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Snímka : L. S td e ls~ý 

Kyjevské z~žitky 
sólistu opery SND· 
Petra Dvorskél1o 

S k yj evský m publikom som 
sa po pr vý raz stretol v r ám
ci Dní Brat isl avy v Kyjeve, na 
otváracom kO tlCCI' l e 12. jftna 
t. r ., v k torom vystupova li Lúč
nica, Hudba MV SSR, Dimitru 
vec, Sl ovenský komorný orches
ter, zo sólistov nár . umelec V. 
Záborský, l\1. Lap!ianský, M. 
t erná, P. Vuk oun, S. Ha l jako
vá a ja. Spieva l som ár iu Ru
dol fa z Pucc iniho Bohémy. Uz 
tento k oncert vyvolal nadštmic 
publika, zau jal pestrosťou a vy
n achádzavosťou. 

Zo d ňa na deií , z k rok a na 
k rok sme sa potom už presvierl
cali , že v Kyjevčanm: h mámP. 
dobrých a oddaných pria t e ľuv. 
Prek vapi la nás ich spon tánnusl'. 
s akou nás p r istavovali na u li
ciach či v di vadle, pozývali nás 
na posedenie, zaujímali sa o 
nás a našu kultúr u. denno-den
ne nás hustili , výbor ne sm e sa 
tam d tili a ua!ie ne[ur m álnc, 
úprim né priaterstvo sa stále 
upevňoval o . 

Potom som spieval v Stát nom 
akademickom divadle oper y a 
ba letu T. Sevčenka v tamojiej 
inscenácii Donizettiho Lucie z 
r.auunermooru, mo jou pat•tn et·· 
kou v titulnej úlohe bola ná t·. 
umel kyiía J. l'olirošničenkovit , 
k torú naše publ ikum dobre po
zná z je j štyroch pohostinských 
vystúpeni v opere SND v úl o
hách Travi aty a Gildy. S na
Anu sólistkou S. Haljakovou 
sme hnsťovali v inscenácii Tra
viaty. Neclu:em nás chváliť, alt~ 
na§e vyst úpen io sa st r etli s VBľ 
kými sympat iami publika , ktorú 
holo zvedavé na slovenských 
speväkov. oceii ovali · nás vel m i 
vvsoko a vyzdvihoval i nielen 
naie spevácke, ale aj hereck é 
klady. Näil úspešný týl:dei\ sa 
zakončil zóvvrečn~m konce1·· 
tom v pal áci ku ltúry Ukt•a j i na 
- vel kom moder nom k olose, 

k de sa robia veľké k ultúrne ak 
cie. 

Vše tky naie podujatia v Ky
jeve boli na vysok ej ú1•ovni, na
~e k oncerty preberala a j teln
vízi a a ako nám naši hostite
lia vraveli, :~: n amená to, že nás 
videlo a počúvalo okolo 50 mi
liónov Ukrajincov. 

l'otimoriadne nás poteiilo ob
•·ovské množstvo k vetov, ktorý
mi n(Js priam zasypávali a po 
Lucii som kyt ice an i dvm;na r u
kami nemohol o bja ť a podel i l 
som sa o radosť z n ich aj s 
publ ikom. 

Dôležitým poznaním z tých 
tu našich hosťovaní je skutoi! · 
nosť vychádzojtíca z nalich 
kun~ta tovan f i kon!ita tuvanf na
~ic h hostiteľov - p re upevne
nie vzťahov medzi Brat i slavou 
a K y jevom základná -, že by 
sme sa nemali stretávať iba p r i 
sláv nostných priležitustiach, 
akými bolo l toto podu jatie. 
Výmena sólistov {)pery a ha le
tu medzi naiiimi d i vadlami 'f 

Ky jeve a Bratisl ave by mala 
prebiehať cel ú sezónu, čím by 
sa naše kultúrne a i peciálne 
divadelné 11tyky preh lbili. Na 
ky jevskom pr edstavenf Fausta a 
~1arga •·ét y sme so pt•esvedč i
li, že ma jú vý born ých sólistGv 
a so S. Haljak ovou sme ruto
va li , že sm e si a j v tomto pred
stavenf nemohli zaspieval'. Ve· 
rlen ie ky jevsk ého divadla sa 
hneď konlc:rétne zaujfm alo, ke
dy by sme zasa mohli prísť , zls
fovali si náš r epertoár i naiie 
voľn é termíny, r ovnako sme sa 
my zaujímali z tejto stránk y o 
ich sólistov. , 

Dn i Bratisl avy ,a Kyjeva ,boli 
z každej st ránky, zo strany Bt•a
tislavy i zo strany Kyjeva YY· 
1Jik ajúco prip ravené a na vysn: 
ke j ú r ovni absolvované. 

(Pripravil: --;-ai.J- 1 

Rof nfk X. 
17. VII. 1978 
2,- Kčs 

14 

NAJNOVŠIE DIELA 
EUGENA SUCHOŇA 

V posledných rokoch dokon
i: t l národný umelec Eugeu Su
choit tn diela: symfonick ý ob
raz Prielom, Concer tino pre 
klarinet a orchester (k lavir) i 
piesitoYý cyklus Pohfad do ne
známa. 

Sym l onick ý obraz Prielom nie 
je vlast ne úplne novou kompo
zíc)ou: Ide o V\' liŽitie tematic
kého ma teriá l u hudby k filmu 
Bo i sa skončí za il ra - vzn i ko l 
zai: tatkom päťtlesial ych rokov 

podľa fi lmového románu národ
ného umelca Vlatl lml ra M inái:a 
P.rielorn [ !Jol to a j puvodn ý t t· 
tu l f ilmu j. HudbH organ icky vy. 

ras tá z t~ch opusov, ktoré Su
choiJ nupísal v styridsiatych ro
hoch: z 1\nHitavy a je j súro
denca - Fan tázie pre lllls le a 
orchester [v lei prve j redakcii). 
Z.'it·oveil tvorf ak ýsi spo jovací 
mos t k Melamor ľózam - anli

CiPU!C nt::icdou Ich strán ku. Dô
lezitú ú lohu vo f unkcii symbo· 
lu 111á obmene osudového mol í
vu Ludwiga von Bee thovena z 
jeho V. symfón ie c mol (Osudo

vej l - záverečný k rok ie vzo
stupn9. Fabu la f ilmu - a t ým 
aj sym fonického obrazu - nad
radila obrazy sociá lneho bo ja 

nad idyhckú krásu slovenskej 
prirody, v k torej sa dej odo

ht·ával, preto pochodové rytmy 
t•obotníckych piesní a dr ama
tické úseky dom inu j ú r uzsahove 
nad hudobným vykt·eslenlm 
rustikúln ych scenéri í [ so zjav 
n ým fol k lómyrn zt\ k ladom) . 
Rozhodu júca je a le sld ac.latefo· 

va invencia s jeho d rélma tickým 
nervom - vytvárn svo jpr ávny 

so tHítový cyklus (na konečnom 

vyzure dtela má zilsl u l1u i dil'l
fent pr emié ry a t·ozlllasovej mt
hrávky Pavol Bag1n, umelecký 

sé f oper y SND] . 
Prielom patri k Suchoitovým 

mt jdemokt•a t ickejsím sk lad bám. 
Auto•· ho venova l pracu júcim 
CIIZJD v Bra tislave - na pô· 
de tohto závodu skladba za

zne la po p rvý raz p r i príleži
tosti o:-.lavv 33. v ý ročta SNP. 

Concet•tino pre kladnet a or 
cheste r l k lavh· ) vzm kl o tiež 

p•·epr acovanlm sla t·sel skladb\' 
- boli to Due pezzi concer lan t1 

per clarinetto e pianoforte z 
roku 1972. Podnet k n im dal 

japonský kla rinetista Cll i l a r u 
Asahina (s1•n d i rigen ta Takashi 
Asahinu) - jemu boli a j ve
nované. Dr uhá verzia - spo· 
mlnané Concertino - vznikla 
Ich rozší rením a prekompono 
vanhn: namiesto kon certa ntné 

ho l>l'ecl vl\dzania só lového ná· 
stroja nast úpila symfonická 

koncepcia. 
Def !nilfvny opus z t'Qku 1977 

v ychMza z druhej var iác iP. 
sklndby l mpr omj)tu s var iác i A· 
ml cyklu Kaléidoskop: je je l 

'grandióznou hypet·bollzáciott. 
( • ~ \ l 

Vcelku ' ide o rapsódiu na- pod-

klade stl'ieda m a d talontky ko· 
reniace j v slovenskej ľudovej 

melodi ke s clu·omatikou: k on
templatlvnosr sa st•·leda s ve
sel im, refl exia s gr oteskou. 
ú vod a prvé tri i;asli nasledu
jú allacca - v druhej a tr e
tej sú kadenc ie só lového ná
stt'Qja. Ť~žisko diela IC VO stvr
lej, záverečnej ča sti - tvori 
po lovicu rozsahu pa rl itútr y. 

V klarinetovom Concer tine s(t 
v popredí akord y, són ickosť a 
t·v tmus - tým d ie lo nadväzuje 
na skladby ses tclesiatych a pr· 
ve1 polovice sedemdesiatych ro
kov. ::>úv is l osť s nimi je zdó· 
raznená aj uvedením ich cha· 
n tk let·islického leilmutivu l pr
vy k r át sa objavil v Siestich 
sk ladbách pre s láčtky, r eprízo
vaJ v Poéme macabre, Rapso

dickej suite. Ka leidosk ope a 
Symfonickej fan tázii na BACI·II. 

T t·ak tovanie sólového partu ,e 
virtuózne i melodi cké - pod ľil 

vyrazových pot l'leb. Je to ná

ročný opus pre In ter pretov l 
poslucháčov. 

Premiéra Concertina sa usk u
toč n ila na Pražskej jari 1978 
dňa 23. má ja 1978 na konce l'le 
Ceskej f ilhaJ·mónle pod taktov

k ou zas!. umelca Zdeňka· Košle
r a. Sólový pá r t hral prv9 k la
rinettsla Slovenskej filhar mó
n ie. člen Bratislavského dycho
vého kvin teta Jozef Lup táčik. 

V lani napísal Suc hoit aj pif~S· 

l'tový cyklus Pohľad do nezná

ma na slová Petri! St il ichu. Za
ujala ho r eflexívna lyr i ka bás
nickej predlohy - umocnil ju 
svoifm hudo bnod ramatick{•m cl
lením: tri piesne cyklu pu lzu
jú ustavičným striedaním napä
tia a uvoľnen i a . 

Po h ľa d do neznáma sa vyzna
čute pomel'lle jednoduchou fak 
títrou a na jm ä pozoruhodnou 
lllHlodickou Invenciou. Št ý lovo 
Ide o syn tézu oboch p redc há· 
tlzajuc tch skl<~da leľových tvori 
vých obdob! [ od Malej suity s 
pnssacagliou po Sv!ltopluka a 

od Siestich skladieb p re sláci · 
ky po k lari netové Concertino 1. 
Spevn ý hlas vždv domin uje -
a an i vo v •·cho lných miestach 
nte je ni kd y PI'Chrývaný sprle· 
vodn ým k lavírom r esp. orches· 
trom ( ak spevák mú fond aspo i\ 

Pl'i emernej in tenzity. čo i e mi · 
nl málnym preclpold adom I)J'P 

inte•·pretác iu cykl u]. 
Za u jimavosťou diela ie ie ho 

centra l izovan ie t•·omf tónm•: 
es, e, f. Tónom es sa prvé 
'lliE)SCI~ začína a posl edná s11 

nťm konči. tónom e sa konč! 

prvá piese11 a posledná sa nín1 

začína: dr uhá piese11 sa pohv· 
buje medzi dis ( • es) a f. Ver 
kA tro jdie l nosť cykl u má svo ju 
zmeríšenú rámcovú analógiu v 
Jednotlivých častiach. Na roz 
diel od predchádzajúcich skla· 

datefovýcb piesňových cyk l ov 

ťaztskovu fun kciu ma tú kt•ajn• 
časti [ nie stredná ako v pi 
et solitudo a Ad astra ). 

Dielo ako celok nesie podti• 
tul Hommage a Fr ico Kaf enda. 
jednotlivé piesne sú d edikov~
né nasledovne: l . (O kn ihe 
múdrost i l pamiatk e Ladislava 
Novomeského. 2. ( Po hrad d" 
neznáma 1 palll tdlke Ivana Ba l
l u. 3. (Vo výske srdca) tvo t•
cum umeni a. 

Pohl ad do neznáma pat l'i k 
tý111 sk lad bá m, k lot•é je moi:nf 
in Lerprelovn t resp. počúvať zno
va a znova - n ielenže nezo· 
vsednie, ale upú tava vidy no
vým i krásami. Je dôkazom stä" 
le svieiej ::> uchohovej In vencia. 

Pr emiér ove toto di el o uvec.lle 
sól tsla opery SND Peter Dvot•
sk ý na tohtoroí;nej prehliadkf 
mladých interpretov v Tr en· 
i~ ianskych Tepl iciach 29. túla 
Z<t klavírneho spt·ievodu Ľudoví· 
ta Mar cinger a. 

Za t ia r posleli nou skl !Id bou 
Eugena Suchoi1a je jeho E té~la 
pre k lavír. ::iúvisi s Toccatou 
pre k lavír z r oku 1973 - :a 
r ez i1u s instt·uktí vnym cyk lom 
1\alellioskop (a ko jeho kóda pri 
k omp letnom pr ed veden!]. Elé
g ii! s Toccatou tvorí jeden ce
lok - ak o napr . Medilácta 
[ Dumka l s Tancom v Kaleido
skope al ebo ako Fan tázia s 
Bul'leskou ( takze v posled ne l 
redak cii sa užíva len p r vý ti· 
tu l ). 

Súvisl osť však neznamená l o
toznos ť - naopak:· I de o ve· 
t101ný kon tr ast. Kým Toccat11 
budu je hlavne na vertikálnych 
zostavách, vy tvl\raných voľn ým 
výberom z cht·omatickej tón iny, 
E légia uprednostimje hortzon
tálne lfnie. V Toccate n r.akl.ic 
k y n iet melodiky v doslovnom 
~mysle (melie ké [ragmen tV 
vznikajú len ako v{•slenok 
chromatických slupn•cových 
sledov i p riraďovania akord!<;:· 
k ých zostáv - a k rá tky nie· 
koľk o tónovv vassus je iba vý
n imkou potvrcl zu jú co u toto . pra• 
v id l o ). Elég i u charaktet·izu le 
nekonvenčný dukllls .tóoovýcll 
sledov. Toccata sa rúti dopredu 
v prav idelnom motor ickom ry t
me. Elégia p lvn le v pomalom 
t•uht\ tovom pohvbe . . ,toccata i 
Elégia sú nap!sané v. jedno
dielne( fot·Íne - n'o' Elégii! le 
vnú torne d iferencovane jšia: tvo
r ia ju l l'i dvnamické oblúky. 
Prvý z nich IB na jvyšši (obsa
huje f 01·tissim o possibile obk lo
pené dvoma forlisstmami). dru
hý len . m álo p1·érast'á for t!'! s 
tre t! sa Iha tror ha zdv ihn i': ·M d 
piano. 

Tt·istn~ atmosféra skladhv le 
vv1·azom au torovho smfltku nad 
u končením pozemskel púte nle
ko rkýc h lr.ho · blfzkych v I)Os· 

tedn.vch •·okoch z okruhu llJ'i· 
huzných i známvch. Sml'ť má A l 
svotu '. sym bolickú podobu: nie
ko fkokrát opakov110é vvsoké 
.. a". · zos il nené dvoma ni žšie po
loženým l tónmi v člst{rch ok tá
vac h·. Prlznačn vm ln tervéilom 
El_égi e je ve ľkli septima - tel 

· (l rsnosť sH však vo vilčšin P. pt·1-
nadov zmiP.r il uje ši r okou sadz
hou a jemnou dvnami kou 

Elégia - nodobne ako Tocca
ta - ie venovaná Kláre Havlf
lw vel, zanietenej pr opagátor k e 
~kladaterovho klavfrneho d iel!!. 
Premiérove tu uviedla na svo
jom suchoi1ovskom recltáiP 16. 
má ta t. r : v Zrkad loveJ sien i 
Pr imaciálneho pa láca. 
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ll!. ROCNIK SKLADA
n.:~;sKEf SútM~E na muz. 
ské zbory a úpravy rudo
v yr:h piesní pre muiský 
z bol'. ktorú vypi su jo Ob· 

· J<1~tný kluh b;wíkov, oll· 
bul' kulltiry ONV a Spe· 
vác.; ke zdruZenle scvero
Lcsl(ých uélle fov v Mos
te, sa ukonč il zl.ivereč· 
n ým rozhoclnuthn poroty 
d l!il 25. <lpl'ita l. r. tuk· 
to: katcgó n1;1 A [muZské 
z boty l - l. cena: neude
Je nl:i , dve ll. ceny: )ľtn 
Hanu~ - Tt·i madt'i,t:nly, 
Gustnv Vránek - 'T:radl
tio lampadis, dve 111. co
n v: VHc lav Felix - Mes
to na pochode, [Ht·omť r 
Podcsva - Noc. čestné 
uzmm íe: Josef Drai an -
Zem1 milovanc f. Kate,gó
J1i! & l úprc~vy fĽdOv í·ch 
piesni] - L a· IL cena: 
n eudelcmé, Ili. ceny': Ml
ros l.tv Hlavác - Výcho· 
dosloveJ]d:é 1'11dové plb". 
.ne. ll ia Hurník - Radosť 
li žia~. v'átlav Trojan -
J'u9oV~ J'l tesne, cestné UZ· 
na,nle: Mi los 'Snetdar -
Por.ho'rl. 'a I<oz~ č1k. 

i'AREl::.· •JETTERJ,- JE· 
DEN Z PRV'ľCH' ~lAKOV 
P I of. Vlťlt11mfra · HeHerta 
ni! lt udobnei vede vted11t· 
šo i Masa:'yi>ove j unJverzf. 
tP. v !3rne sa dožil dfla 
30. júna t. r. vzácneho 
iubl lea - 80 rokov. Dl· 
:h oročný pracovník a vr-:
dti ci hudobné ho odde le
nia Ceskoslovenského 
rozhlasu v Brne v s polu
Práci s dr. Zdenkom 
.Biažkom vybudoval z br· 
nenskej rozhlasovej stli· 
ntce n1oderný rozhlasový 
ú stav s osobtt~m progra
mom. l Stará česká I eu· 
dzia hudba. baroková a 
p redklaslcká i súčasná 
hudba s dôrazom na tvor
bu Leoša Janá č ka.] O je
ho muzikologickei. krltlc· 
ke l l soclologickel erudf· 
cii svedčia mnohé stúdie 
a články v rozhlasovom 
t ýždenn!ku Radlo journal, 
Estetická výchova, Hudba 
<• škola, Muziko logie 11 
dalš ie. Bol ·spoluzaklada
teľom hudobného oddele
n ia j.Jnlverzltnej knižnice 
v Bme. významná je rov
nako j:lho tolklorlstická 
p ráca v ústave etnogra· 
f ie a folkloristiky pri 
CAV, edfcie Iudových 
piesn!, štúdie o janáčka· 
vi, a o melodickom alfa· 
bete ľudových piesn!. 

V SLOVINSKOM NA
RODNOM DIVADLE V 
ĽUBĽIXNE režfroval šé f
l'ežlsťír opery SND B].'ani
slav Kriška, na scéne ná
rodného umelca Ladisla
va Vychodila a v kostý· 
moch Heleny Bezákovet 
operu r. I. Catkovské ho 
Eugen CJneAlll. Naši oper
ní inscenfttori mali v 
Ľubľane zrejme úspech, 
lebo pri aeclávnom hosťo
vaní Ľubluncnnov v Bra
tislave vo Verdiho opere 
Rigoletto, riaditel a clirl· 
g ent ľubianskei opery C. 
Cve tko rokova l s B. Krlš
kom a L. Vychodilom o 
m oZnosti !ch spolupráce 
pri Inscenáclt Dvoi'á.kovef 
Rusalky v budúcej sezó
ne. Na snfmke M. Pfelfe• 

ra v popredi orellstavtte l 
Onegina S. l<ol'l tn lk. Ta ť 
janv Z. Zlvkovová a Gre 
mína I. Snncln. 

Sr;o ZILJ NA uz!l vrc l 
tohto roi;nú koncertnú se· 
zónu koncertom v Z1110c 
d tia 14. a 15. júna. V dra
ma turgic ky o remyslenon·, 
progntme [A. Očenáš -
Concer li 11o pre flau tu ..t 

~lačtkovSr orches ter. L. v. 
Beethoven Klavlrn v 
koncert i: . 3, c mol. B. 
Ma rtmó - Polní mi:.c 1 sa 
preds tavili Ja n E'ig unt 
ml.. Stanislav Zéimborský, 
V. Zílek a Praiský muž. 
s ký zbot·, Zél dir i,qcn t
s kým pultum s t<i'l E. FI
scher. Sólls!l. o t·ches tct· 1 
z!,ot· pripravili koncert 
m•moriadncj úrovne. 

V DOME ::> KLADAT~
WV V DOLNEJ 1\RUPEJ 
L'o ll v di10ch 25. -21J. má
Ja t. r. Il. le tné ~k•urlfl· 
te ľské kolokvhi pre ob· 
las ( vážnej hudby . .; lvor
dťtové s tretnutie sk lada 
telov otvoril podpredseda 
ZSS ZRs l. umelec M. No
vák. vedúci odde lenia 
ku lt ll ry a umenia ÚV KSS 
M. Masaryk prednásnl o 
ideologických aspektoch 
kultúry a umenia v sú
čAsnom tdeolo!'lickom bo
ii medzi soc ia lizmom a 
kapitalizmom, prednášku 
o renesančne J a baroko
vej hudbe na Slovensku 
l s ukúžkaml pripravil 
d r. Richard Rybarič, CSc. 
Druhý deň s tretnutia 
uviedol doc. dr. Lad islav 
Bur!11s, CSc. ukážky z 
die l súčasných madar
s kých sk lallateľov, cit·. 
Ladislav Mokrý, CSc. 
prednúšal na tému Nové 
trendy v postavenf hu· 
dobnel tvorbv v súča sne ! 
hudobnej kuTtúre, popo
ludní sa svojou tvorbou 
predstavili členovia Kru
hu mladých skladateľov 
pri ZSS P. Cón, F. Poul a 
1. Tandler. Predposledn~ 
deň stretnutia uviedol dr. 
lán Lecleč súč11snú českú 
skladateľskú tvorbu s dô· 
razom na dielo V. Kalu
bisa a ). Tauslngera, po
poludní bola na progra· 
me prehrávka d iel O. Fe-
renczyho, J, Grešáka, J. 
Zimmera , J. Hatrtka a T. 
Salvu. Program bol dopl
nený uká2kaml z III. týž
d i'la novej slovenskej hu
dobnej tvorby. 

ĽSU VO VRANOVE nad 
Top ľou oslávila dvadsaf 
•·okov svolho znloženln 
l'r1 te lto pr!IHžllosll ore
~Zili r iaditel' Ľ8U j. Mi č
J..o čestné uznanie .,Za 
~vedomltú Pl'licu pri VÝ· 
c itove a vzdelávaní talen
tovane! mládeZe" a ĽSU 
pamätnú plaketu ,.7,a zl!
~luhy o rozvo! okresu 

.Vr;1uov llél ll Tovfou". Nu 
s lávnostnom koncerte vv· 
~lú plli ~. incl sko ly, bývalf 
ztacl ĽSU - posl ucháč i 
Kon7.erva tória v Koš l
clor:h fi u č ttclln. 

NASl UMELC I V ZA· 
HRANICI. V túli a v a u
gu<;te t. 1'. vystúpia v 
MĽR Mu"1r·1 di came ra 
[vedúci VL Brunnr.r) . or-
~amstka Katarina Lelovt· 
čová a SFZ, v úlobe VIO· 
IP.l!y vo Verdi ho operr. 
Traviatn sa IJI'Cdstavila 
5. él 7. VIL v Stá tnej ope
re Ber lfn ::i iclonla Hal ja· 
hová, Slovenskí madriga
lís ti lJucl l! mať ntekofko 
kolH:ertov v juhoslávii, 
SKO ;,ra< v Mníchove. Je
la Spitkovíi vy~lúpt v An
glicku 6 Nótsku . 

Na snfmke Stl!púnka Hra
ničková ako Nuri a Eva 
Jarolimková ako Marta. 

j l!HOČESKE: DIVADLO 
v Ceských Bud~joviclach 
pripravilo ako poslednú 
prcmieru pr.Jve ukonče· 

ne1 sezóny operu N!žinH 
od Eugena ďAlberta v ré
žil Jaroslava Ryšavého, za 
spolupráce výtvarn!ka 
joana Brehmsa a v kostý
moch Františ ka Ki'íža. Za 
dirigents kým pultom s tál 
Jan Doležal. 

Stretnutie Hudobnej mládeže čSR 
Zá11tupcovia osemtisfcovej organizáciu 

"Hudobná mládež CSR" usporiadali iles
ty ročnlk tradičného stretnutia (Dni HM 
tSR) 14, a! 18. aprfla v Brne. Me11to v 
týchto dňoch žilu rulinýn1 hudobným ii
Y"Otom a mladým záujemcom malo čo po
nítknuť. Po dlhoročnej adaptácii bola 
opäť daná do prevádzky budova Mahn
novho divadla, v Janáčkovom divadle 
mohli 41lastnfci stretnutia vidieť vystúpe
nie sofijského divadla, ktort uviedlo Vla
digerovu histllrickú operu Cár Kalojan. 
V neďalekom rajeckom zámku predviedli 
svuj repertoár interpreti, ktorf sa po· 
tom zúčastnili 30. medzinárodnej hudob
nej súťaže Pražská jar 1978 a iniciatfv· 
ny team V. Nuska zo Štátneho divadla 
v Brne prlprawil mladým vefký záiitok. 
keď na javisku historickej Reduty uvle
.;tol scénicky Janállkove ,.ltlkadla" a Con. 
certino, národný umelec V. Pi'lbyl vynl· 
kajúco predviedol Záplsnlk zmlzelého. 
Brno sa viak stalo ho11titelom akcie i z 
wýanamných jubilejných davodov: práve 
v tomto roku oslavuje tamojiia organi
dcia Hudobnej mládela dvadsať rokov 
lfOIII alatencia ,(Dl'i tejto prilelitoati 

l 

t 

vydala vzorovo spracovaný dokumentač
ný a spomienkový zbornfilek). Ku zvJášt· 
nostiam brnenskej Hudobnej mládeže 
možno pollltnť i fakt, ie táto organi:tá
cia má k dispu:dcii vluslué l'eprezentač· 
u,'i teleso, medzin~l·odnu preslávený Br
neuský akademický zbor, ktorý sa v sláv. 
nnstných i nasledujtír. ich diioch predsta
VIl 1 programom uvádzajúcim historickú 
polyfónnu i sC.Ilnsnú tvorbu. Predseda 
tll'uenskej orl(anizúcie, skladater Mlloil 
~tedroň zasvätil dokonca týmto dňom 
aj premiéru svoje j knnt(ih· ,.Bez knih 
jsou národy nahé" zhudobiíujúcej text 
l. Odehnala. Skladba je svojráznou apo
teózou .zakladatelov slovanského písom
níctva a evokuje ovzdušie vefkomorav
skej kultúry pozoruhodnou syntézou mo
délnych folklórnych Dl'Chatypov so sú· 
ilasnýml komr1ozičnýml 11rostriadkami. 

MuzikoJógovlo R. Pečman a J, Fukač 
t"iedli 1 delegátmi besedu a živú disku· 
siu o aktuálnosti tvorivého odkasu Z. Ne
jedlého a umelecké i diskusné stretnutia 
sa striedali s vlastnými pracovnými ak
lívmi a poradami, W! 

SKOI~A A HIJDRA 

Dvakrát 
o čarovnej 
_flaute 

V posledných dvoch rokoch predsta
vujú sa liaci Konzervatória v Bratislave 
nielen komornými a orchestrálnymi kon
CI!rtnmi, ale aj Yýsledkami práce spe· 
v:ickeho odboru v opernom iltúdiu. Vla
ni snu:: si so záujmom pozreli predstavu. 
nin Ru!lolky Antonina Dvoráka a rane j 
op11ry Wolfganga Amadea Mnzarta Bas· 
tien a Ba11tienka. V lanuári bol večer ln
scenovaných operných árii a duet. Vyvr
cholenlm tohtoročnej p ráce 11a stali dve 
predstavenia skrátenej opery Wolfganga 
Amadea Mozarta Carovná flauta. Tieto 
predstavenia majú pre prácu ikuly ver
ký význam, lebo popri bohatej koncert· 
nej činnll8ti žiakov, ktol'f iltudujú operný 
Hpev, umožňujú sledovať výkonv jednot
livcov, vzájomne ich porovnévať a hod
notiť ich umelecký rast. 

V súčasnosti iltuduje v speváckom od· 
bore veľa talentovaných, usilovných a 
scl•opuých !lakov. Aby sa villlilna .z nich 
mohla predstaviť verejn011tl, bola .z boha
tej opernej literatúry vybraná Mozartova 
Carovná flauta. V tejto opere sií priam 
nakopené krásne úlohy pre vietky hlasy 
a každá postava má aspoň Jednu p6so· 
bivú áriu. DvoJité obsadenie umolnllo 
predstavu· sa Ylllilne lllakov spevácke· 
hu odboru. Prvé premiéra bola 12. má
ja 1978 na Novej scéno, druhá 18. mája 
v koncertnej sále ikoly. 

Oba predsíavenia Carovnet flauty s6 
výsledkom zodpovednej umeleckej 11 pe· 
dagoglckej práce tvorivého teamu peda
gógov konzervatória. Jednotlivé sólové 
party technicky a výrazovo pripravili 
profesori hlavných predmetov. Mimoriad
ne významnú iílohu mal profesor Adolf 
Vykydal, ktorý hudobne zJednotil sólovú 
11 ensemblové výstupy. Opernií réilu a 
herecký prejav lllakov pripravil Ing. Pe
ter Dlirr. Nadianie a elán, s ktorými sa 
Dllera pripravovala, pomohlo prekonať aj 
najťai!He problémy realizácie opery. 

Z aspektu ilkolskéhn predstavenia do
k~zali žiaci bratislavského konzervatória 
na prvej premiére dňa 12. má ja 1978 
prip•·aviť prflemný umelecký zá!ltok. 
Najkrajillmi miestami opery boli ensent· 
IJiové výstupy v interpretácii Aleny Gal
lovej, Yvety Zi!lavskej, Anny Martinko· 
vei, Zuzany Slovákovej, Magdalény Lattá
kovej a Sylvie Bajllanovej. Paminu za
spievala Viera Krpatová, ktorá serióznu 
splnila ná1·oky kladené na tiíto postavu. 
U Jozefa Molnára, predstavitela Tamina 
sme zaznamenali postupné zdokonalova
nie jeho speváckych schopnosti. Mária 
Oryovú ako Královná noci zaspievala per
fektne koloratúry, al keď v 11trednel po· 
Iobe nevyznel jej hlas v plnej kráse. 
Prfjemuým prekvapenfm bol herecký a 
spevácky výkon Jozefa Kundláka, pred
stavitela Monostata, Jana Nagyová potvr
dila svoje mnnhostranné umelecké kva· 
lily perfektným stvárnenfm postavy Pa
pagííny. Sara11tra spieval Igor Händler, 
ktorý, iiar, vo svojom výkone nereall· 
zoval vietky svoje molnosti, Serióznu he
reckú al spevácku prfpravu ukázal Vla· 
dimír Nitran v stvárnenf postavy Papa
gena. Nedostatkom predstavenia bola 
miestami nezru.zumitelná a nejasná ja· 
' ' isková rei!, Preto le potrebné venovať 

IUIIIUIII IH' UIIICIIIU VO výui:lle lludúclch 
spevákov viičiiu puzol'llosť. Predstavenia 
na klavíri sprevádzala Milada Synková 1 
dirigoval Adolf Vykydal. 

DAN IELA SLIACK.ti 

'i""•. 

Reii11érom C!arovnej flauty (videl 1011 
druhé obsadenie 1 bol Peter Dlirl', Tento· 
krát jeho prácu nemožno vyzdvihnúť do 
takej miery eko vlani v Rusalke alebo 
v januárovom scénickom koncerte v 
ObKaSSe v Karlovej Vsi. Bohaté moi · 
nosU, ktoré ponúka t•ô:worodosť a cha• 
rakterovíi llfrka pustáv Carovnoj flauty, 
využil len v minimálnej miere. Delovt 
akcie a :r.Iomy plynuli llnsf uenápadne, 
1:11 nemoil:no jednoznačne ospravedlniť ani 
obmedzenými moZnosťaml mlniatflrnel 
scény. Al pohybové, herecké schopnoatl 
boli v niekoľkých pripadoch dosť nevy• 
užité. V titulných pa1·toch druhej premht· 
I'Y sa vyKtriedalo niekofko kvalitných 
adeptov. V prvum t•ade to plati o Sara•· 
trov i jána Galiu (III. rui!nlk ), Galia l• 
velmi talentovaný basista s nemalou per· 
spektfvóu. Najviac zaujme uiilachtllosť a 
farebnosť timbru, dosť výrazné roZIIahov6 
di11pozície (oceňujeme najmä :r.nelé blbO· 
ké tóny) a vyrovnanosť registrov. U Pn• 
la Dvorského tiež dominuje farebnosť a 
sýtosť materiálu. Má tmaviif odtieň a pt•a. 
vé baryt6nové zafarbenie. V horeckem 
l!tvárnenf je prirodzený, i keď alte tro• 
cha opatrný. S1rumínanl zaplnili medze· 
ru v barytónovum ·o basovum odbore 1 

ďalilím správnym vokálnym vedením je 
zaručené zvyiovanie ich dnes ul vylO<' 
kébo umeleckého itandardu. 

Prekvapili technické schopnosti pred• 
stavitelky Kráľovnej noci Márie Oryovel 
(V. roll., prof. Hudecová). Obávané ko• 
loratúry oboch árií vyzneli spolahlivo a 
čisto, Na druhej strane farba hlasu ta 
elite nevyzretá, tón je ostrý a napr(jem• 
ne rezavý. Muzikálny výkon so schopnos· 
ťami kultivovaného frázovania predviedla 
predtltavitelka 'Paminy Ľudmila BraunO• 
vá (V. roll .. prof. Hudecová). Tamlno )O• 
zera Molnára [IV. roll .. prof. Cerneck6ľ 
zaujal dôkladným, itýlovo čistým naltu• 
dovanfm, len stále sa mu nedarf pre• 
klenúť l'OzKahovú a dynamickú ohran\• 
čenosť. Bozprostrednosť a prirodzenf 
šarm, navyl!o zvonivý soprán dominovali 
u Papageny jany Nagyovoj (IV. rol!., 
prof. Hudecová). Spolahlivý výkon podal 
aj Jozef Kundlák (III. roč., prof. Cerenee• 
ká ) v úlohe Monostatosa a Stanislav Ml· 
chalillka (IV. roll., prof. Livorová) v diO• 
he kňaza. Osobitne treba vyzdvlhnCiť kol• 
tivované h·io dám - Alenu Gallovií (IV. 
roll., prof. Cernecká ). Ivetu ZižlavsU 
(IV. roll., prof. Fignrová), Annu Martin• 
kovú (IV. roll., p1·of. Hoza). Najmä u Gal· 
!ovej sú už dnes zjavné perspektívy jaj 
dt·amatického, farebného i nosného male· 
riálu. 

Za dôkladné hudobné naštudovania, 
zjavné najmä v ensemblových scénach 
možno vďačiť prof. A. Vykydalovi, kto• 
rý výdatne využil svoje herecké skdse• 
nosti na vycibrenie citlivej partitúry. Kla. 
vh·nv sprievod zaobstarala koncertná ko• 
repetítorka M. Synková. 

IVAN ONDRASEK 

rofónu aj interpreta BUl'" 
l asovet lzusľovef tvorby 
Petra Mtchallcu. Nenútfo 
n~ rozhovor.11 o vztahu 
skladateľa k husliam, o 
jelzo ~kladateľsket prdcl, 
Michalicove postrehy o 
HurJasovýclz husľových 
opusoch, lnšpiraUvne 

Akosi bez povšimnutia 
v liaci odznelo niekoľko 
lwdobnovzdelávacích roz
hlasových reldcil pod 
spoločnOm menovateľom 
Z tvorivet dielne. Redak· 
cia symfontcke; lwdby 
Cs. rozhlasu pokračuje 
týmto cyklom vo svoje/ 
tradLCll prlblí~it poslu· 
chdčovl tvorbu a teho 
tvorcu - tentokrdt V.IÍ" 
lučne z oblasti sl1časnet 
slovenske/ hudby. Redak
torka Etela t dr s k a a 
autorka reldcie Terézia 
U r s f n y o v á st zvolili 
cestu nelaltkl1, ale o to 
zaujtmavef!íiu, posluchdč
sky ptítavtí a obsahovo 
vysoko hodnotntí. V pla· 
tích reldctdch sa predsta· 
vili skladatelia Ivan Hru· 
šovskg, Jozef GreMk, Ml 
Zan Novdk, Jozef Malovec 
a Ladislav Burlas nielen 
prostrednfctvom vQplodov 
tvortvef dielne, ale poslu 
ehdč mal mo~nost zoznd 
Mit. .sa aJ s myslienkovým 

svetom týchto skladate
ľov, s Ich názormi a po· 
strehmi o ument vôbec. 
v ~teri teda znela hudba 
t zivé rozlwvory popre· 
Lkdvan~ huabou, sklada· 
telia prezr(ldzall neraz 1 
tie llOJSkryle/šie finesy 
svo;et tVOrive! práce, od· 
haľovalt svote "fa". Ich 
tvorba a vysloven~ názo· 
ry akcsi tízk.o korešpon· 
dovalí s osobnostou tvor
cov, potm•dilt, že be~n!í 
!ivot a umeleck~ vyfadre
nie spolu tízko st'lvtsla, že 
umelecké dielo je neraz 
•1erným obrazom sklada
tela, tak ako ho poznd· 
me z bdn~ho denn~ho 
styku. V !Ivel pamätt ml 
ostala poslednd reldc la 
pribli~utlíca tvorbu o 
osobnost Ladislava Burla
~a. Autorka relácie fu PO· 
-tavila na skladaterovel 
husrovet tvorbe, ktortf so 
<lala hudobnfím l my§
lif!nkov!ím leitmotfvom a 
umožnila prizva( k mlk· 

otázky Ter~zle Ursínyove1 
boli obzvldšt vhodne 
striedané autorovými die· 
lami a tcll vzáfomnQml 
kolá~aml. Výsledok bol 
tednoznacnfí. Vznikla re· 
ldcia, ktord zaufme od• 
borntka a zrejmP. t ntf• 
hodn~ho posluch(lča, re• 
ldcta, ktord by mohla slú• 
~it ako vzor pre sprtstup• 
r'íovanie umelecke/ hod• 
noty súcasnef hudby. Na 
~kodu tejto l predcl!ddza. 
júcžch v~ak nepochybns 
bol pomerne ne~tastns 
tJolený termín vystelanlfl. 
Cyklus uvedenfích reldctt 
odznieval na stanici Dl· 
vtn, vždy v pondelok, o 
čase, keď televtzne vyste· 
l ante pontíka väč§lnou 
kvalitn~ televfzne hry D 
obsadent slovenských 
dramatžckfích umelcov. Te 
teda celkom mo~n~, ~e 
ndmaha tvorcov a hostt 
rozhlasovQch reldcit ne· 
na§la patrtčnO dopad a 
ostala nechtiac dob'f'tl 
utatend. 

V. ADAMCI~KOVÁ 



MILENA CESNAKOVA-MIHALCOVA 

Operná spoločnosf 
grófa Erdódyho 
v Bratislave 
1785-1788 

V TJOslednef tre tine 18. storočia doznie
vo u nás epocha talianske! opery. s kto· 
rou bratis lavské publikum oboznamov!lll 
talianski imprcsárlovia Angelo a Pie tro 
Mlngottl, Piloti , Gtrolamo Bon, Domcnico 
Zamperlnl a Jacobelll. Posledné úspech y 
slávila na ja vis kách súkt•omných š lach
ttckých divadiel, uZ zvllčša v nemeckých 
prekladoch, us tupujúc pos tupne vieden· 
skému s lngsplelu. Pompéznos t. ftt'istokra
tlcká výlučnosť a ztemnelosf ako al koz
mopolitizmus talianskej opet·v. nuj111ti 
opet•y serie, sa s tali p režitkom v období 
Jozeflnlzmu, ktoré uprednos tftova lo Iudo
velšiu a realls tlcke js tu buffo-operu [dru
ma glocoso per musica l a s lngsplo l. 

V tomto obdobi sa Bratis lava dos tala 
do silného kultúrneho vplyvu bHzke i 
Viedne. Bol medzi doživajúclm Ieudallz· 
mom a nastupujúcou m ladou buržoáziou 
~>a prejavil al v oblas ti divad la. 'Ťažisko 
kulr(lry sa 7: kaš tieľov postupne presú
va do mies t. Y nich vznlk!!iú s tá le, tzv. 
.,kamenné" d ivétde lné budovy, ktoré na 
h radl U rozličné nevyhovujúce provizóriá. 
1ľieto mestské divad lá boli sčasti ešte 
stavovské, sčasti však už podnlkatefské 
a až do vzniku národných ku ltúrnych 
snáh v nasef oblasti napospol všetky ne. 
mecké. 

V Brattslltve pos tavil r. 1776 divadelnú 
budovu gróf Jura j Csáky s podporou via
cerých š lachllckých rodin a s pomocou 
mesta. Al koš ické divadlo, dohotoventi 
r. 1790, vybudovala š fachta (Sztáral, Vé
csevl za podpory mes ta. Hudobná a dl· 
vadelná kultúra miest sa v posledne j tre
Une 18. storočia a ešte na začiatku 19. 
storočia vyvljala v neus tálom s tyku s hu
dobnou a d ivadelnou kultúrou ari s tokra
tických centier. Cesto tie Isté kapely a 
OTJerné spoločnosti ~ellll svoje vystúpe
nia medzi obecenstvo v palií.coch a obe
censtvo mestsk9ch d ivadle!. 

Mnoh! prlslušnlci uhorskej šfachty ma
l! vo Viedni zimné pa láce, zúčastľiovali 
sa tamojšieho kultúrneho života a boli 
a( mecénmi n iektorého odve tvia divadel
ného umenia. Umeleckých zážitkov a zá. 
bav sa nechceli vzdať ani na svoHcll 
letných s!dlach. Zaklada ll preto zámoc
ké divadlá, pre ktoré často angažovali 
p rvotrlednyeh umelcov svojej dolly. Tal< 
napr. knieža Anton Grassalkovic h s l dal 
vybudovať divadelnú sálu vo svojom bra
tislavskom paláci aj v kaš tieli v Ivanke 
pr! Dunaji a pozval spoločnosť Christo
pha Ludwiga Sieppa. Selpp uvádzal roku 
1786 okrem činohier at spevohry a ba
lety s orchestrom kniežaťa Grassalko· 
vicha. Na koncertoch, ktoré sa tu uspo
radúval!, sa zúčastiiovali významné osob
nosU vtedajšieho hudobného života, napr. 
Ditters von Dlttersdorf alebo J. Haydn. 
Na sklonku 18. storočia pôsobll u Gras
salkovlcha ako kapelnfk ote~; J. N. Hum
mela, Johann Hummel. 

Rodina grófov Károlylovcov mala dl· 
vadlo v Tótmegyerl (dnes Palárikovo). 
Batthyányovci vo svo jich kaš tlelocb v 
Rohonct a v Hainburgu, kde v lete hrala 
Zôllnerova spoločnosť (v zime v ystupo
vala v bratislavskom Mestskom divadle ). 
Prímas Jozef Batthyá ny mal kapelu. na 
čele ktorej s tál Bratis lavčan Anton Zlm
mermann, autor viacerých s ingsplelov. S 
rodinou Brunswickovcov [Braunschwet· 
govcov ) sa stretávame v súvis los t! s Bee
thovenom, ktorý navštevoval túto r od i· 
nu v Dolnej Krupej a ú1!1nkova l na kon
certoch v divadle, pos tavenom v sused
stve kaštieľa. Empfrové zámocké diva· 
dielko s peknou výzdobou s toU dodnes 
- ako jediné u nás - v parku hloho
veckého kaštieľa a prezrádza u me lecké 
záľuby Erd6dyovske ( rodiny, ktora hu 
postavila. štedrými mecénmi divadelné 
bo umenia v Bratis lave boli PáHfyovci, 
ktor! si postavili v clruhel polovic! 18. 
storočia divadlo v parku pod hradom. 
Použlvalo sa po celé 19. storočie a ešte 
pocas stavby nového Mes ts kého divadlu 
v rokoch 1884-1886 s lúžilo mes tu ako 
p rovizórne divadlo. Na Iu·ada Cervený 
kameň použ!vall pr! amatérskych pred
!jlaventach Sallu terennu na prlzemf. 

Nalv9znamnejš!ml š fa chtick9ml dlvad· 
lami v Uhors ku však boU esterházyovské 
divad lá v Esterháze [dnes Fert6d v Ma· 
ďarsku v bllzkostl Nezlderského jazera l 
a v Elsenstadte. ktorý vtedy patr il k 
Uhorsku. Zaklada telom tejto hudobnej 11 
opElrnal kultt\ry bol Mikuláš Esterházv 
pr& :')6kladné s lávnos ti . ktoré usporadú 
val. naz9vaný .. Nádhervmllovný". Ako ka· 
peln!ka a skladate ra angažova l r. 1761 
Josepha Haydna. ú mrttm kntežafa r. 
1790 skončila sa činnos( tohto s lávneho 
cllvadla, ale nle na dlho. lebo jeho vnuk 

Mikula!l II. bol tak Is to d ivadelný fana
ti k o znovuzrludená operná spoločnosť 
sláv ila v rokoch 11!04- 1!112 nové trium
fy. No Haydnovo odporúčanie angažova l 
Miku láš lf. ako kapelnlku Johanna Nepu. 
nutka Hummnla. V csterhlizvovských dl
vudlác:ll sa hl'!lll v~Htky dlvadelnfi ?:án
re, opery. balfl ty, l:inoltt·y, panton1fmy. 
btíbkovú lhvadlo u dávull su tu aj kon
c;er ty. Dve esterli ázyovs ké divudlá boli 
vlastne prvé slíl le divétdlťt v Uhorsku. 
Uivudelné ume nie sa nu nich pes tova lo 
vyse dve desuťroč la, intenzlvnejsie než 
v mr:s tskýc h d ivadlách v Bratislave u lebo 
v Budfne a Pe~ll. Neboli to však divadlá 
verejné. 

Najvýznamnejšou ilfachllckou scénou 
sa pre Bratislav u stalo d ivad lo g rófa 
Jána Erdôdyho v teho rokokovom pétlá· 
eJ na dnešne j Jirás kovej ul. č. 3. Er
dudy tu trávil pos ledné roky svojho ži
vota a spestrova l sl Ich ope rnými pred· 
stavenlam!. O jeho divadle hovor! súdo
bií správa, že bo lo .... . práve tak pra· 
vide lné, pekné a vkusné, ako bohoté na 
p remeny". Hralo sa v ľ\om v rokoch 
1785-1788. Na začiatku roku 1789 i(róf 
Erc!ôdy zomrel a činnosť Jeho divadel
n e j spoločnosti sa skončila. 

Kým o niektorých vtedajšich dtvad
iách a r is tokracie sa zachovalo iba ver
ml má lo sprlív, o Erdôdyho divadle nás 
podrobne Informujú dviJ závažné a spo
fRhllvé dokumenty. Oba sa za r~l OVU!l, po
klal vieme, !ba v jedinom exemplár!. Tle
to unikáty opalt·ute St!itna Széchénvtho 
kni:i:nlca v Budapešti. Sú to Hochgräf 
lich- Erdíldischer Theatorellmanach auf 
das }ahr 1787 (Leipzig und Berlin, b. r .. 
8°, 128 strán, 4 lis ty notove j prllohy, vy
ohrazenla 1 a llbreto Sa ller! ho opery 
Axur, Kii ni~e v.on Ot•mus (Pressburg, We
ber 1788, a•. 80 s tránl. v pos lednej tlači 
nás za u IIma predovšetkým dodatok na 
str. 74-80, Anhang das gräfllch Erdo· 
dische Oper ntheater betreffend. Ai 
Gothajský divadelný kalendll.r z r. 1788 
(Theaterka lender auf das }ehm 1788, 
Gotha 1 a 1789 prináša stať o opernom 
súbore Erd1Sdyho v Bra tis lave (Deutsches 
Opet•ntheeter zu Press burg in Ungarn ). 
Info rmácie prvýc h dvoch prume!"wv však 
veľmi nerozmnožu te. 
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Scéne z opery Dlttersa z Dittersdorfu 
Der Dok tor und ApOtheker. 

Erdôd yovský divadelný almanach a 
Gotha jský divadelný kalendár sú v od· 
borne ! literatúre pomerne dos t dobre 
znf'une, na dodatok ku kniZnému vyda · 
ni u Axura som prvý raz upozornila v štú
d ii Divadlo na Slove nsku v obdobf feu· 
daliamu v Kapitolách z dej(n s lovenské
ho divadla (Bratislava 19671. 

Anonymný autor a vydavatel Erd6· 
dyovskébo divadelného almanachu venu· 

te svoju knl~ku Tánovl ErctOd vmu .. z actv 
a vďakv" . Au to rom bol nrmor.h vhtH:! čl en 
opr~rnel spoloč nogtf. s nu tvtfčiíou t>rllvdP.· 
podobnos(oo F1·ontl~ek Xavet· (ii'fk. Diel. 
ku obsultule prndhovor k clla teľovl. his 
lô r lu vzni ku Erd6d yho operného dlvmlla 
biogruľický sítpl ~ divadelného PP. I'son(J 
lu S liCIIOVÝilll t>Orlrétl\11 f sil lle\l:tlll ll 
spcv<tkov a s oeváO:;ok fs (J lo IJľVÓ hct·ec 
ké portréty v Ut1orsku 1. o bsadenln or· 
c l tť!Stru. repertoár spoločnosti od otvor/3 
nla divad lu 16. má ta 1785 do 29. decem· 
brn 1786. ď<t l e t súpis dekorácil a po· 
4\IHim kv o gn rderóhe divadle, na pokon 
nriclilv kv. z ktorvclt sú znutfm11vé i;túd lc 
O vzniku o vývine divadlu a hudhv u 
Grékov a ľuhľnd 1111 hercov nailch čias. 
Je tu al óda na g 1·óľn Erdô dy ho. naptsŕt· 
nú na poces( jeho uzdraven iu. scény z 
nemecko! komédtr:, medit•v tln v vvs tutJOV 
:l dvoch Dlllersov9ch opier a dvA notn· 
vané árie z Dittct·sovllo Ouktura a llll ll· 
tekííra. V dodutku k libretu ope t·v Axur. 
Klinig von Ormus sa UV!i<.lzulú znovu (; lc· 
novia spoločnosti 11 tn·áč t kapelY. ta k:i:e 
mô:i:eme sledovať. kto zo súboru odli;ie l 
u k to bol prija tý. Repe r toúr sa uvííclza 
tak Isto znovu od začiatku existencie 
spoločnosti v roku 17t15 a zahŕit él u i 
rok 178tl. Kedže Erdôdy zukrútko zomre l 
11 spoločnosť presta la iostvova(. 1111í me 
tB k le i repertoá r zachvtený takmer v 
úplnos ti. Iba niekoľko dalš lch opier uva
dza ešte Gothajsk~ divudelný kalenliúr. 

V predhovore k nlmanachu piše uutor. 
že chce čltateru oboznámi ť s organizl:i · 
c lou a činnosťou nemeckého opernélto 
divadlo, ktoré v kr i\tkom čase dosiahlo 
powt·uhod ué výsledky. V Erd6dym sa 
m1i>iel mu ž, ktorý vybudoval Múzam s tá
nok. Zoslabnu tý starobou !l chorobou PL'e
s tal rozmnožovať svoje štátnické záslu· 
ll\', a le neprestal byť dobrodincom Svote 
záfu by nechce l pestovať len sám pre se
ba bez úžitku pre druhých. Spoločnost 
nemeckých operných umelcov bola urče· 
ná výlučne pre lebo divadlo. Uvádzal 
každ ý týždeň po celý rok dve opery, 
vždy v pondelok u v pia tok. Na p reli
s tuvenla bola pozývanlí bratis luvská 
šlétchta u dôstojnlcky zbor. Z Erdôdyho 
<.!!vadia mal! finančný osoh mešťania a 
remeseln!cl a mnohým Iným fuďom po
skytoval obživu. 

Už roku 1784 sa u neho na hudob
n ých 11kadémiách hrali opery koncertne. 
Erdôdy s t pria l, a by sa .,skutočným pred
vedenhn de ja ukáza li at oč iam" . Vo svo
lom paláci dal vybudovať divad lo, k to t·é 
otvoril! v deií je ho menfn 16. má ta 1785 
Pétlslellovou operou Krér Teodor benét
skv pod vedenfm rladitera spoločnosti 
Huber ta Kumpfa . Hubert Kumpf, spevák 
a divadelný riaditel, bol vedúcou osob· 
nosťou Erd6dyho operne( spoločnosti. 
Narodil s a r . 1757 v Mn!chove a r. 1777 
d ebutoval v tamojšom kurfl rstskom d l· 
vudle. Po smrti ku r rtrsta Maxmiliána odi
š iel s r!adlterom Relnerom do Salzburgu 
a odt!ai r. 1778 do Bratislavy k ]osepho
v! Schmallllggerovl. Ked jura j Csáky r. 
1779 prevzal vedenie Mestského divad la 
v Bratislave, angažoval nemeckú opernú 
spoločnost (prvú u nás l a poveril Kump· 
fa Jel veden!m. V nasledujúcom t•oku 
odovzdal Csáky divadlo Erns tovl Kuhne
mu. Kumpf zosta l členom ensemblu a 
h ra l všetky hlavné úlohy v opere a 
zv!lčša a l v činohre. V le te vystupovala 
spoločnost vo viedenskom divadle pri 
I<orutanskef bráne. R. 1781 hral Kum pf 
pohostinsky v Brne a v Prahe operné 
a činoherné úlohy. V nasledujúcom ro
k u navšlfvll svo je rodné mesto a spieval 
v dvorskom divadle v Mníchove. R. 1783 
prija l angažmán u Smanuela Sch lkane· 
dera v Bratis lave. Coskoro sa stal spolu 
s ním vedúcim spoločnosti a odvtedy 
hra li okrem činohier al opery. Spoloč
nosť však bola prillš velká a z bratlslav
sl<~cll príjmov sa nemohla udržať, pre
to vystupova la al vo VIedni. Tam sa r . 
1785 riad itelia rozišli a čast spoločnosti 
!ilia so Schlkanederom do Pešti. Vtedv 
povola l Erdôdy Kumpfa do Bratislavy 
a poveril bo zostavenhn nemecke! oper
ne j spoločnosti osobitne pre svoje divad
lo. Súčasne ho sp lnomocnil viesť túto 
spo ločnosť a neobmedzene rozhodovať o 
vše tkom, čo sa týkalo nového divadla. 
Kumpf bol tenorista a s pieval všetk~ 
prvé h rdinské a mllovnlcke ú lohy. Ma l 
poves ť znamenitého s peváka. vynika júce
ho herca at schopného divadelného rht· 
d!teľa. 

ľrl výbere členov operneJ spoločnosti 
mul Kumpľ zre (mo !lt astnii ruku. An~étŽ· 
má n bolo finančne výhodné. nehralo sa 
cns to a nebolo potrebné cestova t z mie:?· 
tu na miesto. preto asi ne bolo tažké zfs. 
kať do brých u me lcov z Iných d ivad ie l. 
Podľu uvorlených dlt t narodenia boli všet· 
Li mlolií, dvadsať a ž trldsaťročn1. Popri 
Ho kúšanoch a Nemcoch tu úi;lnkovalt al 
Slovúr. t lv orchestri] , česi a Morava nla. 

Predn ým členom Erdôdyho súboru po 
cel ~ čas teho exis tencie bol Frantliek 
Xavor Jli'lk 1 Girzlcl< at Glržtck 1. rodil k 
z Prahy (24. 8. 17601. Poc hádza l pra vde
podobne z rodiny mešťana JH'fka, k tor~ 
mal prena jaté divadlo v ROžodoie. Hral 
d ivadlo od svojich piltnástlch rokov. Za 
čfna l u riaditeľa Brunlana. od neho roku 
177ú odišiel k pantamlmlckel a ba letnet 
spoločnosti Antona Gll ttersdorfa a odt taf 
r. 1778 prešiel k spoločnosti Madume 
Hlllebrandovej na Malú s tra nu. S balet· 
ným majstrom Josephom Rllsslerom cas· 
toval do VIedne a vystu poval ta m v dl· 
vadle kniežaťa Auet•spe rka. Po roku odl· 
šie l do štajerského Hradca a potom na· 
zad do Prahy. R. 1783 ho angažoval Karl 
Marlnelll do Leopoldstlldtského divad
la vo Vtednt. Pôsobil tam Jeden rok, po
tom pri§lel do Bratislavy k Schtkanede-

rovt 11 Knmnfnvl . S ntml hol • Pe!ltf at 
vo Vlecln l H r 1711!1 c;,. VI'Atl l s Kumpfom 
do Brat ls lav v k En10dvho divAdlu. Bol 
u n~ažovn nv ltko b!lt' vtón p re komu ké 
(t lrohv V clP.il otvore n iu d lvoHJ.lll vvstupo
V!l l o lw Sund rlno v opere Ka•áf Teodor 
hr.oá lskv. Osvt:lilll ~u Ftko Dt'oklarla te r tu· 
liRuskvc h lihri c t d o uemcln v. Preldndol 
lolxt v k lnsu:lslicl;í'c h ooie1· !Ha ydn. Sa· 
ller! l 11 iluiTo·Ot>lo)l' novnnea pn lskéhn ~ t v

lu l Anfnss l. Clnlal·osa. Pulstello a Ll . 
Vl;znallt nýn o lllclom I.Jo l nu tnl1i So ll~1nho 

Axur f .l 7Hil l. l<torého hru ll PO prvý l'>! Z 

rol< pred tým v P11rf)(l s oúzvotn Tarare 
a ~> Ul' lg lu lilnvm tnxtom Betttllll<l l'ChOtsn. 
l'od f'o~ u o~ho ootom ltupisa l Lonmzo dll 
Punte l11Jreto pt·c !:iél llrriho operu. Pre:l 
stuvenie mn lo VP.fký úspech pre svu te 
d l!tnOkrutl!:l<é Zll ll101'flni e: Sf) ľl:lVOdll V Ý 

krM opioru svo ju lllllC o vôľ u ľudu PI'Otl 
krúJovl tYI'ntiOvi. Z h ry vv:i:urovali mys-

Hubert Kurupf, spevék a riadit11r oper· 
net ~>poloCnosti jlrófa J. Erd6dyho v Bra· 
Usla ve. 

l!P.nky bUžlacej sa fra ncúzskej revolúcie, 
ideá lom bol panovnfk volený ľudom a 
odsudzoval sa feudálny systém absolút
nej monarchie. 

Jlt!k pokračoval v prekladanť oper· 
n ýc h libriet al neskorš ie v Budlne a v 
Peš ti [napr. libretá Mozartových opier l. 
p!sa l v lastné s ingsple ly a libretá, bale t v 
u l činohru. (Pozri Richard Pra!ék, Ceiti 
uml!lci v Uhrách na pfelomu 18. a 19. 
stnleti. Slovanský pi'ehled, roč. 55. č 5, 
19G9, str. 344-351.1 Bol všestranne ta
lentovaným divadelným umelcom, bol 
vzdelaný a usilovný, pt·e to sa domnieva· 
111e. že te autorom d ivadelného almana
chu ako aj dodatku k svo jmu prekladu 
Axura do nemčiny. 

C!enmt Erdôdyho operného súboru bo
li daleJ basis ta Jan Bapt. Hiibsch z Jem
nice na Mot·uve l nar. 1755 ). ktorý debu
tova l r. 17!12 v Brne u riaditeľa Romuna 
Watzhofera. Hra l všetkv prvé komh:ké 
úlo!Jy. Rakúsan tenoris ta Ferdinand Rut· 
ter l nar. 1758 v Tu l b ln~u l debutova l r , 
1781 v Brati slav~:~ v spoločnosti E. Kulme
ho. Bol potom v Brne. VIedni a u Zôll 
nero v Holnburg u, odkla ! ho pozvtt l 
I<umpľ do Erd6dyho súboru. Oal~l člen 
Johann Nop. St:hiiller pochádza l zo Sv.1h
ska (na r . 1758 ] a debutoval r . 1785 v 
Bratislave u Selppa. Z Mests kého diva:!· 
ia nrešlel k Erdôdymu. kde spieval naf
l)rv druhé. neskoršie všetk y prvé baso
vé úlohy vo váznom i:án r!. 

Tenorista Jusef Wie11er bol rodák z 
Prahy (nar. 1757 ). Spieval v d! Vttd te 
lml P.zoťa Auersperko vo Viedni. u 
Schmalltlggcrove i spoločnosti v Brati
slave. r . 1778 iš ie l do ľt•ah v k Wallrovl, 
1783 do Sta (erské ho Hradca k Ro uselovt 
a t•. 1.784 do Bratislavy k Schtkonedero
vl a Kumpľovl. Kumpf ho an);(a Zoval pre 
Erdôdyho divad lo na úlohv komtck ý1 h 
slu hov a .. Nemco-Ft·anc t'lzov" . čo bol te· 
ho odbor. Skla da l Pas d e deux a tančtl 
Ich s Jti'Ikom ako dop lnok ·prt krá tkvch 
operách. Iba v mal9ch úlohách vvstupo
vat Karl Christian Pren" e t•oclom z Kr ti· 
lovca v Prusku f dnes Kali ning rad l kde 
sa narod il r. 1759 Kumpf mu zvet·ll 
funkciu hlavného ~arderobtéra. Sepká· 
t•om bol Johann Friedrich Herz. 

{Pokračovanie v bud lícom čťsle. l 



Pražsk~ liudobn 9 život by 
sme sl už asi ťažko PI'edsta

. vi li bez PražskeJ jari, ktorá za 
znamena la svoj 33. ročn ik. Me
dzi Smetanovou Mojou vlAsťou 
a Beethovenovou 9. symfóniou 
su každoročne odvlja dlh~ rad 
lwncertov zaujlmav~ch 1 m enej 
Z<tll ilmav~ch, umelcov domácicli 
l Zilh raničn~ch a telies. 

Rovnako sa stalo tradfc iou, 
Ž~! súčasťou festivalového dia
n i;, ie súťaž interpretov. Pripo
lllr<i: me aspoň dve tohtoročné 

prvé miestA domácich sú ťažia
c i ť ll : v kate~6rii lesný roh Zde
n ek llivolý , v kate~órii trúbka 
Vladimir Rejlek. Na počesť 100. 
vvroč la naroden ia Emy Destln 
n ovei hola ai spevácka súťaž o 
na jlepliiu interpretáciu postáv 
Mai·enky a jeni ka zo Smetano
v e j Predanej n evesty. Kon ečn(! 
VNdikt mJZnel pre našich účns t
nikov práve na i lepšie a možno 
t ieto v s<sl edk y vyvola jú 1 po le· 
m iku. či naše súčasné spev~c
k e umenie má dôstojn ých a pl
nollodnotn~ch poki'ačovate fov 
slávnych speváckvch tradlcil. 

l" 

Henryk Szeryn~ pa t r! k tým, 
k tori niel en na Pražskú jar p ri· 
cllildza jú PI'avidelne, ale z r o· 
k a na rok konf!'Dn tujú svoiu 
umeleckú činnos ť s predchádza
júcimi vvstúpeniami. PJ•edvede
n if! Beethovenovho Husľového 

koncertu sľubovalo pekný ume-
·. l P.cký zažitok. Só lista n eskla-
• mal : jeho technika - ako vždy 

- perfel<tná. jeiJo cel kové po
fíatie v ysoko muzika n tsky f u:l· 
cl ované. Avsak - beetllovenov
sk ý koncert postr äclal on ú trH· 
cil(' n C1 cl ra ma l tcko~ ť. Szervngovo 
po i1a tí e bolo skôr l yrick eisie. 
t ónovo mene! sý te, než napd
k lacl u sovietskych huslistov. 
'!'<\to komornosť a spevnosť !Jo
Ja však v kontr ndikcli s poilu
t fm clirlgenléi V. V[J II<n, ktorý 
CP!é dielO I<OilCIPOVHI V ziJytOi: · 
n e nn tu rnltzuvane t podobe. nH 
v iac s mnohými kazmi. Ešte 
p red Beethovenom pr izvil l Szt:· 
r yng do Vivnlcl iho ConcertM 
gr ossa a mol. op. 3, č. 8 Vác
Java Snitila, ktorého Iskrivý 
zvuk doplni l Szeryngov mi:iksie 
posaden~ tón clo vzájomne vy
r ovnanej podoby, takže celok 
pôsobil úchvatným dojmom. 

Hudobné publi kum pozn á po
pri svetozn iíme j Leningra dskej 
fil lwrmónii a j Štátny symfon ic
k ý orchester Lenin~radskei [il -

telesa. Predovšetk~m: spontán. 
nosť PI'ejavu nezastlera samo
zre jm/i technika, čo ie z hľa · 
diska p edagogického vedeniA 
takého telesa dô ležitý aspekt 
P lastickosť predveden ia nie ju 
daná iba snahou o homogén· 
nosť, a le práve naopak, prefe. 
renetou lndividualft jednotil· 
v~ch skupin od svieti vých 
ch la pčenských sopránlkov až 
po mužské hlasy. Táto hlasoV[! 
vyrovnanosť bola už celkom sa· 
mozrejmým predpokladom k 
v~bomému zvládnutiu ni elen 
stredovekej polyfónie s Jemn e 
upradenou sieťou dynamiky, ale 
i náročných diel súčasn írc h liU · 
torov, z ktorých z h ľadiska 
l<ompozi čného (ale ai interpre· 
ta č ného l za u ia l predovšetkým 
Henryk Góreckl. 

Obd obnú para le lu - 600-roč
n ý vývo j českej hudby - sledo
valo vystúpenie pražsk ých umel · 
cov v koncerte na počesť Kar· 
la I V. pri prileži tostí jeho toh 
tOt·očného v ý ročia. Koncertv 
t ohto typu sú dramaturg icky 
podnetné, 1 kecf je potrebné 
k oncep ciu ta kýchto programov 
rieš iť s vvsokou nároč no:;ťou, 
citom a s oh ľadom na poslu
cháča. Ten to z reteľ si uvedomo
vala i dramaturgia vystúpen ia 
sve toznámeho drážďanského te
lesa Kreuzchor. š ty ri storoč i ll 
nemeckej hudby tu defilovali 
ako svedectvo vývoja v jednot
livých epochách v podani. kto 
ré znesie na jprlsneišie mernd 
lo. Najmii in to na č ná istotä oô
sobi n ezmazateľným do jmom. 

je pochopi te ľn é, ~e n a jviičším 
magnetom posl ucháčskej obce 
sú zah ra ničné orchestre. Tu 
možno konfron tovať ni ei P.n po· 
i1alie dirigentov, a le l celého 
telesa a jeho k vn l ft. Okrem or
chestra z Leningrad u sme mali 
možnosť vypočuť si ni Helsin 
skí• l'ilharmónin, z k torej to 
najcenn efs ie I I<Velo v oll javo· 
vani fí nskei1o repertoáru u nús. 
Určité n[Jdeje vzbudzova l i hus
lisla V. Hudeček, ktor ý vy:;t tl · 
p i l s t 5'mto te lesom v Mendel· 
ssohnovom Husl'ovum koncer w . 
Žia r. došlo k dezilúzii: Hudec· 
kov talent nl<oiJv sa v vf:erpa l 
a opotre iJovnl. mimoriad na tó 
nova nosno~ť i ctižiadostivosť 
ce lel1o p rejavu je minulosťou d 

ani popu lari to už nmndzc za
k ryť množstvo ll rohne!šich [l 
zrct eľn e jsit:h 1 nellostatl\ov, 1\ tn
J'é tu bo li. Ak chceme ll udc•~ I<H 
rhtipn ť nl;o popred ného husl is
tu, musíme k l á ~( i vvsoké para
me t re~ A tu sa do~ttíva do roz 
poru. h lnvne vo f ini'IIe. kde ili!· 
h o h rit pôsob i la nesúvisle a s 
čas t \rmi techn icko- intonačnými. 
kazmi. A tak n emala Helsinská 
filhflrmónin možnosť "bl ysn úť 
sa" , i keď je j spôsobu ilt'V n e
mo~no ni č vvtknúť . 

Zatiaľ čo mohu tnejši zvuk 
Helsi nskej fi l harmón ie vyst riP.
dalfl zvláštna podm anivost' slfl
či l:ovej sknpinv madnrsl<ého 
Štátneho symfonického riJ'I:hes· 

Z vystúpenia Štátneho akadem ického symfonického nrchestt·a J,e. 
· ningradskej filharmónie s di ri~entom nár. umelcom RSI!'SR Ale· 
xandrom Dmih·ijevom a sovietskym klaviristom And re jom Gavri· 
lovom. Snfm ka: CSTK 

hann6niP.. Sovietsky orchester 
bol per fektný. ale ešte väčšiu 

. pozornosť upúta l pianista A. 
Gavrilov - najmi'i v Ravelovom 
m iilo známom l<lavfr nom Kon · 
cert e pre ľavú ruku, h oci i le· 
ho podanie Cajkovského klaví r · 
Dl')ho koncertu bolo mimorlad 
ne. I de o umelca nielen nada
ného, ale p redovše tkým ctižia. 
dostivého. Brilantný výkon je 
ZA io~en ý hlav ne na p erfektne! 
t echnike. ale robustnosť hry 
p ot rf! hu je ešte urči tú mieru z re· 
nl11. Niet pochýb, že Gavrilov 
je objav mimoriadne perspek
tlvnv. 

Chlapi!enský a mufský zbor 
Stuli~rosz z Poznane bol sil
n vm magnetom, ved patr{ k 
oa io;tar š!m v Eu1·ópe. Ukážka z 
po fsl<ei vokál ne j tvorby piatich 
storoči da la príležitosť k tomu, 
aby sme mÓhll docenit k~ .. W;y, 

tra na čel e s legendárnym J. 
Ferencsikom, programová sklad · 
ba sa vo svojef podstate prfll~ 
nezmenila. Maďa1·ský ot·chester 
našiel ťaž isko svo iho vystúpe· 
nia v tvorbe Bal'lóka a Kodálya 
Mihálya a Brahmsa. Dobre -
a j ked k v s<konu dir igenta mož. 
no ma ť malé výhrady v tempo
vej oblasti. Ch9ba júci tempera 
ment bol niekde na škodu celé· 
ho predvedenia . Napriklad 
Brahmsovej 3. sym fón ii ch9bal 
lesk, priebojn osť a väčšia fa· 
rebnost 

Rozhodne najväčš( záujem bol 
o Lyonský orchester s populár · 
nym Serge Baudom. Je to or
chester mimoriadne cttž1adostl
v9 a perfektná súhra je v~sled 
kom Baudovel činnosti s or
chestrom. Prv9 koncert vrcho
lil p o Rousselovej 4. symfónii 
v. Debussyho id;Ach MollB, Q!ri. 

e;entovl nechýbala ani šlrokil 
d ynamická škála r nlekeclv pre. 
chádza jú ca, žiaľ, trochu do sn a 
hy o von ka jškový efekt! ], tt l e 
ani snaha o dôslednú analýzu 
d iela a z toho plynúce detail 
né prepracovAn ie. Ak si ta kto 
predstavujeme interpr etáciu im
presionistických skladieb, azda 
to n ie je na šk oclu štýlove j ofe
dtnelost i. Ešte Z{:!Ujl mavelsi bol 
druhý večer, na ktDJ'Om fran · 
cúzsk i hostio presvP.dčivo pred· 
niesli Saint ·Saensovu 3. svm· 
fóniu, d ielo s mimonucln ou 
eticko-f ilozofickou h !hkou, 
Faunovo popoludnie, v ktorom 
ťazisko úspechu tkvelo predo· 
všetkým vo vyrovnanosti el y
chov a 2. suitu z Ravelovho ba
letu Oa[nis a Chloe. Baudo 
st melil celý or chestrálny apa
rát clo mimoriadne k u ltivova· 
ného celk u, dramaticky vyht'O· 

dztne 11 že práve Pt•ažská tar 
bola kedysi centrom tvorivého 
kvasu. Tých to pa rametrov by sa 
nemal i jej organizátori vzdáva!. 
pretožf! tu Ide nielen o hudbu. 
ale i o propagác iu a reprezen 
táciu súčasnej hudobnej kultú
ry. TOMAS HEJZLAR 

Dvoch popredných umelcov 
Henryka Szeryn11a a Jelenu Ob
razcuvovú sme m ali možnosr 
počuť ešte raz. Svetoznámy me
xický huslista na recitále s hus
ľov,im i sonátami W. A. Mozar · 
ta (C dur K. z. 299 ], ] . Brahm· 
sa (A dur op. 100 l a Cl, D,e
bussvho a s l<oncertnou rapsó
cliou Tzigane od Mauricea Ra 
veta ako vždy očaril prek i'ás
nym tónom, muzikalitou a ori 
ginalitou prejavu. Náročnému 

SmMočná l'iudba ~ v~bornflll 
sólistom Lubomfrom Malým a 
ako dramatu rgické oživenie 
Enigma Variations, op. 36, od 
Edwarda Elgara. Výsledok spo
lupráce dirigenta s orchestrom 

v t1vodnei Mozartovej .,Haffne
r ovej" sym fónii bol nepresved• 

čivý. 

z Pražskej 

Pekn~m zážllkom bol l kon• 
cert Pralského komorného nr• 
chestra so sólistom Paulom Ba

durom·Skodom a sovietskym 
flautistom Alexandrom Korn• 

levom, ktor~ uk<lzal vynikajú· 
ce školenie i prirodzený talent 
prednesom Koncertu pre flautu, 
sláčiky a klavír od Lubom!ra 
Zel ezného. Pražský komorný 
orchester sa najlepšie prezen· 
toval v Ser enáde II pre dvoje 
husli a violu od Bohuslava Mar· 
tinu. Základom hry r akúskeho 
l<laviristll - vyn ikajúceho znal
ca Mozél rtove ! · tvorby - je št ý• 

Jová čistota podmienená velkou 
clíivkou muzikal ity a doplnená 
rovna ko veľkou dávkou ratla, 
Drobné technické p rehr ešky mu 

ľahko odpustime za neopakova. 
te ľné pren esenie sa do Mozar· 
tovei doby. 

• • 
J8ľl 
teného i kan tabilne dojemn~

ho, kcle 11ni d ynam! t l<é vzne
ty, v nčlsich orchestrálnych to 
lesilch takmer zabudnuté, .nepó· 
sobili ruši vo, ale naopak, VY· 
tvára l i apoteózu večera, ktorý 
francúzsk i hostia este dov ŕi:;J!i 
v celom ra de prldavkov p·red o· 
hrou ku Carmen, ktorá znel;, 
n e na podob it eľ ne. 

Ak hovorime o Bizeto.vej Car
men, mali bv sme pri pomen (Iť 
l feno01 encílnv výko11 Jeleny Ob
razcuvovej v tejto tltu ln e j úlo
hc, k1orú v r ámci toh toi'Dčnei 
Pra zsk ej ial'l reéllizovala na 
scéne sme tanovho d i vadlil. {P. i 
tln1nw11zm us sa skvr: l v pln P.! 
sír ke V oh luSll il lasového p r e
javu . a le i Iliimi d<ého ~ t v árn e
ni a. Obrazcovov<:í udiv i la nre
pln ené h l'aclisko a potv;·cli la, l.e 
le i povesť tuclnej z 111I !lf:p sic h 
svei.uvýcl1 sp•~v<\č ok 111e je tlií
hod ná. F1·anrúzska clikcifl [ spiH· 
vala v Ol'ig lnáli l nec lliila pud· 
l:iar lcn (Jf IJiilSOV ý r f!g1 5H~r. Zii· 

lllollOVO Sil roz l t e l'<o 1 ľiť i V hiiJ
kHdi fi ligOtiiVIJ ZVC!Oi iVi' VO V\'S· 
kHcll. v~dv v~nk In i nJurJiHIIfe 
decentn1 i 1<1111, kde skvele 
predstavi l a vilšeil. fnvo l no~ ľ či 
zlo !Ju. 1\ 1\'mto nr:zabu d nutflľ· 

n vm CIOJ1110111 II'I~U fl priracliť VY· 
st ú pen l e Toma I<rauseho v Do· 
novi Giovannim, kde uuwlec 
st rho l l< 111i1Xim<:ílnemu v írk onu 
celý apnr{Jt vcitane orchestra . 

Medzi koncerty, 1\loré sa vy
rn vkall z bežného rámca, patl'i
lo orgnnové mat lnP. Václava Rn
basa, umelca, ktorý sa stéí le 
viaC' dustáva do pop redia ilfčl · 
clon ím h ré\čsk vch fi nes a oso
bit~!10 vkladu. Cenná bo la nn j
rnii druha pulovi r a konc•n·t u. 
krJ" diei<I M Sokolu. 8 . Marti
nu a zvláAI' Smlibo':ná a SVH· 
duhnii tm:t;a la O. M ~r:hu vzt1u 
d ilt 1111nJCtrlilllllV Zúll ji!Jll Z lÍI/1 
nHt l UJ'.P, ickôho lll'arl ls!;H zau ja l 
koncer1 z diela F. SchuheJ•I a 
v ktorom 1101 uu·;ulen ý ce l ý rad 
i•~ho dnes už skoro ZHIJudnu 
tých zborovvc h cl iP. I. 

Mohli IJv ~me tJI'if)U llH!JJÍif es te 
mno iH\ kurwerlv . n~:~príklfld vv 
stúpenle - Klavir neho dua Kon · 
ta rl:kých, í1spechv St tí tnei [il. 
hormónic Bŕnn s f'I'IIIlt i liko.m fil 
kom fa v Cajkovského Husľo
vom kunccJ•te s lgOJ'(Illl Oisl ra
choml, vystu iwn ir{ Ziíhrehskýeh 
s(Jiisluv či experimenlá l nv kon 
Gert z lllilgni!IOfónoví·cll pá:;ov. 
nčl ktorom sn mimoriadne 
upiHtnila natlt·i'i vka Bázliko·vých 
Bar.hovskýc h metamnrfóz. 
Tohtoročná Pražská jar m a· 

111 no repertoári mno:Z~tvo zau
iimävých akcií, avšak ce lok ne
pôsobil tednotne. To platilo na l· 
mä o pr vých dvoch tretinách . 
kecl y núročný festivalový poslu 
c háč ltľa dal v prog rame titut v . 
l<to ré by boli invenčné. Praž· 
sk [J iar tohto r oku, okr em ňte· 
koľku málo výnimiek, nepri
niesla v!Mstn e n ič nové z ob
lasti súčasnej sve tovej hudby. 
Je vefká škoda, že práve r e· 
pertoár zahraničn9cll umelcov 
bol z tohto hľadiska dosť kon· 
venčn9. Tiež žánrová pestrosť 
v~beru i nterpre tov bola p!ochťi 
- a f estivalový lesk t ým .strá · 
cai na svojich kvalitách. Ak na 
tomto m ieste hovoríme skôr u 
pozitlvnych prispevkoch, nema. 
li by sm e zabudnúť, že l množ. 
stvo nedostatkov sprevádza lo 
tohtoročný ročnlk a je potreb
né sa s týmto faktorom hlbšie 
zaoberať. Veď je to práve Praž
ská jar, ktorá má svoju bohatú 
tradiclu a svoje nesporné re
nomé llle.len doma, ale 1 v eu-

posl uchá~ovr t rochu vad i la 
"lacná", na vo11kutsí efekt Zél· 
m•~ ranél prídav lwvé ~as! kon
certu, ktorá sa rozrástla tak · 
n1er na polovic~J programu. čim 
neci tlivo narušila d ramaturgie· 
l<y na ročný monolil:n~ program. 
Mali sme dojem, že i nterpre t 
podcen i l obecenstvo, no búr li· 
vý aplauz práve v teito časti 
koncer tu n ás napokon zm ia 
tol .. . 

Netuši li sme, Ze o dva dni 

ho budeme rnóc ť poču ť ešte raz, 
tentokr át ako náhradu za one· 
mocm:ného Andreja Gavrila. V. 
r ec itále zostavenom zo skladieb 
L. v. Beethovena . F t·. Schuber

ta: F. Mál'lina a R. Schumanna 

ukázal šírku repertoái' ll l bo· 
hat sl vo farieb a úderov~h 

Na ľcstivale vyst úpil i h·audtzsky sítbor Orchestre de Lyon so 
sYoii m šéfdi1·i~entom Ser,~~e Baudom. Snímka: CSTK 

Spevácky recitál jeleny Ob· 
razcovovej , národne j umelkyne 
ZSS!{ (s vynika júcim klavimym 
~prJevmlo m Vafu C:ačaYul bol 
jed n ým z vrclwlov celého festi 
va lu. Zre lll opern á i komorn ft 
snevlll:ka . ktDI'á ie nH zenit e 
SVOJich rvorivírcll sil, ul<ázalól 
oiJrovskv ,illéiSDV\' fond . s kto 
rým vie technw kv \) l'et:ízn !• 
111'Ht;ovul'. Vzá jomne stýlovo od 
lišila svet G. F l l l:ind ltl, \V. A 
Muzt~ J ' tFJ L. v . Beet i'J oventi, M 
de Fallu. P. l. Ca jkovl;k{!I Jo D 

S. R!ll'hlllanillOVII VVSt t!Jia cl" 
posledne j nuansv hoiiAbtvoJJI 
výrazovej paletY. miniii<Ott 
jemn vm llere•·l;vm nn!Jv ilom n.<J 
!odu ka žcl el skiii d iJi č k v. V nie 
ktorvľh momHn 1 ot: ll hn la vša l< 
prf!ti; llÍI' kťná . ru tina 11 JaknJ• :J 
bezodn ý hlasový fond llľ !! V ' 'td 
li llfld ÚCIOU él poi<DrUtl. S 1\lu 
J'Oll J)I'I S I UPU!(~ llll el'DI'<~ I k 111111" 
leckétnu dielu. 

Spccill l ísti n11 hudbu f\rs nu 
vy si p rišli na svo1e v ·kun· 
cene Ensemble Guillaume de 
Mat:haut z Paríža, ktorý bol ok 

rem Náreku nacl smdou G1u t 

laume de Macha utrt od E. De 
schampsa a F. Andri eutJ zosta 

vený v91učne z Machautnvei 
tvorby 11 prednesený so zanie
tením l skutočným odboJ•n vm 
Wálectvom. 

Náh l ym ochoren!m Josefa Su· 

ka, k torý mal by ( sólistom Mo· 
zartovho husľového koncertu 
G dur K. z. 216 a Hindemitho 

vej Sm útočne! hudby p re violu 
bol narušen~ koncert Ceskej fil· 
harmónie s diri~entom Neville 

Marrinet·om. Záskok taponskP.I 
huslistky Shlzuky lshikawa 

[Mozart, koncert A dur, K. z. 
219), možno poč(tat Jen k fes· 
tlvalovému štandardu (vadllo 
prlllš r omantlzujtíce ponfman'ie 

Mozartovej bud by), najlepšie z 
koncertu vy~la iHildemttboua 

nuansí. ktoré holi všal< stále v 
službách umen ia - umenia v 
najma lestoí tlleišom slova ZllU'S· 

l e. Za VI'CIJOI toh to večel'll mož
no pova2ova ť interp retác: iu 
Scbu llc·J' tOveJ Son áty č . 10 B dur, 
up. posth. 

Zasi (Jži Iý utn,; lt:c Zdenek Kui
ler sH p r t:d,tuvi l s Ce~ kou fi l · 

harmún i•~u t>redollrou k opere 
L~drostrelr~c oct M MRrl u von 
\'Jehr?r ŕi. Br. rl1ozuvon F Hill rl~IIC· 

kDU SVIItiÓil iUU a PI'CIIIIi i'OU 

COIICI:!i l ll pre k !Mri li UI ll U ľ<. l leS· 

ter od Elt ).!OlliJ Suchoi1a . Vllčiii

tHt fes i iVA !oVt'ľ l t i11JVS1<"V Il i kOV 
ur1$l.t 1111 IW tt l 'l:!rl vycliu l'nať 

f\ o~ lerovu po~d<t ill t> 1\'nbeJ•ovel 

orcdohrv a h l >~ v iw Fhl i'IJozovet 
$ 1 rnl{)n Je ICIIti'P. ili ()(IZIWII. DD· 
dľH ocfJ I< H Vólľllil . 1111 lirovJ tl toho 

na! l epšieiJo. čo Jlrl nic~ol fP, tl
va l Trochu v pou1dí oslalh nre
m lér a Suci JOJ)ovl tO kl:t t·ln•:i·.vé

h o koncertn ~n sóli!liOill Jn~o· 

fom Luptái':ikiJilJ l ntt:ľlJJ't:lt vto
t ili do pred nP.su diela m•lX' Il tli lll 
svolllo uJn cnlo ~! rn Jll'lllt f>•, tt lll
torovi krasn v <lélr k lello !Jlf· 

žiacei s11 sedentdll sl i:H l<e. Sta n

dard né J'es tl vH lové oiJecfm~tvo 

orii!ma n ov1nkv. zlaf. ako nut· 
nú da11 tradičn é ho r epei·t oéÍ J'II 
a správa Sél r ezervovane. To bv 
však už bola téma dramHtiii'Rie 
pražského fest! va lu , ktorý IB 

predovšetkým festivalom inter

pretačn~m a až na druhom čl 

treťom mieste festivalom auto
rov, a otázka cteravedomet \Hi· 

oravy poslucháčov k oceňova

niu nielen Interpretačných . ale 

1 kompozičných člnov. Možno 
sl len priať, aby skladba zazne

la čSm sk011 v Bratisl ave. · 

~ ZIBJi 



AIDA 
ako 
spevácky 
fenomén 

V poslednom .. Slovenskom cllvarl · 
l e'' r č. 2, ročn i k 26. 1978) je uve

retneníl zaul!mavá. podnetná. zllľ

ilujuca štúdia Igora Vajdu a Alfré
da Gabauera: .,Opera SND v ro
kor h 1972-1977". Nu margo dra

mn!ur~lo naše i orvel hudobno-dra
mat ickej scény sa tu o. i. p!še: 

Dramaturgický názor má byť ai 
základným pilie1'0I11 reprodukčnej, 
interpretačnej úrovne. Odpovedá 
tntiž na dve otázky: aké je dielo 
a prečo ho inscenujeme - čiže 
podáva líánrovv, štýlový a ideovo
estetický rozbor diela, jeho súčas
ný výklad a vysvetlenie, čo sa je
ho zaradenim do l'CJ>ertoát·u sle
duje a má uskutoč nil'. Toto "čo" a 
,.prečo" má byf prvým impnlzr)m 
pri hľadan! "ako" - čiže pri vor
be adekvlitnyt:h tvárnych interpre
tatných prostriedkov a postupov 
jednotl ivých funkč n e zviazaných 
zložiek hudobnodramatickej in
tet•pretácie." (Str. 155.] 

V tej isteje slati autorskej dvo
jice Vajda - Gabauer sa citu
je al z pr!spevlw M. !mika, pred
neseného 31. 3. 1977 na schôdzi 
opernej komisie ZSDU a umelecké· 

·ho vedenia opery SND. M. Juríl< 
. poznamenáva k tomu istému (dra-
maturgickému l p roblému toto: 

. " ... v činnosti naše i prvej opel·
nej scény moi!no zaznamenať vef

. Jiri zodpovedný, premyslený, pre 
niekoho azda Jn•íl iš opatrný ale

. ho málo progresívn v vývoj ... bo
' li a budú iste aj také pripady (nai 
·mä zo sú časnej tvor by ]. že kvalit 
né predstavenia nebudú mat' takú 

· návštev trosť ako diela Pucciniho 
· a Verdiho. . . Je... povinnosfou 
diváka si aj vychovávaL" (S tr . 
154.) 

1 Koncepciu ,.edukácie publikét" 
~eďa mo~no sledova ť v SND sCi

' bezne so snahou, prin iesť kvalit
. né t•epertoárové inscenácie. Odvo
dený úvod zamyslenia Sél nad llOS

'Iednou premiérou Verdiho A idy te. 
'da chcel poukázať na premysle
nosť výber u titulov, ktoré - i v 
uplynule! sezóne 1977-78 - mali 
svoje umelecko-myšlienkové odô
vodnenie. Od Musorgského Bot·isfl 
Godunova - vo vel'koopernom mo
numentálnom štýle cez janáčkov · 
skl! modernú lvt·i rkosť Ká ti Knbi! · 

Scéna z ll. dejstva opery Aida. 

novovej - až po výpravnú ver
d!ovku. Cesta. poznačená nie m no. 
hVm l. no naročnýml mffnikml fi 
keď sa môžeme právom pýtať i to. 
prečo brnenská a bréttlslavská dra · 
malln•gia s(t také prfbuzné. b11 
priam unifikované. Je to iba pr r 
možnosť hosťovačiek? Nezcl ;t 
sa .] 

Ak stt súhlasne s autormi ci 
tátnv - zamyslime nad tým, pre 
čo Aida?. vyjde nám [bez dlhélll • 
rozmýšl'anta) odpoveď asi v tom 
zmvsle. že Verdiho d iela mali po 
minulé rokv na1väčštu návštevnost. 
reprlzovos ť. že na nich sa pre· 

ukáud vok<llno-technický stav sú· 
boru a prezentovali sa pekné só· 
llstlcké výkonv (Nabucco. Rl~olet· 
to. Maškarný bál. Trubadúr. Tra
viata ..• ] . 

Alda vsttl-pila teda na bratislav• 

ské pódium po piat y r az v histórll 
SND. A m y sa opäť pýtame: .,ako?" 

Ak vychádzame z odpovede na 
.,prečo? " (široká adresnosť a dlhá 
rcprfzovosť l vychádzn nám po fa ll · 
kv aj postup lnscenátot·ov: sústra. 
clen ie sa na základné kvali ty Ver . 
diho diela - t. j. na voká lno-dra . 
maticl<ú. zborovú a orchestrálnu 
účinnosť pozdného majstrovho opu
su, v ktorom preslávená kan tab1l
nosť le podopretá i bohatstvom i n
št rumcntačného prúdu. Teda nešlo 
i ba o osobitý reZ i i nv výk lad r pf še 
o iíom v bulletine J. Gvermek 1. 
ktorý by hľada l nové v dávno ob
javenom. ako o rozplsanie .. insee. 
načnej onrlltúrv" v zmysle podp0· 
renia spevného drEnnalizmu. Túto 
Mohu vzal na sebu režisét· Júli us 
Gyermek, znamv svoj im i dávnei
sími .. verdiovkam i " n8 jnv i sku SND 
[ Nabucco. Rigolet to. Maškui"ný bill. 
TI"ubaclúrl. kto ré úspešne dozn ie
va jú dod nes. ZauHmavým zna kom 
všetk ých verdlovských ti tulov. di
vmlelne kreovaných Gyermekovou 
rukou, je udávanie akcentu r1a 
spevácke pr ežiti e - aj za cenu 
menšieho, nie detailného ~cs tic ké
ho. mimického či pohybového pre
pracova nia postáv a vzťahov me· 
dzi n im i. Aspori takto sa navonok 
prejavuje štý l Gyct·mekn - niekde 
svmnntický. inde diskutubilný. Vez
m ime si napríklact konkrétne scé· 
nv z Aidy: ak nenamieta me nič vo. 
č i slávnostn ým obrazom vo Vul
kánovom chr·ame í samozrej me s 
baletnými číslami. oživu júcimi soš
nosť zborov l. č i v Thébuch.- kde 
e~ypts k{r ľucl vfta Radama, zdá sa. 
že vličšie rozohranie akcie mohlo 
byť najmä v záverei:nont obr·aze 
sm r ti Radama a Aidy. kde static
kos ť postáv vytvára pria m závun 
ch ladu z javiska, nn k to rom sa 
spieva o veľkej láske. kráčajúcej 
za hranice živo ta. Akoby sa reži
sér nechcel odpútať od monumen
tálnosli. hodnej kamenných kvád
rov pyramid, ktorých čistota líni f 
a monolitnosť je - nepochybne
zašifrovaná aj clo hudobnej reči. 
Ale Verdi ho par titúru naplii a i viiJ
rácia ci tov na aktuálnosť kto t•ých 
poukazuje režisér v bulletine. (V 
tomto zmvs le Je vydarene pt•ept•a
cova né ll. dejstvo. ) Ak máme vý
ht•acl y k jednotlivostiam - nemá· 
me výhrady abso l íttne. Na Gyer·me
kovi ie tot iž sympatické, ako (!por
ne hľudá strednít cestu medzi drá
mou uk r ytou v speve (a dáva jei 
na to maximáln y priestor) a ro
zohratou nu juvisku. pričom ideá l
n y c i eľ zatia ľ zostava dilemou tvo
rivého individ ua. Mnohé scény po
hybovo rozohral Gyet·mekovi cho· 
reograf Boris Slovák. V jednom 
choreogrufickom smerovani vyho
vel r·ežisérovi a vystava l šty lizo
vané, bojovými l obetn ými znakmi 
prekreslené tance, v precíznom vý. 
tvarnom a lahodnom. pohybovom 
stýl e. Bol to novši pohľétd na tie
to vcľkooperné baletné vsuvky, bez 
ktorých si Aidu ťažko predstav!mc. 
V druhom smerovani popusti! B. 
Sl ovák uzdu f an túzii ( balet v Am
nericl inej komnate - ll. dejstvo) 
krličajúc nielen proti celkovému 
rezi !né11tU rukopisu. ale i p rot i sa-

Snfmky: J. Vavro 

motnej hudbe. Máme na mysli ta
nec s otrokom. ktor ý zbytočne (i 
s rekvizitami , ako sú spútavaiúce 
tJovrazv. bič!k 1 nadblehal lacném11 
vkusu d ivaka a vyvolával d isku· 
Labilnú drážd ivú atmos fé ru. 

J. Gyermek prizval k scénickei 
~polupráci Vladimira Suchánka, ~ 
ktorým už pracoval na inscenáci i 
Panel úsvi tu a na Žobráckej opere 
f dávnejšie i na Donovi Pasgualo
v i ]. kostýmy navrhla Helena Be· 
záková. Až na malé výnimkv 
r napr. l'ostým Amneridv v stu· 
den et biel o- modrej farbe l sme sie 
dovali na javisku farebnú škálu 
od pieskovožl tej - až po hnedtt 
čo vytváralo Jednotnú atmosféru 
scénv s kostvmaml. nepochybne 
t1č lnnú a estetickv vycizelovanír. 
Veľké scénické bloky - s výjavmi 
e&yotsket &br azotvornostl a myto· 

lógie - podčiarkli monumentá l · 
nosť príbehu, ich približovaním a 
vzďaJovanlm sa javiskový prlesto t 
skomoriíoval, resp. vytváral ilúzi 11 
chrámového priestoru a plenéru 
Ak n iečo porušilo čistotu výtvame . 
koncepcie, tak to boli rekvizity ~ 
Amneridinet komna te (krik la vé ve 
!áre a .,budoár ové" lôžko l. Disku 
siu vyvolalo ai vytvoren ie p lochy 
vysoko nad írrovňou javiska. kd r 
režisér vynal iezavo umiestnil hrá 
čov na Aida-trúbky. m enej šťastn o 
už riešil na tomto .. zavesenom 
priestore" závereč n ý Amneri din 
výstup, navyse ťažko vid i te ľn ý už 
zo zadných r adov prízemia, nieto 
z balkónov. Kontrapun kt spevu so 
smrťou zm ierenej dvojice (Aidv -
Racia ma l a nešťastnej pr inceznej 
Amnet·idy sa tak stratil - scénic 
k V uspofí určite. 

Anna Kajabová-Peňáiková stvárni
la titulnú postavu. 

Už v titule i v naznačení režij 
ného smerovania sme podčiarkli 
skutočnosť, :le Gyermekov i vyšlo v 
poslednej inscenácii najmä zvýraz
nenie hudnbného dramatizm u. V 
tom mu pomáhal d irigen t Tibor 
Frešo, zbot·, vedený Ladislavom Ho
láskom a sólistický aparat. Ak Ti
but· Freio podčiarko l najmä mo
numentálnosť diela a ši rokými ťah· 
mi hudobného štetca podporil zvu· 
kovú tekton iku. zhust enú inštt·u
mentáciu a celkový ťah partití11·v 
r vyvážen ý na jmä na l. premiét•e 
10. júna t. r., ale už zrýchlený tep 
na 2. premi f.! r e 12. júna l. r . ). ve
del orchester pri tlmiť i na mies
tuch l yrických spevov - najmä 
ak na to naši el spo l uc! tiaci a spo
l upracujúci umelecký pend an t na 
jav isku. Treba iba dúfať, že mu
ziclrovanie - v zmysle zvrúcnenei 
dynamickej reči - bude devízou 
orchestra aj na reprizach, 2e &ll 

predstavenie po hudobnej stránke 
nestane prekričiavanim orchestra 
sólistami. (Za pozornosť stoj L že 
Aidu budú stri edavo dirigovať T. 
Frešo a G. Auer.) 

Bez d iskusie sa treba pok loniť 
práci a v}rslecl kom. ktoré dosiahol 
s internými i extern ými členmi 
zboru Ladislav Holásek. Zvuk po
četných ensemblových scén boi 
ukážkou presného, farebného a 
preciteného interpretovania obdi
vuhodných partov Verdiho zborov. 
Najmii rozšíren ý mužský zbor mal 
n ielen mohutnosť. ale i prec!tenosť 
každého tónu. Ku chvá l e r ežiséra 
pa tri. že postavil zbor tak. ab v 
bol akusticky výhodný. nestlesne
n ý. aby vide l na gesto dir l~enta 
- i za cen u svoiet nepohyblivosli. 
čo v danej Inscenácii nebolo chy
bou. 

Sólisticky si odniesla z pryel 
premiéry absolutórium Elena Kttt
narová (Aida). Bolo zážitkom sle
dovať n ielen jej herecký koncert. 
vvznflčujúcl sa minuc ióznou P:á
cou snáď každého sva lu tvár·e. r~r k. 
tela, pohybu očf. gráciu a vznese· 
nosť etiópskej princezneJ. ole na 1· 
mti drámu ukrytú v speve. Spo lu 
s Františkom Livurom l Radame~ l 
pochopila štýl verd iovskej kantlle
nv. o kl o rei tak pekne píše . v bu l · 
tetine Jela Krčméry. Oba1a In
terpreti dokázali, že jemné mezza 
voce dokážu rozv in úť clo messa cit 
voce ako p rek r ásnu dúhu. Kitt
uaro~á spievula vo vynikajúcej dis· 
pozícii, črtajúc svoju hrdinku akn 
rovnocennú hrdii partnerku Amne
ridinu. F. L ivora už r omancou "Ce 
!este Aida" p rekvapil - doslova 
v1rpáliac vysoké .. b". Jeho hlas -
nieked v zbytočne forsl wvaný 
sa tu zjemni l. dokazu júc tak. že 
tento spevák chápe iitýl a vie ho 

·diferencovať ( to sme konštatovali 
napr. aj v dávnejšej postave Dona 
Ottavia v Mozartovom Donov i Gio
vanniml ). Nesmie sa mu však po
pustiť uzda na prezen tovanie nie 
vždv účelného vefkého a prieraz
ného tónu. Pri nceznú Amneridn 
kreovala na prvej p remiére s 
opravdu kráľovským jav iskovým 
zjavom a zmysluplným pochope 

(P.o.kračovanie na 7. str.] 

GRAMORECENZIE 
O. RESP! GHI: Antické tance á át•ie 
E. H. GR I EG: Su i ta .. Z Ho lbergovSrch čias" 
E. ELGAR: Serenada e mol 
SKO, umelecký vedúci a dit•igent B. Warchal 
(ej) OPUS ST 9110498 

Gramofónové nahrávky Slovenského komorného or
chestra môžeme dnes počtom vydani i r ozsahom preda
;a porovnat s najobľúbene;š!mi hitmi pop-music. Len lOh
to roku gr amofónové vydavateľstvo OPUS prinieslo na 
trh 4 platne a 1 albzl m s týmto ensemblom. Na prv{jch 
dvoch sa rozhodla dranzatzagia { l . Mart on/ uplmnit pre
dovšetkým poslucháčsky vďačné skladby neok lasického 
reperťoó.ru a koncerty starých českých ma1strov 18. sto· 
r acia. 
Pokiaľ RespLglzilzo Antické tance a ó.rie (ll l . suita l 

a Griegovu Suitu "Z Holbergových čias" z prvej platne, 
matú warchalovci vo svo;om stálom, dlhoročnom reper
toár i a v nahrávke zúročili v podstate Iba umelecké 
ciele, ku ktor ým sa za tie roky dopracovali, Elgar ova 
Serenada e mol, ktorá tvorí tretiu skladbu, je vlast•1e 
vynikajúcim dr amaw rgickým objavom charakterovo nad
viizujúcim na vyššie uvddzanl! d iela. SKO sa zhostil tejto 
skladby s jemu vlastným worivým zápalom, i keď mies
tami sa pre;avili rezervy, najmä vo zvukove; plasticnoslž 
alebo vrúcnom muzicír ovan! ;ednotlivých i:!lenorJ i cell!
/Jo súboru. Snaha o spontánnosť a cel kový umelecký 
prejav dosiahnutý v prvých dvccll skladbách je, pravda, 
i w evidentná. Komplet možno teda považovať zu. uce
len!í opus Bolrdana Warchala a jeho kolektívu. 
] . A. BENDA: Konc.eľt pre čembalo a orchester c mol 
K. STAMI C: Koncert pre flautu a s!aéik,y G dur · 
SKO, B. Warcha l, A. Cattarino . čembalo, ,v .ladimir 
Brunner ml. - f lauta 
(g) OPUS ST 91110499 , , 
Veľkou prednosťou umeleckého vedzícPho · B. r.Warchrlla 

;e plné zaangaiovanie svojich hrát•ov na s6listtckom pre
jave. V podstate v !letci uplatfutíú spora'd.zcky ·svoje sólis
tické schopnosti i mimo orchestra, ale na;bäčšia prí le· 
iilosť sa im naskytuie práve vo vlastnom súb"Ore. Bo
hol{! reper toár , na jmä z obdobi a baroka, Warchal k on
C'ipu;e i s týmto zámerom. Koncerty talianskych o ne
meck.tJclz autor ov rozširuje na posledne; platn i o koncer 
ty star ých českých sklaclateľov f irího Antonina Bendu 
a Karla Stamica. 

Alexander Catlarino po nahrávkach Bacha dostáva v 
Bendovom Koncer te pre čem/Jalo a orchester g mol 
opäť prfležitost. Krehká str iedma kornpozičná f akflíra 
k oncertu nedáva možnost iba pre uplatneme virtuóznych 
sólislických k reácii, ale prezrádza sk6r zmysel pre ii l !í· 
lovú podstatu, zvukovú korešpondenciu s ensemblom a 
f arebné tónovanie jednotlivých tém a časil. Koncert ;e 
f.ljpickou ukó.žkou dobove; koncertne; praxe a v tom/~ 
duchu sa ho snažili oživiť i umelci na nal!ráiJke. Z/Ju
kovo najvyrovnane;šie pôsobi ll. časť, IJ prvej a trete ; 
sláčiky miestami používajú pres{Jten~ farby alebo zase 
úzke, ploché bez alikvotov { na1mä vo vysokých polo
hách). Vytvára/Ú do;em neroiJnakého hudobné/lO !i llídia 
alebo zmeny temperatúry, co si mal IJ!iimníd predov!iet
kým hudobný reiisér. 
Kompozične zrelsie vyznieva ďal!;í koncert z dielne 

českých emigrantov. Karel Stamic sa snažil vo svo jirh 
skladbách zúrocif otcove pokrokové reformy a vlastné 
vedomosti získané na cast !)ch cestách. Koncert pre flau
w a sldciky G dur, i keď zaostáva ZCl úroviiou otca, pat.
ri k tomu l ep!iiemu, co vznikl o v ;ella sklatlateľske; diel
ni. Je veľmi vďacnou sólistickou skladbou, virtuózne hra
vou, s peknými kantabilnými my!ilienkami, jareblle dlfe· 
rencovan{Jm tónovým mater iálom i mal!ími sólovljmi 
kadenciami. Istý . pružný . . cttltvo d iferencovaný tón Vl. 
Brunnera ml., ;ella striedmy, lahodný pre;av inSpi rute 
;ella kolegov v súbore do vyvážene;, brilantne; nadne
senosti. V celk ovom globálnom zvukovom prejave troctza 
zaniká práca režiséra, ktorému sa presmykli zsté nedôs
lcdnosll vo zvukovej vyváženosti sólistu s orchestrom, 
na;mä v ll. casti, kde orchester sólistu citeľne prekr.fíva. 

Nalzrávky koncertov venoiJané zaiste predov~etkým ši
r oke; obci diskofilov. nepatria síce dramaturgicky ani 
Interpretačne k spičkovým opusom, ale zaiste splnia svo
;e poslanie. E. CARSI<A 
JOHANNES BRAHMS: Symfónia č. 3 F dur , op. 90 
SLOVENSKA FILHARMONIA, dir•iguje ĽUDOVÍT RAJTER 
@ OPUS Stereo 9110 0529 

fohannes Brahms patr! k o/Jl'úbený m Ratter ovým auto
rom. Jella symfónie často zaraďuje do programov svo
jich koncertov. Vyhovutú ;eho naturelu, dokáže ich k reo
val s vyr.ovnannou hladinou drama/ ic kosti a lqrizmu, 
s patričným vnútorn1ím nábojom. N ie nálwdou mu bol a 
zverená kompletná nahrávka Brahmsov.tJch symfón ii s 
or clzestrom SF p1·e vydavateľstvo Ol'US. lll. symfóniu 
F dur, op. 90 interpretu;e v súlade s pomozičnou pred
stavou autora - ťažisko dramatického konfliktu pos(l.
va do záverecne; t::astl skladby. Snáď z tohto dôvodu 
plynie hudba ai po záverečniÍ čast bezproblémovo v 
kl'udnom tempe, miestami sa inlerpretdcia priv'el'mi :sú
strerl'u;e na detaily, čan par lilúra získava na ;edne; stra· 
ne farebnosť ·a plasličnost. na druhe; strane je v.!iqk 
ochudobnená o moment náväznosti, o IJäč.~í zjednocuJúci 
ciynamický obWk, ktOI'{Í by sa bol dosiahol l t l'ochu rých
lei!ii e volenými tempami. Tieto rezervy !Woľnil Rf!-iter 
v zárJerečne; časti skladby. Interpretáci a dosiahla očaká
van(j dramatický nó.bol a celá skladba architektonické 
dor iešenie, drobná mozaika sa zmenila na celistvú plo
ellu. V. ŽITNÁ 

MARIO CASTELNUOVO-TEDESCO: Koncert D dur, č . l, 
op. 99 
JOAQUIN RODR!GO: Fa ntasta para un genlilhombre ľo1· 
gy tar a orchester 
v ladi mí r Mikul ka - giti\ra 
s.y.mfoni c. k ý Óri:llP.ster čs. r ozhlasu Praha di r iguje Václav 
Smetáček 
.[}) PANTON 110 608 G 

Oprali mnohým platniam s huclbou pre qitaru, kto1·~ 
sa opierajú takmer bez výnimky o renesančnú a baroko
oú literatúru. te táto plat1~a venovaná skladbám 20. sto
ročia, napriek tomu, že Rodrigova fantázia sa dol(fk« 
starš!ch št!)lových charakteristtk. 

Nahrávka ie veľmi zau;imavá. U nás málo hran{j skla
dateľ Marta Castelnuovo-Tedesco napí.sal koncert pre 
gitaru, ktorý zapadá do kritér il moder nej hudf?Y prvet 
polovice 20. storočia. Symfonickl! pontmanie dzela roz
hodne stup1!ute teho prí.ťažlivost. Koncert zretme vznikol 
z podnetu druhého violončelového koncertu Paula Hin
demitha, z ktorého pou~ll autor kró.tky temattckrj celok 
v poslednet častt. Rodr tgova skladba ;e svojim charak
terom viac !§pecitílne Inštrumentálne orlentovantí, čomu 
IJ~ak ďakuje dielo za mnohé podnet né problémy a tlčtn
ky sólovet hry na gitare. I n terpretácia oboch skladieb 
sto;t na vysokej ttrovnt a poskytuje bohatý estetlck!J zá
žitok. f;AIJ Atauesr 



Rocf .sa v flOsleanýcJi sezónach 
vystriedalo na tavlsku opery SND 
viacero zahraničných operných te· 
lies fz Bulharska, Rumunska. Ju· 
hoslávle, ZSSR, NDR, Belgicka]. na 
súbor madarslmi Státne! opery 
chodi zatiaľ náš opemý fa núsJl( 
do Budapešt!. Ak sl výlet za OPA· · 
t·ou do neďalekeJ maďarskej met· 
remote vopred neprtpravf, musf sa 
zrtect osobných preferencif a vy· 
snfvaných galakoncertov a výber 
zážitkov ponechať na náhodu. K 
nám bola pomerne štedrá. Z bo· 
hatého repertoáru, ktorý momen· 
Hílne be2I na oboch operných ja
viskách (na plagáte sme okrem 
iných narátali päť Wagnerových a 
šesť Verdiho opier ]. sa nám v 
priebehu necelého tý2dňa podarilo 
zhliadnuť predstavenie s atraktlv· 
nym zaht·aničným hosťom a štyri 
bežné rePt·lzy; v nich sa nám pred
stavilo asi 35 sólistov (ak neráta
me vyslovených epizodlstovl v štý
love rôznorodej operne! tvorbe. 
Mohli s me sl tak utvoriť predsta
vu, ako maďarskí opernť speváci 
interpretujú Mozat•ta, Verdiho l 
Pucciniho. ako sa vyrovnávajú s 
interpretačnými nárokmi Wagne· 
rovho raného l zrelš leho obdobia. 
Silná koncentrácia operného dia· 
nla do Budapešti, široká repertoá· 
rová paleta. početnosť sólistického 
ensemblu, no najmä záväzky mno
hých Šl'llčkových sólistov v zahra· 
nlčf dávajú až nezvvklo veľa pries
toru na uplatnenie spevákom dru
he! gArnitúry. Preto medzi ,úrov· 
iíou Jednotlivých reprlz bývajú po· 
met·ne znacné diferencie. 

V Mozartovom 'únose zo serailu 
sa nám predstavila vyrovnaná zo
s tava spevákov. Všetko mensie, 
t echnicky dobre pripravené hlasy, 
JJrecltená interpretácia. Skoda len, 
že dôraz na technickú perfekciu 11 
zladenosť ensemblov viedol neraz 
až k akémusi .,vokálnemu asketiz· 
mu". ktorý le - zdá sa - jednou 
z rozšírených mylných lnterpretá· 
e li vet·nostl mozartovskému š týlu. 
Z tejto koncepcie aspoi\ v oboch 
svojich áriách najviac vybočila C. 
l1rviisov' v úlohe Blondy. Ostatné 
postavy stvárnlli L. Szlgety (Del· 
mondo), E. Lehotsky (Constanze), 
P. Korcsmáros (Pedrlllo) a z pred· 
yJaňajšfch BHS známy L. Polg6r 
(Oamln). 

Prlvefká ~peclflčnosť Falstaffa v 
rámci · Verdiho tvorby znemožiíuje 
zovšeobecniť poznatky z druhého 
predstavenia na celú oblasť ver · 
dlovskej Interpretácie. Skoda. že 
sme nestih li aj predstavenie Dona 
Carlos.a s K. Ridderbuschom v úlo· 
he Flllpa a Bulharom V. Todoro
vom v úlohe Carlosa. lnscenác ta 
E'alstaffa voká lne tie2 neprevýšila 
priemer. V je j centre sa vynlmali:l 
kreácia predstaviteľa titulnej úlo· 
hy, jedného z najpopulárnejš lcll 
maďarských operných spevákov, 
G. Melisa. Umelec už pravdepodob
ne prekročil svoj umelecký zenit 
r naznačova la to zvýšená vibrácia. 
nasáine prifarbovan ie hlasu a pri· 
lišná otvorenosť niektorých voká· 
lov). no i tak jeho výkon vzbudzo· 
val úctu. Obd ivova li sme jeho mu
zikal!tu a spevácku Inteligenciu, 
vyrovnanosť vile tk ý ch hlasových 
polôh, zmysel pre vofbu adekvát· 
nych vokálnych i hereckých výra· 
zových prostriedkov, hereck(t bra
vúru. Všetky tieto vlastnosti spt\. 
sobi!!, že Melis, hoci svollm na· 
ture lom azda vzdialenejš! ideálu 
bel canta než podaktol'l z teho 
m lads ích kolegov [nap r. u nás 
zmimi S. Nagy č l L. Miller]. je 
stále v maďarskom opernom živote 
pojmom. Z ostatných sólistov sa 
za~kve la už lb<i E. )ablonkayová, 
paroduiúca svoju Qu!ckly v priam 
kontraaltových tónoch. 

Obe predstavenia Wagnerových 
opier ukázali, že súbor Maďarske j 
štátne j opery má vhodných Inter· 
pretov ai pre wagnerovský dekla
mačný štýl. Z preds tavenia prve! 
ča sti Tetralógie (Zlato Rýna) ťa ž· 
ko osobitne vyzdvihnúť niektoré· 
ho z účinkujúcich. všetci odviedli 
spoľahlivé výkony. Tenot'lsta J. 
Rozsos nám v záverečnom mono· 
lógu Logeho pripomenul chýrneho 
Interpreta te jto postavy G. Stol· 
zeho, med:dnárodne ostrieľaná E. 
Komlossyová v úlohe Erdy uká
za la svo j farebný, no už nie cel
kom sviei i materiál. V inscenác ii 
Blúdiaceho Holanďana IJOdal ba· 
rytonista I .Berczully strhujúci vý
kon. Obrovský tmavý materiál, ako· 
by predurčený k ideálnej Interpre
tácii Wagnerových opier (k rov· 
nako ideálnej interpretácii talian
skych opier mu chýba trocha 

ohybnelllls vysoká 'o1o11a l neex· 
celoval len v dramatických pasá· 
žach Holanďanovej sebatrýzne 
kultivovane zvll:ídot · l lyrické par· 
tie úlohy, naplnlac Ich zvláštnym 
nosta lgtckým čarom. Druhým po 
zoruhodným výkonom Inscenácie 
bola Senta E. Kovácsovuj, herec· 
ky ne pa tetlcky prostá, s krásnou 
vysokou polohou, no sem-tam aj s 
príliš ostt•ým tónom. Na rozdiel od 
predchádzajúcich preds tavenr bol 
Blúdiaci Holanďan vynikajúci at v 
scénicko.režljnej zložke. Inscená
tori si vyložili operu v duchu ne
skoršej Wagnerovej reformy akn 
jednoliaty hudobno-dramatický ce
lok, odstránili prestávku medz! 
druhým a lretim obrazom, dômy· 
selnou prácou s oponou zabránlli 
potleskom po predohre i v závere 
jednotlivých obrazov a spevákov 
J)Ustili pred oponu až na konci 
predstavenia. Efektne bol naaran. 
žovaný prichod l odchod Holanďa. 
na , žánrový obrúzok poriadok (s 
kultivovaným ženským zborom l i 
vydarené svetelné efekty. 

Vokálnou lahôdkou holo predsta
_venle Bohémy so známym tallan· 
skym spevákom V. Luchettlm v 
tilohe Rudolfa. Umelcov vys lovene 
lyrický tenor sa trocha ťažšie pre
sadzoval proti privefml dramatlc· 
ky poňatému orchestrálnemu 
sprievodu, vynikol však vzácnou 
vokálnou dlscipUnou, prlkladným 
ft•ázovanlm a podmanivou farbou 
v stredne j a vyššej polohe. Rovno
cennou partnerkou mu bola u nás 
známa V. Klncsesová, speváčka s 
pravým cftenrm verlstického s lo· 
hu. K vysokému štandardu prispe
l! a j ďalši speváci známi z hosťa· 
vania v Bratislave: A. Csengeryová 
[Musetta ) a S. Solyom Nagy (Mar-
cel). , 

S výnimkou Wagnerovho Holan· 
ďana ostatné J')redstavenla sa po 
reži jne j l výtvarnej stránke nlesll 
v tradičnom duchu, čo však nezna
mená, že by sl neprlpfsali na svo
je konto aspoii dielčie úspechy 
prvý obraz Falstaffa, treti Bohémy, 
prvý a J')Osledný z Rýnskeho zlata ). 
Hlavná sila madarske j Státnej ope. 
ry je však v orchestrálnej (damon· 
štrovall to štyria rôzni dirigent!] 
a s peváckej zložke. Pravda, niet 
sa čo diviť, že ani v Budapešti nie 
ie každý detí nedefa. V. B. 

Dva postrehy z Budapešti 
Dro.maturatcký 1)16n uvádzania novýcli titulov v 

uplynule! sez6ne v budopeštlansket Státnej opere bol 
cieľavedome zostavený. Dôraz kládol predovšetkým 
na uvedenie diel, ktoré sú už niekoľko desaťročl od· 
súdené na mlčanie a novinky. Do dr uhej skupiny 
patria baletné kreácie, v rámci ktorých sa už usku
toč nila mimoriadne vydarená premiéra Balimshineo
VÝCh choreografií a pripravuje sa "večer nových ma· 
"darských baletov" [š tyri jednoaktovky sú tanečnou 
kompozfclou š tyroch popredných domácich chot·eo· 
,grafov na hudbu madarských skladateľov 20. sto
roč ia l. V prvej skupine sa objavujú operné diela 
svetového repertoáru, akým je Glordanov "André 
Chénter" - jeho januárové premiéra bola kritikou 
priJatá dosť protlchodne - Belliniho "Norma" a 
pred záverom sezóny Wagnerov "Blúdiaci Holan· 
dan", 

Ked som sl Pl'i doznievanr búrlivéh,o potlesku po 
clo ifmavej záverečnej scéne, v ktorej hlavná kľiažka 
Norma a l'imsky prokonzul Pollion spoločne vstúpia 
na druiclaml podpálenú hranicu, aby ich smt'ť na vec· 
né časy spojila, r ekapituloval svoje dojmy zo vzru
ilu illceho predstavenia, prvou mojou myšlienkou bol 
s lúvnv výrok An·lgn Boila "Kto nemiluje Vincenza 
Be lliniho, nemiluje hudbu". Vincenzo Bell!ni v tomto 
svotom majs trovskom diele talianskeho bel canta, 
ku ktorému Fellce Romani spracoval výborné libreto, 
skomponoval pt•iam nekonečnú reťaz prekrúsnych mc
lódH, o kt<>rých ai starý Verdi s lúskou poznamenal. 
2e ..... dlhé, dlhé, veľke melódie vedel písať, a ke 
pred ním nepísal nikto". A práve tie "veľké meló
die" sú charaktertzujúce nielen pre slávnu áriu-ca· 
balettu .,casta diva". ale aj na všetky dvojspevy me
dzi Normou, Adalglsou a Pollionom a tým vlastne 
tvoria podstatu celého diela. Aby sa tento primárny 
ch!jrakter melodlčnosli nestal iba samoúčelnou krá
sou a p rázdnou ozdobou koloratúmych fines. treba 
mnť k dispozícii umelecký team nevgednei hodnoty, 
ktorý dopodrobna pozná zákonitosti a Interpretačné 

ta tnmstvá tohoto špeciflckóho štý lu. 
Na čele takéhoto teamu le Lam\)erto Gardelli (už 

20 rokov účinku !tícl v Budapešti) . Poslucháča IH'iam 
ohromljje cJoi.<onalosť, ktorou tento úžasný muzikant 
ovláda tajomstvá tohoto štýlll. neomylný cit, ktorým 
diktuje tempo predstavenia, uš ľachtilý vkus, kto· 
rým vvčarf ohnivé farby partitúry a vycibrená senzi. 
bili ta, ktQrou 1.1drži rovnováhll medzi javiskom a or
chestrom. medzi lyrickýml a dramatickým! kompo
nentmi notového záznamu. Neopakovateľným zážit· 
kom le vidief zblfzka jeho úsporné, pritom výrazné 
gestá a neopfsateľnú živú a mnohotvárnu mimiku. 
~torou hráčov priam fascinuJe a orchester vedie k 
maximálnemu výkonu. 

z asmlch, Gardelllm dirigovaných predstavení, som 
bol na ~~atet reorfze, v ktorej účinkovala kompletná 

Veronika Kincsusová ako Norma a Klára TakiÍcsová 
v úlohe Adalgisi v Belliniho opere Norma. 

Sn1mka: APN 

"druhá" garnitúra. Nesmierne náročný part titulne j 
hrdini<Y tlmoč ila v tento večer a t u nás uzn ávaná 
a nádherne sa vvvijajúca Veronik·a Kincsesová, ktorel 
najvtičš1m kladom ie jei rovnomerný, do konca ideál
ne vyrovnaný spevácky výkon a presvedčivosť, s akou 
stelesniia zložitý citový život svojej pos tavy. Veľkým 
prekvapením bola Klára Takácsová v úlohe Adal~isi. 
Jei l<L"ásny mezzosoprán v dvojspevoch vý borne do· 
pliia l Klncsesovei jasný intenzívny :;oprän . Kladné 
impresie vyvolal ai výkon mladého Józsefa Horvátha. 
ktorý po spevácke! stt•íinke podal sľubný výkon. Po 
speváckej stránke rov nako ťažko hľadať výhrady VO · 
i: i Lászlovi Polgárovi, ktorý však nevedel ešte pa t· 
L'ične vyjadriť charakter a majestátnosť veľki1azo 
Oroveseho. 

Výtvarná práca Gábora Forrayho je až asketicky 
jednoduchá a dej - v pekných kos týmoch Pétera 
Makaiho - sa odohráva na točni schodov s a bstrakt· 
ným pozadfm. ReZijná práca Andrása Mikóa bola 
zameraná predovšetkým na masové scény. 

Na predstavenr predsa len j ednodznačne triumfova
la PL'imárna zložka operného umenia - samotná 
hudba. JOZEF VARGA 

Zo zahraničia 
V dňoch 15.-21. júna t. r. v r á._mci kultúrnej doho· 

dy a NDR uskutoi!nil súbor Mladé srdcia umelecký zá· 
jazd do Lipska, Halle, Magduburgu a niektorých ďalších 
miest. VysUípenia boli organizované pri prHe!itosti Dňa 
tlai!e NDR. 

Dirigent Mladen Basic, dlhoročný šéf opery v Záhreba 
. bude nuvým šéfom mestskej opery v Mainze. 

Vo Viedni otvorili múzeum Johanna Straussa. Umiast• 
nené je v budo.ve, kde napísal slávny valčík Na krásnom 
modrom Dunaji. 

V archive viedenského mužského spevokolu nalli 3 
neznáme fúgy Franza Schuberta. Vyjdú vo vydavatelstva 
Doblingur. 

V ZSSR existuje dnes 46 profesionálnych operných. 
divadiel. Záujem súčasných skladateľov sa v poslednom 
ňese často obracia k témam z históriu. Robia to dak 
bez idealizovanie histórie, bez archaizovania, vychádl8• 

. jú z jasných pravdivých materiálov. Takouto operou Je 
i Peter I. - monumentálna opera od Andreja Petrov~. 
ktorá bola úspuine inscenovaná v Kirovovom divadla 
v Leningrade i na mnohých iných sovietskych i zahra· 
nli!ných operných scénach. Na snlmke APN je scéna 
z tejto opery v Kirovovom divadle. 

V Mníchove otvoria v j(tli t. r. tradičné operné sl6'1• 
nosti. Dramaturgická dominanta je v operách Wagnera 
a Straussa. 

150. výroi!ie firmy Bilssendorfer oslávili vo Viedni via
cerými akciami. Puprednf rakúski klaviristi tu uviedli 
viac recitálov. Na niekolkých teoretických vei!eroch DII• 
súdili prlnos tejto fh·my do európskej vzdelanosti. 

Casopis Musik und Bildung č. 5 prináša niukolko 
polemlk o tom, kedy začať u deti s hudobnou výcho• 
vou. Niektori autori kritizujú predčasné tendenciu za· 
i:ať 1 hudobnou výchovou ul! v štyroch rokoch. Nazý· 
vajú tieto teórie utópiou. 

V Mnlchove zomrel YO veku 91 rokov dirigent Robert 
Hagar, ktorý patril k dirigentským hviezdam svojej ge· 
narácie a hlavne k znalcom Wagnera. 

He1•bert von Karajan koncertoval s BurHnskynti fll· 
harmonikmi v Drážď·anoch a Lipsku. Ohlas z koncertoY 
bol mimoriadne veľký. 

Skladater Menotti pripravil novú javiskovú verziu 
Mozartovej opery Cosi fan tutle. Kritika považuje Ulto 
javlskovd verziu za omyl. · 

V NSR stúpli od roku 1970 ceny divadelných vstupe· 
nlek od 5-19 perc. Oficiálna správa hovori, že le to 
najmä v súvislosti so stúpajúcimi nákladmi jednotlivých 
premiér. 

X. medzinárodná súťuž F. Chopina bude 2.-19. X. 
1980 vo Variave. O podmienkach úi!astl na tejto sCíťa!i 
podrobne informuje bulletin, ktorý vyiliel po tieto dni. 
Všetky podrobné informácie podáva Towaryzstwo Im. 
FJ•yderyka Chopina - Sekrutariat Konkursu, 00-366 War
szawa, ul. Okólnik l. 

V rámci populárneho Dvofákovho komorného cyklu 
vo Viedni vysttipil aj l!eský klavtrista Jvan Klánský. Kri· 
tika vysoko hodnotila jeho itýlovú hru a zmysel pre dy.· 
namlku. 

CelkOslovenské stredisko kultúry a informácii VO Var• 
iave po dohode s výborom umeleckých iktll v PĽR or· 
ganizuje klavlrnu súťaž Leola Janáčka a Eugena Sucho· 
ňa pri prlle!itosti ich jubilel. Na súťaii sa môiu zú• 
častnlť itudenti hudobných iktll od 14-20 rokov. 

Moderná encyklopedická dielo o dejinách opery vy· 
dalo v iiestlch dieloch talianske nakladatelstvo UTET. 
Dielo redigoval Albert Basse a vývoj opery sleduje po· 
dla jednotlivých národných oblasti. 

K 250. výročiu narodenia humanistického básnika, dr&· 
matika a estetika G. E. Lessinga chystajú v r. 1979 vo 
Wolfenbilttele otvoriť Lessingovo múzeum, Význam bu· 
de mať l pre dejiny hudby, lebo sa bude zaoberať vzfa• 
bom Lessinga k hudbe a hlavne k hudobnému divadlu. 

Po rekoniitrukcii Vily Atmy v Zakopanom bolo zriadil· 
ná Múzeum Karla Szymanowského práve na miestach, 
kde tento polský skladater prežil časť svojho !Ivota. 
Pre múzeum bol vytýčený progNtm tzv. živého mdzea -
Atma a jej okolie sa už druhýkrát stali dejiskom ma• 
lého hudobného festivalu Dni hudby Szymanowskáho, 
venovaného predoviietkým komornej hudbe. 

V máji t. r. uakutočnil sa celý rad koncertov pre mlá· 
du! v Polsku. Organizáto11om bola koszalinská filha1•mó· 
nia, ktorá v rámci spolupráce s naiimi umelcami zosta· 
vovala program z českej a slovenskej hudby (B. Smu• 
tana, A. Dvoi'ák, Zd. Fibich., M. Schneider-Trnavský, E. 
Suchoň, D. Kardoš a }. Kowalski). Skladby predviedli 
M. Nagyová - spev, E. Ursfnyová - klavír, R. Kowal• 
ská - violončelo a St. Kowalski """" hu&le. 

Lipská nakladatulstvo Deutscher Verlog fiir Musik "Y· 
dáva Muslklexikon fiir junge Leutu. Slnvnik je uri!ený 
pre mládež 12-16-rol!nú a obsahuje 117 hesiel zo viet· 
kých hudobných odborov. Je to zbierka prehľadne tlmo
l!ených presných dát a údajov v zrozumiteľnom, pristup· 
nom texte. 

Violista András von Tószughi premiérova) v rámci toh· 
torooného holandského festivalu s veľkým úspechom vio· 
lový koncert od Benjamina Brittena. ------

Opere Modesta Putrovli!a Musorjlského Soroi!inský jar· 
mok mala v mestskom divadle v Luzerne svoju ivaj· 
l!iarsku premiéru. Hudobne ju naštudoval Norbert Strolz. 



Chystajú sa do Detvy tr~tzvuk"vl gafdy lad~ml d~ B du1'. Te 
potešiteľné, ~e gajdy preberajú do rúk 
at mladt ľudia, ba pokúbaJ{L sa Ich ll/ 
uyrobU. iJo je zárukou toho, ~e zvuk gdjd 
v obclaclt Malá Lehota, Veľká Lehota. 
{edľou~ Kostoľany ako aj " meste Nová 
Baiía nezanikne. 

t1stav S AV v BT'atislav• ~l•lt~vta "KI'u1tu 
priateľov Klenotnice rudouej hudby" l' rt 
Strednej pedagogickej !>kole v Leviciach. 
TJiía 4. februára 1977 túto oblas( navští
vili r ozhlasov! pracovnlci Cs. roz11lasu 
u Bratislave, klorl urobili niekoľko zvu
kových nahrávok gajdošske; hry a vy· 
užili tel! v spomlnan{jch reláciách Kle· 
notnlce ( nafmll u relácii .,Zauj!mavosri o 
gajdách a gatdo~och v Malej Lehote a 
v niektor!}clt ďaliitch obciach Slovensk,l", 
vysielanej dl1a 12. februdra 1978}. VIi· 
skum gajdošov na Blaskouom štále v Ma
lej Lehote viedol dr. Ondrej Demo v spo
lupráci s clalšlml pracoun!kmi Cs. rozhla
su a obyvateľmi obce. V szU!asnosli ďal· 
iii výskum tetto oblasti r obí Mestsk~ mú
zeum u Nove; Bani. fe/zo snahou ;e uro
biť presnú dokumentáciu usetk.~cl! ~1/Ú· 
ciel! gajdošov a výrobcov gáJd u tejto ob
lasti, zuukovl! zábery z ich hry na gaj· 
ddch, ako at fotodokilmmltáclu, sautslacu 
s výrobou gdjd a so životom gatdo~ov. 
Predpoklaclá sa, že výskum tejto oblastt 
/JUcle ukoncen!J do k onca r oku 1978. Ok · 
rem toho IJýskum podnecufe k výrobe 
gá/cl a k fire na gajdáeh ďai.51cll. záutem· 
cou o starý ľuclouý hudobn!} nástro/ a 
prebúdza starýc/1 zabudnul(jch gatdošou, 
ktorl znovu berú clo rúk i'u.d~ul! nástrote. 
Niektorl z III L'll sa u!i t olitn roku pred· 
stavia na súla~/ Vlf"Obcou lurlouých hu
dobný..:!; nthtrojov u Detve. 7't natlepst 
obdržto [Jre ~uoje rdstrou~ PlnUčen/e ln
st rumentu.m excellens - Ndslrof O.I/nt-. 
kaJúcej kvality. L~D I A JAKALOVA 

V snahe zachránit a oživiť tradície l u
dov!}ch hudobných nástrotov na Sl oven
sku, pr istfJptlo sa k vyhľadávaniu pozo
ruhodných interpretov v hre na ludové 
hudobn~ ndstrofe, ako aJ tch v!)r obcov. 
Zistilo sa v~ak, že zvuk gdJd - tohto 
star~ho ludov~ho hudobného ndstroJa -
sa pomaly strdca z r adov ľudov!)ch mu
zikantov. 

V rozhlasoveJ relácii "Klenotnica ľudo
vej hudby" v decembri r. 1974 konsta
tovalt, že na Slovensku Je evidovan.t}ch 
17 akttvne l!r aJO.cich gaJdosov a v.Qrob
cov gájd. 'l'vorcovia ~ejto relácie sa vte
dy obrdtllt na svojich poslucháčov, ako 
tt/ t:-lenov "Krulzu priatelov Klenotnice lu
dovej hudby", aby upozornilt na pozoru
hodn{jch gafdosov a výrobcov gdfd, klorl 
flta v tch okolf. Dnes rodina gafdosov 
a výrobcov t!jchto nástrofov sa na Slo
vensku rozrástla na 30 a rlalef sa rozši
ruje. V oblasti Sarisa poznáme dvoch 
gafdosov, na seuernet Orave 6, v centre 
Poltronského Inovca a Vlál!nlka 12 (táto 
oblast Je vsak predmetom ďal!iielto vý
skumu), v kraji pod Poľanou a na Po· 
hraní te 6 gajdosov, na tufnom Sloven
sku 2 a v Gemeri tiež dvaja. 

Mnoht gafdo~i a výrobcovia gájd sa 
i'JbJavtll v minulom roku na stUažl uýrob
eov ludov!}cll, hudobných nástrojo" na 
l olkl órnyclz slávnost iach pod Poľanou u 

AIDA 
ako 
spevácky 
fenomén 

(Dokončenie z 5. str.l 
ntm pre citové zlomy odmietnuteJ 
IIZne!leneJ ženy Ľuba BaricoYá. Jej 
l'vár VYIIId rovala vera pohnutf, kto
r ých register sa nremtetol a j do 
~amatového h lasu speváčky. Sko
illl, že lndlspozicia za brán ila sólist
k e doviesť velk 9 výkon do konca 
po vokálne! s tránke. V druhom 
obsadent a lternovali titulné posta
IIY Anna Katabová (Alda ). Jarosla
,Ya SedUifová (Amneris ) a Milan 
Kopai!ka ( Radames ). A. Kajabová 
stuhla p o dramatickej postave v 
obdobi, kedy Jel neopakovateľne 
zafarbený hlas nestratil svoju cha· 
rakterlstlku najmä v jemne dlfe
!'encovan9ch stredoch a hlbkach. 
iel Aida bola lensky temná spe· 
Yái!ka ju kreovala s pôva bom, ale 
i Ynútorn ým precitenim bôlu a tu· 
lanej tragédie, čo sa pr ejavilo aj 
aa tel mimike. J. Sedlá~ová pre· 
ukázala ve1ký a dravý dramatlz
mus, Amneridu vystavala ako ze
n u vášn ivú, priam blčlacu, menet 
nedostupnú než v Baricovel kreá
cii. Jej utrpenie je ťažko skryté -
z hlasu t ryská temn9 prúd, obdl· 
vuhodn9 v spodnom regist1·i. Obe 
Amnerldy budú si však musieť roz
ložlf sily tak, a by zv ládli obrov
skú postavu rovnomerne do konca. 
Radames v podani Milana Kopačku 
mal jemnejši tón n ež Llvorov h r· 
dina. at hereck y bol ,.po!udš tencl· 
šf" do mlleneckej podoby, než do 
vojvodcovskeJ vzneilenosll. Skodu 
nezvládnué vysoké tóny - v stre
doch sa darilo lepsie . .. 

V mensfch úlohách sme zazna· 
menall pekné výkony u Stanis lava 
Beiiai!ku a Antona Kúrňavu l egypt
sk9 král l - Jedné ho zo staršeJ, 
druhého z nastupujúcej generácie 
sólistov. Obalu majú mllkšie. tcp
lelšie materii\lv, cítiace a precl· 
tené. Romnsa s pieva ll Jozef Spa· 
i!ek a Peter Mikulái. U Jozefa 
Spai!ka obdivujeme kultivovanosť. 
s ktorou sa zmocňuje postáv. stu
vajQc svo! výkon na znalosti spríiv
nel vokálne! techniky. Neosli\uje 
;farbou - oslňu je dokonalosťou 
zv llidnulla. P. Mikuláii te mladý 
pok1·ačovater Malachovského fon
d u. V teho ambíciách, mludos tl a 
Inteligencii le n tl.dej na v9bornú 
nosllu SND. Ak v exponovanej -
l ked rozsahom neveľkeJ partlt 
Amonas1·a zaujal dramaticky na j
mil Juraj Mar tvo ií, premvslene s ta
vatíiC hrdinu ako velkú a nozly
hAvutúcu osobnosť. Juraj Hr ubant 
v tAj Iste! postave zaujal komplex· 
nvm spevácko-javiskovým zjavom. 
mf.!llCj dravým než Ma t·tvOil, 110 VY· 
vAi:e11vm po každe j stránke. Do
m inova l v druhej premiére 
as oo11 v scénach, kde mal svo je 
entrée. Postava lu'iažky bohvne lzl
dv bolo zverená Anne Starostove j 
s ru re lmým a kultivovan ým mate· 
!"!31om. ktor(l bv bolo treba ovel'l\ 
ai vo väčsich úlohtl.ch a Pl'leruz. 
nému s;opránu Eleny H!Jiičkove~ . 
Tflladel sólistke opery SND. h . 
Suhert Pa oboch pt•emiérach p o· 
hotovo u JJrofesíon!i lne Zilspieva l 
úlohu pos la. T. URSlN YOVA 

Gajdoiii z Malej Lehoty na Blai kovom 
ii tá le. 

Detve. Af t ohto roku sa chystala prlst 
do Detvy gafdo~i z nouoobtauen~ho gaJ· 
do!lsk~lzo centra v oblasti pod Polzron· 
sk{jm I novcom a Vtdčnlkom, ktor~ pat · 
ri do ok1•esu Ziar nad Hronom a Zlat~ 
Moravce. Sú to gajdoši Domln Garaj stal'· 
sí z Veľke/ Lehoty pri Nove/ Ban/, Gustáv 
Adamec, Ábel Baranec, fozef Ratnoha z 
MaleJ Lehoty pri Nove/ Bani, ako at MI
e/tal Mokr.Q - ufírobca gájd a Interpret 
z Malet Lehoty. Celá táto oblast, ktord 
;e vel mi bolwtá na gajdosské t radtcle, sl 
zaslulwfe zvláštnu pozornosť a dokumen· 
táclu. Spoločným znakom tejto oblasti ~·ú 

Gajdoši Gustáv Adamec, Ábel Baranec. 
fozef Ra;noha a Michal Mokrý. ako a1 
spevák gafdosských pieslll Koloman Deb· 
nár, sa zti>lt d1la 29. aprlla t . r. na Ral
nohovom stále { pozn. red.: kopanice/ v 
Malej Lehote (Malá Lehota sa skladá zo 
17 stálOU/ u dome výrobcu gájd Mlclzalu 
Mokrého, aby sa pripravili na tol!loro()· 
nú sClľa~ do Detvy. Styria gatdoši tu ove· 
rouall po zvukovet stránke, ako aj horl
nolil/ estellck!í vzhľad nououyroben!ích 
gá;d, ktor~ zhotovil na tolztorol!nú súťaž 
v Detve Michal Mokr !J z Male/ Lehot#. 
Stretnutie gajdošov z Male/ Lehoty sa 
uskutoľ:nilo z podnetu pracovntkov Ume
nouedného astavu SAV u Bratislave, k t o· 
ri tu v d1locl! 27.- 30. aprtla t. r. pokra
čoval/ vo zvukovet a filmovej dokumen
tácii zač:atej v minulom roku v Detve. Na 
štáloch Malej Lehoty sa urobila kratsla 
filmová výrobnd dokumentácia s niekt o
rými tanečnými a zvykovými zdbermi ?.a 

sprievodu gdfd. V!}skum gajdošov v Ma· 
let a Veľke/ Lehote viedol O~kár Blschelc. 
uedQc/ oddelenia etnomuzikol6gie Ume 
nouedn~ho ústavu SAV v Bratisl ave. 

Na túto oblast (dosial hudobne neprP· 
bádanú 1 upozornili Ceskoslovensk.rí roz· 
hlas v Bratislave, ako aj Umenovedntí 

malá dychovka a malá tanečná skupina so sóllstamL Hlav• 
n~m poslan!m telesa je účinkovunle na akciách ku ltúrnopoll
tlcké ho významu. na os lavách iilá tnvch sviatkov a vý"zn altm9ch 
udalost! v spolupráci s orgánm! MV a NF. Okrem toho účin
kujeme pri rôznych občianskych prlležltostlach, na výchov
n9ch koncertoch pre mládež, usporad(tvame kóncerty p ré bri
gády socialis tickej práce. hrá me na p romenádnych koncertoch 
na celom Slovensku. v Prahe a dalšlch českých mestách. Pó· 
čas roku našo teleso uskutol!n í al 165 vystúpeni s r ôznym ob· 
saden!m. 

Popri 4i!inkovanf na domácej pôde, zdi!astňujete sa kultdr• 
n}'ch podujaU a j v · zahranič! .•. 

- účinkovali sme v mnohých socialistických k ra ilnácll: v 
NDR, BCR, ZSSR, Polsku, ale al vo Francúzsku. 

jubileum 
ústrednei hudby 
MV SSR 

Zastavme sa pri dramatur~Cil véiho t elesa . )l;a s lá vnoatnom 
koncer te "Hudby" pri prllelitostl 30. výroi!ia zalol enla, odzne· 
li kompozlcie brn ianskeho autora M. Macheka, D. Ka rdoia, 
K. Elberta, l. Bázlika a valie skladby. Znat nfl časť tvor ili úpra
vy ludových pieanl a drobné ná ladové lnitrumentálne a vokál· 
noinitrumentélne skladby pochodového charakteru a masov6 
piesne. 

- Okrem tradičných kompoz!cil ,.úžitkového" charaktet·u. 
ako sú. pochod y, valčíky, polky, p redohry, tra ns kr ipcie a maso
vé plesne, ktoré tvoria jeden z bodov našej dtamatut·A!Ckel 
línie, nechceme ostať pri starom tr11dičnom ponlmanf cJvcho· 
vej hudby, sna~!me sa o využitie charak lel·istlckébo zvuk u 
dychového orchestra, objavenie nových farebn ých dimenz11 na
stroJov, pou~itle neobvyklého o bsadenia a kombináciu nás trulo· 
vých zoskupeni. Vera si s fubujeme od spolupráce so ZSS a mu
sim konštatovať, že určlt9 záu jem o naše teleso pr ejavili prls 
lušn lcl staršej l s trednej sklada telskej ~enerácle. Spome n ul 
by som aspoii nár . umelca E. Suchoi\a , T. Salvu, l. Bazllka. 
Má me v repertoári úpravy a prepisy skladiel.J ]. Cikkera, 
A. Moyzesa, O. Kardoša, O. Ferenczyho, M. Nováka a ďa lšieh 
autorov. V týchto dňoch si okrúhle jubileum - 30-roi!nfi existenciu -

pripomfna ú stredná hudba MV SSR, nositelka vyzna menania .,Za 
vynikajúcu prácu", na l!ele s majorom M. Galovcom a majo· 
rom J, Belákom. Pri tejto prllel itosti sme zaJii za lei vedúcim. 
nái!elnfkom hudby mjr. M. Galovcom a polollll mu nlekolko 
otázok. 

Aké b oli p rvé kroky existencie váiiho umeleckého súboru? 

- Začia tky telesa sa datujú od r. 1946. Sku točným di'lo m 
vzniku profesionálneho kolektlvu bol l. Vl. 1948, kedy súbo r 
dostul názov ústredn& dychová hudba ZNB. Terajši oficiá ln y 
názov vlastni od ustanovenia federácie ako ústredná hudba 
MV SSR s pôsobnosťou pre celú SSR. Od prvých chvlr, kedy 
mís ľudia prl jlma li nedôverč ivo. sa členovia súboru zapájali 
nktfvnou prácou do budovania vlasti. Cez de11 priložili ruky 
k spo ločne! práci n a prv9ch s tavbách socializmu (Trat mláde
že, Trat družby 1 a večery SPI'IIemľJOva li umeleckým pro~;:ra
rnom. 

Aké io :doženie súbo l' U? 

- P1·vl uudšenc i vtedajse l dychovky boli amatérski hudobnl· 
c l. Dá sH povedať, ze zu IJOsiedných 10 rokov vzrástla odborná 
IJ I'ipruvenosť a kvaliflkliciu hráčov. 'ľel'é.IZ k ntl.m l)richádzalú 
len absolventi Vo jenskej hudobnej školy Víta Nejedlého H 

konzervatórií. 

Vdím pred chodcom vu funkcii náčelnlka hudby bol J. Bla · 
ha. k torý viedol súbor i po 25. výročl. Vy pílsolJite v telese 
od r . 1975. Odkedy sa ven u jete d ychovej hudbe? 

- Hudbu som študova l no VIIS VN, neskôr na Konzerva tó· 
riu v Bl'lle. Tu som pokračoval a j na jAMU u 1. Veselku, F'r. 
jllka o dirigovunle som ukončil v B1·atislave na VSMU u dl'. Ľ. 
Ra jtera. Mám bllzky vzťah k dychovej hudbe, pri nc l som vy
rastal. Ako s tuden t som viedol dychové orchestre. neskôr som 
pôsobil v Posádkovej hudbe v Brne. bol som šéfdirigentom 
Posádkovej hudby v Bratisluve a Trenčíne. 

Venuje te sa nie len di rijluvaniu, a le al •••••••• • • •• • 
kompozičnej práci a or )!a nl zai!nej čin- KONKURZ 
nosti. 

To znamená, l e vaiiou snahou te zo znamovac posluch ái!oY 
so základnými hudobnými hodnotami naiel hudby a t 6to tvor 
bu vhodnou formou sprlstupňovať. 

- Chceme vzbudiť záujem roznych spoločenských vt·stiev 
o počúvanie hud by. Jedno u z foriem le uskutočíiovanie vý· 
chovn9ch koncertov pre žiakov základných š kOl. ua ktor\)c h 
sa zoznamujú s fu n kciou jednotlivých dychov9ch nástroJov. Al 
z toho dôvodu hráči ovláda jú h ru aspoi1 na 2 hudobných ná· 
strojoch. 

Aké méte plány do budúcnoati? 

- Toto leto nás čaká celoslovensk9 festival pionierskych 
dychoviek v Poprade. ktorý bude veľkou spoločenskou akciou 
(spoluúčinku je na 11om 100-členný spevácky zbor det1 pri Do· 
me pionierov a mládeže v Poprade). Zúl!as tn!me sa na kon
cer te vo Vysokých Tatrách orl p rlležltosti 44. kongresu IFLA. 
V deccmb1·1 nús čaká slávnostný koncert Musica Festlva na 
pučest VOSR, na ktorom pra videl ne odznievajú skladby mla
d ých s lovensk9ch autorov a nová pôvodn& tvorba pre ne tradič
né dychové obsudenle. V plánoch máme nahrávať Jll'e Cs. roz
hlas a Cs. te levfzlu. 

Spolupracuje ústredná hudh11 MV SSR s niektorým i umelec· 
kými te lesami a lebo súbormi? 

- Už n leko!ko rokov SH úspcgne rozvíja nasa spolupráca 
s PO u joj speváckym zborom Zornička, daleJ so Slniečkom 
SFZ, SĽUKom. Lúčnicou, Komorným zborom MDKO. Na závet: 
núsho rozhovoru by som chcel poďukova ť aklfvne t podpol'e 
a . porozumeniu p re nuš u činnost nadriadenym o rgiinom MV 
SSR a mestsk9m Inštitúciám. ústrednú hudba MV ako Jed iné 
teleso tohto druh u na Slovensku so svoj!ml 40 clen111l mii ne· 
dostuču júce malé obsadenie. Preto mojím Zelanlm je t•ozäít·lf 
terajši stav č lenstvu tak, aby sme posilnili jeúnotllvé nósti'O· 
)?vé s~upiny a ~silovali so tuk o adekvátnu interpretitclu po
Ziadavtek purtltlii'Y a zámeru skladateľa. Budem sa tešt (. ked 
našl popredn! hudobnl sklada telia nás vo svoje! tvorbe ne· 
obld u a vytvoria vera zaulfmav9ch a hodnotných diel ktorých 
lnterpre tticlou chceme I'OZdtí.vať radosť a krásne umeiecké zú
žitky všetkým posl uchtl.čom . Pripravila: N. KYSE;LOVA 

- Ako a utor a dit•igcnt som sa zú
čnstnl l nlekoll<ých podu jali medzinárod
ného charakteru. napr. Medzinárodného 
fcs tlvHiu mládežnfckvch clychov9ch or
c hest l·ov v Chebe v r . 1976, s po lupracu · 
lem s rôznymi kultúrno-poli t ickými or
~anizácioml , som \)re clsedom hudobne! 
sekc ie pri SÚV PO. V s polupráci s KOS 
som v vdal Prfručku o dirlgovanl pre za 
č!najúclch dil' igen tov. Pt·e potreby néš
ho orchestru komponu lem väčšinou 
sk ladby slávnostného a prlležllostného 
cha1·akt"eru. pre 1·ôzne obsHdenia súboru 
UP1'8VUjom ludové piesne. 

Riadltelstvo Státneho d ivadla v Koiiic iach vypisuJe k o n k u r z na tie to m ies
ta v opernom orc hestri: - p rvý klarinet, 

sk up ina prvfch huslí, vlol a kon trabas u. 

Aké je poslanie ústrednej hudbv MV 
a jej zástoj v porovnaní s ostatnými dv
chovf mi orches trami u násV 

- Náš súbor pozostáva z nio!wrkých 
zoskupemt. Tvori ho cimbalov& hudba, 
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ERNEST ZAVARSK'f: 

.Niekofko 
starom otcovi a Belfovo mi1zeum dodnes n emáme. Azd a 
by mohol o tom poveda t naše j kultúrnej vere1nost1 nie
čo konkrétnejšie dakto, kto bol v tom čase (a.Jebo aj ne 
skôr) na nej priamo zainteresovaný? 

Hrali Ute sl sonáty pekne pt1 poriadku. Prvá G dar 
má i!aatl ViYace - Adagio - Allegro. Pri z6verečno• 
Allegra (dobre, le som sedel, - lebo bol by som ai ur.
i!ite sadol od hrilzy) zistil som, ie ie toto:lné s Bellovým 
kánonom .•• 

"bellovských" 
drobaoslí 

Toto však spomínam len na okraj. Dňa 15. novembri• 
min ulého roku som dostal od p. Er vina Sma tka, býva· 
lého riaditeľa ĽŠU v Liptovskom Mik uláši, t. č. na od 
počinku vo svojom rodisku Partizánskej Ľupči list, z k to· 
rého vyberám niekoľko viet (samozt'ejme s láskavým p o
volenhn autora]: 

Keď som sa prebral od prekvapenia, hned 10m si spo· 
menuJ na Vás. Rozhodol som sa upozorniť Vás na túto 
skutočnosť. Samozrejme .,bona fide". Viete, nemám obil· 
vitafaké amblr:ie a hlavne nechcem sa nijakým spôsobom 
dotknt\ť Vás. Napokon je to najlepšie rleiienie. Furora 
nebudeme robiť, l keď Ida o omyl celkom pochopltelný, 
Mám za to, ak si starv pán odpisa! toto Allegro, ia to 
boli ltndljné dôvody. Každý samouk podra mňa ui!f 
sa odplsovanfm istých vzorov. Možno na radu Sechtero
vu alebo i!lste z amatérskeho nadienia? Ktože ho vial 
Spomenuté Allegro je na takýto cief ideálne 5Vojou tek· 
tonickou prehladnosťou. Nuž tofkotu k inkriminovanému 

"Ide o jednu skladbu J. L. Bellu, o dvojhlasný kánon, 
ktorý je vo Vdej Bellovskej biografii uvedený na stra
ne 380 "komponovaný pre dr. Langfeldera". Tento kánon 
odpisa! som si pre vlastnú potrebu elite v päťdesiatych 
rokoch od Bohuša Jelfnka, riaditera hud. školy v Krem· 
nici, od ktorého ste ho tušhn dostali aj Vy, a v dobrom 
zdravi zahrali sme ho ne1·az na verejných koncertoch 
f chápete lokálpatriotizmus mikuláiskyl). Choval so111 
k nemu patričnú úctu, lebo napisať ho svedčilo o zdal-

kánonu." Potiaľto p. E r vin Smatek. · 
Samozre ime. správe o kánone som sa potešil a p. ria· 

d i tefa Smatka som požiadal, aby som časf listu mohol 
uvere jni ť. V nasledujúce j ko rešpond encii [poznali sme 
sa ešte z čias . keď sme oba ja boli zamestnani v brat!· 
s iHvskom rozh lase] mi oznámil . že čoskoro ml bude 
môc ť pos la ( fotografi u Bell ov ho rodného dom u. Ked som 
totiž v prvej polovici päťdesiaťych rokov písal monogrA
fiu o Bell ovi a hľadal a i obrazový mnteriál k ne j, dom 
bol už dávno zrúcaný a nepodarilo sa mi z!skať ani teho 
fo togra fiu. V dalšom liste mi p. Smatek Jlfše o fotografii 
rodné ho domu Bellovho, bývalej rim.-kat. školy v Miku· 
láši : .. Obrázok vlastn! clcéra býv. kantora-učiteľa Bárdo· 
ša . Je to zat ia ľ jediná fotografii! , o ktorej viem ... Hod. 
ne dobových fotog rafi! má M(rzemn janka Kráľa. Mu. 
sfm sa presvedč iť. či by nemali dačo lepšieho." Tolko 
z korešponde ncie p. Smatka. K tomu možno len dOdflt. 
ze z oboch zistení možno mať Iba radosť. sú to cenné 
p ríspevky k dôkladnejšiemu poznaniu ). L. Bellu. Vý· 
vod y, ktoré uvádza p. Smatek v prvom liste, sú logické 
a s na j väčsou pravdepodobnosťo u s právne, a približujíl . 
a j spôsob, akým Bella z iskaval zručnosť v kompozícii, 
uč iac sa n a dobrých vzoroch. 

Ako je známe, Ján Levoslav Bella sa roku 1927 pre
sťahoval z Viedne do Bt•atislavy. Najprv býval velmi 
skromne na Mýtnej ulici, no roku 1931 sa prestahovdl 
do útulného domčeka na konci Partizánske j [ predtým 
Wegellnovei] ulici, ktorý sl dal postaviť s finanľ: nou 
p omocou prezidenta Masaryka na pozemku patriacom 
Bellovej dcére Guste. Domček mal - a vari do dm!s 
m á - dve Izby, kuchyl'\u, kúpe ľr1u a prislušenstvo. De
d ictvo po Bellovi s pravoval až as i do konca päťdesiatych 
rokov p. Henry Wowy, s ktorým som sa spozna l v ro· 
ku 1943 pri p rfle:l.itosti 110. narodenín J. L. Bellu. Krát
ko pred rokom 1953 sme nadviazali st1•ky s Bellovon 
vnučkou, klaviristlwu Dagmar Kra ft-Bellovou. ktore j s me 
u sporiadali aj niekoľko koncertov na Slovensku, a ne
skôr bola niekoľkokrát naším hosťom v Bratislave. 

Kedže majetkovo-p ráv ne vec i medzi Rakúskom n CSSR 
n ebo li ešte v tom ča se vzú jomn ým i zmluvami usporin 
dané. rozhodla sa Dagmar, ze domček, ktorý nespadal 
p od konfiškáty, ponúkne m estu Bra tislave, ko nkrétn e 
Mestskému m úzeu s podmienkou, že sa v ľiom zrtadi 
múzeum a archťv J. L. Bellu. K tomuto cieľu chcela da 
rovať aj časť pôvodného bytového zariadenia, pokia ľ sa 
zachovalo. Na p!sal som pre iiu v tomto zmysle li st, kto
r~ ona z VIedne odoslala Mestskému m úzeu. Zo stranv 
Vledajšieho rlad iteta Mestského múzea bola · vec veTm i 
priaznivo p r ijatá a ďalšie jednania prebieha li už pr ia · 
mo medzi Dagma r Krart-Bellovou a n ím. 

Rodný dom Jána Levoslava Bellu - bývalá rímsko · 
katolfcka likola v Liptovskom Mikulási. 

· nom kontrapunktikovi, a tým viac ml starý pán im pu
nova!. Kánon sa našiel v Bellovskej kremnickej po.zosta 
losli a eo ipso platil za jeho skladbu. 

tenie - a teraz dávajte dobrý pozo1•: 

Neviem, ako sa veci dalej vyví jali, asi sa nepodarilo 
získa ť domček p re ciele múzea [vtedajš! obyvatel dom
'čeka , čalúnnik ND, by bol musel dostať n áhradný by l), 
alebo nebo lo p ros triedkov na opravu už ve Tmi zanedba· 
n ého domu. p rípadne vznikl i nejaké iné. mne nezná me 
ťa žkosti [napr. zriadenie múzea, kustos a pod.] . Napo
k on sa Dagmar prestala starať o pamiatku po svojom 

Mladá kolegyňa z mlkuláiskej ĽSU cestuje t:asto do 
zahraničia, ako členka súboru " Liptov" . Z týchto ciest 
doná~a si noto·vý materiál jednak pn vlastnú potrebu 
a jednak pre potrebu :liakov. Muzicírujeme spolu k vôli 
ori~ntácii, čo sa komu hodf. Siahli sme nedávno po pek
nom zoiite, ktorého názov si Vám dovolím preane odci
toval', že prečo, - hneď uvidlte. 

Georg Philipp Telemann 
Sechs kanonische Sonaten (bez op. čísla) 
Ed. Peter11, Leipzig, Nr. 4394 ( 11428 J 

Na záver ešte jedna d ôležitá s p r'áva : Jestvuje ešt& 
značná časť tvor by ). L. Bellu. o kto rej sa clo nedávna 
nevedelo. Jej výsk um ie vša l< spojený so značnýnii tal!· 
kostiami a pre súkromného biíd ateľa vlastne n edostup
n ý. Výskum tej to, dosť obsiah lej Bcllove j tvorby niel!m 
že pods tHtne dop lni nase vedomosti o ieho s ld ada teT· 
s kom d iele . ale a i o skladateľovt~i osobnosti. Je na jvvš5'1 
Ľas uchrániť tieto Bellove sk laciiJy pred záni ko m - ak 
už nie ie neskoro. Ak je ni f) ko mu div né, že som pred 
25 rok mi nevedel o týchto sk lad bách, stačí stručná In
fo rmácia o tom, že som vtedy robil arc hlvny výskum 
a mon ografiu písal za mimoriadne ne priaznivýcll okol
ností, a o tejto časti tvorby J. L. Be llu som Llf~mohol 
mať ani tušenia. 

Recenzujeme 
ZaNatkom tol!to roku vy§lo 

druhi! t!íslo zborn!ka "Hudobný 
urch!v", ktorý za redigovania 
Emanuela Muntó.ga vydáva Ma
tica slovenskti v Martine. My§
Ztenka vydtivania "l:luclobnt!ho 
arcll1vu" sa ukó.zala ako mimo
riadne aktuálna a potrebná. 
Zborn!k totiž aspoií l:iastotne 
vyplnil nedostatok publikač

ných moznostl v oblasti sloven
ske; hudobne; histórie. {Na~im 
muzikológom-llistorikom neved
no preto, neuvornili zatiaľ 

priestor pre zvere;fíovanie vý
sledkov arcllí11nelw bádania ani 
v časopise Slovenská archivis
tika, ani v iných publikó.ciácil 
obdobného charakteru a zame

r ania. / 

Príspevky sú rozvrhnuté clo 
~!yroch okru/wv: l . Materló.ly -
štúdie, ll. Profily, lll. Refercity 
- správy, IV. Recenzie. V po
r ovnani s prvým l!íslom ;e zbor
nik nielen roz~!rený {zo 175 
strán na 334 strán/, ale je oba· 
7zaten{t o čltinky biograjického 
charakteru a o recenzie. 

1'af.lsko publikácie je na ma· 
ter1á /ovýcll ~túdiách, medzi kto
r .tími mó. prioritné postavenie 
"Pr!spevok k dejindm hudby v 
K-remnici od na;star~lch tias do 
roku 1650" od Ernesta Zavar
skt!ilo. Je to prvd tast rozsiah
leho monografického spracova
nia hudobne j minulosti tohto 
mesta od stredoveku do konca 
19. Storočia, ktoré ako celok 
autor publikoval v zborníku 
" ,vrusik des Ostens", č. 2-4 a 
7 (Kassel 1963, 1965, 1967 a 
1975/. Hoci som prácu E. Za
varsk~ho v tomto časopise u~ 

recenzovala {HZ 1976, l!. 15/ 
znova t tu podčiarkutem mimo
r iadne hodnoty príspevku (ako 
z hľadiska metodick~ho, tak t 
aspektu faklografickt!lio pr!no· 
s'u prdce J, ktor ý plne z odpove
dd nafprísnejSím kritt!ridm stí
časne; európskej muzikológie. 
Recenzovaná čast Zavarského 
monoqrafie obsahu;e okrem sta
te () nafstar~lch kremntckgch 
pamiatkach at pojednanie o ta
mojších organistoch, organoch, 
mestských trubačoch a zd·sto{t 

Hudobný 
archív 
hudby na kremnických školách. 

Alexander M6ii v št líc/ii "Haj
dúske /Cince z Uhrovecke; zbier 
ky piesní a tancov z roku 1730" 
zlv'iía dotera;sie výsledky vý· 
skumu analyzovanej rukopisnej 
hudobne; zbierky a ~ozváäza 

problematiku lw jctúchou ako pô
voäcov lwjdúskych tancov, pri
tom nezabúäa ani na natstarsie 
pramene zápisu t !íCht o Lancov 
a Ich lludobntí cllarakterlsllku. 
Podstatnú časť prdce tvoria no
tové prepisy 6R lwjäúskycll tan 

cov zbierky. Skoda. i e A. M6ii 

~a jednost ranne zameral na br1· 

äateľskt! Vfísledky macľarsk.fích 

muzikológo11 na úkor zoclpove
dajúcelw akcentovania prác 
in.tích {nielen domácich, ale a; 
zahraničnýc/l / autorov, ktorí sa 
problema/ i kou tiež zaoberajtí. 

Tre/1m, posledným príspev
kom materiálo11ého clwrakteru 
;e zaujímavá a bohatým pra
menným mater iálom doložend 
stúdia Borisa Šledroiw "LeoS 
Jandcek a rusk.tí krouiek v Br·· 
ne". Autor dokumentuje na roz
sahu Janáčkovej t;innosli v br 
nenskom ruskom krú i ku {v ro
koch 1897-1915/ vzľall Leo!Sa 
Janáčka k Rusku. Približuje nám 
ho ako obdivovateľa a znalca 
ruskej hudby, jazyka a litera· 

túry. 

Druht!t čast zborníka nazvanú 
Profily naplňa článok Borisa 
Banáryho "K 'l.ivotoptsnému 
profilu Ľudovíta V ansu". Band
ry sprístupnil a osvetlil viace
ré doteraz nepoznané alebo len 
málo poznané strdnky biograf ie 
l!. vansu. Treba privílat, že 
"l:luclobng archír/' formou krát · 
kych príspevkov umo'tňute pub 
likovat rozsahom často mal~. 

pritom v§ak nie nevýznamn~ 

údaje k životopisu sklaäateľor! 

uplynulých storoči. 
Prt prlležitost i osldv 100. vý-

ročia narodenia Viliama F'igu
!la·Bystrého odzneli v Banske/ 
Bysl1·icl o. l . tiež referd ly E. 
Muntága a Bandryho, k·t ort! sa 
zaoberali /Vorbau tohoto sklada
teľa. V zborníku sú uverejnen~ 
v t:asti Referáty-správy. Mun
tdgova spráua /Jiblioyrafick~ho 

charakteru obsahuje gent!zu fo'i · 
gusovej lwdolmej pozostalosti a 
pri náša po pruý raz viac -mene; 
kompletný súpis Figušovýclz 
k ompozlci í, Bandrylw prlspevok 
analyzu;e a hodno/l skladate· 
lov wneleck.tí vývo; so zrete· 
ľom na teho komornú a orches
trdlnu tvorbu, doteraz neprá· 
vam zaznávanú. Z oblas/i sú pi
su a e11idovania sl ovenských llu
dobn_qch zbierok sme veľmi uví
tali E. Mzmtdqom vypracovaný 
pre/rľaä zbierok Ma/ice sloven· 
skej "Hudobné pamiatky v 
zbierkach tíseku hudobných ru
kopisov Lilertirnoarclzívneho od

delenia Matice slovenskej". Pr/
speuok zaclrytdva nielen s/rut· 
né de{iny a narastanie lwdob· 
ných f ondov Matice slovenske/ 
clo ustanovenia samostatného 
hudobného odclelenia v roku 
1962, ale tiež chronologicky 
uverejlluje súpis zbierok Mati· 
ce slovenskej ziskaných v ro· 
koch 1962- 1975 a ich strut· 
na charakteristiku. M unlágov 
súpis sa stane cennou a vylrra. 
clávanou pomôckou v ďalše i do
kumentačne! a výskumno-ve
decke / prác! tak domdcich aka 
i zahraničných bddateľov. Na~a 

11ere;nost by iste privltala, ke· 
by sa v budúcnosti táto prdca 
rozšírila (na spôsob u~ publí· 
kovaných hudobných zbierok 
Moravského múzea v Brne a 
Slovenského ndrodného mtízea 

'' Bratislave J, Nm by sa vzhľa 
dom na veretnost dokumentat· 
ne pokrtJl/ dve hlavné strediská 
hudobne; dokumentticie na Slo
vensku. 

l' posledne/ recenznej čast i 
zborníka recenzuje Ľuba Balia
vá "Súpisy hudobných fondov 
Matice slovenskej" a prácu 
"lluclobné rezidencie na zdpad
nom Slovensku", /dn Albrecht 
hodnotí gramofónové platne s 
nahrávkami stare; slovenske j 
lwdby, ktoré vysli za poslecln~ 

roky. lf síívislostl s tou/O čas· 

ľau zúomíka {ktorá v prvom 

L'ísle " Hudobného arCllívu" nl· 
bola} sLOií za úvahu, či by ne· 
bolo vhodnej.~ie prenechať re
cenzovanie tawue pohotovet
sím časopisom a recenzný 
priestor zborntka vy.plnif napr/· 
klad ďaWm profilom skladate
ľa alebo hodnotnými ref erátmi, 
ktoré nema;tí vyhliadky na vy· 
publikovanie. 

DAR INÁ MÚDRA 

Príkladný zborník 
o regionalistike 

Crtou, na ktorej si nde hudobné kultúry právom zakladajú, je 
demukratiz111us hudobného umenia , r•relinajúceho sa oddávna ca· 
lou našou krajinou. Ceská muzikológia venovala otázkam budob· 
nej regionalistiky v~dy veľku pozornosť. Pred dvoma rokmi uro· 
bill z iniciatívy brnenských muzikológov z filozofickej a peda
gogickej fakulty pozoruhodný pokus, U!ltanovi( hudobnv regio· 
nalistiku ako jeden z 4ôlef.itých výskumných rezortov. Za účastl 
odborníkov z mnohých českých i moravských. pracovisk a iik61 
rokovali vedci llpolu s hudobnými organizátormi, politikmi a 
umelcami na túto tému. Dejiskom akcie boli neveľké Benátky nad 
Jizerou, miesto posvätené bendovskou i smetanovskou tradíci~u 
a ž ijúce dodnes čulým hudobným ruc hom. Výsledky sympóz11 
vyili za redakcie J. Vysloužila, R. Pečmana , zásluhou Okresného 
kultflrneho stredis}<:a v 1\Jiadej Boleslavi v zborníku s titulom 
"Cechy rezervoár hudobnosti" . Zborník je nie náhodou venovaný 
Hulfertovej pamiatke a zo známeho Helfertovho výroku ie pr• 
vzatý aj titul publikácie. 

Zborník prináila popri Vyslonžílovom príspevku a pojme .,česk6 
národná hudba'' p1•edoviletkým texty refe1•átov, osvetfujúcicb na 
zjavoch hudobného klasicizmu, rodiny Bendovcov a B. Smetanu 
hlbokú zakorenenosť hudby 18. a 19. storočia v stredočeskom 
teréne [autormi pôvodných príspevkov sú R. Pečman, Z. Pilkov6, 
J. Králik, M. štedroií. Z. Ma1·ek, V. Kyas, V. Bokiivková a V. Ho· 
rák). Teoretickým a kultúrno-politickým Pl'Oblémom hudobnej re· 
gionalistikv venují1 ďalej pozornosť referáty }. Fukača, P. Vita, 
A. Hrubého, V. Hudca. E. Valového, M. Vysloužilovej, A. Špeldu 
a O. Settari. Tlačou vyšiel ai protokol besedy na tému .,Skús&• 
nosti z organizácie hudobného života", l' ktorej R. Pečman, A. Hru
bý, J. Zapletalová, J. Fukač atď. urobili pohotovú aplikáciu zá· 
verov sympózia v duchu kultúrnopolitických záverov XV. zja~du 
KSČ. 

Nová publikácia zaujme nielen aktuálnosťou obsahu, ale aj ako 
doklad nového pr ístupu naiich muzikolúgov k problémom spolo· 
čenského uplatnenia výsledkov základného významu. Ve1ľ na be· 
nátskom sympóziu zasadli za konferenčný stôl poprednl ruuziko· 
lógovia spolu s miestnymi činiteJmi, ktorých silami v 1•ekordnom 
čase doilo i k edičnej realizácii spoločného diela. Ukazuje sa, 
ie muzikológia má čo povedať a dať čitateľom pílsobiaclnr v rB· 
gionálnych podmienkach a že nát hudobný terén pomoc vady 
oi!akha a vita. J. FUKAC 

KONCERTY Z VEŽE STAREJ RADNICE. V dMch 13. nuíja do 28. 
júna ka ždú stredu a sobotu o 18,30 hod. zneli už tradičné fan· 
fáry, intrády, staré tance, vežové sonáty a ba let ná hudba maj· 
strov XVI.- XV!Il. storočia z veže Starej radnice na námestí 
4. aprila v Bratislave v poda n! Fanfárového súboru Konzervatória 
v Bratislave, k to rý dirig uje prof. Jaroslav Ben eš. 

V MÚZEU BEDRIC HA SMETANU bo l d1~a 20. mája t. r . kO I\Cert 
vlťazov Duškove j súťaže. Zo slovenských účastnikov sa predsta
vila E. Struharová so s kladbami W. A. Mozarta, d ržite ľka l l. ceny 
v kat. sólový spev. posluchúčka VSMU a T. Meclzihrftclská. poslu· 
cháčka žilins kého konzervatória, ldorá z lskala II. cen u v kat. 
sólový k lavír. 

. , 


