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Cesta k rozvinutej hudobnej vzdelanosti 

Snfmka: J. Grossmann 

Ocenenie statočnej práce 
Na nhrh {JV KSC, VV NF, vlády CSSR, vl~d CSR a SSR udelil 

prezidlmt CSSR k l. máju 1980: · 
[ITUL NARODN5:HO UMELCA V OBLASTI IIUDOBNtHO UMENIA . 

zasl. umelkyni MIROSLAVE PESlKOVEJ, sólistke baletu • D 
• Prahe; zasl. umeh.ovi prot FRA TISKOVI RAUCHOVI, klaviris· 
tovi, profesorovi AMU v Prahe; zasl . umelkyni DRAHOMIRE TIKA· 
LOVE), sólistke opery ND v P.t•~the ; zasl. umelcovi pro[. JOSEFOVI 
VESELKOVI, hlavnému zbormajstrovi PFZ CF; 
S1'ATNU CENU KLEMENTA GOTTWALDA S tESTN'ilM TITULOi\1 
LAUREÁT STATNEJ CE y KLEMENTA GOTTWALDA ZA DIELA 
A VYKO NY Z ODBORU HUDBY 

PETROVI TOPERCZEROVJ, klaviristovi, sólistovi SF (na obi'.); 
CESTN YM TITULOM ZASLOZILf Ui"IELEC POCTI LA V ODBORE 
HUDRY VliADA CSR violončelistu a hud. pedagóga S. APOLINA, 
solistku bnletu JO v Ceských Budéjoviciach, R. HÄJKOVO, só
listu opery ND v Pra he J. JINDRÁKA, hudobného skladatera l. Jl· 
RASKA, hudobného skladatefa A. KOSTÁLA, sólistu opery St ti tn eho 
d1vodla v Brne J. KYZLINKA, vedúceho dramatut·ga Hlavnej re· 
dakcie hudobnýc h programov CST v Prahe J. MALASKA, speváka 
W. MATUSKU, klarinetistu a saxofonistu F. SLOVÁCKA, sólistu 
upery Státneho divadla v Br ne Z. SOUSKA, sólistku ope1·y D 
v Prahe N. SORMOVÚ, majstr a husliara P. SPIDLE lA, dirigenta 
~n v Prahe F. VAJNARA, viol on čelistu a docenta AMU v Prahe 
A. VECTOMO'I.'A; - V J,ADA SSR 

•:horeografa a iéf a baletu Vojen~kllho umeleckého súbUl'll kpt . 
N!tlepku v Bratislave J. GUOTHA, sólistu opery SND J. HRUBA NTA, 
kostýmovfi výtvar níl:ku SND Ľ. PURKYŇOVÚ. 

'ľmlsa tpät rohov na sej hud
by 110 oslobodt.mf predstavuJe 
v nélsej vzllelano~ll ucelent"J, l 
keď nie uzavretú kapítolu. Do
~tatocne je zuumy celkový •·ot
voj nase1 hudby, jej kvantH!I · 
tfvne l kvalitatívne obohatenie 
a znacné zrychlenie temprl JeJ 
rozvoja. Už tesne po vojne, ked 
n!lrodnodemokratlckil revoluc•a 
pt•er!lstala do soclailstlcke), za
čala sa uj!lsiwvat koncepcia 
modernej kultúry, vzmkll mno· 
hé nepostrádateTné hudobné m
stitúcle a zrýchlen~·m tempom 
sa doháitalo to, to 1111nulost Zél· 

nedbala. O nlekolko rokov sei 
u7. mohlo konštatoval, ze Sfl vy
tvonll podmienky pre vi;e~tr!lll· 
ny rozvoj hudobnej vzdelanosti. 
Medzitým p•·lstupovall k nasej 
zakladuteTskej generácii cfalsie 
genc•·ačné umelecké vlny a v 
slrokej plejáde hudobných U· 
melcov sa začali uplatilOVIIť 
najtalentovanejsf. Postupne do
chádza k estetickeJ a stýlovej 
konfrontácii medzi sku pinou 
skladateľov - zaklada tolnv 11 

mladšfml, a z tejto konfrontá
Cie vyplynie rad nov)'Ch pouče· 
nf a poznatkov. Stáva sa samo
zrejmosťou, ze nastupuj(tce 
skladateľské vlny pt·ichádZfiJU 
s vlastn\'m umeleckým progra
mom, vlastným vvznanfm l 
vlastnymi pt·ed~tavami o uplat
neni sa. Bol to fakt zákonlty, l 
ked ho mekedy SJll'CVádzah ge
neracné diskusie a rôzny stu
pPil oddanosti konkrétnym u
melerkým programom. Tak sa 
~tačlll za uplynulých 35 rokov 
prezentovať a v mnohých pri· 
padoch už uplatniť štyri skla· 
datefské generačné vlny, kto· 
rých tvorba viac ci menej 
f1spo?,ne naplnila túto spomlnd
nu etapu a viac čl menej roz
vlja la ústredný estetický lde,ll 
nasej prltomnostl. 

Ziivainejsl ako pohTad gene· 
račny bol však celkový pohlad 
estetlcko·ldeový, odvodený z 
lwltúrnych potrieb a ztlujmov 
socialistickej spoločnosti. Vy· 
hrotonie protikladu socialisttc· 
keJ estetickej koncepcie a kon
cepcii ouržoáznych prtslo Zd· 
honltc, nikto mu nemohol 
uhnuť a to ani vtedy, keď sám 
v sebe bojoval o správny vý· 
klad socialistickej estet1ky a 
zápasil sám v sebe s roznymí 
protlkladml. RozhodUJtlCP sa 
stali He skladby, ktoré SR chce· 
li adresne prlhov(Jrat dnešku, 
v ktorých výrazný talent umPl· 
r.a vedel úclnnc prPtlmoi. Jf Zd· 

Ako hodnotíte rovoj 

vazne spoloéenské Idey a kom· 
pottčné maJstrovstvo sa moh· 
lo rototnal a péltl'lcne oceniť. 
Tl'ld~atpilt rokov stačilo sloven· 
skej hu<lbe k tomu, aby sa st}· 
Jovo rozcliferencovula , zalotlla 
a t•ozvljala národnú operu, pre
hli.ullt Sl národný svmtonJtJnus 
a Z8Sidhla do v~etk~ch iam·ov. 
Veľky počet ~1-.lad•eb nclm do· 
vofuje bilancoval, pnčom, pt'dV· 
dél, 11 J u nás Isté pCJ•cento tvor
by zostalo e~te vidy pud um~:
leckym prlonH!I'um. Nai;a hud
ba sa dostala v teJto etape do 
I'ôznn.h medztucirodnych ko•l· 
taktov, ove rova la sa v slr!.frh 
kontextoch, pnčom v ut·čltom 
rozlete do svetn JCJ pomáhalt 
zésady svetového soci!lllstlcke
ho spoločenstva. 

Zvlasť n!lpudný rast sa pru
J<tVIl v koncennom umeni, kde 
sa poda1·ilo prerásť lokálne hO<J· 
nutovt: parametre a ntnkofl-.1 
interpretl prevzali zodpovednú 
lilohu reprezentovllt naim vzdc· 
loJnosť pt•cd ná•·učnym medzi
národným obecenstvom. Takmer 
každá interpretačná oblasť má 
uz svoje uznané Spil::ky a pro· 
ces interpretačného zdokonaTo
vauia sa nezastavuje. Prvá hí·st
k<l slovenských lnterpretov·pro
tugontstov môže sledovať stále 
prlrastky nov}ch mien a no
vrch kvalft v interpretačnej oiJ· 
lustl. Na!;a koncertná sie( je 70 
purcontami sutu•·ovuMt domáci· 
mi umelcami. To však nezna
mená, ze by sa toto kultúrne 
záznm~e uspokojovalo s p•·te· 
mc·•·om. Kedysi skromná pozor· 
nosť ku komornej hudbe 11 ko· 
morn ým telesám sa od zllklltdu 
zmenila a už na umeleckých 
i-kolách pracujú telesá s pine 
p1 utesionalnymi predpokladmi. 
Nápaclny rozmach zaznamenali 
naso operné scény, kde viacer! 
spevacl dávajú nápadný ume
lecký punc predstaveniam, zvy
SliJtí Ich umeleckú úrovef1 a po
Stlilu Jťl dobré meno našich 
opemých scén. S tým všetkým 
drzf krok už pocetná hudobná 
krlrlka. vekom často mladá, u lo 
stanoviskami a prfnosmi u% 
zreHa8. 

Coly tento rozvoj nie je ná
hodný a nevlsl vo vzducllo· 
prázdne. Ovplvviiuje ho a spo· 
luvytvára kultúrna koncepcia 
násho l.tátu, ddraz na demo-
1-.rallzáclu umenia a ši roku <md· 
hu sprístupniť hodnoty imšim 
vrstv/Im. Hudobné umenie na
rhíidza nových zlíujemcov n ho
ci k tomuto faktu neexlstujtí 

presne SltHtsttky, mo:lno na po· 
chodr životom registrovať llsl· 
ce novyc..h kontaktov s hudbou. 
V rámci tohto proce:,u pnhud· 
ll nai.ej vzdelunost• nové hOli· 
ccrtné SICIH), vhodn(· kult(ll'llfl 
dumy, prirudné Amliteiitn: a 
hJStOI'ICké Zdb.U!Ja l ..,!OVI-.\ hOli 
certný<.h mir.stno">li IOhéÚm:IJO 
vywamu. ~1-.oLIH, zr ei.tr vzoy 
nebyva ju dost V) u/tt ri " tt h 
SJ.II'IIVCOVW d Ol'j:lé:ll11Z!IIOI'l tC..h 
nevedia nRplutt putnnc.•nnHinv 
stlnym umením. 

V priebehu 35 tH h roko' po
dm·llu sa roldtlerencovat 1 hu· 
dobné hodnoty w zaht•anltta. 
l'lla<.ll ~me st :,prl•vnv pri:-.t 1111 

k svetovym klcl:,ihom. put.nam,;
a respc:ktu)eme Ich vetlt•t-hB 
hodnotenie a tie/. hudbu n;tsllll 
storočia chápcmfl a propc.tp.utt-1· 
me zo zodpovedného nadhladu. 
\ Zlll\sle násilu i.lvutnéhu Jd l'd· 
lu, nasho filozofického \'\" l.lloi· 

n1a il nasej estetlkv ~lOJiiiHl 
proll t}m bu•·i.o&znym tendr.n
CI<\111, ktoré znižujú spulocen· 
sk9 význam umeniH, oslabu,ú 
jt>ho spoločensky dopad, orJf!ll· 
tujít sa na nericšltelné rolpor
no~tl človeka a končia casio 
v okt·ajových netypických sttt· 
voch, pocitoch a predsldV•II h 
s;:oločnosti. • 

Bohato sa naplnili J..rcl1st t<tk· 
mer fctntasttrké predstavv ua
~ilCh prcdcltodwv, ktorf sntvrt· 
li O )l rOft:stOnftlll)'Gh OITIIP.S· 
II'Of'h, vJastnyr:h vydHVH[I ľ· 
stvách, gramotónove1 vý•·oh~. 
viaceľ)Ch rozhlasových ct teiP.· 
vlznvch okruhoch, vývoze toho 
nftjlepsieho a dostatl)čnr.J nko· 
nomic..heJ základni. Trpké listy 
). I.. Bellu, trpke vvznania M. 
Schneidra-Trnavského z dVd· 
dsiatych rokov, úzkoslllvé sta· 
ro::.li F1gušovej generácie l 
vzdvchy hudobných profestoná· 
lov z konca prvrj republiky su 
už len dávnou minulostou. So· 
ciahslická spoločnos( posk\ tu· 
je hudobnému umeniu višetkv 
potrebné podmienky, verr urne!· 
covl, dúva mu pocit istoty, po· 
skvtuje mu široký vyklcid v~
rleckých zákonitosti 8 snall Sil 
mu vSetkýml výhocln}·mi cestR· 
mi urahtovaf vlastn(• nl')opaho· 
vatP.ľnú umeleckú t-estu. V 
týchto podmten kach vrcholí 3'5 
povo1novýth rokov, v týchto 
potlmtenkac· s.1 židda bll!tnr.o· 
vať, ošte lPp~iP. hodnoty l'Ol· 
trwcllt, ei.tl') vide· za ota jstné 
hodnOt} bOJOVAli 

ZDENKO OVACEK 

našej hudobnej vzdelanosti 
a kultúry od osloboden·a 

lom doladil svoJ pracovný pod•el na l1tku suhru, kto•·A 
kontrapunktUJC a ha•·monlzu)e s celkovým nárokom nd 

rast a tvorbu hodnôt prospešn9ch a wdpovedajúcich 
celospoločenskému vyznamu. Vyvfjat sa vidy ďalej A 
vyssle, to je n!lrok, ktorym spli10mc kultúrnosť vývoja 
nasej spoločnosti a tým sme A budeme sfastneJšl, čtm 
pozttlvnejšle konstutu)eme, Ze rozvo j hudobnosti 11 kul· 
t61·y nepozná ukončovaclu tendenciu. 

A aby sa naše poznatlle o teJtO pravde naplnilo e!.h~ 
IsteJšou skutočnostou, tak p1·e na plnenie pojmu "hudha 
národa", ako aj pre ,.hudobnosť nátoda" robme v:"elko 
zodpovedne aj do budúcna, ako doposlaf: Aby kat.rty 
zrelý a dosiahnutý p lod v hudobnom 7.ivote mal vpfa 
zdrav9ch jadier na ďalšiu sejbu hudobných hodnôt. kto· 
ré obohatia novou zrelostou a kr~s11ml našu kullft•·u 
a náš sťastný život. S touto otázkou sme sa Obi•átill lH'I prfleiitosti 35. ~ý•·očia oslobodenia naiej vlasti Soviet11kou armédou 

na tých, ktorl sa na rozlil:nc jšlch postoch a v in~titúciách SIJUlupudiel ajú na rouojl naiej hudby. 

Národný umelec Andrej Očenáš, predseda Zvä
zu ceskoslovenských skladateľov 

Vzdelanost kaiclého národa v komplexnosti má svot 
hJ~tnrtrkv začiOtok 11 r.estu vyvoja, ktorá jo súvislo~ 
elC"hn pn:trlwnn, hct nlt:kedy aj detormovanci. Aký hu• 
V\~lll nu~ho Tudu od oslolJOdcnla všetci dnes viomt· 
O>lollodPilll: nítšho i;t;;tu hrdinskou Sovietskou arm!ldot• 
e nH tmU ľebrun t•ov(: vftnzst vo, to sú výrazné hranlčnr 

~t:p~ nd kto• Yl h s.t kultúrnosť no rodov žijúcich v Cs-.;. 
obrodzuJe 11 tak rozvlju, formuje, ako to najlepšie vyhn 
vu je nlt~ej pnrodz·'Hnstl v podmlPnka!'h budovania su 
cla listtck6ho stalu 8 IIIISBJ rozvinuteJ sociuhsttckej spo 
l~ostl., 

Pre .-ozvoj kultt:try a vzdelanosti rudu vvbudovall sme 
vsetky iypy skO!, ktoré nav~tevuje v nev{d8nom mno7-
~tve nusa mládež. Jej výchovu a výul::bu 7.verujemu 
vyntkHjuctm pedagógom, majstrom jednotllv9ch p i'Ofesll. 
"kúsPn}·n1 11 •·ozhfacleným v odbornosti na svetoveJ Ctrov 
ni. 1\lám wdpoveclaf ot!lzku. ako hodnothn rozvoj nasP 
hutlohnrq ndP.Ianoslt 11 kulttlry. Hudbfl nú&ho ouro.:' 
<lozrPIII v rolej plnosti do krásy a orl,lllnolttv. lludot 
'los( nát·uda? To jo široko rozmerný pojem. Obsah ' 
procf's uskutoi:iJOVIInla tohto pojmu jo rozloiený 11 

kazdého jocllnca v nHrode. Konkrétne ho odstupJ~ovanr 
J<;klllOr't)UjCme Sl'Ojllll ZiVOtOm fJI'iB!Illl l S1\lkll ~ htlll· 
l>ou, ale HJ v kflžrlom občia nskom kunt~nl tak . tn sa 
pre)avujeme prl svojich pov111nosliach v 11r6c1 10 zmy .. 

Zaslúžilá umelkyita Klára Havlíková, sólistka 
Slovenskej filharmónie 

Iste nie je cielom t.ejto ankety vyrattlvat čo vsetko 
<ane dosiahl!. Za roky od oslobodenia sa urobilo oaoza1 
vela. llovorill sme o tom npdavno vermt podi'Obne pri 
výroč! bratislavského konzervatória " Vvsokej i!kolr 
múzických umeni. Neznamena to. ie sme už dosiahli 
všetko. E&le nám ostáva vera urobiť. Znepokojuje ma 
v'lak, ?o sa musime aj v sítčasno~tl boriť s nedorlelie· 
nýml problémami. o ktor}·ch ni. dlho vieme: poukaznv8ift 
som aj ja na ne pri každej mohwi prílr.Z!tosti. dol,nncll 
aj v mojich vystúpeniach na zjazdoch ná!;ho Zvltzu. MytS· 

jDokontenle na 5. str. )' 



MINIS1'liiR HtJLTORY CSR doc. 
i!r. Mílaft Klusák vymenoval hu
dobného vedca, poslanca FZ dr. 
Zdenka Nováčka, CSc. za nového 
~lr.na v}•bol'U Medzinárodného hu· 
dobného festivalu Pražská jar. Sú
~asne s nim vymenova l l n lekof
ko ďalsich nových členov. Na p1·· 
vom zasadnut! obnoveného výbo
ru, ktorému preclsecla l národn9 u
melec prof. jon Seld l, posúdili toh
toročnú pl'lpravu festivalu a obo
zm'imili sa so základnou koncep
CIOU pre budúci rok. Osobitne vy
zdvihli, že treba venovať zvýšenú 
pozomosť priamym Mozartovým 
pamiatkam v Prahe. 
RIADITEĽSTVO SYMFONICKf:HO 

ORCllESTRA hlavného mesta Prahy 
FOK vyda lo vkusný programový 
bu lletln pre rok 1980-81. Vo svo
jej 46. koncertnej sezóne uvedie 
orchester a jeho prld1·užené te le
sá nlekoJko cyklov. FOK sa Zl'ej
me stará o širokú popularizáciu 
llUdobného umenia a podra toho 
r obi dramaturgiu. Nájdeme tam 
okrem klasických vrcholov diela 
Honeggera, Weberna, Stravinské
ho, Prokofieva, Martinu, Egka, nle
koJko roprezentočných skladieb 
silcosnej českej tvorby. Dobro vy
bavený bulletin dokazuje umelec
kú cestu tohto telesa a zvlášť za
ujimavo vyzdvihuje vofký komor
ny cyklus, na ktorom sa predsta
vi rad českých komomých telies. 
Pod ra programového I.Julletlnu Ob· 
hospodári FOK a pridružené tele~á 
podstatnu čase pražskej koncert
nej sezóny. 

NEDÁVNO SA DOZIL SES'I'DE
SI.\TKY a koncom skolského roku 
odchúdza na dôchodok hudobný 
peclugóg, rlacllter ĽSU v Trstenej, 
Stefan JurU. Rodák z Liptovské
ho Mikuláša, celý svoj život za
svati l hudobnej výchove m ládeze 
nielen v Liptove, ale aj na Ot·a-

ve. PodleJal sa na zakladani i vý
stavbe viacerých hudobných skôl 
a je jedným z najdlhšie pôsobia
cich riacllteJov na Slovensku. Už 
počas konzervatorlálnych st(Iclit 
(Absolvoval husle r. 1943 v Bt·a
ttslave) spoluzakladal r. 1941 hu
dobnú skolu vo svojom rodnom 
meste a stál na jej čel e osem 
rokov ( 1941-1944, 1964- 1967) . 
Postupne viedol hudobné školy v 
Rlllomi.Jerku (1953-1958), Dolnom 
Kubine (1958-1959) a od roku 
1967 v Trstenej. 

Okrem školskeJ organizátorskej 
p r{Jce a vyučovania hry na hus
l iach sa vždy lnlclatfvne venova l 
aj kultúrno-osvetovej činnosti v 
nH jrôznejšlch funkclácll. Pôsobil 
ako lnstruktor Poverentctva škol
stva na školeni učlteTov cSU, bol 
krajským ak tivistom pre kultúru 
rHdy KNV v Zillne, na Orave za
kladal pobočky ĽSU v Lokcl a 
0I'flvskom Veselom a na školách 
vychovával mladých učiterov. V. 
Nižnej viedol hudobný súbor Ora
van, často verejne účinkoval ako 

dirigent, sóllst11 , koncertný maj
~ter on;hcslra 1 ui•U pľlllldr i us sla· 
člkOV!IhO k VeJ l telU. :::.vujUU IJUIHtlOU 
a rôznorodou pionierskou Clnnos· 
tou sa v nemulcj m1e1·e zuslúž1l 
o culý hudobný ~Ivot v ešte ne
dávno zuosta lych oi.Jiasllach slo· 
vcnskébo v1d1eka. je držiterom v1u· 
cerých medaill, v marci t. r. mu 
udelil OV K!>S v Dolnom Kublne 
V)'ZII<tmeuanle "Za zilsluhy O Vý· 
stavbu Oravy". (~1. Kresák) 

BRATISLAVSKÁ LYRA '80, ktoreJ 
XV. ročnlk sa uskutočni v dnoch 
21.-24. mája, oslávi súčasnou po
pulárnou piesiíou 35. výročie oslo
bodenia Ceskoslovenska. Ťažiskom 
bude opliť .československá sklada
tofská súťaz, vyvrcholenlm autor· 
ska a Interpretačné súťaž socia
listických krajin. 

ZVÄZ SLOVENSKÝCH SKLADA· 
TECOV v spolupráci so Zväzom 
slovenských dramatických umel
cov, MDKO v Bratislave a Ga
lériou hlavného mesta Bratislavy 
usporiada ďalší cyklus hudobno
poetických matiné v Mirbachovom 
palllcl. Na štyroch koncertoch (2. 
V., ll. V., 18. V. a 25. V. vždy 
o 10,30 hl v hudobnej časti bu
dú účinkova! klaviristka Ida Cer· 
necká, čembalistka Marica Dobla
llov<í·Kopeckél, huslista jmdi'lch 
Pazdera, klav 1ristkH Elena llllnko
vl\ a soprHnlstka Bozena J:'rcsse· 
rová (kluvimy sprievod Cudovtt 
Morclnger ). 

SÚLISTKA OPERY SND ANNA 
STAROSTOV Á po hosťovamach nn 
ost r ovskej a olomouckej scéne 
(Gershwinova Bessj a stálej spo
lupráci s ko!;Ickou operou (1\I.Jigali 
v Nabuccovl l naštudovala pohos
tinsky v banskobystrickej opere 
DJGT postavu Leonóry vo Verdiho 
opore Trubad(Ir. 

NASl UMELCI V ZAIIRANICI. 
ľrostred nictvom čs. umeleckej 
agentúry Slovkoncert budú v má
ji účinkovať v zahranič! tito na
sl umelci : Marián Lapšanský (k la
vl!·) v Bulharsku (6. a 8.), Tatia
na Fraiíová (klavlr) v Pofsku (9.-
17.), baletný pár V. Zlochová a P. 
Vokoun na ga lakoncerte vo Var
šave (6.), operný súbor SND sa 
zúčastn i na opernom festivale vo 
Wlesbadene s inscenáciami Cikke
rovho Rozsudku a janáčkovej Ká
ti Kabanovovej (6. a 7.). Sloven
ský komorný orchester bude mať 
dva konce1·ty v NSR (1. a 9.), Sym
fonický orchester Cs. rozhlasu so 
svojim šéfdirigentom Ondrejom Le
nái·clom a tenorlstom Petrom Dvor
skym vystúpia v nlekofkých mct:
tách Rakúska (8.-11.), VlktOI' Má
lek bude dirigovať vo Wiener 
Volksoper Straussovho Cigánsko
ho baróna ( l O. a 23. ), diia 18. mú
ja odcestu je na mesačné turné do 
japonska Slovenská filharmónia s 
Ladislavom Slovákom a Mariánom 
La pšanským. (~u) 

VLADIMIR M. BLOK, skladate r 
z Moskvy pri svojej návšteve Bra
tislavy stretol sa so slovenskými 
sk ladatefml, prezentoval Im svoju 
tvorbu, hlavne kompozlcie určené 
na pedagogické účely. V HIS !>HF 
sa zo zvukových záznamov obozná
mil so symfonickými, komornými , 
zborovými a l nštruktlvnymi sklau
baml našich autorov. 

ZAIJRANICN! HO!>TIA TÝ2DŇA 
NOVEJ !>LOVENSKEJ IIUDOBNE) 
TVOR BY - zo ZSSR Z. L. Kompo· 
nejec a 1\. G. Vasl llev, z l'CR R. 
Slellilskl a z NDR dr. W. Wolf za
vita ll i do III S SIIF, aby si vy
počuli viac ukážok z tvorby slo
venských sklada terov. Dr. W. Wolf, 
ktorý je o. l. členom organizačné
ho výboru Blenale Berlin, sa za
ujimal konkrétne o niektoré sk lad
by naši ch au torov, ktoré zamýsľa 
navrhnú ť do dramaturgického plá
nu najbližšieho berllnskeho biená
le. 

IJIS SIIF V KLUBE SKLADATE
COV V BRATISLAVE v rámci pra
videlných podujatí uskutočn ilo dila 

B. III. strefnutle a besedu so skla· 
llatclom 1'. Salvom (uvádzal I. 
l'OUl'8Cký), 13. III. v cykle Vybra· 
ué kapitoly zo slovenskej hudby 
odzneli nahrávky s prezentáciou 
slovenského koncertného umenia, 
ktoré komentovala l. S1škova (hos· 
tom podujatia bol Miloš jurkovič), 
pn pr!lezitosti životného Jubilea 
nar. umelkyne M. Klšoilovej-Hubo· 
vej bolo 20. III. stretnutie s umel
kyiiOu, ktoré uvádzal jej dlhoroč
ny spolupracovnlk zas!. umelec S. 
Hoza, hodnoteme muzikálu Ohni
vuk od T. Seba-Martinského, kto
rý premiúrovo odznel v rámci toh
t oročného Týždl1a novej slovenskej 
hudobnej tvorby, pripravil spolu s 
ukážkami Alfréd Gabauer. 

DARINA SUROVÁ, korepet!torka 
opery DJGT predstavila sa di1a 
3L marca na svojom absolvent
skom koncerte v DJGT v Banskej 
Bystrici. O. Surová ukončuje v 
tomto školskom roku štúdium di
rigovania na VSMU v Bratislave a 
na koncerte preukazala svoju mu· 
zlkalitu a zmyse l pre žllnrovo od
IISné zborové útvary. 

SúBOR PIESNI A TANCOV BALT· 
SKf:IIO NÁMORNICTVA vystupoval 
od 14. aprlla do l. mája v rámc i 
osláv 35. výročia oslobodenia So· 
vletskou armádou v Bratislave, Tr· 
nave Galante, Hurbanove, Zvole
ne, Banskej Bystrici, Martine, Zia
rl nad Hronom, Vefkom Krtišl, Pú
chove, Poprade, Sp1sskej Novej Vs1, 
Prešove, Kosiciach, Svidnlku a v 
Bardejove. Vo svojom umeleckom 
turné pokračuJe v mestách CsR. 

TOIITOROCNÝ Vil. FESTIVAL 
hUMORNEJ HUDBY sa opä( usku· 
tui:ní v diiOCh 6.-8. júna v lllo
hovcl. Sedem pnhlásených tehes 
I.Judc sútažl( v avoch kategót·Iách. 
V ru1ncl festivalu sa uskutočni se
minút·, kue dr. Zdenko Nováček, 

C!:ic. prednesie referát na tému 
l'roi.Jlémy rOZVOJa KOIOOľllel hudi.Jy 
na Slovensku. Predpokladá sa, ze 
túto akc111 napomôže rozvoju na
sej komornej Interpretácie na vset
kých stupiJOch. 

JIUDOI:lNf: UDALOSTI V CSSR je 
IJrozúra, ktorá je k dispozicii pre 
zéiu1cmcov v Hl!> SliF v Bratisla
ve a obsahuje systematický pre
hrad hudobných podujat! (festi
vuly, hudobné kurzy, výstavy, sú
ťHze, koncertné cykly, semináre, 
otď.J, ktoré sa uskutočnia v prle· 
behu roka 1980. 

ÚSTREDNÝ SPEVÁCKY ZBOR 
MAOARSKÝCI! UCITECOV V CSSR 
usporiadHl pri priležllostl 15. vý
ročia svojho zalozenia d11a 26. 4. 
v Koncertnej sieni SlovenskeJ fil
harmónlé jubilejný koncert. V pro
grame, ktot·ého dominantou bola 
súčasná maďarská zborová tvorba, 
odzneli zo slovenskej hudby zbory 
Ilju Zeljenku, Ota Ferenczyho a 
Eugena Suchoiia. 
~LOVENSKÁ SPOLOCNOST PRE 

IIUDOBNú VÝCHOVU uspot·iadala 
v Modre di1a 22. lV. pri prllezl
tosli osláv 110. vý i'Oč ia narodenia 
V. l. Lenina koncert z diel sloven
ských sk ladaterov. Ziaci cSU v 
BrHtislave (z Halkovej, Obrancov 
mieru a Dlebrovho námestia l 
predniesli skladby J. HatrikH, M. 
Berku a J. Kowalského. 

NA CSU V KOSI CIACH, KOVÁC
SKA 48 uskutočnilo su 1arné ple· 
nút·ne zasadnutie predmetových 
komisii Judových skôl umeniu, or
ganizované Mestským pedogoglc· 
kým strediskom. Učitelia csu za
oberali sa v skupiuúch po odbo
roch nov}ml požiadavka mi, vyplý· 
vujúcimt z pripravovaných nových 
učebných osnov pre CSU. 

KOMORNY ORCIIESTER VOjEN
SKé:I IO UMELECKf:llO SúBORU 
KPT. NÁLEPKU pod taktovkou j. 
D1·molu predstavil sa di1a 8. Hpri
la v Zrkttdlovej sieni Primaciálne
ho paláca v Bratislave koncertom 
venovanom 35. výročiu oslobodeniH 
Bt·atislavy Sovietskou armádou. Na 
koncerte odzneli diela P. j. Vej
vanovského, G. Ph. Telemanna, W. 
A. Mozarta, J. Zimme1·a a M. No
váka. Sólistami koncertu boli Kris· 
tinu Nováková (harfa) a Tibor Ko· 
vá cz (vio la). Spoluúčinkoval spe
vácky zbor bratislavského konzer
vatória. 

AxoLA ~HUDBA 
Pre konzervatóriá 

V týchto dlroch vy!ila v Slovenskom pedagogickom 
nakladatelstve novtl u~ebnica pre 1. rotmk konzervató
ria pod názvom Hudobntl teória. Autor PhDr. JuraJ Pospí• 
sr/ v nej vyMel zo svojho starsielw utebného texw, zo 
Vseobecne/ ntluky o hudbe, ktorú pre konzervatóritl vy· 
dalo SHV v Bratislave v roku 1962. Póvodnú utebn~tu 
autor prepracoval podla požiadaviek nových osnov a do 
u~lva začlenil nové poznatky a ntlhlady. U~ebnica tak 
sp/1)a požiadavky kladené na súl!asnú lwdobnú teórw, 
V prtlci použlua teraj~ie zautívant! termlny, ktoré vysti· 
huJú kvalllu aj funkcw hudobných javov. Ul!ebna ltltku 
podtlva vy~erptlva;aco, systematicky a prellľadne. Vhod· 
ne Ju rozdeľuje do logických tematickýclt celkou. U pu s• 
111 od póvodného rozdelenia podla rtlmcového p/tlnu 
utebných hodin, ktoré malo svoju výhodu vzhladom na 
p/tlnovanie u~ebného procesu. Nové rozdelenie poskytu;e 
v!iak žiakom možnost osvoj/( st ltltku s lepsím prehra• 
dom a umo'f.l)uJe rm samostatne pracova( s u~ebnicou, 
Pritom vyu~uJúci mtl vždy možnost za~lenU jednollwé 
kapitoly do temallckého pilinu podla vlastného uvtHe• 
ni a. Ako hlavné kapitoly f pozosttlvaJúce z množstva pod• 
kapttolJ sú tu: Notopls, Casové pomery v hudbe {metro• 
rytmika}, Vy~kové pomery v hudbe a Doplnok, ktorý 
je akýmsi najstru~nej!i/m prehľadom, úvodom do lwdob· 
ných foriem a dejín. 

Novostou je začlenenie intervalov pred stupnice. Autor 
sa tak rozhodol z dóvodu, že mtervaly, ktoré učil ne
ztlvisle od stupníc, žiaci /ep!i/e zvlddll. Okrem tol1o ten• 
to postup umoUwje aj lepsle pochopenie !itrukttiry sú• 
~asneJ hudby, ktortl Je založPntl na systémoc/l interva• 
lou a mtervalovýcl! radov. Napokon anr problemattka 
tónových radov, rozs1rujúca äotera1!iie tradrtné cl1apanie 
stupníc, sa nezaobíde bez ovlddania intervalov. 

Autor vyclldäza z naJnov!iiclr slcúsenostl mollcrn(Sho 
ponwwnw lwdolmoteoretickýcll poJmOlJ v socialistickej 
lwdobncJ teoreticke/ pcdagoylke. Nekladie Iba požlaclcw
ku prakllckéllo pozncmin vonkaJ!iich znakov poJmov, ale 
]Jrlndsa 111/Jsi rozbor látklf - pnmeran!J pre konzerva• 
tórtd - a zclórciZI!UfC wri:imt vzmku a existencie jedno/• 
lwýclr Javov osobilnc a1 vo vzáJomných súvislost/ucti 
a vzťahoch. 

Po ideoveJ ai odborneJ stránke je učebnica dobre spra• 
covantl a autor sa 1!ou prezentu1e ako skúseng peda• 
góg, teoretik aj sklada/el. Je v/lodné! nielen pre žrakov 
konzervatórií, ale aj pre GSU a každého, kto chce na
dobudnat ztlkladné teoretické znalosti z hudby. 

DANA ]AKUBCOVA: 

Zneli tóny belcanta 
V posledných rokoch sa na Slovensku lntenzivne roz• 

šlruje koncertná činnosť nielen v okresných mestách, 
ale l v menš1ch mestečkách, kde s radosťou kvitujeme 
rozmach vážnej hudby. Napr. v Cal ovo už nlekofko 
rokov tamojšl Kruh priatefov umenia sprlstupi1uje oby
vatefom hudobné poklady minulosti I súčasnosti. Ini
ciátorom tejto zásluznej priekopntckej činnosti je nai;a 
umelecká agentúra Slovkoncert, v danom prlpade Kraj
ské stred isko pre Západoslovensk9 kraj, ktorého kon• 
certné oddelenie pripravilo na 27. marca 1980 zoujlma
vý, po dramaturgickej strllnke veľmi hodnotný pro· 
gram pod nllzvom Krásy talianskej opery. 

Práve programová nllpli\ týchto podujati je pri zvefa
'ďova nl hudobného a vôbec estetického vkusu publika 
dommantnou záležitosťou, vyžaduje citlivý prlstup, na
kofko hudobno zatlof neerudovaný posluchač, ktorý sa 
s vlíznou hudbou streto l trebúrs len na výchovných 
koncertoch, nedokáže "strt)vif" vsetko, čo sa mu pred
loži. O tom, že voklllne koncerty hrajú v tomto zmysle 
vefml kladnú úlohu, sme sa už neraz presvedčil! a dô
kazom bolo aj preplnenlí sala Domu kultúry v Calovc 
prcvaine mladým publikom, ktorú so :wnletenlm vnl· 
malo opojné tóny tallanskeho belconta v podani popred
nych sólistov I.Jt·atislavskej opery. 

!>0p1·a nistka Sidónia llaljaková, ktorej suverenita 11 
technickú istoto sú korenlm jej ln t erp1·otačného prol11u, 
spievula valčik Musetty z Pucciniho Bohémy, ki·kolom
nú áriu Lucie z Do111zcttiho Luciu di Lumme1·moor 11 s 
Pavlom Maurérym znfime dvojspevy z Travluty a Rigo
letto G. Verdiho. M!ilii'Órymu je taliansky odbor naj
vlastnojšl, árie Nabucca a Gérarda (André ChúnitH') 
ohdal'il skvelým frázovunim, útlnne vvuzivajúc svoj fa 
rebne mnohotvilrny timbre. NcdHvno angažovaná mezzo
sopranistka SND I da Ki ri lová zaliaf Inklinuje k lyricke j· 
siemu repertoúru, fttrbo tónu jo pôsobivá, nechýba mu 
ku l llvovanost l zvučnosť. Splevulo romancu slepého diev
čara z Ponchlelllho Glocondy, áriu Azuceny z Trubadúra, 
v pi·laznlvom svetle mozno hodnotí( Interpretáciu ná
rocnel át·ie Leonóry z Donizettiho Favorltk'y. 

Zásluhu na vydarenom podujali možno prlplsa( n j kla
viristov! Jánovi Salayovi, ktorý umelcov sprevádzal a vo 
výraznej miere lng. Pavlovi Lfmovi, ktorého sprievodný 
text bol po obsahovej stJ·á nke na vysokej úrovni. 

l. ONDRASEK 



o sláčikárskom 
." umeni 

IMITÁCIE A FALZIFI KATY 

1\apltalistlcká veJkovýroba skoro pre
šla aj na výrobu hudobných nástrojov 
a sl ličfkov. Koncentrovala sa v ntekoJ
kých európskych centrách, menovite v 
. českom Schllnbachu, nemeckom Mark
ncukfrchone a Mittenwalde f francúz
skom Ml rccourte. Zákon dopytu sa prís
na odzrkadJoval na ponuke a vyrábalo 
sa to, čo objednávali prfekupntcl (tzv. 
grosslstf) l obchodné firmy v Európe a 
v zámorf. Z mnohých nadaných huslia
rov a sláč ikárov sa stali zamestnani od
born! robotnici, nazýva ni aj .,mechanik· 
ml" . Cena určovala kvalitu jednotlivých 
výrobkov a sláčiky sa začall deliť na 
iíkolsk6, orchestrá Inc, koncertné a maj
strovskó. Jm ilovull sa modely všetkých 
známych a významných sláčl klirskych 
majstm v a ked sl to zákaznik žiadal, 

jeden z .,nemeckých Tourtov" Wilhelm 
Knopf (1835- 1914 ). 

boli na ne vypafované aj presné kópie 
oa·lglnálnych slgnatúr. Kedže sn tak de
ije už takmer sto rokov, nlo dlv, že za 
predpokladu po všetkých stránkach ver
nej a po r emeselnej stránke dokonale 
vypracovanej Imitácie, navyše pa·t po
užit! prvot rtednych materiálov vrátane 
drahých kovov, aj v sláčikárstvo nasta
Ja obdobná si tullcla ako v husllarstve. 
ZvUčsa len prvotrlednl zna lci sú schop
nl rozlišfť originál od takéhoto falza. 

POKUSY a VYNALEZY 

Slá'čiky predtourtovského obdobia ne
boli len zle ovládatofn6, ale aj ťažké. 
Prr.to už Giuseppe Tartlni r. 1740 zfahčll 
vl!hu svojho sláčika čiastočným stenče· 
ním prútu. Prúty boli z nevhodných su
rovin, nedovorovall zhotovlt sláčik po
trebnej tenkosti, tvaru a dlžky. To sa 
podarilo až Tourtovl - použltrm fer
namhukov6ho dreva . Ked sa slá'čfkárstvo 
r ozšlrllo, vznikol nový problém. Prvo
trloclneho fernambukového da·eva bolo 

:IDokon~onie z predchádzajúceho ;č ísla :) 

málo a aj U najnadanejsl sl ííčikárl trpoll 
jeho nedostatkom (napr. N. F. Volrtn). 
Zatall sa používať aj Iné brazllske dre
vany, najmä palisander. Nedosahova tl 
vsak vlastnosti fernambuku (rastie Iba 
v oko li brazllskeho mesta Pernambuco ). 
Op!lt sa hJadala náhrada . 

Roku 1834 začal vyrábať J. B. Vull lau
mc slú č lky z dutej ocele. Ročná produkcia 
- 500 k usov - trvala do r. 1850. Hocl 
s takým to sláčikom hrával aj husľový 
virtuóz De Berlot a dokonca Paganini sa 
o i'lom veľmi pochvalne vyjadril, nový 
slačlk sa neujal a Vufllaume prestal s 
j eho výrobou. Neskor sa viacer! pokúšali 
nahradiť fernambuk - napr. duraluml
nlom l sklolaminátom -, ostalo však 
vždy len pri krátkodobých pokusoch. 

Vul llaumo sa vrátli aj k pevnej zub
ke. Chcel urahči! huslistom v ýmenu vla · 
sia, preto zhotovil dutú zabku a pre
ví•l!J I spičku sláčika. Vlásie malo na 
koncoch medené trubičky, ktoré stačalo 
zasadiť a výmena nového vlásia bola 
hotová v najkratšom čase. Skrutka ne
posúvala žabku, ale priamo menila na· 
p!ltic vlásia. Hoci tieto sláčiky vyrábali 
nuj lcpsl Vui lluumeovl slt1čl kúrl (napr. 
D. Peccatte) a Vui llaumo k nim dodával 
oj náhradné vlásiu, ani táto nuvinkt~ 
nemu lu d Ihú zlvo tnosť. Dnes pu triu tu kô
to s lúl:iky k vzácnym zbca·atcfsk ým ra· 
rltíim, vl:lčslna z nich botu dodatočne 
upravenú na obvyk 16 tyt>y. 

Tourtovc revolučné zmeny v sWči ká r· 
stvc umoznfll huslistom realizovať ma j
Cazsic technické problémy hus ľove j hry. 
Predsa vsak mali urč it ý nedostatok -
v akordickcj hre. Tro j- a slvorhlas bolo 
moznó hrať len v urpegg iu. Keď pisul 
] . S. Bach svoje geuiálne sonáty a par· 
tity pro só lové husle, huslisti pou:Uvall 
este slíičlky s vyššou klenbou a vllčšinou 
bez moznosti mechanfckť!ho napl nunaa 
vlásia. Napriek všetkým ostatným ne
dostatkom Im umožňovali priam Ideálnu 
Interpretáciu akýchkoJvck akordov. 

Tento fakt nedal spávat mnohým sólls· 
tom, vcd Bachova sonát y boli vždy zá
kladnými piliermi husrového ropel'loá 1·u. 
Roku 1926 zhotovil nemecký huslista Her
mann Berkowskl .,poly fónny sl á č i k". Vrá
til sa k obl úkovému tvaru pa·úta a zvlúšt
ny mechanizmus mu umo:Uwval počas 
hry meniť napätie vlt1sia. Dúfal tak spo
Jiť prednosti Tourtovho sláč i ka so sta
r ými mode lmi. Podobný sláč ik skonštruo
val roku 1949 aj maďars ký huslista Emil 
Telmányl. Napriek všetkému, v oboch 
prípadoch ostalo len pri dobrom úmys
le a Tourtov sl ííčlkový model, podobne 
al<o Stradivariho a Guarnerlho husrový, 
trvale ostávajťi n eprekonateľn ým ! vzor 
Hl i s láčlkárskej a husliar skej dokona
losti. 

SúCASNY STAV 

Akútny nedostatok prvotrlednych maj
st rovských sláčikov neustále rastie na 
celom svete. Má to nfekolko prlči n. Hus
liarstvo je viac ako dva razy tak staré 
ako modemé sláčikárstvo, čim už vzni
ká prirodzený nepomer medzi počtom 

Karl Al bert N iirnberger (1885-1971) vo svojej diel ni v Markneukirchone. 

majstrovských nástro jov a pravých ma j
strovsk ých sláčikov. Sláčiky sú fahsle 
zranltetné a často po jedinom póde už 
noopraviteľnó . S husliarstvom sa st retá
vame takmer vo všetkých kultúrno vy
spelých kra jinách, sláčiky su podnes tra
d ačne vyrábajú iba v nlokoJkých štlltoch. 
Po!lobn5·ch pričin by sa dalo vymenova! 
viac. Z naznačených dôvodov ceny maj· 
strovských sláč ikov z r oko na rok ro::.· 
tú a kluslcký slilčikúrsk y odkaz sa uz 
d{tvno vyvn2ujo zla tom. •. 

V s(a čusnostl je vo výrobe mu jslrov
ských s l f1 člkov veľmocou i: íslu jednu Ne· 
mecklí dcmokrutická rnpubll ko. Svo jich 
s l ,ič l ká rsl\ych maislrov zdruzujc v tr och 
oa·gunlz&cu.ich: Migma, Muslma o Stn· 
fontu. Sláč i ky maJsta·ov 1\ua·tn Dollinga, 
Ollu DUn·schmldto, E. Lotharo llenman 
na, /\. NUrnbergera, F. C. P[r ctzschnera, 
l l. R. Pfl'l.llzschnoro 1 lfo lslc h majú zna· 
nwn1tC1 povesť na ce lom sveto. 

S ller rmannovými o NUrnbcrgt: rovými 
s láčikm i lll'ali napr. aj svetoznámi hus· 
lisli David Olstrach a Ruggloa·o Rlccl. 

Z desia tok ďalšieh samostatných vy
nikajúcich majstrov s l áčiká rov spomo-

nlcm aspoa1 drážďonsk6ho Franza 
Schmltta. 

V Nemeckej spolkovej r epubliko pat r t 
k naj v!lčšim súčasným výrobcom maj· 
strovských sláč i kov fi rma Rodcrl ch Pae· 
sold v Bubenreuthe/Er langon. Drevo ku
puje priamo v Brazílii a ročne vyrába 
14 000 sláčikov v piatich ma jstrovsk ých 
rea llzáca(ach. Má obchodné zastupi te ľstvá 
oj v J\ust rú lll. Sláč iky zhotovujú ano
nymnl slúčlkárl pod vcdonl m ma jstra 
Schustera ( pochlídza zo Schônbachu ], 
Vsetky slCičaky sú slg novanó menom ma
j iteľa podni ku, pl'lpadno vypuJovocuu 
pečiatkou od kúpenou od s láčl ká rskcllo 
majst ra (/\. ľhomii). ktorý u fa rmy nikdy 
ncp a·acovnll 

V posled ných desaťroclnch sn rnnj
strovskó sláčik y dovážali do (;SS R vý
lncno z NDR (L. llorrmann a ll. R. 
l'fr ctzschnca·). Ziaf, už niokoJko rokov 
z ncpucliopatofných príči n Ich nikde ne
dostA ( kíaplf. Tento záv!ll ný nedosta tok 
c i te ľn e poc i ťu j ú tislcky hudobni kov 111'0· 
júclch na sllíčlkové nástroje po celej 
nasej vlasti. 

MIKULAš KRESÁK 

na vid Oish·ach si vyberá s l áčik od Edwina Lo thara Herr manna (nar. 1914) v Mark
ueuklrchene r. 1964. Snimky: at•chfv autora 

zauar čo o archltekll1re a o umeleckých pamiatkach 
ranobarokového chrámu sv. jána Krstitela v Trnave 
(známeho aj pod menom Univerzitný, Invalidský a Gym
naziálny), teraz už katedrálneho kostola, máme celé 
monogr afie, našli sme o jeho organe Iba nepatrné údajo. 
Podfa kanonickej vlzltácle z roku 1823 tu je .,Dvojitý 
chórus a na nlž!llm je dobrý organ". Tento organ na· 

Saškov organ 
v trnavskej katedrále 
hradil vojenský erár - ktorý použi va budovy niekdajšej 
Tmavskej univeL"zity od roku 1783 - novým organom, 
zfskaným roku 1872 za 3500 zlatých. 

6. Viola da Gamba 8' - C - A zo zinku, pôvodné, od 
B clnové lievikovité pls(aly so skrlnovýml br ada mi 

7. Gcmshorn 8' - Kamzicl r oh, C-h drevené, od cl 
kónické cinové plšťa ly 

8. Bordon 16' - dt·evonó kryté pisťa ly 

ll. Manuál 
9. Octova 2' - pišťala C signovaná: "c2 Flaullna", c(, 

nová 

KatedrAJoy cbrAm sv. JAna Kratitela Y Trnne. Pobrad 
.. IJIIIOr~ • .oqaaam~ li.ftt1Qeo O. Ger,e~i 

Osemnásťregistrový dvojmanuálový organ zásuvkovej 
sústavy s moehanlckou traktúrou je už na prvý poh Jad 
produktom Saškovej dielne v Brezovej. Za Sasku hovo
ria nielen prospekt, typické ozdoby, hracf stOl a dlspo
zicla, ale presvedčujtl nás o tom aj signatúry na plsťa-
lách. ~ 

Päťdielny plochý prospekt tvoria t r i veže, z nich pro
stredná vyššia, ukončené segmentovými tym panonml, 
ktoré spája jú nli šl e polia, ukončené vodorovnými r i m
sami. Tt•ochu neobvyklé sťi azda Ion hladké oblúky dra· 
pérli. 

Organ má samostatný, vpredu stojaci hracf stôl, po 
stranách klávesnlc je po 10 drevených r egistrových Ca
hadie! (manúbrll) označených keramickými štltkaml. 
Nad pedálovou klávesnicou vpravo vldl me dve drevené 
páky-slapky, ktorými sa ovláda kolektivny tah For te 
l. Manuálu. Oa!šl pár šlaplek vravo, Fot·te p re II. Mn
nuál, bol odmontovaný. Také Isté šlapky sme zistili aJ 
v Békéšskom organe (MĽR), na na j v!lčsom Saškovom 
nástroji vôbec. Mechy, opatrené elektrick ým čerpad lom 
vzduchu, sú Inštalované v oddelenom priestore empot·y, 
resp. pod južnou vežou. 

Registre p1·vóho manuíílu sú vpredu za prospektom, 
druhý manuOI je za prvým, oddelený len .,Stimmgan
gom" a zadnú ča sť skrine zaberaJú p fS.ťa ly pedálu. 

Dispozlclu uved iem v poradi, v okom ~lo ja r egistre 
na vzdušnlclach: 
l. Manuál 
1. Principal 8' - 35 prospcktovy<'h pisťal nahradlll po 

prvej sve tovej vojne zinkovyml 
2. Octava ma jor 4' 
3. Mlxtura 2, 2/3' - päťradov!l 
4. Hohlfl1Ho 4' - Flauta dutá má pl!l ťaly velkej oktávy 

drevené otvorené, od c clnové 
5. Flaul major 8' - veľkú oktáva má pl!i ťaly dr evené 

kry.t6. od 11 ~inov6 kry.té 

10. Principal 4' - pišťala C signovaná: .,Labaa r cgulo· 
vané aj luft, 63" 

11. Dol ce 4' - C2- H dt·evené, od c cln ovč, hovl hovlté 
plštaly s bočnými bradami 

12. Sollclnal 8' - C-A drevené, od B cinovč, pfšťaly, 
na c1 vyryté .,Aufš. rogu. aj Luft, 71" = výroz l št r
bina vyregulova na na bezný tlak vzduchu 

13. Dulclana.. 8' - C-h dr cvcn6 otvorcn6. od cl clno-
vé lievfkovl tó pišťal y s bočným ! hradami 

Pedál 
14. VIolin 4' - zinkové, pôvodné pii:ťaly 
15. Vlolon 8' - drevené plšťaly 
16. Octav Bass 8' - drevené plšťa ly 
17. Subbass 16' - dr evené kryté pisťa ly 
18. Principal Boss 18' drevené plš(a ly 

Rozsah Manuálov: C- P, Pedálu: C - cl 
Pomocné ťah y: 
Copula = Manuálová spojka 
Copula = Oktávová spojka po h sub·, od c supor 
Ta·omulant pre Il. Manuál 

Forte l. Manuálu (šlapl<a ] vysunie naraz registre poll 
Cls lom 2, 3 a 4. 

Organ jo v pomerne dobrom stavo, nic j o an i zašpi
nený a nezaznamenali sme ani črvotoč. AZ na 35 pred
ných p!Sfal, rekvlrovaných v rok u 1917, j o cel ý nástt·oj 
zachovaný v pôvodnom stave. Pred niekoľkými rokmi 
sa v Trnave ozývali hl11sy, ie organ je nepr imeran ý roz
merom chrámu a bolo by ho treba rozšfriť ft pt·ostava ť. 
Spomlnal sa treli manuií l s jemnými hlasmi a, samo
zr ejme, modern ý hraei stôl, pneumatický alebo olek tr tc
ký . •• 

V prípade, že by podla názoru organistu bol zdôvod
nený vačši organ, malo by sa - z pamiatkárskeho hľa
diska - uvažovať azda o novostavbe. Saškov organ by 
sa mal v takom prlpade neporušený postaviť v Inom• 
primer anom a vyhovujťicom priestore. 

IJl'MAR GERGELYI 



SLOVENSKA 
-FILHARMONIA 

4. I V. 1980 

l\lálokedy sa stáva, aby ná
hradný program "zaskakujflci" 
umelec dokázall rozptýllť skla
manie a uspokojlt návstevnlka, 
ktorý sa tešil, naladll na Isté 
m eno, na uri:itý reper toár. K 
takeJtO situácii dosia na tomto 
podujali, keď nam1esto Rudolfa 
K crera objavil sa na pódiu 28-
rol:ný, novopečený noslter Ce
n y F. L1sztu, odchova nec prof. 
P. l<adosu, maďarský klaviris
ta Jeno Jand6. 

Zdravo sebavedomý, ale bez 
al'CJkOivek čny vonkajseJ oká
Z<~ losl i alebo azda snahy o 
ciekt, techn icky výborne prl 
praveJlý, modcluvanle v~ctkých 
[ll vždy kvalitných) odtienkov 
kluv!rncho tónu znamenito 
ovládajúci a aj pl nýJn pnohrš
tlm tvorivú fantuziu rozdávajú
ci unwl~~c preukuzul tollž [ IHij· 
mil <~ k prihlladneme na jeho 
vek j mimoriudnu zrelosť vset
k yth Interpretačných purumet
ľOV. S tymito vlustnosťlllni snú
bi su !tJ vysoki:i eko•1omika po
hybov. jundó hni s kludnou ru
hou, v techmke možno viac fi
xuje svälstvo, ~tie právo pro· 
strcdnlctvom upnutosll dosahu
jo dukonulé ov ládnnie hr acieho 
llpanilu. jeho ~JrokeJ ruke zroj
me tento sposob 1dcúlne vyho· 
VUJC. Vo vyra~e uputuva na pr· 
vé poŕ. u t1e osobitý pl'istu p do 
::.ella zuhladeného umelca it 
H'llto met11tatívny núter nacha· 
dzt•mo aj v pas;\zach. Sú uc
tPin(!, 111!:1 VS<tk brilillltlle tvrdó, 
matú síce WOJU perlivosť, altl 
vzcly plastiku, oblúk a dycll. 
\ l ýhorné slwlonw prczr:ldza uj 
vv lrillený jandúov vkus, zmy
sr! pre stýl, el eganciu nlt'it>n 
v pohyboch, ttle ll J vo !.ll) ru 
zvulw, výrazu. 

Jantlóovo podan1c úvodnej 
H aydnovej Sunáty Es du •· [ 5. 
52 ) vyznai;ova lo ~~~ pup1·1 ne
spornej kultivovanosti prejav u 
aj Jadrnou zemitosťou hutneJ· 
slch úsekov, pátosom, ale rtj 
elogn ucwu, usfachtllou spev
nostou a mužn9m tempenunen
l om. llrahmsuva Sonáta [ mul , 
op. 5 svojimi slrokymi, klav1· 
J"lsticky n<írocným1 hmatm1, 
muznou enlH'SIOII, vnutornou 
zomknutosťou a stavebnou ua
roi:nosťou bola nzcla este pri
liehavejsfm priestorom pre ro:~:
v lnutie jandóovho tvorivého 
mU JS lrovstva. Ale nielen tech
nlck/1 dravos ť, mužná lyrika, 
vzorové vedenie kantilény, zmy· 
se i pre elegan tný a pritom roz
puslllý humot· temperamentné
ho Scherza - ~iruký cliapa:~.ón 
ná lad, bez akéhokoľvek nilzno
ku hysterickej krcovltosl l stme
Jovnla uvedomele u pre poslu
cháča vefmi logicky a priro
dznne vyznievujúca ruka pra
vého majstra. 

Klaviristov c1 ll iv9 zmysel pre 
Jemné záchvevy dynnm1ky, pre 
vystihnutie premenhvosti zu
hmlených nálad, ale súčasne i 
pre účinný tah slroko koncipo
vaných plôch, uplatnil sa pri 
i nterpret<ícii cyklu Estamps. 
jnnclóov Debussy fascinova l 
azda najviac vzQrovou syn té· 
zou tvorivej fanlázlo, fasc inu
júCI!] virtuozity a znamenitej 
l ;udobnoj Inteligencie. Bol to 
tvorivý čin znamenitého hudob· 
n ika, cll livého básnika-lyrika, 
zasneného maliara a odvážne
ho archi tektonika. 

Zlí ver vystúpenia tvorili die
la na j vličslch géniov maďmskcJ 
hudby XX. storočia - Bé lu Bar
t6ka [cyklus V prí rode] a Zol
tli na Kodál ya (T tance z Ma
r osszéku). Vyznačova li sa ne
m enš!m fantazijným vzletom, 
1VOI'Ivým t r.mperamentom, širo
k ým ar zen á lom ncn1z pri Mm or
clwstrálne znejúcich farieb. ka
letctoskopom nálad, str lw júclm 
spihl om 1 melancholickou me
tlll iíclou. 

]and(Jovo vystúpenie bo lo vy
nll>nj(ICim J<lavfrnym recit[Jiom, 
v ýkonom uvedomelého vlasten
ca a posledné dve diela pred
sta vovali znamenité vyvrchole
nie jedinečného umeleckého zá
žitku , o čom svedčil jednoznač
ne aJ nadšen ý ohlas poč tom, · 
?ia ľ , dosť skromne zast(Jpené· 
ho obecenstva. 

10. a 11. IV. 1980 

Už l samotný záujem obecen 
stva o dvojicu týchto podujati, 
ktorá vysoko prekr~ovala 

Peter Damm (lesný roll) z DR 
bol sólistom abonen'tnéllo kon
cer tn SF. 

št11ndard, svedčil o tom, že kaž
dé vystúpenie zaslu~llého umel· 
ca Zdeiika Košll! r a v Bra.tislit
ve je zií r ukou výkonu msmo
rlndnej kvality. 

Úvod ní! SVIIl )Onlckl\ báseil 
Hedricha Smeta nu Vy~ehrad z 
,~yklu Má vlllst slliiilll dirlgen· 
LOVI a ko prostrwdok k využi· 
tlu bohotého Citového zázemia, 
romantickej citovosti, pátosu a 
vlasteneckého ztipalu. Koslm· 
nie JC typom k intuícii lnkilnu
júceho umelca . Pri vsetkej 
1'1čnst1 emocionality Jeho lnter
Jll'etúcJ! cilime, že rozhoduJú· 
cim fHklorom v nich jo zvážil
né, uvedomelé muz1kantstvo. 
Práve tato črta [ nazvunc ju hu
dobná lntellgr.nrl8 j zabezpeču· 

je jeho vystilpen•am úspech, vy
lučuje náhodu, ru~v1ja sebtJvr~
domu~ orchestl'll a stlíva sa tak 
pevnou ~úkladúou, nit ktore j 
dokáže d1ngcnt účinne budo· 
Vil f ll rozvljll t lllldobný prfld. 
l l<eď v zn<lmych exponovaných 
só lach u pasilzitch hnrfovóho 
dua neodznelo vsetko pet·fekt· 
ne, typická koslerovská hudob· 
no~ť a pre~vedčlvosť podama 
dokázali pl'lpadné " ch yby kl'á
sy" zatlačiť do periférnych po
lUh. 

svet mozartovského jasu, pô
vu bu, osobitej živosti , elegant
ného te1npera mentu !Jol pra 
koslerovský dJt•igentský ruko
p is nemenej vllanou prilezitOl>
ťou k odhnlovaniu tvo1·ivých 
schopnost!. j e vseobecne zná· 
me, :2c práve pnezračnosť mo
zartovskej faktúry, osobitá 
spHvnos ť, vysoka požiadavka 
ušfachlllej kultlvovllnosti býva
Jú skú&obn ým1 kamei11111 tvorl
v9ch možnos t! ka:ldí.iho Inter· 
preta. A práve 1\oil lerov Mo
za t·t priam hýri l pohotovosťou, 

pľll'Odzeným ~píitlom, kulti•Jo· 
vanou vzdušnosťou faktury l 
plastickou spevnostou fráz. Na 
pritllll vzorovej úrovni - či v 
technike alebo v koncepci i -
odznela predohru k opere Fi
gurova svadba (KV 492] . Ume
lecká ISk l'il snúbila sa tu s po
hotovosťou a virtuóznou Isto· 
tou vypracovania Jednotlivých 
nAstrojovýcll skupín. 

1\os lerov tvol'ivy pr!stup do· 
stal sa výrazne k slovu 11j v 
známej Syrnf6nii g mol [KV 
550] . Absolu tórium sl zaslúžia 
predovset k ym okrajové ča::.tl 
Allegro molto a fintila Allegt'o 
assai, kde or chester podal vý
kon na hranir i svoj ich a 
ui<.lzalo sn, že - nemalých 
možnost!. N11jmii v sólových 
exponovanwch vynikla krás!l a 
kvalita hráčov viacer9ch ná
st rojových skupin. Určité re· 
zervy v zvukovej vyrovnanosti 
b)• sme dt·obnoh!adom našli v 
poma lš!ch častiach [Andante a 
Mcnuetto ] . 

Peter Damm z NDR prednle· 
sol só lový part 2. koncertu pre 
lesný ro h a orchester Es dut· 
od Ricllárda Stl'Oussa. Damm jn 
mimoriadne pohotový hráč ne· 
málo chúlostivého nástroja 1:1 

f ascinuje Isto tou Intonácie 11 

osobitou schopnosťou modelu 
vaf kvalitný tón od najjemnej 
~!ch odtienkov až do sv!els· 
vých forllss!m. Tlelo jeho, v 
Istom zmysle virtuózne kvalit\ 
spájajú sa aj s lntenzlvnou hu 
dohnosťou, ktorá má vsak je 
den 11 dosť podstatný nedosta 
tok: zn!zený zmysel pre demo 
kralické podriaďovanie sa mu 
zlkantskej disciplíne. Táto črt " 
vyúsťovala do viacerých na ru 
šovan! Istoty súhry s orches 
trom a do interpretácie vyda · 
reného di ela vnášala ! stý prvok 
neJ·vozlty, ktorú sa nepodarilo 
od strániť ani tak pohotovému 
dirigentovi ako je Z. Košler. 

1<. (!ltlK 

Peter Toperczer Je rodákom 
z Košfc a pochádza z hudobníc 
kej rodiny, kde dostal a j prvé 
zllkladné Informácie o hudbe. 
Studoval na. košickom konzer
vatóriu u Márie Maš!kovej-l!o
merkovej a na pt·ažskej AMU, 
kde bol žiakom profesora F. 
Maxiána, pod veden!m ktorého 
pracoval aj ako umelecký aspl
rant. Ašpiran túru dokoncil ro· 
im 1971 u profesora j. Piílon!č· 
ka. Absolvoval množstvo domá
cich l zahrani čných interpre
tllč ných prehliadok a súfaž!, ~ 
ktot•ých najcenne jš lmi sú čest
né uznanie l. stupila na l'raž
skej jari r. 1963, vysoko hod· 
notená účas t a ocenenia na 
medzinárodnej klav!J·nej stítažl 
v Leedsi vo Veľkej Británii r. 
1966 a titul laureáta na MTMI 
'72. usporiadanej pod záštitou 
UNESCO v Bratislave. Bol Ue2 
účastn!kom l etného majstrov
ského kut·zu u svetoznámeho 
klaviristu G. Andu v ZUrichu. 
Roku 1973 viedol interpretačné 
semináre nll Mschigan State 
Universftv v USA. Nahra l r.eiý 
r ad rozhlllsových a gramof(J. 
nových sn!mok a absolvoval 
voľké mnozstvo koncertných 
vystupcn! domR l v zahra nlčL 
V súčasnosti žije a pracuje v 
Prllhe, ale jeho putá so Slo
venskom, predovšetkým Brati
slavou , sú stále sflné, zo strán
k\' osobnej i p1·acovnej. pre
tože je :,óllstom SF i pedagó· 
tom klavlr n eJ hry na VSMU. 

. .. Snd niiť si k písaciemu sto
In a nap!sa f o niekom pár strán 
je navonok problémom nie ta
k} m vefi-.}1111, pok1ar sa autor 
u~pokoJ! len s informáciami, 
ktoré v sebe skrývajú data a 
f11 kty . Sadnúť si do koncertnej 
strne čl k rozhlasovému prf j!
maču. započúvať sa pt•!padne 
clo gramofónovej nahrávky ne
Jakého diela poclfa momentál
uej núlnd y múže tiez postačlf, 
Ilie môže optiť znHmenať za
stávku 1111 polceste. Možno hod
notiť umelca a jeho dielo bez 
toho, ze by sme pri f1om obi~lf 
to na jpodstRtnejsle, totiž po· 
zna tok , že ka.ld ý umnlec, herec 
ct mal iar, skl adal e ľ alebo In
terpret je v prvom r ade člove
kom. Veď práve cez jeho fud· 
skl! stránku sl uvedomu1emP. ! 

Osobilosť 
Petra 
Toperczer a 
jeho umenie. Od1'<t~a n odzr
l,at!luje Sd V ilOill jeho povalld , 
zmyslame, nazory, k ritét'lá él 

pod . j e východ 1skovym bodon1 
Jaho osobnos11. je tym, c!m l!IJ 
od il~tiJe od ostlltných a c1m t10 
súčasne k n im pt'ldruiuje. V 
ktor}·chsi nov1núch, ani n~e lak 
dávno som čítala, zo v l'etrovl 
Toperczerovl máme dnes v1ac 
uko nádeJ, rastJe v J)om ďal
sia koncertná spičku a mimo
riadna osobnosť. Dnes pred na
ml stoj! zrelý umelec, ktorého 
umenie má taký dos!lh a v9-
znam, že za11 dostáva i vysoké 
i.tátne vyznamenante - Štát
nu cenu Klementa Gottwalda. V 
tokom m ladom veku [36 rokov) 
1e to jav ojedinelý, skôt• výni
močný. 

In terpretačné umenie j e u
men!m tvorivým. Moment tvor 
by je v príno::;o nového, v obja· 
vovitnl vec! neznámych či dáv
no zobudnutých pre dobu su
časnú . Akou formou, to je už 
otázka osobnosti . Kuzdá doba 
pr111ášnla a pr111ása so sebou 
nové a nové kl'itériá p1·e inter
pretáciu sk ladieb m1nulýcll sto
I'Očí. Umelci sa nn pnspôsobo
vah podľa velkosti svojej osob
nost!. I ba sk utočne ve!kýsn 
ma jstrom SH podania syntéza 
- chápať in1 erp re lačn(\ ume111 e 
ako celok mnohých vykonov a 
postOJOV, ktor(; vedú k ne falšo
vnnej a nep1·ikraslenej prAvd i 
vosti umeleckého diela, majuc 
na Z1·etell autorll a jeho dobu, 
ale 1 súčasnost, v ktorej ži jú . 
Ciel verne tlmočiť pOžiadavky 
1111tora je nemalý. Nastáva tu 
nebezpečie stať Sit l ba jeho po
sluhova č'om. 

V čom spoč!va osohnost Pet
ra Toperczera? Predovsetkým v 
jeho vysokej l ntcl!gencil a 
múdrosti, znásobenej l>kúsenos
!ami, ktor{) mu umožňu jú na 
jed nej strane nadhfad nad hra
ným d ielom a na strane druhej 
pono1· do obsahu diela neza-

Od talentu 
k osobnosti 

blldaj lic prltqm ani na najmen· 
šf detail na ceste hlddama ob· 
jcktivnej p r avdy. Tejto zásade 
podnaďuje vysokou dávkou se· 
lladlsc!pliny svoju prn·odzenú 
muzikalitu a technickú prqwa· 
venost hran!č1acu s virtuozitou, 
ktoré sú pri každom jeho vy· 
stúpení tak vysoko hodnotené. 
!'oter Toperczer sa snazi o vy· 
budovanie SVOJhO koncertneho 
r epertoáru tal; . aby v 11ot11 l.loli 
ZCI!>lÚj)Cllé VSOtky· stý)OVÔ Oi.ldo· 
bHl. l tu 1e evidentná jeho ~1e· 
tavedOtnOS( a nÁI'OČnOS( VOCi 
sebe samému. je rovnako vy111· 
knjúc1m in terpretom bélroko· 
v9ch majstrov, k!a::;lkov alt•oo 
roma ntikov, impľeSIOnl stov cl 
domúcej alebo svetoveJ klovn·· 
nej tvorby 20. storočia. Svoj 
ilv9 tempera ment dokäže jectl· 
necne ~osúlad 1ľ s požiadavkami 
toho-ktorého stylu. Tento svoj 
"univerzalizmus" v tvorení re· 
pertoáru kortgule tak, že sa 
sna zí o zaraďow111ie i menej 
~>raných diel, ktoré ho zau ja· 
li svojou hodnotou. ~ak sa sla· 
roe, ze jeho reci tá l Je zostave· 
ný z diel Beetlwvona, Schu!Jer· 
ta, Slavlckého a Bartóka {ako 
to bolo i na vynlka JÚCom kou· 
certe v rámci BHS '78] , ze v 
JE:dnej konccrtnnj sezóne za
~nejú v Jeho podaní klavfrne 
koncerty Brahmsa ll Moza1·ta 
a súčasne vznikne g1·amof6no· 
vá nahrávka koncertov Proko· 
l ieva a Ravela. A ak sme ho· 
varili o velkých maJstroch ako 
o svntclikocb, môžeme tento 
poznatok aplikovať J na ľoper· 
ezera. Výslednej syntéze v~a k 
ui\ho predchádza podr obná anB· 
li·za, snaha dostat sa až na 
podstatu každej skladby, zo
stavenej z tónov, akordov, čo 
je charnkterlstlcké pre spôsob 
Toperczerovej tvorby a teda l 
pre jeho umeleckú osobnost. Tá 
prezrádza aspoň to!ko 1 o ob< 
sa hu. 

Vysoké štátne vyznamenanie, 
ktor é Peter Toperczer v tých· 
to dňoch dostáva, je bod kou za 
Jedným jeho tvorivým obdobím 
a súčasne podnetom pre jebo 
ďalšiu tvorbu. Lebo u Toper< 
czera j e ~ermfn "tvorba" apod• 
statnený. My všetci mu k ne• 
mu b lahoželáme a drž1'me pa!• 
ce. MARTA: FliLDEŠOVÄ 

Snfmka: Tupta 

Na scéne opery Slovenského národného dl
vad ia objavil su na JBr roku 1962, este pred 
absolutóriom Vysokej skoly múzických umeni. 
jeho zvu čný, kovový, hlbšl bary tón sprevádza
la povesť neobyčajného talentu a neka::!doden
ueho materiá lu. Zaklad týchto prognóz a kon
štatovan! poto:lili j eho spevácke výkony v pred
staveni .Jch Divadelného stúdia VSMU - Matúš 
v llublčke, otec Klán v inscenácii Ostrčllovej 
j ednoaktovky Púpil, Lol/Jrio v Mignon, Don Al
fonso v Cas! fan tutte. Prlvlastky talentu a 
materiálu potvrdil juraj Hrubant u l: krátko po 
štarte na pro fesionálnom javisku. Cenu tohto 
konšta tovania znásobuje fakt, že bratislavskú 
opera mala v tyCh r okoch Jeden ~ najkvalitnej
slch sól istických ensemblov svojej šesťdesiat
ročnej histór·ie. K .. ~ko le", či " nutnému zlu", 
ktoré pre ka~dého začl atočn!ka tH•edslaVuJú 
epizódy, pristúpil čoskoro doštudovaný Esc~t 
millo a k nieža Gallci<lj, premiérový Gašpar 
z Carostrelca a Tomskij z Pikovej dámy. Po
tom priš li dve nevefké, ale v kráse a volumi· 
nóznosli h lasu prv ot t•ledne veru lovské kreácie 
- Forrando z Trubadúra a. Samuel z Maškar· 
neho bálu - ktoré upozorn ili na umelcove re
zervy v pomeme úzkom, ale vzácnom odbor e 
basbarytónu. Zvíťazila v~ak tC1 žba po "králov
skom fachu" a svoJe tu možno zohrali aJ po· 
treby divadla, a tak v nasledu júcej verdiovskeJ 
premiére str·etávame sa s Hrubantom už v ex
ponovanom parte dona Carlosa dl Vargas. 

V roku 1965 nnstupuje Hrubant ~tvorročné 
angažmán v Lipsku, kde ako stály host pôsob! 
dodnes. V prevádzke vefkého divadla sa Hru· 
l.lantov talent cizeluje, profeslonallzuje, odkrý· 
va rezerv y. Denná spolupráca so zrelými he· 
rccko·speváck ym l osobnosťami - v tom ob· 
dob! jo prvou dámou súboru Anna Tomova-Stn· 
towa - a škola Felsensteinovho ::!laka, režiséra 
joachima llerza formujú Hrubanta črtami mo
derného oporného Interpreta. AJ v Lipsku sa 
pohybuje medzi barytónom a basbtlrytónom. 
ľrevláda vsak už vyššia vaJ•Jácia, o čom sved
čia profilové úlohy tých rokov - Pósa z Do
na Carlosa, k n ieža Igor, Mandryko z Arabell)' · 
Ak dnes označujeme Hrubanta za barytonlstu, 
neznamená to, že sa zrieka blbš!ch polôh -
naopak, práve s prHežilosťami toht o odboru 
via :lu sa jeho najväčšie umelecké vltazstvá -
Geľshwinov Porgy a Beethovenov Pizan·o, obe 
naštudované už v Lipsku, Hruba ntov Porgy 
s vari osemd esiatkou vypredaných reprfz je 
živou legendou - neprávom v jeho tlen1 sto
jí zloduch z Beethovenovej opery, úžasne kon· 
cen trovaný na základné črty svojho Iudského 
t občiansko-politického charakteru, skvelý v 
zlovestnej údernosti a fnrbe h lasového p reja 
vu. Plzarro vznikol v spoluprác! s dirigentom 
Zdenkom l)ošlerom, práve tak ako ďalšie na j
v!ičšie Hrubantove úlohy posledného desaťro-
11& - ie·r~ ~a!(lJ.. MazllUOV. Don Gia• 

vannl, Cikkerov Necbľudov. Na prahu ťispe~ · 
nosti llrubantovho mozartovského hrdinu stoj! 
frztckít adekvlttnost typu, pohybová mršlnos( 
a kultúra, spájllj ftca sa s neprekompllkovan ým, 
ale aj nejednostrunným vý-kladom charakteru. 
Od mieta co Jen náznak čŕt ch lipníka a zlovest· 
nél!o profesionálneho zvodcu, uprostred žlv~·ch , 
nie predsa len historicky zakomponovaných 
p~ollhráčov je t lovekom so súčasným obzo· 
rom, človekom bez predsudkov a mešttacky, 
chápanej morálky. N1e je démonom, len vy· 
už!va sl ll bosť Iných, nevrhá sa do dobrodruž
sllev, l en berie ponúkané prfležttostl, má od· 
stup od vec! a štipku cynizmu z pocitu prevahy 
nad ostatnýrn1. V lnscenltcll Vzkriesen ia sa re
ž isérova koncepcia c1vilizmu hereckého pre
javu premietla naJplnšie prévP. do Hruba n tovho 
Nechludova. je to zr elý muž "veľkého sveta", 
hlboko citovo i mravne dotknutý dôsledkami 
svojho m ladfckebo prečin u. ale s dostatočn 9m 
odstupom od vec!, a.by dôsledne sledoval oslo· 
bodente Katuša (nechýba mu celkom ant črta 
románového hrdinu, ktorý poznanfm viny a so· 
clálneho utrpenia dospieva aj k vlastnému 
"vzkrieseniu"). koná s decentnosťou vonka)· 
šfch het·ecl<ých prostriedkov, tlmf citové doja· 
ti e, jeho dt·amatický výraz vychádza z hlbky 
1uclskébo vnútra. 

AJ keď Porgy a NechTudov, Giovanni a Pi
zan·o sú opGrnýml bastaml Hruba ntovho ume· 
l ec kého prof! lu, medzi klasicizmom a moder
nou nachádzame v ňom rad ďalšfch postáv -
buffovébo Bartola [ Paisiello] i vznešeného Aga• 
m em nana ( Gluck), Mozartovho Figara, Verdi
ho Nabucca a Amonasra, verisllcké postavy 
Scarpiu, Scharpl essa, Schauna1·da, Michélello 
(Plášť), Suchonovho Mojmfra a Cikkerovho 
Uhorčfka - z posledných sezón veFký pa1·t v 
Urbancovom. Tanci nad pla č.om. l eplzódu v Cik· 

--- ieli~Jdku. . . ---



Ako hodnotíte rozvoj 
poslucná~om m11xlmum in formáclf, pout!enfa. prehtbenle 
Ich znalosti, pripr avoval im čo na jviac umeleck 9ch 
zážitkov, aktivne rozširova ť Ich vzťah k hudobnému 
umeniu. 

Priaznivé podmienky a výdobvtky, hlboký záujem na· 
šej spolocnostl o r ozvoj hudobnej hulttíry sa stAli pev· 
nym zakldtlom prf' strCJkít tvortvu Hkttvttu IRk 1111 lrontfl 
mterprctacnum, <~ko a j sklada tefshum BuiH a Je lo ~o· 
crallstlcká hudobná kultúr!l, klorft sl v pl neJ miero uve· 
domlia bohatstvo a tradfcte násllo ludovóho lwdobnr.ho 
umenia 11 vytvori lA priestor pre jeho pestovanie a ďal· 
sie r O?.VIJanle napr. 1111 pOde zl'lujmovo-umeleckel čl n· 
nos1l atd. 

našej hudobnej vzdelanosti 
a kultúry od o lobodei ia 

Ako príslušnik mladeJ generácie nemOzom ob1sť sku· 
točnosC, aka sta rostlivos ť a pozornosť JP venovaná miH· 
dej generácii a rozvoju ta lentov. O to vltlc s11 r lt lm 
zodpovedný za to, i;o pre nasu spoločnost vytvorím. M.-.. 
llm, že zodpovednost pred sebou m11st by t totozmt ~o 
zodpovednostou k spoločnosti. Boj o kvnlltu a ut·ovrlit 
umeleckého stvát·nctu a p1·11om musf 0111t svotP pr.vne 
miesto. 

[ Dokont.ente z l str.] 

hm U~Jffid na pl't'Jttl 1 pt elltt.ll tcj ll)•rukrncle v Ul gdntzo· 
vaut hudobného / tvu td, nH ncdo~tatk)' a vazno chyby 
v rJaden!. Co mo vsuk zvláSt mrzí: hlltoko sa podcc· 
IIUJil Zé1dHgaiovano~ť za n11su tvorbu, hoci sa o tom stá· 
le hovori. t{o.~:dwl Jo zvw~r napadný pri porovnani s rok· 
UH, k!!d som zučitHtlu. Po skončen! VSMU sme moll sfce 
len mmlmum konccl'tných možnosti, no pokladllll sme 
st td ~r.sť nastudovaC R hrať dielo slovenského skl<tda· 
l!liH. Môzc ml niek to vysvetliť , prečo to dnes nie 10 
t~kc ~iliOOZI'Bjm(ľ? 

Pa vo l Hagin, hudobný skladateľ, séf opery SND 
ľalllltl hu geueraul, ht01·a lutl::.hy d umeleLh) uoztle· 

l dld pruVt! v obdobi upi) nulyl.lt wkuv ... Uvedomujem 
~•. tr. pohlt1d motel genet·!ictc not toto ultdobte v sebe 
bld'ýVII okrem uvedomenia st nospornych uspechov a 1 

dvo nebezpei;ta: subleklivttu názorov pre vlt~stnč zii tle 
hli s touto vývojovou etapou, JOJ klAdmi l problónHtmt, 
rl le l vnutornu nespokoJnosť s do<;tuhnutým, pretoze no
~•me v sobe pocll, :le sa mohlo dosiahnuť étJ viac ..• 
V~vo1 po osloboden! nai.cJ vl .. ~ti nesporne priniesol 

burhvy rotvoj hudobnej kultúJ'Y vzn1kom JnslttucH a 
ustanov1zn1 pounocujúclch ruzvu1 tvorby, ullot·pt·etal:n6· 
ho umenia i muzikológie, oko l rozvo1 mo:lnoslf pur· 
ccpcle hudobného umenia pro ši t•oké vrstvy núsho ná· 
roda. Rozvoj to bol vskutku obrovsky, a dozaista sJ 
v~etcl uvedomujeme, :le bez toho .tutemia, ktorú mu 
poskytla rodtaca sa nová spolocnosť, urctte by sme sa 
nemohli hrdil tými l'!tdostnýml vysicdhami tvol·ivej prá· 
re, ktorými je poznačená naša socialistická prftomnosf. 
Ak som však v úvode spomenul lstCI nespokojnost , n ui. 
treba azda konštutov!Jf, že nuvrnty k minulosti nesmú 
determinovať myslenie k pozlllvlzmu, ale nnopuk, mu· 
sla byť východiskom pre hfodanle nových kvalit . . . 

Tak ako ce lospolocenská situácia hfadá v9chodiskli 
v skvalitneni :l1votného procesu vo všetkých ukuzovu
tefocll, podobne stav v hudobnom školstve, tvorbo, ume· 
lcckej reprodukcii a muziko lóg i i l:akUJ(I novo tílohy. 
Myslhn st, že extenzlvny rozvoJ pro[csionálneho hudob· 
ného umenia treba zmcnlf na nové kvalitatívne ukazo· 
vatele. Vrcholových tvorivých člnov nlkdv nte JO do!.ť
prtemcrnosll a i.ed1vosll dakedy a~ pnvcra ... Pokúsme 
~a toto vzacne jubileum našej v ln'>li chápat ako ap:::l 
hfadanla nových kv<~lit a hodnot, ale nezahudajme p1·t· 
tom na zodpoved nú úlohu umelcov sociallstícke j spo· 
tučnosti - posky tovať umenie, v ktorom nájdeme s po· 
slucháčml spoločný akord čistých sŕdc ... 

jaroslav Meiet•, hudobný skladatcr, šé[ Hlavnej 
redakcie hudobného vysielania čs. televfzic 
Bratislava 

Je to takmer neuver!te fué, -čo ·vsetko sa lu udiAlo 
v hudobneJ ku ltúro od osl obodenia. i\l.i9 obrovský roz· 
mach vo všetkom - v ško lstve: kolko je len rudových 
škôl umenia, konzervatórl!, vysokých múzick}•ch škôl;
v koncertnom zlvotc: kolko je symfomck}•ch orchestt·ov, 
!llharmónti, lolklórnyl.h súborov, koTko hudobných dt· 
vadlel - opier, opet let, billetnyc lt súborov ... Uz ani 
nebovorim o sóilstuch a komorných suhoi'Of'h, o t•ozhla· 
sových syrnlunichých a ta nečnych orcltoslroclt , o stat· 
nych r.peváckych zhoro\.11, o hudobn ých fe!.ltvaloch, rl 

predovsetkým o velkS•th uspcchocJ1 na!.ej hudby na ce· 
lom svete. 

Výsledkom nái.ho budovatofského úsilia holo aj vv
budovanie rozhlasových stanfc a tciev fznych studif. AJ 
tieto médiá sú šfrltclm1 a propagálot·mt násho hudobné· 
ho umenia, a to nielen domo, alo aj :u1 hranicami nascj 
vlasll. Máloktorý vyspel ý zapadný stát sa ruôze vyká· 
za ť takouto bohatou bilanciou v oblasti hudobnej kul· 
túry. AJ toto je po tvrdemm správnosti cesty, ktorou 
sa ná~ rud uberá. 

Ilja Zeljenka, hudobný skladateľ 
V rohu 1945 mul sum iba 13 rohov a sloven~ku hu

dobnú kullúru zal:al som sl uvedomovať a vsfmať az 
v päťdesiatych rokoch, ked som zača l ~ t uuovaf na 
VSMU. s odstupom desafročf porovnanie vtedajsleho 
a dne~ného stavu je vlastne nemožné. Ved slovensk ý 
hudobný živo t s colým svojfm Slrokým zázemfm začtJI 
sa budovať až po roku 1948. Ako sk iadater mám dnes 
možnos( pfsať pre množstvo skvelých in terpretov: Slo· 
venskú fil harmóniu, Symfon ický orchester Cs. rozhlasu, 
SND, kosicku lllhal'lnónlu, ži linský komorný orch~ster, 
Warcllalov SKO, Slovenských madrlgallstov, množstvo 
skvelých kvarte\, Bratislavské dychové kvinteto a mnoho 
lnych komorných telies. Sú tu mnoh! vyni kaJúci In ter 
preli - vďaka hudobnému školstvu: csu, konzcrvató· 
rlám a VŠMU. Slovenské diela šfrl rozhlas, televfzlu, 
film, mnoZstvo súborov ako SĽUK, Lúčnica, Technik 
a vera amatérskych spcvackych zborov. 

Som rd.d, že k tomuto významnómu jubileu, pri pri· 
leWosll ktorého bilancujeme úspechy našej hudby. za· 
zme l môj balet na slávnostnom predstavenf 5. mája 
v Nárounom dtvadle v Prahe. 

Igor Dibák, hudohn}r skladatcl', šéf Hlavo.ej re
dakcie hudobného vysielania Cs. rozhi&!IU 
v Bt·atislave 

\1, 111um ltudnottť upl}nulých 35 rokov v naseJ hu· 
dohncj kulture, tak OP.VUOJ<tk si spomeniem na čfslrl . 
Prr.mtrtnu ~a mt scény hudotwych dtvadiel, profesiU· 
nlilne orclu:~trál nc a komorné telesá , rozvinutá sieť hu· 
dobneho skolstva. lnstltucionálne zabezpečenie P.XIsten· 
eln hudobnóho 7.lvota je výsledkom star ostlivosti stra· 
nv il stálu O kulturny l'O.lVOJ človeka, je lO matot•lálnil 
zak lodi'la rozvojo hudobneho umonin, aky n.í01 tnó7.~J 
závulto( neJedna vrspelá l<rHJlnO. 

Ako skladatef s1 \'i.ab. vi'.dy kladtetn ut<~zlo.u, ca smr. 
ako tlorc:ovtu novyLh hoduôt V) tvon h tuho dost, a\P.lJu 
mólo. Polrime st1 nn ,euuothvč hudobne zálll'e. OpPrn., 
d tvoliiH uvddZa Jú llll' lu, uic slovenských pouaenuj. Jr 
w zre1me uósleduh toho, i.e It.! este mtílo operných, ba· 
letnych ti muzt kaluv~ch diel, aby bolo z čoho vyl.JCI'.tl. 
N<t Slovensku r.a tH!I'OZVÍJcl 1-.omoa·né divudlo, pre htot·e 
by mol1ll byť dobté poumienky. Obdobne je to aj ~ ko 
momuu hudbou, kde )f' v!.ak situuclu opai::ná - JP ne· 
dostatok homorn)Ch suborov nielen tradičných zosku· 
peni, ale aj nctradtl:ui·ch. V srml onil'heJ tvorbe z11s po· 
cltujemP. nedostatok mladých llll'tgontov. Ak sl Lo zhr· 
nie111e, zist ime, ze sl-o Ist vo sice vyct1ova lo celý rad In· 
terprctov, ot•chestráiny(;h llrái:uv, ale je lo stále málo 
na to, ab)• sa Interpretačné si ly reprodukovali. 

Za 35 rokov soc:tall stlckej kultu t·y sme dosiahli obrov· 
skč výsledky, nasa hudba preDikla do vsetkých kutov 
svetu, ale to je len Jedna etapa vyvojd hudobného ume· 
nlo. Kvantitu by ~me mali prern tetnu ( aj do kvt1l1ty, 
proto7e sociallst lckó spo ločnosť nám dáva mater títlne 
pudm1enky pre dalšf. e:.te väčsf t'OZITIIICh našej hudl!y. 

Juraj Hatrík, hudobný skladateľ 
So zamcrum venoval sa skiHdbe som do hudobneJ 

sféry vstuptl pu matut·i te na Jedemhtrol:enke ai kon · 
com pllťuesw tych rokov - ako iltudont VSMU. Vedel 
som toho o sebe 1 o hudbe málo. Znlo som mal voľkú 
chuť "naberal" - koncerty Slovenske j fi lharmónie, ul· 
vudlo hudby, knl:lnice, pléttnc, vzdetuneJSf, skí1scnojsi ko· 
legovla, to v podstate tvorilo môJ vteunjsl horizont. 
Po !.honi::on l V$MU, už ako pedagóg mt koš1ckom kon· 
zervutóriu, som dostal zo Sloven!.kčho hudobného Ion· 
du pt·vú odmen u za pJ'VÚ skladbu na písa nú ,.na vlast· 
n ých nohách" - zu Toccatu pre klavfr. Tak su moj 
profesionálny v9voj letmo a bezstarostne dotýkal vsel· 
kýLh mo~:nuslf a vyhod, k toré ml ~poločnosť poskyto· 
vala o málo som uvažoval o tom, ze Zll existenciou SF, 
\'SMU, za zrtHclomm kultúrnych fondov, atd. je Clefave· 
domil pt•uca tých, ktOI'l UZ vtedy pr esadzovali do ZIVOlH 
potenciálne v ýhody a pr ednosti socio llzmu. 

Je VtlHk ttkosi v pova lle clovek<~, ze sl !.kor všimne 111e 
to, čo d:'ivu tstot y, ale nedosl.ll tky, bur1éry, bi ele mtcstll . 
Nebola a stá le nie Je t•ovnová-1\a mE>dzl ntoznosťam l k ul· 
tury v sociallztno u vzntkanun, ale na)lnä prlj l maniut 
rPHinych uu1eleckých hounót. Nestojtm tslo v prvýl.h ra· 
uoch bOJa za túto rovnováhu, ale snnt!m su zachovd( 
sl zvcdavost l chuť podioluť su na vychove tych, kturym 
vlastne robím svojP skladby, či u:l po nich hml:lt katl! 
dnt:.kymi prsllllllt Hlobo po niclt slahujú s vlaslnyn' a 
~amo~wtnym ocak.lvanlm. V7dy mam poctt veľhého w lut· 
ku, kt!cr ~culln Od koncerte až po nkt·aj na plnenom pub· 
Iii-om a JClho VZI'Usenfm 11ko Je tu už roh)' pravidlom na 
nusu .. h BllS, ale "l na 111ých koncertoch (toh to roku 
dokonca t na 1rhlnt novej slovenskej hudobnet tvorby 1. 
Rovn11k }• pocit vsuk vzniká. kou sa nu pini trebárs llm 
mnlý pr tcstor Klubu sk ladatefov, skolskej triedy, ul:tinv· 
skCJ klubovne a človek sa podtera na prvotnom pohybe 
ll vu<trovanf zá t·udku, mikrosveta, k torý, ako veri, moze 
traleJ klfčit. Som rad, že mám mo~nosť byt p rt tukýcll 
veciach a k tomu, čo je mt zvonku duné, ponúhant':, 
c:l t tm povin nosť prldflť l kus svojeJ vól e a dobrf\ho 
(nnys lu. 

Hanus Domanský, hudobný skladateľ, vedúci 
redaktor redakcie opernej a symfonickej tvor
by čs. rozhlasu v Bratislave 

Slovenská hudobná kultú ra zaznomenala po oslobo
dení nujvtičsf rozmach v svojej hlstót•l l. Zápas o novú, 
~octt~ hstlckú or ien táci u hudobného umen ia priniesol no· 
vé, výrazné hodnoty a poznania, ktoré vyvrcholili vý
znamnyml domácimi a zahraničn 9mi uspechml. ln teu· 
zlvnym rozvojom a budovanlm k ultftrnycb a osvelov9ch 
za rtadenf, vznikom umel eck9ch Institúcii sa vytvorll11 
potrebn<i báza pre všeobecn9 rast zliuJmu o hudobné 
umenie. Ndstupuje s llnó. interpretačnlí a skladateľská 
gencr·ácla. Hudobné umenie prestáva byť výsadou ver
kych kultúrnych centier a prichádza prostredníctvom 
rozhlasu, televizle a systematicky budovan ým koncert· 
ným životom pr iamo za poslucháčom, do menšich miest 
a dedfn. Ako pracovnlk Hudobného vysielania Cs. roz· 
hlasu pozorujem stále rast(tcl záujem o hudbu a s ce
lým tvorivým kol ek tívom redakci e sa snažfme priniest 

Vladimir Cižik, hudobný kritik, pracovník Slo· 
\·enského národného múzea 

VysiPdkurn tohto vyvujtt uulo tlll>l lt ue;wnéllm: rtolmrlo
van te sloven!>ké ho hudoilnuhu zl vo lA !l ko výLhodlslo..t p t'A 
postupné !lostah nuli f• 1 yrovnunta sa ~ vy~peluu i!e.,hn•' 
hmlobnou kultútou [ ·t t·ategtcH ciol u tkladtllPI.; stn· 
venskclto hudobnelto -.b.ol~>tva F. l\lliPnclttl. ~ ll' lll iu 
procesom suvlsl a j .tHiou:ule \ '&MU H po BtH ll~ l« v ~:: 
1 ďal:.ici.J 1-.onzcrvatót·ll v 7iltllC a ' lwstl.iut h, kalc:•lt~: r 
hudobtlf!J l'fchovy na plluagog1ckych lakultaclt. lJcttH•· 
~>rall.lltl:ný proco:. zusloltol BJ zäklnclne lludolmf• !;kohtvo 
1 ĽSU, Tuctové konzm·vatórtu ), k to1·ého imokťt siet 1111111l· 
iHIJe ' vtv!in!l cor11z kvnll tmqsiu vychovu kádrov pn~ 
konzerva tOr lá a sucasnP v l'a doch mqlJu·sich vr:-.1tPv 
pr1prav l t buducJch konzumentov hudohného umllntn. 
~kOda Vsdk, že SinO neclokázalt V S)Stf>lllf VVUČOVHII I<I 
nH vseobecne vzdell\vacfeh skolíich zAht>zpetit v..ic~lu 
!i Utut·il u hudolmeJ v~chove, čo mii nr.gativllf: dosledk{ 
vo sférfl konzumácie vá :mej hudby. 

V poslednom obuobi slovťn~ké huc.loilnr. Ulllt!llh' zncí· 
na i:ot·az v1ac a ~ustavnejst e tak v ublost t hompm:u"n.:j 
ako intet•pretacneJ prcntkať do zflhranicia. \ yzuflmny 
prmos predsldVUJ8 at decentrHiiZ<IľJU JludolJného ?.tvo
ta, vzntk pmtesionlilnych hudollných thvadtt!l , ur(.)w.,· 
ll'H inych lelle~, 1-.otnO ľ ll)'Gh Sl11JOI'OV. 1\ prudkélllu !'OZ· 
vu ju tlllorenciúcil a !.pecwltzacli došlo l v obla-.tl hud oh· 
nej publicistiky a h ucloltnovedn ľ.ll<t výskul1lu. Jednym 
z jclw vyslcukov Jfl IIJ zmlel'llenlr. kunrplexu o perlrér· 
nosti nai.et hudobneJ mtnulostl v hon tPxte eut·óp!>kehu 
hudobného vývo ja. 

Peter Dvorský, laureát Státnej ceny Kl. Gott
walda, sólista opery SND 

Ak chcem hovor1t o t'O?.vop ltUuollneJ vzcl~-:lano~ll ~ 
kull út·y od oslobodenia, musfm sn vt·Allt spiJLne ibtt o 15 
rokov do moJICh skolských a ctllttpčen.,hych rohov, k!'· 
d)• som zaca l lnlen.t!vnejilte vmmal hudobny svet, htld \1 
som začal prentb.a t do ,,,·as ::;pevu u hudbv. 

je očtvld né a vefmt Jasné, t:e ndsl:l hudobná kultut'<i 
dosiahlo za posledné roky veľkých uspecllov, cl Ul 1·o 
sfér e. kompozacie, tnterpretáetc, rus tu spt/! kovy(; ll eu1 o~
skych a svewvych Jedincov, uovétOI'slvll operného, "" · 
letneho a celkoveho pt·i~tupu a vyui:OVd\.leho S)'Sllllltll 
na konZCIV<ttórtach a VSMU. Som Od tu lll'd9, :le slul tw· 
skr narod vla~tnt V)'lltkOJúCich umelcov, vlastni ~o 
~VOJOIIL repertu11 r1 n.1dhernč sym[onrcke, operne, komu1 
né, koncertne a iné dloln a že sa h llloho dostáva clo 
veuomla svetovej hudobneJ masy u k ultúry. ·a dl'lllh .. J 
::.l1'ane existu je vsdk In ý lukt, ktorý nczoclpoveclél tomu, 
čo v kouecnom momente nazýva me ,.uspcchom·': JO tu 
predškolsku výchova deti a výchova na ZD!:>, kde sil t<SW 

ve l ké rezervy v hudoi>ne1 oblasti. ~kocht, :lc si llt!IJf'rtl:l· 
me vwr od na~i! .. h dobrych pt·tate ľov Su1 1etuv. l'H~•'B 
vcdm, že ču~om SH bude viacc1 l lhllt lld t uto sforn V) · 
chuvy, ktOrcl JO PI'U dulst ro~VOJ lltl flOSit'éldate!ua. l't.:-.1111 
sa a1 tomu, že na::.a populul'l\a hudbu st nds iH ue1. :-.vol~< 
pevné n11estu a ze s uspechulll l'Otcl.tVIt svo1e muztkont· 
ské ll tlllcrprctai:nl! kvality. 

Vlasta Adamčiaková , hudobná kritička , ta jom
níčka Tvorivej komisie muzikol6go v ZSS 

A" sl V tyLlllO dJJOt:ll pl'lpUllllllllmf1 J5. IIOI.(JllCII I IIY na · 
set ~loboulleJ vl usll u pri tejto pnlt:L.1tusli sél zalll ys lllme 
uod rozvo1om nasCJ lludobncJ kultury, HZdH ti, ktot f 
prezlll t•oky preclvojnove. mdžu dnesny stav posud1t 
l eps1e ne:l gcneracaa, du ktoreJ pdtrlm. MoJa generd•.hl 
pozna mlnulo~t z literatury, z rozprilvatua a kedze vy
ľastalíl v rokoch poVOJilOvych, sucasný stav našet hu· 
aobno1 kultúry l..tet·tc i:a~to <tko ~~~ moz t·e jmust. V llntll· 
slilvo žijem 15 t•olwv a ak ~a ~am y!t iun nad pulzom liu· 
dobneho z1vota koncom r okov su!>čdestatych a porov· 
n.ivam hu s dneskom - 1 za ten knllky čas sn znwaulo 
vola. ľamlítiím st napríklad na nlehda jš iO BIJS, ktoré 
op1·ot1 dnešnym prebiehali v l'diDCI bezného koncertné
ho života a zďaleka nic na súcastlCI ~ ptčkovej út·uvnt. 
Pr vé opemé predstavonltl v Brattslavc ~om !!ltsulvovalii 
v pôvodneJ, vekom ~aš l e 1 budove opery SND, nl.o stu· 
den tka sa ani mne ~:~tu mo)lru kolegom napl'lklt~tl ne· 
dosl!tlo moznostt doplniť st stud1um 11 1:1 hudoun) clt Id· 
kultach Zllht·aničných vrsokych Skol, po stúdtu v minu
losti nebola pr dezltos( pre ab::.olvontov muzikologte a 
hudobneJ tP.Ól'te pracoval v Kruhu m lod}•ch rnuzlkológov 
pri ZvUzc slovenských skladal elov a tym tlskat potreb· 
nú erudtclu pre dalsiu prácu v pt'!I XL Sl<n·ustilvost o 
mladú genet·áclu vseobecne nebola zda lckd pt·e[et·ovdnll 
tak, ako dnes. A ak tieto všetky d11nost1 lJPrtemtJ .ta sa
mozrelmos(, snlid je tu préve teľaz prile~l tosC zddt'RZnlt, 
7.e tieto skutočnosti sú neodmysllternou ~Cicasťou rozvu· 
ja našej socialistickeJ kultúry, ktorá sl kladie aj do bu· 
dúcnosll nemalé ciele. 

Málo si vážime umelecké hodnoty trochu rentujú, ze vytvorené kul túrna 
hodnotil našla SVOJhO adresáta. 

Marltiu La psanský musel mať pri sa 
uan{ za k \avfr dojem, ze jeho znám i a 
priatelia sa zišli na umelecký večierok 
v úzkom kruhu a na Ich pr ianie hovori 
na t om to príjemnom posedenf rečou je· 
mu najvlaslnejsou - prostredntctvotn 
klavfra. Odmenil sa Im za zäu jem ver
k9m dat·om - vydal zo seba to naJlepšie 
to má. Jeho Schubert (Kiavlrna sonáta 
11 mol, op. 143), Cikker (dYe etudy z 
Tatr•nakfcb potokov) • Prokofiev (ll. 
kJufrn• aonát• d mol, op. 14] boli uk6ž· 
kou umenia veľkého umelca, od k torého 
sa možno vera učiť. ak sa učime tak 
vnlmavo, ako sa on uč il od svojich pe· 
daaógov, lnteq~reta.čných vzo1·ov a s.kla· 

daterov. ktot'l sa 1nu steh naJbhž~fml. 
To, čo od nich vďaka svoJmu tillPn tu 
zlskal, vracia s llrokml. Necht.em na 
tomto mieste t•ozoberať detAily l.apSan· 
-.kého Interpr etácie vselkych tror. h skla· 
date fov, bol to jeden z tHIJiepšfrh vý· 
konov, aký ~om od neho počula. /\ i. ml 
bolo rato, 2e sme tak nevd11čoi, že tdk 
plytváme umeleckýmt hodnotrtml. i. ft sJ 
necháme ujs( prUezl tost počuf .,rwžlvo': 
umelca, ktorého meno uZ dnf!s n11plnit 
náročn ým publi kom vofké koncertné Sl~> 
ne Eur ópy aj zámoria. Kde ostalo .,vy· 
spelé h udbymilovné bratislavské obecen· 
stvo". kde poslucháči Konzervatória 1t 

VŠMU, k torl sl už zakrátko budú sťažo
va ť na nezáu jem o tch vystúpenia prJ 
štarte na umelecká dr ih u . • • ~ !lrNA 

Zväz ~iovenských skiddateiov v bpo 
!uprac! so Zvilwm českých skladaterov 
a koncertných mnulcov, Slovkonce1·tom a 
Pragokoncet·tom usporiadali v Z1·kadlo 
1ej stenl Prlmacl(tlneho ga lilea v Brali· 
sla ve dt'la 10. u pr lla komorný koncer t 
.vr:nov11 11ý 35. výrociu oslobodeniA. S hod 
notným programom sa ua i1om predsta 
1•11í sopranistka z PJ•ahy Anna Bortlovíi 
[klavlrnv sprlevou jaroslav Kolt\i' ) a Ma· 
rl6n Lap~a nsk ý. Anna Bortlová (škoda, 
!e smP sa o Hf'j okrem mena a hl asovej 
polohy z priloicného cyk losty lovaného 
programu nedozvedett viac ) ukázala v 

Dvorákuvýcb Milostných piesilaoh vybu1 
nti hlasovú pr i pra venosť a vzor ovú in· 
torpt·etácau p lnú vrticneho zaangažovaní· 
ho prejavu. Dvoi•ákov cvklus spolu s 
q k lom plesni pre soprán a k lav fr "Vo· 
nil!ka" od Jana Seidla boli poučné pre 
n;lšho poslucháča momentom, že ~es· 
kli tvorbu interpr etova l český umelec, 
naskytla sa teda pl'flei!: l tosť l}yť .,prl pra 
meni " . Skoda, ~o poslucháčov l.lolo a :Z 
trápne málo. co na~lm hosťom Iste ne· 
pridáva lo sebAVNiomw a pocit, že ná· 
maha, umeleck)i vh l.ad, zodpovednost 

· P.red sebou a pred P.osluchát;om sa AIIP.OĎ 
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STRETNUTIE 
S PIERROM 
BOULEZOM 

Pierre Boulez je skladater, kto
r9 má svoje vlastné skúsenosti v 
styku s obecenstvom. Jeho závrat
ná dirigentská kariéra, ktorú by 
mu mohol závidie( každ9 adept 
tejto profesie, ho p rivied la na ce
lo najlepšieh symfonick9ch teltes, 
existujúcich dnes vo svete. Je tie~ 
.vynikajúcim k laviristom; navyše 
jeho neomylná Inteligencia a tvo
riv9 In te lekt ho núti preniknú( do 
pods ta ty hudobn9ch problémov, 
k toré os tatn! skladatelta ignorujú. 

Pierra Bouleza som stretla po 
prv9 raz v Amsterdame, kde robil 
s eminár skúmajllci možnosti exis· 
tujúcich hudobn9ch nástrojov. Ne
skôr som ho znova s tretla v n ew
yorskom š túdiu na 65. ultcl, kde 
pracoval so skupinou Inštrumen
tálnych sólistov. V tom čase bol 
už na vrchole svojej hudobnej ka
rtét·y: uznávan9 sklada ter, sveto
známy dirigent a šéf Newyorskej 
!llharmónle. Naše posledné stret
nutie bolo na jar 1979 v Parfžl. 
Pierre Boulez stoj! dnes na čele 
monumentu, ktot•9 je výtvorom je
lla predstavivosti a realizovaný 
Gcorgesom Pompldouom : INSTITUT 
DE RECIIERCIIE ET DE COORDI· 
NATION ACOUSTIQUE MUSIQUE 
CENTRE BEAUBOURG GEORGES 
POMPIDOU, sk ra tkou tiež: 
I .R.C.A.M. 

I.R.C.A.M. je podzemným palá· 
com hudby, laboratóriom, ktoré by 
malo dat odpoveď na to, akým! 
prostriedkami a akým jazykom bu· 
de k nám as! hovorit hudba v bu
'dúcnosti. Pierre Boulez právom 
tvt·df, že skladatelia tohto storo
l':la vy~erpall všetko, čo je nám 
známe: rytmus modernej clvl lizá· 

eie, J•l nrrn&t t cnaos, vo svoje'! 
hudbe reflektoval! Iudsk9 hovor, 
hlasy vtákov, melódie rudové 1 
exotické, použil! element orien tál
nych kullúr t kultllr p red novo
vekom. Moderná hudba experime n
tova la s rytmom aJ "nerytmom", 
s melódiou aj s "nemelódlou", s 
matematickou presnosťou aJ s 
totálnou abstrakciou a náhodnos
Cou. 

Bude hudba budt1cnostl znleC tak 
ako sme na to dnes zvyknut!? 
Existuje ešte niečo, na čo sme 
zabudli, o čom nevieme? A vieme 
vôbec kdo to hfada(? "Done on 
rcmet en question". 

Pierre Boulez nepa tr! k tým 
sklltda terom, ktor! znechutenf svo
jou závislosťou na koncertn ých 
umelcoch uzatváraJt1 sa v štúdiách 
s elektL·Ickýml syntetizátormi. Pra
cuje so živým zvukom a s umel
cami tvorivých a vysokých kva
Hl. 

Najdôležitejšou časťou INSTI-
TUTu de recherche et de coordi
nation acoustlque muslque pr! cen· 
tre BEAUBOURG v Parlžl je ver
ká koncertná sála, ktorá je vy
bavená stovkam! pohyblivých pa· 
nelov, na ktorých môže byt ume
lec prenesený do ktorejkorvek po· 
zfcle a akustických parametrov v 
sále. Táto zložitá štruktúra môže 
byt dopredu naprogramovaná (po· 
dl a pt·lanla výkonného umelca] a 
pri koncerte 11utomaticky realizo
vaná computerom. Umoži1uje akus
tické, dosial neprebádané efekty, 
ktoré nomOžu bežné koncerlné sie
ne poskytnót. Umelec a jeho ná
stroj la k môžu Individuálne pô· 
soblt na obecenstvo v tom najlep
šom ak ustickom pos taven!, ktoré v 
da nom okamihu na Jlepšie vyhovu
je š truktúre hudby, pocitu Inter
preta a jeho vztahu k ostaln9m 
hrá'čom . (Nedokážem s l odpustiť 
predstavu, ako by tu vyznel! Ebe· 
nove "Okná", keby mohol sólista 
na tróbku menlt svoje akustické 
postavenie voč! stabilnému orga
nu v každej časti podfa svojho 
priania a v časti Zlaté okno sa 

Snfmka: M. Kožlková 

doslova vyniesť nad hladinu orga
nových p!ilfal.) 

Pierre Bouiez zač!nal svoju hu· 
dobnú kariéru v divadle, s význam
nou dramatickou dvojicou hercov 
Jean Louis Barrault a Madeleine 
Renaudová, p1·e ktorých kompono
val scénickú hudbu viac ako do
sať rokov. Nie dlv, že jeho svet 
hudby nie je a nikdy nebol svetom 
notového záznamu a ne reallzova
terných predstáv, ale konkrétneho 
tvoru, ktor9 hudba nadobúda pri 
predvádzanf. 

Co je však najsympatlckejš ic na 
Piurrovt Boulczovl a čo bude ZH· 

u Jima ť všctk9ch sklada telov H 

koncertných umelcov je skutoč· 
nost, že Plen·o Boulez vedie In
stitut na prlncfpoch medzlnárod· 
ných, za spolupráce umelcov zo 
všetkých konč!n sveta. Veri, že 
hudba budócnosti nebude vytvo
rená Jednou národnou skupinou, 
ale bude globá lnou vsesvctovou zá
ležltosCou. 

MARCELA KOliKOVA 

Nový stánok kultúry v Budapešti 

Koncertná sieň peltianskej Reduty po renovácii. 

Vefkou a dlho očakávanou uda
losťou jarného kultúrneho života 
bolo otvorenie renovovanej budov)' 
peštianskeJ Reduty ( Pest! V!gadó l 
so sHlvnou koncertnou slei\ou. His· 
tória tejto budovy, dominu júcej na 
Javom brehu Dunaja oproti krá· 
levskému hradu, Je poznačená 
búrliv9ml udalostaml posledného 
poldruha storočia. Prvá reprezen· 
ta čná budova na tomto mieste bo· 
Ja verejnosti sprlstupne ná v ja
nuári roku 1833 pre spoločensk~. 
politické a umelecké účely. Pre 
nás sll zauj!mavé predovšetkým 
umelecké podujatia, ktoré sa tu 
uskutočnili. Z nich treba sporne-

nút vystt1penle Johanna Straussa 
otca so svojim orchestl'Om, kon
cert 17-ročného zázračného Henri 
Vleuxtampsa a hlavne sériu kon
certov Ferenca Liszta , ktoré tu 
usporiadal na podporu postihnu
tých katastrofálnou povodňou Peš
ti. Ztar, táto budova stá la Iba 16 
rokov, lebo v noel z 13. na 14. 
mája roku 1849 delá rakllskeho 
generá la llcn tzl ho ju (tplnc zni
čil i. 

Pln9ch 17 rokov bolo treba ča
kat, aby sa zrodila druhá budova, 
ktorá potom v Január! roku 1865 
bola otvol·ená slávnostným ple· 
som. Z umeleckého hladiska je 

D e sia ta jubilejná ... 
Diw 1. októbra tohto roku sUiu

nostným koncertom u sieni Národ
nej ftlharmónle vo Varsaue owo· 
ria X. medzlndrodntí klavírnu sú
taZ Fryderyka Chopina. 

Na zdklade "mal ej cllopinouskeJ 
sťdaze" Je uZ určená poľská sku· 
pma účastnikov októbrovej sútate. 
Scsť vynikajúcich klau/r lstou -
Elzbieta Karasoud-Krásztelouá, Kor
nella Og6rkoua, Ewa Poblockd, Pa· 
wel Skrzypek, Terzy Sterczynskl, 
Jerzy 1'oslk-Warszawiak - bolo 
vybraných zo 46 kandlddtou. Vy
branl tíl!astn1cl sútaže bud/1 mat 
~~ kQII.C.•IJl9U~ lMl J(w:.sauc a 

ďaB'ícll mestdch Polska, zt1l!astnla 
sa na letnom cllopinouskom festl· 
vale v Dussnlkach a na sútažl pot· 
skej klavírnej tvorby u Slupku. 
Vsetky tieto uystt1penta budú pred· 
prlprauou na ulastntí súťaž. 

Pol!as trvania choplnouskej sú 
faze sa budú konal zaujímavé uý 
stavy, ako Dejiny clwplnovskýcll 
súťaži vo fotografii, Pamiatky po 
uelkom skladateroul, Cl1optn u sú· 
časnom polskom výtvar nom ume· 
ni atď. Zahrantl!n1 hostia a domf1· 
cl milountcl lwdby budtí sl môct 
doplniť svote zbierky o niekolko 
nouý_ch knižných vydaní o. Chopi· 

však dôležltejšlm faktom, io roz
vinutie koncertnej činnost! v nej 
je spojené zase s menom Ferenca 
Liszta. Prv9m vefkým koncertným 
podu jallm v novej budove bolo 
premiérové predvedenie LlsztoveJ 
"Legendy o sv!ite j Alžbete" pocl 
taktovkou autora, na ktorom sa 
zúčastnil o. l. Bedi·lch Smotanu, 
ktor9 potom uviedol dielo aj v 
Prahe. Plných 14 rokov tu koncer
toval Llszt ako klavirista, práve 
tak ako hosťujúci dirigent FII
harmonickej spoločnosti, na čele 
ktoreJ stá l Ferenc Erkcl. 
Vymenovať vsetkých umelcov 

svetovej SJllčky od Ntklscha cez 
Furtw!lnglcra aZ po Karajana, kto· 
rl vystupovali v tejto logcndúrncJ 
budove do konca dt•uhcJ svetoveJ 
vojny, ked · bola bombunlovaním 
zase zničená, je ncmozn6. Záujem
ca to náJde v knihe Istvána Gá
bora "a Vigadó Téírténe tc" (De
jtny Reduty], Budupcst 1979. Pro 
ožtvcnio minulosti treba preclsr1 
Ion spomenúť mená ako d'A ibe1't, 
Brahms, Mahler, Já nos Richter, 
Fritz Kreis ler, Emil Suuer, Fenuc
clo Busoni, Claude Dcbussy, Artu· 
ro Toscanlnl, VladimiL· IIorowltz, 
Bruno Walter, Wilhelm Backhaus, 
]an Kubellk, Bronislav IIubermann, 
Henrik Wlenlawsky, joachim, BU· 
low, trlo Casa ls - Corto - ľhl· 
baud (ktor! vystupovali aj Jed· 
notlivo], Lolle Lehmannová, RI
chard Tauber, Tito Sclpa, Benja
mina Glgli, Maria Canlglla, Glna 
Clgna, Mat·lan Andersonová, Aure· 
lia no Pcrtlle, Charles Munch ... 

Druhá rekonš trukcia budovy, 
ktorá plne akceptovala vo vonkaj
sej aj vnútornej výzdobe maďar
sk9ml prvkami bohato zcloben9 ro· 
ma ntlcký s loh druheJ polovice mi
nulého storočia, trvala p lných 35 
rokov. Od 17. ma rca , ked prv9 raz 
napln ilo šesťstotr ldsaťml cstnu nád· 
hernú koncertn(• súlu obecenstvo, 
ktoré nadšene tlieskalo Komorné· 
mu orchestru Ferenca Liszta, za
člna sa nová etapa peš tianskej Re· 
duty. JOZEF VARGA 

nou/, ako aJ kt1plt nové gramofó· 
nové platne, medziiným s nahráv· 
kam/ Artura Rublnsteina, ktorf! 
uznikll za Jeho pobytu u Poľsku. 
Mozno tiež spomenúť tri patnil/ 
né medaily, ct nové po~tou6 ulOm 
ky, ktoré sa pripravuJú pri prl/e 
i itosti JubilejneJ sútaže. Obrousktt 
ztíutem, ktorý užrly sprevádza var 
~aus ké podujatie, /)O/ znásoiJenti 
ll(!( k!Í111 ÚSJ)eCIIOIII mladého poľsk(! 
t10 úi!astn/ka mlrwlrj slífaže Krys 
twna Zimermana, fiA:o aj lfÍm, te• 
Ndrodnd flll!armónia vo Var!iaut' 
sa stane ul! desiaty raz u obdo/li 
päťdesiatich r okou fórom tak~lw 
usrachtilélto st1perenla. 

ANNA SURU~UN~A 

~ZAHRANIČIA 
Hans Werner Henze naplsa t operu pre deti "Pollicino". 

Svetová premiéra sa uskutočnila v rámci tohtoročného 
festivalu v Montepulciano v kooprodukcii Kolinskej ope
ry a Cantiere Internazionale d'Arte l\1ontepu lciano. Ko· 
lfnska opera uvedie tt1to operu v nemeckej premiére 
na jar 1981 v Kollne v rámci festivalu "Divadlá sveta". 

Dvan6sťročný skladater Semion Beldy zlskal l. cenu 
na festivale umen l sovietskych republik. Považujú ho 
za zázračné dieťa. Dotet•az skomponoval približne 20 
skladieb na Iudové témy. 

Polská televizia nakrt1tila hudobný fi lm "Rekon~truk
cia". Vo filme je detailne zachytený postup Ca pelly Byd· 
gostiensis pri znovuolHvenf skladieb poľského baroko· 
vého skladatefa Nikolaja Zleliiiského. 

Bostonský symfonický ot•chester, ktorý oslávi v októb· 
l'i 100. výročie vzniku, dostal Jll'ísľub od dvanástich 
významných skladateľov, medzi nimi sú napriklad Leo· 
nard Bernstein a Michael Tippell, 1111 skomponovanie 
jubilejných skladieb. 

Rakúsky dirigent Nikolaus llarnoncourt a holandský 
čembalista Gustav Leonhardt boli odme nen l Erasmovou 
cenou. 

Baletná jednoaktovka pod názvom Obrázky a túny; 
podla hudby W. A. 1'1ozurta a F. Schuberta v naš ludova· 
n i Toma Schilliuga, liéfchot·cografa Komickej opet·y v 
Berlíne, mala premiéru v moskovskom divadle K. l. Sta
nislavského. 

Ferdinand Leitner dirigovul na štyroch koncertoch vo 
Viedni (24.-27. apl'lla) 1. symfóniu Kat·la Amadea Hart
manna, ktorý by sa bol dol!il t. r. (2. VIli .] sedemde
siatpäť rokov. 

Londýnsko divadlá ponúkaj(t v súčasnosti niekoľko zu
ujfmavých muzikálových inscenácií: ANNIE - brooad
wayský muzikál naplsaný podla comicsového seriálu 
Sirota Annie librellstum Martinom Chat·n inom, ktorý je 
st1časne aj režisérom predstaven ia. Hudbu skomponoval 
Charles Slrouse. CHICAGO - nový muzikál autorskej 
dvojice john Kan der (hudba) a Fred Ebb (text] zná
mych už svojim Kabaretom. EVITA - veľmi diskutabil· 
ný muzikál zo života " prvej dúmy Argentfny" Evy Po· 
ronovej, ktorého autormi sú Tim Rice a Andrew Lloyd 
Webbor, tvorivý tandem, sláviaci už niekofko rokov 
úspechy svojim predchádzajúcim muzikálom Jesus Christ 
Superstar. IPI TOMBI - populárny africký muzikál nd 
Berthy Egnosovej a joj dcéry, poetky Gail Lahierovej, 
a v novej inscená cii uvádzané CANTERBURSKf: POVIED· 
KY - s lávnu muziká lov(! adaptá ciu Chaucerovho kla• 
sického diela v úp1·nve Newi lle Coghl lla a Martina Star• 
kieho (libretisti] , Richarda Hilla a johna Hawkinsa 
(hudba) . 

Maďarské hudobnlí vydavateľstvo "Zenemfikiadó" uve
rejnilo ~od názvo m " Pot·tt·éty hudobnikov" nový zväzok 
z pera popredného hudobné ho reportéra Bá linta Andrása 
Vargu. V 24 t•ozhovoroch je výstižnými otázkami a od
poveďami načrtnutý priam globálny obraz svetové ho 
hudobného diania posledných rokov, lebo partnermi l'C· 
porléra sú také osobnosti ako skladatelia Pierre Boulcz, 
john Cage, Luigi Dallapiccola, Edison Denisov, Alois 
Hába, dit·igenti Hans Swarowski, Raymond Leppard, Ne
ville Marriner, inštt•umental isti Alfred Brcndel, Arturo 
Benedetti-1\fícholangcli, Ralph Kirkpatrick, Alois Kon
larski, Yehudi Menuhin , Gyiirgy Pauk, lsaac Stern, Cathy 
Berberianová, pedagogička storol:iu Naďa Boulangerová 
a organizátori Wulter Log.;c a WoHgang Stresemann. 

V rámci letného bachovské ho festivalu v Stuttgarte 
pud názvom " Bach a jchu synuvia", ktorý bude v dňoch 
26. 7. - 10. 8., uskutocnla su intel'JH'etačné kurzy a se
mináre, zamerané na ústredníí tému festivalu. Medzi 
poprednými svctuvými interpt•ctm, a hudobnými vedca
mi, špecializovanými na ba rokovú hudbu, ktori budú 
viesť osobitné kut·zy, je aj čcmbalistka zasl. umelkyita 
Zuzana Ružičková. 

·------- --
V Lipsku bola po JU r.okoch znovunaštudovaná a s 

veľkým úspechom uvedená Dessnuova opc1·a Odsúdenie 
Lukula. Táto opera je najčastej~ie lnsccnovanou st11:as· 
nou operou v DR. 

Dni Novej hudby budt1 v Stuttgarte v diioch 19.-22. 
júna. Medzi autormi, ktorých diela budt1 premiérované 
na tejto prehliadke, sú mená ako Reinhard Karget•, Ge· 
org Wiitzer, Ulrich Siisse, Gérard Zlnsstag, Klaus Fess
mann, Gerhard Riihm, Mathias Spo hlinger a i. 

55. Bachov festival Novej Bnchovl!j sJltlloč nosti pod 
názvom "Johann Sebastian Bach a jeho vplyv na na· 
s ledujúce storočia " bude v Mainzl v diioch 22.-27. ok
tóbra 1980. 

Po vlaiíajiom mimoriadne úspe§nom vystt1penf Petra 
Dvm·ského na scéne Arena Verona, v rámci letných 
operných predstave nf, objavuje sa jeho meno aj v tohto
ročnom programe. Ako Enzo Grimaldl v Ponchielliho 
opere La Gioconda bude a lternuvat' s Lucianom Pavarot
tim. Táto opera sa bude striedať s predstaveniami Car· 
men a Aidy, zo speváckych hviezd vystúpia o. i. Piet•o 
Cappuccilli, Viorica Cortezová, Tatiana Troyanosová , Ve
riano Lur:helli, Niko la Gjuzelev, Set·~in Fontana, Fiorcn
za Cossuttová, Rruna Rnglloniovli, Ft•anca J'.falliur.ciová 
a Cesare Siepi . 

AntlUnziu l'anln J'.fantnvani ztllnt·ul w~ío1tkom a prl la vo 
veku 7<1 rokov v juhoanglll!kom g•·Mstve Kento. Pochtí· 
dzal z Benátok, od roku 1!135 hol bl'it ským ~tátn ym oh• 
ča nom. Still sa s láv nym sn s vujfm orehr.strnm Tiplca. 
K jehn hudnhn ým ÍISJJr.l!hnm JJRII'ia mcllirlio Cha•·malne, 
Wyoming a I.uvr.ly I,ody. 

Sviatoslav Richlet• so dožil upros tred tvorive j práce 
20. marca 65 rokov. Je až neuveriteľn6, že tento umelec 
je takmer 10 1·okov magnetom P.Ublika na J;elom iVetc, 



Odchodom zo scény 
jej umelecká práca sa neskončila ••• 

dávkou emocionálneho náboja. Ale každá z úloli mala 
miesto v mojom srdci, a preto je ťa!ké jednoznačne 
určiť t6 najmilliu ••• " 

Práve bohat& umelecká pr ax ukázala sa bY,f potreb
ným, ba nevyhnutným základom pre prácu pedagOga 
a repetltora, pre umeleckú činnosť vyžadujúcu n eustálu 
anal ýzu pohybových detailov a hereckých nuansr, ktoré 
sú základom profesionálnej p r áce baletných umelcov, 

Svoju terajšiu činnost k omentuje umelky11a nasl edov. 
ne: 

Meno zaslOžllej umel kyne Gusty Herény1ovej je prlaz. 
nlvcom baletného umenia dôverne známe. Veď ešte 
pred nedávnom Im zo scény rozdávala radost. Každá 
z dlhého 1·adu jeJ uloh vyznačovala sa precfznym, pl'le· 
zračne čistým predvedenrm pohybového textu a snahou 
o preniknutia k podstate danej úlohy, o pôsobivé pre
tlmočenie danej témy. V zoznam e scénlck9ch postáv 
figuru je Sw anllda z Dellbesovej Coppélle, Prokorlevova 
Popoluška, 1-Ie.rečka z Asafievovho baletu Plamen e Pa· 
rlža, Zaréma z Bachčlsarajskej fon tány toho Istého skla
datera a dvo júloha Odetty·Odllle v Labufom jazere P. 
I. Cajkovského. V maďarskom balete JenU Kenessey ho, 
Satôčka. striedavo tancovala dve odlišné ú lohy - sed· 
llacke dievča l technick y velmi náročnú úlohu Cigán ky 
Sáry. V Chačaturi anovovom balete Gajané taktici vy· 
tvorila titulnú úlohu. Po nej Vládkyňu medenej hot·y 
v Proko flevovom rozprňvkovom balete Kamenný kvle· 
tok, revolucionárku Laurenclu z Kl'ejnovho rovnomen· 
ného baletu Inšpi rovaného Lopcho de Vegu, Fuente 
Ovejuna, samopašnú Fadettu, ktorll skroti láska, vášni
vú Seherezádu v balete Rlmského-Korsakova, VP-ronu 
v pôvodnom slovenskom balete Simona Jurovského Ry· 
lierska balada, Sárl v Karajevovom ba lete Púť v búrke, 
chlapca Vái\očku v Morozovovom detskom balete Dok
tor jajboll, titulnú (llohu v ba letn komponovanom nu 
hudbu Cajkovskóho sym fonickej básne Francesca da 
Rimini, efektnú Ariadnu v Gou nodovej Va lpu rgine j no· 
cl, Mechmene Bonu - j ednu z dvoch žensk ých hlav
ných úloh v Mellkovovej L egende o láske, Myrtu l GI · 
selle v Adamovom rovnomennom balete, dvojúlohu 
Beatrice v Burghauset·ovom komedlá lnom balete Sluha 
dvoch pánov, Nevestu v Dvor ákových Slovanských tan. 
each, jazzovo ladenú pohybovú štúdiu na hudbu Ger
shwinovho Američana v P8l·l ži, hlavnú úlohu v Proko
flcvovom ob fúbcnom balete Romeo a Júlia, početné 
s61ov6 tance a opätovne vedúce úlohy v Spiacej krása· 
vlci a Labu fom j azere. Ohnivým Cigánskym tancom a 
úlohou matky vo \(llecovej kompozlcli Preludio erolco 
zavfšlla úctyhodnú scénickú umeleckú činnost. 

.,Môj umelecký zástoj v baletnom súbore SN D má 
dva ciele: ~ko pedag6g mám na zreteli najmä účelnosť 
a určitý zámer t réningových zostáv, ktoré si starostlivo 
pripravu jem. Ide mi nielen o systematické udržiavanie 
dobrej fyzickej kondfcie mojich zverencov, ale aj o ich 
umelecké napredovanie. A práve v tomto aspekte prá· 
ca baletného trénera úzko súvis[ s mojou ďalšou pra· 
covnou náplňou - aslstentúrou pri št úd iu nových diel , 
udrllavanfm a vylepiovanhn mne pl•ldelených rcper· 
toárových predstavenf. Práve ltudljné obdobie mám mi· 
morladne rada, najmä diela, s ktorými som sa do tých 
C:ias nestr1•lla. Je niekedy priam · fa scinujúce byť pd 
tvorivom hfadanl choreografa, autora pohybového tex· 
tu, pri zrode nových scénických diel. Vždy znova si 
uvedomujem dôležitost' pohybových nuansf, a preto sa 
snaifm zachytiť každú z toho vcfkého poctu režijných 
pripomienok. Ale to je len začiatok spolupráce s Inter · 
pretmi, ktorá premiérovým uvedenhn nekončf, ba na. 
opak, u mnohých tanel!nfkov s pribúdajúcim počtom 
reprfz nadob6dajú úlohy stúpajúcu umeleckú tendenciu. 
A pr6ve v tom sa ich sna:llm cieľavedome podpot·ovať 
a nebAdať k neustélemu vylepšovan iu scénických ()l'e
zentácil. Keď vidhn, :le sa im lo sk utočne dari, mám 
z Ich úspechov úprimnú rados t'. 

Zaslúžilli um elkyiio Gusta Hcrényiová. 

Na otázku , ktorú z týchto (Jloh si najv!lčšf obl úbila, 
sa nám Gusta ller énylová zdôverila : .,Vari dvojúlohu 
Odelly·Odilie, ktorft som počas svojej dlhoročnej aktív
nej činnosti tancovala v troch rilznych variantoch. Ba· 
lerlna tu totilí dostáva výnimočnú molnosť •ytvorlť 
v rámci jedného predstavenia dve herecky aj pohybo
vým prejavom odliiné úlohy. A 1 oblasti neoklasických 
baletných diel dodn es rada spomfnam na tFadettu, balet 
vytvorený podla rovnomennej novel y George Sandovej. 
Bolo to predstavenie dômyselne vystavan6, a velkou 

Odlliná je práca s bal etným zborom - In li'Cba 
striehnuť na n iekofko aspektov sí1časn o: v p1·vom 1·ade 
je to celkový estetický dojem a s nim súvisiaca jednol· 
nosť a súlad tanečných výkonov. Nemenej d íllc~ité je 
zvl6dnutie pohybového prejavu z hľa diska pl'illehavého 
tanečného ltýlu, čo dáva predstaveniu urč itú atmosféru, 
zaraďuje Inscenáciu do kontex tu určitej historickej epo
chy. Je len samozrejmé, že nemožno rovnako t a n covať 
bale ty starých majstrov, diel a romantick é, ncoklasické, 
aj Inscenácie zaoberajúce sa ak tuálnou tematikou naše j 
doby. Ale to už patri do oblasti tanečného h erec tva a 
nie je lahké aranžovať masové scény tak, aby vyzneli 
prirodzene a presvedčivo. Preto aj tieto i ntencie cho
reografa vfdy znova a znova pripomfn am. 

Myalfm sl, le tanečné profesia je jednou z najuamá· 

havcjšfch. Odhliadnuc od nutnosti neustále cibril' tech 
n ickú zdatnost', čo je časovo vel'ml náročné, vyžadnj(t 
vodf.ce sb listickú úlohy a j maximálne vsych ické vypätie. 
Tane!:nfk je nútený podriadiť vyvolenej profesii aj súk
romný život, neustále prekonávat' f yzickú námahu a 
myslieť na to, že balet ako vizuá lne umen ie musi es· 
tct icky pôsubiť na diváka. Napriek ~1wm ln aným fnk · 
tom n eľutujem , že som si vyvolila toto povolanie a že· 
liun v~elkl'm na~hn baletným umelcom a j nasled u júcim 
Menerácitim mladých adeptov umeniu Terpsichot·y, aby. 
ich cieravcdumá p1•ácn p1•lnlesla 1·ovnakn radustné •:hví
l o, aké som neraz zažila a j ja ... " 

A my všetci, k torr už dl hé roky s uznonlm sledujeme 
divadel nému umeniu oddon(l, záslužnú prácu zosiM:1 In j 
umelkyne Gusty Jlerényiovcj, j ej p ri prl lczltostl i 1vot. 
ného jubilea želt\mc, aby kn2:dó z prCdlt taven!, k toró tuk 
starostl i vo pripravuje a sleduje, bolo p1·e iíu vzdy znovu 
dôkazom, 2:e vynalo:loné úsilie stálo zn to, že sa poda· 
rllo pracovnO lnvestlcle mnohonásobne zú ročiť. 

Zhovár ala sa ALICA PAS'ľOROVA 

Za B·lankou Bázlikovou 

Len pred niekofkýml mesiacmi sme 
v našom časopise pozdravili Blanku 
Báz likovú, rod . Andrašovanovú pri Jej 
významnom životnom jubileu. Dnes 
nám pripadá smutná úloha naplsat', 
ie u:l nie je medzi nami f i výml. Vy· 
volil a si ako životné povolanie hud· 
bu a to hru na k lavlrl , k torej sa 
ui::ila už doma v Banskej Bystrici a 
potom na Hudobnej a dramatickej 
akadémii pre Slovensko v Bratislave 
najmä pod vynikajúcim vedenfm pro· 
resorky Ann y Kafendovej. Cenfme si, 
fe po ukončenf akadémie (roku 1937 
11 výborným prospechom) prijala 

K článku jaromíra Bázlika : 

miesto mimo centra na t-festskej hu· 
dobnej ikola • Preiove a o rok, keď 
aa vyda la, nátila sa do Banskej Bys· 
trlce, kde najprv vyučova l a hru 1111 
k lavfri dkromne a od roku 1956 na 
Ľudovej ikole umen ia, kde zotrvala i 
ako dôchodky11a at: do roku 1979. 

Za svojho dlhoročného pedagogic 
kého pôsobenia dala stovkám f iakov 
dobré základy klavlrnej hry a je j 
bezhraničnej dôslednosti a dôkladnos· 
ti mo!no ďakovať, !e celé desiatky 
ňou výborne pripravených t lakov su 
dostali na vyUie hudobné u č ilištia u 
mnoh! z nich ako absolventi konzer
•atóril l VSt-IU a pedagogickýc h fa· 
kí1 1t pôsobia na rôznych zodpoved· 
ných miestach, pripadne sú aj v umo· 
l eckom svete známi . Jej odchovan
cami sú napriklad s61ista opery DjGT 
v Banskej B)•strlci Ján Hadraba , zn(l · 
my skladater a hudobník Branisl av 
Hronec, jej syn, hudobný skladater 
Igor Bhllk, profesorka Konzervatú· 
ria v Bratisl ave Katarlna Dibákovú, 
zbormajsterka banskobyst rickej ope· 
ry Darina Su rová, okrem toho velmi 
dobré učitefky k l avlrnej hry ako 
E leonóra Trgová v Banskej Bystl'ici, 
Olga Ormlsová a Marta Ouranová v 
Nitre, Cudmila Kalvastrová v Handlu· 
vej, Olga Drobová vo Zvolene a ďa l · 
Ile. Ze svoje p racovné výsl edky bo· 
l a viackrát vyznamenaná, osobitne aj 
rladiterstvom bratislavského konzm·· 
vat6ria. 

Zomrela diía 9. aprlla 1980. Jej Jill · 

miatka zostane v ndej hudobnej a 
pedagogickej verejnosti dlho ! Ivá. 

[Red.) 

K pôvodu Ernô Dohnányiho 
So ZdUJDlOm som si Jll'oi; ítal v lludob· 

nom ZIVOto 1980, č. 8 na nové poznatky 
cenný j:lánok J. Bázlika. V uvedenom 
cliinhu aulor vsak pise, zo otec Ernó 
Oohnilllylho, Frid r ich Dollnúny l ., ..• udaj · 
no ht•al aJ s Llsztom ... " 

K tomu pozn amenávam: Fndrich Doh· 
nanyl, ako v ýborný violončelista , caslo 
uCinkovul nn komorn9ch koncertoch v 
Brallslovo a r. 1874 hral v sieni starej 
reduty no komornom koncorl e, na kto
rom okrem neho vystupoval! Franz Liszt, 
klaviristka Zofla Menterová, v yn ikajúca 
Llsztova žiačka, a speváčka grOCka Má· 
ria RossloviÍ. Dohnányiho na tomto kon
~o sn1·evádzal na klavíri liiÍJD }..l s~L M, 

Serenádo pro violoncelo a klavir dnes 
u~ zabudnuléllo sklada lefa 13ragu. Mdll· 
že! Menterovej, slávny VIOiončolistH Dil · 
VId Popper, klary hol na tom to koncnr lo 
p1·Homný, gt•atulovul 31-ročnúmu Frlll r l
('hovi Oohnányimu a J. N. !latka v ro· 
conzli Dolmlinylho výkon v ysoJ,.o hod no· 
ti l. Dr. Matéka·FOssmann ~vecnll krr.s· 
bou Ll ~~ ta, Dohnányiho a MLH'Itl Ross1o· 
vú na tomto koncerte. Fndrlell Oolllltlny l 
bol, pochopiteľne, pr11vom ce l ý z1vol nu 
túlo udalosť pysn ý. Roku 18!14 hral at 
v bratislavskom DOme v orchestri Klr· 
chenmusikverelnu Llsztovu Korunovačnu 
omsu pod dirigovan lm skladatero. 

{iA._UW, D.Ll.Sm_SKX; 

REcENzu 1 EME: Kandidátska práca o Leoš ovi janáčkov i 
l stručné ko~doročné In formácio o 

obhá tenych diplomových, doktorsk ých a 
kandidátskych pnlcuch z od boru muz!· 
koiOg1e by balt uiltočné: snáď by zvý· 
šilt nuročnost bud ucich prác, naznačili 
by závuznosť a pestrosť r·tosenej Jli'O IJ· 
tematiky, usmernili by kooperáciu ka· 
tcchet· l dllerrmciOclu muzlko loglcky!Jt 
zauJmov. Preto sme siahli s Interesom 
u zvedavosťou po kandidutskot t)I'ACI 
,.Fut·tepio nnuje tvul'i!cstvo L. Janačeka '', 
ktorú koncom 1111nul6ho roka v Mu~kvo 
ohhajuvulu Lidija Vladimuma lllajling· 
uvá. Aby sme buh presnllJsf: rutu]eme, ~c 
n cmllnHl po1·ukc lllO strúnkový eluhur..t t, 
u ic len :.!2 slrt~ nové tézy, resumé, l<l<Jre 
ncmôiu udpovedu t na dctollné otázk y 
)unackovej kluv!rnej tvorby a joj Inter· 
pretaclc. 

l'rux vraj pt·cdsuhla ll i U~Ikulog l cký vý· 
k lllll jalwélwvskoj lnterpr!•t.icic. NeJeden 
koncertný umelec bude opunovo l, ze tu 
n1et delinllivnostf· uko teda pr1stupu· 
voť k notovej p1·edlu1tc s tvorivym g ..:s· 
10111, kec! stojfme pr ed zviAštnostu mi jd 
nál:kový('h rukopisov. pred ol<\zkou temp, 
c.Jynanuckých údc1jov, accel!!rand, rylml· 
ky, rubái, pedahzdcle atď.? Stoel su ro.t· 
pamätať nupr. na predvedcnlo cyklu "l'o 
zarast iem chodnlčku" L. Kundci'Om, f. 
ll lll·nikom, j. Púlen fčkom , M. M<lsom. P. 
Stepá num, uby smo boh zvedavi nu so· 
v1otsky Interpretačný postoj k tvorbo 
brnenského mllJSlra. 

Autorka kandidátskej t!izcrtucio 1 v té
zach preJuvute dohru erudlclll :1 JC oba· 

KONKURZ 

známená s k laví rnou tvorbou predsme· 
tanovskou, s d ielami Smetanu, Dvoi·u ~o.u , 

Novúku, Suka, Foei'Sti'U atc!. j anilckovsk lt 
problematiku [ toná lny základ, ry linus, 
klavi rna faktúra, forma diel , lntorprptd· 
cío cyk lov a pod. ) r 1eši z pohfttdu v ý· 
dobytkov sovietske j hudobn ej vedy, zu 
skC1senosll u unul)'llc lo. ych prlnci pov 1\su· 
11cvu, Javo1·ského, Muzcra, Cukkermuno~ , 
Sk1·ebkovo, Cholopova a l. Priestor nam 
nndovofu jo dotknúť sn dutallnep.ll;IJ 
p1·oblómov, p redSII vi.uk rutll by smu 
l,on l ronlovaJI uspof1 jed nu z 1-.u pllol pr •,tl 
z;lverom : sllv:.:lu~nost mcdz1 vyrc~zuvy· 

ml prust rlcd lwml " plonlzma" l lspol lll· 
tef:;klml Pl'ljoma ml Ich I'OSkl·ytijn" . Spo
minom Sl tolli nu uryvok z uvedenúho 
cyklu, tlvak r ilt t>O sobu wh•·uný L. Kt!ll
durom s vyruzovou zmenou: prvý r.l t. 
vyznel uryvok lmpi'Cslonlslicky, pn apu· 
kovun ! kh1vl r lsta vyzdviho l chýrne l) ..t· 
puvky: hutlbu dychala zomllosťou a zvu· 
kom moruvskóho rečového nilpovku. Na 
15. st 1·. autork u p!Se nupr. o r ubúte: mot· 
no ho rt xovu( zdrzun llvo ml počiullcu 
my~l l enk y, po tom s rozbehom, so spo· 
nwllmim l ukcentovanim JOJ kr<Jtkudy· 
chcho za lo.oni:cnlo? Nemožno so vzdu ť 
vier y v pOsu ll l vosť jii iiÚČkoVe ) lllCIOdlckef 
lln ln. JeJ k1·ásu vyni kne, l ked sa ntl m 
tJOc.lori zachovať pt·uvldelnosC lin le o vy· 
hneme sa zbytoi:n)"m zlomom, preryvom. 

Pr1hováru l bv sorn Sfl zo vyclunte prll· 
cc v preklade, 1 ked viem, ze 
I'I!Conzent HICI.Ju dokoncu oponent o 10111 
net•ozhodujo. JOZEF TVROON 

R iadíleľslvo Konzervatúria v Zil inc vypisuje k un k u r z na uhsadenic lJcdogo· 
gick~ c h miest pro ško lský ruk l9U0·81 

l pedogôg p1·o sólový spev, 
l pedagóg pre hru na pozaunu. 
Podmienkou pl•ijatia je ukon!:ené vysokoškolské vzdelanie alebo absolu tórium 

konzervatória s viacr·očnou praxou. Vekuvá hranico 40 r okov. 
Konk u1•z sa k oná dňa 12. jflna 1960 o 9,00 h v budove Kunzerva tôria v Zill· 

ne, Marxa Engelsa 12. Plsum11é í!iadusti s k 1·á tkym 2i votophmm a popisom p e· 
dagogick ej a umeleckej pt·axe zasiel ajte najneskôr dn :n . mája 1960 riadite[· 
1tvu Konzervatória v Zilinc. Cestovné sa hradi Jen prijal'/n uchád začom. 
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Medzi dvoma 

(Dokončenie z min. č!sla.) 

Ot u hy p.olčas "nedbalovskeJ" ér·y v SND, opel' ll pod 
veclenlm Karla Nedba la, má v základn 9ch l!rtach cel
kom Inú tvár ako predchádzajúca kapitolu. 

Po kapllulontskom závere Oskara Nedbala prišiel jeho 
synovec a menovec s celkom 1o9m ps•ogrHmom. Kým 
Oskar uplatisoval s·etrospcktfvu, Kare l perspekt!vu. Prvý 
sa viac otúčal dozadu, za seba a k svojim začiatkom, 
druhy bol zahruclený vlne pred seba, a ked sa vracal , 
tak až k prvým operným reformátorom, ku Gluckovl a 
Monteverdlmu. 

/J1't' 

í>• ' '"', ::'k:ollt> •l<~:""!r:ť 
.ti •·.:Jl.: . ~~r \lllt:U > at~o 
ti<' l f' .. ':'l .l ~ .. 1 t!t"J.'Il 
t:,· ~"t krr/tli" l" !' r .l .i <l 

Zaslú~ili umelci O. Ma lachovský (Svätopluk) a J. Mart· 
vofi (Mojmfr) v inscenácii Suchoňovho Svätopluka (S U 
1972). 

Pre Oskara Nedba la bola opera azylom, p1·e Karla 
Nedbala arénou. Starš! dirigoval predovšetkým orc hes
ter, mladš l usmerlioval a stmeroval celý subot·. ]eden 
bol hudobnlk, d ruhý aj dlvadelnik. Ten prvy spolupro
val predovšetkým s umelcami ť\spešnýml, skOr konč ia
cimi ako začlnajúclml , ten druhý sl lepšie rozumel 
tvorcami hradaJúclml, experlmentujúclml, ava ntgard ný
nn. NaJv!lčsle úsprchv dosiahol v spolupr11c:l s člnohes·
llym reilsérom VIktorom Sulcom a výtvarn!kom, archi 
tektom Františkom Tr!lstrom. V jeho repertoá ri Je ~est 
Straussových opier, p!lt Mozartových titulov, zrelý a 
vrcholu y Vcs tli, Mus!>orgsktj, Prokofiev a Sostakovlč -
Lc\sku k trom pomarančom ako československá premlé 
ra, Ruská lady Macbethová ako prvé zahraničné na!ltu
dovonle, Wagnerovo Zlato Rýna, Trlstan a Jzolda, Pat·· 
s1ful, pripravovan! Majstri speváci norlmbersk! - a ce
l)• rad noviniek a Ich novátorských inscenácii. 

Pôsobenie Karla Nedbala a é ra rladltefa a predovše t
kylll podnlkatefa Antonfna Drašara ma la aj svoju vefkfl 
tienistú &ll·á nku. Opereta sa hrala skoro celý týi dei'l, 
opora Ibn raz. Opera bola v tieni operety. VraJ rahko
nohá múza zorábalu na všetky ostatné žá nre. Aby sa 
mohol raz uvles t Richa rd Strauss, muselt to zaplatil 
ciPslatktunl rep1·!z Strauss JobaM 1 Oskar. 

Jlubl čku sa s pomlnala aJ za Drašarovej éry. Hubička 
zn tri milióny. Nebola však reč o opere Smetanovej, ale 
o hublčkt\ ktorú v Bs·odského operete Primavera roz· 
dávali v bratis lavskom llladlsku pánskym návš tevnfkom 
operetné tanečnice. Plsal o tom s os trou iróniou komu. 

M. Nitranová (Katu -
lia l a Robe1·t Sziics 
(Nechfudov) v Cikkc· 
rovej opere Vzkriese
nie (SNO 1976). 

Dobov' karikattlra v 
l:asopise OAV na ,.krá· 
fontvo" operety v 
S O v trids iatych ro 
koch. 

n ls tlcký časopis DAV. Pre tie oporeth.y natva l bratl!>lav
ské Javisko pro v1ncsonalnou scénou "tretleto nálevu". 
Ai. !> tJ nud .1 uvcrlt, 2t: ketr pu upunllnum tyl.dl\1 na!>lala 
opemá nedefa, javtsko SND sa zmEJnllo 1111 nepoznanie. 
Ve d to v l:'arstla lovl namiesto holubtce muselo e::.te vo 
vzdu chu poletoval phll'ko z ope reneJ 1·óby opere\neJ la· 
nečnlcel 

V niJakom Inom obdob! neboli tak kontras tné ~vetlá 
a tiene na jednom jedinom javisku SND ako v ét•e Dra
šaroveJ. Vraj čo Drasar zarobil na operete, dal do vie n· 
ka umeleckym člnom Ka rla Nedbula a Jeho spolu prll· 
covnfkov. Uver, kto mOžcsl 

Hovorili sme o 1om, čo mali Nedbalovcl svojské, od
lišné. jedno však mali spoločné: nemo/no ich obvlmt, 
že by nedbalt o slovenskú tvorbu. Osksr uviedol Bellu, 
do tvoril Flguša-Bystrého, mladý Moyzes čt SuchO!'\ ~ 
vtedy ,.ešte len" symlomcl - ma h plnťi podporu Karla. 
Nedbalovc1 naozaJ nezaneclbávah s lovensku operu. Vl· 
dell, kde vie s tá( sama osebe a ob!>tát aj n11 javis ku, 
videli tiež, kde kríva 1 kde je celkom chromá. Rossn
ského uvsedol Karel Nedbal sba na nullak nemuzl kantov. 
Niekedy tažko bolo rozoznať, čo vtac š kod! a prekuia 
zrodu a t·as tu slovenského operného umenia : čl české 
operetky, čl n iektoré slovenské výtvory, trúfalo ozna
čené ako o pery. 

Avš ak už roku 1933 povedal Kare! Ned bal priam pro
rocké slová na adresu nastup uJt1cej generácie skladttte· 
ro v, spevákov, Inš trumentalistov, ia tito umolci sa Is te 
prlčl n la o to, aby SND bolo tým, čim sl ho Slovensko 
želá mat - ústavom rýdzo s lovens kým. Stalo sa presne 
tak. 

Vojna proces poslovenčenln SN D urýchllla, ale ume
nie poš kodila. K slovu, čl vlastne k spevu sa dos ta li 
prevažne slovensk! speváci, ale splevat nemohli všetko, 
1ndex zakázaných autorov bol pomerne i.lroký. Navyt.e 
život na voj novej sopke žičil predovsetkým Johkonohe) 
múze. Nie premiéry slovenských opier, ale Dusfkovycb 
operiet okysličovali tažko dýchatelné ovzdusle vojno
vych rokov. 

To podstatné, v čom sa Hill krlltka päťročná vojnová 
é ra "poslovenčenej" opery od éry skutočno slovenskej, 
národneJ, začatej Suchoňou Krútnavou, mozno vidiel 
predovšetkým práve v tom rozkvete č l priam eru pcii 
slovenského hudobno-dramatického umenia, r eprezento. 
vaného najvýrečnejšle Suchoi'lom a Clkkerom. ObaJa po 
presvedčivých debutoch domo, na Slovensku, zauJal i ve
dl1ce postavenie na 5účasných operných Javiskách v ce
lej r epublike. Suchoi\ prenikol do bllzkeho 1 dalekóho 
sveta vsetkýml smermi, Cikker uputa l predovsetkým 
novátorsky založenú oblast nemeckej opernej kultúry. 
Po janáčkovi a MartinO, čl vlastne po nich a povedla 
nich Suchoň a Cikker reprezentujú opernú tvorbu na 
šej vlasu nielen v Brallslave a v l'rahe, ale aj v Mos
kve, Mn!chove, Budapešti , ba 1 za oceánom. A doma roz
š !rlll register pôvodných operných skladatefov Holou
bek, Andrašovan, Bázllk, Beneš, Ferenczy, Urbanec, 
Frešo a ďalši. 

Po skladate!och vyrástli, dozreli ln tet·pretl, naJprv 
spevllct, nakoniec režisén - Krl~ka, Gyermek, Fischet·. 
V SND sú teda traja. Pôsobia tam už pomerne dosť 
dlho. No za n imi nik nekráča, nik 1m nestúpa na päty. 
Znepokojuje nás, kto prevezme Ich šta fe tu. So spevákmi 
je to ove ra lepl.le. Na vavr!noch už môžll spokojne od· 
počfvat celá prvá, "zakladate fská" generácia: Blaho, 
Bar tošová, Hoza , Cesánylová, Hubová, Gabajová, SchUtz, 
ll rušovská, Hvnstja - rovnako t!, čo sa s lovenskými 
umelcami narodili, l ll, čo sa ni mi s ta li a ostali. A má· 
me tu už 111 velkých mŕtvych no neza budnu teľných s pe
vákov - FJ!lgla l jakObka. Dnešný sObor núka mate· 
rlál na samosta tný článok. V historickom, sp!ltnom po
hlade nemožno mu venovať miesto. llovol"fme o tých, 
čo svoje umelecké kapitol y v de jinách SNn už rlopft;all. 
Ale jedno pripomenúť treba: kým v min ulosti k ná m 
.vllčšl umelci zo sveta Iba prichádzali, teraz už aj nasl 

oifcli4ifta'fd éTo sveta. Slovenské operné koliesko zapadlo 
do s t1kolla súčasného operného pohybu vo !>Vete. 

Neil javtskovt umelci, vyskolenl zvllcša českymt p&· 
iiag6gmt, začlna)O českej kultťlre vracnf 11 oplár·olt no· 
člatočnť\ pomoc l prlebeznu spoluprácu. Dues sil nu ta · 
vlsku o pery SND pr votný a dlho O!>amoten~ českS ltlUIIO

lóg zmenil na slovensko-český dialóg. Posledné úspP.r.hy 
opery SND s )anáčkom spoč1va)ťl predovsetkým v to m, 
že našl s peváci sa vďaka Clkkerovl naučili m uderne1 
opernej reči. Janáček sa s ta l snboru neobytajnP. blltky, 
akoby rodný. Medzi naJvýrazneJšie umelecké čmy po· 
sledných sezón zara dili sa práve Inscenácie Jeho op1er 
Vec Makropulos a Káťa Kabanovová. Poved !R slnven!.k<:J, 
teda bez určenia poradia trlumfuJU na jl!vt-;ku opery 
SND l tvorba české. Naučili sme sa na vysokej úrov ni 
interpretovať moravské ho majstra - hoci podla p1le· 
meho svedectva sklada tela bt•a tl s lavská opera mu poro
zumela už dávno. 

Výučných svedectiev a dokladov o umeleckeJ v' s pe· 
losti má už naša opera nlekoiko. U2 dozrel čas, ze 
Slováci mOžu bez začes·venanta sa vratlt Cechom itJ 
- Hubičku. 

To šesťdesiatročné obdobiA medzi dvoma Bulnékam1 
nebolo n iJakou Idylou. Neležall sr s tálo v náruci 11ni 
Slováci s Cechmi, ant tvorcovsa l> kritikou a obecen· 
stvom, nebolo vldy ani dostaročneho porozumema me
dzi In terpretmi navzájom. Cas ta vsak vládol pokoJ 11 

uspokojenie aj tam, kde to malo lskrlt napätlm. t\ajme. 
nej sa však v našej opere "bojoval()" cez VOJnu . A boli 
tle2 obdobia, v ktorých sa muselo optitovno prebojovil
vať to, čo sa uz raz dosiahlo. Boli návraty nielen 
k umeleckým vfťazstvám, a le aj ku kasovým úspechom. 
Reč č!slel nie je nikdy zhodná s rečou umenia . Vyi:.e 
dvesto re prfz jedneJ jncline1 problematickej lnsceniH:Ie 
Nabucca nemOže zatieniť predstavP.nta overa progreslv
lte]sle, hoc1 s ovefa menš!m Indexom návštevnos ti . 

Návraty sú podstatne Iahšte ako prenikanie, ako na
predovanie. Vtdleť niečo Jen historicky - to me je 
východisko. To, čo bolo, pochoplmo faMie, ťažšie JH 
prec!tll, ocenlt čo te a ešte tažšle vyložil a doložiL 
čo pdde. Ale v umeni s a bez týchto znalost! a pred
v!danla nedá napredovať. A kedže v našej opere viac 
napredujú ako postávajú, znamená to, že dobre pred· 
vida jú . 

E. Di!polto•' ako K'ta Y Janáčkovej opere Káťa Kaba· 
novová (SND 1978). Sn!mky: ). Vavro 

Perspektíva o pe1•y SND, založená na ps•ftornnostl, je 
slubná. Sťi tu diela at In terpreti. Opusy už majú naš
ské osoby l obsadenie, Inscenácie už majO sloven ... ké 
osobnos ti v každej oblasti javiskovej práce. od cllrigen. 
tov, rei isé1'ov, scénografov až po spevákov. A v ďa lšej 

Inscenácii sa poradie ť"!spe~nostl vystrie da : p r1 uvecle nt 
novinky a s lovenského diela domtnuje re:tlsl)r s výtvar
nikom, v talians kom repertoári nasad! vysoké "cl)" 
úspešnosti s pev á k. 

Naša, dnes uz nielen prvá a jediná , Hlc aj prvoradá 
operná scéna jP teda pripravená vle-.f presvedčlvt1 po· 
lemlku nielen s d ivad lami programovo približne rov· 
nako zameranými, ale aj s Ideovým a umeleck9m sm e· 
rovan!m nesoclalistlckých operných lni.tiUíclť. 

Dlho vedell Iba Slová ct o svetovom opernom divadle, 
teraz už l čast sveta vie o slovens kom opernom umenf. 
Nastal čas vzáJomnej konfron tácie. Slovenskosť, národ· 
nos t a soc1alls llck6 progra movos t našeJ opery mOže sa 
prejaviť tba pri takomto porovnávan!. Našl skladarelta 
v tejto skúške obstáli . Osvedčili sa tiez vlacerf tnter
pret1. Po jedincoch a sólis toch presvedči o svoJeJ ume
leckej zrelosti a vyhranenosti aJ sllbor ako r.elok? 

Odpoveď čiast očne daJ(t u'- tohtoročné znh 1·a nlčné za · 
Jazdy opery SND clo Moskvy, Ky1eva l Wlesbadenu, no 
predovše tkým nasle!luJllce obdobia, možno desať, maž· 
no viacročn é, ktoré sl už P:losá tor hude moct pomeno· 
vať frel'l!eJ~ il · ~loven ~ky ť: l stejsiP il na]mli rlrnmetlckej
š le - medzi Krútňavami. 




