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!:inunka: V. ll ál< 

Smerom 
k ,angažovanej 
činnosti 
Huvoríine s dr štefanom Klimom, 
vedúcin1 tajomníkom 
Zväzu slovenských skladatetov 

Od V. :tjazdu Zväzu s lovenských skla
dlllHfuv (29. 4. 1.977) U[Jl ynft pomaly dva 
rok y. Mohli by ste v str učn osti charakte· ' 
riznvať činnos!" ZSS v tomto období? 

Či nnosť ZSS ~a zu pos ledné obclobi P 
plwlovšr.tl<ým zumnriilVHia na rea! izúr.i u 
uznr.~nn l o akt iv1zovn nl a ďalšom rozvo 
ji .;lovcmskei lludo1m el tvorhv a na r eil 
llzociu uznescmf V. zjazdu . zss. Ďale l 
sme mali na zreteli zóvery Predsednic· 
tva Ov KSS a vlády SSR l< materiálom 
o ďalšom rozvoji slovenske j zábavnej 
hu db~. 

Za svo ju základnú a podstatnť\ úloh u 
považoval! sme úlo hu podtiecovAť svo· 
jich členov k tvorivej činnosti, zamer ia-· 
vať túto i c h činnosť k J.Hi ja l;tufll neišíJu 
IH'oblérnom ná81Jo !Juclobného života 11 
vytvií1·ať pre činnosť našic h i:tenov vllocl· 
né podmienky. Pril'om v oblŕisti tvor bv 
•;a ako účinné podnety ja via jednotlivé 
význam n é udalosti nášho spoločensl<ého 
:t.ivota - .výročia VOSR. oslnhodeniu; Sio
venskóho n árod ného povstll nia a Víťaz
ného feb.q1ára Tie to Sél s ia l i Inšp iráto
rom tvm'iveJ práce našich skladateľov. 

.(Pokr.ago~ante na 3; .. str.~· · 
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Radostná 
bilancia 

Na pochode !Ivotom 
sme s i azda ani nasta· 
čili uvedomiť, že náš ča

sopis má už desať rok ov. 
Vyrástol z p otrie b svo
je j doby a k týmto po· 
trebám sa i celých desat' 
rokov obracal. Doba sa· 
ma spoluurčila jeho prtl· 
fll, ovplyvnila vn útor nf1 
·štruktúru i!asopisu a po
moh la sformovať štáb 
spolu pracovníkov. 

Od zai!ia t ku bolo jas
n é, že časopis bude ko
mentovať náš hudobný 
život, upozorňovať na 
zaujímavé činy v hudob
nej kultúre, hodnotiť 

tvorbu a konc:ertné ume
nie, prinášať články ju
bilejné i spomienkové, 
kriticky posudzovať pro
fesionál ne telesá , recen

zoyet: ':!:"'no. i .~ •lllnhni nv, 
a vytvárať žurnalistické 
kon takty so sveťom. Nad 
ce lo u touto štl;uk túrou 
sa prelina esteticko-ideo
vá podstata . časopisu , 

s naha sl úžiť soc ialistic
ke j h udobnei vzdelanosti 
a podporiť všetko ťo, čo 

s i zaslúži pozornosť a čo 
by mal náš človek pft· 
znať. Preto od zal:iatku 
existencie časopisu sme 
neskrývali i jeho pl'Upa
gačný chara kter, snahu 
slú:i!iť pravdou dobrej ve
ci , · po máha!' pozitívnym 
rozvojovým tt·endom a 
ne nBI:hať zabudnúť na 
umelecké či ny, ktoré by 
mol národ poznať 11 8 

l<l nt•ými by sa mal stra· 
ti\vuf. Propagáciu sme 
nechápa li ako službu 
priemeru. S pocitom ra
dosti ko nš tatujeme, že 

jubilujúci i!aso pis or.ai 
pomnhoi, aby si národ_ 
povšinwl viac:et•ých do
mácich hodnôt, a by oce
nil niektm•ých tvorcov, 
potešil sa z pt•udkého 
ruzvoja mladého koncert
H~ho umenia a v nepos· 
;!dnej miere mohol sie
lova( a ko sa postupne 
·a·moval mu:~.i kologický 

, ;i,urnalistický front. 
Časopis, jeho vznik a 

:n·vé desafročie spadajú 
do etapy, kedy sa znovo 
upeviíovali 
tilozolické 
východiská 
vzdelanosti. 

marxistické, 
a estetické 
cele i naiíe i 
l táto okol-

nnsť vplývala na vyprn· 
filnva nie časopisu a jeh n 
ce lko vé poslan ie. Casopis 
sa ítzko napájal n a knl
túrnu po.litiktt n·ášho štíi · 
tu s vedomím, že hudob
ná kultúra je nezastUJJÍ· 
teľná, má svoje !pei:ific
k6 ~J'tJ:. a ~. pochode ti· 

vo tom sa prehlbuje ·(ni 
sítčasný charakter. Den 
ne pred nami vyvstávali 
nové úlohy a prudko sa 
t•ozvijajúci slovenský hu
dobný f ivot nás neraz 
staval pre rl otázky, 5 

k torými sa predtým hu
dobná publicistika ne
stretávala. Riešili sme 
ich s vedomím, aby s me 
pomohli dobrým . ítmys
lom, pokrokovým ume
lecký m trendom a celej 
našej hudbe. 

Citater dostal za desať 
rokov ,do l'Ílk vera mate· 
riálov, ktorý stelesiínje 
celít našu moder nf1 hu
dob nú históriu a bude 
vždy - i po odstupe ča

su - základným vodít
kom pre pochopenifl tej
to etapy a bojov o :r.my
:."l. naliu j llliUUÍII\Il j ~ u ul<· 
lauosti. Na vyproUJovaní 
časopisu sa . podieľalo 
niekoľko desiatok hudob
n ých kritikov a pnblicb
to~; viacerí dokonca 
vďaka nášmu časopisu 

vyrástli na kritické osob
nosti a vďaka časopisu 

získali kritickú erudíciu . 
upevnili sí svoje el':tetic
ké stanoviská a získali 
odvahu ku kritickej p rav
de. 

Od začiatku časopis 

upl atňoval tend encie pre
pá jať našu hudobnú kul-
túru i so 
konfrontovať 

~zahraničím, 
niektoré 

naše názory, bojuva l' pi'O· 
ti recidívam malo meli
tiackei izolovanosti a 
proti malej sebadôvere 
vo vlastné sily. Podarilo 
sa nám publikovať viac 
i!lánkov tohto chat•akte
ru a v nejednom p rfpade 
mohol sa skladater, kun
certn.ý mnelec či hudob
ný vedec oprieť o auto
ritu časopisu a s(ldy je
ho popredných spolupl'o
covníkov. 

Celé t•oky lune se 111111· 

žili uspokojoval' náročné

ho čitateľa, nemať ni! 
mysli len odborníkov, ale 
širšie k ruhy záujemcov 
o h udbu, osvetových ~;~ra
covníkov na V\dieku, or
gani:r.á torov kultítrne ho 
života, politiékfch p ra
cnvJrikov v te~éne, čle· 
tiov amatérskych hndob· 
nf ch združen!: ' prÓste 
všetkých, ktorí . sa ch1:ú 
poučiť. 1.ískať rýchlo nn · 
vít informáciu , diferen
covať si hodnoty. odhad 
núť naše zajtrajšky a 
í1primne sa potdiť nad 
tým, ~o sa vykonalo 11 
celel' hmlobnef abluti . 

Casopis ·je svl!ldkom 
detkých ťlspec:hov s lo· 
venskej hudby, je vlast• 
ne moderným kmniká· 
r om, ktot•ý po odstupe 
času budft využívať báda
telia, je sMasne živými 
estetickými novinami, 
k de sa neraz ujasiiovaľi 

najaktuálnejšie 1 este tick~ 

a kultúrno-politické 
problémy. Povrchný čita

teľ to možno nepnstreh· 
ne, ale kto s i prelistn· 
je znova celých desať 

ročníkov, určite ho za
ujme bohatá tematická 
diferencovanosť, ší1·ka 
problematiky, množstvu 
informácií a o ptimistic· 
ký životný pocit, ktorý 
pi'elína celú Uuiu. 

Desať rokov sa, pocho· 
p iteJne, ne~udilo ľahko. 

·y~.hV tt dvttii. "lU~ i\ ;_.;,J.· 

nalistickej práci dve ge
neračné vlny, ujasilovali 
sme viacerým pt•istJieva
teľom našu líniu , disk u· 
tovali s nimi o osvedce
ne j metodológii žurnalis• 
tickej práce, dá11ali muo
hýin ako prík lady kultúr
nych novinoáruv f. Fučí

k a, Z. Nejedlého a L. No· 
vomes kého, v iedli disku
sie k u k ultúre a čistote 

jazyka, posmeľovali ich 
k odvážnejším novinár
s kym !ilohám a hlavne 
učili ich doceniť P.r ínos 
socializmu. l tu má me 
dobré pocity, Vt! d' ní ll kto
ri z pl'ispievatl'll'o v zača• 

li písa( h l!eil' pn skon· 
cení vyso kosknls knh o 
štúdia, borili sa s mno
hými pl'oblémami a po· 
stupne sa kvalifiknvali k 
uznávaným k u ltúrn yrn 
novináro m. 

Dnes uz JlOZeráJilll do

predu. Uva žnjnme o na· 
šej ďaliíei ceste a rozo· 
beráme si v redakcii ne
dostatky .. Chceli b y sms 

všclii:o vylepšiť a obo
hat iť , 7.aradiť do (jaso pi
su viac: rozbOI'(tV. J)Ísať 

i v duc;hu •:elostŔtn r-d t u 

kontextu, , získať vial! 
li·r obnýcb :'!lll'ií v z jednot-

. livých okresov. napl niť 

naiiu prácu ešte v~ičsím 
dôrazom na kva litu. S 
týmto vedom.ím 'sa kona

lo ' pracovné stre tnntie 
p rispievatefov v Domove 
sl.ovenských skladatnl'ov 
v Dulne j Krupej a s tým· 

to vedomhn ~a koneipo
vali v1ietk v pracovné re
I'P.ráty i vytýčila sa lin ia 
pre najbliJ.šie roky. 

Dr. Z. NOVACEI' CSc., 

vedúc1 redaktor 



• V DOMOVE SKLADATEĽOV V DOL 
NEJ KRUPEJ bola diía 22. decembra m. !'. 

pracovná porada k problémom ďalšieho 
turistického využtvanta lokality v Do 1 m~ i 
Kru pej. Na zasaclnuti sa zúčastn,i ll pod · 
predsecln!i:ka Vládne!1o v~boru pre ces
tovn~ ruch Ing. Petronela V!šfiovcová a 
poslanec Federálneho zhrcllnaždenill dr. 
Zdenko Nováček, CSc. Na porad!') M 
pr lf all konkrétne op& trenia, lttoré by ma
ll zaradiť túto ob l asť do širštch súvislol"
tr cestovného .ruchu. 

e P~A 27. DECI!:Ml3Rt\ m. r. bola v 
rozostavanom Dome umenia v Piešťa
noch kontrolná pracovná porada, na k to
l'e j sa za hudobnú oblasť zúčastnili dr. 
Z. Novílcelt, CSc. a dr. Ladislav Mok· 
rý, CSc. a za miestne orgá ny predseda 
MsNV Viliam Her mann. Spolu s inžinier· 
ml stavby, t echnikmi a viacerými zodpo
vednými pracovnlkmi prezrelt si účast· 
níci stav stavebných prác, prekonzulto
vali etapy dokončovania a predbežne 
·hovor ili o budúcom kultúrno-politi ckom 
využiti Domu umenia. Podla predbež
ných informácií by sa mal tento kultúr
ny stánok otvoriť koncom augusta 1979. 

• III. MEDZINARODN'2' FESTIVAL 
DETSKÝCH ZBOROV s medzinárodnou 
účasťou bude v dií.ocli 25.-30. iúna t. r. 
v Bratislave pri príležitost! Roku dieťaťa 
11 30. výroi;!ia vzniku Pionierskej organi
zácie. 

• LADISLAV HOLOUBEK napísal na 
vlastné itbl'eto pôvodnú televíznu ko· 
mick(! operu Bačovské žarty, ktorú na
študovalo košické televízne štúdio .. 

• VINO PRE MARINU - je názov v 
poradí uz štmástej javiskove j práce zas!. 
umelca Ge jzu Dusťka. Libreto lc na jnov
še j Dusíkove j ope1·ete napísali dr. Ka
ro l Tušel< a Luboš Stere. Premi~ru lH'i· 
pravute v budúcej sezóne Divadlo Jonáiia 
.Záborského v Prešove. 

• UMELCI SND V NSR - Začiatkom 
Januára vystúpila vo Frankfurte n. M. 
p!Hčlenná skupina umelcov zo SND v 
t roch p redstaveniach Smetanovej Preda
nej neves ty. Titulné úlohy spievali Eva 
D/ipollová, Peter Dvorský, Ondrej Mala
chovský a Pavol Gábor. dirigoval zas!. 
umelec Tibor Frešo. 

• SLOVENSK! KLAVIRISTI V ZAHRA· 
NIC! - Peter Toper czer, sólista Sloven
::;kei filharmópie podnikol v dr uhej po
lovici januára väčšie koncer tné turné po 
8védsl<u , Ida černecká twncom januánt 
·éjl;lso1voyala tqrná po rneslá~h , NpR. 

• šf:FOM OPERY ŠTÁTNEHO DIVAD
LA V OSTRAVE sa stal l. januára t. r. 
4irigent Václav Nil.vrat , absolvent ostrav· 
ské11o konzervatória a VSMU v Brati
slave. Po absolutóriu pôsobil kr átko na 
ostravskom konzervatóriu, potom 12 ro
kov ako dirigent ostravskej opery. Do
t eNjš1 šéf ostré!.VSkej opery zusl. ume
lec Jiŕi Pinkas sa :;;tal šéfdirigentom Ja
náčkovej opery v Br ne. 

e MUZI!<AT.: ,.SEBEVRAZDA ZA MI
LlON" od Karla Ryšavého (hudba). Kar
la Ce jku, Josefa BoUt·eka a Dobromila 
M!li'lka (libreto a texty piesní) mal svo ju 
celoštátnu premiél'U 30. decembra m. r . 
. v Divadle Zdeňka Ne jedlého v Ostrave. 

• BALET ,.HRDINA" OD ILJU 
ZELJENKU pripravuje spolu s ďalšími 
dvoma pôvodnými baletnými novinkami 
:českých skladateľov baletný súbor Ná
rodného divadla v Prahe. 

• TANEČNÝ ORCHESTER ČS. TELEVl· 
ZlE ie nový slovenský t anecný orches
t er. ktorý sa sformoval v priebehu ro· 
k u 1978. Má 12-členné lonc iwvé ob~ade
nie a spoluúčinkujúcu sláčikovú s kup i
lHI, ztozenú z externých hudobnHwv. Ve
dúcirn a dirigentotn orche:;tra ie znfuny 
sklada ter a interpret populáľllej hudby 
,_ tr úbká r Silo1í Pohanka. 

• DVOJITE.MU JANÁČKOVSKÉMU VÝ
ROČIU bolo pripravených 20 operných 
inscenácii v čSR a ťri v SSR, z toho 
10 nových naštudovant Z 13 čs. oper
ných súborov neuviedll Janáčkovo dielo 
iba súbory v Opave a Banskej Bystric!. 
Pra:Zslré Núrodné divadlo má na reper
toári Jej postorkyiiu, Káťu Kabanovovú, 
Vec Makropulos, Z mŕtveho domu a Liš
ku Bystroušku, opera Štátneho divadla 
v Brne navyše i Výlety pána Broučka, 
opera v Plzni hrá Je j postorkyiíu, Lršku 
Bystroušku a Káfu Kabanovovú, Brati· 
s lava, Ostrava a ú stí n. L. tuajú po dve 
janáčkovské inscenácie, česl{é Budejovi
ce, Liberec, Olomouc, Košice po jednej. 
rei pastorkyňa sa hrá v stľčasnostl v 
siedmich inscenačných podobách, Káfa 
Kabanovová a Liška Bystrouška v šty
roch, Z mŕtveho domu v t roch. Vec Mak
ropulos v dvoch. 

• V ZAVODNOM KLUBE ROH n. p. 
Chemlon v Humennom bol diia 14. XII. 
1978 V\' chovný koncert pre žiakov Stred· 
ného odborného učflišta, n. p. Chemko 
v Humennom. ktorý usporiadal dychový 
orchester n. p. Chemlon pod taktovkou 
dirigenta Alberta Hrubovčáka. Na vý-

• chovnom koncerte zazneli ukážky skla
dieb tanečného charakteru, ate aj sklad
by A. Ovoi'áka, B. Smetanu, K. Pádiviiho 
a dal5ťch. 

Detský spevácky zbor československého rozhlasu 
M. Vachom. 

štvrť storočie. 

SO, $VOjÍm novým dirigentom 
Snímka: J. Ydík 

vJí moderné tanečné rytmy a clal ilnpul z 
viaceryol skladatr~ľom z o/Jl rrslt populár 
nej piPsne k tvorbe .(Jre r)etskf.! speiJáC
ke zlwry. K nelllu sa prllláuall postupne 
ctal!ii, ako napr. '"· Uur las , A. Zenw · 
110iJský, f . Stxta. Vl . Bokes. Ueperw ár 
si zbor vsak doplfwl aj literatúrou za· 
lv •anil•nou, natmä nd skladateľov zo :;o· 
cial isllck.tích kra;ín. 

Cinnctsť rozhlasového del ského zboru 
sa nepre;avovala Zen cez éter, ale tie! 
na vare jn!}ch koncertoch v Bratisl ave, na 
slovenskom vtclleku, v t ;esk ých kra;ocll 
i v zallraniN ( Buriapešť - 1959, BĽR -
1964, 1967, Taliansko - 1964, Belgicko 
- 1966, Taliansko, Rakúsko - 1966, 
MDR :.... 1970, Tal iansko - 1971, !l i edeíi 
- .1972. NDR - 1974} . St1•etli sme sa 
s nimi 1 pri spoluúCinkovaní so Sloven
skou filharm6ntou ( C. Orff: Carmina bu· 
rana - 1960, A. Honegger: Tana z Arcu 
a B. Britten: Vo jnové requiem - 1965, 
Z. Kodelly: Psalmus hunyaricus ·- 1968, 
1'. Salva: Requiem - 1969 J, aj v oper11111 
i nscenácii SND ( P. Dessau: Odsúdenie 
Lukulla - 1962} ako i 11 rámci gramof6-
novet nahrávky Suchm'íOVJích Obrá~J.;'a,v 
zo Slovenska ( 1961} a ďalšej skladb!/ 
E. Suchoiía " Varila myštcka kašičku" 
pre publikáciu vydavateľstva Ml adé l etá. 

s rozhlasov_ým zborom pracoval ocl za· 
čiatkov vo f unkcii zbornw;stra predo
vsetk.tím o. l •'r anci sci , krátku dobu tiež 
O. I. imárd, cľalet $ ním spalupracovqlo 
J'ad klaviristiek (l in!]ch in,~trumentalis· 
toll t ď(llšie interpretačné telesá rozh/r,x· 

Detského speváckeho zboru Čs, rozhlasu 
československ!í rozhlas usporiadal 24. 

novembra minulélzo l'oku 7-:.oncert , na k to
rom sme si pripomenuli clvaclsaťpäťl•očné 
jestvovanie jeclného z jella telies 
Detskr1h o speváckelw zbOl'll. Predstavil 
sa pl'ogrwnum, profilujúcim jeho v(Jvoj 
a súčasn1í st av ]JO reper toárovej a inter
pretacnej strdnke. Koncert bol zároveíi 
p1•lležilostou k of ici álne; l'ozlúčke brali· 
slavsk?íclt priaznivcov detskélw zbor ové .. 
ho spevu so z!;ormatstrom DetskéllO spe
váckeho zboru Ondre;om Franciscim , 
ktorý fubilein.Qm koncertom ukončil svo
iu älhoročnú spoluprácu s t.rímto dei 
Sk?Jm zborovým telesom vo funkcii hlav
n~ho zborma jstra. Zárovaií sa predstavil 
jeho nov_q dirigent, minuloročn.L] absol
vent vSMU - Marián Vach - po prv!í 
raz pred veretnosťou v úlohe vedúceho 
zborma;~>tra. 

Všetky tieto okolnosti iste sú dôvo
dom, aby sme pripomenuli , akú úlolzu 
Detský spevácky zbor Cs. rozhlasu v Bra
t islave zohral a spliía v slovenskom 
hudobnom dlani. 

Jeho potiatky spada;ú do obdobia, ke
ä y sa začal na Slovensku pod vplyvom 
nove;, ·60Cialistick o; skuločnosli prudko 
rozvíjať lwdobný tivot. Podnetov k vy
tvoreniu detského speváck eho kolekttvu 
na pode rozhlasu bolo niekoľko. Predo
všetkým t o boli neustál e narastajúce po. 
t reby na detskú piesaľí v rôznych r ozhla· 
sových programoch, kde uz nestačil sys
tém priletitustného angažovania Spo;e
ného detského zboru bratislavských škôl 
s dir igentom r. Hol .Om, a to ani po strán
ke interpretačnej ani dramaturgi ckej. Po
ciťovala sa aj potreba vzorového telesa 
pre detský zborOV!í speu na Slovensku. 
A v nie posleänom rade tu bola i nšpi
ru;úcim momentom už orl r oku 1945 exis
tenci a detského speváckeho zboru praž
ského rozhlasu [ dir. dr. B. Kulínsky ) a 

niekto1•ých ďalšieh tfJlif!s v českých kra
;qqlz es·te Pl'ecl druhou svetovou vojnou 
{ Lýskov cletský zbor na Morave, Kiihnov 
v Cecháclz). 

l'reclstava detského speváck ehp zboru 
u pracovni kov bratisl av::;ké/zo rozhlasu sa 
realizovala v roku 1953. No az 1•oku 
1955, kedy O. Francisci skončil šlúciid 
na VSMU a jeho angažovaním vy tvorili 
sa poclmlenlcy k systematickeJ činnost i 
t el esa. V prekonClvcmi počiatočn.rích or
ganizacných, metodických i umeleckých 
probMmov boli veľkou oporou skúsenos· 
tt pratského rozhlasového zboru. S ním 
- a neskôr po vzniku partne1•ských k o· 
Zektlvov v ostatných socialistických raz. 
hlasoch ai s nimi - pestoval a pestuje 
bratisl avsx:ý rozlllasov!J zbor živé kM
tak ty až podnes. 

l're 120-členlf!J výbeltový kolektív, or
ganizovan!í v dvoch skupindch (príprav
ka a k oncer t n.tí zbor ) , bol v počiatkoch 
jeho päsobenia naltehavgm problémom 
repertoár. Literatúry bolo mtllo, povin
nosti veľa. Pre reprezentanta formufúce
ho sa cletsk{}ho zborov{}ho spevu nemohla 
Stačiť . tvOrba, pozostáVCJ/ÚCa Z ll).ekoľ-

' kýCh·,(ip1laV · i'qqových p(g.~tti .. f.-Mf<t·u/jku, 
Fr. Bab(.lška, 1'!,iekoľk!}cl~ l,lrnelých piesn! 
skladateľov M. Moy;.esa , a J. Vala!iťa
na-Doltnsk~ho a prvé piesne pre pionte• 
rov G. Dusíka. -

Hxistencia zboru však r ýchlo pot;lneco
vala novú tvorbu v radoch slovenskgch 
skladateľov. Už po desiatich, .rokoch sa v 
1'epe1•toárt zbo1•u stabilne obtavovali me· 
nd Suchoiia, Moyzesa, Kardoša, Feren
czyho, Urbanca, Andrašovan(l, Mikulu, 
Htrnera, Letňana,. Pr4šila, Očendša, Ko· 
walskéllo a medzi ďals!mi .predovšetk!)m 
O. Francisciho. Veľk!}m obohatením, nat· 
mä v žá.nr t pionierskych . piesní boleL 
tuorba M. Nováka. · V mnoh!}ch. svoji clt 
piesňach a skladbách uplatnil. ak o pr-

V súvislusti s li. in terpreta!!nou síiťazou SSR, ktorá prebie
hala v dňoch 4.- 10. XII. 1.978, otvorilo 6. decembra Literárne 
a hudobné múzeum v s h•edoslovenskej metropole výstavu 
"Hudba v Banskej Bys trici", Je prezentáciou výsledkov akvi
ziľ.Hej , vedecku-výskumne j a llokumentac nej činnosti iuštitií· 
cie, ktorá od roku 1970 vcrmi seri6:.me a systematicky spt·a
•:ováva hudobnú históriu a súčasnosť svojho .regiónu. Na reali
zácii al<cie podieľali sa a utorsky pt•om. hist. Eva Michalová 
z PJ? (história), pl'Olll. ped. Marianna Bárdiová - vedúca 
Hudobného oddelenia (sítčasnosť), prom. pod. Stanislav Tropp 
a pr om. ped. Miroslav Bár di (grafické a výtvarné riešenie). 

Autori sa usilovali o vystihnutie kontinuity vývoja od prvých 
:t.achovaných správ o hudobnom živote v meste až po podčiar
knutie mohutného rozvoja, ku ktot•ému došlo a ešte stále do· 
chádza v socialistických podmienkach. Návštevník môže sie·. 
dovať prvé doklady a správy o pestovaní {výučbe) hudby na 
latinskej škole, na evanjelickom gymnáziu (schnlastické hym· 

su. V zbore zal!lnalo a vyrástlo niekol~ 
spevdkou, ktm•ým sa spe11 stal celozivi'Jt· 
ným poslaním v s6listi ckom pôsobeni ž 
v zborove; profesionálne; a amatérskel 
činnosti. Zborom prešlo uz niekoľko· ge
nerácií cletí., ·u ktorých sa vytpol'ili prert• 
polclarly k illtenzl vriejštemu vnímaniu lzq.• 
dobného umenia. Zbor bol vzorom a Pfi• 
lnáhal v umeleckom raste mnoh.tím ~Pf!" 
u4ckym kol ek tívom na slovenskom virli e• 
ku. 

L'áto stručná bilancia 1e hodnotou, kto-
rá napliíala atmosféru jubilejn~lzo kon 6 

certu. Popri net sú však .ďalšie, k toré stí 
zas pr1.sľubom, te rozhlasov!J detský z1J01' 
v rukách nového dirigenta · vyplnt nt~· 
k toré interpretačné l dramaturgické po· 
dlznostt, ze sa jeho práca rozoi 1fle k ešte 
vy.~'strn umeleckým métam, lebo. V!ÍVf!l i 
neustrnzll (mi v Zánri detsk~ha zbarooé· 
ho spevu. Presvedčila nás už o tom 1lfl;· 
príklad detskd tvorba skladaterop, s ktQ~ 
rých menqnzt smr? sa doterCJz v praFJ1'11! 
moqh zbm•u nestretli {l. Zel;enka, l , Hrll-~ 
šovský ; . V natmladšej skladateľskef ge~ 
nerácii vyrasta;ú ďalšl prlvrženct detsk~" 
ho ziJoror;éhb 'Spevu·- P. Cón a P. Bret• 
ner, M. Vach 11 dramaturgi i konce~:tu-'ľ!' -

··zabudol ctnt na t/V~Jtné f1,1.bileU.17l ndred• 
nlího ·umelca E. Su.choifa a prv.tJkrdt :t~~ 
znilmtz posZuclzdiJov so ttvým pred!!ede• 
n!m ·skla!!l.btl5ky "vm·tlq myšU!ka kaširJ
ku" so sprievodom symfonické/za orolles• 
tra. 

Na zdver treba vysloviť vďaku Ondr!!• 
jovi Francisctmu za veľký - doslova 
priekopnícky podiel na rozvoji umelea• 
ky n6.ročné7zo detského zborového spev/l 
na Slovensku a Maridnovi Vachovt ur.• 
t ela( ďalšie úspechy v začatom dtel~t, 
k tm•r! b!l.de iste so záu;mom sledovať ·ka~· 

· dý, .kto· md rád rJ.enalzrádlternfl pôvaS 
detského spevu. 

MARCELA MÉ:SÄRO~OV.{ 

Výstava 
Záber z otvorenia výstavy "Hudba v Bansk ef Bystrici". 

"Hudba v Ba·nskej Bystrici" 
nyľ, o pestovani bohoslužobného spevu (gregoriánsky chorál 
so slovenským textom) a významných osobnostiach mesta. 
ne1•az i nadregionálneho významu. Významnú kapitolu v hu· 
dobnom živote mesta predstavovali aj známi mestskí trubači 
a počínajúc 19. stot·očím i hudobné spolky. Cím bližšie k sú· 
časnosti, tým bola p1·áca autorov výstavy ľabilia, pretože mali 
k dispozícii bohat!!i dokumentačný materiál a možnosť širšie
ho výberu. Výstava zohľadňuje nielen aktivitu hudobných 
osobností, ktoré v Bystrici žlli, pôsobili, ale v kapitole Vy
stúpenia koncertných umelcov v. Banskej Bystrici všíma si ai 
lmdobnikov, ktorí sem prichádzali a obohacovali mestský hu
dobný r uch. PochopiteJno je značn.á časť výstavy venovaná 
usobnos li bystrického rodáka a skla datela Viliama Figda-Bys
tl·ého. Ako exponá ty sa použili fotolc6pie d.okumentov (hudob· 
nýuh záznamov, spt•áv, listín a pod.), portréty, autografy, re· 
cem:ie, novinové oznamy a pod. Nezabudlo sa a ni na ozvu
čenie výstavy hudbou bystrických skladaterov. 
Veľká ,časť výstavy venovaná obdobiu súčasnosti začína 

v súlade li UIUl!:cologickou pel'iodi~áciou .ad l'Oku 1911L Všfm~ 

Sntmka: J. Kubiš 

si osobnosti i:eského pôvodu, ktoré v rokoch prvej republiky, 
zintenzlvňovall svojou aktixitou hudobný život mesta peda• 
gogickou, organizátorskou a dil'igentskou činnosťou (8. Ho· 
leček, K. S tika, O. ltei':í~sky a ďalší l. Obdobie po roku .1945 sa 
zameriava predovlietkým na inštitucionálne dobudovávanie 
hanskobystrického hudobného života (Opera DJGT, KOS, PKO, 
odbočky ZSS a KDK i ďal~ie), narastanie koncertného a hu• 
dobného ?.ivota (Dni komorne j hudhy, interpretai': né sfiťaže, 
Bystrické zvony a ďalšie akcie). Autori zvlášť vyzdvihli osob• 
nosti, pochádzajúce z banskobystrického regiónu (ná.r. umelci 
J. Cikker, A. Očená.š, zasl. umelec Z. Mikula, J. Móry, P. Ton· 
kovH!, V. Gajdoli a ďalši]; v' súvislosti s nimi sú vystavené 
popri ikonografickom materiáli aj ukážky ich auto~otrafov .. 
Členenie výstavy je jednoduché, grafické riešenie vkusné 

a účelné, texty prístupné; zohladilujú požiadavky a úroveň 
očaká.vaného návštevnľka. Výstavu nainštalovali v pomerne 
.malých miestnostiach, značnú časť obdobia súčasnosti na 
chodbe. K najzaujímavejšfm a najatraktívnejšfm exponátom pat" 
ria niektoré trojrozmerné materiá.ly (trofeje} a originálnv 
do\<u~entačný materiál najmä z obdobia .súčasnosti. 

V. člžiK 



(Dokončenie z 1. s tr. ľ 
Uvedeným výročiam boli dedikova\IM 
všetky reprezentačné akcie Zväzu. 

V t·ámci dvoch posledných Týždiiov 
novej slovep.skej hudobnej tvorby . od
znelo na koncertoch v'yše 100 nových 
diel symfonických, vokálno-symfontc· 
ki•cll , koncertantných, komorných t vo· 
k~)nych. Slovenská tvorba obohatila fla 
<talei skladbam1 pre detl a mládež, t~o 
aj p1·e ob(5ianske zálezitostt. Pritom tr~· 
qä konštatovať, ze kvalitaHvne aj kyan· 
t !r11Hvne je najbohatšie zastí)pená ke· 
mprná tvorba. Tiež v hudobno-javislwvej 
tVorbe vznikli zaujímavé novinky. V zbo· 
rovej tvorbe sú to zas prepotrebné die· 
la pre rudové školy umenia a ~ajmä 
skladbičky pre detské spevácke zbery, 
Výpočet skladatelských noviniek by bol 
neppchybne obrazom 'činorode j akttv~ty 
na~tch členov, ich angažovanosti za dal
šf ro;lvo j slovenskej hudobnej kultúry. 

Konkrétne oleJe sledujúce skvalitne· 
nie činnosti bol! postavené aj pre kon· 
C(l.r tných umelcov. Celkove treba zazna· 
mepat v tejtb oblasti kvalitatlvny i kvan
it)taHvny rast. Koncertn! umelci ni elen· 
ž~ zvýšili a obohatili svot t1ozhľad a 
estetické m'ízory, ale čo je hlavné -
stali sa výraznou zložkou slovenskej hu" 
dqbnej kultúry, a to predovšet)<ým po· 
kjaľ ide o interpretáciu súčasnej sloven· 
skflj tvorby. 

Ďalsfm aktuálnym problémom bolo v 
'o~jazclovom obdoi>r rozpracovanie otá· 
zok marxistickej hudobnej estetiky a kl'i· 
tiky. Tťito problematiku sme zatiaf rie· 
šili čiastkovými predn~škami, ktoré bu
flú východiskom k hlbšej analýze. Mu
zikologlckú aktivitu sme podnecovali via· 
r.erýml formami. Išlo o prednášky pre 
r:Jenov Zväzu i Kruhu nitaclých, o pri· 
spevky do muzikologickýcb zborníkov ll 

e spoluprácu s podujatiami skladatelské· 
ho a koncertného úseku. 

Pred akými úlohami stojí Zvär. sloven· 
akých skladatelov Y súilasnostt? 

Naďalej bud~ potrebné prehlbovať 
ideo,vo-umelecký closah našej práce, ako 
ai anga2ovanost nasich členov. Fol'!nv 
sem inárov, kolokvil, prebrávok spo·je· 
ných s besedami, ktoré sa už v praxi 
overili ako úspešné a vyhovtJ júce, bu· 
de potrebné rr;>zšíriť o nové podu jatia, 
ktoré btldú pre 'členov príťažlivé, osož· 
né a obohatia prácu Zväzu o :r10vé hod· 
noty. Dotera jšie súťaže, ako podnety 
tvorby, rozš!rime o nové formy, al{9mi 
budú skladaterské obje'C!návlw . V tomto 
smere vypracovala už tvorivá komisia 
sklad!jte!ov nový projekt, do ktorého je 
zapojený · celý rad n ašich skladateľov. 
V tejto súvislosti treba uviesť, že Ide 
tu o podnet Slovenského hudobného fon
äu. Spolupráca s touto našou význam
nou inštitúciou je plodná a 'čoraz viac 
sil rozširu je a donáša velmi pekné vý-

·sledky. ~ 
Pokial ide o komomú tvorbu ..... bude 

Mtné obrátiť z4uJem a j na menej fr~k
~entovan6 ;nástroje, ešte Vi{!.cej zaiv," 
~eresovat skladate!ov do velmi dôleZi· 
tej obl~sti tvo~;by · pre detl a mláQ.e~. 
Nad'alei nám prichodí venovať 'pozornosť 
orchestrálnej a javiskovej tvorbe zábav
ných žánrov, Problematika tvorby, hlav· 
ne t vorby v oblasti zábavnej huqby, j e 
podstatne ovplyvU.Ovaná systémom pd· 
f)ravy na umeleckých školách, kde dote· 
raz nebola príprava umelcov súčasťou 
odborného štúdia. V tomtp smere chys· 
Ume príslušné návrhy. Napokon budeme 
l,)lne podporovať myšlienku profesionál· 
nej pomoci v š irokej oblasti ZUČ, For· 
ma spolupráce bude tftk v l'Olohe tvori· 
~ej, ako aj v hodnotiacich komisiách, 
l'Orotách a \'lOd. 

U koncertných umelcov je trvalou úlo• 
hou zabezpečiť Ich ideovo-umelecký rast, 
po~porovať r ozvoJ talentov a hlavne dať 
im vhodne koncertné prHežttostl, naj· 
mä mladým. Pri zvýraznení pozornosti 
slovenskej hudobnej tvor be, chceme za
tnerať ich pozornosť na súčasné diele 
soclalisttck:el hudobnej literatúry a z 
bohatého odkazu svetoveJ klastckel llte· 
ratúrv na to najhodnotnejšie, 

v muzlkologicl<ei oblasti bude nutné 
zaoberať sa estetickými problémami, da· 
lej otázkami kritiky a v tomto smere 
v.oztHriť spoluprácu s českými muzikológ· 
ml a kritikmi. Chceme sa tieZ zaobe· 
rat koordináciou dokumentácie súčasné· 
'ho hudobného diania. 

Ktorl1 fi.lohy pova~ujeta pre Jtajblillie 
.obdobie za najaktuálnejile? ' 

· Z vlastltých podujat{ Zväzu sloven· 
ských skladateJov v skladatelskej ob· 
lastl Ide nám teraz o d0kladnt1 prtpra· 
~u IV. týždňa novej slovenskej hudob· 
nej tvorby, dalej o skladatetské kolok· 
vta pre vážnu 1 populárnu hudbu. Z 
cblasti koncertného umenia je tu t11oha 
zebezpečenla XIII. prehl1adky mladých 
koncertných umelcov v Trenčianskych 
T'epliclach a s ňou spojeného tnterJ)re· 
tačného seminára pre členov Kruhu ml a· 
Clých - klaviristov. Z muzikologickej ob· 
!asti pr1cbodf nám pripravit semtnár 
1,Aktuálne problémy st1časnef estetiky a 
kritiky" a VIli. ročntk seminára mla· 
dých muzlkol6gov a kritikov. Nal'lokon 
treba tu s):loment1f t1lohu ustanoviť Kruh 
zbormajstrov, ktorý má ovplyvňovať dra· 
maturgiu jednotlivých zborových telies 
a napomáhať rozvoju zAujmovel umelec· 
kej činnosti. 

Z celoštátnycl'i' podtUatt Zvi~U eest(o· 
slovenských skladatefov významnýnt 110· 
liujatfm bude medzinárodn9 ·seminár 
llllmdstickei muztk~161le • ~ 

·smerom 
k angažovanej 
činnosti 
seminár "Zábavná hudba v ČSSR". Na 
týchto podujatiach budeme spolupr.aco· 
vať, resp. ich pripravovať spolu s n a· 
šimi českými kolegami. 

O necelý mesiac bude jedno ~ perio· 
diokých podujaU ZSS, "Tfldeň DIJVI!i slo· 
venskej hudobnej tvorby", ktorý je bi· 
lanoiou najnovief práce i!lenov skla,da
telskaj sekcie. ~ko sa divate na toto 
podujatia a ako hodnotlte \\roveň slo
nnskaj hudobnej tvorby posledných ro· 
kn? 

Týždn.e nove j slovenskej hudobnej tvor· 
by sú v súčasnesti skutočne dobrou bá· 
zou, na ktorej v skoncentrovanej po· 
dolJe· prezentuje Zväz výsledky doslall· 
nuté v slovenske j hudobnej tvorbe v ob· 
!asti vážnej i populárnej hudby. Preto 
Týždne sú v zvlizovom živote predmetom 
veľkej pozornos li a stálej starost:livosli. 
Po uplynulých troch Týždňov jovilo sa 
nä.m potrebné spresniť konc.epc;iu tohto 
podujatia. A t ak v tvorivej komisii skiH· 
dateľov vyhr a nil a sa koncepcia v tom 
smere, že na Týždert novej s lovenskej 
hl.ltlobne·j tvorby budú zaradované len 
diela ni€ s taršie, ako dva roky, že pôj· 
de v prvom rade o premié ry ale bo prvé 
predvedenia v Br atislave, da le j - autor 
sa bude uchádzať o zaradenie svojej 
skladby, pričom môže navrhnúť viacero 
skladieb. Budeme mať ďalej n a zrel;all 
úmerné zastúpenie autorov čo do počtu 
zaradených skladieb, žánru a ich trva· 
n!a, pričom sa bude prihliadať na žán· 
re, ktoré z hladiska kultúrno-politické· 
ho sú dôležité (tvorba pre deti a mlá· 
dež, zborová tvorba a pod.) . .,Týždeií" je 
naezaj podujat!m celého Zväzu. Dbáme 
pritom prirodzene na to, aby diela spl· 
i'iali näročné pl'ofesionálne a ideové kri· 
tériá. Ako to vyplýva z všeobecného zá
ujmu z ohlasu v tlači, posledné Týždne 
boli ~celku prínosom do pokladnice sla· 
venskej hudobnej tvorby. Prirodzene, že 
zo samotnej koncel)cie vyplýva, že · tele 
o diela rôznorodé a že práve tu sa na
skytá prlle~itosť pre kritikov svojím 
hodnotentm na'j)On,\&Cť ďalšiemu rozvoju 
hudobnej tvorby. 

Ako aktfuantu dirigentovi i• v6m iste 
obnláiť blblka oblasť nášho koncert· 
nébo umenia. Slo•enskí interpreti sa v 
loru dl!iej miere podlelaji nielen na 
naiiom hudobnom ii'fote, ale kaldým ro· 
kom stápa o nich záujem al v zahrani· 
ň{. Podiela sa ZSS nejakým spôsobom 
na neuatále at6pajúeej trovni slovenské· 
ho in.tarpretalíného umenia? 

Oblasť koncertného umenia ie mi na
ozaj bl!zka, sátn sa zúčastňujem na kon· 
certnom živote a aj ako funkcionár rás· 
tol som v tomto pros~redi. A tak mi je 
milé konštatovať potešujúce výsledky 
práce aj na tomto useku činnosti Zväzu. 
Možno povedať, že ZSS sa všestranne 
staral a stará o rast koncertných umel· 
cov a že aj jemu prislúcha významný 
podiel na Ich stúpajúcej úrovni. Dokla· 
dom toho sil aj Prehliadky mladých kon· 
certných umelcov. Je to podujatie, kto· 
ré je dnes už záležitosťou srdca všet· 
kých členov Zväzu. Podujatie, ktorého 
koncepcia sa neustále domýšfa a kto· 
ré dalo nášmu kopcertnému umeniu ta· 
kých umelcov, ktorí preslávili naše in· 
terpretačné umenie na významných za· 
hraničných fórach. Domyslenú, novú lwn· 
cepciu dostáva aj XIII. prehliadka v 
Trenčianskych Tepliciach. Te venovaná 
35. výročiu Slovenského nlirodného poV· 
stanta. Okrem Trenčianskych Teplíc kon
certy odznejú tentoraz aj v Novej Dub· 
nici a Trenčianskych Bohuslavlciach. 
Budeme na nej prezentovať at víťazov 
Celoštátnej spev&ckej sútaže Mikuláša 
Schneidra-Trnavského. Novinkou bude 
zaradenie džezového koncertu. · 

Zväz slovenský'ch skladateľov ďale! 
spolupracuje na dalšom významnom po
dujaU nášho hudobného života. Ide o 
Prehliadku slovenského koncertného 
umenia v Ziline, ktorú pripravuje Slov· 
koncert. Prehliadka je po dlhšom čase 
príležitosťou na prezentáciu šťrky slo· 
venského interpretačného umenia. Te 
prehliadkou l,lil)elcov nad 30 rokov. Toh· 
to roku Ide o klaviristov a spevákov. 
Napokon zmienim sa ešte o medzinl:í· 
rodných s11taž1ach, kde ZSS má rov· 
na}!:o svoj podiel na poskytovant prile· 
žitostf pre koncertných umelcov. Ide to
ti~ o ich kval1ftkovaný výber, ktorým 
sa dáva mladým umelcom neocenitefná 
možnost overenia vlastnýcll kv aUt a spo
znávania drovne interpretačn~ho umet1ia 
zo !it'ókého asl)ektu. 

Zriz aloYenakfeh skladateloY kalclo· 
rol!ao rodiraje noje. raC1 o aovfch fle· 
... • •• Jllleclfeh aklatatelaY, inter• 

prstov, muzikológov a t<ritiliov. Ako hod· 
notUe ich aktivitu? 

V tejto súvislosti chcein sa zmientt 
o Kruhoch n1ladých, ktoré už dlllšiu do· 
bu, a možno povedať, že vcelku úspeii· 
ne, rozvija jú pri Zväze svoju činnosť. 
Od tejto činnosti závisl potom 'kvalita 
a aktivita práce tých, ktorí sa ·stanú 
l'iadnymi členmi. Tak napriklad v roku 
1978 evidovali sme v Kruhu mladých . 
koncertných umelcov 43 umelcov. Vo 
februári uplynulého roku abso lvovuli v 
štyroch s lm pinách 21 koncertov v čSH 
a SSR, VIacer! vystúpili brigádnicky v 
závodoch a olcrajových častia c h Br uti· 
stavy bez nároku na honori'tr. V posled· 
nom štvrťrolnl zas absolvoval! mladf 
um1~lc; i v tt·oc!J s kupi nách ll konce rtov 
v ČSR v rámci spoločných koncertov s 
če:; l\ými umelca mi. Na sctnini.íroch mia· 
clých muztkológov odzneli zas v prednr;
sených príspevlm cll ana lv licko-krili.ckô 
prispevky o na jnovších dielach sluven· 
ských skladateľov. Do uvedenýc h podu
iatJ su alct!vne zapojilo 13 mltHlých mu· 
zikológov. Hodnota ich pl'íspevkov ukú· 
zala, že v!ičšina č lenov Kl'uhu mladýcll 
muziko l6gov mú ~unce zapoj iť sa nuozu i 
al<tivnc do poduja tí Zviizu. 

Mladí :;k ludaleliil s a p retls tavi li u ká:l· 
kami svoje·j tvor by v má ji minu lého ro· 
ku v rámci skladateľských kolokvií v 
Dolnej Krupej. Úalej uskutočnil! prvú 
vzájomntí akciu medzi aktl.vom mladýc h 
pr! českom zväze a našim Kruhom mia· 
dých. Členská zókladiía Kruhu mladých 
skladateľov nie je však dostačujúca, 11 

preto so súhlasom VŠMU pri jali sme 
do svojich radov štyroch posluch<íčov 
skladby s presvedčením, že práve oni 
prispejú v najbližšlch rokoch k aktivi· 
zácli mladých skladateľov. 

Hoci sa konštatoval na V. zjazde istý 
pokrok v oblasti hudobnej kr itiky a ptlb· 
licistiky, situácia je naďalej málo uspo· 
kojivá. Ako by sa podľa vás dala zlepšiť 
situácia na kritickom fronte? 

Situácia M krlttckom fronte naoza1' 
nie ie ešte tal<ii, alcá by pre rozvoj hu· 
dobnéllo života bola žiadúca. Svedčia o 
tom aj nedávno u niis pri jaté opatrenia 
na vytváranie predpoklncl.ov pre rozvoj 
kriticke j aktivity. Podľa týchto opatren! 
vychádzajúcich z dokumentov o zhodne· 
t eni súčasné ho stavu literárnej a ume
leclcej kritiky, budeme venovať v budú
com pracovnom obdob! zvýšenú pozor· 
nost vytváraniu potrebných podmienok 
Pl;e rozvoj urnelecko·kritlckej aktivilv. 
budeme sledovať rllst idcovo-odbormJi 
úrovne, najmä mladej kr iticlcel generá
cie. Javi sa tiež potrebným vypracovať 
vhodné stimuly a organizačné formy na 
systematické posilnenie spoločného f ron· 
tu českej a slovenskej umelecke i k riti· 
ky. 

Zaktivizovanie hudobno-krit ickéiJo 
frontu bude sledovať aj pleniirne zasad
nutie členov Zv!izu poča s IV. týždtia 
nove! slovensl,ej hudobnej tvorby. Na 
tomto plenárnom zasadnut! odznie napr. 
referát prof. dr. Kresánka nu t ému : Úlo· 
ha hudobnej vedy a krlt!kv pr! hodno· 
ten! hudobnej tvorby, ďalej preclnášlc ~ 

Slovenská hudobná kritika, iej stav a 
problémy (dr. Nováček), otázkami súvi
siacimi s hudobnou kritikou s a c!alei 
bude zaoberať dr. Mokrý, hudobno-dra· 
mutickou oblasťou M. Tm·!k, zborovou 
tvorbou I. Hr ušovský, kritikou .v dennej 
tlači E. Cunderlílwvá, vývo jom hudobnei 
kritiky prof. Albrecht, rozhlásom a te· 
levlziou z tohto aspektu dr. Urslnyová. 
Nanajvýš potrebné je usporiadať spo
ločné stretnutia skladatefov. int~rpretov 
a kritikov pri rôznych podujatiach, kde 
priamo odznievajú novovytvorené diela. 

V posledných rokoch sa obzvlášť často 
konitatoval nedostatok odborne j publi· 
cistlky v oblasti populárnej hudby. Zmeni· 
lo sa za uplynulé dva roky niečo na tom
to konštatovaní? 

Pred tromi rokmi utvoril sa u nás 
Kruh publicistov populiirne j hudby. Sú 
tu poväčšine absolventi novinárstva. a 
tak s a pre tento Kruh usporiadali po· 
dujaUa zamerané tak, aby sa poskytlo 
čo najviac poznatkov týkajúcich sa hod· 
notových kritérH zábavnej hudby. Usku· 
točnilo sa napriklad stretnutie s vede· 
ntm casopisu Populár, ďalej I. Wasser· 
ller&e11 oboznámil ~lenov s priebehom 

nieaziná.roônýcn ôžezovycn festívaiov .., 
Pl'ahe a Vut·š ave, per tn1ktovaná bola 
koncepcia slovenské llo Fes tivalu polltic· 
ke j piesne l Bralislnvske i. lýl'v a U\ikU· 
1.očnilu sa s tt·etm1tíe s rna lizáter mi· a 
autormi slovenského muzlkú l u ~~~vrano 

z predmes ti a. Kt·uh publicis tov md 10 

členov , no s ukti.vitou týchto čl enov ni!~ 

sme eii te spoko jnl a hľa!lclme sj lepšit: 
organizačné fo rmy pre túto č innost Na·· 
pokon skvalltnenie vidhne v pln Hj sú~ 

vislos tl s problematikou celého huclob• 
no-kr itického fron tu. 

Potreba založenia celoštátneho 1.väzu 
pri zachovaní obidvoch národných zvli· 
zov - Ceskoslovenské ho zväzu skladate• 
ľov - sa v roku 1977 stala skutoilnos• 
ťou. Ako sa osvediHla v praxi nová ilttuk~ 
tíu•a zväzových orgánov na čele s fedeJ 
rálnym zväzmn? 

Nová š truktúra zvHzových orgánov je 
eš te čerstvá , mladá, už sa tu však vy~ 
hradll! zásady spolupráce, ktoré pred• 
stavujú zdravú základňu pre c!alšl raz• 
voj československého hudobného ume• 
nia. Pretlovšetlc ým Zvl:lz českoslovenu 

ských skladateľov a národné zväzy majď 
pevne s klbené plány činnosti, a t o. ~í 

už tele o plány na rok 1979 aleiJo . pl(m·:r: 
dlhod ol.Jé. Zväz slovenských skladateľov 

mal tú česť, ako prvý realizovať v Do!., 
ne j Krupej prvú culoštiítnu akciu Zvli.• 
zu československých s kluclate rov. V tom• 
to smere bol aktívny náš Kruh mlncl ýd r 
sklullatc ľov. Elo o s tretti utie 1llladýcl1 
sk ladateľov ZSSR a ČSSR v dt'íoch 27.11. 
nž :L . 12. 1978. Podujatie naclviaut lo na 
obdobné stre tnu tie konané v roku 1B76 

v Prahe, v r oku 1977 v Moskve a Lc• 
ningrude. l'oclujalic sti plne vyc!m•iJo a 
možnos ť vzá jomného pozná vania mla• 
dýL:h sl<lmluterov, konfr ontácia tvorby a 
tvorivých názorov ukéizala s a veľm! užiJ 
točnii a plodná. Pr1:1covné vzťahy medzi 
Zvä zom československých skladaterov a 
národnými zväzmi boli hnecľ od začiat• 

ku upravené vzá jomnou dohodou, priro• 
dzene, že veľa ešte v týchto vztahocli 
dotvorí živú prax navy!mutne luu·monic· 
ke j spolnprilce. V súčasnosti napríklad 
i cle o (l pra vu reldcif, !do ré vyplýva jú z 
pozície ZvUzu 'česlcoslovenských sklada• 
teľov ako zástlJ.PCU vo vzťahu k zahra< 
ničiu. 

Funkciu vedúceho tajumn!ka ZSS vy• 
lmnávate súbežne s aktivnou tvorivou 
dirigentskou ilinnosťou. Ak·o sa v6rn da· 
rí zladiť tieto dv~t náročné úlohy? 

Skoro 30 rokov som pr acova l v ko• 
Jektlve mlaclých ľudf Lúčnice. Za ceiý, 
ten čas som dirigoval, vylmnával funl'" 
clu riaditeľa 1 ďalšie verejné funkcie. 
S tihlo ma teda to, čo môjho otca. VždYí 
som si musel zlaďovať plnenie viacerýcl1 
úloh. A tak je tomu 1 teraz. Len zdra• 
vie aby slúžilo, a potom bude aj dosť 

síl aspoii pre tie najbližšie rôčky. 

Na decembrových Dňoch čs. kultúry 
v Bulltarsku l'eprezentoval našu hudobnú 
kultúru pod vaším vedením aj Sl)evácky: 
7.bor Lúcníce. Dopoiluli sme sa o vef• 
kýr.h úspechoch vašich koncertov. Kde 
všade ste v Bulharsku vystúpili a Hkíi 
dojmy ··ste si odniesli z tohto zájazdu? 

Vystupovali sine zvlicša v severnej čas• 
ti Bulllarslm, a to aj v družobnom mes• 
te Ruse, k tor é obha ju je v Bulharsku už 
rlllJé roky v pomere v Sofii a Vame svo• 
io zborové prvenstvo. Na medzinárod• 
nyclt súťažiach čas to som sa stretáva{ 
v naozaj ťttžl,ých zó.pasoch práve s bul• 
ll arskými zbormi, ktoré - vzhľadom nu 
výborný hlasový materiál - predstavu~ 

iú vždy pre československé zbory, vliž• 
ne nebezpečie. Celý s tav zápasov na me• 
dzinárodn ých súťuž!ach s bulhars kými 
zbormi je zatia ľ nerozhodn9. Na oosled" 
ne j sítťaži sa niim podarilo zvíťaziť !Ta• 
lianskoJ . Mal som pr eto veľkú re.dosť , keď 

nás v mestách bulharského severu vťtali 
mo j! dávni známi - dirigenti i spéváci. 
v llfuclisku živo reagu júcu časť obe cen• 
s tva tvorili práve dirigenti a speváci. 
o to cennejší je preto úspech zboru 
v t omto prostred!. Vefml milé spomlen• 
ky ·mám na závHrečné vvstúpente Dn! 
čs. kultúry v siile Bulharskei filharm6• 
nie v SofiL Bol to skutočný triumf. Na• 
pokon poznatok nte stce nový: zborovv 
spev sa v Bulharsku teš! veiket obrube 
t sta rostlivosti zodpovedných funkcl oná• 
rov, české a slovenské zberové skladby 
sú v Bulharsku známe a v poslednom 
čase vyšla v BĽR naozaj reprezentačná 
zbierka 'česlwslovenslcet zborovei tvorhv. 
v k tore j významné miesto maj(! aj sk lad- · 
by slovensk9ch skladateľov, ktor! tej to 
tvorbe venovali celoživotnú pozornosť. 

Pripravil: A. f;ABAUJR 



Profily mla~ých 

ELENA HANZELOV Á 

- sopranistka, odchovankyňa bratislavského konzervatória v 
spe vá ckej triede Idy Cerneckej. V roku 19&8 ziskala 11. cenu 
na Celoštá tnej spevlickej súfaži Leoša Janáčka v Luhačovi
l:iach , v t'. 1!173 bola finali5tkou medzintirodnej sítťale Praž
s ké jar a v tom isto.rn roku na ll. celoštátnej speváckej sú· 
faži Mik uláia Schneidra -Trnavského ziskala 2. cenu. Úspeš ne 
účinkovala a ·j na VU. a IX. prehliadke mladých ·konce rt · 
ných umelcov v Trenčianskych 'l'l:pliciach. Od r. 1975 je Ele· 
na Hanzelová členkou Zväzu s lovem;kých skladateľov. Viac 
t•okov ž ila a umelec ky bola aktlvna na východnom Slove ns ku 
- Preš ove. Do Diva dla J. Zábonké ho sá dostala r.ez via· 
ccro pôsobísk : SĽUK (191i9-70 ), viedens kú Volksope r (1970-
71}, a br atislavskú Novú s cénu [pol roka v sezóne 1971-72). 
V prešovske j spevoh re bola v roko1:h 1972-76. 'fi e to r oky boli 
poznačené n ie len v.ia r.erými spevohernými pril ežitosťami n a 
javisku, ale a i štítdlom rozsiahleho r e pertoá'r u , ktor~ :r.ahrňu 
je piesne a k oncertné árie Caldaru, Glucka, Mozar.ta, Be'etho
vena, Schumanna , Schuberta, Dc bussyl10. Cajkovskéh o, Glie · 
r a, Glin k u, Rachma ninova, Musorgskébo . Sh·aviu~kého. It 
Str a ussa, Dvoŕáka , Janáčka, Kfii!ku, Fre~u . Cikkera, Suchoiia. 
Kowalského, Ba 2 ina ... a ďalši eh dom-ácich i svetových sk la 
dateľov. 

Od r. 1976 j;: E len a Hanze lo
vá slobodnou umelkyňou - čo 
znamena n ielen vera času na 
štúdium, ale l väčšiu zodpoved
nos ť voci v lastnému umeler.ké· 
m u pwfilovaniu. Jei usi lovnosť 
vsak n e pofa vuje: š tuduje a brú
si si or a toriá lny, kantáto vý a 
Qperný t•epe rtoár. Spomeiime. 
Z:e je v i\om o. i. i sopránový 
p art z GreSá kovei Vokálne j 
symfónie, Janáčkova Glagolská 
omša, Dvoi;ákova Staba t ma
t er . Requiem , Sviltá Ľudmil a . 
Svadobná košeľa, Verdiho Re· 
qulem, Schubertova Seren á da a 
Salve Regina ... 

Z opier má naštudovanú po
stavu Agáty z We berovllo Ca
rostrelca, Mascagniho Santuz · 
zu, Pucciniho Manon Lescaut, 
Mimi. Maciame Bu tterfly, Verdi
h o Desdemonu, Cajkovs kého 
Jolantu, [anáčkovu Káťu Ka!Ja · 
novovú 1 jenttfu, Ca jl<Dvského 
Taťjanu z Eugena Onegina. 
Múdr u ženu Carla Orfía - l 
Ka tr e nu zo Suchoňovei Krútilil· 

vy . Tú to p ostllVU pre ct sp 1eva iH 
aj autorovi a u kázk<J n a lwn
certuom pód iu potvnli ln. ž~ 

Ele na Ha .\ Zt~lová by do k(tzalu 
vnies! do postuvv nové odtien
ky výrazu. 

Má mladoctramatlc ký soprán . 
ktorý je svie ž i a hrejivo jem· 
ný vo vysokých tónoch. rozžia
ren ých bez näsi ln éllo fors!t·o
van ia . . v s tredoch rm\ . vrúcnosť 
a schopnost tvarovať. melodic
kú li nku i výra zovými , clvna · 
mickými p rostr iedkami. Má vo
kálne predpokladv a jeden veľ· 
ký dar, k torý iei pomúha štu
dovať 1 pohoto vo reagovu(: al)· 
sol útnv s luch. Práve on je i 
tme cr v prvé dni tt·valého bra
tisl avs kého p obytu [v novem
bri 1978) J)Omohol pri záskoku: 
pod tak tovkou d r . Cudovita Raj
tera a Ladislava Holás ka s polu· 
účinkovala v Schubertove i Se· 
renáde pre sólo . ženský z bor 
a orchester [hral Slovenský ko · 
morný orchester l. a v Sil l ve 
Regin a od toho Istého antora. 

Novinku nacv.fc!la í:Iosfova za 
je de n deií - pričom · n a• dil:'u 
hom abonentnom koncerte sl 
dovolila už n ielen Pl'of eslonál
ne spievať, a le aj .,niuzlcíro
vať". Kritik na margo jej VÝ· 
konu napísal : .. . . . pre och ore· 
nie V. Str acen skef spievala ElfJ· 
na · Hanzelová . .. Podala, na jmä 
v Serenáde. o bd ivuhodný vý
kon, až sa ne'c hcelo vet•!(. že 
sa pripravovala prakticky je, 
cien det1'' (-lp- clt1a "27. XI. 1978 
vo Vf)Če t·n !lcul. 

Mé\ prijemn ý vzhľad. š kodél 
že ho n emožeme oceniť a uhod 
notiť ä i na opernom JllViSkLI 
Hosťovala síce v košickom Stá l 
n om di vadle [ OdfOVé! Múdrt~ 
žen<J a Le hi! rov Pagani ni 1. no v 
Bra tis lave s a zatiaľ éiÍw operná 
speviíčka neuplatnil a . Jei p les 
iíový r eciWI 3. clecembn t 197H 
v Mi rbachovo m pa llíci v Brali 
s lave. kde v órigintí lnorn Ja · 
zyk u uvtedlá niekoľko skvostov 
pies1lov8 i l i le ratúry , bol vyda· 
r8ný, koncentrovaný, umeleck~ 
pdso l)ivý. Dostojnc uviedol túto 
mlad ú umelkviiu na bratis lav· 
ské pódi um. k de mtt a rn bfcit
päsobH tak, aby svo ju umelec· 
kú povesť prelllbi la , povýši la 11 
ešte vyššfm métam - presne 
v zmysle skromného výroku 
že pra vý umelec nľkdv nemôže 
byť so svojou prácou absolút· 
ne s pokojný. Elena Hanzelovú 
je húževna-tt1, sympatická a 
~kromná umcll<vňa cheB 
pracovať a odovzdávať výsled · 
ky svnt lw talen tu l p rHto . le· 
bo ie v opt!múlnom spevúckum 
veku. kedy teclluické ni\vvkv 
precM tlza JCt v majstrovské 1111 

l'<ílmnie s b lHsom. St{Jie chod í 
l< svojej pmľesorke. verná iP.l 
n1e t6cle ll prHsvedc:cníu. io ni e· 
l<o ľkonúsolJné výnwnv lJlaso 
vých pedagóRov ncmožu spevti
kov i po mócf . je presveclcena. 
J.e umelec musi mať kontrolll 
mi mo seba, z odstupu, z fud· 
ského nad!Jfad u. ktorý 111~n <'l · 
11radf žiactnv rn ugne toľ(movv 
zázn am (ako ldvHk pr!tom ný n11 
každom VHI'I)jnom vvstúuenl 
lnito S[)IJV(i!;ky l. 

MomfHltiilne stoja pred t'íou 
úlollv viace rýc h l<nnccrtov. po 
skvtnutých Slovkonce r tom. Nn 
~úver ro l(U Ul7!l osobne vyces· 
tova lu do Prahy, aby v Ceskom 
hudob nom fonde nadviazala 
kontakty ä vybréila s i vllodné 
súčasné c:eské piesne a cyklv 
na doplnenie r e pe rtoú ru -ved 
právB táto ob l asť nie ie zatiaf 
zastúpená v ie i rcpertotlľi. Vu 
le b r> uí.tJ.'! budl:l spievu"ť na dvvCll 
zväzových koncer toch poriada· 
ných už tradične v úzke] s po· 
lupráci s love nských a českých 
ume lcov, v má fi fu čaká reci· 
tát v bra tislavskom Primaciál 
nom paláci. na k tor om o . l. od· 
znejú českos l ovenské prem ié · 
L'V japo nských umelých piesni 
a Pro lwfievových Päť piesnr bez 
slov. V it"ili bude sp ievať na 
cfalš<!i Prehliadke mladých in· 
terpretov v Trenčianskvch Tep
li.ciach. U vita la by ä i d alš ie 
možnosti komomého i koncHrt· 
n éllo muziclrovania - o OJlerP. 
ani nehovoriac. Je to však ibo 
le i vec? T. URSINYOVÄ 

Aký bol terla výsledok? 

Tucet otázok 
Hanušovi Domanskému 

Asi dosť nezvyklá o tflzka 
prečo ste sa s tali skladateľom'( 

Povodne som chcel byť lekéi
rom. ale olminosti nalwmec 
rozllodll imič. Moja nwmicku 
aräla výborne nu lduv1r1. na 
l\turý som sa ai Zé!Či:!l u~ iL J~ l o 

1u i to pomtn·ne slusne. Po čéi
se lllét prestalo u~pokojovar tu. 
co ~om musel cvič iť ( J)OZn<lte 
LO l. R11dosť rni robilo impt•ovi
lovaf o začal s om písať a i drob· 
né sl\lad by o tam l<desi to za
ca lo. 

Vede li by ste definovať oro
ť !!siu skladateľa ? 

Slovo skladateľ v<:ntl<lo zo 
~ l ovenského - skladať a an· 
glickéllo tel i - povedal tme
i;o ]. Inak nemám rád cleft ui
cie. Delinfl.: ia znu11wna n teco 
vopr ed tlnnél1o, nemenné.lw. 
mate Jnalický vzorec, suchý 
!akt. A komponovt:~nie je čm· 
nost, kde hru významnú ú louu 
ľa ntázia . 

Co je podľa vás poslaním 
mladého skladateľa? 
Hovoriť rečou sCt(;a:méllu 

mladéllo človeka. 
Ste jedný m z mála s ld<tdate· 

ľuv svo jej ~em! rác iu, 11 b udbe 
klul'Vch cit a Vfľétz siuja uad 
l<u mpoz ié nými u r o biCl!Hillli. ľl'e
i:u ? Má to uiei:o spulut:né s va· 
ším ume leckým kré d om? 
~om pr esvedi:env, ze lJcz t1J 

!JO i\I)IH> Z(lZl tku nernoze exi~to 
v at sila umelcckt) 1 vypovtlclP. 
Hud ba musí smerovur tlo vnm· 
L' il človeku, musi uúiw Jtľact<J l 
rezonanciu, ~umozrejme ľHlJVv.; 
slnli umeleckýmt fol'ltJHil li. v 
z tvute preifvanw toľku zúZll· 
kov . to ľ ko pri t>ehov krilsn vch 
t t rpkých, k tol'é sa núm h lbo ko 
VľÝVél j Ú do PéllllHli. kloní -al 
keď si to mozno IWuvedo· 
mu Je me -nás nwn iél. uld acta]u 
Sí.l V n ús , ObO]ll!Clllll ll ílS CilO· 
Vý SVet, aby llilS l l USkliľ l llŠPI· 
rova lt. Str!JCame, ubv sme znu· 
Vil naciJádzal i. U:t. preto umrl· 
Ilie U ŽlVO t lHJIUÓZll IJy( Ocl se 
oa oddelené kéitegórie. Mu~tä 
sa vzli jO!IllHl tloplfwf H p restu
oova C. 

Doposiaľ s me s a vn vašei 
tvo l'lw , ok l'l:m zborových die l. 
nestr etli s komorrHrll skladbou. 
l'tore j hlavným in šuir:ilorom 
sa s ta la literál.'"na uredlo ha . Z 
akého dôvodu? 

Nie je to celkom pravda. spo
meniem svo j .. Son et tumler e" 
alebo kan tlltu ,.F i ~1t lux". k toré 
som napfsal pred 10 rokmi. Pri· 
znám sa. 2c milnjem poéziu. 
Ale zh udobnil obs11l1ovo zá.važ· 
ný a silný text Je nesmierne 
náročné a ťažké. Vždy som bo l 
toho núzoru . ie sp ievať len s lo· 
vá bez hlbšieho hudobné ho 
umocnenia nemá zmvsel. Ako 
!"o urobít, to je otázka. s !(to· 
t·ou sa práve tP-raz snaž1 m vv· 
rovnať. 
čo ie podľa vás pr e sk l.adate · 

'ľa na jväčší mor á ln y záväzok? 

Snfmkii: J. Vrlfk 

A vnči komu? Voč i s e be či ~ o· 
či poslucháčovi? 

éo povHcltJ ť. kedv poveclaf a 
ii kO poved !l f . [l! to ZOdpOVl<U· 
no~! voči poslucháčovi a na
I'O Cnosť k ~~J!Je . 
čo pn.! vás znmnen a jO llliÍ· 

mv awanl~éli'da a experimenl? 
Hféldanle. BB<!. tvunvéllo hľ!i· 

clan la IH~(;Ci i<B lillE! VÝ I"ti<:llé l V l) · 

rivc činy l 

Vo vaše j funkcii v Cs. !'I JZ

ltlase vám IJJ'e chá dz;l t•ulwml 
mnu:t.stvu dumáce i i ~ahraruč
ne i it nd!Jy . Máte zrejme náwr 
na ítroveit a zal'ade nie s úČH!;· 

nei s iovenskei hud bv du eu
r:'l!JSl<ebo lwntcxtu .. . 

SIIJV(Jtl~l<tt lntt.l lw 1e VÝZI1í:1111· 
nou súbtsťou ~mr·ópskel hudub
nej Jwltúrv. do ktoreJ SH zapi· 
sa l<l rnno ltým t Z!ll l11nw výml rl le 
lalni. ľento f11kt potvr clzuitl ll\ 
:w n kl"étne m~Jdzinlirodné (Jsoe
cll y. 

Ktn!'ých sk ladateľov n bd iv u
jete? Stali sa nicktori p re vás 
VílOl'U nt? 

Mozno ll! to d ivné . a le sCl 10 
sla ln St t'ävinskii. Honcg~er a 
[anttčok . ·U prvého obd ivu 1e10 
zmysel pre tvorivý eXJ)e t' ill iHnt . 
u clr uh éJJO hlbokú ludskosf a u 
trtH1!il1U krehkO poéziu ielin llu.~ -
dobn é l!o sveta. 

Aké mumentv sa vám i<Jvill 
v inšpiríir.ii na id éiležíteíliíe? 

Všotky , ktoré nás uči l'! žiťl 
Coho bv s i mal mla M človek 

na jviac väžil? 
eudskosť, sl<romnosť. (Jprhn• 

nosť. priateľs t vo a lásku. 
Co ie pod ra väs pre um e lca 

na iddležitejš ie? 
Ostať z milsa a kosti. Vá žjt 

si i:loveka, jeho prácu. nech ie 
akfllw ľvek. rozumieť 1et1o \)O
lestiam, Etl e ,Ili ráctostia nľ. ve
dieť rešpektoviJf prácu svoiir.b 
lwleROV. 

Pripravila : V. A llAMČI A.KOVA 

SBATÔŽKOM 
A KROŠŇOU, 
ale kam? 

SLOVENSK? ĽUDOVY UMELECK''! KOLEKT]V·: Premí~
rový program S batôškom a krošnou, 17. Xll. 1978, Nd
mel: dr . K. Ondrefka, CSc. Scenár: J. Kubánka, zasl. 
umelec a dr. K. Ondrejka, CSc. Hudba: T. Sal va a S. 
Stračina. Choreografia: J, Kubánka, zasl. u,me,lec a 
D. Struhúr.. Scéna: Tng. V. Gruska. Návrhy kostýmov: 
š . 1\isová. Dirigujú: J, štelzer a 1. Matuss. Réžia: J. Ku· 

Dramaturgia - pred ňou stella neľallká úloha, pretože 
sa musela vyrovna( r; prvom rade so základnou povahou 
programu - nárokmi komorného ladenia. Na rozdiel od 
doterajsích bežných zvyklostí zvolila dr·amaturgia mono
tematický program s V.strednou my!;lienkou: drottlra pu· 
tujúcel!O po Slovensku. To samo o sebe umoUwvalo 
pomeme iiirok.tí výber výrazových p1•ostrtedkov, ich va
riabilitu vo vsetkých prejavoch - lwdbe, pohybe a slo
ve - i mieru stylizácie. A tu do!ilo k nedorozumeniu, 
myslíme si, že k zásadnému, z ktorého vyvier a ou:ízka: 
kde ostala tednota vyfadrovactch prostriedkov? K tomu 
poäOI!Jka.me, že výber programu z hladiska dramatur
gie SĽUKu je prijateľn.zí a jednoznačný a otázka te mie

·rená na vlaslnú umeleckú realizáciu programu, vztalw 
hudobného cílenia a pohybového vy;aärerlia, vztahu V!í
tvarne; zložky k celku, clra.rnalíčnosti atď. Tieto rl6le'ži
té !itýlovotvorné komponenty zostali izolované, osama· 
lené, /Jez viditeľne; vzáiomnet väzby a spoločného Ja· 
zyka. Ide v prvom rade o prvú časť. 

Hó.dam na;väčštm problémom premiérq te diametraÍ
ne sa zmace vyjad1·ente choreo{jrafa /. Kubánku v pr·z;et 
časti, ktoré nekorespondu1e s hudobn!ím c!lením a v1i· 
;adrením skladateľa. Samo o sebe te doslatočne nosné 
a tnz;enčn.é a ťazko napodobtteľné. Respektute regt r:rnálnu 
pr1slušnost, samozre;me u ·ansRonovanú spôsobom chrt· 
rakterizu;úcim J. Kubdnku. Te ale nepochopitelné, ako 
mohlo dôjs( k tak rozdielnemu vríkladu. O choreografovi 
ani o · skladateľovi nemožno predsa lwvoržť ako o začid· 
tot!n!koch, resp. o ic/1 nedoslatocn!ích skúsenosliar·h. , 
Veď existencia SĽUKu je nerozlučne spojená prt!ve s 
menom Kubdnku a jella umeleckou tJlí·poveďou. Chl.{b'a 
sa musela stat niekde inde. Ale kde? Eládam už v .pri· 
prave tohto programu zo strany vedenia SĽUKu. Druhd 
časť programu je podstatne mene; rozpomá už a1 t 1ím , 
že si jej tvorcovia na~lt aspoň spoločn.Q tazl.{k, nie nt1-
r·ol'nlí a veľa naznačil/líci. K aktlz;am tetto časti paiet 
prezentovanie náde jného choreogl'nfa D. Struháro - TJe
rlme. že nezostane len pri t ýchto tanei..'n!7Ch kreáciál"!h. 

Z.:. celkove; dramatičnosti by pro.~pelo u;asnenie pn.~tn. 
vy ärotťlra, ktm•á spáia diatlie a ;e urt.'utúcim. Pl'l! knm 
základne; my.menky. Slťílo by za ú11ahu ;al2o väč.~ie 
a aktívnejšie zapojenie do cle;a a ;ednotlivl}ch tanr'm. 
Použitie slova te nosn(> 1 obsažné. 1 kPcl' niekf~clzt br; moli
lo byt mene; patetické. 

bánka, zasl. umelec. · 
Pod pojmom SĽUK st kM.dý d ivák, náhodilý či pra· 

v idelný, a samozrejme, i ori.born!ci predstavutú takmer 
ideálny . obraz bohatých tradícií slovenského ·· ľurlového 
umenia v tej najkraj!ej podobe a umeleckom umocnen/. 
Nie ;e príJemn~ konštatovať, že tomu tak uz dlhsiu rlobu 
nie je z príčin uiac alebo menej známych, resp. objekt iv· 
nycll, čt subjekt!vnych. Keď si uvedomíme vplyv tohto 
profesionálneho telesa na vedomi e a formovanie vkusu 
!;irokých vrstiev, zisttme. Ze absencia jeho prinosu k 
pojmu nt!rodná kultúra narástla v neddvnych rokoch do 
značných rozmerov. Určitým zobudením pre všetkých 
boli programy z obdobia l'Okov 1974-75, u ktorých sa 
ob1avili prvky signaltzujťice možnosti prekonania cel· 
kove; stagnácie SĽUKu. Od tohto času prameni na!;a 
viera vo 'vznik nomích umeleckých diel s nevyhnutn.!}· 
ml komponentami estetickými. ideovými, profestont!lny· 
mi, spoločenskými. Preto sa at poslednti premMra oča 
kó.vala s úprimným a netateným zdu;mom vsetkých -
t tých, ktorým bola situt!cia súiJlSl4Ca s pr estavbou tohto 
~-2~ . ... 

V čom spočlva nejasnosť ? Mysl!me si, že tento pro
gram je predsa len w·t!ený siršiemu publiku a ;eho cie· 
tom nemd byť experiment a progresivita za každú cenu, 
i keď a; lieta prvky sa, samozre;me, očakáva/ú v progra
moch tohto telesa. Voľba kompoztčného iit .fílu a hudob· 
ného vyjadrenia by v~'ak mala byť v oboch častiach 
irlentická a rovnorodá. Spo;zt dvoch skladateľov tak od 
Ušného kompozičného zamerania do ;eclného monole· 
matického programu te oušem prina;merze; netaklické 
Nechceme tu upozor1~ovat na nezínosnost { Salva}, 1·esp. 
neu;asnenost a nevyrovnanosť {Stntt!ina} prístupu tedné· 
ho alebo druMho skladateľa k folklórnemu · mat eriálu. 
Otázka štýlovef anal.fízy je však zó.ležitosf muzikolóqov. 
Nás úroveii hudobn!íCh kompozícii zaujíma predovset· 
kým z lzľu.diska celkove; dramaturgie programu. z aspeft· 
tu vztahu skladatela a choreografa. K tomu treba po 
vedat, Ze dr.ešn_q stav percepcie diváka tohto žánru taž 
ko stró.vt spôsob hudobného vyjadrenia v prvet časti 
Mr~slíme st však, že t tento spôsob prístupu k folklór 
nemu materiálu z hľadiska r ozvoja pohľadu na ľudov~ 
umenie i celkového stavu ešte stále romanticko .. senti · 
mentdlnehD cht!pania ludovej tradícte mtf svoje tY{JOdstat ..._ 

. Členovia tanečného súboru odviedli maximtílnll _ri.fJ.· 
kon., technicky V!í raznrí. zanteten.1í a úprimmí i v /JOla· 
hách im nezvyklých - hudobll!ích l hereck2ícl2. 

Absolut6rillm patrí al Vlíloarner stránke - kost l}mom 
a scéne. Samozretme, že ani ich neobchádza p1·ecJchá· 
dzajúca výhrada, tQkajúca sa tednoty oytadrovactch pro
~triedkov rJ prve, čast r programu. VQrazn~ boli vstUP!/ 
ookálnej skupiny, kiOI'é sa na;adelwátneme prtbZW li 
pravdepoclobnému zámeru dramaturgte. 

Tento rozporuplný premiérov.fí progŕam vyniesol opä
tovne na pom·ch. probl~m symbióZ!/ tednotlillfÍCh zložiek, 
urtJu;úcich výslednfí efekt predstavenia, podľa nášho 
názoru nielen umeleckzích. Vedenie SĽUKu b!! malo uvá· 
ženej~ie prezentoval svotu prácu , exploatovať vQrazn.e 
a ;ednoznačne svotzch tvorivzí ch pracovnikov a v doko
nalom súlade prezentovať ludové tradíciP. Po posledne/ 
premti'!re ta'tko určit lfni!l a smerovan i" ;" ''n ori11"P • nko 
1 Jet hodnotu. 

& batô!kom a ~. t.$1 kam.l. ~ 



Ceskoslovenská 
.premiéra 
Mŕtvych duší 
v Brne 
ú,Jeľná dramaturgia Statnello di vad la v Brne ow · 

k\ ap i In opä ( t'i:IZ Un om Jll lruunadue j zcivH):nostl : 20. de· 
Cfllllb l"i; 1978 cJO~lu !OtlZ V ] 1:1 11i.iČIWVUill I I I Vil(li f: P O t!l il ýt: !J 
a l"lci i'Očn ý c ll pl'fp t·aviÍcll k cBshoslovt~nskel prcmtét·c 
Mŕtvyt:h duší, ktoré potlľŕl uesmrtefnéllo Gogo fovllo ná· 
n:~tu napísal soviets ky sk ladatP.ľ Rodion K. Sčedrin . 
V uáväznosti nil ntskl1 ope rn (1 t radíciu koncipoval sice 
Ši~cctrin svoje d ie lo ako fantuzi jné, voľné .,opr.rné scé· 
n~ ". v slwtočnosti však vytvoril huclobno·d ivndelnv t\' HL" 
v~·sol<ého stupňa integrity. Dielo fascinuje - napriek 
ostentativne zdôraznen ým rozm11nitým hudo bným a di· 
vade lným zdro jom - svo jou prcsved1:1vou IJOmogénnm;
ťou. Autor Sél nczastavuje pred spá janím na jprlkrejšfc lJ 
ko nlJ'as luv. Je oc llulný šokovať avantgardným vvrazon1. 
ally vz<ipiilí ~ialwl hlbolco do pokladnice prastorvcil 
\(Zorov ope r y s uzavre l ý ml číslami a opernej I<Unta iJ!I ity. 
Napfše scénu ako vystr l.hnutú z Čajkovsktlho ttl ebo Pro
kofieva, ktorou ironizuje pochy bný lesk sa lónneho a 
ta n ~čného prostredia, !hneď sa však ponor! do tvrclych. 
v celkovom úlll'ne však zvukovo ľúbivých heterofón
n ych disonancií a intet•jekcll, perzonHikujúcich pt·írodn ý 
a rudový_ svet, ,v ktorom sa rozprávková ta jomnosť snú
bt s najrýdzejšou pravdou. Práve tieto svoj riÍzne nov{J 
to rské ohlasy folklórne j hudobnosti a východnej zvu
kovos ti znamenaj ú nielen Ščedrinov na jinclividultln.e iii í 
štýlový výdobyt ok, uJe 1 hudobn ú kost ru drá my. V te jto 
polohe je totiž. skladateľ úpt·imne vážny: v ka leiclosko· 
p ickom slede scén, v ktorých de filu jú proto t ypy Ju·u
zost rašne mŕtveho sveta k zániku odsúctených purazit
ní•Ch tried, je jeho výsmech nemilosrdný. Sčedrinova 
poeti l\a je teda v na jrýdzejšom slova zmysle gogorov
sktí.. 

!::iila brnenske j inscenácie spočíva v tom, Ze túlo poe
tic;!(ú k valitu adekvátne vystihla. Bmenskí umel(;! odo · 
v:/.Ciall skutočne enormnú l<olektívnu tvorivú p t·l!c u. Zna
menity preklad autorovho libreta ie di elom sk úsiH"te l 
E. Bezdekuvej. Osvedčená dvojica M. Pásek ( režisél') 
11 K. Zmrzlý ( vý tvarnik ) vytvor ila za pomoci choreogra
fa L. Og ouua skvelé panoptikum, pripomína júce svo jím 
reži1 no-hereckým s lvárnen lm a výzorom inscenačný šty l 
sovietskych komorných opier (najmä s lávn u a u mís 
r.numu inscená ciu Sostukov!čovbo Nosa J. Zásluhu na 
vynika júcom hudobnom nélštudové!ní m á V. Nosck, k torý 
si vsak tentokrát musel prizvať k spolupráci vedľa zbor
mujstra J, Panč íka ce19 wd hudobn ých poradcov. Nie 
vsetko bolo na premiére úplne presné a rlot!ahmtté do 
dokonalos ti , ale náročná par titúra sa zaskvela v cele j 
svo je j výnimočne j lnáse. Aby mohli byť oi.Jsaclené d e
siatk y úloh, musel byt zmo bili zovaný temer celý sólis tic
ký zbc;>r. G. Abrahámová a D. Suryová p lnil! nát·oi:n ú 
úlohu predspevákov; ich prejav vyvolával :špecifickú 
ruskú a tmosféru zvýraznenú nie náhodou c hagallovsky 
ladenou scénou (ako bl1zko má ku gogofovskému sve
tu práve Chagall! l . V d'a lšfch úlohách na seba upozot·
uill..JI. , KJ:e.fi!ík, L. Lesmancvá, R. NiJvák, J. J últ6k-á, 1. 
Safránkovdí, J. Holešovský, J. Klán, N. Ruma nová, A. Bá-
1'0Vá , V. Halíi' , J. Palivcová, J. Veverka, V. Pi'ibyl a mno
h! rľalší. šťastnou voľbou bolo o bsadenie umelecky do
zretého F. Cabana clo (Jslrednej postavy Cičikova. I tie 
najpresvedčiV~l jšie individuálne výkony (niektoré vy~ 
volali spontánny potlesk) boli pritom chápa né ako zlož-

Pôvodný pol'ský muzikál 

'Machia·v-e·lli 
v DJZ v Prešove 

E mil Pl'id o:tuý ( CaUucci l a (ú li us Piussi ( Machiavelli l 
v muzikále Mach iavelli. Snímka: V. Lichtig 

DJZ v Prešove ie svojrázne , originálnou ntmosrérou 
dýc lJajúce divad lo, k toré s i v ob lasti hudobného divad · 
la vvtvortlo vlastnú umele~kú tvär. Trend muzik<llu ne· 
obiii itd ani toto lli vétcllo, J( toré su postav ilo rozhodne 
odi Jocllane a c i eľaved ome k i nscenačným Pl'oblérnO JII 
muz iká lového žánru, pr.i uvádzan! k torého sa musí ka ž
dé 1111rlobné clivé!cllu vyrovna ť .s radom ťažkost! - vy
tvá J'ať porl mienlcv p1·e a daptáciu celého spevolleJ•né ho 
sLiboru a predovšetk ým vyhraniť úzus umelecl<ei in
tr:g riíciP. do sublimuiúceho celku, schopného obst áť v 
rel' lcktorc hodnotiace j kl'itilcy. 

, Hudollný súbor DJZ v Prešove spliia v~etky p redpo: 
kla dy úspeš ného a sukcesfv ne llo zvládnu tia muzikáloveJ 
p1·o1Jimnatikv. Dokazuje to a j výborná pn!Ztmtflci a tohoto 
sú l.1oru na p re hliadl<e h udobného di vadla 1978 v Olo· 
JtiOU CI. kde súbor spevohi'Y DJZ úspešne uviedol muzikál 
S. So ndheima V Rfme na Fóre. 

Sympatickou črtou hudobného súboru DJZ je evi· 
dontnä sn11 ha vytvorit po tenciál, ktorý by erudovane 
rozmnožoval už získané podnety a zároveií umožnil 
ďalsie skvalitiwvanie a prlberanie výrazov9ch prostried
kov, závislých, a pt·avda, ur.č,enýc)l možnosťami súbo~:u. 

Auna Bal'UVá (Sofia lva no vna) a Natália Ru manová ( An
na Gr igol'ievna l v Ščedrinových Mŕtvych duš ia ch. 

Snfmka : R. Sed l <.í c~ek 

l\y pr ísne j kolektlvnej akcie, kto rá bola v každ om oka
mihu podriadená realizácii ústreclne·j mys lienkv . 

Pravda, nebolo by však správne zamlčať vážn y prob· 
Jém, ktorý sa vy noril hned pri premié re. Brnenské pub
li lwm pat r i u nás určite k najvyspelejsiemu. A predsa 
vyvolalo v !'10m uvedenie t ejto operne J novinky rozpaky. 
Ako by sa tu naraz vynorilo overa viac než môže divák 
uniesť : radikálny a zámerne nároCný hudobn ý prejav. 
nezvykl é chápan ie funkc ie spevu, nová Inscenačná poe· 
tika dttmí ovšem élutorovým pl'Ojektom a l'torá sem nie 
je v ni.jako rn p rípade vnáš aná u melo zvonka, zv láštna 
ideov{l n úročnosť diela, v kto rolll i t! e na jtr iviálne jšie 
p rostriedky ma jú svoj celkom osobitný význa m. Značrtá 
casť návstevníkov jednoduc ho tú to mieru nových vý
razových prostriedkov apercepčne nezvlád la. 

O čom táto sociologicky výrečná skutočnosť hovorí? 
Vin u nemožno iste hľadať iba v obecenstve samotnom. 
Zdá sa, že by naše operné mštitúcie mali o mnoho viac 
dbať na úroveii a účinnosť predbežnej osvetovo-popu
larizačnej práce. Málo sa využ1va besied tvorco v inscc
n{tcif s návštevníkmi , tak mer vôbec nie s ú využ!vané 
mélsovo-komJ.Illi!<ačné prostriedk y, k toré v celom rade 
ln·a jín pomiíhaj(t operným séénam pre!Jo ·jovávať nový 
ume lecký názor. Je tiež očivid né, Ze sk lud ba repertoil
r u posledných rokov len málo or ien tu je obecenstvo k 
novým, netradične koncipovaným oper ný m dielam. Pr!· 
liš zr iDcl ka sa objavujú krúčové diela súčasného sveto
vé ho repertoár u. ščeclrinovo dielo, akokofvek novátor
ské, nestráca predsa zreteľnú súvi slosť s tradíciou s tu r· 

-.šej i--avantgardnej -opery.. Beža·ý dilillk cwšem- túto l>POi· 
n.icu ťažko slím vytuší. Verím e, že uvedenie významnej 
novinky signalizuje úprimnú snahu brnenskei opern·ef 
scény, dať sa novými cestam1. Ruka v ruke s odváž
nou dramaturgiou bude o všem treba zaviosť nový svs
tém v~·chovnovzclelávace j činnosti. j e to nuclpráca, kto
r ei sa vy plut1. JI:!U FUKA.C 

Za radenie pilvodného poľského muzikálu Machiavel!i 
do prog ramu spevohry DJZ možno považovať za drama
turgicky pohotový a nápaditý čln. Autorom h udby ie 
Jerzy Wasowski, libreto a texty piesni na motívv l<O Jn é· 
die N . Machiavelliho Mand ragora napísali Ryszard Ma· 
rek Gróňski a An ton Ma l'ianowicz. V prešo vslm m diva_d
le použili p reklad Ladislavu Simona. Réžiu má Ján Si
lan , dirigentom je Já n Bedr ich , zborma jstrom Ján Sitter 
a choreografom Emerich Ga bzdyl a. h . Scénu navrhol 
Ott1l š ujan a. It. a kostýmy Alena Balejová-Kubylko
vá a. h . Premiéra muzikálu bola v DJZ Prešov diía l . 12. 
1978 (naša sp rá va hodnotí reprízu cli1n 28. 12. 1978 ]. 

Poľský muzi.ká l Machiavell! patr! medzi diela s ne
dávnym dátumom vzniku. Po jeho pn~mié re r . 1975 !10 

réWJill i.nscenovali viacer é h udobné divad lá v Poľsku. 
Dielp nús r.uvedie do renesančného 'ľal i änska na wčia t·· 
k u 1.6. stol'Ocia . Autori lib rBta no osnove zniimeho re• 
ncsančného po litika -mysliteľa a básnika N. Machinve l!i
ho rozvi ja·jú žartovnú, bé! až briskne vtip nú kon1édiu, 
motivovunú manželskou neverou s obľúbenou záme nou 
osôb. 

Muziku ! je h udo bne vybudovaný z uzilvre tých čisel. 
čistýcl.l, sviežich mel6dií. Ly t•izujúce piesne s ú vyvážené 
úsečne jšfml , aj keď nie vyslov~me drilmatizujúcimi čas
ťami typu ariosa. Hudba je prtrodzeni.i , nevyumelkovH
n.ú, l'a ll l{Q p lvnúca, možno sí1 tu eš te reze rvy v orches
trúlnycll fa rlních a bohatšo m rvtmickotn členenL Zlln· 
ro vé aj sólové časti sú h tlclOIJne l'iP.šfmé vkusne. nená· 
silne, étrzenál ]luclobn ýcll pros triedkov ie volený a spra· 
c:ovaný poslucháčsky prís tupnou fo rmou. 

Pr í jemn ým p1:ekvapen ím p rešovského spevoherného 
súboru boli výkony mladých sólistov: RudoUa Gre~u 
( Machiavc!Ji ]. Slavomíra Benku (Ka ll im ach 1 a Ľudm1ly 
Piptove j ( Lukrécia ). V ostatných Ci to há ch spomenlem fl 
Stefana Senl<n (Timo te j] . Valériu Leškovfi (Sos tr a ta l a 
Stefana Márto na (Calfuci l ]. Prt~ clovšetkým R. Grega A 

SL Benko sa najviac stot:oi:nil"i so zámerom autorov. 
u obidvoch vSak ešte osta li otvon, né možnosti herec· 
kého aj spevélckcho dotvorenia pos tftv . 

ústrecln~tn variantom muzikálu-koméd ie Machiavelll 
je pohyi.J, kto rý pocl mieiioval aj t•eži jné a choreografické 
l'lešenie. Pohyb n a javisku DJZ vyža1·ovul opt·imtzmus. 
veselosť, radosť. jas. ChorP.ogr ofické vsuvky nevyčeroall 
vša k všetok pt•ies tor, ktorý poSI\ytovala hudba, podoh
ne ai voká lne zborové časti uviazli na Ul'čitei pohybo· 
ve j s tereotypnos ti. Ror.ilmmosť nlel\ torvcll scén si priam 
'l. iadaln vlizllu só listov o zboru. 

Orchester pod ve(lenim J. Becl l·ir.ha "dielo pl astick v 
dol vára!. 

Významným fo t·motvorn ým prvkom ie scéna Ot ta Su
lana. riešená pohyblivým a ľal1ko p remiestniteľným 
•esom zo stropu padajúcich stužiek -čipiek. Ich Pôzna 
konštelácia ot vára pohfacl do kaplnky, do hostinca alebo 
vytvára vnút ro komna t y, je pod mienená a sama podmie
iiuje is kru vzdušnosti. DITA MAi.ENCINOVi 

RECENZUJEME 
Máriássy - Va rasdy - Zilcz: Bevezetés ,a t~.l'· 

sns zene g ya.kor i<J té'lba Rézľúvó hangszerekre. 1. 
f úvod d o ensemblov e j hry. Fúkur. il~ p lechové 
näst.t·oje.] 

Ed ilio Musica ,Buda pest, 1976 

Pod týmto ndzvóm vydali maclarskt autort 
ueľmi zauf!mav!J ,úvod do ensemblove; hry pre 
ná~troie plechovet !wr mónte. Práca ;e konci· 
pouaná v dvoch (Jasliach. Prvá t.Jast sa zaobe· 
rá p r oblémom . súhr y od ;e; zai!tatkov a zá
k l adov, clokonca zai!ína· metoätck,t;rni návuämi 
pocnúc od sanzotn~ho ladenia nástro;ov · eez 
cvičenia dynamiky a rytmiky súhry. l keď zá· 
kladu 1e venovaná veľká pozornost. nezatJud· 
li awori ani tu - prákticky pu niekoľkých ab
si<aktnyeh cvicentach - na vzácnu tdéu Vllllžif 
ku vsetklhnu živú hudbu. 1'ento koncept ;e pre
to akýmsi zák-l adn.lím metodick!Jm prirelpom 
celého diela, ktorého ·vel'kou zásluhou je to, 
že je 1 zároveň 'úuodom do · znejúcet hudobnet 
hist6rie: . Naprlklad uz cvičenie dvoJitých i ntel'· 
valov, kl'OM ·vzn'ikajú ' n?:edzi tromi ·nástroimi, 

, využíva predlollU troihlasntjho organa .z .!.). sto
r9_čia. V práci sa s pozornosťou· · sleduje, ab.l.f 
boli uvedeM nielen hisťorit!k.ll' hodnoverné prí
klady, ·ale ai to, aby bola dodrzand akdsi žán· 
rová pestrosť, ktord dáva prehľad o vteda;síc.lt 
kompozičných a hudobn.tích typoch a formác /z. 

J'Jalšou predti os[OU práC(? fe; ze IJ ,krátkosti 
vysvetľuje v texte charakter a prfzrza(~né ť!rtrJ 
sklaclobilých for iem. N aehádzame tu prevažne 
civo;- a trojhlasné skladby z obdobia gotik?J 
a r enesancie, ako i ZO začiatkov ba1•oka. Z ja• 
uuiti sa tu mená ako Castoldi , Landino, Peuerl, 
Orlando Lasso, ako i . skladby anon]Jmov , me• 
dzi iným i dokumenty z Vietorisovho kódexu. 

Druhá čast pokraču;e d6sledne v tomto pro
jekte a rozši r u;e paletu skladieb a skladateľoiJ 
o významné partitúry z renesancie i raného ba
r oka, pričom sa už prechádza k strš!m, až 
pärlzlasn,l)m obsadeniam. Tento diel uvádza diec 
la Melclziora z:rancka, G. Frescobaldtho , ďalej 
ukázky zo Scheldtov.l)ch sinfónif, z tanečntích. 
zbierok Piel'l'a Attaiqn.an.ta, Pi erra l!'halesa a 
i"líchaela Praetol'iusa, ukážky z Purcellooe i 
tvorby i zo sklad ieb ďalších významných auto· 
rov týchto období. 

Treba vysoko hodnotžt iniciatlvny pr!stup au• 
t orov pri vywáranl metodicke! ubebnice In· 
štrwnentáln.e; súhr!l, ktorá nie ;e iba poku· 
som, ale patr1 uz k ofieiá~ne; učebne; lätke 
siútnyclz hudobn.tJch šk6l. Stúdtunz tohto äie· 
la zaruču je zär oveii poznanie hodnotne;, inak 
mdlo známe/ literatúry, dáva základy instru
mentálne; súhry a navyše ešte poskytu;e es
tetick!í zážtt ok z hodnôt uveden.!Jch diel. 

Korai barokk mtivek vonósokra (Ranobarokov~ · 
dj<·da pre 'sláčiky l 
Editio Musica BudalJest, 1977 

Pod t,t;mto näzvom uverejnili eclil01'i l swán. 
Märiässy a Lajos Vigh trojhla.>~ a štvorhlasé 
skladby s generálnym /lasom. 1'áto zbierka 
sklaclieb má vyhovieť potr ebám sláčikárov v 
oblast i ensemblove-; hr y . Pritom úzko vyhrane
ll!Í cieľ súhru zťlmerne prekonáva výber skla
dieb, ktor~ môi u slúžif ako klúč k pozna· 
ni11 hudby obdobia raného baroka. 

Charakteristickou črtou tohto obdobia ie tJše~ 
obecná prax genm·álneho basu, ť!Ute sprevódza• 
nie t;iac-menet polyf6nnych útvarov k láveso
vým nástr ojom. Te to obdobie oslabovania kon
trapunlcticke; sadzby, ktorá v!lak naprzek tomu 
si v tomto · obdobt udržu;e hl avné zásady ve
denia hlasov. Namiesto ne; st z!skava domin.u
itícu úlohu harmónia. čast.lí vfískyt trioo(Jch 
útvarov {2 husle s konti nuom } sa stáva prí
znakom tejto doby , keďže akordlka zakl•!)vatú
ca stredné tzlasy robila r eillnu prltomnosť stred· 
ntíclz lztasoiJ (vial! zbytočnou. 

Zbierku otvá.ra Symphonia Heinricha Schiil zp., 
koncipouaná v podobe triovei son cí. (?J. Pomeno
vanie "symphohia" sledoval o len oznac·eme 
skladby i nštrumentálneho charakteru. faclrorn 
zt;i erkÍJ sú 4 symfónie koncipoucmé tzez " po~ 
dobe Úiove1 sonáty a jedna .~tvm•ltlasnd rau
ranta Samuela Sclteidta. Stlmf 6nie Samuela 
Scheidta pocl!ádza jú zo z/Jier~!l 10. symfón!t, 
ktoré možno poual'.ovať za ak!!Si lnštt•umr-mt~l 
ny ,,mikr okozmos" 17.- stm·oNa, Prtznačnou cr 
tou lljchlo symfónii ie to . že oiJsahulú samo· 
stalnfí hlas qenerálneho basu, ktor (( spreuá.· 
dza celú skladbu i utecly . keď in .~l.rum.enlfltnu 
basový hlas · pauzuje , ;e to teda typiclcu .,basso 

seguente". 

za obzvl ášt cenn.tí clokument možno oznaNt 

"Passacalio" Bzaqia Manmho. k torého poznám e 

ako priekoptl!ka sólovej sontity. Te považnvnn:J 
za autora prvei llUsľotJeT sonátu s qenerá/nqm 
basom. V te;to skladbe ho spoznár1ame ako 
konlmpunk/.1/(.'(t. 

Zbi erka ďale; obsafzuie dua stoorhlasé ,.RitOI'· 
nelli" od G.. B. Lullyho. !Jalšie uká'tkl! znznti
mia h r át!a s IVor bou G. 8. VUali.hn l nte ntínz 
známeho Tommasa Vílaliho/. Pur ceLTove sklad· 

by vhodne uzatváraiú clobre volenQ o(fher z 
tohto obdobia. 

Zbte1•k:a ranobarokOV!íCh sklurl.ieb /1? r:r-mnQm 
prínosom ku kolekt1tmei lll'e na ~ko/11ch . ako 
1 k domácemu muzic! r ovaniu a niP na].w slP.d!! 
t k vere;n~mu predvedentu. Zbierka ďale; sved
či a starostlivom a pružnom p1•tstupe vqda
vateľstva Musica v Budapešti, ktor(! spr!stup

iiuje cenný materiál široke;, hudbu milu;úce; 

vel'ejnostt. JÁN ALBRECHT 



Herec v · opernOm 
, 

umeni 
Stephen E. Rubin, autor knihy "The 

New Met in Profile" požiadal význam
ného charakterového herca staršej ge
nerácie Burta Lancastera o osobité vy
znanie (o. !. sme ho vide l! naposledy 
vo_ ,!llme L. V!scontlho "Rodinný por
tret }. Umelec v mozaikovitom portréte 
približuje svoj vzťah k hudbe a niizory 
na ľ\u - v konfrontácii s divadelnou 
kultúrou. Prinášame výber z rozsiahlej
š ieho mater-Iálu, ktorý vyšiel v časopise 
OPERA NEWS m. r.: 

"Vo svete t zv. umeleckých hviezd sú 
operné hviezdy najdonqulchotskejšie, 
najarogantnejšie a najemocionálnejšle 
ako cletl ... ", uvažuje so žartovným vý
razom rezignácie dnes 64-ročný Btp:t 
Laucaster, ktorý hovor! o spevákoch a 
spievanť zrejme na základe dlhoročného, 
dôverného poznania zákulisia operného 
sveta. 

. .. Ale treba priznať, f e opernt umelci 
S,i}. i nathúževnatefšl l udia na svete. Pra· 
cujú veľmi tvrdo, skt1!iafú dlho - v he
reckom živote te to až archaické. Aula 
toto dobrQ.lJorné väzenie a ä isctplína s pô· 
sobufú ich zvláštnosť. Hrat - to n ie Jr! 
to i stt?, ako spievať. K osobnosti herca 
pristupufe niekedy čaro osobnosti. 7'a
ký Gam Cooper alebo Clark Gable ne· 
boli takl veľk1 ako Laurence Olivier t! i 
P.a.ul Muni alebo Emil f annigs. Ale nteco 
s.a z ich osobnosti luďom páčilo - pre
to Ich mali radi a spravili z nich idoly. 
l( opere je hlarmým i!initeľom hudba. 
Speváci sa snazia na diváka p6sobit 
primárne svoJi mi hlasmi. Ta - ako lzerec 
..:.... som' i m!Uen1í, ked' sa pozerám na nich 
k .onzplexne: ako na ľudi, ktort by mali 
pôsobiť nielen magickou silou hlasu -
ale i osobnosti. Naprtklad - nemôžem 
t.niesr. pohľad na Joan Suthe1•Zanäouú. Co 
Zen r abl, aby bol ;e; tón kvalitn.líl Má 
síce .nádhern.tí h las, ale mimika z ne; 
rol!í. na javisku akúsi neľuäsky sa tvá· 
riacu osobu .. . Som veľký fanúšik opery 
- ale ziadam od net obofe: hudbu i 
drámu . . • 

Burt Lancastor má k hudbe vzťah už 
od detských čias. Vyrás tol v te j časti 
New Yorku, ktorá sa nazýva ,.Spanielsky 
Harlem". Pôvodom je Ir. Mal spevé.ckR 
nadanie, ktoré sl cvičil - ako viičšinfl 
chudobných detf - opakovanlm vtedy 
populé.rnych pesničiek a počúvantm roz· 
blasu. Za svoje detské produkcie hol od
ineiiovaný pohárom mlieka a kúskom ko· 
láča. Mimoriadnym zážitkom bolo, ked 

Hovorí Jurij Simonov 

ho suseda - Talianlnl - pozvala počú· 
vať na starom fonogrnfe s ručnou kru
kou Carusove gramoplatne. Odvtedy sa 
dutu je jfJho obdiv opery: 

. .. B9lo to v časoch, kedy uzi.'al litt( 
slávnym J.awr ence Tibbelt a spievali Tohn 
Charles 1'lzonzas, Rosa Ponsellová a Lil11 
J>onsouá. /Jokonca - 11ted.y mal rozlú6· 
h·ové predstavenie staní Giuseppe De I.u · 
ca. Počúval som rádio - a tam i svo· 
;e opernd iäoly. Ked.tjkoľuek som sl nu· 
zlzŕiial dOlár, i~ i el som äo M liT - sa-
1hozr e;me, na slálie. I lJa raz som sa od· 
vázil priblížiť k orchestru a nazrie( "do 
tamy". Cilll som sa neisto meclzi divák· 
ml u prvých radoch, ktorí ma pozoro· 
uali - pochádzal som z chudobne; r o
diny. Prauda, rokmi sa podobné pocity 
zmenili. Už ako filmový herec som sa 
i.;asto vrátil z Hollywoodu do New Yor· 
ku a priam z letiska som isiel do Met· 
ropolitne; opery. Pozndm mnolz!íCh spe. 
vákov; vldl sa mi, ze ich hlasy sú clnas 
technicky oveľa lepšie pripraven€! - a 
predsa, nepoznám nikoho, kto IJ.lf spieval 
tak muzikálne a lcrásne ako Tito Sclzi · 
pa. Placido Domingo- má nádherný /!las , 
ale - podľa m1ta - nie ;e velkým spe· 
vákom. Carl o Bergonzi - oproti tomu -
má mal!7, ale dobre veden.rJ hlas, no ako 
ho vie využiť! Ker! spieva, priam sa l ás
k a s t6nmi. To Domingo nedokdže. Vá-

Dirigent J. Simonov (prvý sprava }, režiséri V. Vasillev a M. Kasatkina pri sktíške 
Mozartovej opery "Cosi fan tutte". Snimka: A. Makarova 

čas nemá moc nad operou 
Jurij Shnonov sa postavil za pult Velkého divadla ZSSR roku 1970, keď ne

mal ešte ani tridsať rokov. Dva roky predtým, roku 1968, prvý v dejinách so
vietskej dirigentskej školy vyhral v Ríme medziná1·odný konkurz dirigentov . .. 

Simonov sa počas svojej činnosti vo Vefkom divadle prejavil ako ozajstný zá
stanca operného iánru. Uviedol Pskoviťanku a Sadka od Nikolaja Rimského-Kor
sakova, Glinkovho Ruslana a Ľudmilu, ako aj balet sovietskeho skladateľa Ru
diana Ščedrina Anna Kareninová. Naposledy naštudoval Mozartovu operu Cosi 
fan tutte a Bart6kov Hrad kniežaťa Modrofúza. 

V besede s korešpondentkou APN Irinou Makarevičovou hovoril hlavný di· 
rigent Velkého divadla Jurij Simonov o súčasných problémoch operného žánru. .... 

V poslednom čase sa mnoho hovorí o 
osude operného žánru, o tom, že po
stupne zaniká. Je táto otázka aktuálna 
pre sovietsku hudobnú scénu? 

Ano, o opere sa hovori na celom sve
te. ]ednt v!d!a v tomto žámi útočiš te 
pre krásne a dnes také zriedkavé ume· 
nie bel canta, druhi v 11om vidia "ná
stupište" pre s kúse!losti vo sfére vytvá
rania hudobMI dramaturgie nového ty· 
pu a ďalší . .. tí jednoducho upierajú 
opere právo na život a hudobným dl· 
vadUHn v najlepšom prí1Jade ponecháva
lú funkciu múzei zbierajúcich umelecké 
skvosty minulosti . . . 

Myslím, že sa nemožno hnevať na 
t ých, čo operu nechápu, alebo ju nema
jú radi. Veď operné umenie je demokra
t ické. Nie však masové. Ak má človek 
hodinlm alebo, dve hodinky voľna, nepo· 
beží do opery ako do kina . . . Medz! 
klasickými opernými dielami sú diela 
veYmt hodnotné a geniálne. Od diváka 
sl vyžadujú, aby sa na ne seriózne prí
pravn z estetickej i kultúrne j stránkv. 

Opor.a v. sl1Iiasnom ponímaní je ume-

nim novej kvality. Nie le to jednoducho 
len hudba na scéne, ale s yntéza hudby 
a scény. Lenže, žial, nie všetko, čo sa 
odohráva na scéne, zodpovedá hlbokému 
autorovmu zámeru .. . 

Profil každého divadla je vytváraný 
jeho repe1•toárom. Velké divadlo je ne· 
smiel'lle bohaté: iba za l'Oky sovietskej 
moci uviedlo vyše sto ope1•ných predsta· 
vení. Aký je vzťah divákov k nim? 

Napriek tomu, :ie máme dve scény o 
každý večer sa na opery a balet poze l'á 
8000 clivái<ov, pred divadlom sú vecno 
masy ľud! hľadajúcich prebytočný lfstok. 
Veľké divadlo navštívi l'Očne 650 000 dl· 
vákov, zatiaľ čo našu druhú scénu v 
kl'emeľskom zjazdovom paláci 2 milióny 
divákov. Pravda, pr! výbere reper toál'll 
sme prísni. U nás sa hrá už overená kla· 
sika: Boris Godunov, Chovanščina, !vtt ll 
Susapin, knieža Igor, Eugen Onegin, Pi· 
ková dáma atď. Niektoré z týchto diel 
sa dožili vyše 500, ba aj vyše tistc pred· 
stavení. 

Ako vysvetfujete existujtíci názor, že 
za našich (:ias nevznikajú také operné 

~im si t Sherilla Milnesa - md nielen 
výborný lllasový fond , ale i schopno5f 
decentne, nie veľkooperne hrať a polly· 
bovať sa na ;avisku. Nezabudnem na 1e· 
ho Scarpiu v Toske. Podľa nz6;ho názo· 
r u te Tosca na;Zepšia vec, akú Puccint 
naptsal - a v net: Scarpia hviezdou. 
Je ·to antilzrdina - podl .tí, pln.(í nenä· 
uisti, zdkerný. Teho charakter vyrástol 
z pocitu, ze nepochádza zo v znešene; 
r odiny, pri tom sa snaží uchopiť moc -
no necíti sa Isto v tetto pozícii. Jeho zá. 
kladná vlast nost te - nenávisť. Milnes 
vyslihol tento zálclacln!í t6n Scarpioum 
charakteristiky - ale nehral naturalizo· 
vané clivadlo, no štyltzovan.tími znakmi 
poveclrzl o svojom hrdinovi viac. než na· 
turallzovan_1}m1 prostriedkami. Nie ;e t o 
ľahk(] - veď tým porušu je clllw rotnú 
tradlciu. Sám som vytvoril počas :tlvoto 
cel.f} racl negativnych postó.v a viem · oce·· 
niť, čo ;e to, vytvárať podobný typ .. . 

Burt Lancaster sa vyslovil a l o punu· 
kách, l\ toré dostal na .reži jné vedeiJie 
diel alebo spevákov: 

. . . Nemyslím, že by som to mohol ro· 
biť s t!ist_fím svedomlm. Veď nepoznám 
ani t!asť vnútorn!íClz zákonitostí hudby. 
l eclin(j, kto si mohol ·clo voliť poclobnú · 
prácu s hudbou, bol Luchino Visconti. 
Nielen preto, že sa - ako dieťa - na
učil hrať na violončelo. On hudbe row
mel, cítil s i lou, mal v sebe at 1'ytmus. 
Porušil vsetky tradície, dané dovtedy fil· 
mu a precl [nie za} herca kláclol l!udbll. 
Tá w·L;ova/a tempo akcie, ndlaclu äeja, 
rllarakter clrámy. l{eďže nepoznám hud
bu tak dôverne ako tento veľký ume
l ec - hocako ;u milu;em a ol;divujem 
- nemôžem sa podujať ani na 1'dzlu ope
ry, ani na vedenie speváka k l!e1•eckel 
akcii. Clzoclím clo opery ako fanúslk -
a lcrililc. Niekedy počujem divákov kri· 
cat " bruvo" t vtecly, ak speoák bol mi· 
zerný. To je potreba te; t5asti obecenstva, 
ktorá sa citi byť privileqovaná v danom 
umení. Dáva jef to snáď · pocit naclrade
nasu - pre iiu je všetko Mječné. čosi 
podobné som vypozoroval at v nzojef pro
f eiiil. Človek ;e vžcly na pokl•a;t · korup
cie - v akomkoľvek clrullu umenia, po· 
kiar nepracuje osamotený - ako maliar 
alebo soclzár . V okamihu, keď k ;elzo 
p1•áci pristzípi ol;ecenst vo, te tu už sna
ha, nebyť absolútne pravdiV.IÍ· Ale· t <u ·· 
stí výnimky: taká Callasdvá - nikdy ne
hrala "na obecenstvo". Len sl sponzeMe. 
aká bola teatrálna - ale teatrálna v 
zmysle účinku. 7'o, čo r obila, bol o vftdy 
umelecky spr ávne. Bola i skr ou, ktorá za
paľuje ... 

[Preklad a spracovanie: M. MRÁZOV A 
OPE;RA NEWS 20/1978} . 

diela, ktoré by mohli pahradiť klasiku, 
alebo ktoré by s ňou boli rovnocenné? 

Nie je to tak. Pozrime sa len na re
pertoár Ve!kého divadla. Tu sa . predsa 
uviedlo· vel a · súčasnýcll opiet• (ProkofieV. 
šaporin, Sebalin, Sčedrin, B~~t~en, Bar
tók). Všetky kladne vplývau .·na r.ozvol 
interpretačného umenia a poskytli pries· 
tor režisérskej tvorbe. Najmä Proko
fiev . . . Sotva možno dnes menovať déls· 
leclne jšieho a smelšie ho reformátora ope· 
ryl Ak mám hovoriť o tom, ako pri ji· 
majú súčasné predstaven ia diváci, mož
no to preveriť na mláclezi: na predsta
ven i.ach- je je j plno. To znamená, že ope· 
ra ?.ije, ie plnii života. Som presvedčený, 
že čas nemí1 moc mtd operou ... 

Ste najmladším dirigentom v dejinách 
Velkébo . divadla. Ako ste sa. dostali k 
01iernému pultu? 

Nemusel som ísť ďaleko , - vtipkuje 
môi s polubesednHc - Jednoduchp som 
sa v opernom divadle "narodil". Bolo 
to v Saratove (velké mes to na Volge] , 
kde matka i otec spievali v opernom 
zbore. Naozaj som sa ve!mi skoro za
počúval clo hudby, zvykol si na atmo· 
sféru divadla . . • ako · päťročný som sa 
pevne rozhodol stať sa dirigentom. 

Vo veku, keď som už bol rozumovo 
z l'elý, som sa naozaj neus lloval praco
vať v opemom divadle. Veľa som cesto
val po kra jine, dirigoval som symfonic· 
ké orchestre. Práca v opernom divadle 
je ťažká, nevďačná . .. A predsa som sl 
ju neslwnale obľúbil. Veľké divadlo ne· 
možno nemať rád: je to vysoké ume· 
nie, vysoká kultúra spevákov, členov or
chestra, zboru . .. 

Nemálo času však venutete aj symfo
nickému dirigovaniu . .. 

Som presvedčený, že dirigent nemôže 
oddeľovať od seba opernú a symfonic
kú tvorbu. Naopak, vzájomné prenika
nie štýlov obohacuje. Jedno mus! oboha
covať druhé. 

Zúčastnili ste sa s Veľkým divadlom 
na mnohých pohostinských vystúpeniach 
v zal!rauičf, v mnohých krajinéch ste 
vystupovali ako dirigent. Aké máte sktí· 
senosti v tejto oblasti? 

Vystúpenia Veľkého divadla v zahra
ničí nachádzajú vždy a všade veľmi vel
kú odozvu. Možno to vysvetliť na jm/l 
tým, že naše divadlo má stály súbor 1 or· 
chester, čo aJú zďaleka nie je vždy tak 
samozrejmé na Západe. Máme šťastnú 
možnosť udržiavať v repertoári majstrov
ské diela .,zla tého fondu". 

Kontakty so zahraničným publikom, s 
ľuďmi Iného psychologického a emocio· 
nált1eho založenia vrha·jú svetlo na clo· 
veka samého, na jeho život. Jasnejšie 
vid! svoje prednosti 1 nedostatky. V kul
túrnych stykoch s druhými krajinami. 
ktoré sa každým rokom rozširujú, sme 
si my, umele!; pine vedomt svojej poll· 
ticl<ej 1 tvorivej zodpovednosti. 

Z materiá lovAPN preložila: E. Bránikov,á 

~ZAHRANIČIA 
Vufkú pnzurnost zlskala nuv.á in~cená

cia Wagnerovej opery Tannhäuset•, kto· 
r ú režíroval v Drážďanoch Hany Kup· 
fer. 

Francúzska ro:r.hlasová sta nica ·France 
music si tohto roku pripomenie cyklom 
šiestich koncert.ov z nalll'ávok Wilhel· 
ma Furtwä nglera 25. výročie úmrtia toh
tu slávneho dirigenta. 

Tohtoročný salzhurský festival prine· 
sie dve !!Vetové premiéry: K. Pendl!roc
kébo "Vize a finale" a ,.Ockeghon pre 
elektrofonické zvuky s orchestrom" od 
R. Radauero . . 

Päťdesiat rokov existencie slávnehÍJ 
Alexandrovovho súboru piesni a t.ancov 
Sovietskej Rl'Utálly si pl'ipomenuli viace~. 
ré soviets)5e . odborné" čaSOJJisy .' Jubilej~ 
né články priplimina jtí •. že len t.o armádi)Y, 
stíbor išiel vet•ne so sovielskvm ľudom .a 
mal mimoriadne zásluhy vo "veľke j vlas-
teneckej vojne. 

Na snímke je maketa medúnárodného 
kultúrneho centra mládeže v Bay1·eutbe, 
ktoré bude slúžiť na všestrannú prácu 
s mládežou. Má tu byť priestor pre kon
cer~y, výstavy, výskum otázok mládel 
a kultúra, pre · rôzne záujmové ·krúžky. 
pre nové formy medzinárodnej spoluprá· 
ce mládeže v oblasti kultúry, preduvšel• 
kým hudby. 

Tibor Serly, priateľ a spolupracovník 
Bélu Bartóka zomrel v Londýne pri dó• 
pravnej nehode vo veku 78 rokov, 

Maja Pliseckaja, svetoznáma sovietska 
primabaler1na stvárni postavu Niny Za
riečnej v balete "Cajka" od Rodiona 
Sčedrina komponovaného na motfvy rov• 
nomennej čechovovej hry. Premiél'B sa 
uskutoční v budúcej sezóne vo Veľkout 

·divadle v Moskve. ~,..,..,..--

Opera v Ziirichu uviedla Janáčkovu 
operu Z mŕtveho domu. Na príprave in
scenácie, ktorej premiéra bola 11. no• 
vembra m. r. sa významnou mierou po• 
dieľali českí umelci: Bohumil Gregor 
(hudobné nastudovanie) , Josef Svoboda 
(scéna) a Jan Skalický (kostýmy }. Ré· 
žiu mal F1:iodrich Giitz. 

G~amofóunvý komplet Supt•aphonu s 
Janáčkovou opet·ou Z mftveho domu, kto• 
rú nahral orchester pnbkého Národ• 
ného divadla pod vedením dirigenta Bo• 
hmnila Gregora, získal v · Paríži cenu 
"Zlatého Ol'fea". 

V Bruseli bola koncom nuvembt•a otvo
rené výstava venovaná životu a dielu 
Leoila Janáčka. Výstavu usporiadala Spo• 
lačnosť belgicko-českosJovenského pria~ 
telstva v spolupréci s veľvyslanectvom 
ČSSR v Belgicku. 

•:. 

Pančo Vladigerov, jeden z najvýznam
nejlilcb bulharských skladatelov, zomrel 
8. septembra m. r . v Sofi.i, · pol rolta 
pred dovŕ!enfm svojej sedemde"sia.tky~ 
Vladigel·ova tvorba obsahuje diela sym• 
fonické (o. i. dve symfónie, päť klavír• 
nyclt koncertov, dva husfové koncerty}, 
komorné i hudobno-dramatické. Jeho 
medzinárodne úspellnú operu C,!ir Ka• 
lujan uviedla krátko po jej soflfskej 
premiére ako prvá zahraničné scéna ope
ra Slovenského národného divadla (30 • 
januára 1937). 

Pendereckého operu "Stratený ra.t, 
skomponovanú na moUvy poémy angllc• 
kého básnika Miltona uvedie začiatkom 
t. r. milánska opera La Scala. 

Tohtoročný festival v Salzburgu .má ·aa 
prog1•ame väčší počet plesňových reci• 
unov. Pre tvorbu · Antonína Dvoi'éka sa 
okrem Petra Schrelera z NDR rozhodla i 
americká mezzosopranistkA zvučného 

mena Marilyn Horne. 

I.ips.ko, uko hudobné mesto, slávi toh· 
to l'oku 500-ročné jubileum. Svetozná• 
n1y Tomanet•chor je síce omnoho star· 
ší, ale od roku 1479 existuje mestom pla· 
tené mestská hudba, z ktorej vznikol 
ne&kôr Gewandhausorchester. Oslavy vy· 

"vrcholia v dňoch 3.-8. júla Festivalom 
Hansa Eislera, ktorý bude venovaný ama
térskimJu zborovému spevu. 

: . . . : 



Ju·bi1ant 

Snfmka: E. Remp 

P!lťašesťdesiatlny (6. II. 19791 
zaslúžilého umelca Voltecha 
Gabriela, koncertného majstra 
Slovenskej filharmónie, sú pre 
nás prUel!itosťou k zamysleniu 
sá nad jel10 ešte stále nezavŕ
šenou mnohostrannou a n eú
navnou činnosťou v slovenskom 
hudobnom živote. 

Zivotnú p(lť nastúpil v iuho
.západnýcll Cechách [Koloveč 
ľll'i DomaZJtciach), pokračoval 
a vďaka viacstrannému talentu 
bohato rozvf jal rodinnú kan
to rskú .trad!ciu. Do slovenské
ho l'tUdobného žJ.vota vstúpH 
K.o trúbkár . I:Irával však ai na 
flautu a na bývale j Hudobnej 
• dramatickej akadémii v trie· 

de N. Kuoáta vystudovai l'ius
le [1932·37). S trúbkOu sl)~ ja 
sa načas Gábrielova bOhatá or· 
chéstrálna [OJ)era v Košiciach, 
bratislavský rozhlas) i pedago· 
gická pralli na Konzervatóriu v 
Bratislave [1950-57), 

Gabrielovým životom sa a·ko 
červená niť tiálme spolupráca 
s bratislavskými orchestrami a 
komornými súbormi, pričom pri 
zrode viacerých telies mu osud 
určil úlOhu zakladajúceho čle
na. V roku 1939, v s úvislosti s 
rozpadom ČSR a po odchode 
českých hudolm!kov sa aktív· 
ne zúčastnil na znovubudova
nf rozhlasového orchestra. Stál 
pri kol!ske zrodu sláčikového 
kvarteta absolventov Hudobne i 
a dramatickej akadémie, po
kračoval a ko druM huslista v 
Actardjieffovom kvartete, bol 
dlhoročným primáriom pr vého 
Slovenského kvarteta aZ do 
ukončenia jeho činnosti v ro· 
ku 1959. 

V prvej etape svojej činnosti 
zbieral s kúsenosti, pričom do· 
zrieval ludsky i umelecky [ako 
trúbkár a huslista). Jeho zame
ranie určovali a vymedzova ll 
potreby r ozhlasového vysiela
n ia. V rámci tej to inštitúcie sa 
v povojnových rokoch vytvá
rali podmienky pre Zaklud aniť'l 
nových menšfch hudobných te
lies. Tieto ensembly vyZadovall 
si n1ku skúsených a naslovo
vzatých hudobn(ko v. Gabrielov i 
sa takto naskytla príle:litosť do
kumentovať svo·je muzikantské 
schopnosti aj za dirigentským 
pultom. Druhé obdobia Gabl'ie
lovej aktivity sa začalo v ro
ku 1949. Po založen! Slovan· 
skej filharmónie - ktore j sa 
stal zakladajúcim členom -
prebr al po odchode T. Gašpar-

ka funkciu ľ. koncer·ťnéil'i~ mal• 
stra orchestra. Podobne, ako v 
predchádzajúcej fáze, uplatnil 
sa Gabriel ai tu ako sólista, 
b~ . počas Talichovej . choroby 
dmgoval na zájazde po Sloven
sku 6 koncertov. Popri dlrl· 
gentskej spolupráci so Symfo
nickým orchestrom čs. rozhla· 
s u, Slovenskou filharmóniou a 
neskoršie i Štátnou filharmó
niou v Košiciach, stal sa tiež 
spoluzakladateľom a lmncert· 
ným majstrom Bratislavského 
komorného zd1:uženia (umelec
ký vedúci V. Horák). s týmto 
telesom absolvoval Gabriel ako 
sólista ai turné do Viedne a 
za temer tri desaťročia spolu
práce realizoval rad rozhlaso· 
vých nahrávok. Bol tiež dlho· 
ročným koncertným matstrom 
a sólistom orchestra opery 
SND, trvalá bola ieho spoluprá
ca ·s rozhlasom. 

Gabrielov umelecký profil 
dokt·esluje okrem rozhlasových 
i rad gramofónových nahrávok. 
na realizácii ktorých sa podie
ľal ako sóllsta, dirigent a ko
morný hráč. 

Ako huslista disponuje Gab
riel veľkým technickým fon
dom a ku stúdiu d iel pristuptt· 
te s pocitom umeleckej zoclpo
vednosli. Teho prlznačná húžrJV
natosť a schopnosť vvstihmH 
skladateiov zámer do mi novali 
aj v komorne j a cltrlgrmtskH1 
či nnosti. Bol a zostal zanie te
nýlil propagátor om slovenske j 
husľove j tvorby. Nadiienie a 
elán, s ktorými pristu poval ktt 
štúdiu i k interpretllcii, s l udr
žal dopostar a eš te s til le sa s 
nfm stretávame za pu ltom Ol'· 

chestra SF. Ad multos onnosl 
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Dtia S. januára 1979 odišiel náhle z radov Slovenské· 
ho ľudového umeleckého kolektivu jeho šéfdirigent jo
zef Stelzer. 

Narodil sa 14. apríla 1925 v Tá bore. Odborné hudobné 
vzdelanie získal na VšMU v Bratis lave [odbor dirigova
nia). Jeho umelecká aktivita sa sústredila na zbormaj
strovskú prácu vo Vojenskom umeleckom sftbore v Bra
tislave , kde odviedol velký a cenný kus tvorivej práce. 
Osobné a ľudsl<é vlastnosti zosnulého vyniknft o to viac, 
ž1~ svoje vysokoškolské v..:delanie realizoval a ukončil 
popri zamestna'ní. Vyžadovalo to od neho sús tredenosť, 
húževnatust - ináč príznačnít pre celé umeleckého s na
žnn ie f. Stelzera. 

Od r. 1.961 nastúpil du Slovenskélw ľudového umelec
l<ého kulektlvu - mr jskíir ako zbot·majster, nesl<íir za
stával fun kciu dirigenta a napokon šéfdirigen ta. Pr i 
tejto práci nplatiíova l svoje vynika júcp umelecké a 
ľudské vlastnosti ako je dis 11 iplinovanos'ť , náro čnosť, or· 
gan izačná schopnosť, skvalitiíovanie umol.ecl<ei úrovne 
jemu :r.verenýr.h telies - naposledy orches tra. Jeho pria
mosť a l<r itickosť mali jediný cieľ: neustále zvyšovaniH 
tunelel:kých výsledkov v oblasti profesionálnej kolektív
no-sfll.Jm•ovcj praxe . Mal ambíciu, a by SĽUK zastával v 
naše j l<nltítre viídy miesto zäslužné, ob javné, reprezen
tačné. Tomu podriadil všetl<O svoje úsilie, vše tky osobné 
a mbície - s lfti:iace verne a do posledných chvlr tejto 
krásnej myšlienke. Bol vzorn ým pracovníkom na poli 
umenia , venujúc práV!! jemn svoje srdce . . . 

.Janáčkovská výstava pretacn~ umenie na čele s Ta· 
náčkov.fím kvartetom, ale nále
:We nebolo vyzdvihnuté Spe
vácke združenie moravsk zích 
učiteľov s Ferd. Vachom. Ani 
vedecki pracovníci, zaoberajú
ct sa Janáčkov.rJm dielom, me
dzi ktoi'.Zími sa vôbec nenachá
dza jú L. Kundera a Zd. Blažek, 
nie sú prezentovan! úmerne k 
ich v.l}znamu. Napriek t!Ímto 
pripomienkam možno v.fístavu 
uvitat a hodnotiť veľmi priaz. 
nivo s nádejou, že sa v priebe
hu ďalšieho svo;ho putovania 

Jozef Štelzer realizoval so SĽUKom velké množstvo 
kvalitných nah1•ávok a to pre rozhlas i g ramoplatne. Vo 
veľkom zármutku nad jeho odchodom nás aspoň to po
t ešu je, že i mŕtvy zápis dokáže oživiť spomienku na 
aktívneho a činorodého človel<a , ktorý podlahol záko
nom životného kolobehu. 

~ ~J 
Spolu s o SĽUKom , ktorého bol Jozef štelzer n ielen 

radovým Nenom, ale i re~rezentantom jeho umelecké
ho veden ia, sa s Jozefom štelzrnm lúči aj Zväz sloven
skýclJ skl adateľov ako svo jím členom. V smutnýcll 
dňoch, kedy sa s nim navždy lúčime, oceiíuje na j111ii 
Tvorivá kumi.!lia koncer tný1:h umelcov ZSS jaho prínos 
pre zveľadeni e toho úseku tvorby, klot•á sa spá ja so slo
vens~_<ým fol k lórmn, odkazmn náš ho ľudu , do k torého Jo· 
zef Stelzet• vrástol svojou osobno~ťou a význa mom. 

Cesť jeho pamiatl<e! 

V ý stava pod názvom L, faná.· 
tek - Osobnosť a dielo, sláv
nostne otvorend za tWasti stra
nícke! a vládne! delegácie a 
Zväzu československ.fíah skla
dateľov 28. septembra 1978 v 
lJome umenia v Brne, sa skon
čila 30. novembra m. r . Bola 
prenesend do Ostravy {janudr 
rJ. február 1979 ) . Počas Pražsk·et 
jari bude inštalovaná v tazdiar. 
n i Pražského hradu, na leto te 
plánovaná do Litomyšle a v ok
t6bri bude putovat modiftkoba
'ltá do Bratislavy. 

e'!fteticke;, dôsto;nú vfístavu. 
Ndvštevnícl obdivovali ni elen 
krásu ldšskei prírody v JantUJ. 
k-ovom rodisku, ale aj počiatok 

]ormovdnia ?änackovet povahy 
i hudobnosti uprostred školy a 
medzi ľudom. Velmi dobre bolo 
zobrazené prost redie ponemče· 
ného Brna, Tanáčkova umelec· 
ká vynimocnosť a budovat eľská 
cinnosť, ako organizátora, za· 
kladatela umeleckej organovet 
i:ikoly, dirigenta 1 spisovateľa 
a skladateľa. NedostatoťJne bO· 
lo zachytené hnutie mlod<?i Mo
ravy. Zdôraznéni! bolo kľúčov~ 
post(wenie Te; pastorkyne v Ta· 
ntU!kove; tvorbe. Hlcw m1 pozor
nosť venovali tvorcovia v.zístá· 
Vil prenikaniu fanáckove/ h.ud· 
by z Brna a z Prahy do sve
ta. Dôraz sa kládol na inter-

. este_ ®Pl11L __ ~..,...._

BOHUMlR STE:DROŇ 

Slovenský ľudový umP.lecký kolekt ív 
Zväz slovenských skladateľov 

V pamätnet knihe umiestne· 
ne; pri vchode na výstq.vu či· 
tame v jednom z mnohých zá
pisov, datovanom 19. novem· 
bra, tieto slová: Vďaka tvor
com v.t;stavy. škoda, že na jed
nom paneli ie chybné' dátum 
Janáckovho sobdša. Pod t.tímto 
zorn1ím uhlom hodláme r ecen· 
zavaľ výs(avu. 

Pracovnfkom Jandčkovho mú· 
ua na čele s dr. 'l'h. Stulko
vou, CSc. sa podarilo vytvorit , 
'fl.adviazanim na. osveclcené vrí
staV.l/ v minul.fích rokoch, po 
st r ánke ideove;, materiálov&; i 

I·V. týždeň 
novej. slovenskej 
hudobnei tvorby 

19.-24. II .. 1979 

19. II, 1979 - Koncertná sieň SF, 19,30 
hod. J. Cikker: Epitaf, T, Salva : Balada 
- fantázia pre soprán, klavfr a · komor· 
ný orchester, J. Podprocký: Koncertant
ná part!la pre organ a orchester, I. Pa
rfk: Fragmenty, J, Grešik: Organová 
symfónia. · 

20. II. 1979 - Koncertná sieň t!s. roz
hlasu, 19,30 A. Moyzes: Musica istropo
litana pre sláčikový orchester, T; Andra· 
lovan: "Koncert pre čembalo a sláčiko
vý orchester , J. Kowalski: Hudba pre 
violončelo a komorný orchester, J, Be
neil: *Hudba pre trúbku a sláčikový or· 
ches ter, ·1. Konel!ný: "Koncert pre kla· 
vír, sláčikov~ orchester a 2 trúbky. 

20. II. 1979 - Konoertn6 slel SF, 19,30 
hod. Koncert Dychového orchestr• Mi
nisterstva vnútľa SSR. 

21. 11. 1979 - Koncertná sieti fls.roz· 
hlasu , 1&,00 hod. P. Bartovic: "Slovenská 
suita pre klavfr, J, Malovec: "Poéma pre 
hus le sólo, M. B6zlik: •u. dychové kvin
teto. A. Oi!enAš: *"Listy stvovltske", cyk
lu s plesnf pre n12šť hlas a klavír, op. 51, 
M. Novák: •sonat!.na pre flautu a klavír, 
L. Holoubek: "Hudobná scén.a" pre slá
čikové kvarteto. 

21. Il. 1979 - Koncertná eieii SF, 111,30 
hod. F. Pr6iil: *Fantasia qu!lsi chroma
tlque, I. Zeljenka: 6 š t1Ídif pre orga n. 
J. Mel.ar: *Fantasla concectante tu"e or-

Odišiel 
vzácny 
človek 

gan, J. Zimmer: Sórtáta. pre organ, J. Hat· 
rfk: "Fra~ménty z denníka, cyklus žen· 
s kých zborov, A. Zemanonkf: *Verše hr
di nom, cyklus 5-hlasn9ch miešaných zbo
rov a cappella, I. Hrulovský: •c a nti -
pre komorný miešaný zbor a cappella. 

22. II. 1979 - Koncertná sieň čs. roz
hluu, 19,30 hod, S. Hochel: *Dódeka· 
theon pre flautu a čembalo, B. Urbanec: 
*Tú kantilénu, cyklus piesni, M. Korínek: 
*Kvartet o pre flautu, husle , violončelo 
a čembalo, I. Dibák: Partita pre sólovú 
violu, op. 14, D. Martinňek: *V. sonáta 
- toccata, "Vl. sonáta - meditácia, L. 
Burlas: III. sláčikové kvarteto. 

23, ll. 1979 - ZrkadlovA sieň ú DPM 
KG, 10,00 hod. Koncert z tvorby pre 
mládež ĽŠU. 

23. II. 1979 - Koncertná sieň čs. roz· 
hlasu, 19,30 hod. V. Bokea: "Na svo ! spô
sob", cyklus plesnf, op. 26, J. Hatrík: 
"Ciaccona interrota pre husle sólo, l. 
Zeljenka: Galgenlieder, cyklus piesn!, A. 
Oňenál: *Svadobné tance pre k lavír, op. 
52, P. Bagin: *Pastorále ~ 4 mikroštruk· 
t11ry pre flautu sólo, D. Kardol: •m. 
sláčikové k vartet o. 

24. ll. 1979 - Koncertná sieň Cs. roz
hlasu, 11,00 hod. Koncert SĽUKu - vý
ber z prog1·amu "Pieseň života". 

24. II. 1979 - Koncertná sieň SF, 19,30 
hod. E. Suchoň: Concertino pre kla r ine1 
a orchester, }. Puspflil: Dve symfonické 
fresky, op. 32, J. Zlmmer: •"Mŕtvi sa ne· 
vrátia", o ratórium pre rec'ltátora, s óla. 
miešaný zbor a orchester, op. 60. 

Diela oznAčené hviezd!člwu sú premié
ry. .... 

Prehliadku novej slovenske! hudobne! 
tvorby usporiada Zväz slovenských skla· 
rl aterov v s polupráci so SHF, MDKO v 
Brtlll slare n Obl<aSS Br atislava I. 

Na sklonku minulého t•oku , dňa 29. 
decembra, zomrel v Mar tine bývaiý 
literárny a hudobný kritik tr ids ia 
tych r okov, publicista, neskorší dlhu
ročný bibliotékar a vedúci J,iter át.•tw
ho arcli1vu Mutice sluvens kej, nwo
hostranne vzdelaný vedec oncyklope
dických vedomosti, hlboký :r.nalec s lo
venskej hlst6rie a lmltúry, z berateľ 

slovanských lito1·árnych a bndobnýcll 

pamiato k, JH'ialeľ a zna lec Bartóka 
d r. Anton Augustín Baník; rodoľub 
šlachetného srdca, vedec, k torý do 
slova a do tJísmena ro:t.dal sám seba. 
llllSillieme s kromný človek, ktorý upi
sal dušu ľudu, ;r. kto t•éhu v Poluon
sl\oj Va laskej 26. f c l.J J.'UÚl'fl 1900 v:r.i· 
š iel. Odišiel v til:hosti, nenápadne. 
uko aj ~il. 

česť jeho pallliat.kel 

Umelecký šéf 011ery Slovenského národné ho divadla v Bra tis lave vypisuje kon· 
kurz na obsadenie voľného miesta 

koncel'lného majsh·a pre ot•chester opery a baletu SND. 
Podmienkou prijatia je absolutór ium VŠMU, AMU, JAMU alebo konzervatória. 
Prihlášky na konkm•z so životutJisom a po~robným popisom pt•axe zasielajte 

najneskôr do 15. III. 1979 na Umelecl<ít sprá vu opery SND, 891 38 Bl'atislava, 
Gorkého č. 2. 

Povinné skladby: 
jedna skladba z barokového obdobia, 
jedna skladba z obdo bia k lasicizmu, 
jeden koncert pndl'a vlastného výberu. 
Dátum konan ia konkur zu bude vybra ným uchádzacom GZnámený písomne. 

Ostredná hudba MV SSR v Bt·atislave vypisuje lwnkurz na tieto voľné miesta 
v orchestri: 

flauta, lesný t•oh, krídlovka, tenor (barytón), pozauna, bicie. 
Podmienky: 
- ukončená vojenská základná sl už ha , 
- vojenská hudobná šl<ola s maturitou ale bo 
- absoluttírium konzervattíria. prípad ne 
- ukoni!ené sh•edoškolské v:t.de lanie s maturitou a úspešná konkurzná hra. 
Prihlášky posielajte na adresu: ú stred ná hudba MV SSR. Martanovičova 2. 

881 24 Brat islava. 
Termín konkurzu dohodneme individuálne. 

HUDOBN'9 ZJVOT - dvojtýždennik. Vydáva Slovkoncert vo V vil <t vnl.- 1 ~ 1, 
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Ľ. Cfžek, prom. hlst., L. Dóša, M. J urkovič, A. Lukn<'ir . prom. ped., Z. Mtku la 
PhDr. M. Pa!ovčfk, MUDr. G. Papp. M. Šulc, Boi~Llmil 'ľrn ečka. Bartolom('! 
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Adm!nf$trácla : Vydavate ľstvo OBZOR, n, p., ul. čs. armAdy 35. 893 36 Bra t! s le· 
va. fnzertné oddelenie: Gorkého 13, 893 36 Bra1'ls1Ava. Tlačt ll NitriA ns!; A ti~ 
cla1·oe, n. p., 949 01 Nitra. Rozši ru je PNS. Ob jecln l:ívkv pred p l atite ľov prlt!rn 
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IRENA PONIATOWSKA 

IU. 

Beethovenova tvorba je stále pred me
t om skúmania z rozovch aspektov. Ob· 
siuhlc i;túdie fo rmy il technik y jeho diel 
vy judruiú obdiv nud technickými ll od 
notHmi jeho hudby. Popri p rácach veno
vaných rôznym žánrom Beethovenovej 
~1udby, problémom este tiky a štýlu, ob
wvu!CI sa štúdie fakt úry a in terpretácie 
jetw skladieb. Na jvážneišim problémom 
sa vsak stalo skompletizovanie p rame
J1u v. Od čias sC11Jorného vydania Bee
tllovutwv9 ct1 sklad ieb nHšlo sa vera no
vých lwmpoz!cll, v nie-k torých prípadoch 
sa potvrcl\lo Beetl1ovenovo autorstvo , 
a lebo sa zistilo, že niektoré skladby 
sa mu mylne pripisovali, napr. tzv. Jen
sk{! symfóniu. Z iniciatívy W. Hessa, bee
thovenovského · IJ(Idateľa, vyš lo 14 zväz
kov dodatkov k súbol'llému vydaniu, uve
r etnených vo Wi.esbadene v rokoch 1959 
a ž 1971. Obsahujú o. i. dve verzie Leo
n órv z r oku 1805 a 1806 skicu k 1. scé
ne opery Vestin o heií, l. verziu finále 
l. č astí VIII . symfónie, pôvodnú verziu 
H_us rového koncertu D d m·, časť Husro 
veho koncer tu C dur, fragment 1. verzie 
Klavfrneho koncertu B d ur, nové ka
dencie ku .koncertom, množstvo komor
ných skladieb. d robné k lavírne sklad by, 
p tesne so spr ievodom k lavíra a úpravy 
p iesn! rôznych národov, )<ánony a hu· 
dobné scherzá, ako aj originálne Bee· 
thovenove klav!rne výťahy. Od roku 195:1. 
N"y chádza zásluhou Beethovenovho do· 
mu v Bonne nové súborné kritické vy
dante ltl ho diel. PJllp ravujú sa tiež do
plnky a opravy tematického kataló~?;u 
Beehovenových diel, spracovaného G. 
Kinskym a H. Hahnom roku 195'5. ríale j 
sa skúma autors tvo n iektorých Beetho
venových skladieb a úprav. Napr!klad 
n a poslednom Beethove novskom kongre
se v Berline vyst(lpil Shin Augustinus 
Kojlma s podrobnou analýzou úprav rôz
nych Beethovenových orchestrálnych 
tancov a v niekolkých pr ípadoch do
:l_cázal cudziu úpravu, o. i. Beethovenov
ho brata K. A. Kar la na n iektorých me
n uetoch z r oku 1799. Udalosťou posled· 
n ých r okov bolo, ked O. Pulker t našiel 
v archive Nár odného divadla v Prahe 
k ópiu 2. verzie Leonóry s Beethoveno
.vými vlastnonľ1!nýml poznámkami, k to
rú sk laclater poslal na uvedenie v Pra
h e r·oku 1814 I>Od taktovkou K. M. We
bera. Pritom treba poznamenať, že au to
grnf 1. verzie oper y nejes tvu(e, pre tože 
p ravdepodo bne sám Beet hoven, alnbo 
niekto nhn poverený, zmenil ·j ednotlivé 
:časti opery podľa poradia dohodnutého 
nn predstavenie r oku 1806, čím vzn-ikla 
2. ver·zJa. Pražská kópia je významným 
kri ti cl<ým prameňom pre dalšie vyda
n ia . 

Prvoradý význam pre š túdium Beetho· 
ve!lovej tvorby má vydanie všetkých 
s kle, na ktorom začal pracovať Beetho-
. venov dom roku 1952. Beetj10vep neod
hadzoval svo je skice, stále s a vracal k 
svojim hudobnýrh nápadom, velakrát 
p repracovával náčrty hudobných tém. 
Dokumentujú preto celú tvrdú t vorivú 
r;>r<'íc u, ako a j vš etky odtiene charakte
! 'U jeho pf sma, čo je ·dobrou pomocou 
pri overovan i autentiť~nosti Beetllove.no
.vých au tografov a korektúr a umožňu• 
~ú hlbšie vniknúť do osobnosti a psy• 
ť: lli ky sl<ladatera. Vyšli už skice k Pas- · 
~orálnej symfón:ii, k Triám op. 70, k 
F11nt~z11 op. 80, l< Variáciám na Diabel · 
Ul10 valčlk a 3 zvHzky sk!c k Missa So~ 
·lemnls. Treba tiež spomenúť ·3 zväzky 
:Seetho venovs;ch skíc z rokov 1802- 1803, 
s pracovaných a vydaných N. r:. Fišma
n om (Moskva, 1962]. Beethovenova ski· 
~e majú okolo 7000 strán , vylúštiť ~ 
t t·ans l<r!bovat !ch znamená obrovskú prá
cu. Nie vždy sa podarí zi s tiť zápis· jed
no7.nnčne, preto .sa nverejl'íu jií faksimile, 
transkripcie a komen táre. A tak sa pod" 
k lllcly pre š túdium Beeth oveno vho diela 
ei;l f! stlíle menia, rozširu jú a prehlbujú. 

l'o ktar !de o tnte1·pretáclu Beethovena' 
:vei tvorby, ťa žko bv bolo vymenovať h o· 
ť: i l r.n vlicši e . novš'ie préce. clotýkaiú'ce 
sil l f! !to problematiky z na jrôznejšie ll 
l1 7 :,tff~ k. Počnúc všeobecným! úva)1aml 
cez 111 no~stvo publikácií venovaných ied
n ol liv9m druhom Beetl'Íovenove j lmdby 
a ž po detailné p ráce t ýkajúce s·a p rob· · 
~émnv harmónie, for my, i.mprovizác!e, 
š tvlu hry, ltl-avíl"nej faktr!ry a l:la.pokon 
!n terpretácie a poňatia jeho diel vinie sa 
molfv nového pa>hľadu n-a Beethovenovu 
hudllu v kontexte sCl'easne; histm.'>kl~ra• 
'rlclw i. estetlckP.j a metodologicke j per
spP.ktfvy. Pokusom o nmohostrannú .. i r1-
terp reflíciu Beethovenovho diela T5olo na
~rfklad jedno zasadnntie na poslednom 
b eP.t l\ovenovskom kongrese v Berlíne. ve
nované výlu'čne otázkam analýzy Alleg

r et ta scherzan da z VIII. symfónie. Vzhra
c om na obmedzený r ozsali 'článku mož
no ibA velmi skrátene llkázaf rozvoj za
fat·hr.nla zvuku v Beethovenovom diele. 
nov9m spôsobom zhodnotiť problém -pe
riocl izác!e jeho 'tvorby, oceniť veľkost 
leho t vorby 1 -prelom v hudbe, ktorý spô
sobil. 

Beethoven sa vyjadroval i:loslova vo 
všotl\ýCh hudobných žánroch. Sym!ónie. 
·ouvortury, or chestrálne tance, koncertv 
'(t reba spomenú ť , že nap!sal koncert pre 
hoboj, z ktorého sa zachovali i ba za
~l atkv troch čast! ], sk ladby pre dycho
vý orchester·, bohato sú zast únené ko· 
mol'tl (! skl!tdby ocl okteta po sólové kl~ · 
v!rn e s l<ladby. pi esne, kan tá ty, oratór iá 
o mše a napokon opera v troch verziácb 
so 4 ouverturaml .,_.. tvoria panorámu 

BP.ef·lwvenove 1 tvorby, lindo onú syntézu 
teho doby ·! perspe kt!vu premietnutú da
leko cľo budúcnosti. Skúmanie jednot li· 
v5'ch žánrov v ich vzáiomnei závislostí 
množiíu je lepšie pochopiť kontinuitu vý· 
voja Beet110venove1 tvorby a iei špeci
fickosti v rôznych obdobiach jeho ži· 
vota. Vycll adza túc z tohto hľadiska, mož· 
no v Beethovenovej t vorbe vyčlen iť 3 
velké etapy: 1. clo roku 1800 - etapa 
klHvfrne j hudby a hľadania zvukomar
by v t•ôznyc]) Inštrumen tál nych zosta· 
vách ; 2. ocl roku 1800 do rok u 1814 -
etap ll symfonír.kP.i h ucl bv a svmfoniz~
cie iných Mnrov; 3. od roku 1Bl5 etapn 
syntézy hucl ohných pl·ostrí edkov vo všet· 
ký:éh žá nroch s lw ncen trovaním sa na 
sláčikové kvarteto. 

?áklaclom Bee thovenovej tvorby je kla· 
vít·na hudba, n ielen preto, že okolo nei 
Be'elllo,ven osc'iloval v prvom období svo
je j tvorby, ale hlavne p reto, že je j zosta l 
ve1·n ý clo konca žlvoiR ll že bola zdro
jom inšplt•ácie mnoh ých hudobných m yš
li enok. Beethoven začal tvol'if v čilse. 
kec! klavfr vytlač i l klllvichot·d ll klaví
čemblllo. Už· od pt·výr.h klavírnvch skla· 
dleb Bee 1'110ven vnikal do chllraktet·u 
zvuku nástroja. Mimochodom. podiellll 
sa a l na vylepšovllní konštrukcir. k laví
ra . V Berl!ne Sil zoznámil s anglickým! 
k lav·lrmt. ktoré vzbudi li rcho záujem a 

Beethovenov život 
a tvorba vo sv·elle 

radil Str:eicherovl, ako dosiahnut lepšiu 
rezonanciu. Hoci niektoré Beethovenova 
sonáty, napriklad Patetická či Mesačný 
svit ma li v súlade s vteda jšou praxou 
označenie " pour le pianoforte ou clave· 
eln", nemali už s klavičembalovou fak
túrou nič. spoločného. Beethoven využi· 
val silné dynamické kon trasty a odtiene 
sily zvuku (ktoré s a neda li dosiahnut 
na klavičembale) diferenciáciu ar tikul á• 
cie s výrazným prefe rovanbn viazane j 
hry, spevného legata, a ko af vyspelé vir· 
t uózne prvky , k toré niekedy pripodob· 
11nvali soná tu koncertu (napríklad So
na ta C dm, op. 2, č. 3]. Tieto vlastnosti. 
spolu s rozvojom for my, dynamickým 
pr!stupmn k tzv. tematicke j práci dali 
Il eethoV!movým sklaclbií m originálne 'čr 
ty. On s átu bol v tom čase aktívnym 
kla·vit''l:o;tom. PrekvapovaJ · poslucháčov bo· 
hatstvom hudobných myšlieno k v ímpr o
vlzäclách, exprestvnosťou, "hrou na or· 
cbestrálny spôsob a bohat9m využívaním 
pedálov", :čo potvrdí! C. Czernv. Nieke
dy údajne -pod Beethovenovými prs tami 
praskali s truny, pre tože chcel dosiah 
nut taktí silu zvuku, na ktorú jernnP. 
viedenské nástroje neboli pr ispôsobené. 

Od ·čias prvého použitia symfonickej 
form y r oku 1800 sa začína 2. etapa v 
Beethovenovej tvorbe. Do roku 1815 na
p lsal takmer celú svoju orchestrálnu 
hudbu s výnimkou ve!kých vokálno-in
štrumen tálnych diel - IX. symfónie a 
M!ssa· Solemn1s. Každá jeho symfónia 
bola svojím spôsobom objavná. Bohat
stvo té m v Eroice, umeni e ich pretvá· 
pania, Zltvt•hnu ti e starýc h formových 
s·chém, svedčia o zna čnom r ozvo ji sym
fonicke j formy o (:) roti k lasi kom. V. sym· 
fónia ie prejavom integrá cie svmfonic· 
ké ho cyklu a veľl<e l t ematicke i koncen
trácie. Motív .,osudovos ti " prenil<á cr.
lou ·symfóniou, kým pochodové rytmv n 
nrzvyčajne dynA mické fľnále pripomfnil · 
jú atmosf!iru Franctízske j revo lúcie. Vl 
symfónia nadväzuje na programové di e -

t 

' · l 
Pôvodné vyda
nie "W.ellingtu
novho víťaz
stva", op. 91 v 
úprave pre k la 
vír. Titl. list. 
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Beetbovenov 
posled.ný kla
vh·, dar vieden
ského výrobcu 
klavírov Kon
rada Grafa. Je 
majetkom Bee
thovenovho do
mu v B-onne. 

Snímky: 
O. Vlková 

Ja vo velebení pr!rody, Ilus t rácii . vtá
čích hlasov, búrky , spevu pastiera a pod. 
Typicky programovým dielom je Wel· 
lingtonovo viťazstvo a lebo bitka pr! Vit
torU z roku 1813 s využitlm rozšírenej 
skupiny plechových a bicích nástro jov 
i delových výstrelov. VII. a VIII. sym
fónia sú pr epo jené akcen tovan!m mi
lej 1udovej nálady, ale a j melancholic· 
l<eJ zádumčivosti (smútočný pochod v 
VII. · symfónii) . Majstrovské ovládnutie 
veľkej formy, r ozš írené zložen ie orches
tra, 'J)Iastické narábanie s kon trastml 
farby vy tváraj(! Beet hovenova novátor
stvo v oblas ti symfonickej hudby. Bee
thoven s a však usiloval aj o symfoni
záciu in9ch žánrov. Predovšetkým dal 
Ol'c hestru al<tlvnejšiu úlohu v k lavlrnych
koncertocll, niekedy použ!val k la vír ako 
jeden z ko.lor istickýc h faktorov orches
tra. Vir tuózna sólová kadencia sa stala 
integrálno u časťou kódy (V. koncert Es 
dur l. klavír zasiahol do tradičnej expo
zície orches tra (od IV. koncer tu G dur ). 
Beethoven teda V)rtvoril l!niu rozvoja 
symfonického koncertu, ktorá ie v pro
tik lade k štýlu br11lant. Symfonické kon· 
cepcie prenlkll a j do komorne! a sólo
vej klavít·nej tvorby. Beethoven rozvinul 
techniku h ry, obohatil škálu dyna mic
kých odtieťíov a chcel dosiahnuť na kla
víri orchestrálne far by, napriklad v Ap· 
pass!onate. Zdokonalenia mechanizmu 
ld a v!rov, ako a j r ozšírenie rozsa_hu ná
stroja v Strelcherových k lavír och a 
Erardovom klavire, k torý Beet hoven do· 
s tal roku 1803, boli priaznivé ·jeho sna
ll[im. Prehlbenie výrazových prostried
kov možno pozorovať aj vo virtuózne i 
Kre ut:torove j sonáte pro husle , v TrÚicl1 
op. 70 a 96 a v sl á'číkových kvar tetách. 
lndividuú lny svet Bee thovenovej zvuka· 
vej fan l'i1zfe ie v9razný na jma v Kvar-
1P. (flch, op ~9 . venovun9cll kniežaťu Rfl · 
?:t11nnvském u. tP.matickým i·ozšfrenhn z 
lH! imPni;ích mo tívov, ponžitím polyfonlc· 
kých for iem a prvkov ruskej ludovej 

hudby. 1'endenciúm SY.mfonizovať . neodo; 
Jala ani jediná Beet hovenova opera Fi• 
delío, ktor ú v tom ~ase napísal a ktorá 
p redstavu je revolučnú f rancúzsku o pé-. 
ru typu drámy "zá:tl'ač.ne.1 záchr.an y," · i 
p reill oeným etttk9m výrazom, 

V. posledjlom období tvor by, :v. lite r.a-. 
túre o Beetllovenovi často nazývanom: 
r omantickým, upútalo Beethovena na-i-o· 
m ä slačikové kvarteto , hoci v o blasti vo• 
ká.lno-inStrumen tá.lnej hudby, vytvorit; 
svo)e naj vä.č.šie diela a neprestal tvol'i1i 
ani skladby pre klavlr. Z jednoliateilO 
zmenia kvarteta vyťažil Beethoven úpl~ 
ne nové zvukové farby, t ým, že rozsi~1.b 
r ozsall jednotlivých nástrojov, zav1eclol 
bohaté prostriedky artik.ulácie, zavrhol 
r ozdelenie cyklu na 4 č.asti, použil ar ... 
chalzmy a techniku fúgY., ktorá dosa hu• 
je kulmináciu v Kvartete·Ftige op. 133 tl 
ma jstrovskom narábaní rôznymi rytmtc• 
kými o bmenami teJ is tej t émy. v pos• 
Jednom o bctob1 Beethoven uká_zal typ fak• 
túry kvartet!l, ktorý p revzali a rozvin Uli-
až skladat el!a 20. storočia. Vrcholom vo• 
kálno-inštrumentálnych diel L. v. Bee• 
thovenu je Mlssa Solemnis, ktorú začal 
p ísí:tť pri pr!lezítosti menovania arciknie• 
žaťa Rudolfa za arcibiskupa v Olomouci, 
ale dokonč il ju až o tri roky: - v roku' 
1824. Z mJspočetných skle k tejto omši 
vidno, ulm h lboko vnikal Beethoven do 
textu, a ko sa obsahová osnova kryšta• 
lizovala do symfonickej idey. V IX. sym~ 
fónii, novom type symfónie s použitlnX_ 
rozšíreného orchestra a vokálnych llla• 
sov vo finálove j kantáte na text Schli .. 
lerovef "Údy na radost", ktorej hudobtl-11 
tému nasklcoval Beethoven už v obdob1 
svojej mladosti ešte v Bonne, opäť uká• 
zat nové možnosti z jednotenia veľkej hu.a 
dobnef fo rmy cltovan lm predchádzajú• 
clch tém symfónie vo finále, formova• 
n!m hudobných myšlienok individuálny'm! 
spôsobom a využit!m virtuóznych mož• 
ností nástrojov. Ale aj v tvorbe j)re k.la• 
vír pt·išiel s novými, o bjavnými zvuko• 
výml efel<tmi. Všeobecne sa usudzu ie, 
že l\ ostotným veľkým klavírnym s klad~ 
bám inšpirovttl Beetho\18na anglický ida• 
v!r Broadwooda, l<torý do~tal roku 1818, 
s plným 6-oktávovým rozsahom. Ku kon-< 
eu života dostal Beethoven ešte klavír, 
od C. Grafa s podstatne väč$ou síloti 
zvuku. Ten už nemal vplyv na Beetho
~enovu t vor bu, je však cenným pra me" 
nom poznatkov o znen! k lavlrov ·z bée• 
thovenovského obdobia. RekonštruovaH 
ho a nahrali sa na ňom Beethovénove 
skladby. Zdá sa vs al<, :íe a ni jeden kla · 
vfr Beethovena plne neuspokojil. Vo svo• 
je j fantázii st vykonštruov~l nástroj, kto• 
r ého možnos ti da leko prekračova l i to . 
'čoho bol vteda)š1 mechanizmus scl1opr'lý: 
V posledných klavfrnych s kladbác11 pred• 
viedol Beethoven celé boha tstvo pt·os• 
t riedkov: mintaturizáciu i tendenciu k 
r ozšír en l.u formy, ovl l:íd nu tie celého n:iz~ 
salm nástroja 1 uktízanle zvukov9c l111o d• 
nôt krajných r egistrov. mocné dvnamic• 
ké napätie i inmné ko'lor istické trikv. PO• 
lyfonickó mu jstrovs tvo v sonátach i Vl" 
cho! variačnllho umenia vo Variáciéf~-l'i 
na Diabellillo valčík . Táto kumu li:i d a 
skladateľských s l<úsenostf a zároveií ví
zla nových ciest r ozvo ja hudby jas r. e 
dokazu je plnosť, a kťt dosiahol Beetho
ven vo svojom umenf, a to v 'čase. keif 
ho hl uchota odrezala od fyzického s·vN a 
zvukov a jeho di elo sa riadilo iba obra
zotvornosťou. 

H. H. Eggebrecht konštatoval. že dnes 
zna'čne pokročfli v9skumy týkajúce ~a 
technických otázok, kým v oblasti ' PI'!!-' 

vosti, "obsažnostt" a výrazu Beethove
novej hud by narábame stále s pojmami 
z 19. storočia ako sťi .,titanský zápas". 
.,heroizmus". "utrpenie a náclei" . Aké• 
koľvek by boli Interpretácie a pojnwvé 
kat egórie, Beethovenova huclb11 zos t<íva 
mocne pôsobi acim spo je n ím h lboko l~ ud• 
s kého .,.obsahu" s h ud.obnou formo u, nie• 
ten odzrkadle nnn .,ducha doby". al e nä,j~ 
vyššou subllmáclou ľndského myslenia 
vy iadreného hud bou. 

Preložila: H. Lerchová 
(Ko-mec~ 


