . Je to však zároveil kaleidoskop obrázkov 
a spomienok autobiografického charakteru. Popri klavirnei 
verzii má cyklus l inlilrumenlálnu podobu (so !i6Iovým kl a· 
vlrom alebo organom) . Klára Havliková dielo dokonale pozn !i 
v oboch podobách (pri premiére orchestrálnej verzie v ok
tóbri 1971 hrala sólový part) a to sa odrazilo i pri ponimani 
diela. Jej výkon by znietml najprísne jšie kritériá hodnotenia 
Hrala maximálne sústredene, stála vysoko nad technickými 
problémami. po vý1·azovej stránke ukázala celú pale tu kla· 
virislickýc:h možnosti, ktoré Suc ho11 kompozične lak vynika· 
júco ovláda. Jeduollivé časti cyklu boli výrazovo diferencova
né (ale únosnou mim·ou). dokázala držaf posluchái!a v na pä ll. 
podarilo sa jej vytvo ri t' spojujúcu ni( kOIIIJJOzil!ne i náladov 11 
diametrálne odli§ných cyklov. Len v Alleg1·e bm•bal'U z Me · 
ditáclo a Tanca by sa bol žiadal ostrejší úder. pln!íie forte. 

Toccata per piano forte (pani Kláre Havlllwvej l je jed nou 
z posledných Suchoiiových skladieb. Vznikla na požiadanie in· 
terprctkv o skomponovanie skladby vhodnej ako pl'idavok 
kunc:ertnýc h vyslúpfmi a bula jej i dedikovaná. Dielo sa autu 
rovi rnzrtisllo a vznikol opus budiaci sa ako finálna skladba 
recitálu. Aj na poslednom Havllkovej koncerte interpretku 
~dôraznila túto jej funkciu. Toccata (skladbu uvádza · Elegia. 
ktorú Spchuii ned!ivno ukoni!il a Havlfková ju hrala na tomtu 
koncerte premi6rovol tvorila skutoi!ne finálnu 1bOdku podanú 
vefkolr.pým gestnm v slrhujíccom zvukovom prúde.· 
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D1)a 3. júna t . r. doznel/ u! 
po t rmástykrát tóny na;repre
;;cntauvne jsieho ( aspoil záme· 
rom/ podujatia kaiäoroL'llef se-
76ny v oblasti populó.rnej lwcl
fJy - medzinárodného j esllva
lu Rralislavská lýra. Festivalo
vé ne/Jo malo sa vtedy roziia· 
rt( Ci už novými autorskými 
Jwiezdami alebo viacrotnými 
stálicami. Namiesto toho vsak 
na iíom viselo niekoľko ver
kých otáznikov. ktoré nemo/Ili 
u;st ani t/menej!:iej pozornosti. 
Podujatie s pomeme d lhou tra
díciOu, ktoré nakoniec vyvoló. 
sk or skepsu než nadšenie, kto
rému sa dostó.va skôr po/lesk 
"zo slusnosli" než nepredsliero
n!í žiV!] záujem zo strany o/Je· 
censtva, ktorí! napokon vo SVO· 
jej ľa~iskove; súťažnej cast i vy
: nie1Ja skór ako froska ne~ ak./ 
~eriózne mienená umelecká ak
cia - to už je príliš vel'a ne
qaliv, k toré sa nedajú oiJchti
duu nestrannými komentármi. 

Posledná Lýra mala byť. pri 
rod:ene. akýmst potvrdentm 
,,pravnosli opéif .,nove( kon · 
ce pete, ktorá st tenloraz do zd
ltlaiJla vpísala heslo ,.Lýra vsel· 
kým!" , aby sa tak di!:itancova/tt 
oc/ me práve 1Wj!:iľastnejste 
zvolené/zo hesla "L!]ra mia· 
dým!", ktoré proklamova/i c/va 
prec/pos/edné rotn!ky. Ui len 
mi nimálny pocel vstupeniek. 
ktorý sa tým "v!:ietkým" v611ec 
molwl ujsť - vzhľadom na ka
pacitne nevyhovujúce priestory 
u bratzslavskom PKO, stasli sám 
odpovedá na únosnosť vynove
né/zo molla. A ie t r inásta r.ýrn 
chcela asi a; akrec/ilovan.tích 
novinárov c/onľtltť k povinnému 
boju o vstupenky [ po predchá
dza;úciclz drahotách s akreditá
ciami vôbec) a tým snáď za 
každú cenu chladiť záujem kri
tiky a novinárov, ;e tiež vec nie 
velmi sympatická, ba povó.žlivá. 
Mala sa azda odolzraf pod ko
ketným rúškom tajomnosti, 
chcela si hádam strážiť súkro
mie ? 

Ziaľ, taiko sa jej to darilo 
uí vďaka televíznym prenosom. 
v ktorýclz sa tiež nijako nedalt 
zatusova( celkom nor mó.lne re· 
akcie publika na nezvycajné 
" rozlzodcovské" výkony A:raj 
skýclz porôt. Aby sprevádzali 
takéto - o. i. aj or9anizacne 
a finančne - iste vrcholne ná
ročné podujatie salvy smiechu 
obecenstva v llľadisku, alebo 
pesimistické či sarkastické po· 
znó.mky kritikov a pu/Jlicistov 
v tlačovom stredisku, to nie te 
pr ó.ve na ;lepšia vizitka pre f es 
tíva/, ktorý si ndrokuje váinost 
v medzinárodnom merad/P. 
Vďaka chorobnému hodnotiace
mu systému [ak sa l u vôPec o 
systéme v zmysle urtitélzo po
riadku dalo llovortf /, ktor1í 
uplat1~ovali spomínané kra,ské 
poroty, celkom sa zabudlo na 
existenciu ser ióznych llodnolw 
clcll k r itérií a tie boli - ku · 
podwu zdar ilo nalzradent> 
IJezlllav!ím bojom o prvenstuo 
kra/ov ti mi Pst . malome§liacl.:y 
rodoľubsk!ím patriotizmom a 
takti zovaním. Bol to asi vskut· 
ku "nesfastn(r t r inásty" roční!.: . 
keď tak okato pridlávil myS· 
lienku podnetné/zo zó.polenia v 
kvalite a samotnú hudbu a /Pi 
tvorcov, ktor! tu mali byt hlau
nlími aktérmi, odsunul na ved· 
fa jšiu koľaj. A tak každý z au 
torov, ktorých skladba pr tpadnP 
nebola prifató. do semlflnáiP 
Lý~y, .mohol. byt nakoiJiec ró.d , 
že sa vyhol nechutnet súťažne; 

parafráze a nemusel na vl ast
ne; koži zakúsiť určite neveľ
mi prl/emnl! pocity autorov zú
tast nených. A aké pocity sa asi 
zmoc!ll/i po oyhlásent konet
n!ích mísledkou autorov vífaz
n!íCh piesni - predovSetkým 
stneborne; a bronzovej - to 
~ice nevieme, predpokladáme 
vi;ak, že sami - ako profesio
nó.li - dobre vedia, koho zo 
svo jic/l úspesnejsie sa prezen
tujúcich kolegov pripravili o 
zaslúženú cenu, prirodzene -
pričinentm zväl·sa jedne;, 1Cil 
vlastnej "domácej" poroty. Ak 
.~i totiž opä( a opéiť premietame 
L!írou postriebrenú hudobnú i 
textovú banalitu, akou bola ple
se!) jelou punenky t r ó.vou, ne
mažeme nájsť vysvetlenie na 
otázku, akou "dierou v site" pre
~! o toto "padielo" už v rámci 
pol·iatol·ne j seleJ.:cie do semi
finále a tažko pochopíme od· 
valw poroty, ktoró. ;u doslova 
.,prelló.ca/a" - aj napriek zjao
ne posmešneJ reakcii publtka! 
'l'ažko nó.m m6ie byť sympatic
ky aj postoj brnianskych po
rotcov, ktorí spoločnými stlami 
rlolts/1 až k stup!)u vítazov 
.,~UOfU rodál.'ku" menom jsou 
lásky, co léty nepominou. Zla· 
tom dekorovaná 1-/ammelova a 
Peteratova šturlentská láska sa 
s1ce nad IJi;etky pochybnosti 
skutoL•ne vyninwla kvalitou nad 
podpriemerom víl aznýclz suse
dov, /enie k prvému miestu sa 
tiei dobojovala podobným "!illí· 
lom". A tak zrejme ani 1110 
tvorcovia nezakúsili na L!Íre 
čistú rac/ost' zaslúženého víťaz
sl va, /)(J dokonca u !Jlízkost í Pa
neniek a Lások, teda p1esni, 
l.:toré tiSi ani v Lýre . .léty nepo· 

Strieborn(• lýru si odniesli au 
tori Jindľich Hrabec a Jii'í Apll 
za pieseii Jdou panenky trávou . 
ktor(c spieval Pavol Novák. 

mm ou~, sa m6žu e1tlť dokonca 
t rdpne. 

Z tohorol·ne1 "lyrouef báJky" 
teda plynie poucenie nad vset
ky naJiasne;sie: i e tom ani ~ú
taži o najlep!:iiu populárnu pie
~el1 nemožno uberať pró.vo na 
nezau;até a skutočne odborné 
posud7.ovanie, že masovosť do
padu tohto kultťtrneho odvetma 
ei:ite neznamenó. otvorenie ce~ty 
pre amaterizmus a i:;pekulácte 
11 hodnoteni, čo potom záko
nite znamenó. následnú dezo
rientáciu a stratu dôvery v hocl
novernosť umeleckej kvality po
pulárnej piesne vo všeobecnos
ti . Zopó.r laikov, ktorl tohto ro
ku "p6sobili" v porotácll, e~te 
stále nepredstavuje .. vzorku" 
odberateľskeJ masy. ktorá te 
lak - l'/ tak svofím vkusom 
a V!íberom natoľko rozmanitá. 
ie jeJ fik/lunu tednomyseľnost 
by nedokázala presvedtivo Vl.f
sulmúf ani ďaleko sirsia ,.re
prezentatívna vzorka". V súta
žiach interpretou alebo sklada
l el ov váine 1 hudby (a na ko
m ec aj v sútaiiacll športových 
ale/Jo akJÍcl1korvek mycl1J patrí 
rozhodovanie vidy do rúk skú
sentícll odborn/kov, pra kt i kov 
tt teorPILkov, ktor ých názu~l.f 
potom zuäda akceptuje Of be::
llý konzument. Treba eSte po
dol knúť, i e odborná porota. , 
ktorcí poea~ sút'aie sedela v 
ll/'arlisku PKO. aby zasiali/a u 
pripade nerozhodnýcll borlo
v(jcl! vysledkov. nenesLe iiarl
nu vinu na konel•110m a plat
nom verclikt e. Stala sa len neu
trtílnym pozorovatel'om. tl P
funkt·nym . uwe-mene; ozdob
nym prwes.kom. Dú[a;me, že v 
budúcom rotn1ku sa ;ej op<'it 
dostane vwc prileiitostl k ozai 
stnej porotcovsket pró.ci, a/Pat 
k napravenlu rozpai.•itfích dO/· 
mov z poslellného hodnotenm. 

Ak sa - aspoiz dodatotne a 
pre vlastné uspokotenie 
cl~eeme pozastavil nad vlas/n ' nL 
autorskou úroviwu posledrze1 
Lýry, nebude to úloha tak ne
vďatnó., ako úvahy narl clisku
tabilnou úrov11ou a tmnosrou 
porót. je sice pravda, i e do ~e
mijindlových k61 povedľa 
strieborného a bronzové/zo vf
ľaza - rlostali sa opät aj kan
didó.ti, ktor ! by si nemali ná
rokouat ani prl/atie pre roz
lllasovú nahrťívku v beinom ro
ku, našťastie vSak poc/obnrj 
.. oäpad" \a velmi skoro odsúdi 
k zó.niku sc'im. A/ ked oieme 

l PokratovaniP. na ·a str. l 

. Riétd il l! t Slovkoncertu Bernard Demo mluvzdáva zlatli Bratis laY• 
akt lfru ID&Y,f!ka .. Marlke Gombitonj. ' · Snhnky,: · CST~ 



Alžbeta 
.Bukoveczká 
študovala spev na brat!· 
slavskom konzervatóriu u 
pl'Of. Magdy Móryovej 
(1960·67) a na VSMU u 
p rol Anny Hrušovsk eJ 
(1967-1971 1. Po štO· 
d iách bola istý čas doma 
él neskôr nastúpilo ako 
pracovníčka Cs. rozhla· 
su v Bratislave. Ešte ako 
~ luden tka sa zúčastnila 
speváckeho seminára v 
Sal zburgu, kde pracovala 
i nterpretačne najml! na 
plesi'loch klaslcko-roman· 
t rckého repertoár u. V ro. 
ku 1975 ju v yslal Zväz 
slovenských sklada tefov 
na IX. bartókovský se
mi nár do Budapešti, kto· 
rý usporiada Akadémia F. 
Liszta. Podujatie býva tri 
týždne a orientuje sa mr 
komornú tvorbu ( inštr·u. 

mep,táh;JU aj vokálnu 1 
sklada teľov Ltszta, Kodii.· 
l ya a Bartóka. U madar
ských vokálnych pedagó
gov ( )udith Sándorová a 
Zsolt Ben de 1 študovala 
celý rad nových veci od 
spomlnaných autor ov. 
r ozši r !la sl teda reper· 
to(i r, ole 1 preh lbi!a po· 
ll ľ1:1 d 1111 diela, k tor é dúv· 
nr.js ic nHstudovHia na 
V8MU. Ink linovanie ku 
k omom ému vokálnemu 
pre javu podporili u 
Alžbety Bukovec:zkc l a t 
scmrnurc rakúskeho pe· 
cl ttgóga Robertn Schollu· 
mŕl na brallslavskej 
VŠMU. 

t o bolo hlavným pod· 
netum k tomu, že ste 11a 
zaeali venovať výlučne 
komornému spevu? 

- Viacero okolnosti. 
Predovšetkým odhad da· 
nosti môjho vokálneho 
materiá lu, vstup do Cs. 
rozh lasu, kde som dosta
l a prvé prfležltostl nn 
nahrávanie piesni, stret
nutie so Zlaticou Paulo· 
vou, s ktorou sl Ideálne 
rozumiem ako s umelec
kou pa r tnerkou a spolu· 
pracovnfčkou pri tvorbe 
programu, ďalej to bola 
al Istá nechuť pracovať 
v opernom divadle, kde 
j e človek viazaný trad i č· 
ným repertoárom. Vždv 
ma lákali z hudobného 
odkazu veci neznáme. 
nové, nte bežné. 

Pestovať Iba komornv 
spev je viak u nás nie 
najvďačnejiia úloha 
vzhladom na existenčné 
mni!nO!Iti a záujem puhli· 
ka. 

- Mám šťastie, že som 
našla plné pochopenie 
na oOde rozhlasu , pre 
ktorý som naštudovala 
celý rad cvklov oremlé· 
rovo. Pravda. mikrofón 
nemôže nahradlt žlv.é 
puhllkum. Ale l tu pri· 
chAdzatú úrodneJšie ob· 
dobla. vvstrl edané Istou 
r ezlgnác:tou z persoektfv 
Nlekedv mllme viacero 
ponúk - a t ým ·al pocit. 
2e nás potrebujú. A po· 

tom prfde obdobie, kedy 
usporiadatelia dajú naja
vo, že by r adše j počuli na 
koncerte sólistku opery 
SND. Spievame väčšinou 
na kúpefných koncer· 
toch, kde musfme vybe· 
rať romantlckejšf reper· 
toár. Vo vllčšfch me.s· 
lác h, kde sa usporiadaj(! 
hudobné Iari, už môžeme 
dohodnúť i náročnejšiu 
modernú drama l urgiu. V 
Br at is lave te reálne vy· 
stúpenle maximálne dva
k rát za rok. Cs. rozhlas 
sa nám snaž! vyjsť v 
ťrstrety prt vhodných pl'f. 
l ežitostiach, a to vystú· 
penfm vo Vládnej budo
ve. V!lčštna nášho úsi lia 
so Zlat icou Poulovou te 
sústredená na nahráva
nie. 

Co ste pre Cs. rozhlas 
nahrali? 

- Bilanciu rozširlm al 
o koncer tný reoertoár•: 
je to Dvoi•ákových 12 mo
r~Jvských dvojspevov s M. 
Ha jóssyovou, viacero 
trPL·av slovensl<ých ľudo
vých plesni, 3 z ncsko· 
r ých plesní Rubertll 
Schumanna, 3 z Mllost· 
ných pí sni ·A. Dvoi•úka, 
3 piesne 11ft slovenskú ru
rlovú poéziu od /\. Očcn (i · 
sa, cyk lus 7 plesní Mi· 
lenci od A. llái.Ju, 5 ples
nf nn texty 1\. li!Hkowl· 
czovc j ocl W. Lu toslnv· 
~kého, 12 piesni Hugo 
Wul[a, Ded rnské scény od 
Bélu Bartólw, 6 plesni F. 
Liszta, Tri i.JurCHl'Oiy pre 
soprún, habol. vio lu H 

violončelo od P. Hlnde· 
milha, Trl plesne o läs· 
ke, š ťastí a vernosti na 
texty malajských pantu· 
nov od j . Hatríku. li ples· 
nf s gitarou od j. Dow· 
landa, v ýbet· piesn i pre 
soprán, čembalo a basso 
con tinuo od G. Ph. Tele· 
manna, j esenné stádo od 
1. Parlka, 3 piesne na 
slová M. Rázusa - To 
te vojna od j. Kresánka. 
cyk lus 6 plesni Orl'eus 
Brllanicus od H. Purcel· 
la - B. Brlttena a v plá· 
ne máme naštudovať l 
n11brať Prokof levove 
Plesne bez slov, Stravin· 
ského Mačacie uspávan· 
ky, 5 plesni A. Albrechta 
a Očenášove 3 plesne. 

Viaceré z týchto cyk· 
lov, resp. častf z cyklov 
bull uvedené premiérovo. 
Mnohé ste však pt•ebra· 
li - najmä z oblasti ro· 
mantiky - z tradičného 
repertoáru spevákov. 
Zrejme bolo potrebné -
v tomto prlpade - hra
dať svojský prístup k die· 
Jam. 

- Vychádzam predo· 
vsetkým z reálneho od· 
hado svojich hlasových 
možnostL Ak ich poznám. 
nemôžem napodobňovať 
niekoho. kto má celkom 
Iný fond a výrazové 
sc:hopnosti. Podobným 
spôsobom sa musfm vy· 

rovnaf so svotrm psyclile
kým a osobnostným ur· 
čen!m. Od pr!rody mán1 
sklon k Istému romantlc
k~mu prežfvanlu udalost! 
a tak som vždy lnklino· 
vala k "predávkovanluK 
c itu, z čoho potom vy· 
plývalo aj pomal ši e t em
po, pripadne špecifické 
ľrázovanle. Tu sl musfm 
dáva ť pozor. aby lntet·· 
pretácia nesklzla do ne
spt·ávnel polohy. Vždy 
som ma la rada básne, a 
tak mô! záujem sa sil· 
streďuje na plesne, kto· 
ré maiú v textovej strán· 
ke emocionálny náboj. 
Pomerne presne viem 
však odhadnú ť citovú fa· 
lošnosť a od podobných 
diel si zachovávam od· 
stup. Nikdy dopredu ne· 
určujem náladu diela. ale 
cibrim ju s k laviristkou 
po viacer ých prehr·attach. 
kedy sa odha fuje nielen 
program textový. ale na l· 
mä náboj hudobný. Ináč 
- všetky dielél spievam 
v origináli, pretože som 
presvedčenú, že a i jazyk 
je nositeľom výrazu. 

Vu svojom repertoári 
takmer nemáte starú 
hudbu. Je tu zámer? 

- Kedysi som robiln v 
Mirhuchovom pal<ic l pi es
ne Bonocclni lto H VivHi · 
cliho. Ve l m i r·atla počú· 
Vll lll vu l<(rln u hudbu slHr· 
s ich sl ý lových o iJdohi. 
U le OIÚI11 preli Íl O li l'l!~ · 
pekt, p rcto:lc som dos( 
lmpulzl vny typ n viem. i•J 
1<\lo hudbu vyžud11jc tJl'fl · 
vý opnk: dokona l i! sobu· 
tl isciplfnu, podriacl ~mic :-.11 
sl ý lu. Ncznumen(r to 
všnk, že v romnnt ikc uw 
:;účosne i hudbe pracujem 
i lJu in tu i tivne, to by bol 
omyl. Môžem tu všuk 
vniesť - po r acionálno! 
analýze - at čosi svat· 
ské, osobité. neopakova· 
t f! lné. Preto mu tu l< lá· 
ku na tm ll vokú l n11 hudb11 
20. storočiu . Tu in terpľe· 
tnčná strúnka nie le na
toľko vyplsanA ako v 
hudbe stllr še j. Napriklad 
Lutoslawsl<ého piesne 
mtím v r epertoár i päť ro· 
kov n pr·i každom pred· 
vedeni dávnm do nich 
č osi svo jské, vždy ináe 
vyjadrujúc Ich obsah. 

Zdá sa, že valia sOstre· 
dená snaha o predvádza· 
nie komorného repertoáru 
:r.nčina v1.budzovať záu· ~ 
jem a( u slovenských au· 
toro v. 

- Poznám všetky slo
venské cykly ureené sop
r·nnistkúm, a le zdniú sa 
ml pomeme osp\evuné. 
Je Ich toti ž vefmi málo. 
~kodo , ze slovensk! nu to· 
n sn nevenujú tomuto 
druhu kompozične j präco 
v ille. Pa d kovo Jesenné 
!>tádo sa mi c.Iostalo do 
repertoáru núhodou . Hat
rfkovc piesne sú ml ver
mt bllzke po v9razovel 
striínke. ku Krestínkovým 
plcsitam som sa dost~:~la 

nóhodou. pon(rkli ml Ich 
naštudovať pre rozhlas. 
Tešfm sa. Za Hanuš Do· 
mAnský sfúbil skompono· 
vn t šesť piebnl na f ran 
cľtzsku poéziu, I. Parl k 
udatne pracuje na ďalše J 

voká lne! skladbe s Rúfu· 
sovou poéziou a V. Bo· 
kes tiež :;.oom!nal, že sa 
zaoberá p lánom napfsat 
5 plesni na básne J. Ml· 
halkovlea. Bodal by ta · 
kýchto tvori vých plánov 

bolo Vl!ICI 

Patríte k interpretkém. 
ktortí sú verné jednému 
klavírnemu sprevádzate· 
ľuvi. V čom vidlte výho· 
dy spolupráce so Zlat!· 
cou Poulovou? 

- Dôverne pozná mOl 
hlas. približne rovnako 
cftlme muziku, le otvo· 
raná. povi e svo! názor a 
pritom máme rovn~kú 
mienku o frázovanl, st ý· 
lovom tvorent a výr aze. 
Je to vzácny umelec l 
človek. 

Pripravila: 
r. URSINYOVl 

SKOI~A A HITDPA 

Využívame 
poznatky 
zo zborníkov 
v praxi? 

Mnoho cenn9ch, nových poznatkov ob· 
sahu iú zbornfky, v ktorých členovia ka· 
tedler hudobne! výchovy publlku!ú vý· 
sledky svollch vedeckovýskumn 9ch prác. 
š koda len. že vychádzajú v malom ná· 
klade, takže širšia učiteľská vereJnosť 
sa o n ich neraz an! nedozvie. 

Nové poznatky obsahuje al tl·etr zbor
nik vedeckých pr·úc Katedry hudobne! vý. 
chovv PedagogickeJ falwlly Univerzity 
Kar love j v Prahe. Už z jeho názvu .. Hud
ba v rozvoji lidské osobnosti" možno 
usudzovať. že spoločnou snahou autorov 
bolo. p r·lspieť k objasneniu veľm! zlozr· 
tel problematiky, t9kajúcej sa hudobn~
ho vývoja. pr oblematikY. ktore! riešenie 
má prvoradý význam ·pre skvalitneni€ 
hudoiJnovýchovného pi'Ocesu. · 

Autor om pt·vet štúdie. nazvaneJ "Metu· 
dologická východiska zkoumání hudeb
ního vývoje č loveka" to due. PhDr. Fran· 
tiiek Sedlák, CSc., dobre známy svotou 
bul1utou kniinou i čusoplseckuu pubii· 
kui:nou činnosťou v odbore hudobne! 
P~ Yt: lwlôgic u pmlagu~: lky. Vo svojej stú
liii vvclrúclzu z diuiekllcko-nurtcri!Jllslic· 
l;úllo poninmn, a dusovného vývoju. Hu· 
dobnv vývoj chúpe u l<u zákonitý proces 
11 poklmlá ho za nczastupltefnll u ne· 
ocldo lit~J tn ú zložku hArmonického rozví· 
tania fudskel osobnosti. Cenné sú je!.u 
m·gumcnty o veľkom pudlele hutlby lW 
utvúr·Hní a obohocovan l ľudského vedo· 
1111 11. Spumefnne tu asporí formovunic t:~· 
tctickélw cftcn ia, etických postojov, kul
túrnych zäu jmov, rozvíjania myšlienka· 
vého bohatstva, kulllvovHnie ľudských 
zmvslov atď. 
Cusťou tejto štúdie le stat .,Problémy 

hudebnosti", l<cle oboznamuJe autor či· 
ta teru s názormi staršfch aj súčasných 
hudobných psychológov n11 hudobnobť, 
poclt•obne tieto názory analyzuje 1:1 hot!· 
notf. Navrhu Je odlfšit po jmy hudobnosť 
a hudobné nadanle a presne vymedziť 
ich oi.Js!lh. · ZdôrazilUie možnosť hudob· 
ného v {lvoja u vše tkých telesne a dušev. 
ne normálnych deU - a nielen možnost. 
ale ich právo n11 t ento hudobný vývoj. 

Au tor prinása mnoho nového do prob· 
lema tiky hudobných schopnost! a oso
bitne treba vyzdvlhnllt, že uvádza vlast
nú, dôkladne premyslenú klaslflkáciu 
týchto schopnost!, ktorú vypracoval na 
:r.áklode podrobne! analýzy hudobných 
činnosti. Cenná je prlstupne, zrozum1· 
terne podaná charakteristika hudobných 
schopnost!, spojená s metodickými ná
vodmi na ich rozvftanie v hudobnový· 
chovnej praxi zéikladnel školy. Osobitnú 
pozornosť si zasluhuje bližšie objasnenie 
pojmu hudobné myslen ie. 

Ďalšie štyri šHídi e sú zamerané na 

O problémoch 
vokálnej 
prípravy 
ao zasl. umelcom Stefanom HOZOM, pe
dagógom vokálneho oddelenia bratislav· 
ského konzervatória: 

Ako sa pozeráte na problematiku sú· 
easnel výchovy mladých adeptov spevác· 
keho umenia? 

- Predovšetkým by bolo treba posu
núť vekovú hranicu prljlmacfch pohovo
rov budúcich spevákov na konzervatO· 
riúch. Ziacl k nám prichádzajú pred 
ukončenfm hlasového v9voia . často v mu
tácii. I schopnému pedagO,t;:ovJ po tom 
trvá aspoň pol roka pokiaľ zlstr, na· 
koľko le žiak schopný ďa lšieho spevlic· 
keho vývoja na koozet·vatorlálnom type 
školy. Mládežnfcke spevácke súbory by 
mali mať k valifikované sily, ktoré by v 
tomto - pre hlas najnebezpečneišom ve
ku - drža li ochrannú ruku nad diev· 
čatmi a chlapcami. Ved nesprávne vede
nie hlasu v mladosti môže zanechať ne· 
zmazateľné stopy. Ziak le nťítený opustiť 
školu, a tak nechtiac sa mu pokaz[ )il · 
volná perspek tfva. Zatiaľ sme docielili 
aspol'l to, že prvý ročnfk te skúšobný. 

Akf máte názor na amatérske spe· 
vácke súťaže? 

- V praxi sa stretávam so skúsenos· 
ťou, že časté účinkovanie na súťažiach 
mladým hlasom neprospieva. Casta sa 
nám stáva na prljímacfch pohovoroch. 
že čfm viac diplomov z podobných akcii 
si žiak prinesie, t ým viac má opotrebo· 
vaný hlas. Mládež dnes veľmi rada na · 
podobňute spevákov populárne! hudby. 
Je tu i tendencia k tzv. silovému sple· 
vanlu. Spev - prlrodzeof a nepredimen
zovant. aký bol v minulosti pestovaný 
v rodinnom kruhu, z pocitu radosti -
te vytláčaný reprodukovanou hudbou. Ak 

uzste problém y. Práce PhDr. Jana Petra, 
CSc. ,,Výchova posluchače hudby v hu· 
debni výchove na ztikladni devitileté 
iikole". Jaroslava Herdena ,,K prublema
tlce hudebnfch pr edstav a i elich utvái'cnf 
pi'! poslechu hudby" a PhDr. Otakara 
Martinovského, CSc. "K n i!kterým mnž• 
nostem aktivnfho poslechu hudby" r le· 
šla spoločnú problematiku: alw vycho· 
vat aktrvneho, esteticky h lboko vnhnll· 
vého a chápavého poslucháča huby. Je 
to otázka aktuálna a naliehavá na jmä 
dnes, keď prlčosté prlležltostl k počúv.t· 
nl u hudby navykal ú f ud! k lei povrch• 
nému vnlmonlu. Nie kvanli l él, zdôraz ilu· 
le j an Petr. ale kvollta počúvania je clO· 
le:Gitll - a k tomu treba posluc:hllča vy• 
chov(1vat. U<~ i teľov hudobnej výchovv Iste 
zaujme uvedenie r·oz l ič n ~ch typov pos~ u
cháčov z hf11diska Jeh t•eakc:le na peč ú· 
vanú hud bu. Za ideálny pok ladá typ v 
k torom sn spála emociondlny a vzclelaPÝ 
poslucháč hudby. teda typ. ktorý na zá
ldado pr en ikonln do sklodbv. nA zllk la· 
de Jel por·ozumenio hudbu hlboko emo· 
cion fllne prežlva. Vo svojej práci riP.ši 
otázku, 1111 čo treba d boť pri v9chove 
tnkéllo to posluchllča. a to od el ementár· 
net t riedy základne! ško l y. 

Jaroslav Herden sa znobe t·á problema. 
tl kou hudobných pr edstáv pri počúvanr 
hudby. Rozlišu je pt•cdstavy tónové 11 kva· 
lilalívne vyššlo huclobnó. Rckonštrukl:IU 
hudobného obrazu v pr·uclstove n ie je len 
lednolluc!lým zvukovým odrttzom skllr 
poču tó ho, uic lu súborom Intelektuál· 
uych a mnocionú ln yc ll p r·occ~ov v ľud: 
skolil veclomf. llutio lmó vnímanie, aj vv· 
bnvovanie hutlobných predstAv s(r tvm 
kv~ll i t n ejs ic. čír11 viac sú podmienené 
vnútornou. cluscvnou Hl\ livitou. 

Aktivitu pri počúvunr hud by ztiôraz• 
inrie vo svojej prác i 11 i Otak;n• 1\furtinuv· 
ský. Cc~tu k tomu, Hi.JV žiak voc!Hl vu!· 
11111 ( hudbu v ce lel bohatosti tej hudob• 
nej r oi;i, vicli na jrnti vo výchove k chápu· 
niu hudobno-výrazových prosl ri e,lkov a 
i ch \'Z(rjomných vzťahov, v r ozvíjani sptl
subilostl poznáva ť n slctiov11ť exJJOZičnv 
a evol učný tvp hudby a ich vzájomn~ 

vzťah v hudobných sY.,ladbách a v orien· 
tovan[ žiakov na tek tonicky dOležité 
m iesta v sklade tak, aby sa naučili chá· 
out logiku hudobne! sklad by. 

l'oslncin (l štúdiu VYPL'élCOVfl l Oldrich 
Duzbaba, CSc. na tému "0 ni!ktorých 
vlivech intuuačnl výchovy na hudebul 
rozvoj studenti! peda,11ogické fakulty". 
Opier a sa v ne! o výskum, ktorý usku 
toč nil s posluchličml na PdF UK v Bran
dýse. !:itúdiu treba uvítať o to v iac. 1:e 
obracia pozornosť na predmet, ktorého 
význ{!m nle te doteraz dostatočne doce
nený <J'· učebných plánoch PdF. Myslfm 
tu na teho nedosta t očné zastúpenie nie
len v priprava učiteľov pre základné 
školv, ale a j v prfprave na odbor hudob
nó v ýchova ( semtnáme cvi čen ia v 1.-3. 
semestri po dvoch hodlnlích v týždni ], 

Uvedený zbomlk l o pr·fnosom pre na· 
šu hudobnovýchovm1 teóriu a i prax a 
bolo t)y dooré, l<eby sa s nfm obozná
milo ~o n11!viac ped11gOgov hudobne! vv· 
chovy. Veď poznatky v i\om uvedené bY 
mohli značne ovp lyvni( (rroveii hudobneJ 
výchovy na nasich školách. 

EDITA VISŇOVSKit 

Snfmka: E. Remp 

na prllfmacfch pohovoroch žl11dame za· 
spievať ľudovú pleseň, mnoh! mlad! to 
nedokážu. A tu by som chcel zdôrazniť 
potrebu estetickeJ výchovy a výchovy k 
hudbe zvlášť. 

Mvslfte. že i budOcc roky Pl'ines(J vý• 
razné spevácke talenty? 

- To te nie také isté. V súčasnosti 
nemáme dosta tok kvalitných mužských 
hlasov. zo :lensk ých odborov chýba alt 
a mezzosopr fin . Napr·ick tomu som optl· 
mist11. Verím. že zase pr idn r oky, kedY 
nase konzerva tór iá a VSMU poskytntl 
slovenskému voká l nemu umeniu ntelen 
kt•ásne hlasy. alo a i silné umelecktS osob· 
nosti. Mvslim, ze prl ich v~chove bv sa 
naJviac osvec1 čill tak! peda,t;:ógov ia. kto· 
rf majú za sebou divadelnú prax a na· 
vyše široký rozhľad v spevácke! liter a• 
túre. NezabúdaJme ani na to, že kon· 
zervatórlum nevychováva len sólistov, 
ale al zboristov - čl pre d ivad lá alebo 
Slovenský filhar monick9 zbor. 

Zhovárala sa: r<I. COBEJOVA 



Domov a svet 
v diele nár. umelca Mikuláša 
Schneidra-Trnavského 

fenf a vvtad rovanf, črtv priamo súvisle
ce so ši rok~m celospalo:':ens kým dosa 
hom Sc hneid•·uve j tvur iJy. Tú to sku t;:a: · 
nosť dr. Nováček výstižne chara kte1·iw· 
va l s lovum i: ,.Schne it.le r-Trnuvskv svo!i· 
mi p les11ami pripra vi l ná rod pre počúva 
nie hudby". Poukáza l ti ež na ďalši u 1<1 
važnú č rt u Sc ltneldrove j tvor bY - bo!11 
zá kladom. nn kto rom moh la stava ť ml!l
dú nastupu júca sklada tclská generác iu 
30-lyc h rokov. V závere svo jho prfspev
ku dr . Novlíče l< prlnomenu l všefudsk1i 
podslulu u t i'Vtiló llumunlsllcké ideá lv 
Schnnid rov ho d ielu. 

MlkuiU1 Scbneldra-Trnankého" pr&d
uiesl<t nárud ná umelkYI1a Mária Klšoi'io
vá · Hulouvú. le t refe nll su vvznačovnt uci
v~::nwu il detailnou znalosťou problema· 
ti ky. te l d lhoročný post významne! aľ· 
te•·p,·etk y Sc hneld•·ových plesni ju plne 
oprúviioval k vyvodzova niu konkrétnvcb 
uzáverov v otázkach spt·ávnel mterpret&
l.!ie. Zdôruzniht núročnost emocloné lnol 
z ložkv. ktore j zv ládnutie je prvoradou 
podmienkou Interpretovania Schneld 1·o• 
vých piesni na vvsoke i p t·o(estonálne j 
Llruvnt i techn i ~.:kú vysptJiosť sa predpo
kllldá ako sumozre (lnosť 1. Svo je názot·v 
uokumHntuvu lu no ce lom rade konkrét
nych prikladov. 

Pod týmto nézvom bol 26. mála t. r. 
~ Trnave muzlkolog1ck9 seminár pr! pr!· 
l ežltosu 20. výročia úmrtia skladatera. 
éľreba pripomenúť, že uvedené výročie 
bolo skôr vonkajš fm podnetom k tejto 
akcii, príčin ou, že sa ona konala práve 
v tomto a n ie v inom čase. Napriek to· 
mu bol tento podnet dosť s ilný mito, aby 
zaktivizova l kultúrne Inštitúcie (organi· 
zátor podujatia Západos lovenské mú
zeum v Trnave l l predstavltelov sklada
telovho rodné ho mesta k chvályhodnému 
činu - k pokusu o komplexné zhodno
tenie tvorivého odkazu Schneidra-Trnav
ského. k snahe o plné docenenie jeho 
významu pre slovensk(• hudobnú kultú· 
ru vôbec. 

Schneldrovou tvorbou a ktor! skladateľa 
l osobne poznali. 

Dr. Jozef Tvrdoň, CSc., sa vo .svo jom 
prlspevku "Mikulái Schneider-Trnavský 
v llnli českého slovakofilského hnutia 
v obdobi .nýieného li.tlaku" sústr edil na 

Ce nným 11 v mnohom smere podnHt
ným prfspevkom bo l a l re ferá t dr. Ru· 
dolfa Pečmana, CSc., z Brna . V téme 
" Estetické a tvorivé zá!ltky mladého Mi
kulá~a S~bneldra-Trnavského v čase le· 
ho pôsobenia v Budapeitl, VIedni a Pra
he'' dotko l sa mno hých za u Hmavých fak
tov. k toré ro ,·movall mladého Schneid ra 
v časoch š túdii a muli pozltfvnv vp lyv 
na do lš! vývo! jeho osobnos ti. Osobltlte 
su zmie nil o podne toch, ktoré Schneide r 
získaval v Prahe z tamojšieho bohatého 
koncertného zivotn. 

Ak vravim o pokuse. tak Iba preto, 
že v časovom rozvrhu jednodiíového se
miná ra nie je prakticky maZná reali· 
zácia uceleného a všest ranné ho pohfn
du na život a tvor bu Schneidra-Trnavské· 
ho. na celú jeho osobnosť. že k mnohel 
problematike s u bude tt·cbn vrátlť v roz. 
s iah le jš !ch št(ldléch a Inýc h prácach. že 
sú lu oblus ll, ktoré sl vyžadujú este du l
~~· podrobný výskum l dôkladn ú a na lý
zu. nehovoria c už o vličšom t>rcpo jcni 
Schneidrovct tvorby n11 súčasnosť. o zdó
r a;r.•wn! zivolnostl jeho hudby a osvelle· 
n í jej t rval ých cslcllckých hodnól. 

·obdobie Schneidrových š túdi! v Prahe. 
na ieho pôsobenie v s love ns kom spolku 
Detvan, na skladatelovo umelecké for · 
movanle sa, na hladanle osobllé ho vý
razu so zretefom na vvhr!lňujťlce sa nó· 
rod né uvedome nie v jeho tvorbe l v ob
čianskom živote. Dr. Tvrdo11 podložil svo
je uzávery množstvom dôkladne preš tu
dovaných faktov, de lR IIným rozbo•·om 
vted a l se j kullúrno-spoločenskel a politic
kej slluácie. výstižne vykreslil atmosfé· 
ru. v l<torej sa Schneider pohyboval, v 
ktorej žil fi ktorá ovplyvňovala niele n 
ieho národné c!tenie, Ale al h lboký vzťah 
k vtedajšfm preds tavile lom česke ! nú· 
rodnej vzdelanosti. 

RP.ferát dr. Zdenka Nováčka, CSc., [se
miná r so konal pod ieho t1reclsodn fc
lvum l "Miesto Mikulália Schneidra·T•·nav
Nkého v kontexte Hlovenskej hudby" bol 
ukážkou nového pr!stupu k hodnoteniu 
Schne iclrovej tvoriJy. Nu z(tkiHde kom
plexne! unal ýzy typic l< ýt:h Scll ne idt·o
vých piesiwvých zbierok poukázal n il!
len nn podstatu s k lucln telove j hudobnej 
reči, na je j chorukleris llc ké proiavv ú 

výrazové pt·oslri edky, a le l na vtiziJy 
so spoločenským dian lm. na to. i:o tva 
rova lo Schneidrove es te tl t:kú n(IZOI'Y. it)
ho umelecký i ludský profil. Dr. Novil 
i:ek vo svojom referáte zdôrnzn il u ívaz
né črty Schneldrovei tvorby: jednodu
chosť, sebadisciplínu, výra zovú C•spnr
nosf, mimoriadne clll ivý Pl'fstup k v\·
beru básnickýc h pred lôh a z toho vy
plývajúcu jednotu hudby u s lovo v jeho 
umeleckom diele. :Ca lel vecne a konkrét
ne analyzova l podstatu národnosll n ľu
dovosti v Schneldrovom hudobnom cl-

Rodný dom Mikulíílla Schneidra-Trnav
ského, v ktorom !la dnes nachádz~! jeho 
pamätná izba. 

Treba eš te spomenúť zasvätený, na In
formácie ve rmt bohnlý re ferát zasl. 
umelca Stefana Hozu ,.Schnaidrova spe· 
vohra Bellarosu na scéne SND". Zame
ral sa predovšetkým na problémy vzni· 
ku n rea llzllcle toh to Schneldrovho die
la (pnl mié l'a v rmlji 1941 ). Uvi edo l h lav
nú p r íč i nu neci OGlmenia Bellnrusy l s la !Jé 
libre to l u pred niesol návrh ntl p•·epra
covun ie. Hudl>o to l1 lo d iela s i zasluh u je, 
a by sa opUť doslu lu n11 scénu. 

!:icminá r - v rúmct svojich obmedzc · 
n}•ch casovýc h moznostt - priniesol via
ceré za u jfmavé ma te r iá ly l nové pohľa 

dy na dielo Schne id ra-Tm avského z rôz
nych zo rnýc h uhlov. Odzne lo osem refe
r á tov [ ďalšie s lyt•i vyjdú spolu s ostat· 
nými v zbornlku]. vtičšlnou odborne vy
soko fundova nýc h, v ktorýc h dominovala 
dôver ná znal osť problematiky a osobná 
zainteresovanosť referulúclch. Plati to v 
prvom ra de o pl'fspevkoch naši.ch po
predných muzikológov, teoretikov a 
umelcov, ktot•! sa vo svole l doterajše j 
činnosti vlacln·llt h lbš ie zaoberali 

z korešpondencie nár. umelca 

Mikuláša 

.,Schneide•··Tr navský - umolec a fin 
vek" - pud týmto n;\zvum tJrednicsol 
~VO j sirol<u kunCI))OVUny Jll' lspevuk dur.. 
dr. Jozef Samko, CSc. lniln I 'C ft~ r(l t su vy. 
znai:ovul h lhuku Judským nl'fst unom v 
sprucov;u1 í zvulo n<! ilo tc malické ilo okru
hu. llovur il o Schucid rovum vzťahu k 
pies ni nko ta kej V~P.OiJccnc, S))CCiúlno O 
vzťa h u k ľudove j piesni u o prúci s 
illlu. V súvislos ti s t\•m pou k;ízu l nH pod
s tatu tuduvosti v Sc hn ultlruvo j umclec
·ko j piesiiUVt! j lvo rhc. Značný priestor vo 
svo jom I'P.fe nílo vymedzil d r. Samko hod
noteniu ľud ských kv11 11t Schneid l·a-Tr
navsl<é ho. Ocenil s kl ada telovu ce loživot
nú prácu v rodnej Tt· nnve. le ho úsilie o 
zve ľa d'ovu nie s lovenske j národnej kultú
r y vôbec. 

Zau jlmuvý u poclnelný referá t pod ntl
zvo m ,.Poznámky k interpretácii piesni 

slovenské plesne (pozn. aut. : každý zošit obsnhovn l 
jednu piese11 ). V liste spomfnaný spevokol le Slovenský 
spevokol v Petrovci, ktorému Schneider-Trnavský veno
val pleseň .,Vtedy sa mi p rlsnijú". Predseda toh to spe· 
vokolu Ondrej Garaj a zbormajster Július Kubány d11a 
21. januára 1907 Schneid rovi pišu: 

" Biahorodý panel 
Odpovedajtic na Vái ctený list zo dňa 6. januára 

V hohalr~ l disku sii svo jim! cennými 
t>uslrchmi zuuja l n1:1jmii zasl. umelec Bar
tolomej Urbanec. Poukllzal na nedosla · 
l očné ocenenie Sc llnP.hlrovho diela v ~I r· 
som me rad lc. [A nielen le ho. Plu ti tu o 
kla slkoch nasei n llrodne l hudby vôhe1 . l 
V s úvis losti s t ým p1·edn iesol niekofko 
vecných krilických pripomie nok na prá
cu vvdavute fs tva OPUS. 

V závP.J'ecnom zhodnotenf ocenil dt•. 
Zdenko Nuviiček, CSc. p l'lnos semlntl ra. 
jebo zás luhu na doplnen! dote ra jsiello 
poh ľudu nn Sc hneidrovu tvorbu. Zdôraz
nil, :1.e tOto élkciu t1·eba chápať ako pr·í· 
p1·avu k blfžiacel sa storočnici ·sk lada te· 
fa [rol( U 1981 ). ktoré jubileum by malo 
byť este väčšim podnetom k Schnetdrov
mu plném u doceneniu. 

Z. BERNATOVÁ 

Schneidra-Trnavského 

M. P. Slobodovi, pfsanom v ja nuári 1907 nie je ted lnou. 
:Ca lš iu nachádzame na vnútorne j strane obálky 2. zošitu 
Pbvodných s lovenských piesn! [patriaceho do fonclu 
M. P. Slobodu ). ktorý le dnes v Matici s lovenskej pod 
s ignatúrou A XXVII/8. Tu je vložený oznam: "Zoilty 
čfslo 5, 6, 8-10 Pôvodnfch slovenských piesnf vvjd(a 
v júni 1907. V tom samom čase vydáme: Odzemok, Fan
tá:o~ia pre klavfr na motivy známej ludoval plesne, zloiiJ 
Mikuläi Schneider-Trnavský". 

Pr i p!sanl o 2. zoš ite zbierky mat Schneider zre jme na. 
mysli pokračovanie prvej zbierky, ktorá vyšla roku 
1905 v Prahe_ Spomfnaný di'Uhý zvlizok vydal Kníhlla · 
čia rsk y účastinársky spolok v Mart ine v •·oku 1910. Muž
ský zbo r .,Slovenský bunt" Schne ider zhudobnil na text 
Vnv ra Srobára . V pozoslalosli Schneidra-Trnavs kého sa 
pod sign. K/27 nachádza list Srobára z 11. februára 1907: 

(24. v. 1881 - 28. v. 1958) 

Jednou z najzaujlmavejších oblast! hudobno·historiC· 
kého výskumu skladateľských osobnost! ie koreš

pondencia. V llstoch priateľom, známym a spolupracov
n!kom su často objavia pozoruhodné názory, zmtenkv 
o práci, dielach, p L·edse.vzn tlach, člm riadky nadobúdajú 
moment jedinečnosti a veľke j historickej ceny. Tiež 
údaje o činnosti u živote skladHtera - zn~hne už z 
Iných prumei1ov - môžu v koreš pondencii hlbšie po· 
chopiť ~h·sie súvislos ti okolo práce a diela autora. U nár. 
umelca M. Schncldra-TL'Ilavského je korešpondencia po. 
zoruhodná nujmti z toho dôvodu, že je znchovaná v úpl· 
ných ce lkoch. Jedn{! sa o lis ty nim plsané, ktoré sn 
ako čast fondu pozos tulosli nachádzajú v hudobnýc l1 
archívoch. V Mallcl slovenskej sa v pozosta los ti M. P. 
Slobodu pod. s tgn. A XXVII/10-29 na c hádza súbor lis tov 
z rokov 1906-1910 od M. Schne idra-Trnavského, ktorý 
je takmer úplný. V pozosta losti M. Schneidra-Trnavs ké
ho, uložene j v Zá p{!doslovenskom múzeu v Trnave sa, 
2ia l, nenachádza ani Jedna Slobodova odpoveď, pretože 
skladater začul došlú korešpondenciu systematicky od· 
klada ť až od roku 1912. Schneldrove listy - adresované 
Slobodovi z Trnavy, Veľkého Bečkereku, Berl!na a Lip· 
ska - sú z najcennejšlch dokumentov, ktoré treba ak· 
ceptovať pri skúman! začiatkov jeho hudobno-sklada
,teľskej činnosti . 

Počas pobytu vo Veľkom Bečkereku, kde Schneider . 
• po ukončeni š tOdla na pražs kom konzervatóriu (na 
odporC1čanie srbského skladateľa Petra Konjeviča l na
stúpil miesto dirigen ta srbskej pravoslávnej cirkvi, pri· 
pravoval svoju prvú zbierku pôvodných piesn! Drobné 
kvety, o ktorej M. P. Slobodovl píše v l!ste z 15. no· 
.vembra 1906: 

.,List a verlle som obdržal. Vďaka. Co sa tej Podja· 
vorinskoj týka - .,Vtedy sa mi prisnijli." - bud tak 
dobrý, odpili tomu spevokolu ••• neboli by ocbotni nám 
ju za tú cenu (15 Kl odpredať, lebo chcem eite niekto· 
ré, do isUíbo cyklu patriace plesne od Podjavorinskej 
zhudobniť, aby bol cyklus úplný! Zaslané verle 18 ml 
lftbia, len postrádam verie veselého, sfce lumpáckeho. 
humorného r ázu. Nechcem samé bedákanie, ndycha· 
nie za hviezdičkami • • • lalospevy pisať. Ak do1tanet 
z tlačiarne odpoveď, tak mi, prosim Ta, referuj. Na Vla· 
noce môžu vyjsť. Ja myslim, ie náklad nebude tak dra
hý a že sa vec velmi dobre vyplatf. Najvli!il dspech 
prorokujem mojej milej .,Kukulienke". Hej, keby som 
vedel ellto 20 takých naplsaťl Hoci "Sedfma tu smutnt", 
ja tiež dľa môjho vkusu. "Daleko iiroko" ie tak rodová, 
že na Búroell ju vyla dva roky ludia po rolách spie
vajft (Rehák iu tam priuiaaol). " Ne&Jdal sláviček" te 
moderná, "Naiiol som sl" •• • je t6tmagyar bar6tsáa ••. 
(nikdy ale magyart6t bar6tság). Teraz Ti praJem, abys' 
aspoii 5 miliónov (zoiitov?) piesn( predal, len llkovn6 
reklamu. Co sa ostatných piesni týka. neslubujem nič, 
lebo by si ma Jen vysmial, a preto TI Ich poliam bez 
veikerého slubovania ••• " •... 

Prvé vydanie Dr obných kvetov vyšlo v roku 1907 na 
Myjave u vydavatelov Pavla Kul!ška a Milana Pavla Slo· 
bodu ako 10 samostatnfcb zošitov DOd núvom l'OvodDé 

Ná rodn ý umelr.c M. Schneider-Trnavský v spoločnosti 
Andraju Bagilra, Frica Kafendu a Eugena Suchoiia. 

m. r . úctive Vás upovedomujeme o tDm, ze s Vašou 
piesňou "Vtedy sa mi prisnijú" celkom dľa Vašej vôlo 
slobodne nakladať mô!te. Spevokol náš žiadne mujiter
ské právo Hi nenárokuje. Radi snte, le Vás máme. Bla
hoialajúc Vám k novej Vašej postute medzi bratmi Srb
ml, prosime Vás úctlve, aby ste nái skromný Spevokol 
l naďalej podpo.rovať ráčili." 

List Schneidra-Trnavského M. P. Slobodovl, nedato· 
vaný, zrejme pfsaný v januúri 1907: 

.,Drahý Mllanel 

..• prosil som Ťa u! neraz o Vajanského "Drotára" 
nájdei ho, ak sa dobre pamätám, v Skultétyho "Venčeku 
slovenských piesni". 

Teraz mám s mojou besedou moc práce, ja - ani ne· 
viem kde mi hlava, od odpoludnia až do noel próby. 
tu s deťmi, tu dámy, tu mulský zbor atd. Akonáhle ale 
bude v stava, poilem Ti cbfbaj6ce piesne hneď. Tie! 
mám naisky zvanf Odzemok - interesantným spôsobom 
pfsaný pre· klavlr (2 ruky) ••• • 

O II. zoiite zbierky slovenských piesni ie Bite času 
rozUmať. Tu Ti posielam podarentl vec "Slovenský bunt". 
Stralne poburujúca pieseň (mô!e sa aj jednohlas ne spie
vať). Nechoď s ňou na verejnosť, lebo z toho by kukal 
Istý kriminál. Obávam sa, že som si napísal mari do 
!alára. Teda pozor! Máii koho, kto by Ti to zahral? Keď 
18 ilkovna zahrá a zaspieva, musi pobuntovať ai bara· 
nie stádo ••. 

O ll. diel Slovenských spevov by som Ta vrúcne pro
sil a dakujam Ti elle raz za krásny . dar ••• " · 

Zošity S, 6, 7, 8 Pôvodných slovenských plesnf vyšli 
pod názvom Drobné kvety a bol! v nich zhudobnené bás
ne Ľudmily Podjavorinskej (Ked sa d robné piesenky 
Na!fm malým oblOčkom, Nesedaj sláviček, Vtedy sa ml 
prlsnlftl) . Tieto plesne spomfna Schneider v liste M. P. 
Slobodovl z 15. XI. l!l06 (vid vyššie) . Skladba Odzemok 
aa zreJme nezachovala. ale zmienka o neJ v liste 

.,Drahý priater, 
a! vfara sa mi trafila prilelltosť oceniť Valu hudob· 

n(t skladbu. Vybozkával bych Vás za ňu. l sila l krása ta 
v net. Priliiel vp. FI. Tománek a zaspieval nám ju sólo: 
to holo oduiievnenial A čím ďalej ju počúval, tým ia 
kl'ajiia. Budeme sa ju učlt' ~tvorhlasne spievať. · 
Poneváč niet nádeje, že by sme ju mohli dať vytlačlf 

u nás bez obavy - pokúsim sa ju vydať v Rakúsku, 
alebo v Amerike . . . 
Srdečne Vás pozdravujem a brataky ruku 11tl11knem 

Vái úprimne oddanf Dr. V. šrobár." 

v prve) pieSiiOVej zbiOL'ke korespundenc ia este ďHie j 
IJOI\raču je. Vzhladom na to, ze Schneider bol p r íliš 

vzdialený- od nášho územia, vsetky vydava le fs ké puky· 
nv a dohovory prechádzali sprostredkova ne - kore:l
pundenciou. Vďaka t omu máme o prlpruvovaní Pôvod
ných slovenských pies ní podrobné informúcte. List dato
va ný vo Veľkom Bečkereku l. ll. 1907 obsahu je opiit 
nlekolko zaujímavosll. súvisiacich s touto problemati
kou: 

., ... Hej, u! som vietko prepil le - ako Oaleko, ii· 
roko - ludový text, na ktorý som napfsal melódiu, 
teda : moja pleseň je nie ludová, len slová sú ludové. 
Jednotlivé piesne som venoval Istým oaobám, ako: .,Ne· 
sadaj" - sl. Milade LiebscherovcJ, "Oaleko, liiroko" Má· 
rli Laudovej-Horlcovaj, .,Sedíme tu" a "Kukulienku" 
p. Cyrilovi Ursfnymu . • . " 

K rásnym dokladom o kvalite Sclmeldrových plesnf te 
list Pavla Országha Hviezdoslava, uložený v Matici 

slovenskej pod sign. A XXVII/37: 
.,Velacteni pp. Pavol KuUiek a Milan P. Sloboda, na· 
kladatella na Myjave: 

Pilvodné slovenská plesne - skladby to nálbo slovut
ného skladatela p. Ml.kul61a Schneldra·Trnavak6ho, kto· 
ré Vy boli ste tak láskevi pod menom autorsk6bo vftls· 
ku ml doposlaf, riadna doill. 

Oakujem Vám za tli.to Valu ochota a zároveft prosfm 
Vás, ráčte pri prílalltosti vyslovlt p. pllvodcovl svoja 
srdei!n6. vd'aku za fabo mll6 pozornosť, preukázanú ml 
týmto vzácnym sp6sobont. PodakoYal by som sa mu bez. 
prostredne, no neviem, kde stále btfa, to prii!lna vy· 
prosenébo od Vás prostredn(ctva. Ak 18 l ja, atarec, 
zmlllem eite na netaké diela, neopomenlem odvdai!lf sa 
mu tfm!a - ako skromnou rozpomienkou. 

Pro futuro prosim Vás o d'allle zoilty tak, le pofe!nf 
6i!et zaillte ml s daoembrovtm zolltom koncom roka a 
la vyrovnám ho razom; len dal pán Boh, aby ttob zo. 
iltov výdatne a bujne prlb6dalo. 

S bratským pozdravom Vál oddanf otltel 

Oolnf Kubtn; 4. Vl. 1908 
Pavol Ornágh" ... 

Mlkuléi Scbnelder·Trnavskf opustil Velkf Bel!kerek 
1!1. februára 1907 a vrátli sa do Trnuy. Koreipondencla 
s Milanom P. Slobodom opiť pokrai!aje, ale to je ul iná 
kapitola. EDITA BUGALOVA 



Parížske 
husľové duo 

Na ďa ll.om z pravidelných komorn~•c h konc•;t· tov orgnn lzovil 
n\·ch MDKO [2. V. 1978 v brat1slavske j .,ZI'kacllovke"] pred
stavili sa UfTif)ic i z Francúzska - Lilia Be1•ettiuvá a Luis Ft·an
cini. vvst upu júcl ako Par íiske husľové duo. V programovom 
bu lleti ne sme sa o nich dozvedel! pramá lo [od hliadnuc od 
zoznamu kralfn. kde vystupovali údajne s velkým úspechom l. 
a nreto sme boli zveclavr na ich realizáciu pest rého progra
m u. Treba dodať, že poslucháč očak<lval velk9 umelecký zá
žitok - zrejme pod vpl yvom vybraných úrvvkov zo zahranič· 
n (·•· IJ kritik . v ktorých sa to hemži lo superlatrvami. 

Možno l pod vplyvom toh to oi:akávania prišlo hned na za
'čialk u rozčarovanie . Roman1icky vzletné I. Grand duo Luisa 
Soohra sa začalo ťažkopádne. tvrdá. ostrá hra Beretliovej na 
h usliach akoby tlÍto hudhu sWí1:a la. Ch~' IJala voľnos ť, rozlet. 
btt l či stota (v iaceré technické kazy, nepr esn'é Intonácie, naj
mii v závere L časti]. Málo tu mohol zachráni ť (myslim na 
l. čast] lepši výkon Francin ibo. Napriek jeho jemnému. cltll· 
vému prejavu sa nepodarilo udržať súhru vo vyváženosti ani 
vo v~raze. O niečo l epšia bola 2. kantabilná časť [vari zoh ra
lo~~ v úvode tíl ohu poč iatočná ner vozita? 1. ako aj 3. čas f s pui
ZUI Iícou dynamikou, no záver opäť narušila nesúhra. A ta k vý
sledn~ dojem z prvej skladby sn pohyboval na hranici r ozpa
kov a sklamania. 

V lepšom svetle sa Berettiová predstavila v sólovP.j V. !UJ· 

11alíne pre husle od Jeana Mar tinona. Nakoľko to dovoľoval 
charak ter rozsahom malel a pomerne nie veľmi nároť:ne i 
skladby, ukázala technickú vyspe losť l muzik álnost K tomu. 
l!o poslucháč pod vplyvom ul spomínaných citátov z k r i tik 
&čakával, sa Parižske husrové duo najvi ac pribl!žllo v ln ter
JH'P.tácil Prokorievovej Sodty pre dvnje busH C dur, op. 58. 
13olo to l na j náročnejšie, myšlienkovo najhlbšie di elo, ktor€ 
umele! vo svojom programe predvieclll a kde · mohl i ukáza ť 
svoje technické l muzikálne kvali ty . DokáZitli sa oslobod i ť od 
poč iat'()čoej nervozity, Ich hr a (technicky už istá, s /:lstlím 
tónom] nadobudla šar m, vo vzájomne j súhre bol11 vyváženosť 
a dia ló~ oboc h nástrojov sa niesol v znamen! p lvnu lého mu· 
zlr.!rovania. ľreba ocen i( a j úsilie o tvorivé tll'etlmočcnic vý· 
razovo a myšl ienkovo bohatého diela. 

Druhá časť pro~ramu , pozos távaj úca z Bartókovej l. Rap,;6-
ilic. suity Baal Sltent od Ernesta Blocha. fBntázie Cartnen otl 
Franza Waxmana a Pagan lni ho vari ácií NeJ cor pil\ non ml 
ar.ntn mala viac·mene j s~ l ónn y cha ra k ter [ plati to pt·edo
všetk9m o fantázil Ca r men]. kde mala V\•ni knúť IJravúmosť 
a virtuozita in te rpnH~ci c. ?:iaľ. takáto vorba pro~ramu ne
moh la poskytnút lepšie pozna n ie umelec kých kvalí t ohoc il in
tel'fH'etov. An i jedna zo sklad ieb nie je tolli nosi t eľom zúva;(
nei umelecke j výpovede tvorcu [ č iastočne je tu výni mko iJ 
Bnrtók, ktor f ef ek tnú. maďarským rytmom a melosom h\•r1a cu 
sk ladhu pozna čil r ukopisom vlastne j osobitosti a tým dal diel 
ku l h lbši. mnohotvárne js! zmysel]. V pripacle Bloka i Wax
mana Išlo o efek tné koncertné čísla. bohaté na vl r tuóznv pre
'joav, na prvý pohrad zvukovo oslň u jú ce. pr!jemné na poč ú
vanie, ale bez schopnosti rezonova ť vo vnútri vníma te fa. 
S určitou dávkou nihilizmu by sa dalo poveda( - lacný to
var v drahom obale. 

Paganini ho varil\ci e - slávna ukáZka technlekých zázrakov 
h usrovej hry - zase predpoklada jú pr imet·aného 1nterpl'et11. 
Ináč hrozi nebezpečen stvo stroskotania, .. r ozsy pania" sk laJ
bV. tak ako to bo lo v pripade Franclniho hr y. Naprie!< tomu. 
že niektoré nároč né miesta zvl áclol sólis ti! dohre. bolo na,1 
!eho sily udržať v jP.<Inote CP.lok. Viaceré n flčlstotv. nepresnosť 
" detailoch a najmä - zbvtočná Ulláhlnnosť spôsobili. že bri
l-antnosť s11 stratila v zhluku tónov. 

Konštatovan!m, ze :f' ranclnimu .. nevyšiel" Paganini podla 
očakávan ia. nechcem Inter pretovi knvdlf. an i podceíiOvat je
ho umelecké kvality (mohlo isť o ind ispozíci u. zmll~nú únav u. 
riakofko Paganin i bol poslednou skladbou koncertu ]. ktoré 
1ednoznačne prejavil v predchádza júci ch skladbách : v Bartó· 
kov!. Blokov! 1 Waxmanovi. Vo všetk9ch troch prípadoch Išlo 
totiž o technicky :r;načne náročné skladbY. ktorých lnterpre· 
tácia predpokladá suverénne ovládanie nástroja. A tu možno 
Fr11ncini ho iba pochváliť - čl už išlo o čistotu lli'Y. osobitý 
v9raz. plasti cké stvárnenie dynam icky bohato diferencovaných 
p lOch. vášnivý pre jav v rytmlck~ch úsekoch či vrúcny, až ore
jemnelý tón v kantabtln~ch miestach alebo strhujúcu spontán
nosť " kadenciách. 

Napokon treba uvi•sf. le vo vietkých itvroch skladbách 
po presthke sa Lilla Berettiovli predstavila ako klaviristka 
ln11 rozdiel od 1. č11st1 koncer tu. kde hrala na husle l . k to r ei 
!;prevádzačské schopnosti mail dobrú úrovei\. Až na nlekoT· 
ko nepresnoslf v súhre so sólistom ( Paganini l reagovala po
hotovo a s citom. dokázala sa prispôsobiť výrazovému. cl vna
mlckému l tempovému cftenlu hlavného aktéra hrv a svojim 
vklltdom obohatila celkový prejav. Z. BBRNÄTOVA 

Prlblif.na v rozpätf jedného mesiaca bola mof.nn~( sl~>.~lnvnf 
na bralislavskýclt pódiách výsledky práce dvoch vvsokolikol
Mkých umeleckých sftbnrov: Lftčnice. ktoré v má·jJ, na javisku 
operv SND pripomenula svoju tridsiatku a súboru Technik. 
ktorý v Koncertne j sieni SF zase speváckym koncertom pri· 
pravil pripomienku svojho 25. výročia. V oboch prípadoch ne
~lo o celosúborový pro~ram - Lťíčnica prezentovala na sláv
nostnej premiére väčšinou tanečnlkov (s menilml vokálnvmi 
a inltrumentálnymi vložkami) a Technik zase pozval priazniv
cov zborového spevu. 

• LOCNICA. Na úvod by sme 
radi odc i tova l i z článku. k torý 
vvš1el v tasopise Rytmus čist o 
51J CJ78 na str . 4 - 5. k<l e zn11čka 
-TH - pfše: .. .. . Priprava lanl!č· 
nika pt•e potreby sliblli'll trv.i 
za ideálnych okolnnstí 2-3 ro
kv. i!o j e vo V?.t'ahu k celkovej 
t1lžke pi:isnheniil asi 6 rnkllv 
nie najideálnejšl pomer. Oú sa 
konštatovať, že za uplvnulýeh 
5 rokov sa vvmenilo 1:clé člim · 
stvn ... Od puslcdnei premiérv 
(1975] sa začalo pt•ipntvovnr 
nové členstvo, č i 1.e prmniét•a k 
30. výročiu vzniku je skutol!ne 
rnlaďučká. O to je prár:a pcd a
!lógov M. Šcvčfka a H. Zitua
nnvej vďačnejšia i nevd'ačn lí a 
pre súčasných interpt•e tov Hr.
se.ka. NP.r'CI'nvú, Jurkuv~kú . Knt -
líírika, Olekšáka a i. závažnej· ,Svadba sood Poranv" - Lú~ -
sia". nica. 

pt'P.Pl'ilCOV!IllÍII. prir.om llll Olf• 

llojak do mvsle vnárali apo· 
mienky na neopakovatefn4i 
rnoyzesovské trávnice - bel 
l'ecenzentskej snahy o to. aby 
sa nlei:o dettovalo - skôr. aby 
lo za:.lnelo s rovnakou umelec• 
kou silou. Druhá čast progra• 
mu - Svadba spod Poranv .;.. 
bola po hudobne! stránke veno• 
va ná hosťovi súboru 1- Krček~• 
vi z Plzne. Je za utlmavé. ak~ nť 
novvm pohrnnom sa vedP.I čes
ký tvor<:ll VV IJOI'l lldať S Ot'il(!• 
nci lnvmi prvi;Aml oodpolillnske· 
ho re.l( lónu a ako tento novf 
pl'istu p vvprovokov11 1 i StefMII!I 
Nosáľa k osohitémn chorP.o<!r~" 
fickému rukopisu . Tvm sa !~a 
iJOrvrd i iH mtenka. ~e hudobnÝ 
podklad mMe ovp ii'VIl i f ďalšie 
vyznenie tane~nei kompozicle. 
PrP.kr Mme kostOmv S. K!~ovel 
o D. Rohflčove l. a ko a i vvt var· 
ná spolupráci! Viliama Grusku 
r scémt l dotvorili estetický u\· 
i itok z prPmlér·v tanečného sú• 
bon 1. l< tor il 1111 má iA t. r . l ma. 
la síc;n sl cívnostné. a le tro~l<u 
chladné ovzdušie. p retože sa 
éakalo viac. 

• TECHNIK - Ma l sláv nost. 
ný konr·ert 3. V l. l 9i8 v SF a 
to svo jou zhorovou zloi kou. 

Lúčnica a Technik 
Berieme do úvahy tCíto sku

toť:nosť a vzlll'iidom na iru tre
hli vysloviť obdiv nad pr užnos
tou. s k torou sa vvtvol'!l novv 
zúklad pre ďal~f r·a st Lúčnice . 
llezný divák však miiločo vi1-; 
o vnútor ných prohlémuch kil ž
llého umeleckého telesa. a lflk 
ho zauiimu jú predovšetk9m vý. 
sled kv. Posledná premiéri! 
odhliadnuc od JCj slávnostnos
ti - ma la však trošku zmraw
nú a tmosféru. dôvody r~oho sú. 
zdá sa. mnohora ké. Okrem nie
ktorých staršícll . osvedčen ých 
čísiel ( predovše tk ým stále vfr· 
tuóznv Pul icový tanP.C) vicldl 
srn e na ju visku cel kove dva b lo
ky: l. Hra a práca a 2. Svadha 
spod Poľany. 1\ prvému bloku 
vy tvoril [nž nn méllé v ýnimk\' 
Žfltevn~·rl! piesn f ocl l. Pal'ika 
a Ht•ušovského Techovských 
pfs ta !re i; l lw d bu Svctozíi i' S!t•n
čina. Monotemn ll l' kos ť lluclob
nélllJ PI'Í~ tupu il tllllO!'OČn ó 51)0 -

lupráca s jetlnvm nutnr·om f uko
koľvek ftlndovuným a lnven č
ní·m l ovtJi yvni iH 1 choreogri!f,c
l;é vys ledky Stefana Nosáľa. 
ktorý odborn e spolupracova l ~o 
Slanislavnm Oú:i.ekum a Kli
mentum Ondrejkom. Bude mo/.
no na ft2i tok bbom Pill'tne1·om 
- Stračinov l l Nosáľovi - uk 
spoja svoje umP.!ecké si lv s Iný
ml osobnosťHml. l\ toré priná.šil 
jú do tvorivého proceso vždv 
nové momentv. St rnčinova In · 
venria ie zr e1 111P. ovplvvnená 111 
moZnosťami orchestrá lneho 
spr ievodu (a toto nie le len 
problém Lúčnice. ale zrejme l 
SimK-u ). Ak chce skladate ľ 
preukázal nové kompozič né 
prostriedky a nezaost ilť v línii 
trndi čnéllo prlstupu k folklfJr
nemu materiálu. musi m:rt 
adekvátneho a ná ročného In · 
terpre ta , k torého za istiť je už 
otázka - v danom žánri -ver
ml ťažká. Ved od Lúčn i ce čn 
káme nie aut P.ntlcký prejav. v 
ktorom Isté chybv PI'inášajú 
svo jské čR ro. ale profeslon (i l 
ny sprievod, l>a tvorivú spolu 
próco. Na zamyslenie slo
v~nským sk ladate rom vôbec dá
vame otázku. ako ďalej pokt•a
čovať v spracovani súborových 

PRAMENE SLOVENSKEJ HUDBY -
pod týmto ná:t:vom vvdalo Slovan
ské národné múzeum v Bratisla· 
ve zbornik s prlspevkami sloven
ských muzikul(tJ[UV, ku ktorému sa 
vrtltime recenziou. I.adislav 
!'wlokt•ý v tiom priná~a i l(tdiu s rn 
venskú hudba - historické z(rz t~ 
mie. Richard Rvbaril! plile o Nai
starAfch pfsnmnvch pamiatka1:h 
llreJ[Oriánskeho chnrálu a n Pa
miatkach polvf6nnej hndbv. I:udn 
vft Vajdii!ka napfKal dve state: Ou 
chovné pleseň a Notollač. Ivan 
Mačák oflie o Svetskej hudbe v 
~trednveku a Hudobných nástrn· 
joch I:uba Ballová Informuje tr 
l!ndových prvkoch v barokovel 
hudbe a o Osobnostiach eur6pskP. i 
hudbv na Slovensku. Viera Zitnf• 
napfsala úvahu Počiatkv národnei 
budhy. Darina Múdra rnbf v :r;bor
nfku TopoJ[rafiu hudbv klasicir.mn 
a zaoberá sa Tvorbou ohdobia kla 
siclzmu. Vladimir Cižik s I:udovf
tont Vajdičkom napfsali materiál o 
Hndohnnm ilkolstve a Vladimir Ci 
~ik uzatvára zbornfk úvahou o Hu
dobnom !ivote po roku 1918. ·r· 

jubilujú 
tancov i piesni tak. aby v po 
slui:hál:uvi neznstal dujem. ze 
to detko už bolo povedané. na
písané, počutú. že sa ide vii l:ši 
nou po jednej zložke huduhné
ho vvjadrenia - najmä melo
dickej, že nové skladatersl<é 
techniky nknbv zastali pred vrá
tami. ktoré majú na sebe orna
mentom napísané .,folklór" . 
Hodnoty, kto~·é svojho čAsu pri 
niesli llfoyzes. Andra~nvan . Cili · 
ker. Urbanee a iní, sft :t:áklil · 
dom. na klul'llrn však nemožno 
Zlllrvaf, ak nci!IJceme staAIHl· 
vaL le vóbec podivuhodné. ~w 
Ibu málo oso bnosti st redne! 
sk liidatel'slw i generäclr: sa za
u jíma o to. č.o bolo kedvs i prl
ruti z(~llou ak tiVItou sta rších. do 
co llO vstu pova 11 s nad ~cn im -
éi !C ČO llP.SpO!'IIe OVPl i'VII ilil Ili 
clohu. v ktorei ~polof:r>nská po
trn!Jn VVI!IHil it l1!' 11'1•ri Z1!!1 Ú PO· 

P. Pt·ocb[tzka 

tr P.bu vznik u súi>OI'OV. Národný 
odkaz bv však nemal ostal' ra
hustainý žiadnej ~enet•ácii in· 
t l!rpretov i skladatefov. ktol'i bv 
sil mali ovplvviwvaf tak. ahv 
I'áslli a nezilnsttivali za celko
vyrn hudobným vývojom. 

Svi ežosť a m iiHlosť boli tec!a 
trva lou hodnotou premiéry, rw 
ktore j musí vyräsť nadstavba 
- bez zveličen ia profesionál · 
na. pretože tak sme sa nauči li 
Lúčnicu chápať a pri jímat Z 
cllOI'P.ograflckvch stavieb S!efn
na Nosiíľn zaujal obt•az Pozdi 
šovski h1•nčiari a Ht•nčiarskv 
čardáš. alw ai Novoročni vin
šnvníl!i. zvvkoslovné pásmo. 
ktorého ťažiskom sú náročné 
dup!íkv. obohatené o zvukovo
llllt!P.bnú kulisu spiežovcov 11 

ošpP.rkovnné slovom. VItaj (at· 
- kompozlcla o folklórnych 
zvykoch. obradoch a hrflr.h 
mll\c!eže na Iar bo l11 trochu fád 
na 11 akobv v očlllCh už Zllžil& 
a v idená. čo sa tvka al mno
hých ďalširh chorP.o_graflckvch 
nápadov. nesporne bll ~šic h ou 
ten tlcke f lednodu c; hostl nP.ž štv 
l izovane! ľn ntazllnostl. Náv1·at 
k pramel)om lP. Iste obohacu1t1 
ci l pre choreogra fa. no ďalšlfl 
t-a n ečná metafora ho musí po
zdvihnúť na úrovei'l. ktorá pri · 
ná~a novtl varlnbi lltu obrazov 1 

tanečn ýr.h prvkov. V prvej po 
lovi ci pr ogramu zaznelo 11i vio 
cern speváckvch v~tupnv. v kto
rých chýbali výrar.nP.j~ie hlasv 
ba niekde sa objavili al into
nai'!né nelstotv no najmä 
chf,balt •trun6 kompoliln6 

kto1·ú ved 1P. od r. 1973 [po od· 
chocle dlhoročného diriS<~ n :a 
Vlad1m11'a Slu jku l m ladý nada
ný d i rlgF:n t Pavel Procbázka. 
Nechceli b y sme suplovat v 
10m1o č lánku výpoče t mnohých 
úspechov speváckeho zbocu 
Techni k. preto sa zmiei'íme o 
dnešnom prof ile telP.sa. 

Vyse 60-ť: lcnné tt~leso má 
veľmi ]emntl kul túru zvuku. VY

rovnanos ť vše tkvch hlasových' 
sl\upln,pr lll m sperkule dynamic
kv rni nuans<llnl skladby rôznych 
~ t ýlovýc !J oh<! obi. p ri čom zvláilt 
ku lt ivo va ne vvclHídza stará hud· 
ba l Ga !!us. BOI't!'íanský. Mor• 
Iey ). romantika ( Ca jkovski!, 
Dcbussy ). ate l sú časná slo· 
venská hudba. k torá v zboroch 
Zeljenku [l n te1·mezzá a Rozto· 
pa š ). Hrušovského ( Rytmus] 
dosrala delikátnu sonoristicklÍ a 
I'Vtmir.ktí mnohovrstr.vno•'f 1'1'1-

da ť na sile a vita li te by sa snád 
žiadalo v kompozíciách Sucho-
11a [ Piese1) o spoločne! vlastll 
a Zemanovského (Tým. ktod 
vojnu chcú l. Prejemnelým k reo. 
vanfm spomlnanvch dvoch slda· 
d leb sa vylúč11a skladateľ~ká, 
obsahová l žänrová odlišnosť. 
chlíbala väčšia zemitosť. Na' 
koncerte zazneli dve nové kom· 
pozlcie a to Ma~niflcus vita sa· 
lu ti s. mndrigal od Tadeáia Sal· 
vu. v ktorei autor upustil Dd 
svojich typicky ostrých a dO· 
raznýcb sonorlst lckvch tahov·a 
oretl i ožil partitúru velmi le!h· 
nú a krehkú. s .,láman\imf" la· 
li nsi{Vmf slov11mi. ostavulfw1ml 
život. oreplieta lúcl sa - tak 
Ilko v pol v f6nne1 partitúre -
v ZA ullmavvr. h kontrapunktn• h. 
Jut'aj Hatt·ik svojou skllld!Jou 
ore z!Jor Več ná hr a na text bás· 
nf! R. Thákura zaujal čistou PO· 
l v ľonlckou prácou. v ktorP ' le 
z111vnv rešpekf k lurl!<kému hla· 
su. fello možnos.tiam. Pritom 
11utor sa snaž! - 11 dari s11 mu 
to - v vsllhnút citovú mP.t ,. foru 
textove j predlohv. jemnel A hl· 
boke! Zái'OVP.ň . Partttúrll nr<>d· 
oisu!P. l c;horP.o,graftcké <:tv~r· 
nenle týchto dvolzhot·ov - T.a· 
tfar sme všRk o vlzuálnv .-to
lem holi ochudobnenf. 

Stretnutie so speváckvm ~lin· 
rom súboru Technik boln dvof· 
hodinou krásneho a l!i~ti'>h" rnu
zir.frovania. ktoré molo vv~o
kú, priam ornfP.!Iinulilotl líro
veil lll to ,".,~nm•nn 7./íl:luh;. nie
len sueváknv aln orP.dovcntk~m 
ich umeleckého ved6CI!ho. 

if. URSINYOV.l 



Brnenská Aida 
Jitka P8'flO'f8 ako Amneris zostala svotel 
postave vera dlžná po stránke v~razu. 

královskei vzneše~ostl a vnťitornéllo dra
matického náboia. Velk t1aza Ramľ!sf' 

spieva l Richard Nnvák. kráľa Václuv Ha
líi' a k im žku svmoa tická Mit:haela Rá 

cová. Zborv znel! pekne. orchester po 
Ja l vvrovnanv bezpečn Ý víikon. no Verdi 
ho melódie vvžadujú predsa len viac 

GRAMU RECENZIE 
GEORG FRIEDR/Cl-1 HA NDEL: 6 koncer· 
tov pre organ A komurný n1·ches1er op 4 
Ivan Sokol. or~a n ; SIOIIPIISktí komorn(l 
JrChi'~IPr . cllr!glllt-! Bu/UIC/ll Warchal Ko• l· 
cert t. 1 g mol. Kon CP.I'I č . 2 B dur. Kon
cert č. 3 g mol - sólisti: /ozef Kopel· 
man - husle, jura1 Al exander - vio· 
!ončP.Io: Konrert č. 4 ľ clur ; l<onC'erl č . 5 
F dur. Koncert č. 6 B dur. 

Už viac ako storoč ie uolvnulo od d1~a 
ked v orl p rfležitOsli slť1vnostného otvo
r en ia nového talianskeho operného di 
vad la v Káh ire po prvýkrát zaznel smut
ne-bolestný motlv . uvádzajúci tragick Ý 
Drfbeh Aldlnei l ásky k yfťaznému vo l
vodovt Radam esovt: no napriek tomu st li
le žile divadelná povera. že Alda bola 
komponovaná k prfle~itostt otvoren !<! 
Snr!zského priPplavu. [Tento omyl uvf1 
dZIIIÚ na PI'AVÚ mieru VIHceré lexi kón-. 
mnrlArn ých vvdanf a PI'Avdv sa drzf ai 
ooern~ bulletin posiAdnP.! verd iovskcl 
Pr P.mlérv v Brne - pozn. aut. l Skoro sto 
SFJrlP.m rokov uplynu lo od 24. X lf . l 871. 
k P.dv obecenstvo prija lo nové dielo star 
n(wP.ho VP.rdlho s j edinečným nadšenfm. 
Pričom výrokv kri ti kov boli plné skep
t ick ých prognóz. Dnes už vieme. že ten
to nP..~a tlv nv postoj k r itlkv bo l 1ndno
znHčP vm Om\•lom a ai kladne vnnlrv11 
l(ICI vvrok por! ľa ktorého .... . Verdi mii 
le hv( i'H'ast ný. žP. na konci svojej ka 
riér v vytvoril ešte Aidu . .. " ie tba p re
hmfl torn. patriacim !lo zbiP.rkv prepnr!nu
t vr.h krttfk. lebo ho mél r kantne vyvrátil 
sam Ve1·di !>o svo!fm Otel l om a Fnlstaf
fom. Stosedemročnf1 starnni«I. svojo11 
krásou a orfffl7livosťou vš11 k stále kv1t · 
núca. svieža a večne mladá Aida - v 
t esne! blfzkostl ored o lánovflnou bra ll 
sl8vskou p remiérou - dostn lél svoju no
Vú tvár na scéne brnensknl JanáčkoveJ 
operv. Naštudovanie ie spoločnvm die
tom dlrl~enta Františka filka, reži sl! ra 
Milana Páska, vvtvarnika Karla ZIIII'Zhí· 
:ho. choreografa Rudolfa Karhánka a 
zborma i stra Josefa Pan~lka. 

Javiskové komponentv priniesli úplne 
netradičnú koncepciu diela. v ktorej kln 
sick~ a typtck v e~yptsk v kolorit bol zní
žen~ na mini mum . ČervenohnPclý farr~IJ
n v odtieň a pompéznosť. J( toré sú cha
r akteri stickým znakom vše tkých lnscenii
cif Aidy, clo tejto koncepc ie nepa tria. Ce
lé javisko je akýmsi lndlferentnvm vor -

ným ori esll'Hn~ t vom. nhkl'účP.nvm polkru 
twvvm horizontom. nnn fi~LII'Ill ív11ou k01 11 

OOZh.IOU V sludeii VCh bieiOillfldrých 16 

noch. do ktorej sí1 vpúšťa né mohutn(• 
styl izované palmové listy a iné neutr ál nn 
rek vizity. Úalš!m za u f[mavým momentom 
inscen ácie Je akési protichodné dua!ltfl 
statičnostt a dynamičn osti. Vo veden i 
osťib a masových sr{•n iP uplatnen(l mn 
xl mi!lna polw hová ilspol·nosť. laviskovr, 
nodohu scénv - vvui.i\'ii !Íi f' vvnHlžPnn~l l 
moderne! javiskovel tPr:hni k v - sa vsak 
neustille meni. Eklutuntníim mniiH~ ni OIIl 
1e1to duo lii"Y lc na lcdw~t strn nr-• n;n nsrr-~ 
nova nf1 nemolll'il n<l lui:ifii'Oil'l sa iavis 
ku počas preclohrv f ktor{! S ll' f! logick\' 
nadväzu je na dei o rvt!ho obrozu. élle !Jel 
PÚIIl POZOrnogf od hudnhnP. i krľi SV Dl'f' 

doh1·v ). na drulwi strane clo stat1ckélln 
tahla komponovaiiÝ sl:ívnostný orícL1od 
vfťazného Radamrlsn. v ktorom le 1 ha
letná zlozka redul<nvnná na minimum. 

St.1tické č rt v réž!P. sú akohv suonr· 
ponované mitlo tvá rn vmi herccko-soevAc
kyml výkonmi. Spolni:nvm znakom skoro 
v~etkvch predstaviteľov hlavn~ch pustí1v 
le. ze• rfm rezentulú akési svot lnjšie odliP. 
ne o l'ahšl e hlasnvé chui'Hklerist ikv. než 
nn aké sme zvyknutl pri tých to dramu
liCk\·cll a hrd insk ých postavf1ch. 

Na i si l nejšou osobnosťou navštiveného 
predstavenia. ktoré bolo ii tvrtým uvedn
nlm nove j Inscenácie. bol Amonasro v 
podani Jaroslava Součka. Podal vnútor
ne prež i tý a vvrovnan v soP.v:ícko-herPC· 
ký vvkon. Jeho dcét'U Aidu Pl'eSVP.dčiVO 
stvárnila k rehká Alena Žaloudková. kto
rei málo drnmaticl<v. ale p1·en!kavv iil s· 
ný hlas bczpečnP Pl'erúžiJ I ai mohutné 
finálnn sexteto <lruhčho dnistva. Hada
mesa spieval Oldrich Spisar - host z 
Prahv, konccntl·ujíiCi sa výlučne na vo
l<:ílnu str:ínk u svojho partu. Dobrý do
iem z č 1 slých . leskl \•ch a guľatých výšok. 
ktoré sú zrejme ešte ai dnes i ello do
ménou. narušila matná stredná poloha. 

ci to vet zaangažovanosti. 
JOZEF VARGA 

El ena Kiltnat·ová aku lilulná predsta 
viteľka bratislavskej inscenácie operv 
,.Aida" (premiéra 10. a 12. Vl. t . r . " 
SND). ku ktorej sa vrátime v budúcom 
čis le HZ. Snimka: 1. Vavro 

Koncert usporiadan!í 31. V . l. r. v koncertnej sieni Sloven 
skei filharmónie {Obvodný m kullúrnym a spoločenským stre
diskom 1./ l keď nebol dopredu oznámen_q a náležite publi
kouwl!Í {s narýelllo eyklusti/ouaným programom;, bol s/ušnP 
mwsliuený. Obsahoval veľmi populárne, moino povedať ai uý 
chovn~. no súčasne a; munoriadne náročnli diel a svet oveJ hus
l ove, IIIPratúJ·y v s/rokom historickom spektre. 

Sn lmka : V. Hcí k 

V prvej poloiJici sme st vypoéuli tri twstovli sonáty: Sondtu 
F.s dur / 302 KZ; W. ll. Mozarta - z cyklu piatich, v krátkom 
i.·ase ~úi.·asne uzniJ..:nutýcil , Sonálll i:. 7 c mol. op . .30 od !" /J. Ree 
tho~·ena 11ednu z troch najznáme;stcll/ a Sonótu t. 2 q mol . 
op. 13 od E. 1-1. Grtega. 

Už po prvých tónoch - napnek prekrtlsne zne,úcim zlat o· 
il/tím ntcou!ím slrarlwárkom l z vrclloln~ho ma;sti'Outzo tuonu~ 
ho obda/Jia/ bolo ;asnf>. ~P Igor Oistrach nemá wo/ na;Lep.~l 
deň. Monotónna clynamická agogika, fádne tempá, väč.~inou 
uy~okti intonácia o málo onlítornc; (/IJ{:Iaiouanost/ - napriek 
~uuerPill!ef rut ine - cláva/i na;two preclpoldarlané. Rnwcionál · 
n!/ zážitok sk or akademl ck!í . málo f arbistý. 1ednotvárny. Ttím 
t o do jmom ~me sa neU!tllli IJO u!;etkqch lrocll skladiJáclz. Dar 
mo - Of uPľl.:t ume/cz ~ú len ľudia - IlJa/fí srJoje lep.ó;/p l hor
sie výkony. O to mac sa nám páčtl pri klau1rl Tqor CPrn.11sev. 
ktor q bnl prinafmPn~om lllJ I'Oiiflanym partnProm. 

V Prok·ofienomiclt ro:ko.~nl}ch PtOttr ll melódiáCII op. 35 uzda/ 
Oistracil hold nafiPp.~remu knngen /álnemu priateľoui suotho 
otca. Tu najuwc preukázal ma;strovsk~ preclnosti soviPtskeJ 
hus/ ove; !;koly. 

Na záver od: neta Kreislerova efektná típraua {poplalnti uset 
k!ím tw~ľovl}m plzeudomunierom romantizmu - a dnes už 
snárl prekonant1/ Tarlinlhn -~lóvne; lwsľouej Sonáty q mol s 
diabl ou!ím tri/kom. Krkol omn(> technick~ ťažkosti /O/strachom 
bravlírne zu/ádnut~/ vyvolali u prevažne mladt>ho oqecPnstua 
búrlivý potlesk. Poďakoval sa dvoma pr!davkami. 

'C) OPUS SterP.o 91 tO 0570-0571. 

Na!V!I!išle uznama zt!>kava Sl<O predo· 
ušelktím za ul/erpretácw hudbl/ baroka 
a tento duo/platitorJÍ/ komplet ie v tom· 
to smere ďa/stm kandidátom úspechu. 
J·l tincllom určrmti úlofln orchestru v kon
certorll tP 11 llterarrlw dôležitosti nt~ 
pruoraclá, pnrf!ltíra o~ak poskylllje súho
ru clos/rllok pr!lP~ttO.\ti na prezentáclll 
charaktert~llckQch l·rt SVOJho rukoptw. 
Nahrťmka dokumelllllte lú etapu ce~ty 
SKO, u ktore1 ~a 1eho vedúci - zasl. 
ume/Pc Bohdan Ware/tal - preonento· 
uáva z pruncirta do rlirtgentske/ aLohtt. 

l-Ira SKO má zvukovlí sýtosť, .~ťav na· 
lost. hulntí pa/Plizmus a v krat sich me
lodickfícll i:t motiuLCkfíclt fíryukoch ne· 
zachodza do zbytocneJ plaslicily. DôslPd· 
ne w rP!;pektu;e princtp tera~omtP/ rly· 
nan11ky . ktortj sa dosalw;e nielen dynrl
mtcA.'f/1111, ale m/eswmt 1 dost nwrkantntí· 
mi J 01 zuukoootechnwkrtmt a mechanic
kými prostn erlkanl! 1 slluouanim mikro· 
jónu, alebo laden!m zosilouat:a priJ!ma
cej : vu kone/ aparatúry 1- Zvuk orche:.t-ra 
a sólistu 1e na plarni vyuáženJí, ale l(e· 
to ,.zvukárske zásahy'' uzbudzuifí opráv· 
nenú otázku. L-i pn i iuom preduedeni. v 
konccrtne1 s/Pili biJ mo/tlo dô/st k tak.e/
to ideálne; zvukoveJ podobe, akú nám 
interpreti ponúka jú na nahrauke. Str/lu· 
;líca presved.l:wost Vfírazu Letto nphráo· 
ky prameni nielen u znamenitom tech· 
ntckom uypracoualll . u dirigentouom tem
peramente, u sólt5tove/ !lldiuidualile, ale 
- ai na mensie mikroskopicky poznateľ
n~ ago_qlcké vlnenia - u neotrasiteľne/ 

sJabiltte tempove; tetwlj. Nte te to me· 
cJ!alliCk~, st r o;ouo presn~ tempo; u po· 
dani umelcov ako stí Warchal a Sokol 
hudba vždy u;e, nikdy nebýoa mrtuózne 
odol!r ávaná a sotva postrehnuteľn~ ;em
né agogick~ záchvevy sú vlastne dôsled
kom vnútorného prežívania dirigenta, s/5-
listu i hráčov. Fascinu;e a t schopno:~t 
interpretov vychutnáva( a dodr i iavat pau
zy a fermaty , čo este posiliiu1e vo vse
obecnosli už dos( napnutý hudobn.!Í prúd. 

Ak sa v našom hodnoteni dostáva· 
me k výkonu "i. Sokola až teraz, nezna· 
mcn(l to, žeby bol azda vo vleku silnel 
dtrtgentskel tndiuiaultty. Skôr naopak: 
tým, ze organovli sólo má prina,menet 
11 troc;h pätinách r ozsahu p~imámu funk
ciu, inäíeme opráu_nf!nf! . .fm:dlt1 2e prt 
celkove/ koncepczt urcu7uCim f ak torom. 
;e predstava a realizácia Sokolove; kon
repcte. Sokoloua hra sa uyznacuje prte· 
zracnostou, ktorá pramení u artikulácžt 
dôsledne pripravenej, o imponutfícr;nn 
tec/tmrkom V!JJJracovwll sól ového partu 
- ako výsledku ;edineéne; prstovet pp
lwtonosti oboch rúk. Táto - v dobr orn 
slova zmysle - utrwozlla douoru;e orqa
nistoul spolahlivo a presne modelovat 
at tie na;exponovane/sie físeky pol!J/61'1· 
ne/ faktúry. Sokol, popri tom, že je v(í· 
born(fm a lntenzivne cítiacim hudobní· 
kom, le aj dtsczplinouaným a intel iqent· 
ným hráčom, tedinečnfím stavitel'om, cit· 
liu(/m maliarom {reqistrácia/. Händlove 
koncert11 op. 4 sú ďalšlm ohnivkom v 
bohate/ reťazi ;eho umeleck1ích vfíhier. 

Syna pred Slyrmt rokmi predč•asnp zosnui~llo svet oznáme/In 
sovietskeho huslistu pritalo tento raz !Jrattsla/Jsk~ obecenstvo 
s re§pektom - no aj s ol•akávanim. l?espektom dlžným ;etw 
priezvisku a so zvedavým očakáuanlm, ako pokracuje umelec
kd dr-dha na;mtl!lieho žiaka Davida Fiodorovtča. Nie ;e vžd!! 
zdvtdentahodnfí osud dell geniálnyc;l! rodičov, pokračujlícich 
na toh ceste a pritom hľadajfíc;tc;h at svote vlastn~ chodntky. 

Igor Oislrach {nar . 1931/ patr! dne.~ už k stredne; SOV!etske/ 
hu.~ľouet generácii. Okrem prauirle/nPf namáilave; koncertnP/ 
činnosti ;e riadnym docentom hust ove; hry na moskovskom 
konzemat6riu, kdP ( poclobne ako svoj/lo času jp/la otec l oy 
clwlláva domácic!! i zahrnnU:ných lluslistov. Snaží sa !st ako 
: relú umPlec 1Jla~tnou cestou. pochopiteľne - so str iedauQm • 
úspechmi. l kecľ z ple/tírlrt súc'asntích svetoznámych sovtpt . 
~kyrh huslistov sa azda nó;du - na11nä medzi mladSiml {napr 
G. Kremer; - a; takl, k torí ho už prertistll. pai r! stále k §pič 
kovým sólistom medzi 51JOfimi slóun!fmi kra;anmi. 

-emka-

Na skvelom dojme z te jto nahrávky sa 
podteľaiú aj huslista /. Kopelman a- f. 
Alexander {violončelo 1, ktor ých umenie 
zažiarilo najmä u pomalých častiach 3. 
koncertu a až na vysloven~ výhrady a nie
koľko nie pr6ve na;Uastnetš!ch §uou prf 
spá/0111 físekou {napr. v Andante IV. k on
certu. alebo v Preste V. koncertu, kto· 
rých tempová tetiva nevyznieva priro• 
rfzpne 1 a; kiJa/ity hudobn~ho a zvuka· 
v~ho režiséra Ing. Igora BohtMka. 

·v. CIZIK 

OPUS OČAMI KRITIKOV 

OPUS a 
t. l . Sokol, SKO; 

G F. Händel - 6 koncertov 
pre organ a komornf orches
ter 

2. SKO: J. S. Bach - Konce1·t 
pre 2 husll a sláč, orch 
d mul Suita č. 2 h mol 

3. SF. SFZ. Ca1•l Melles; 
L Havdn : Ročné obdobia 

4 SKO; 
Lullv - Couperin 

5. SKO; 
Respi~hi - GrieJ! - Elgar 

l . SF. L. Slovák; B. Bart6k -
Hudba pre strunové a hicil
nástroje a celestu. Dva por 
trétv 

7. 8w l lslavsk á komor ná har m6 
nlu 1. Pavlfk ; L. v. Beetho
v•" - Septeto Es dur 

umel ecká hodnota 
technická kvalita 

umelecká hodnota 
technická kvalita 

umeleck á hod u ota 
technická kvalita 

umel ecká hodnota 
technická kvalita 

umelecká hodnota 
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Náš tip čitatel'om HZ 
V. Cllik: odporúi!am platňu. na ktorei SF a SFZ pod 

tak tovkou Carla Melleša interpretujú zborové scény z 
oratória Josepha Haydna Ročné obdobia. 

A. Gabauer: páči sa m l interpretácia Ivana Sokola a 
SKO v l-ländlových !;ieslich koncertoch pre or~an a ko• 

morný orch ester. 

I. Marlon: z bohatei kolekc ie SKO tentokrát vvhP. I'é m 
p latňu. na ktoret war chalovc! Interpretujú diela Res· 

pighi ho. Grle~a a El,::a ra . 

V. Reiuchová: t Ja odporúčam SKO. ale s d1el aml 
L B. Lullyho. Couper lna, ortčom sa mt zvlMť oáčl dra· 

lllRIUrRir.ká zostava platne a výkon vlolončP.Iistu Juraja 
•\ lexandra v Pléces en concert. 

L. Sustykevičová: m vslím že bolo š ťa stn ým dramatur
~ l c l<vm tinom predstaviť SFZ na monotematlcke l platni 
' 1-lflydnovho ora tória Ročné obdobia s rakúskym dlr1· 
~ entom Carlom Mellesom, In áč členom por otv dirigent• 
l<ej súťa ?.P. HerbertR von Karaja na. prof. salzburského 

Mozar tea a popr edného rakťiskeho dlrl~enta. 

V. Zitná: už z. bodového hodnotenia le jasné. že sa ml 
r,~;~lv l člt pf1č!la platl'lil g Hll ndlovýmt organovým! kon• 

: ertmi· a to pre výsostne muzikálny výkon Ivana So• 
kol a a súhru sólistu s SKO. Je to expor tnA 1\&hrttr-ka. 



Peter Schreier tvdrne odtltme mozatk, 2: ktor1Jch 
potom - s presnosťou in!tntera -
buduJe mohutntí klenbu Bachovet 
hudby. 

ako dirigent [( reallzdctt svottch zdmerov mal 
Schreter k dispoztclt výborný ko
lekttv, z ktorého na prvom mieste 
treba spomentíf vynikattíct Praž
ský f llharmonickQ zbor pod vede· 
ntm /. Veselku. Poľ:úvaflí.c tch pre
kró.sny v.fíkon, robil som v duchu 
konfrontó.ci u so Slovenským fil· 
harmonickým zborom, výsledkom 
(}oltn bol úsudok, !le {popri celom 
radP. seberovných parametrov 1 
pra!lskfí zbor v troch momentoch 
predsa len ;e pred naSím ensem
blom. Myslfm tJím predovšetkým 
vynikaJtícu zrozumiteľnosť textu, s 
čfm lí.zko slí.vist at plastickosť pre
Javu, svtetlvfí, spočiatku sndď až 
studenfí l esk vysokých žensk.Qch 
hlasov a širšiu škó.lu dynamických 
odtte1lov. Sólislamt boli: Magdale
na Falewtczovó., Poľka, ktord p{)
sobl v Komickef opere, ndm zná
ma Gisela Pohlovd, Eberhard 
Bii.chner a Rolf Tomaszewskt. V§et
ko spevdci, ktor! patria do prveJ 
garnitúry, aklí dnes pontíko. NDR 
na tíseku tnterpretdcte oratorldl 
nych partov. SvoJim prekrt1snym 
plným altom natstlne/šte zapôsobt· 
la vrlí.cne spievattíca Gisela Pohlo
vd, k /oref driu .. Qul sedes" ťažko 
zabudntíť, podobne ako .,Benedic· 
tus" tlmočenlí E. Bii.chnerom. Prt 
týchto opttnľdlnych sólistickQclz a 
zborových výkonoch bol Symfonic· 
k.rí orchester hl. mesta Prahy FOK 
čiastočne v tieni. čo bolo zapr1ti 
nentJ predovšetk!im Jup.rím leskom 
slál!lkov a nepresnosťou sólistic
k.ríclz ndstrojov. 

Módou posledných rokov sa sta
l o, ! e svetov! spevó.cl zvučn!}ch 
mten akoby chceli dokdzaf svotu 
vsestrannosr , robia čoraz častel
§ie vý lety k dirigentsk~mu pultu. 
Známe sú napriklad gramonahró.v
ky .,dirigenta" Placida Domtnga, 
Sherrtll Milnesa - a tak ani sa 
nečudu;eme, ak po minuloročnom 
tesennom koncerte Dletricha Fl
schera-Dteskaua na čele Ceskej fil
harmónie sa predstavil pra!lsk/Jmu 
obecenstvu na dvoJici koncertov 
ako dirigent at Peter Schreler. 

Schreter sl polo!lil rebrlček nd
rotnosti veľmi vysoko, keď za 
pražský debut zvolil nie menSie 
dielo ako Om§u h mol f. S. Ba
cha. Oprlmný a -zdvoril!} potlesk 
obecenstva na prvom koncerte (po 
prWhode dirigenta pred orchester 1 
patril rozhodne ešte sld.vnemu spe
vélkovl. Ale nadSenó. a intenztvna 
vlna potlesku po ukončen! diela 
potvrdzovala už tíspech dirigenta. 
Právom. Veď teho imponu;úci vý
kon prezrádzal na;vyšSiu kvalita
t lvnu triedu. 

Ak pri počtívanf Bachovet Hohe 
Messe pod taktovkou Tdnosa Fe
r encsika som cttll mohutnost a ve
lebnosť, prtpom!natúcu vzneSenú 
architektúru gotlck_qch chrámov a 
drJnamicky pestrd, l eskld bratislav
ská interpretó.cia diela Karlom 
Richterom ml pripomenula odvd!l
nu konštrukciu Gorbusterovho chrti-

0 eter Schreler ako opern~ dlrl
~tent pri skCIIke Hllndlovho "Julia 
Caesara". 

mu v Ronchampe, tak Schrelerova 
- z pokory vyvieraJúca a medita
tfvne ladené! koncepcia - vyvola
la vo mne purltdnsku atmosf~ru 
protestantských kostolov. Scl!reier 
svo;1m kľudom za dirigentským 
pultom ptJsobt na posluchdča ver
ml sympaticky. Dlrigute spamäti, 
pričom z cel~ho preJavu cl/lf, !!e 
ovláda zložitú Struktlíru diela do 
detailu. Teho gestd sa prirodzen~. 
úsporné - ale veľmi sugesl1vne a 
bezpečne nimi drži v napätt celfí 
mohutný interpretačný aparó.t. 
Veľmi cillivo reaguJe na mnolzo- JOZEF VARGA 

Vášeň k lutne 
Neil Morrison patri dnes k známym výrobcom lutien v 

Škótsku. Kaidý nástroj tohto druhu, ktorý vyrába, je ume
leckým dielom. Okrem toho je snáď najlepiilm Jutnistom v Škót
sku a jeho umenie obdivovali veľakrát diváci koncertných sie
nf 1 televfznych prijimač1w. Nástroje, na ktorých ht•á, si vy
rába sám - podľa renesančných a barokových originálov. 
V Helensbut•ghu, kde býva, má 6 alebo 7 lutien, ktoré vy
robil v posledných rokoch. Návlltevnika prlťahujíí neviednou 
kr6sou formy a vyludzovaného zvuku. Morrlsona priviedlo 
k iitúdiu lutny mladistvé nadlenle ku klasickej gitare. Narodil 
sa v rodine zanietených amatérskych hudobnfkov, čo nespor· 
ne tiež prispelo k jeho pestovanej záfube. Povolanfm je ma
Hat• a učiteľ výtvarnej výchovy. Je presvedčený, že najdoko
nalejiiou hudbou renesancie boli skladby, venované lutna. 
V Glasgowskej univerzitnej knižnici objavil ako ltudent staré 
Jutnové tabulatúry, z ktorých sa pokúšal hrať na gitare. Oal
iilm krokom bola výroba lutny podľa historických dokumentov. 
Pravda, pokusy stroskotali na nedokonalej znalosti materiálu 
a ďalifch k(}Jnponentov. Až Ian Horwood, muzikológ a výrob· 
ca lutien z Cambridge uviedol Morrlsona do Anglickej spo
ločnosti lutnistov, kde nadšenec rozširil svoje informácie 
o tomto nástroji. Ako sá m hovori, v tej dobe hral ,.viietku 
anonymnti hudbu, ktorá pravdepodobne nevidela svetlo sveta 
aspol'i 400 rokov". 

Podla Mol'risona lutny sú tak rozmanité ako strunové ná· 
sh•oje vôbec. Morrison by si mohol nepochybne založiť na 
svojej záľube obchod, ale vietky nástroje, ktoré vyrobil, slú-

žia iba jeho záľube. Jedným z posledných nástrojov, ktorú 
vyrobil, je vefká lutna. vyt•obená podla barokového originálu, 
Míi 13 strún , z toho na deviatich sa hrá palcom. Ďaliim inltru· 
meutom bude lutna z tiso·vého dreva, Morrison poznamenáva 
zaujlmavú pravdu: staré luky v stredoveku prerábali na lutny. 
Je to niečo podobné, ako prerobiť meče na pluhy. 

Nell Morrison so svojimi lutnami. C. OLIVEROV A, Londýn 

Najlepšia 
Eutterfly 
na svete 

Pri prllelitosti uplynulých Dnt 
Brotislavy v Kyjeve prlpomfname 
v Hudobnom živote osobnoat' só
lis tky kyjevskej opery Gizely Ci
polovej, ktorej umenie sme mohli 
obdivovať v Bratislave počas Dnt 
Kyjeva na scéne opery SND (15. 
.septembra 1977). 

. Gizela Cipolová te víťazkou me
dzinárodne! sútaže o natJepšiu 
Butterfly, ktorá sa poriacla v Ja
ponsku. Po sú ťaži pfsala tamojšia 
tlač o vynikajúcich vokálnych 
schopnostiach tetto umelkyne ako 
at o . neobyčajne! pravdivosti vy
jad renia pos tavy. Pred úspechom 
v Japonsku počuli mllovnfcl Oper
ného umenia spievať Gizelu Clpo
lovú vo vyše 20 úlohách sveto
vého repertoáru [Tosca, Bohéma. 
SArlliacka česf, Komedianti, Truba· 
dúr. Eugen Onegin. Maškarný 
bil l .. . ]. Vo všetkých operách, kto· 
r é spomtname. spieva la hla vné 
111ohy. Známy opern~ sólista. nár. 
umelec ZSSR Dmltril Gneťuk o ne t 
povP.dal: .,Gizela Cipolová le zried
kavý zjav. Nádherný lyricko-dra
matický soprán le Jere časťou jel 
veľkého talentu. Dokél!e lipine 
splyn(lť a poatavou, ktorCI vytvá-

Národná umelkyňa USSR Gizela Ci· 
onlová v Cllohe Co-šo-San v Pucci
tliho opere Madame Butterfly. 

Sntmka: APN 

ra na scéne. !'1vslím, že mladú 
t~peváčku čaká velká budúcnollf. 
Tým skôr, že svojimi vokálnymi 
RChopnosťami môže fahko preko· 
nať úskalia najzložitejiilch oper 
n~ch partGv". 

Pred medzinárodnú porotu a ná
ročného japonského diváka pred
s túpilo 46 predstaviteliek Butterfly 
z 22 krajín sveta. Ale keď vy-

stúpila Gizela Cipolova, bolo j!ls· 
né, že ma miesto medzi vHazkaml. 
Pľesvedčlvo dok!lZ!I la spojiť vrúc
ny výraz Pucciniho hudby s ptl
vabnou zdržanlivosťou taponskcl 
ieny. 

Gizela Cipolová S!l narodila u 
vyrás tla v mule ( dedinke Hut v 
na jzáp!ldnejš e j časil Ukraj iny. Zl· 
jú Lu Ukrajinci l :)lováci, Muď11r1 
1 Mold!IY!Inia, Rusi a Cigáni. V ! 'O· 

dine Alberta Cipolu bola rodnou 
rečou maďarčina. ale Gizele bol!! 
bUzka l ruština a ukra llnčlna. Pr ú· 
ve ukr a Unskýmt ludov~ml plest1a 
mi upozornila učltera miestne j hu 
dobnet š koly na svot talent. ľak 
sa začala tel cesta k vefkému ume 
niu. Po skončeni hudobne! škol v 
študovala na chark~vskom lnštl· 
túte umenia. Ten vo svojich učeb· 
ných osnovách - na rozdie l od 
konzervatória - venuje vefkú po 
zornost scénickému umeniu. A to 
je dôle21tý dop lnok k vy nika lú 
cet voká lnej škole, ktorou ie lnštl· 
tút známy. Keď sa s tala sólistkou 
kyjevske t opery. je j profesorkou 
bola vynikajúca sovietska speváč· 

ka, národná umelkyňa ZSSR J. 
Cavdarovová, čo bolo veľk~m šfas-
Um pre mladú talentovanú adept
ku. Od net prebrala veľké divadel
né skúsenosti. Gizela Clpolová ne· 
spieva len v kyjevskej opere, no 
dnes tu pozývajú 1 na pohostinské 
vystúpenia do Moskvv, Leningra
du, pobaltských republik 1 do za· 
hraničia. 

APN (prelolila J. Benov6) 

·Zo zahraničia 

Snlmka: APN 

Tichon Nikolajevič Chrennlkov, skladateľ, národnf, 
umelec ZSSR, prv~ tajomnik Zväzu skladateľov ZSSR, 
nositeľ Leninovej ceny sa dožil 10. VI. t. r. 65 r~tkov. 
Jeho tvorba nadväzuje na diela ruských klasikov. Má 
svoje t'aiisko najmä v hudobno-dramatickom a !ni tru· 
mentálnom žánri. Prip~tmeňme operu V búrke, Matku, 
i'rola Skobejeva, v ktorých sa usiloval o demokratizáciu 
operného žánru v duchu klasických tradlcii. Ale bol 
Clspelný aj ako autor baletov, operiet a muziká lov. Z in· 
ltrumentálnej tvorby pripomeňme dva klavlrne koncer
ty, dva husľové koncerty, violončelový koncert a komor" 
né diela. Chrennikov, v klavirnej hre odchovaný Hen· 
richom Nejgauzom. je sám výbom ým klaviristom, kto· 
rého umenie sme obdivovali aj v Bratislave, kde inter· 
pretovaJ svoje klavirne koncet·ty. Je to veľký priatt~l 
Ceskoslovenska, ktoré už veľakrát navštívil - oficiálne 
i ako tvorivý umelec. 

V Budapelti zverejnili program operných predstaven( 
na Margltlnom ostrove. Premiérovou udalosťou bude 
Pucciniho Turandot s piatimi reprfzami, obnoví sa vla· 
ňajila Inscenácia verlstických jednoaktoviek Masca~ni
ho Sedliackej cti a Leoncavallových Komediantov (po 
dvoch predstaveniach l a napokon dve predstavenia bu
de mať už treti mk hraná a velmi úspešná Carmen od 
G. Bizeta. Titulné postuvy - ako obyčajne i teraz budú 
spievať zahraničn! hostia. Turandot má diri~ovať Ken 
Ičiro Kobajaiii a v hlavnej úlohe sa predstuv( Kazue 
Shlmadaová, Aldo Bottio bude spievať Kalafa. Už dobt·e 
známa Matsumoto Mlwakoová sa predstavi ako Liu a zo
pakuje svoju poetickCI Micaelu. Dona Josého po boku 
Mignon Dunnovej (ako Carmen] i teraz bude spievať 
tradičný hosť Margitlnho ostrova Michele Molese, ktorý 
sa predstavi aj ako Turiddu. Caniom bude v Budapešti 
velmi obľCibený Bruno l'revedi. Tri veľké bm·ytónové 
party - Alfia, Tonie a Escamilla - bude spievať minu
loročný výborný Amonasro zo Szegedu, Bulhar Nikola 
Smočevsky. Ako Nedda sa predstavi Antonietta Cana
l'ileová a Santuzzu bude spievať nováčik slávnosti -
Maria VencesJavova. 

Snlmka: APN 

Na Masterskej ulici v Leningrade je Detský domov 
hudobnej výchovy N. A. Rimského-Korsakova. Viac ako 
100 rokov dozadu vznikla u vtedaj~ieho námor ného dôs
tojnlka Rimského-Korsakova mylílienka, aby hola vybu
dovaná hudobná škole podobného typu. Táto idea sa 
naplnila v sovietskom iitá te. V ZSSR pracuje lOU podob• 
ných učilflť, v ktorých sa vychováva jú deti mimoriadnu 
nadaná na hudbu. Za jedenást rokov dostanCI deti l ok· 
rem stredoikolského vzdelania) aj spôsobilosť, vyui!o· 
vať hudbu na základných školách. Mnohf chovanci ta
kýchto detsk~ch domovov, zamet•an ých na hudbu. sa 
stali známymi Interpretmi. Napriklad Alexander Stepa
nov, laureát medzinárodnej súť·afe inter 11retov Pražská 
jar 1973. či Dmitrij Piguzov, laureát VAezviizovej súťaže 
trombonistov v Moskve. Na snfmke je skupina delf z le
•linl!radského Detskéhn domova hudohnP.i výchovy. 

K. Penderecki sa staJ laureátom Medzinárodnej hu· 
dobnef cenv A. Hone~t~tera za rok 1977, ktorá sa udefuio 
kaldé dva roky. Pendereckému udelili toto ocenenie l vo 
v~ike 20 ODO francCizskych frankrw) za ,.Mag nif icat". 
Celkove Fondation de France. ktorá udeluje túto cenu, 
hodnotila diela 153 skladateľov z 30 štátov. V roku 
1975 ziska) spomfnanú cenu tiež Poliak - Taden~• Ra irď. 

Dňa 4. jtina t . r . sme si pripomenuli 75 rokov ) ev~te· 
nlja Alexandrovič& Mravinského, nár. umelca ZSSR. di· 
rlgenta, ktorý od tridsiatych rokov stoj! na čele Lenin
gradskej filharmónie a patrf k vedťicím osobnostiam di
rigentského umenia v ZSSR. Mravinskij okrem interpre
Uicle ruskej klasiky sa preslávil vynikajúcou lnter!)re
téciou symf6nif Haydna, Mozarta, Beethovena, Schu
berta, Berlioza, Bra hmsa. Brucknera, Mahlera a diel 
skladateľov 20. storočia : Ravela, Bartóka, Sibelia. Ho
neggera, Hlndemitha a Stravinského. Veľkú zásluhu má 
Mravinskil na propajtácil sovietskej hudby, predovAet
kfm diela D. šoatakovlča. V jeho naštudova nf zazneli 
najväčiiie skladby velkého umelca, pričom VIII. sym
f6nia je dedikovaná priamo Mravinskému. 



' 

Janáčkovsl<"ý dirigent 
srnensk(t operu st bez neho 

zrievante silne poznamenal t 
pobyt v maJstrovskeJ Skole V. 
Noullka. Po ukončen! štúdtt sa 
uenoual pedagogickeJ a zbor
lha;strouskef praxi a letmo sa 
dotkol aj brnenskeJ opery,kde 
pôsobil popri M. Sachsoui ako 
korepetttor a lJiastolJne i ako 
dirigent. Od roku 1939 trávil 
skoro celé decénium ako oper· 
n1í dirigent u Ostrave a u roku 
1948 sa natrvalo urátil do Brna 
ako operný dirigent a po Cha· 
l abalouom odchode sa stal šé
fom opery { 1952 ). Mal pred se
bou mnoho rokou prllce a ob· 
rovské moznosti. 

pri letmom polzľade na u iac 

u~ nemo~no predstaulf. Po
strlebrend hlava, odu§euneld 
tudr, stdle akoby zamyslend, 
volný krok. Vd~ny, prtsny, ra
clondlny. Skromný, takmer pla
clzý. Budl dotem dôstotnostt. 
Akoby sa k teJto, dnes u Brne 
lednet z natcharakterlsttckeJ· 
§teli posttfu ant humor nehodil. 
A predsa md pre11 František Jl
lek neobyčaJne temný zmysel. 
Dó.ua ho ušak na sebe poznal 
tba vo uzó.cnych chutrach uuol
nenla a pohody a Iba medz! 
priateľmi. VltlJšlnou te uzavre
tý, pohra~ený do suottch prob
Mmou, vzdialen!} okdzalým ges
tdm u živote t u prdct. Pre uon
'kafšlu popularitu dirigenta to 
nie je prdue tdedlny typ pova
hy. On však tba o pCthu popu
laritu nikdy neustloual. To, lJo 
chcel dosiahnut - dlsctpllnu 
orchestra, detalln(t prepracoua
nost interpretovaných skladieb, 
uznanie svoJich koncepcit -
to bez probMmou dosahoval 
'n!ím spôsobom. 

nut . Za neho houorl taktovka 
a poňatie. 1~ tanáčkousky stro
hý. Stačí maM gesto čt Ctsečnd 
pozndmka a te Jasn/1, čo Jllek 
cltž a čo chce prenies( do zuu
kou orchestra. Vie a tým budt 
rešpekt. Md znamenitý sluch a 
cit pre detail l pre stavbu roz
siahlych celkou. Z roka na rok 
zrejťL teho u{Íkony k natuytrí
benefšej kvalite. v brnenskeJ 
opere mu už dduno patri ab
solCttne pru/1 miesto. Nie pre 
postavenie šéfa opery, ale pre 
skutočné výkony, štýl práce, 
znalosti, mnohostranné muzl
kantstuo. Svoje ndzory ľahko 
prenllša na suojtclz umeleckých 
spolupracountkou, ktort sl za 
mnoh/1 roky spoluprdce už 
zvykli, že Jllkoue nllroky nie 
sa malé. Tým lepšie, že ich 
ule realizoval na pomerne ma
lej lJasouej ploche. Je uyntkafCt
cim klaviristom a kedysi zalJl
nal ako slubný skladatel. Ak 
netrieštt dnes svoje zllufmy a 
svoje ostatné teoretické i prak
tické znalostl použlua tba pre 
doplnenie svoJho dirigentského 
výkonu, je to len na prospech 

kľúč k vysvetleniu teho uyni
kajťlctch umeleckých výsledkov. 

ne!~. Sest desiatok opern.l}ch 
titulov, ktoré Jtlek počas svo
tel povojnoveJ brnensket éry 
uviedol na scénu, uykrištaltzu
te lmeď niekoľko sfér dlrigen
tou!}clz reprodukčn.l}ch zdutmov. 
Je to predovSetkým lJeský kla
sický odkaz, hlavne Smetanouo 
dielo, Jílkom uvedené, až na 
Violu, kompletne. Bez Jílkouet 
starostlluostl sl ušak nevieme 
predstaviť ani rad s'ťLčasn!}ch ti
tulov na brnenske; scéne, 
zulllšt sovietske novinky, diela 
brnenských autorov, ďale; tvor
bu B. Martlnri, D. SostakouilJa 
a najma S. Prokofieva {Vo;na 
a mier, Ohnivý antel, Zó.snuby 
v klllStore). Z oblasti svetovej 
tvorby zazneli pod TUkovým 

u~denfm predov§~tkOm najuif~· 
Ste dt9la suetouet operneJ tvor
by, lJl to u~ bol Mozartov Don 
Giovanni, Beethouenou Fidelio, 
Musorgského Boris Godunov 
alebo Verdllzo Otello lJl Falstaff, 
atď. A nakoniec ;e tu Jtlkoua 
celoUuotnd láska, dramattckci 
tvorba TanálJkoua, ktoref ueno
ual mimoriadnu starostltuost a 
ktora lzo preslduila ako diri
genta-špeclaltstu doma l na 
mnohých zahraničných zdtaz
doch. Prtpomel'lme, že Jtlko• 
uých schopnostt r!}chlet a na· 
naiU!í§ kualttnet práce uyužíua• 
jlí aJ symfonické orclzestre, 
predovšetkým nahrávacie št ťL· 
diá a už rad rokou /9 pedago• 
gtcky činný na JAMU. Tak mtf· 
me približnlí obraz uytaženostt 
jednélzo z dirigentov, ktorý sa 
zaplsal do histórie nd»ho repro
dukčného umenia ako výrazná 
tndtvldualtta. K teho mnohgm 
centlm a uznaniam pribudlo 
ocenenie najl!estneti>te - titul 
ndrodng umelec. Plne sl ho za
sltí~t. Veď sa stal strdžnym du
chom JandlJkovho odkazu a 
uchoval čistotu JandlJkouského 

p atrl medzi rozudžnych, pre-
mýšlauých umelcov. Do 

-svojich myšlienkou!}cl! pocho
Clou ušak neddua často nahliad-

uect. J!lek je uel ký muzikant a 
Mževnatý prqcouník. A to te 

Jllkoua umeleckd cesta nte te 
navonok okllzald. Brnensk.Q 

roddk študoval na konzervató
riu u rodisku a mal Uastte na 
výborných učiteľov. V skladbe 
a klautrnet hre bol žiakom J. 
Kvapila, do ta;ou dirigentského 
umenia ho zasväcovali Z. Cha
Zobala a A. Balatka. Jeho do· 

poiiatia, ktoré dnes odovzdllva 
suo;im žiakom s takou i stou 
ldskou a pietou, s akou ju . ke~ 
dyst prtttmal od suottch učit~· 
rov, Jandčkov(Jch pami1tn1kov. 

JITKA FUKACOVA 

Jubilant 
V9znamného 55-

ročného živmného 
jubilea sa dožfva 
prof. Konzerva tó• 
ria v Košiciac!l 
Ferdinand Ginelll. 
Zmysel života na" 
liel v tvor ive j p r á
c i pedagóga, ktorq 
odovzdáva svote 
poznatky, svoje 
mn istrovs tvo dru
M m. So záu jmom 
sleduje rast naše ! 
mladej husrove t generácie a v plne j mie
re prispieva at on k je j ďalšiemu skva· 
•lltnenlu. 

V rokoch 1939-52 pôsobil sólisticky, 
usk u točnll niekoľko recitá lov a bol ai 
~lenom orchestra Ceskos love nské ho roz
h lasu v Koš iciach. Podnetná a prines 
ná bola a t jeh o práca me todic ko-osve
tová, účasť v porolách. pomoc pt·i or
ganizovan! rôzn yc h sú ťaž[ a pomoc pri 
skva li hiovanf vyučovacieho procesu Pt'e· 
dovšetk9m na Iudových školách ume
nia. Ťažisko te ho 43-ročného účinkovnnia 
v koš ickom h udobnom š ko ls tve ie v o b· 
lasll pedagog ickej. Pod jeho prium ym 
pedagogick ým vedenfm opus tilo i;ko lu 
doteraz 31 a bsolventov, k torí sú svojmu 
profesorovi zaviazanl 11 vcf iiČn í za teho 
cieľavedomq a metodic ky sorávn y llrf
s tup. S. CURILLA 

Za Janom Ermlom 
Vo veku necelých 75 rokov zomrel 

v Brne 8. mája t. r. známy koncert
ný a rozhlasový umelec, noslter vy
znamenania .,Za vynlkajtícu prácu", 
klavirista pr.ofesor Jan Erml. Narodil 
sa v mandžuskom Charbine, J<de zis
kal l prvé všeobecné a hudobné vzde
lanie. V dvadsiatych rokoch ( 1925-281 
začal študovať na prab kom konzer
vatóriu klavirnu hru a kompozlclu 
u prof. Ad. Mikeša, O. Sina a O. Os tr
~ila. Klavírne littídiá dovŕšil na maj· 
strovskej škole u prof. V. Korza. 

V tridsiatych rokoch ži je Jan Erml 
v Prahe a strieda pedagogické pôso
benie s povolaním pianis tu v Osvo bo· 
zeném divadle i v divadle Varieté. 
Rozsiahla koncertná činnosť (o. l. s 
[uroslavom Kocian om 1 ho privedie do 
mnohých svetovfch centier. Znovu sa 
vracia do krajin východnej Azie, kde 
sa ako renomovanf koncertný ume
lec dokonca na t ri roky usadf (1933· 
35). Od roku 1939 vlak ul patr( pla
ulstlcké umenie Jana Ermla predo
d etkým brnenskej rozhlasovej stani
ci. Tu ho kaldodenná prax stavia 
pred tílohu naštudovať neobyčajne 
rozsiahly pianistickf repertoár. Zvllld
nuť tieto náročné požiadavky mohol 
vlak len umelec mimoriadne pohoto
vý. technicky vyzretý a hudobne vle
~tranný. Jan Erml týmto typom boJ. 
Popri rozhlasovom 1ívlizku (do roku 
1985) ešte vystupoval na celom rade 
o·ecitélov, ako sólista symfonických 
večerov, sprevédzater, spolupracovnfk 
'<nmorných sťiborov a - od konca 
~tyridslatych rokov - t ako peda&ól 
hrnenske1 JAMU. 

Jan Erml bol človek !!inorodý, 11ra· 
covltý, skromný a takmer tridsať ro
k1JY teho aktfvnef rozhlasovej p ra xe 
tvori v nedlbe( histórii rozhlasov6ho 
vysielania vefkt a ťalko zabudnu
teln4 6ru. ·1kf-.. -.-~ .. -...-·~=--------.. 

Jozef Tvrdoň: 

Leoš Janáček 
a Slovensko 

monológ z pen y sebaklamov o domovl• 
ne, ktorú romantik tak rád videl v no• 
nore do Idyly salašov, prlrody, krojov a 
pies n L 

Napokon vyjadrenie Suchoňa 1e Jed
noznačné: .,My, ktorf sme podobne ako 
Janáček vyrástli v prostredi preaftenom 
vrelým vzťahom k ludovel piesni a bud· 
be, napriek odllinostl a ledinellnosti . Ja· 
n6čkovho temperamentu, sme cltlli v le• 
ho hudbe pulz, ktort n6m bol tak zn6• 
my a bllzky. Tým ném le jeho hudba 
velmi bUzka, tým nb strhule". Pred 
premiérou Krútňavy v Brne vyslovil pra
nedi!enle, l e bratia z Moravy pochopia 
obsah 1 formu diela: ,.Veď obsahom v 
ňom je !ivot slovenského rudu, takf 
bllzky livotu rudf z Moravy s formou 
je stv6rnenle !Ivota prostriedkami bu· 
dobnej relli, ktorá ul v rodovom preja
ve obyvatelov Moravy vvkazuje tolko 
spoločných llŕl. Niet sa preto čo diviť. 
že sa Krútňava často uv6dza do ,.pre 
mňa lichotivej" stivislo~ttl 1 Jan61lkovfmi 
operami: najmä v cudzine. Vaď koreň, z 
ktoreho umenie rudu Slovenska a Mora
vy vychádza, le apoloi!ný". 

III. 

Janáček podnet
ne zasiahol ai do 
vvvoia úprav ľudo· 
vvch plesni a v ro
koc h 1907-17 vy. 
tvor il postupne 
ni ekoľko cyk lov, z 
k torých nás p red
nos tn e zau i! mll iú 

Lidová noktut•na, koncipované nn zá
kiRciP. vlas tn ých zá pisov v Rovnom a Det
vanské piesne, tak a ko Ic h pozn11l z 
Med vec kého mo nog rafie. Po pri mno:i.s tvc 
J'O llHIIl tick ~· r;h U\J t'o vovu t!!ľov J u n fi če i< po
nechúva vo kít lnu zlozku v ľudovej au
tenlir; lle a kla vírny s pr ievod s tyli 7.U \!! 
ic t!notne pre všetky s trofy . Počin u s i 
s ponlá nne l ob iuvne. nieked y tak mer i:u· 
dtic ky, ako keby vytvilrul len e tudy k 
rozslah lejsinl sk lud iJäln 11 výruz pre bu · 
dlt c i .,Ziipis nik ZlllizoiúllO" a c yk lus .,l'o 
znrus tlé tn r;hudnfč ku". Tt·iozvus ť vo vo ľ 
IJe hurmonlck ýr;h l>ros tt•fccll\ov nc muzno 
hodnotiť JUI \J t'. kt·it(lri umi nuv(llwvsk yllli : 
o riginalita úpru v spočfv11 v skluclu te ľo
vonl tekto nicko m mys le nl i fak túre. vo 
vyu2ití os liná tnvch ľigu r•i e l f , v os la ho 
vun! kacl tmčne f s il y ha nnónin, v up lut
itovanf se n ické ho fa ktoru a v rcš pc i< to· 
vani zákonitos ti ľ udove j hudby. Možn o 
an a lytic ky skúmať, clo a ke j miery mii 
Janáček s Judovou hudbou s lovens kou 
spoločnú zá rubu v n iekt orých rytmických 
sch émach , ako lo nasveclč u ie spev reg rú
tov v p rvom d e js tve Pus to rkyne, ni ek to · 
ré ukážky zo Svmfo niety, a le l z opie r 
Osud a Kóťa Ka iJanovovä. 

K poznaniu Janállkovei tvorby u nťis 
pris peli v obdobi but·žo ázn e j republiky 
značne české súbOt'Y (nap r . Pevecké 
sclruženl moravskýc h uč ite lťt ). Janáč i<Ove 
klavfrne die la predviedla u nás prvv 
raz Anna Ka fenclová; Eug en Suchoií ukú
za l svetu klav lrls tlckú zručnosť v polo· 
vlci trids iatych r okov v Záplsnfku zml
zelého, os lnlac tým dosť nedôverčivého 
A. Kol!ska. V SND zaznievala premié ra- . 
vo na~astejšle Jet pastorkyľla . mene j 
frekventovane Kéťa Ka ba novová a Lfška 
Bys trouška, ojedinele o pera Z mŕtveho 
domu, naš tuciované K. Ned ba lom v pred · 
večer druhe j svetovej voj ny. Dirigentm i 
tan&čkovských Inscenácii boli - v chro. 
nolo~lckom poradi - F. Vanek, M. Zn
na, B. Tvrdý, K. Nedbal, J. Vincourek, 
L. Holoubak, T. FrRio, V. Málek a Z. Koš
Jer. 
Autentickosť janáčkovskel interpretá

cie nenakladal! slovensk! umelci v s ú· 

Konkurz 
Rladitelltvo Ľudove1 školv umenia v 

Novej Dubnici obsadl od l. septembra 
1978 tie to učlterské miesta: 

l X klavir, 
1 X husle, 
l X dychové nástroje plecbovt. 
Ubytovanie a stravovanie p re slobod-

ných zabtlzpelllme. Ziadosti zašlite do 20. 
jdna 1978 na ĽSU v NoveJ Dubnici . 

Janiičkov pohre b z foyer Mestského d i
vadla v Brne 15. 8. 1928, 

ča snosti za iediH c s prl.ivnu a koneč nú : 
up\ ;ttitovali ča s t o vlus tn ú In terpretačnú 
tvo r1 vus ť a uso iJitos( unw ler; l<ého pre ta· 
vu - na prie k tomu. ~.e z(tklaclné črtv 
J a núčlwve i ltudtJy Sll dosť pevne zakore
ne né u vyžad u j(! Is té technické postup v 
na vvjad t·onic volo 'dne ho š týlu. "Vnltl'nl 
pros ti'edl je skladateli zóititou proti na
hému naturalizmu v ichu dll e. Toneme 
,. uilm, a le neutuneme". To to Jan ítčkovo 
vvztw nic nebo lo vžd y mottom s loven
sk ýc h vo ká ln vch š kô l. Hoci lnte t•p •·e tác ia 
Janáčkových ope t•ných postáv sa sna ži la 
vvhnnt speváckemu natut·a llzmu l s ploš
ťujúcemu zme iod lzovanlu oso bite! vokl.il
nef linle, skladate rovu zemitosť a p t·ud
kú ci r a ma li c kost mnoh! Interp re ti temne 
zlyrlzovRli . Podobne sl poč!na li interpre
ti ins t•·umentli ln vch di e l. Upozornime 
nspoit na podanie hus rovet Soná tv T. 
Gai;pa r kom, s pev. G. l'appa v Zápisnfku 
zmlze lého zvl ft cln utle úlo h š tevu. Laca. 
Borisa S. l-lazom. 

Slovenská hudba v medzlvotnovom ob· 
dob! krlš ta lizova la monolitne. Vlas tne 11ž 
po d ruhe j svetove! votne sa s lovens kv 
ume lec zba v u te mnoh ých dezlnterpreté
c if a v yrovnáva cestu medzi pólmi em
ľázie a skepsy, s(th la s u a odporu . Nemec. 
ká kritika pri pt·flež ltostl premiér Krút
r;avy ne t·az z jednodušene poukazovala 
na s(tvzťažnost Suchoi'la s Janáčkom. 
Osnovo u tvor by obidvoch je etická ten
denčnos( l politický protes t. dramatic
ký d yn am izmus, katarzis . láska k rodne J 
zemi atď. V žiadnom pr!pade unášanle 
su prúdom vzruchov - bez etela, alebo 

Pra slovenskO opernti tfCJrbu ma l Tanli
ček vP.ľkv význam predovšetkým ako ln
~pirátot· vlas tne! ces tY. To plati l pľe 
operv Holoubka, Gresáka, Cikkera, a le 
l pt·e výrazové flnesy lnštrumentalnyr.h 
kompozlci! Očcnáša . Koi'fnka a Pospfi;lle. 
Niektoré pl'lbuzné č rty v tvorbe Janáčka 
a s love ns kých tvorcov sú n aoza! ad rii
zom priameho vpl yvu, Iné poukazujú Iba 
na a na log lckq pt•fs tup k zobrazovaniu 
skutočnosti , ďalšie sú črtou synte tickos
ti, prehodnocovanie lanéčkovsko-nov;í

kovskel tradfcle. a zda at bartókovsket. 
'! t ypológ ii z ákladných s ituáclf vo vzťa
hu dvoch kultúr s ú moZné t ri pozfcle: 
maximá lna pl'is t upnos t vplyvu, m lnlm&l
nR a stredná - ako vzéjomné tvorivé 
ovplyvi1ovanle. Bud(tcnos ť uklíže, čo z Ja 
náčkovho odkazu zaváži. ako aktuélna 
hodnota v s lovenskom povedomf: vzťah 
hudby a reči, hlavne reč ako materiá l 
budbv? odvážne n4metov6 okruhy? 
strullnoaf hudobného vfrazu? odklon od 
tendencii hudobn6ho mnlenla &tredoeu
r6pskeho typu? dravá a titol!n4 inlpir6· 
cia - ako protiklad Intelektuálne mvsll· 
terského pracovného procesu? moaote
matlzmu& ako livelné pr6danle fentúle? 
hlbinné viera v IOOI41ne pOslanie l!love· 
ka? vedomie .,být doma, kdyl známi 
pfseä znf mi ve Yltvfoh?" 

-Koniec-
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Zaslúlil-' um•lkyňa Gizela Veclov-' 

Od opery k operete -
a muzikálu 

Ona 1. mála t. r . oslál'ila popredná sólistka spevohry Novej scény v Bra li· 
stave, zaslúžilá umelkyiia Gizela Veclnv;:i okrúhle živoln fl juhil ::um. Na konci 
di vadelnej sezóny dovflli zároveň . táto ÚS}Ješná reprezentantka slovenského spe
vobemého umenia 35 rokov nepretriitP.j umeleckej činnosti. Pri príležitosti toh· 
to dl'ojnbohnébo jubilea požiadali sme jubilujúcu umelkyňu o rol'.hovor. )ej myš· 
lienky a á va hy - vy,;lovené Y tomto, ako i predchádzajúcom rozhovore ( Hu· 
dobnt život 1!71, i!. 3) - vytvárajú nielen akúsi mal ú autohio~rafiu umelkyne. 
ale sú 1 dokladom jej názorov na problemat iku dneiíného slovenského spevu· 
I1erného dindla. 

Vda doterajllia umelecká i!innosť itt 
veľmi bohali a pestrá. Bola viackrát spo
Jo čllnsky ocenená. Ako sa dlnte na no
tu doterajiliu unu!leckú činnO«ť? 

- Po 35- ročn ej divadelnej práci uz 
nas1al čas, kedy si musf každý umele~ 
Hrohi( akíl-laktl l>i fanciu. Ja len clúľam , 
ze z tých postáv, ktoré som m ala p ri· 
l e:·itosf za t i e 3 decémá v rôznych di· 
vacllách vytvori t, aspo f1 za nechali v fu· 
'ďof'h trochu radost i a pocit k rásna. tak 
ako naplňova l i pocttom sťastia z tvor· 
b y aj mňa sam otní1. 

Zai!inali ste v SND 11942·45 ), potn111 
nasledovalo pôsobenie Y kolickom Ná
rudnom divadle (1945-52). kde ste ako 
ope1•ná i operetná speváčka zanechali 
výraini umeleck v stopu ••. 

- V opere SND v Br atislave som sa 
,,u čil a chod i ť". Skutočn e veľkí umelci mil 

zasväcova l i do tajov operného um eniR. 
Č i to už bol rnó i profesor spevu 1111 Sta t
n om konzervatór iu, umelec eu 1•6pskeho 
formáru a nezabudnuteľn ý predstaviteľ 
'Bonsa Godunova Arnold Flägl, Séľ ope· 
ry cl ll·i.~:ent Josef Vincourek. k torý n111 
angažova l , dit·igenti Ladislav Holoubek a 
f ura j Viliam Scheffer, ktorým velmi 
m noho vďačfm, alebo umelkyne. k toré 
nt i boli vzoro m - nií.rodná umelkyilll 
M ,h·ia 1\ i soŕtová - Hul.Jová a na jmä n A1·od· 
11 11 umelkyiía Helena Bartošová, ktor.i 
nw poctila a j svojjm osobn ým pr iatd· 
s tvom. Naša prvá uperná scéna bo la mo
·tou .,štartovacou p lochou" . A na kosic l\ej 
op f,rnej scéne zača l sa už môi .. rozlet". 
k tor ý t r val cel ých 7 rozprávkových r o
kov s r ozprávkovo k r ásnymi ú lohami Pl'e 
mladú adep tku operného umen ia. Ko
šická ope1·a sa dosta' l a na vysokú úro
t•en najmä za ér y šéľovani a ]. V. Sc hčif
f era. On to bo l, k torý m i pridelil' a na· 
št udoval so mnou Tosku. A neskô1: p ri
šiel Tibor Freso. Pod jeho šéfovan fm 
11 v jeho nastudovanf som spieva la Ma t·· 
,~; ~trétu a Tať jflnu. Košire mi cl111i skve lé· 
ho partnera - tenori stu Imr icha God iJHl, 
od k torého som sH tir:ž m nohém u pri
Úi: i la. na jm!l v tal ianskom opernom· re · 
p E' I'toári. No a bol tu i skve lý pecla~óg a 
elovek - pro fesor Enrica Mann i. 

Od iezónv 1952-!'iJ - teda ul plných 
25 rok-ov pôsoblte v spevfJhre Nove j I Cé· ny v Brati11lave. 

- N11 Novej scéne som m flla moznosť 
spočiatku spieva( nár otné partie v kla · 
slck ych opet·etách . Napr. Lauru v Zoh· 
rav.om študentov i . IJ~I enu Zarembovú v 
Poľske1 krv1, ďale! to bola ti tulná úloha 
v Ld1árovej Gitlditte, v prekrásnej g1·u· 
zinskej spevohre Keto a Kole od Dol iclze· 
llo som spieva la velmi náročn ý kolor11 · 
túrny part Keto. Druhá .. eta pa" mô jho 
pósobénia na NS i~l poznačená prehrá· 
vanfm sa clo c hA rnkiero'vých úloh. pre· 
to:Ze a i to ie nevyhnutná skutočnos ť. 
Pre každého speváka a herca prfde chví-

ľa . v ktorej s1 11 1 u~ l povl.ldll i: tu. o';u su111 

rubli . už robi f IH:n1ul.um! A lc len lo oko 
111lh pravdv - nlckedv Ai trpkej - ne· 
znamená sla.I:JH'iciu. Naopak. este s viič
l.ou enel'g iou t1·etw z1u~ať r obi( iné. co 
snm ešte nerobili. Mala som šťAstie . že 
md režiséri čtnohrv NS obsadzoval i clo 
činoherných úl oh. Tuto n ie lw ľkoJ·oč né 
pôsobenie v l:inohre zmobi lizova lo mo· 
1e herecké scho tlnosll. Cinohern! r ezi · 
séri - Otto Ha as. no na jmä Magda Lok
vencová - mi dali ozaj mnoho. A to 
bo l i moje druhé ,.učt'iovské roky" v he
recke i tvor be. Spev som. samozrejme. 
nezt~nedbávala. študovala som i u pr o f. 
Ann1• Kor!nsk ej. 

Boli roky, kedy spevohra NS uviedla 
za sezónu al 5 premiér . Dnes sa pol!et 
p r emiér v sezóne stabilizoval na 3. Ako 
dm vvhovule terajiil svstém práce v 
lllJevnhre NS? 

- Dne~ný repertoár nemáme ani k edv 
oboh1·at. často musím e prv, ne:l bv sme 
st ihli uspokojiť vše tkých záujemcov. nic
k toré tituly st iahnu ť. ..Necháme Ich 
zomrieť". Nové tituly vytliiča jú stal'iaB. 
Tf m. že nemáme v B1·atisl ilve samostAtnú 
hudobno-zábavné clivod lo a musíme s<t 
o čas a prie~tor cl ~1llf s činoh rou NS . zu
iu je Sil počet Pl'f!mi ér nA spomín<Hlé 3 Zil 

sezónu. Týrn sa zužujú prílež i losli n.t 
m11x1málnf1 vyuz1tie uri:ilej casti p rot c~ · 

,~:oni stov nášho si'tboru. Niekedy u·ebit 
čél l<ať aj 3-4 r okv na .. svoju" veľkú 
úlohu. 

·Od r oku 1971 badať v dramaturJt i i spe
vohry NS výrazný prfklon k pôvodne j 
siovenskej tvorbe. Uviedlo sa niekofkn 
p!lvodných titulov spevoherného žánru 
- hudobné komédie, spevohry, muzikál y. 
Vo viacerých ste vytVOI'ili výrazné posta
vy. Ako sa dívate na ten to súčasný ro:t
ltlach slovenskej spevohernej tvorby? 

- Nielen je pot ešiteľný , ale dnes už 
môi'eme poved at. že zvä čsa a i úspešn\•. 
Dokazu1e to vvsokfl reprízovost tých tn l i· 
tufov. nko aj priazn ivá odozva u k ritik y. 
Treba vsak pripomenúť. že sme už p r ed 
desiatimi rokmi. l<edy sme s nevídaným 
úspechom hrali muz i ká l v zaoceé\nskn j 
provenienci e, apelovali nást ojčivo na nn
i;ich hudol>n ých skladate!ov, venujúclc:h 
sa zábavným žánrom, na dramatikov i 

textárov. aby nám s dôverou zverili svo
je práce. Domácim dielam sa venuje 
u nás maximálna pozornosť a starostli
vost - či už po strán ke Inscenačne j, he
reckej, alebo hudobnej. Za všetky spo· 
men iem dva tltu l v z posledného obdobia 
a to Plné vr ec:kti peilnzl f Báz l i k - So· 
lovič] a Cy rano z predmestia (Varg11 -
Hammel - Vášová). Napo kon si m yslím. 
že l Veselica (Báz l i k - Šikula l vyp l ni l a 
medzeru, k torú sme pociťovali v našom 
žánri smerom k nasej súčasnej sloven· 
skej dedine. Nemózem pritom nespome
nú ť muzikálv. k toré h1·áme z !udovode· 
mol<raticki•ch ~l[1tov napriklad vynika i ú· 
cl ma(ra rský muzik[ll 7. cigánskeho pro· 
slrcdia Ccrvcnli kanw:1na . s k torým sme 
zozali veľké úspecll v na Berliner Fest· 
tage 1975. Tu ~me predviedli i muzl kúl 
od Seba·Mal'tinské ho: Hevízor . Ďa lej sil 
u nás s úspechom ilral1 sovietske muzi· 
ká!y Andreja Ešpajll. ako i muzikál Kre
či nskl j (Kolker - Rvzov] . Práve posled· 
1.0 menovaný tit ul nám otvoril dve•·e 
Státneho divad la ope1·etv v Moskve. V 
nom sa vymie11ame v só!Jstlc.kýrh hosťo
vaniltCh už po dva rokl' s kolegami z 
Moskvy. 

Ktor é sú - pudfa vás - najaktuálne j· 
lHe problémy slovenského spevoherného 
divadla? 

- Škols tvo. Chýba nám inštitúcia p re 
vi•chovu kádrov PI'C ~pevoherné súbory. 
lu ll nás vera ta lentovaných m ladých ru
rif. ale 11·v{1 3-4 roky, 1\ým sa v .,tcré
!lu·' nauéiu vsetl\v cltsr1pl ínv. k toré od 
spo!V(oka ·lwrca- tanr;cnif..a vvzaduie mn
clerné zál>avné d 1vacl lo. Predsta vujem ~~ 
11 1e vysok(! sko lu. lltt l<lortl príde mli'ICIV 
t iuvr,J< až po IIHJturitn. Veď kým príde 
k d ivad lu - a potom vlastne il>a za čí · 
lld - má uZ 24 rokov. To 1e nr~l\OJ'O . 
\' lúmlo žánri treiJ,t začať štúd1um v 
16. rokoch a v clvad:.iatke l>y( - tak· 
povediac v pruxi. To by l>o lo ideálne. 

l\: a dotera jších pfisobisktich ste vytvo
r i li množslvn úspe§ných, ner az 11riam 
IICZabudnutcľných divadelných postáv -
opcrn ý~h, operetných, muzikálových i či· 
nohcrnvch. Na ktoré si najl'Bdlej spo
mruate? 

- ZQ 105 doteraz vytvorených postáv 
h.ída m iba 20 bolo rozsahom speváckv 
t i textove menš!ch. Este stá le ostáv11 
najmenej 80 veľkých ú loh a z toho si 
naoza j ť11 žko vybri:lť tle na j, na j .. . v 
oper e sú to Muse tta z Bohémv. Trav ia· 
ta. Butterfl v. Tosca. v operete Liza zo 
Zeme úsmevov, Helena z Pol'sk ej k rvi, 
Hozfll incta z NetopierA. Zorka z Ciglinskfl
llo ba róna. v Činohre Mllclame M esa llan
sová z Majčl kovského K(lpe ľa. Elvl ra z 
ľrtschovho Dona )uun11. P11oi Peachumo
vli :t Brecht - \VeilovPj Zohrf1rkc j upe· 
t' \' . v muziklí li Oollv T.ev1ov.1 z llroiJn 
Oolly! . Maciame Hortenze zo Zor bu. Vor. 
zov" z CerveiH1i 1\III'IIVfllly . .. 

Vyt vo1•il i ste viacern skvel ých pnst 11 v 
v muzik áloch. Clm je pre vás moderný 
llltt1.ikál ? 

- [e l ou dramalil'kOu formou. cez kln 
rú sa môzem na IVIac prihlfžiť k nášmu 
snčA~n fkovi. Cez teho modernú form 11 
mozen1 na ilepsie pmtlmoč i f radosti 1 
~!rasti nášho každodenného života. bil 
n11vvšc - nast lt v i ť i krivé Zl'kad lo cltvoí 
lwvi. Vecf il 11mor om a zá b~tvnou f01·mou 
vypoveclanf1 mmrl iemná pravda n ie ie 
taká trpká. Svojou n •·ticou sa hl lisim l< 
d ivarl lu radosti. pohodv a úsmevu. AJ o 
divúk milm radA vzrušu júcu drámu. 

Myslíte, že klasická opereta m il čo pu
VP.daf aj dneinému divákovi? Aké je je j 
miesto v dne~nom repertoári spevohet•
ného divadla? 

- Operetn í tvorcovia - Lehár . Klil· 
ITiil n, Ned bal - k to1•ých už dnes mózo:· 
nHl zaradi ť kn k lasikom. núm zanechali 
mnozs tvo prekrlisn ych mclóciH a t reba s 
nimi oboznámi ť aj m ladú generáciu d i-

BratislaVská 
lýra ,78 

G. Vt!cl uvá, B. Po lóny iová a Andrej Kraua 
v .,Cm·vene j karaváne". 

vá kov. Ide len o to. Zl! Ich musíme pred
v•esť v modernom šate. Tým nemvsl!ro 
na 1·ozne necitlivé ú pr11 vv a lebo na tzv. 
zdi.ezovanie (l to sa robieva lo l. ale na 
n1ode1 né inscenačné postupy a hereckli 
vv fatlrovacie p r ostriedky. Mám rada sta
rozitnosli, ale som pro ti kaidei .. stari· 
ne". Z duše sa rr11 protiví staromilstvo. 

Napriek mnužstvu postáv. ktoré ·rte 
stvárnili , iste je e~te postava - najntil 
v k lasickom operetnom, ale i muzi kálo'· 
vom repertoári - po k torej túžite. Md· 
zr.te nám ju prezradiť? 

Patrím k t~m múlo šťastným ru
ďom v divadle. ktor! nemajú nesplnené 
túžbv. Vsetkv liískv - a to znanHJI'•á 
p r u spevií!<a a herca teho úlohv - son\ 
vychutnala clo dna. To n ie neznamená, 
ze už nemám umelecké arnbfc. ie. Ak prí· 
de nový muzikál alebo opere ta - a v 
I! ICil úloha pre mi\il - nuž nech bude 
prekvapenfm! Ci vefká či malá. ujmtJm 
sa 1e i s láskou a s p lnou vervou. 

Vy tvorili ste viacero pn-stáv i vo fil· 
me a v tel cvfzii. často ste účinkovali i 
v rozhlase ... 

- Fi l m, no na jm!i práca v te levízii 
obollatll i moju hereckt1 pr ácu v tzv. ci
v i lnom prejave. Moje SPOJlllenkv na roz
hlas sú krásne a n rušu iúce. Netmlo 
chwsného nAhrávania llfl pás. všetko Išlo 
11ai1vo. MAla som v rozh lase niekol· 
ho pulm\c.h recitálov. na l;torých som 
splcvula piesitovú tvorbu - spomeniem 
11spoi; cyklv Dvoi·ókll (Cig ilnske mel6· 
the 1. Cornéliusa [Svuc1ohné plesnel. da · 
let pi esne Schumun na. Schubel'til. Bee· 
t llovenll . NajčHSle isle lllH sprevMzlfl 
p rof. R. Macudzi1isk 1. Pretoze sa nena· 

. hr,í vAio na pás. ni ~ ~a z toho nezacho· 
vu lo ... 

t u r ollite, r esp. fjomu sa venujete ' JO 

vnfných chvfľach? 

Svojej p rvej láske - opere. Počú· 
vam a štud ujem iu z platni. I'OZhlaso· 
Vi'GÍI nahrávok . [e to moje hobby Č. l 
al< vôbec možno operné umenie takto 
nctzvať. Obdivujem. nl'lví1 generflciu sne· 
vákov. ktorá sa vo svete zrod ila. K ním 
patrf a! náš Pet er Dvorský. Aká ko· 
mé ta sa to zjavi la na tom našom sloven
skom nel>Ičku! Nech Jon dlho žiari pre 
1·adosť nás všetkých. A veľmi rada čítam. 
Sledujem a por ovn éivam i k ri tiky o 
1ných divadlách. Konfi'Ontuiem si ich s 
p1·et1staven iam i u u č!m sa z nfch. Nie· 
len z dobrých - l z tých zl ých možno 
p r i dobre j vôl! vydolovať zmko múd rosti: 

Otázky: A. GABAUER 

( DoKončenie z l. str. l 
poclwp1f slazenli podmienky pr
vej lýrouej poroty, ktorá obuyk · 
le stojt pred nevďačnou úlo· 
11ou nutnosti výberu na zdkln· 
de skromnýc/1 klaulrnych skle, 
treba zas na druhe/ strane tur 
doSiine požadouar jej odbornú 
fundouanost a projesiontll?u 
rutinu, aby sa tak zabrá~_LIO 
trtlpnym omylom. feclnako vsak 
trintlsta L1íra mohla aj pesimis· 
tou presvedčif o stúpa júce/ 
úrcwnl u tvorbe domtlcej popri · 
l tlrnet piesne a hlavne o ;e; 
pestreJ Zánrovet palete, ktor-1 
soeäN o tísl/1 autorov uy/wiÍt 
sa ne~ltlune vychýrenému jesti 
ual ovlimu kl/~~. pr1st s nouým1, 
podnetnými nápadmi do súfaž. 

ne; äiskuJte a obohatif náš po
puldr o súčasný zvuk a výraz. 
Aj keď to platl sotva o polo 
vicl tohtoročných stíťažnýc/1 
piesn1, to je zas pre vrcholne 
autorskli podufatie celef na!ie1 
populárnej /wdby predsa len 
primdlo. Popri uíCaznej Ham· 
mel ouej a Peterajouef piesm 
znesú prlsne kritériá predou!iet 
kým V!}sostne súčasné, o "fun 
ky" rytmiku a disco-araniérske 
flľVky oplerajúce sa plesne Hor 
utltlza a Cobefa Mtlvni krldl a 
1111 ( fed na z najuydarenej!ilc /J 
~kladieb slouenskliho zasttípe 
nia 1. Bázlikoua a fanouicovo 
Rldznluá pesnička (s mí li radou 

l{olínoua a Bukouičova Méla na 
očích brýle. Zaultmavé, podnet · 
nli a pre Lýru rozhollne nové 
bolo a1 načrenie do staro-nové 
ho a u súčasnosti obľúbeného 
Nazy·štýlu, ktor ý reprezentova· 
li textovo i Interpretačne vtip· 
né I::mancipouanli trio fam6zn l 
1 Zdhradntček - Kaplan J, svat· 
rdzne prednesentl pieseň Kdy 
úys umél to, co saxofon (Svo· 
/Joda - Machekj l /wdobne tro
clzu pourchn{l (u porovnani s 
11redchddzajtícou tvorbou tohoto 
~klalloteľa J Predavačka Itl ng o· 
~ov (Kole nič - Zeman }. Ako 
najslab§ia s/ ránka uy§iel z to 
horočne; sútaže .,kvázijolkový" 

ktortl nikoho nemohla nevypro
vokovat k spomienke na prili§ 
podobný Malovane; d i bánku, 
ktorým sa autor hudby prezen
wval na Lýre pred t romi rokmi, 
alebo hudobne jednoznačne 
sporným príspevkom, akfím bo
lo prečardtl§ované Hanzelyho 
Hrám, ktoré už vôbec nemožno 
povaiovat za akékoľvek oba/za
tenie naše; populárne; hudby. 
Osobitne vysoko treba hodno· 
1 it due žánrovo najosobitej§ie 
piesne: l'etfinov a Ryllrov Mo
torest (s trochu logike sa prie· 
twclmi disproporciami zmyslu 
textuJ a Klapkovo a Machkovo 
/{vtili nám {svojou ndročnosľou 
vyhovujúca skôr "ja;nšmek
rom" J. Vyzdvihnú( na tomto 
mieste treba a; Smékalouu a 
{anouicouu piesei'l. Túži m, kto· 
,.á zostal a trochu nepousimnutd 
~dsluhou ueľkoorchestrdlnellO 
t~ranl!mtlnu, cudzieho vfí razu 
l'kladby. 

*** 
K tírount medzindrodnet sú 

fa i e staN pripomenúť l en toľ· 
ko, že opäf, ako už u predchd
dzajúctch ročnlkoch, pôsobila u 

koncepcii Lýry akosi nes!lroda, 
ba čo viac, dtl sa pochybova(, 
že piesne, ktorými sa tu pri· 
zentovali zahranil!nl autori, 
vskutku patria k tomu najlep· 
šiemu, čo v ich krajinách vznt· 
ká. A naviac: ak pre domdcu 
sútaž platí pravidlo, že sa ;et 
môžu zútastnit l en úplne nov~, 
doteraz interpretačne nereall· 
zovanli skladby, prečo sa tO· 
muta pravidlu vyhýba medzlnd
rodntl súla~? Priaznivci popu• 
ltlrnej lwdóy dobre pozna;ú vy· 
sokú úrove11 autorskliho al In· 
terpretačnliho ztlzemia v Pol· 
sku, Maďariiku a v ZSSR, vet{l 
novliho a kvallt nli" o vzniká alt 
at v NDR a napr. juhoslovrm
skd populórna hudba tiež nežl· 
;e len tými g,ýčovilýml popev
kami , ktorli iia tak vytrvalo dr
žia na bratislavskom lfírovom 
pódiu. Ak teda - v rtlmci po
mfílene chtlpanliho priateľsk~· 
ho postota - budeme ·nadalt/ 
akceptovat kvalitatlvne pochiJb
nli ponuky zahranlčn.tích úč!ast· 
ntkov, nemlll!eme ant v budlíc· 
nosti očakdvat, l!e tírovel'f telto 
časti stífažného zdpolen/a bu· 
de sttípafúca. •1ot i štý lovo cudzlm profím 

ósmym taktom rejr~nuj alebo 
Mner, zastúpenQ tednak už spo
mlnanou {dou panenky trávou, JAN. HQDA'K 


