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11/fl 
kasugl dôsledne interpretuj e . 
partitúru, ale Interpretuje v 
nej l svoju originálnu o-ptiku. · 
A tú sme precftili · i v sym[o
nlckom triptychu Maliar Ma· 
tbis Paula Hindemitha. Sklu
dateľova reč tlmoč! široký ho
rizont vedomia, hlbku 1 bázei1. 
jej . obsah n ie je epicl,ým po
pisom, ale oslavou ducha, sym
bolu nesmrteľného umenia tson
heimského majstra. Vehement
ný vklad dirigenta nespočinul 
len v púhej perfekcii traktovil
nia llindemithovej symfonickej 
faktúry. Rozobral a zložil JU 

.do monumentálnej veikoleposli, 
'zdôrazn i l Jej filozofick-ý kód a 
navyše prispel aj ďalšou di
menziou, rozmerom nadhladu l 
vyrovnanej a zmierlivej medi
tácie, neposllhnutej v psychike 
európskej kultúry. 

IIJfl 

Ročnfk xn. 
10. XI. 1980 
2,- Kčs · 

21 

SF a SFZ s· Oskarom Danonom 
A_k na pódi u Slovenskej filhan~1ónie -zaznieva vokálno-sym

fontcké dielo, je to obyčajne m imoriadna udAlost. Zvyčajne 
stoj! na čele zaujfmavá dirigenťská osobnosť, dobr! sólisti a p ri 
t!lkejto prfleži tosti sa vždy predstavuje l Slovenská filharmó· 
nia a Slovenský Hlharnwnický zbot· na reprezen tan ttvnej (trov
nt. Nebolo lomu inak ani pl'i predvedent Vojnového rekviem 
Renjamina Brittena. V koncepcii a naštudovaní juhoslovat'· 
ského dirigenta Oskara Danona hosťovali sólisti Magdalén~ 
Hajóssyová, Andrej Kucharský a francúzsky basbarytonlsta 
j ean Jacques Douméne (pred dvoma rokml sme ho poč uli na 
MTMI l a k na sej filharmónii a zboru sa priradil 1 Detský 
spevácky zbor Ceskoslovensk ého rozhlasu. Zbormajstrami boli 
Lubomlr Mátl a Marián Vach. Vzhladom na rozsiahlosť inter
pretačného aparátu a náročnosť hudobného textu nie je mož
llé Interpretačne zv ládnuť takéto diela bez problémov, preto 

• ., ' .l 

Juhoslovanský ·dirigent . Oskar · Danon.• .. l 

Japonský dirigent Hirushi Wakasugi a huslista Václav Hudeček 
d'okujú za ovácie po p•·edvedení Mozartovho Huslového k on cet•tu 
A dur [KV 219) . Snímka: CSTK 

Repl'izovým čfslom bol Mo
zartov Husrový koncet•t, ktorý 
odznel už v prológu večera , 

tentoraz v deflnit1vnej inter p re
t ačn ej konstelácii. Takže Vác
lav lludeček tentoraz clostoi 
priestur bez ujmy [i keď pred
sa l en viac unaven ý l k č iste só
listickej prezentácii. jeho nc
poptet·a teľný sa rm a nespor né 
umenie je sprevádzané mimo
r iBdnou popularitou, náklon
nosťou a obľúbenosťou u publi
ka. Tuk to vybudovaná pozft J<t 

Ullle iLa 1odnak zaväzu1c. JP.dli<tk 
mu je stimulačnou devfzou. lln
cleček !>a pri svoj ich vy~túpu· 
niach týmito faktormi zjavne 
mi;plJ·u je. Priazet'í svojich pp
sl ucháčov prijíma (no neraz ·va
ri i p'reexpon(tvu ). V ládne lél· 
lentom, technikou, hudobnou 
In teligenciou. Mozartovmu kon
cet·tu však osta l niečo dlžn ý. 
NemoŽTio mu vytknúť zakolí
sanie či stratu "pevnej ruky", 
predsa vsak, celkov9 dojem z 
j el1o Mozarta nebol presvedči
v9. Vari t ým, že nevyvážil v 
koncepcii pozíciu cha ra kter•s
tlck9ch pólov Mozartovho hu-

nao~aj si je potrebné . véžiť ·jeho zaradenie do . dramaturgie 
lr.sl t~.ull~ a navyše oceniť jeho .údemé a vq1cne prédvedenie. 
Po patnc~st1ch rokoch (dielo zaznelo v Bratislave tesne po jeho 
vzniku v r oku 1~65 l mal i sme opäť možnosť , počuf .(a v pre· 
klade Jely Krčméryovej aj sledovať) jeden z ukážkových hu
dobných monumentov p r oti vojne, vnÍmať výsostne angažované 
d ielo najvýznamnejšieho britského skladateľa tohto storočia. 
Dielo, pohybujúce sa vlastne v dvoch rovlnlích - prestupova-. 
ných tradičným textom Mlssa ,pro defundls a frapujúclmi bás• 
ilan: i .anglického .poeta Wl[redn Owena - znelo neobyčajne 
plasticky a výr ecne. Ako , prillel1avo a expr,esťvno tvaroval 
Détnon aparát v úlohe žalobcu, v ktorom hlavnú úlohu zohrá· 
va li hlasovo priam znovuzrodený Kucha rsk ý 1 mladý Doumé
ne a s nimi z orchestra aj vyčlenený komorný súbor! Koľko 
zmieru a d:amatizmu dokázal tento dirigent pt·edv!esť s Mag
dalénou lla)óssyovou, nHmol'ladne kultivovaným SFZ, detsk ým' 
zbo!·om a na tomto koncerte pel'fektne hrajúcou filharmóniou. 
'! uža_se sme pozorovali kompozičné l Interpreta čné umoc
novamc hudby textom o textu hudbou s obdivom sme sledo
va li s akým nw)strovstvom ovládol o'o non toto myšlienkovo 
i technicky nároéné clio lo. Dielo samotné 1 jeho sugestívue 
podanie nás podniet•lo k nejedne j my~llenke o poslaní ume, 
leck ej tvorby l o mimoriadnosti presvedčlvého podonla. PriJ· 
toze len súhrou všetkých tých to komponentov mohol sa ten to 
koncet•t stať udalosťou takého významu, akou ~kutočne bol. 

.Symfonický orcheSter 
západonemeckého rozhlasu Kolín 

dobného svela - nadfahčen(t 
hravosť, ale l vrúcnu kontem· 
plutl vnu hlbku. A tou sólista 
náležite neprenikol , skôr ho za
u jal brilan tný lesk a v tom 
sa rozdal. 

L . SUSTYKEVJCOVÁ V. ADAMČJAKOVÄ 

K t\ ptcJ..e j pr!chutl atmoste
ry fest1valu zfikomte vzdy pat
rí mekoľko ,.magnetovych" dl· 
Taktívnostf, na ktore hudbymt
lovnll verejnosť reaguje náleži
te exponovaným poetom poslu 
cháčov. V tomto zmysle st vy
slúzll oný prfvlastok l symro
n lcký koncer t [lO. X.). k torého 
ohlasovaný program, ale naj tnH 
účlnkuj6cl, clokllzali do kraj
nosU zap lniť sáln Reduty. Bota 
nimi trojica mien lntet·pretov: 

ná zostava dopustila. Faktom 
ostalo - a ďalši prlebel1 kon
certu to potvrdtl a tvrdenie i 
rozslril - že orchester je tele
som vysokej a profesionálnej 
discl pllny, teleso zohraté a "vy
hraté", hudobno citlivé a sólis
ta, l ked v nepredvídanej okol
nosti, slušným leodorom spre
vádzajúcemu orchestru. 

Reá lny začiatok koncertu 
znamenal až pr!chod dirigenta 
na pódium. Hiroshi Wakasugi 

SOCR ·s ku~ánskym dirigentom· 
Symfonir.ký O!'C:hester západo
norn eckébo rozhlaliU v KoHne, 
ja.11011Ský dirigent (L č . !íéfdiri
gent teleso l Hir oshi Wakasug i 
a v neposl ed nom rade sólista 
vFJčera, husltsta Václ av Hude
ček. 

Napäu e z očakavama twle
bPIJu koncertu vystupiwvala ne
prijcmnd okolnosť - dir lgenro
va nahla zdravotná Ind ispozí
Cia, člm úvod večera nAdobu
dol značne dr amalick ý churak
t er. Spýtavl•mu pohfntlu publi 
ka odpovedalo neobvyklé, znač
ne odvážne, ale l veľkorysé roz· 
bodnutie o t·chestra l sólistu -
začat koncert koncertanlným 
tttulom p1·ogramu - Mozar to
l'ým Husfovým koncertom A dur, 
KV 219 a to bez dirtgentél l 
Tento počin treba v každom 
prlpade kladne akceptovať , 
však bez nároku na recenzný 
posudok. Nebolo by l stc v me
dziach fatr play vyčísľovať ka
zy t:.i nedostatky, . ktorých sa 
takto zredukovaná lnterpretaG-

jo jedným z p lejády juponsk ých 
umelcov, s ktor9m i mame mož
nosť stretávať sa pet·manen tne 
na európskych koncertných pó
ctlúch [u nás napr. v rémr.l 
BHS v roku 19731. Jeho ume
n ic reprezentu je neopakovatar
t:ú a charakteri st i ckú kvalitu 
&yntézy tnterprr.tačnliho spô~o· 
hu a pohFadu, v klot·nj sn spa 
ja prvok hudobného m yslenta d 
hudobnej kultúry Vychodu a 
Západu. Zretelne ju na .. m aclla 
prvá lltl!'rpretovan(t sk lu dba -
Predoht•a k opere Triston n 
lzolda Richarda Wagnera. Wn 
kasuglho koncepcia pt' ltfm<~ 
wagnel'ovský sve t lludlly, zdf\· 
razňu je jeho ch ara kterlstl kv. 
navyše, čerp(l z tnterpt'P.tilč nP. j 
schopnost! účinne budovať a ci
zelovať r ozsiahle hudobné plo· 
chy 1 menšie plôšky. j eho dy· 
namické u gradačné , Jfnte ne .. 
stavajú , na gl'andtózrostt efek· 
tov; sú vypäté, ale i dômysel· 
ne pos~Jietapé v pr~myslených 
a prep1•acovaných detailov. Wa-

Kubánsky · dirigent ~1anunl Ouchl!zne Cuzftn. 

Symfonický orchester Ca. rozhlasu v Bra· 
ti sl ave sa na svojom cl ruhom vysWpcnf no toh 
toročných BHS (11 . . X.) preclsta,v il pod · taktov
kou k ubi!nskPho dirtgP.nta Ma nuelo Dm:hesnr. 
Cuzána, ktorý patri k popredným um eleckým 
osobnostiam svojeJ' k'rajln'y. ' Sólistami vegera 

boli chýt•n y amertcký husľový virtuóz R.uggie· 
r11 nicc i a hubtlnsky barytoni sta Ramon Ca l~a 
ditla. 

V zndmej p••edohre k operP. Sl•·aka zlodejka 
_od G. Rossiniho, ktor{[ svoj im charakterom 
pripomfno cl nlštA aotoi'OVCI úspesné dielo -
predohru k opere Bat·bir.r zo Sevilly, sa SOCR 
vvpill k r ytmicky strhu furemu a dvnamtrkv 
tvérncmu prejavu. Orchester pod taklovkou 
Cuznna podal v predollrr: v}•kon pln)' s poniŔn
neho muztctrovunia. S velkýut zllutmom sa oi:a
k á\nlo vystt\peniP Ruggiera Rtr:riho, :,() li stu 
Koncertu pre husle <• cwc hestcr e mol, op. 61 
F. Menllelssohno-Barthnldyhn. Vych9t·ený ume
teL. ktorý v minul ých rokoch putril k llllslistte· 
kl'; l niHrpretacne t špič ke, Sit predstavil vlast
ným pui'la llm dlfJla. k lOI'é su lfilllo od L:llc'llllych 
H :wuzlvuných spllsubnv lnl!•rprr~tfH'IH . Odh l iad· 
nuc od toho, nr~ llli výht•uclv moZno mttť voči 
m i p.~ttt ml intonui!nfl lnblln ýrn ít sekom a ahsen
ci l vačšej umAleckej t·ozval1y. 'ľrl pr!davkové 
sk ladby od J. S. Bacha, N. Pa~anlniho a Taregu 
v~nk Rlcci pt•ecl nteso l ozo 1 vyn i kajCico , zan jill 
technir.kou <;UVHrr nltou, brilan tnosťou pod<tn la 
l( t kolom ných pnsllzf 1 Pagani ni) o hohatott 
diferenciáciou tónove1 pa lety. 

: • . ( PokračoyanJII . p.a .3 • . atr.) 



z tvorby· kanadských 
skladatelov 

Medzi Interesantné podujatia festivalu sa zaradil t iež 
k omorný koncert z diel súčas1.ých kanadských autorov, 
realizovaný s lovenskými umelcami (10. X.). Odznelo 
šesť s kladieb, odlišných čo clo kvality, štý lu, záva2nostl, 
takže recenzentov! - najmä ak doposia! ani jecLného 
z uvedených autorov n epoznal - sa nie najľah šie hľa
dajú tie spoločné črty, čo sú typické pre kanadskú hucl 
bu. Azda !ch možno vidi eť v dobre j technicke j pri· 
pravenostl, bezproblémového tvarovania ma teriálu -
a zároveľí v Istom citovom odstupe, ak už nepoviem 
chlade, ktorý nedovoľoval ani posl ucháčovi plné zain· 
teresovanie a stotožnenie s hudbou. Slovanská vrúcnosť 
a vášeň podania je kanads kým skladateľom cudzia. Dob
re sa to ukázalo hneď v úvodnom Adagiu pre violon
hlo a klavlr od M. Adaskina (1906), kde tradičný, 
neoromantický reliéf nemal zod poveda júcu plnosť, sýtosť 
e xp l'esie (hrali J. Podhoranský a Z. Poulová) . Podobne 
Tri fan tá z ie pre husle a klavfr O. Moravetza ( 1917), 
riešené inak veľkoryso, plochou l rozmachom skoro a~ 
.,brahmsovské", nepresvedč ili o individualite autora. 
Neobyčajne náročný text zvládol V. Šimčisko suverén
n e a opäť dokázal šírku svojich neustále rozvljaných 
schopnost! (p ri klavlri bola spoľahlivá H. GáUorová ]. 
P1·i J. Papineau-Coutu rovi (1916) sme čakali, že sa vý
razne p rejaví jeho prlslušnosf k francúzskej kultúre, 
keďže všetci ostatn! autori patria k torontskému okruhu, 
k ým on k montrealskému. jeho Drut' sláč ikové kvar
teto p rinieslo zaujímavú hudbu, efektné sonoristické 
miesta, dobrú nástrojovú posadenosť i tektonicky zvlád
nut ý tvar, n o v lastná expresívna zložka a individualita 
v ýpovede znovu viac-menej absentovala. Ani neobyčajne 
seri6zne pripravenému Muchovmu kvartet u, v ktorom 
nám rastie ďalší kvalitný kva rtetový súbor, sa nemohlo 
poclai'iť celkom ju nahradiť. Muchovo kvarteto spolu s 
fln utistkou D. Šebestovou naiítuclovalo tiež ukflžku nHj· 
mladše j kanadskej produkcie. Ocl S. Gellmana (194U) 
zazneli Mýty U., st!irla mtnialúr, kde je mladý sklada· 
teľ ovplyvnený svojím uč iteľom L. Beriom a nenásilnP. 
traktovanými rockoVými prvkami. V kValitnej interpre
t ácii boli jednotlivé plochy dobre odlíšené, znamenite 
v ychádza la súhra. Najatraktlvnejšou inštrumentálnou 
~k la dbou boli Refrény pre kontrabas a k lavfr od J. Wein 
zweiga (1913). ktorý neobyčajne Invenčne a nazdávam 
so aj vtipne, využll možnosti nástroja. V gejz!re nflpa
cl ov, podstatne rozširujúcich klasický s pôsob hl'y, no 
neprekračujúcich únosn ú mteru, sa perfektne pohybovnl 
K. Tllek. Ten to umelec už dlhšie dokazuje, čo všetko 
mo7.no dokázať na kontrabase a je sympatické, že SA n e
vvhýba mod ern e j tvorbe - pri pomeľime jeho jedi nečnú 
rozhlŕlsovú nah rá vku Molfvov od E. Tabakova. ll leko
v ým spoľahlivým partnerom bol Ľ. Marcinger. 
Konečne posledná sklad ba koncer tu sa výrazne v y

·deliia z kontextu pop olud nia . jej autor lrvlng Srul Glick 
(1934 ) si vy bra l verše detí z koncentračného tábora 
a zhudobnil Ich pre spév a k lavfr. Ku Glickovmu cykl u 
máme pendant aj v slovenskej hudbe: pamätáme sl Hat
r llwv dojímavý Denn!k Táne Savičovej. Ka nadský ume
lec c hce vo svo jom die le ,.1 never saw a nother butte r· 
l ly" (Už som neuvidel druhé ho mot ýfa ) podobne oko 
náš apelovať na fucl ské svedomie, pripom!na, na čo nu
slohorlno zabudnM. Ak už v textovej r ovine je esteti<:· 
k é podriaden é myš lienke, hud bou sa ju snaží ešte c itovo 
préhlbiť a umocniť. Ľuba Baricová v jedinečnej spolu
prflci s J. Salayom nebola len spevácky perfektná - jej 
ľudský ponor do di e la, snúbiac i sa so vzácnym zmyslom 
pre detail i pre vyvolanie atmosféry, priam uch vátil. 
To tie detské veršlky, s Ich nevin ne n evedomou hrôzo
strašnosťou, nespievala len umelkyiía, ale tiež žena, mat
k a, ktorá chápe najsilnejšie. Vrcholom bola pred posled
ná pieseii, majstrovsky využ!vajúca intonačný okruh ži· 
d ovského sakrálneho spevu . Tu ve ru nebol baclateľu Sí 
citový odstup, ktorý som spomínal na zač iatku ako cha
rakteristický pre Inštrumentálne ukážky súčasnej ka· 
n a dsk ej hudby. A to je dobre, lebo sa nepriamo potvr
dilo, ak ý nedoceniteľný .význa m má pre súčasné u me
n ie téma, tvorivý zámer , ako determinuje kompozičný 
p roces 1 jeho výsledok. IGOR PODRACKf 

Stretnutie 
dramaturgov 

JedliOU z for iem informačno-propagal:ňej činnosti Slo
'fe nského hudobného fondu je i pravidelné každoročné 
usporiadanie Stretnutia dramaturgov symfonických or· 
chestrov zo socialistických krajin. Hlavným zámerom 
a ú~elom podujatia je oboznamovať účastnikov s n ov· 
iími skladbami slovenskej symfonicke j a vokálno-sym· 
fonickej tvorby, a le tiež upozorňovať ich na overené 
hodnoty na~éj tvorby v tomto žánri. O tom, že podujatie 
má už svoju tradíciu i zázemie s tá lych záujemcov, pre· 
svedčila 1 hojná účasť na tohtoročnom 8. ročníku Stret
nutia, ktoré sa uskutočnilo v priebehu BHS v dňoch 
13.-:15. októbra. Na p ôde Klubu skladatefov a Domova 
skladateľov v Dolnej Krupej sa ziAII pracovnfci sloven 
ských a českých symfonických telies, a ko i zás tup covia 
zo zahraničia, zo ZSSR, NDR, BťR a MĽR. V tr och pre· 
hrávkach si vypočuli zo zvukových záznamov skladby 
D. Kardoša, A. Očenáša , J. Cikkera, Z. Mikulu, T. Andra
šovana, M. Nováka, O. Ferenczyh o, l. H1·ušovského, 
P. Bag ina, I. Zel jenku , J. Malovca, J. Hatdka, D. Martin· 
ceka, M. Bázlika a J. Bene~a. Medzi účastníkov stretnu
tia zavítalo Bratislavské dychové kvinteto , ktoré do pro· 
gramu Jlrispelo koncertom, zostaven ým zo skladieb slo· 
vcnských autorov. 
Počuté skladby účastnfci komentovali postrehmi, ná· 

ZOl'mi a poznámka mi v žive j diskusii. 
Stretnutia dramaturgov, . ako o tom presvedčili u ž 

predošlé roi!nfky, sa stretávajú s náležitou odozvou, kto
rú najvýstižnejliie dokumentujú drama turgické plány zú
častiínva n ých orchestrov, v ktorých sa čoraz bohaUie a 
i!aatejiie Yysk}'tujú skladbY. slovenských autorov. · "'· 

Americká sopranistka Jessye Nor
manová. 

Nestáva sa ná m bežné, že po clo
znení koncertu odchádza nle s po
citom dojatia a absolútneho napl
nenia zo zážitku, k torému sa bez 
nadsádzky clá prisúd iť epiteton -
vysoko umeleck9. Takúto sviatoč
nú ozvenu v nás zanechalo kon
certné podujatie (16. X. ), na kto
rom s piesľiovým recitálom vyst ú· 
pila americká sopranistka Jessye 
Norma nová. V Bratis lave sme ju 
mali moZnosť vid ieť a počuť po 

Jessye Normanová 
prvý raz, 1 ked v Ces koslovensku 
konce rtovala už viac razy (v Brne, 
Prahe] - a bola to pre nás prile
žilost skutočne nevšedná. Vystú· 
peniu umelkyne nepredchádzala 
pompézna rek lama (k to rá veľa ráz 
vybledne pr l samotnýc h r eal izá 
ciách), prišla a vystúpila bez o kfi· 
zo lého ruc hu, no obdarovala fes
tivalové p ubl ikum pravým ume
n ím. 

Umelkynin h las a jeho dispozič
ný ambitus nie je zďaleka vyčer
pávajúco definovaný od borovým 
sop ránovým zaradením. Nie je cha
rakteristický len vrcholmi expono
vaných výšok, ohybnosťou či prle· 
raznosťou . je tvárny v cele j šírke 
úctyhodného rozpätia. Rovna ko 
ku ltivovaný a nos ný v hlbokých 
regist 1·oc h ako 1 v jed inečne de
centných a vrúcnyc h vysokých po
lohách, nostalgicky tmav9, s ci
ternou dávkou moderácie obrov
ských rezérv (tak typické p t'e veľ
ké z javy černošského vokál nehO 
umenia ). Problémy a ú ska lia tech
ITik y a ko by pre umelkyiíu né jest
vovali - nad vše tk ým i sa pre
niésla s neohrozenou samozrej
mosťou. Navyše disponuje mimo
r iéiclnou schopnosťou narábania s 
dynamickými a p la sticko-priesto· 
rový mi nuansami. 

V programe svojho recitálu jes• 
sye Normanová stvárnila niekof• 
ko sk ladieb z vokálneho d iela šty• 
roch au to rov - Josepha Haydna, 
Johannesa Brahmsa, Francisca 
Poulenca a Richarda StraussH. 
Ka ždá z n ich bola interpretovaná 
s veľkolepýtn tvorivým ges tom: 
Haydnovu kantátu Ariadna na Na· 
xe naplnila m ystickou vrúcnosťou, 
Brahmsových päť piesn i nehou a 
pokornou vnútornou h!bavosťo u, 
Trois Poemes de G. Apolli naira 
a Les chemis de !'amour Fran· 
c isca Poulenca sugesciou atmosfé· 
ry, pôvabom a vkusným esp r itom 
a Straussových sedem voká lnych 
opusov velebnosťou a nástojčivou 
apelat!vnosťou. Každ ú zo spieva· 
n ých skladieb umelkyiía umiest• 
nila v širom obzore presvedčivos· 
ti vyznania, každej vd ých la život· 
nú podobu, obdarila víziou, kon· 
kt•étn ym, no neopakovaternym 
fluidom. 

Zna menitým partnerom umelky
né je anglický klavirista Phillip 
Moll. V jeho poľíatl klavírny part 
neostáva len v pozicii sprievodu, 
ale je c it livo inšpiratívnym vkla· 
dom v absolútnosti h udobnýcli sú
vislosti každej zo skladieb. 

L. šUSTYKEVICOVÄ 

DVE ZAHRANIČNÉ KVARTETOVÉ TELESÁ 
SCHUBERTOVO KVARTETO 

Rakúska štvorica mladých, aJil· 
bici6znych (súdiac podľa počet
ných zahraničných vystú pen!] u
melcov z Viedne ( Florian Zwiauer, 
Michael Gebauer, Hartmut Pacher, 
Rudolf Leopold), na pospol absol· 
ventov viedenskej Hochschule fiir 
Musik, prišla clo Bratis lavy (15. X. ] 
ovenčená poctami mcclzinároclného 
významu (za só listické i komom é 
úspechy) a s pr!ťažlivým progra· 
mom: J. Haydn (C dur, op. 76/3), 
A. Dvoi'ák (As dur, op. 105) , L. v. 
Beethoven (F dUl·, op. 59/1). úda
je v bulletin e sľubova li t ec! A ne
všedné dojmy a za u jímavé kon· 
frontácie. Pravdou však bolo slde
ma nie; už vstu pné tak ty prezra dili 
značnú i nterpretačn ú nespôsobnosť 
súboru. Priezračná a vzdušná 
huydnovská faktúra sa potácala 
pod bezohl'aclnými údermi techn ic
kých omylov a rozpakov, rozmý
vala sa za výdatne j pomoci ná
s t wjovej labili ty (sústavné p ovo
ľovanie ladenia) a názorovej n e
ujusnenosti. Napokon, zbytočné je 
hovoriť o názore čl koncepcii -
ak dajaká aj exi s tovala, odsunuli 
ju clo nedohľadna zá p11sy o pri· 
m tírne technologické problém y. Vy· 
trvalá lnto načná vratkosť, rytmic
ké neclôslecl nosti, nepresné nástu
py, nevkusné glissandové sklzy pri 
in tervalových skokoch a výmenách 
polôh, fors!rovanie tónov clo n e
vľúdnych pazvukov - t o n ebo lo 
doménou Iba Haydna, ale výkonu 
en bloc, ktorý nebezpečne balan
soval až na hranici nonša lantného 
amaterizmu. 

je pravda, že v lyrickom, ušľach
tilom Dvoi'i1kovom Lente hráči tó
novo pookriali a ocl Finá le sa 
ako-tak pozviechali aj vo výraze, 
7.disciplinovali hru, spozorneli pri 
frúzovani, avšak o skult úrnonf ich 
prejavu napriek tomu vera pove
dať n e možno. Ku lm inačným doj· 
mom zapôsobilo napodiv d ielo naj
hák livejšie - poprestávkov ý Bee
thoven. Zvuk sa skompaktn il a 
zhutnil, svoj priestor dostalo s na
ha o dramatickosť a výrazovú 
plasticitu, uplatni lo sa aj ús ilie 
budovať istú predstavu v mode
lovaní myš lienok, m ihla sa dokon
ca tvorivá zunie t enosť, l technic
kých otáznikov bolo ten toraz naj
menej. Ani tak sa však ten to ra
zumovský opus nezbavil ťažkopád
nost i a drsnosti, oni tak čin re
produkcio n epodrástol k ~.tn u kreŕl · 
cie. 

HOLANDSKt KLAVIRNE 
KVARTETO 

Ak veková príbuznosť, rovnaká 
interpretačná škola, podobné pó· 
diové skúsenosti, k tomu spoločná 
vyjadrovacia chudoba a solidárna 
umelecká nemohúcnosť bol! popr! 
odvahe vystúpiť h lavnými .,pred
nosťami" sch u bertovcov, u lJol!md
"k:ého t-elesa .Una OverkkempovA 

Holandské klavfrne kvarteto. 

- k lavír , Noboyuki Shoda - hus
le, Klaas Boon - viola, Fred Pot 
- viol ončelo) práve názo rová jed
nomysel'nosť, kolektlvna obraznosť 
:čne la ako najciteľnejšie slabina. 

S neporovnateľne vyššou pro fe
sionálnou vybavenosťou ako ich 
vi edensk! ko legovia, s prlliehavou 
dávkou suverenity a istoty, vecne, 
vcelku presne a technicky spoľah
livo zahrali (16. X.) diela u nás, 
žia!', mfllo frekven tované - B. 
Martin íl l 1. k lavlrne kvartetu ), 
W. A. Mozart (Kiavfrne kvarteto 
g mol, KV 478), R. Schuman n (Kia· 
v ime kvarteto Es dur , op. 47), a 
ako prfclavok Mendelssohnovo Tn· 
termezzo, Ibaže ... 

Prvoradý predpoklad úzkej tea
movej s polu práce, a ko u par excel
lence je komorná hra, spočlva v 
tvorivej a tvárnej partnerskej po
krvnosll , vo vzájomnom rešpek to
va ní sa , bezvýhradnej pocl riacle
nosti celku pri maximálnom nasa
den! sil. Bez toho sa toti ž štruk
túra zákonite rozpadáva do pa ra 
lelne ubiehajúcich epizód jed no t· 
livých akté rov. Tieto skutočnosti 
Holanďania nedomysleli - za pl
noprávnu komornú h ráčku sa no· 
mmovala jedine klavit•istka. Tá po 
celý čas s pôsobivou eleganciou 
v ýr azu tvarova la oblúky f ráz, pre
cízne tieňovala dyna miku a dávko
vala in tenzi tu tón u, dbala o dra· 
matický účin v~dy s vedomým 
ohľadom na cha rak te!' štvorhlas
ného ple tivo. Ostatn í, i ked nerov
nou mierou, neraz sa iba lH' iž ivo· 
vali na konte jej neúmyselného 
umelec kého vodcovstva. Najdôsled
nejšie v Mozartov!. Is teže, klavír 
v ňOm tvorí hlavn ú výstuž, akcnú 
os stavby, avšak jeho partneri sa 
s nepochopiteľným alibizmom u
tiahli do úzadia a odtiaľ s obrat
nou pohotovosťou odmocňovali onfi 
iskrivosť, sviežosť, bezpros tred
nosť, .Yl'Oden• to pointy, umenia 

viedens kého majstra. Ma r ti nu vy
šiel v niečo priazn ivejšom svetle; 
umelci ná ležite vystihli rytmicko· 
met r ické finesy, ba miestami 
(o krajové časti ] sa im s úspechom 
vydarilo dešifrovať neklamnú čes· 
kú proveni enciu sl<laclateľovho ly
r izmu, no úzkostli vá upriamenos t 
na stave bné detaily plodila pred· 
sa len kŕčovitú a stŕpnutú, má lo 
fa rbistú, dejovo statickú, jedn 9m 
slovom suchopá rn u konečnú podo
bu . Dôvernejšie si porozumeli ilJa 
so Schumannom: komorne najviac 
zovre tý a vyvážený poodha lil svo· 
ju clr11matickú hlbl<U a emocioná l
ne podhuhie, vtieravý pôvab a 
noblesa jeho melodi ky rozoh r i!I it 
a u voľnili senzibilitu hráčov, kto
r! sa t u najusilovnejšle lnšpiroVIl· 
li v chuti spolu tvor iť, z lad iť svoj 
výrazový rád ius, oddať sa vnútor
nej pu lzácii a spriadať jednotnú 
Id eu um eleckého d iania. 

Nam iesto r esumé skromné kon· 
š tatovan le. Zvykli sme sl u nás na ' 
vysoký štandard kvartetovej i n tr·~r
pretácie (pom imo žiada sa Mi m 
povzdychnúť sl, že pestre jš ie lw~ 
morné zostavy sa na n11šom pód iu 
a ž hriešne za ned háva jú) a p ráve 
tomu kon textu, reá ln ym súčasn}'llt 
možnostiam oclpoveclnjú zda nlivo 
kruté siovd výhrad a k r itick ýcl' 
kome ntárov. Kri tiku musi zauii• 
mať preclovgctkým fa kt, k vyh ľadá• 
van iu ospraved liíujúc tcl1 a ku lant
nfch fo rmu liek nieto ' príči n y r ne· 
hovoriac o Ich - v konečnom dô· 
sled ku - škodlivosti]. Nn po kon, 
posluchfí č ncmtí n11 výlle11• Es tet lc· 
l<ý jav akceptu je v n!idejf čohnsl 
nového, podnetného , obohilCll j(Ice
ho, v očakávanf Jedin ečných A ne· 
opAkovateľných, v priamom zmys· 
le slova tvorivých počinov. Zážft· 
ková pustota a nuda ho vždy Iba 
znechutí. 

.VIERA CHALUPKOV.l 



SOčR s kubánskym dirigentom 
(Dokon čenie z l . str.) 

Zúverečnú údu Martianu s ú časného ku bán
sko!Jo skladn te ľa Harolda Gramatgesa pre ba
t•ytón a orch ester na te xty revolučného bás
niké! José Martfllo spol uin terpretoval Hamon 
Ci! l:tadi l la, jeden z najvýznumnejš!ch kubún 
sk \'Ch vol< á lnych umelcov. Ca l zaclilla, p atriaci 
k popred ným osobnostiam Nárocl nF,f k ubánskeJ 
opery, drži teľ vysok ých oceneni, medzii n ým aj 
ceny B. Giggliho, v náročnom diele kubánskeho 
skiaclateľa upútal powrnosť pekným sonór 
n ym h Jasavým fondom a presvedč ivým výra
zom. Symfonick ý orchester čs. rozhlasu vede
n ý lwbli nskym dirigentom, sa zvukovo ná roč

ného diela, ktorému nechýba dramati ck ý n:í
boj, zmocn il disci plinovane, s emocioná lnym 
zaujatfm pre obsahovú hlbk u d iela. 

NORA KYSEI.OVA Americký. huslista Ruggie1·o Ricci. 

štrasburský 
filharmonický 
orchester 
Hosťujúci umelci sú vždy festivalovou osobou, sprvu 

len vonk ajškovou, ak sa k tomu pridružf v priebehu 
vystúpenia a j mimoriadna kvali ta - obrazom a ozdobou 
cel kovej náplne festiva l u. Vždy r adi privítame zah rani č
n ý súbor, k torý prináša svoje interpretačné umenie na 
ukážkach z tvor by svojich skladateľov. V nejednom prí
p ade je tak ýto koncert zásodným dramaturg ick ým p rí
nosom celého podujati a, inoked y zase skytú možnosť 
p orovnávania domácej interpretáci e známeho diela s lný
nl i známymi predvedcn iami. 

Štl'asburský filharmonický orchester so svojím šéfdi
r igen tom Alainom Lombardom pri šiel . s čisto f rancúz
skym programom - Maurice Ravel, Albert Roussel, Hec
tor Berlioz. 

Ravclova Pavana za mŕtvu infantku, jed na z najpopu
l árnejslch Ravelových sldadieb, bola vhoc) ným úvod
n ým d ielkom na preclstaven ie sa orchest ra i d i rigenta. 
N adobudli sme presvedče nie, že na pódiu je rutinovaný 
súbor, za dir igentským pultom stoj! plnokrvn ý m uzi
kant. To sa potvrdilo aj v 3. symfónii g mol, op. 42 
Alberta Roussela . j eho tvorba je v našich končinách 
č ia,s ,točne obchúdzaná, p reto sme pri vítali, že š trasbur
ský fil harmoni ck ý orchester predviedol práve jedno z 
n aJlep šlcJt ,l?ldaclatc l'ových d iel. Strhlo, vcľaka in ~erp retá
c i ( :.k.torii, .. .JloGič\a}'kla dram.~ tizm us diela, . orchester ,s~ 
za';'kv{)t ··.v .bohatych ·~ontt·apunklickýoh partiách. ·- ~ . , 

JJérllrizová ·Fantastická symfónia zaznela dos ť nc t rn
cličn e, no neodvažujeme sa· 'povedať, originá lne. /\lllin 
Lumlbard ju preds ta vil a ko instrumen točni:) m imoriodn e 
bdl1al é ' dielo (iste také jeJ, no pl'c akýsi efel<t temp, 
p re línanie tém, "vyťahovani e" ved ľajs ich spri evodných 
hlasov sme boli prvorado ohromení zvukom, farbou a 
dynamickou predimenzovanosťou. Miesta mi sme mali clo
jem, že počujeme cel kom novú hudbu, ktorú sme v tom 
to diele zatiaľ n eodhalil i. V konečnom dôsled lw sme 
však došl1 k presvedčeniu, že dielo bolo tým vlastn e 
v jeho myšlienkovej podstate ochudobn ené, že Berli oz 
do n eho v ložil omnoho viac, n ež l en oslnivý inštrumen
tačný efekt. Pomerne mladý (40-ročný) Alain Lombar cl 
je i ste veľkou osobnosťou a má odvahu nekompr om is
n e realizova ť svoje cltenie hudby. Berli oza má rovnako 
on , ako orchester, p lne zažitého. Bolo by všal< zau j1-
mavé mať možno'sť poču ť ho interpretovať Fantast ickú 
symfóni u o tak 9ch 15- 20 rokov ... 

Brilantne p r edveclené pr!davky Faureho a Bizeta k o
runovall t en to, po každej stránke zaujfmavý, f rancúz
sky večer. VIERA LIPPOLDOV A 

A1!lln Lombard a Strasburský [ilharmonický orchester 
11 ·•!!!tlm IJrAUilavskom •.xs~•.Renf. Snímka: Q.S_TK 

Klavirista Ivan Moravec 

Ma hier 
v podani C.Paitu 
a Slovenskei 
filharmónie 

t~ 
Na zé.ivérečnom 'koncet·te Brali- · 

· slavskýc iJ fnldOI)nýclľ s1ávností za
zneli iba ... tlve z pôvodn P. ol11úse· 
n.í(ch t~·oc h diel ( nerealizovala sa 
lit ušovského Musica not i.U t·nu). nu 
to clo rozsahu nupl nili časový r oz
m er symfonické ho večeru. V Sclm 
mannovom Koncerte pre klavír a 
orchester a mol su ako só l ista 
prec:Jsluvil znamenitý český ume
l ec Ivan Moravec, c:J irigen tsk ú tuk
tovku zverili n rgentlnskem u hos
ťovi CaJ•Iosovi Paitovi, ktor9 vie
eloi Sloven skú fill"lfl r móniu. Mora 
vec je ci tlivým m uziknn tom, ktorý 
k in terpretélcii clie lfl pri stupoval 

,s tvorivým n adhľadom a s r oz
vahou in te lekt'ltéila. Pl'eto jeho prl:l
jflv zapôsobil vecnosťou, r acion líl
nou premysl enosťou a až akade- , 
mickou presnosťou s pl'imer anou 
dávkou technicke j bril nn tnosti. 
Nehral Schumanna a~o r omantic
k (Jho autora, exponujúceho prflcl 
vere jnostou svoje vnú tro, svoje in 
limne ci ty , neh r al ho ani - nä čo 
sme najčas tej ši fl zvykn utf - ä l<o 
"poetickú IJií ~e11" , ttle jeho snn
žc:niä smeroval i k u k lusicl<ému po
J)al i u d iela ta k v koncepc ii cel
ku , oko aj v tvorP.ni tón u. A prú 
ve v koncepcii closlo k 1stej disp ro
por cii a istým od l išnostiam m etlzl 
k laviri stom a d irigentom. Paita 
chcel dramatizovať , chce l využiť 
všetky fi n esy, ktoré m u par ti t ú· 
ra posky tlo k tomu, ally čo na j
účinneJš!m spôsobom vyg racl ovJI 
tempovú, agog icl<o-d ynamick ú l 
meli ckú stránku d iela. Práve p re
to voli l p ripomalé tempo v In · 
tel'lnezze a p r áve p re to vzn i kla tá 
až neaclel<v[ttna gracl<ícia s ACCP. lP.
r: cnclom vo finli l nom Allegru vivll · 
ce. 

To, čo u Schumanna pôsobilo 
r ubusne a oh romu júco, v Mahle
ro\·e j symfonicke j skl adbe clostolo 
inú podobu 11 iný · význam. Hoci 
l . symfónia O dur G. Mahlera stojí 
na Zfi Č iO tlw jel IO l 'OZ ľa iJI ý ch Ol' · 

c llestréil n yc il kompozici1, sú v ne j 
uZ ukryté vi;ctkv ntrib(Jty sk lada te· 
l'ovllo sym fon iznw. Obsahu je celý 
réld nú laclovo-vý rnzových plôch od • 
pll slor(ilnyc li poi;n úc cez ll rdi nsi<O
t i ta nské, g roteskné, smútoč nó u'l 
po triumfá lne. j e to skvelý arzr.· 
nlí l možnost! rozohrať ce!(J pale· 
tu nuansl, na druhej stt•ane všnl< 
t r eba neobyčfl jne citlivo sledovať 
architekton ick ý tvar diela. Aj roz
sahovo nezvyčajne cllhé Mahlera
ve symfónie potr ebujú ruku sk ú
sen ého m aj str a, ktorý, dokáže vv.-

Balet Kisfaludyho 
divadla Gyor 

V rómcl BHS p r edstav il sa na 
javisku SND najmlaclši ba letný 
súbor Macľarska - balet Kisfa
luclyho divadla z Gyoru , na če le 
k torého je dlhoročn ý só l ista iJil
letu Státnej opery v Buqr1peštl 
a Bé jartovho bruselského Ba
le tu XX. storočia l. Marko. Ten
to súbor, existu júci iba druhú 
sezónu o zložen ý z j edného ab
solven tského ročníka baletnej 
sko ly v Budapešt i , patri k pred 
staviteľom mod erných sn áh a 
ten denci! v tanečnom umeni. )c
ho určujúcim sym ptónom je evi
c:J cn tné smerovanie k synl<retic-
l<ému dramaticko - tanečnému 
divadlu, silne filozo f ickému, 
p t'ilom všäk dynam ickému a 
dnesnúmu. 

Preds laven ic, k toré hosti a z 
Gy6n1 uvi edli v Brati sl ave, je 
l<OmlJJnilciou z dvoch iCIJ do
teraz uveden ých prelllié r. Pr e 
hra tJ :;Ia vské' puhl i l<um lo zna 
m enalo cfa lšiu moznosť ZllliJI · 
maveho porovnávanio v ol.Jiosti 
tanečného umenia. Pr edovšrll 
k ým s moderným tuneén ým u
me nim hosťujúc ich telies z Lon
dýnu, Buclupust!, Lunlng wdu, 
US/\ (/\ ilcy J a l'ozuanc ( preu 
stuvill su v Bruttsluvu v dru11e] 
po lovici secl cm tlesia ty eli rulwv l 
ulw l snulwm i tlom<íci ch ciJo
ruugrafov - to u ečným i pr o
duk cJam i S. T6tha, ]. Suiluvčí· 
ku, U. Slovilka u I<. Tól l1a . 

Diskusia o tolll, čo je mo
derné ta nečn é cliva tl lo, tu do
stala konkrétnu oclpovccl z Vlll 
cer 9ci1 aspek tov: spoločens kej 
angaZovanosli témy, l<omuni lw
ti vnusti l i iJ rotn, syn tézy m yi;
lienky, hudoiJn ého i poh ybuvé
llo vyjadrcnw, ind lvicluú lnosti 
chor eogr a ficl<éllO ru kopisu u v 
n eposlednom rndo i progna u t
n osti tunoéného vyjudren ia a 
interpretácie. 

Všetky t ri ponúknu tó iusce
núciľ su m yslienkovýlu náho
jonl od seba lísia: OIJ I'úiJcnci 
slnku C. Or ffa so vsEwilucuuu 
l ll)'i; lJcn kou ľudske i existencw, 
humanizmu n š(astia - Samu
r aj s pruiJienW li iWU jcdnolilVC(I 
a jc iiO subjek tu - Za stuvcnie 
H. St ra ussu s proillémom uxis
tencie v siri;ich spo lol:cnslcých 
súv islos tJoch , nám posk ytli do· 
sta tok priestoru l< (J vatJ:ítn o Hl<
ceptuvän í cs neul<ceptovaní 
týclliO diel z hľadi s ka l<OnJunl
lwtlvnosli a pcrcr.pcic daných 
tém. 
Obľúbenci slnka je c lJOt·eo· 

gJ·atk i<fJ l<r e<í cio , ktorá vzni l<ln 
na pod k lade scén ick e j kantáty 
Ca rmina burana od C. Orľ fa a 
ospevuje šťfľstte v t r och ču s · 
liach - lm FrOilliug, In wv~c;r 
na a Cour ďamours . Chor eog raf 
vytvorll dielo pl né opti mizmu, 
viery v rados ť a krasu. Sym· 
bolll<u zašifrova l do pos táv Stn 
ko - Zem - Č lovek: je to 
hymu us o človeku fP. to cho 

reograf!a Interpreta čne suges· 
trvne preclvedená, plné.i pohyiJo• 
vej fan tiízle. 

Samuraj, ta nečnú l<Ompozícia 
na hudbu tradičných ľu dových 
ni1 st ro jov a elel<trookustic kých 
efektov patrf k veľmi siln ým 
zú.žitkom večeru, k torý všal< nic 
je výsledkom exotizmu námetu! 
V tomto diele je najsilnejSou 
stránkou jed nota m yš l ienk y, po
li ybové llo vyjadrenia ehoreogra
fa a inter pretácie. I dea diela 
vy ža~lovala na prostú presnosť a 
komp lexnos ť v y jacl rovu c!ch pro 
str iedkov, mieru jej Intenzity ll 
cl ynullliky . Prv[J ča sť je obra
zom Samuruju prebúcl zn júcl:l llO 
so clo nového diía v napii tom 
očnk<ívun i. Druhá čus ť prezen
tuje výcvi k Samurajov, z l<to
rého prýšti sila muzskost i, st r 
huj ú ci mu :!'.s l<ý tanec v jeho f y
zl ck ýc li u technických nu ru
k och a ex ponu je mu jstra vý
cvil<u, tvrdého a krutého vl{l ll 
cu , a le lllklsto mal i chet•nélw a 
pom i n ut e ľn éllo . Tretia , zévur ec
ná časť , je o pH ť obr<Jzum li lu v
nej puswvy v yni k ;c j úco stvú rl JU· 
nej V. Fi.l liipom , ohruzom medi
t u JlÍCBIIO a st ráCU júc~; lio Sil llill j· 
st ra, s l<IMH.Jjú cr~ lio Síl pred pu
lllinute ľnosťo u svetu čo nuslo 
a j v ýsti žné po lly iHwó vy jaclru
n ic v symbo le n c ko nučného lc
tu labuti. 
V Zastavení v y uZ i l clloreog ra e 
symfon icl<ll 1Jóse11 H. S t raus~u 
Tak povedul Za ra t lHI Stľa , prt
(;om, samozrejme, voľne tJ·aus
ponuvu l mysl icnk y Stra usso v t1o 
diela. V cho rP.ogt·afickoln stvar 
neni pa rlit(J I'Y tran sl<ľill uie 
Marko ti e prvky, k toré Jlllln 
spliso tJUIII v ýsl<lvlly pripon1Í IIII JÚ 
ncsl<a r ý rOIII<Jnl i <!: lllliS. Vci:n ý 
p rolll ém cJxist en c ie - neúprus
n ý beli :l ivot<J so všetkými jc l1o 
peripetiami, počnúc zr od(lnitll 
cl ov1"ka, jP. Ilo evol úciami , kon
la l<l!nn i, vzťiilimi ai po jcl1o 
st rptnu lic SO Sllll' ť Ull Ci i<l' UI OS· 
ťo u - tvoriu m y~ l ien l<Ov ý po
tenc iu l, l<torému da l chureogr<i e 
primerané pohy iJové .. osa tenic". 
I ste ily so mulilo di sku tovuť . Cl 
C:li U I' tlOg l' ll i' jasne S j) l' lJS tľl.lrli<ú V ll 
i deu u leiJo nie. 'ľ< J k ýt o t yp Pi'l· 

l etnej l nscnnúcic vsuk nesie so 
sciJOU v'l.d y možnos ť Jllclivu ltJ,ll 
ncllO vý ld udu. Zcla)o sa vsal<, 
že pohybovú partJtúl'U vy tvi'lrd
la presvedči vé asoc iúcl e k 111 vš
lienkovej nápln i St n1us:;uvt10 
cl iclä a !Jolu tecla v sú locle s 
priJll flrn ym z(Jm erom tvor cov. 
Záverečné pooiliJatlnu tl e po 

prec1vudenýc ll ta n eč JJ ýcl1 l< i; lll · 

pozíciách dúva od poveď 11/l 
ottiZkU, V ČOill SJJUČÍV<l pi'ÍII liS 
tohto tr ip tych u. S počí v l:l v pre
zentova n! chor eograf1 ckc j tvor
by s al<centom na d nesok , ua 
polly iJ al<O šper. i fi c.: ký v y juc:Jro
voc! d i vadeln 9 fen omén. 

... fR -

Záber z choreograľil:ke j kl'eácie UIJľúbenci slnl<a na hut1 1111 
C. Orffa. 

t vor i ť jednotný g rudai: n9 obl úk . 
t:: ldatan lnli ukazlw nliljt: Jruvsl<él1n 
dirigun tskélsu UlflHIJia t9r: lllo sv 1n 
fonickýCl i I, O]('lSQV prHdVIll tiOI llíl 
lllinulor oi;n ých BHS Sergiu Cel í 
bidaclle v ncza hucluute ľn (l j krnú 
ci i Bruckuerovej VIl!. sy m[(min. /\, 
Carlos Pa i ta patrí 11 d i r ige,Jiom 
vc:ľkého fonnú tu /oho Ma hler ho ' 
strhu júci , výbuiin ý, impulzívi ' Y· 
veľko lepý, majestá tny, o le aj l y 
ri cky n ežný a bukollcko clivý , 
veľký stmefujúci gra da čný oblú!\ 
mu však n evyšiel na Jeden dych . 

i' ; I !S I IUSť j() IJU gn:; til IJi'oCI pi ne res· 
.u l<lovn ll , dril vyu ik li (J( teclnol!i 

VÍ1111 lliJSII'• ljOill pudľa iť ll lun i< I;
• •O~ti v pi i l' lillire. vuľnli pukJII' ~<lti 
r. ,; ,Jii knJJI I'tliJ l ll l ll l iť' I((J llli HSi iJ 1111· 
p r i k Inci v J. <1 Il i . (:asil. S I IJV I!li ~II;'J 
l l llwJ'IIIÓllin pcJd<ilil ~vo j still ltl iP t l· 
11ý v ýko n. hoc i po t l'd i!J icl<nj slr<JII -. 
iw 1Jnl1 I l i i ~ IÓ lli! (ll i:SIIIJSi i l Ili!· 

pr iek spcJn,c :nu l ýJII v ylir<Jdóm. i'a i
tova in terpretflcin MalllerovHj J. 
snn fón ie tvor ila dôstojn ý zúver 
BHS. 

J. SQHAJDOVA 



fi-JIW . .. 

Polský komorný orchester 
a Komorný orchester festivalu 
Brescia-Bergamo 

Pozor uhodná sta t tstika z 
tohtoročn9ch Bl'lillslavských 
hudobn9ch slúvnoslf llovo l'l o 
l!i k omorných ensombloch. 
Sku točnosť pria znivá na ume
l eckú kvalitu vtlčšt n y zúčast
nených a Zlluj !mavá v súvis
losti s vefk}•m rozmachom ko
morného QlUZtclrovanta na do
mácom koncertnom pódiu. Pr e
n tknutle domácich súbor ov na 
svetové koncertné pódium tm 
o tvOJ'ilo možnosti k ' ďalšiemu 

'u meleckému rozvoju. Na takom
to základe bud ujtl svoju ume
l eckú kariéru už 20 r okov Slo
venský komom ý orchester s 
umeleckým vedúcim B. War
chalom. l keď za ten čo s pre
i:w l peripetwmi vyVOJa a líiu
dania, posledný koncert na 
BHS opať ukázal správnosť tej
to cest y. Bol akousi dramatur
gt cko-reallzačnou dominantou, 
ktorá určovH la anal ógie a ba
lil kritér iom hodnOt a j pr e zú
ča s tn ené par tner ské ensemble 
z Talianska, Pol ska, Rakúska, 
ZSSR, NDR. l ked všetky ne
patnll k špičkovým súborom 
k ra jiny, ktoru r eprezen tovali , 
i ch účast n11 medzi nár odnom 
fest i va le stáva sa urču júcim 
momentom pri hodnoten! hu
dobnej ku ltúry dane j k r aji ny. 
V č om boli jed in ečn !? Taliam 
predovšetk}·m vo zvukovej kul
túre, podmienenej Iba vyni ka 
júcim i nástrojm l (l); Po liaci v 
osobnosti dir igenta, v koncepč
nosti, zvukovej a v ýr azovej v9-
stavbe haždej sk ladby; Nemci 
v discipllne; Sovieti v snahe o 
pr ecíznu i nt erpretačnú zomknu
tosť a pregnantné ry tm ické cl
t enie; SKO vo výrazovej rnno
h ovrstevnostl, bl'i lun tnostl In
terpretácie kožclej skladby. Roz
d ie lnosť bola evidentná už v 
kvali te nástroj ov, k tOJ'Ú pod
miefluje zvukový ideál ka ždého 
ensc:miJiu. Preto s pM.Jtkom zne
l a Vtvaldtho kantiléna u Tuha
n ov t Poliukov, z<ihll!sk zvuko
vého esprttu bolo t:IU ( dokon
ca aj u Nemcov, n<I priek vý
hradám k umelecke j kvalite. 
Wurchalovct v lu stn iŕl spomedzi 
vsetkých azda nu jhorsle nlistro
Je čim sa znllsohuju proll lé
m y s techn ickým vy i:ovnuuim 
ensemblu. O tomto subor c su 
zvykne hovoriť i v súvislosti s 
tvrd~ím. hnm utejslm zvukom, 
no napl'iek tomu Ich tónová 

k ultura Je vysoká a m toni'lcia 
čis tá. Akoby a~i hrali na ná
st rojoc h hosCuJúcich Ta liunov '? 
Kmnu1·ný urchestet• Gasp11ro da 
Sal6 festivalu Bt·escía-Bergamo 
(l:J. X.) .,pt•ívlezol " pôvahné 
dielu Locatellihu, Vivaldiho, 
Marcello, Ich Interpretác iu vsak 
zápasila so zák ladnými r uko
p isnými chybami v technike, 
s nedlscip llnovanosfou, náh ly
ml tempovýmt zmenami , tóno
vou labi litou. Súbor bo l ďu lšfm 
z ratlu tali anskych sú borov, k to
r é iba v takej to .,kvalite" po
zná mtile koncertné pódium. 
Slávne menil a in terpretu č né 
vzory tu liunskeho bar oka zostá
vajú nArn l naďalej pr istupné 
Iha z nalll'ávok. Nasl hostia 
hrali Vivaldiho i Locatellihu 

Poľský komorný orchester . 

predovšetkým kr ásnym tónom 
svoji ch hodnotných nástr OJOV, 
k toré holi, ~ inľ, jedinou di!VI
zou celého koncertu. NP.sna?.ili 
sa pri tom pn~pôsobif sk lu <l he, 
sty lu nutoľll, všetko poner hllll 
inst r umen tá l ne j pôsobivosti 
svoj1ch sláéikov ( na pn li huslí J. 
l výkony sólistov boli s or
chestľom l vzi\jomne nezosú ln
dcné u nevyrovnané. Mená hus
l istov prin ieso l bulletin IJcz u
dunia, k t oľ ý sólista v ktortJJII 
t1 1elo V)•stu pu jl~ . Hobojista M. 
Kiihn l h rá č na zobcovú flau
tu R. Fabri t:ciani tiež ncpt·c
sved č lli o svo jich sólisllck ych 
d lspozlc lúch. 

Minský a Drážďanský 
komor11ý orchester 

Do pest r ej galéri e eur óp
skych komorn}•ch orchestrov 
patrili 1 t-1inský (9. X.) a Drá ž
ďa u ský komorný orchester 
(15. X.) . Ten prvý bol za l ože
n ý roku 1968, druhý Ju podstat
ne mladšl , vzn ikol iba pred 
tromi rokmi. A nepochybne ten
to moment ovplyvnil l ú rOVI")ií 
obinvoch súbor ov. Sov1etsk i In
terpr eti sí za roky spoluprace 
vytvorili svoju Interpretačnú 
t vár - ma jú vyvážený zvuk, 
technicky sú bril an tnl, vybudo
va li si pr iliehavý r epenoár a 
pohľad na jeho l n terpre tácl_u 
j e ti ez Jasný. Pri p l'lsnom res
p elnovan i notového zápisu vk l tJ 
dajú do svojej in terpretácie 
v nútornú vervu, Händluvl, Co
J'eliimu, Vi valdimu i!l Bachovi 
neodopierajú fantazi jné mu.t.t
c tr ovume, ba prA ve o pačne , hra
J(! ho tak, že môž~ vzbudiť do
Jem ne st ý love i m ter pr etácte. 
Pnš ll teda s koncepCiOU ne
zod povedajúcou .,normám" in 
t erpretácie hudobného bar ol\u , 
a le normám ni kde nenušty llzo
van9m, ktor é bez ohradu na 
lltý l predpoklodaj (t hľadan te 
nového in terpreta čného pohla
du - jeho výsledkom má by t 
presvedčivosť. A v tomto zmys· 
l e v iedol ten to súbor jeho ume
l eck ý vedúci a hlavný dirigen t, 
ktorého skutočné meno ostalo 
ut ajené - ntekdo sme sa dočl
t all, že je n!m Jur i j Ci riuk, inde 
JuriJ Ci r juk ,1 napok on 1 Vl.t 
dlmtr Mošenský. Spolu s l ým· 
to súbor om sa uviedol l výbor 
n9.' boba!JN Aleaender Pri-

choď ko, k tor ý lntet' PI'Ctuv<~ i 
Koncert prA hoboj a urchestet• 
a nml A. Viva ldiho. Ak su nítm 
hostia :.: Minska preds tn v11i nlw 
umelL:I vyhraneného in tP.rp rlJ 
tnčn éllCl n6zor 11 , Drážd'nnský 
k01110l'llý Ol'Chester bol O ti' ICdl l 
sla iJSí - u to práve v mtorprc
wcit diel Händla a Vi vald i ho. 
NeJednotnost nástupov a ulto 
načné problém y ruši li sledova
n ie rozví jan ia hudobného obsu
hu. A okrem toho, volba lnWJ' 
pretúcie Vivald i ho Conccrta lH'C 
husl e a urchester D tlut· Grossu 
Mugul patr i la po kon1pozičtHl j 
st rán ke k tým najsla hSfm, ktor(J 
na Bi iS otl:r.11tl l i. Ide zt·ejm u o 
jeden zu šablónovit ých buro l;o 
vých konCIH tov bez hlbše j in
venc tc. Jeho sólista, umelecký 
vedúci súboru Manfred SchCL·
zcr, vSnk nezvli!dol ani bezné 

Minský komorný orchester. 

vtnldllio liraJ a1 PGfakf ke
mornf orchester s dirigentom 
Jerzy Maksymiukom ( 4. X. ). 
Predstavil sa nám disclpltnova
ný súbor mlad ý ch prof esioná
lov, zapálených m uzikan tov, 
ktorých vedie všestr anný hu
dobn!k-d l rlgent, skladateľ, k la
VIri sta. Jeho prlstup k Interpr e
tovaným dielam bol l z toh 1o 
hl11diska koncepčn ý. Každý 
opus postav i l v i n terp reta čno
kompozič ncj kontinui te, reš
pek toval m ys lenie au tor a, ole 
prehodnocova l a pret ranspono
vával ho cez vlastné kompo
zičné m yslenie do súčasnosti a 
syntetizova l ho do nového po
i ta lia adekvá tneho zvukovému 
a in terpreta čnému obr azu do
by. I Vivaldiho chápal ako 
sk lada teľa-človeka , umelca-filo 
zo fa, ktorý za k r ásou kan tilény 
a bujarého r y tm u ľudového tan
ca sk r ýva hl bokú umeleckú 
pravdu. Maksyml uk tak to po
chopil aj j eho Styl'i ročné ob
dobia. Každej časti vk ladal oso
bitú náladu premien prlrody, 
ale ! duchovného rezonovanie 
človeka v nej. Maksymiuk rea-

llzoval tú to svoju pr edstavu vý
~t il:ne v značne nctyplckom, nle 
m imoriadne pdsobivom po1111 t f 
c!!lého chc lél. Sóllst ll K. Jaku
wicz tvonl síJ bJsť cnsemblu 
svo jim vyrovn11nym, člst 5' n l tó
nom, stý lov í•m pr ejavom, či m 
pod por il cel kový umelucký vý
~,icdok. Muzikan tsk(J kultivovH
nosť, r ytmickú p t•egmlntnosf a 
~ó l i slické umh!ci e v JwmoJ'II•lll1 
t:l tuní potvrcllll l Lnloslawsk t!hn 
Pt·cl tídiá a ftíga . Na j v!lčš ln zá
sluha op!iť pa!J·I cli r ,g en tovJ, 
k tor5· postavil toto nár ol':né tlie
lo na :lvukovom kon traste a m
stn un en tl\lnet homogunile cui
ku. E. CÁRSKA 

stúpajúce a k tesajOt:o pasálc (z 
k to rých vlastn e cel ý sólov9 
pn r t pozost{Jvu l ), bol'l l sa ~o 
ztík ladnýn)i technickými problé· 
mam1 a nu vedenie svoJhO sú
bol'u mu taklick y un1 nt~ost .tl 

prJestoJ'. Zanj imnvli je vsnk, ze 
tomuto kolekt l vu ovcla viac se· 
delo dtc lo súcnsného skiadotcra 
N DI{ Sicgfr imla Matthnsa - Vi
:r. ic pl'c sJácilw vý orchester , k to 
J'Ú Zilllr a iJ ln·llu ntno a sut asno 
t ýlll i v dobJ·um svetlu pr edsta 
v ili jetlnéiJO z pOJli'ťltl n ýc h tvor · 
cov s účasne J hudby vo SVOJll 1 
l;rajine. PodoiJne úspešne pred · 
viedli l rnné d ielo Felixa Men 
delssuhna-Bat•t huldyho - jehn 
slál:ikovú 9. symfóniu. Ak by 
~me interpreWciu tohto diela 
porovnáva li s n u~tudova n !m 
Mondclssuhnovej ll. ~y mfónill 
wur c lln lovca mi, p l' imt'l t by snu! 
Sl iste poncc lw li u n{ts dom" 
A le 1 napr iek tomu Drá :iďan 

čo nom nemozno upneť snahu o 
muzikálne a technick y ll resvetl 
čl l'é zvliídnu tw tohto diel<.! . 

V. AOA MGIAI<U ' 

Slovenský kotnorný orchester 
Dra maturgiu k oncertu Slo

venského komorného or chestr a 
na jeho prvom z dvoch vystú
peni na tohtoročn S"ch BHS 
[ 12. X.) tvor ili d ie la A. Moyze
sa, J. Haydna a F. Mendelssoh
na-Bal'tholdybo. úvodná sklad
bil národného umelcA Alexan
dra Moyzesa .,Musica Istropoli
tana" nachádza priamu inšpi
ráci u vo vzťahu sk ladatera k 
mestu , v ktorom žije a tvoľ!. 
pt·lčom v hudobnom stvárnen1 
nadvl:!zu je na formy starších 
št ylových obdob!. Inter preti!c ta 
sk ladby v podani warchalovcov 
bo la plnokrvná, poznačená mu
zikontsk ým zápalom a vervou, 
lvorlvý m umeleckým zanlele
nl m a zmyslom pre precfznos ť. 
Klasický odkaz Josepha H11ydna 
rep1·ezen tovala v p rograme kon
certu Koncertantnli symfónia 
pre husle, violončelo, hoboj, fa 
got a orchester, op. 84 Hob I, 
105. Sóhstami svleioho llayd
nov ho diela boli Jozef Kopili
man, Juraj Alexander a hostia 
z NSR - hobojista Lothar Koch 
11 fa gotista Klaus Thunemann. 
In te r pretáci a Koncer t.antne j 

symfónie h lesla znaky št~lové· 
ho pre javu, kulti vovaného mu
ziclrovanla a zvukovej vyrovna
nost i. Pr!kladná bola vzájom
ná úllra lll'áčov sóllstl ck f!ho 
kvar teta. I ch hra sa vyznaco
vala dynamicky bohatou šk á lou 
a emocloná lnym vid a dom. nd
čom vzájomné prepoJenie kvar· 
t eta sólistov s cr.lým ot•c i'les
trom pôsobilo muzik antsky v y· 
vázene vo všetkých pa ramet
roch. 
Záverečná Symfónia 1! . ll pt•e 

sláčikový orchester F. Mendcl 
sohna-Bartboldyho, mladistvé 
dielo au tora v In ter pretáci i 
warchalovcov sa zaskvel o opti
mistickým výrazom, spon t<i n 
nym prejavom sp revild zan ~·m 
r y tmickou presnosťou , diferen· 
covan!m dynumlckých p lôch tt 
prlzna čnou dt·avosťou. Hre or 
chestra nechýbala zvuková ho
mogénnos ť, ani prepracovanosť 
vyrazu. Vystllpenle Slovenského 
komorného orchestra s ume
leckým vedúc im R. Warchaiom 
pr ipravilo poslu cháčom tradii;
ne vysoko hodnotný umelecký 
zážitok. N. KVSET.OVA 

Camerata slovaca 
Koncert domáceho. komorné

ho súbor u Camerata slovaca v 
Koncertnej sieni C . J'OZllJasu 
v B•·ollslave ( !l. X.) pozo~llí vn l 
pt•n kt i t: ky z precl veden!fl sk lt1-
dlcb dvoch slohových období
k lusit:izmu a súčasn ej epochy. 
Domacu tvorbu sk.loda tel'ov m ia
lf ej gener i!cie Z!Jstupova lo Dl 
voJ·tímento Igora Dibák a, v k to
rom sklada ter potvrdzu je svo
ju st1casnú onen táclu na ko
morny zvukový prejav. Toto 
svieže komorn l'l d•elo venoval 
au tor Slovenskému komornOJll U 
orchestru. Výkon orcli11str a C<I
mer l! ta slovaca pod lu ktovkou 
Viktut·a Málka t:hara kte r l zova
la homogén nosť n v yváženo~ ť 
zvukového materiá lu, preciz
r. osť vo výstavbe fo•·my d ielu. 
Oilollél ten im drama turgie kon
t..er tu bolo uvede111e Picasso v~kc j 

suity kanadského skladatcra 
Harry Sommcrsa. DeviHl:aslovú 
k tHnpozicu! insp ir ovonli 21votom 
ve l'kcj osobnosti muder nóho ma
li flrstva umožnila súbor u rozo
li r llť ~I I'Okú škálU V5' J'fiZOVOSti 
11. r ozmanJti•rh odtienkov n[J!Hd 
- od rozpusti lej a11nosféry va
r iet!! az po pôsobivé nwdl tatfv
no-r eflexívne úseky. Kantó ta 
1\liser i noi pre soprán a malý 
orchester od Josepha Haydna, 
llob. XXIV, 7 , bola prll ežitos
tou pre l yrickú sopranistku 

Evu BlalJUvCi. Speváčka , k tOJ'á 
pa tr! u nás k intert)l'etom ko
mol'llého Mnľu , sa prezeLHOVdla 
prem ysleným, koncepčným •wd
hTad om, up lotnJ ia značn(J v ýrll
zov ú škál u UlllOCIIOnú dynél iTII C• 
k y t v<lmym, kul t ivovaným pr e
tlmoten!m d tcla. Techn l< k y 
dobre zvládnuté pa sóze l full
kosť kolonllt:Jry spolu s decent
ným prejavom spevil čky vygra
doval i p r vú polovicu koncertu. 
Dalš! sóltsta koncertného pod
večera, technicky a muzlkllnt
sky dobre vybavený Viktor Sim
c isko preti lllesol só lový par t 
Sinfnnie č. 6 Es dur firlho Au
tonína Bendu. In terpre tácia só
listu i sú boru neprekroči la ra 
mec pr iemer u. Zo strany súho
ru by sa žiadalo dielo dôslt •d 
neJste prepracovať ll p1·aco1 Rf 
ei. te na zjemnonl detllllov. Póso
b lvou bodkou na zúver vystú
pen ta súboru Camer ata slOVI! ľa 
bolo uvctlente melodrélm y J. A. 
Bendu Pygmalion na tex t ). f, 
Rousseuua. Presved čiv ým a za 
žitým prednesom su vyznačovrl
la recitácia č l ijn a či noh ry SN D 
Leopold a Havo1•1a. Skúsený 111-

terpcrt umelet:kého slova za 
ujal vy trlben }• rn, nn charak terl 
zacné nuunsy bohatým pr ed JH~
som v súlarte s hudobným to
kom stm·ostlivo naštudovaného 
diela. -NK-

Sovietska hudba na. festivale 
Zámer OJ'ganiz<Horov - pred

st iiVJ( v ucelených dr amlltur.gic
k ých blokoch viacero diel roz
norod }•ch hudobnycb kul túr 
(o. 1. kanadskej. slovenskej, so
v tel ~ke J l - pokračova l él j v 
posledný de/1 fest i vul u. Popo
ltHlitajsl koncert reproze n t n v<.~ l 

tr i mená síJcusnýc ll sov letsk )'ľh 
sklatlatcrov: Borisa Cajkovsk é
hu, Llmílrija šostakoviča u Ota
ra Taktak ih iliho. Sluven~>ký ko
morný or·c bester predviedol v 
koncent l'(l'la nom úsili, pod tak
tovkou svoj ho umeleckého ve
clli ceho Bol1da na Warchala .,6 
etud pre s!áči kový orchester 11 

urgfl 1)" ( V. Rusó] od B. Ca j
kuvskjjhn. Poan•rne r oz l'n l1lé 
etudy - nnpr iel1 snahe o vnú
torn ú i vonkaj ši u kon t ru~tnosť 
- s11 ni LJsl i väčšmou v l yl'lckej 
nttl adn, k tor.; sa k lenula nad 
tlio lom aha jednotiac i element . 
ilomnn t! ZUJUCI dta rakt~!r diela, 
n lo pr ilH> výrazného. zahrané· 
ll o vsu k v 111 terp retH č rwm zo
VJ'Ot!, bo l akí' 01 SI úvnrlom k 
~nstakuviČO Vtl j pieSJJOVC J medi 
WC ii-~Uti C tH! ll ftSile l\1!:;-lny Cve
ID jevovej, op. 143 - JOtlt:n z vr
' 11oln ých , k toJ'Ý nesie znak y ne
~ ku roJ tvorby JTI<I JS i ľll ( l. J. pr e· 
Jerovunie vmltorného monológu 
" vP.li•Jmú cu dr.osť 1 stt•ledmo~t 
prn!.t r lt!tikov v k inv!rnom, aj 
\' spevArkom pnrtc). tnt erp reto~ 
vAla Cuha Uaricová a J~n Sa
lay. Filozofick ií st runa týclltO 
Sies tich piesni pre alt a klavir 
potr ebuje tsté lrttel·pre tačné 
usadenie a prehlhenle, ktor O 
J'dslie s neusti!lym stretilvan fm 
sa spevák a s náročným hodoh 
ným preZlllm veľkých otázok, 
aké sl Soslakovi~ v poslednýcp 

r okoch zivo ta r epr lzovo dava ! 
a predk ladal Ich, napokon, a j 
svo jmu posl ucháčovi. Bari covej 
koncepcia 11 nat urel smerujú k 
podobnému meditatívnemu tO
nu lyr i l<y. Gruzf.nske svetské 
hymny pr e mužský zbor, btcie 
nástro je a lHu·lu od Otara Tak
tak ii!viliho predn iesol Pra~~ký 
mužský zbor a mužskA skup ina 
Slovenského filharmonického 
zboru pod vedenlm l\1iro~tava 
Košlera (zbormajstrom bol af 

·Pavol Baxa 1. Spolut'tčtn kovanie 
hat·flstu Miroslava Vildnt~I'A, 
tympanistu Vl adimfra Bitnera a 
Iva na Morka (zvony ) podpor i
Io far ebno-kolor lstickú nálndu 
cl ielll, v ychédZfl jtí r:el Jo z gruzl n
skello melasu u polyfonického 
vedeni a n t u ~ských l1lasov. Za
ujímavé využltJH r oznorodých 
sólislickýc: h vstupov (až po fal
zet) zvýraznilo Takta l; lšvtll flo 
smerova nie k take t koncep~..n 
opusu, ktor ý chce predst t~ \ • ( 
l'OZnorortó veden ia h la~ov v pó 
so iJJvom t iiTI IJ i'OVO ITI rúC I'Jil. 
Sk lac1a tal - · lnsptr(waný kru· 
~ou g ruzlnskn l l'o lldôrnej ll ucf · 
by - tu vellomH noo pú~ťa d:'l
mácu l radlclu. trunsplJ iltl ltl ·u 
do zložiteJ zbnrovet fakt úrv " 
ozdobu je tel1to Pr incfp 7.Ht1Ji
mavými ( no pro~tým i l urnil 
rn en l.am l sprtcvod nf r h !115tr u· 
m~m tov. Opretie sa o sta rob ~ .ú 
demácu li terárnu lvri ku. k tor Pj 
15úO· ročné t rvani e 10 svojsk~·m 
zázrakom kultl1J'Y gruzfnsknho 
národa, bolo pod netom, odpi 
chom o lnspiJ'ačným zdrotom 
k naplsan iu .,svetských tw
mien". akejsi oslavy rtur:ha Gn l 
zíncov. 

~. URSINYOVA 



Komorná tvorba 
·slovenských 
skladateľov 

Recenzova t koncert sloven
skej tvorby, na ktorom navyse 
odznejú tri premiéry (10. ok· 
t6bra o 22,00 h v Divadelnom 
štúdiu VSMU) je riskantné. Iba 
vtedy azda menej, ak Je recen· 
zentovou ambťc10u poduť iba 
niekoľko svojich dOJmov. Prá· 
ve to mienim UI'Obiť. Podotý· 
kam este, že v najnovšfch prá· 
~ach z hudobnej estetiky, sna
ztec·ich sa chápať hudobnú ko
munikáciu v širokých re láciách 
- ej krl!ike jo jej súčasťou -
sa dojmy, čiže subjektívny 
aspekt vnfmanla značne reha
bilituje. SkúmaJú sa jeho me
chanizmy, najmä to, zo objek< 
tfvna faktlc!to dlela sa dotvá
ra a realizuje až. v zložitom 
proceso duchovno-praktického 
pôsobenia na ludf, s dialektic
k ými spätnými vllzbamt. 

Jlílius Kowalski je v komor· 
nom žánri overa viac ,.doma" 
ako v symfonickom. Tento do
jem - okrom autorovej profl· 
lovej pl!ttne- ml potvrd!lo aj 
8. sláčikové kvarteto. Povedal 
by som, že je melodicky svieže, 
vyrovnané, plynúce so sympa
~i ckou samozrejmosťou, 11ž uhla
dené. V čom vi cl ieť jeho oso
bitosť? Azda v pôsobivom Lar· 
gu. Dojem z neho podpori lo 
uvoľnene muzlcfrujúce Trávnlč
k ovo kvarteto. 

Nespomlnam sl, k čomu zo 
!;lovenskej llUdby, ba umenia 
vôbec, by som mohol prirovnať 
De profundis, suitu pre bas 
klavir a violončelo na texty T: 
R6iewicza od Romana Berge
ra. Je to nanajvýš a zámerne 
apelattvne dielo, kde SH prernu
\a textová zložka s hudbou, su
gestivitou Interpretác ie (S. Kop
~ák, J. Salay, j . Podhot•anský) 
i zvukovo-optickým dotvorenhn 
do jednoty. Mélj dojem vznikal 
priamo, bozprostt·edne som vní
mal zmeny vo výraze, texte 1 
hudobnom materiá ll (citácie 
pesnl tky-riekanky Osievame 
mllčku ... , Dies ii'ae, durové 
r ozjasenle klav!ra, účinné pro· 
tlpollybom. s versaml, kanlilé
nu violončela): no nedovolí li 
ml proste aby som Jeh rozobe· 
raJ , posudzoval, lebo moje vn I
manie sa spolu s nimi ubera
lo stále ďalej. Po skončen! I.Jol 
môj dojem natoľko celistvý, ze 
z neho doterHz neviem vyab· 
strahovat podstatu, čo by De 
profundis aspoií nliznakovo cha
rakterizovala. Prieči sa verba· 
llzovanlu, lebo nie je spoč!ta
n!m obsahu, obraznosti, tech· 
niky jednotlivych zlozlek, ale 
celkom novou kva lllou. Pocho
piť ju kongeniálne čl už úvu· 
hou alebo teoreticky, nebucle 
ľahké ani pro nusledu jú ce ge· 
net·ácle .•• 

Nebolo ml jednoduché vní· 
mať po prestávke 1. sláči .kové 
kvarteto " Events" od }ut·aja Be
nosu. Neviem, alw sa Iní do· 
J<aza ll preorlentove t 1111 celkom 
mý svet, problém, zámer, zvuk, 
1var, no môJ dojem ostal na 
úrovni počúvanlll " pozdd!a", z 
ktorého sa tu 11 tam vynárali 
zm \'sluplnejšle tóny, uemajúc 
~Jiu ma dlhSie niesť so sebou. 
Uz1tt1čné boli dve veci: pre 
nás je ol!ítka eufoničnosti a 
d I'-OIIHtHnostl moderne, súčas· 
n}·mt prostriedkami riesene1 
hud lly e&te vefkou záhadou, le
bo tažko postihUJf'm r. vnutorné 
vzťuhy v dannj štrukt(ll'C, kto· 
ré ju tvoria. To uz n t~:~ sú vzta· 
hy na úrovni akordov, ale vaz. 
by oveľa suiJtUnOJšie, nespeje· 
né natoľko s fyziológiou uch11 
ako s veuomim. Druhá: nado· 
cei'\u jeme zatla r nesmiernu d<l 
l ežltost percepčn o·interpretat· 
ného kontextu, v akom dielo 
zaznie. 

Ani Avvllnimento ricercado 
pre dve slé~ikod kvartet6 a 

dychové kvinteto od Jozefa Ma
lovca nedokázalo llyť tym dOJ· 
mom , ktorý by bol "zrustl", vo 
mne zážitok z Bergera. Pritom 
som dúfa l, poznajúc dosf do· 
verne autorov ~t9 1, že hy nfm 
mohlo by ť. Ved Malovec - to 
je vyrovnanosť, pokoj a úlava, 
jeho hudba vie doja ť svojou 
krehkou skt·omnosťou. Zrazu 

Bratislavské dychové kvinteto. 

táto bola až prfllš nevýrazná, 
na čom sa vša k celkom iste 
spolupodieľala nedotiahnutá in
terpretácia. 

Na záver len zopakovan ie: 
mo je dojmy vlastne nehovoriA 
o jednotlivých skladbach, ale 
len o súvtslosll11ch, čo sa me
dzi nimi stali v priebehu jed
ného neobyčajného koncertu. 

Niekuľko faktov nr.gallvne 
poznamena la matiné, uskutoč· 

nené v rámci BHS (ll. 10.) v 
Zrkadlovej sieni Primaclá tnel1o 
paláca: bola pracovná sobotu, 
mnohi potenciálni záujemci ho· 
li de1' predtým na I<Oncerte slo· 
venske) hUdiJy dlho clO OOCI, 
v prvej poloVICI museli uspot·ta
datelia meniť progrllm. Za to vy 
ntkajut:lm spôsobom sa pred· 
stavili In terpreti: Duo j indrich 
Pazdera - Cyril Oianovský mO, 
podľa môjho názoru, veľké per · 
spektfvy p1·eciuvSetkým vo sVtl· 

jej umeleckej rovnoconnosll, 
f..tllrá JC VSUk typCJVO OUJiS II<J. 

Pazdera reálnojš! " uremysl'n· 
vý, Dlanovsk9 funtnzijnejsl u 
vynaltczuvý. V spolol!noj pni 
cl nod dielo1n ntózu vďuko to
mu preskoé!ť vzuJomno lnsplru · 
tivne ISkry, ktoré ozvlástilUJÚ 
potom Icl! prejav u dlivajú mu 
pečat tVOJ'IVéhO ponoru. U~ dOV· 
nejste to potvrdili: Poému ma · 
caii1'C od Eugena Suchoňa, kc!A 
ob]avtli nove rozmery zvukuvé 
a vyrHzovo-lnterpretatné; a 1 
na recenzovanom koncerte to 
bolo ZJavné. Plne zau jtllt uež 
Fresky od Andreja OCenáiia, 
hoci v nich l novu júc1, osobitý 
pl'lstup nebol natoľl<o zre te! · 
ný. Do tretice sme poCuli rov · 
nako známy a mnóhýml nail1-
mi huslistami naštudovnný opus 
Oezitlera Kardoila, jebo Tri 
skladby. Viktor Simčisko Ich 

hral s plnou, pre neho pl'fznač· 

nou disponovanosťou, muzikál· 

ne a šťavnato: škoda len, Ze s 

jeho poMlfm plne nekore&pon 
dovalo miernejšte nasadenie 
Heleny Gáfforovej akoby 
viac doprevádza Ia, než spolu· 
tvorila zvukov9 a v9razový svet 
leJlO extrovertnej hudby. ľo 

prP.stávke sa polorecitálom zo 
súčasn ej tvorby predstavilo Bra
tislavské dychové kvintato. 
Uvlecllo šesť invencii od ta· 
lianskeho autora Renata Oio
n isiho, premiéru Druhého dy
chového kvinteta slovenského 
autora Mira Bázlika a premiéru 
Dychového kvi nteta madurské· 
ho autora Tibora Sáraia. ( Všet· 
ky tri die la sú venova né náš
mu telesu. J Bude pomaly no
sen fm dreva do lesa pfsat ll 
prednostiach Bratislavského dy· 
chového kvinteta, o jeho ne· 
zlyhavajúcej technickej Istote, 
perfektnej súhr e, štýlovosti. 
Zdobia Ich vavr!ny z domova 
l zahrunlčia, ceny, dedikácie 

Snimka: L Grossmann 

skladieb. Všetky svoje schop
nosti demonštrovali aj na re
Cenzovanom koncerte, no abso
lutórium tentoraz nemožno dat 
autorom. Azda je odvahou hrať 
naraz torko moderny, lebo s~a
datelia často použ!vajú tlo !~té 

pi·ostrlellky, charakteľistický 

spósob hry jednotlivých nástt·o
jov a u poslucháča SH dost.t· 
vuje ún11va. V Dionistm su ntl· 
wv dal spájať s Com1ou, no u7. 
nie s tvorivou kompozičnou in

venciou - celo!< dýchal ľ<icl· 
nosťou, myšlienkovou zriede
nosťou. Miro Biizlik sa v ostat
nolll čase v dvoch kvurtelllclt 
l kvlntet(lch ukázal z Inej stru· 
ny, nc2 ho poznáme z Jeho vt·· 
cholných opu~ov, oratória Dva
nást u Cantlca. Tam je jeho JA· 
Z)'k syntéZOU VIaCerýCh i;tylJs· 
lických prvkov, nad l<torými 
dominuJe s1lny, emot!vne ucho· 
pený zámer: obsahovo obrazná 
vrstvH je vytvorená vnfmutcľ· 

nynu intonačnymi jadrnrn1. V 

"omornycb opusoch sa tohto 
~pôsol>u, nepochybne prispieva· 
jucemu ku komunikatívnosti 
zrieka. ale !Jo tio .,utu ju jo" uz 
do takýclt tvarov, ktoré na pr· 
vé poč utie nemožno dcs 1 frovať 

Prej11v tuk zbkava - l;elkUJn 
obecne vzute - na l:>ucasnoi>tl, 
a le stráca na učinnostl citovct 
u a llohavos!l a myšl1enkovet 
presvcdčivostí. LJumnicvani !>ft 

ic aJ p1e Druhé dychov6 kv1n 
leto te prlznačn9 Istý vnutor· 
ný rozpo1·, povedal by sotil od 
h eil ,.núten1a sa" do donôho 
&týlu. Pocht~pitefne, )e to IlJa 
môj lntultivny dojem, nič ne 
hovoi'Jaci o Iechnicl<om zviOd 
nut! diela, jeho štýlovej kohe 
rentnostl a tektonickej vyviíZe 
nosti . Mus!m všHk znovu o zno 
vu zllôrazi1ovať, ze to vi.eJ ko 
je l bo predpoklad. Vôbec ni (: 
je piH'ttdox, že najlepšie di ei!J 
nn)vuj(J plno "chýb" ...:. no pO 
sobiu. 

IGOR PODRACKf 

DEZ IDER KARDOS: 6. SYMFONIA, OP. 45, SLOVAKOFONfA, 
OP. 46, SLOVENSKú FILHARMÓNIU DIRIGUJE L. SLOVAK 
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Azda nebude nosenfm drevtt do lesa pri pomen úť si, že dlelil 
nd tejto platni sú nielen doterajš!ml Ka rdosovým1 vrcholnými 
tvor1výml činmi, ale zárove1~ pôsobivo dokonalými prejavmi 
L'ýdzeho slovenského niírodného symfonlzmu a záväznými hod
notami v pomer e k ostatnej vznllwjúcoj produkcii. V mno· 
hýc!l ohľadoch ju vysoko prečntevajú a práve na to sa me· 
kedy, vo vfre vZ:dy nových udalosti a pi·emléľ, zabúda. Zre
lo!.t týchto skladieb a ich duchovné bohatstvo, ma)stľovský 
tvm· a citová i myšlienkovú závuznosť Im zuručujú, že prelr· 
V<IJÍI tento čas a ostanú aj v bud(tcnostl. 
~lovenská hudba sa Illu niekoľko clesnťi'OCí 1110i.e pýšiť kla

~irky rni hudobnými dielami, pre akó je okru111 iitruktúrno
tcchnickel dokonalosti pľfznučná obecná zrozumttefnosť a ak
ccptovatefnosť, zosúladenie w dlvtduulneho preJavu s duchum 
naroda. V nasom symfonizme prcdstuvu ju takéto archetypuvé 
dJUia Slovenská suita j. Cikkera a Metamorfózy E. Surl10i'la -
a teraz už aj Slovakofónla D. Kurdoša. l kecr jej názov nie je 
prilii; fúbozvucn y, hudba vsetko vynah1·udzuje. Goralská téma 
prechádza v roznych obmenách a forb(Jch štynni vanáciami 
(pomaly - r9chle - pom11ly - rýchle) ako z!í"ladné lnto
uačn6 jHclro. je to Mrna, tádumčtvá melódiu, ktorú vie KoJ•doš 
nlujstrov~ky výrazovo znieniť v opak, rytmizova ť a dynamizo· 
vat, no predsa len vtlllč i la svojou povtthou ráz celému dielu. 
l:lenkom inšpirovaný sklada teľ drž! na uzde svoj temperament, 
s !ii s kou - a tuk trochu s pokorou - mu ľu1e farebný hu
dobný prúd, slobodne sa rozv!ja júci, mllkký, pósoblvý. Tu 
~!i nestriedajú úseky hudobnej fo rmy, ale pl'lrodzene sa odv!
JUjú nálady, s nevyhnutnosťou vyplývajú jedna z druhej. Kar· 
dosovské idiomy motorického vzopätia sn dostávajú na druhý 
plán, respekl!ve sú v Slovakofóni i upla tnené funkčne, decent· 
ne. Descendencnému charakteru témy zodpovedá tiež utišujúci 
su, spomaľuJúCI hudobný pohyb. Je zaujlmavé, že ntlznak rejto 
gora lskej uspávanky zapotujeme v čelestových záveroch dvoch 
casti z predchádzajúceho Kardoilovho opusu, 6. symfónie. Ge
netické prfbuznostl medzi n imi teda sú. no dikcia symfónie 
jP Iného, nie muliarskeho rodu. Pre t1U je charakteristická 
,.výrazová prudkosť, dynamickosť, hustotu faktúry" (ako v dob· 
re naštylizovanom a ohsa?:nom texte na obale p!še M. Fôl dešo· 
vií J. takže výsledný tvar môžeme zaradiť medzi také projekty, 
ktoré mienia predovšetkým dJ·i;ať pi'St na pulze súčasnosti. 
lrttvda, o to úéinnejšie zapôsobl silné, veľkolepé (gradácia 
pred záverom!) Largo, využi vajuce - podobne ako tretia 
L'lisť Slovakofónle - prehovoi' slličikov na vyjadrenie najvrúc· 
ncbicho spevu. 

7. povedaného je zrejmé, zo t.adlslav Slovák stál s orches
t rom Slovenskej filharmónie pred náročnou úlohou a zvládol 
ju po všetkych stránkach jedi n ečne. Nazdávam sa, že dirigent 
dLíverno poznajúc! Kardošov štý l sa tu v plnej miere dokázal 
podriadiť jeho novým tónom a stotožntf su s jeho hudbou. 
Ntqmti v Slovakofónil obdivujeme mäkkosť zvuku, k rásne sóla 
husH, f lauty, hoboja a vnútorne uvoľnené plynutie, k torému 
v&ok nechýba cHová rozochvelosf a n11llehavosť. Prec!zne 
odmeriavanie sily vréholov umožnilo Slová kovi vytvoriť plils· 
llck9 zvukový reliéf, do ktorého sa v pt•avý čas zapája každá 
myšlienka, fa rba cl nálada. O perfektnom zvládnutť brlskných, 
motorizmom hnaných mtest Kllrdosových partitúr Slovák. už 
neraz presvedčil : tu spoznávame jeho umeniP v celistvej, dia· 
lckllckej súhre temperamentu a pokoja, viíšne a ettu, rozma
chu a múdrej vyrovnanosti. V lntenciAc!l majstrovskej, krásnej 
hudby vznikla teda tiež lnterpretacnli krelíclo vysokej tvori
veJ úrovne. - ip-... 
JOSEF SUK: SJIORY (Ctyi'! zpevy pro muil.ský sbor na slova 

lidové poez ie up. 18. Tri zpiivy pro smi~ený sbo t· op. 19 
a 0Bsct zpevil pro ?.enský shor na slove .lidových pfsnf 
sl ovunských s duprovndem k lavlru na čtyi' i ruce op. 1!1:1 

PR/\ZSKÝ .FI LHARMON JCKY SBOR - SBORMISTR JOSEF VE· 
S ELKA 

(g) Supra pho n, Stlll'eo, 1112 26!3 G 

Na nás trh sa clostala vzácnA platľ\H Vfl l:kého významu. Mož· 
110, ze každý so 11111ou nebude stHllasit, ttlc Sukove zbory px·ed· 
stavuj(t vokéllnn -;l<Vosty <I nepost ní tluteľne dotváraJú profil 
hudby na zai:Ia tku nášho sto roi:JU. Pre!Jovot•lJ tu vždy ma jster, 
kto t•ý hlboko l.lti l text, ma l zmysel pre proporčnosť zborovej 
kompozície a vccl el suges!fvnu vypovedať obs11h textu alebo 
cieľový zámer. Prvé Styri spevy sú na slová srbskej ludovej 
poézie, akcentuJú typický vzdor a určit(! baladlcnosť, v pos
led ných Desiatich spevoch pLit vych11dza zo slovensk ej ľudovej 
poezw. JosBf Suk je vokálny poet, č love k, ktorý často cez 
~voju l ynckú citlivost vie vypoveda ť l zévH2nej1H obsah. Kom· 
pozlcna f<Iktúra je jednoduchsla ako ·v jnho symfonických dle
locli. Výstižnejsle možno o neJ poveda t , žP je uvážlivá a m11 j· 
strov~ky op 1·osťuje základnCJ fakt (Jru od vsetkých zbytočností. 
Zdá sa mi však. že este v!ll.:šla záslu hu patr! Interpretom. Je 
to tnterpt·etované n<t hi·a nicl skutočného nlfljSII'ovstva, doko· 
nale precftené. skvele clekl11 mované a čo je zvll\šť pOZllrll· 
hodné, že vysoké hlasy sklbujú ce lé kompoz!cle, ZIIObľujG ich, 
r.neil\ujú. Neviem, čl máme na Slovensku tak9 majstrovsk ý 
zbor pre koncertnú zhorovú lflei'IIlúru. Mám totiž na mysli t ll 
fflrulHl ú jednotu hlasov9ch slwp!n, ,.dJ'IJVOsť" hlasov i obrovské 
skúsenosti zbormajstrA, ktoré tento umelec celý život zbiera l, 
gradoval , súm v sebe triedil , aby Ich r111pokon vydával v tak 
priezračn ej umeleckej čistote. Odporllčnm platňu každému, kto 
chce nasať trochu hrdosti nad tým, :le sme ne pralome storoč! 
mal1 u nás také veľké skladatersk{l zjavy s tnkým svojsk ým 
kompozi~nym myslenfm a takým nohyntlclm spoločenským 
dopadom Ich tvorby z. NDVACEJC 



NAS ZAHR~!\NIČNÝ HOST 

CHRISTINA 
ANCELAKOVÁ 

Záverecné pt•edstavenie Verdiho 
Trubadúra na tohtot·očných Zá
mockých hrách zvolenských bolo 
sviatkom dramatického vokálneho 
kum~tu, sviatkom štýlovej verdiov
skej interpretácie. Zásluhu na tom 
má bulharsko-slovensko-španiel
~tko-rumunské kvartetu predstavi
t~:ľuv hlavných sólových partov. 
S11edkami tohto v naAich reláciách 
uekaždoden111iho večera, bola pol
tisícka nadšených stredosloven
ských divá kov a val'i tucet Brati
slavčanov, ktorf nefutovali čas, ne- . 
zľakli sa cesty, netypického chla
du tohtoročných júlových večerov 
a v~elíčoho iného. Kto neboJ pri 
tom, nech radšej zdržanlivo poml
čf. Zahraničn{ speváci predstavujú 
špi čkové zjavy svojich 'operných 
kultúr a sft pojmami aj v medzi
národnom kontexte. Španiel Fran
cisco Lazaro bol chronologicky 
jedným z prvýc h iberských teno
ristov, ktorf v poslednom dvadsal'
roči prenikli na svetové javiská, 
rumunský barytónista Dan Iorda
c hescu spievaJ v posledných pät
nástich rokoch var i na všetkých 
ve fkých opern ých Mciínach vrátane 
S1:aly (v sezóne 1974-75 v naštudo
vanl Belliniho Puritänov po boku 
Freniovej a Pavarottiho) a mladá 
bulharská mezzosopranistka Chris
tin a Angelaková predstavuje sa v 
nasledujúcich riadkoch. 

J,e to je dávno za nami. Co vlast
ne robíte na prelome októbra a 
novembra Christina Angelaková? 

- Vyba Tujem "mexické kufre" 
ll zliroveii sa už pt•i p rnvujem na 
tfnl~ iu cestu. Tentokrát len na skok 
ou Sofie - do Atén. V Mexico Ci
t y som v úlohe Ulriky z Maškar
ného bálu debutovala na americ
kom kontinente. 

Doma si vás prlliii neužijú ... 
- So sofijskou Národnou ope-

Bulharská mezzosopranis tka Chris
tina Angelaková ako Azucena v 
banskobystrickej inscenác ii Verdi
ho Trubadúra predvedené ho na 
tohtoročných Zvolenských h1·ác h 
zllmock9ch. Snlmka: K. Miklói;i 

rou má m zmluvu na dvadsa ť pret!· 
stHvcnl v sezóne, jej veľkú čas ť 
trávim na zahraničných javiskAcll. 

V sedemdesiatomtrel'om ste zis
kati pr vít cenu spomedzi ženských 
hlasov na Medzinál'Odnej súlaži 
mladých operných spevákov v So
fii ... 

- Nemenšl význam v mojej 
umeleckej biografii malo dvojroč
né štúdium v milánskej Scale s 
rnaest t·om Pastorinom a lcgenclár· 
nou Glnou Cig novou. Už počas iHu
clijnóho pobytu s pievala som v Sca
le Ulri ku, ]okastu v Kráľovi Olcll
povl a Erdu v Zlate Rýna. Od tých 
tiHs som jednou nohou vlastne 
stá le v Taliansku. 

Kde vbde? 
- V Scale, v janovskom Carlo 

Fcllce, v benátskom La Fenice, v 
Tea tro Massimo v Palerme, v Tcut · 
ro Rcgglo v Parme (s povestne 
najprlsnejšhn puhlikom na Appu
ninsko111 polostrove). v RitTIO, Tli d
ne, NeRpoli, Bari, Modene. ~plevata 
som už aj vo Viedni, v niektorých 
7.á paclonemeckých divadlách, v Ni
ce, Mo nte Carlo, na fesllva le ta-

List z Budapešti 
Začiatok 97. opernej sezóny v 

známej budove Miklósa Ybl(l je 
nepredvídane dramatický. Priam 
~oiCllJúco zapôsobila v prvých sep
tembrových d1ioch zverejnenó 
sprtlva o nekompr omisnom preru
sení pr evádzky na scéne Státnej 
opery v Budapesti. 

Takmer storočná budova, ktor ej 
t echnické zariadenie sa počas ;e; 
existencie sotva zmenilo, le zreld 
na rekonstrukciu. Podľa pôvod
ných plánov sa malo začat s r e
konstrukciou u't v roku 1976, ale 
pre r ôzne umelecko-technické prí
činy sa termtn presunul na r ok 
lf.J3. Pravidelntl predsezónna teclt
nirká kontrola Javiska mala však 
neočakávane smutné výsledky. Zis· 
tí l o sa, že nosntl konštrukcia spod
n~ho a horného Javlskovélw pries· 
tor u · podľahla nepredvldane prud
kemu zostarnutiu a dostala sa do 
takého kritického .. pre každodennú 
dynamickú prevódzku nevyhovujú
ce/lo haváriJného stmJU, že kom 
pletne pr ipraven(! sezóna sa mu
sela odrieknu(. Napriek tomuto 
smutného osudu, kompletné rekon-

štrukčné práce nemôžu byt 
promptne začaté, nakoľko neruse
nó. prevódzka na druhe; scéne v 
Erkelovom divadle fe plne viaza
ná na administralivno-sk(t!;obn~ 
pnestory materskej budovy. Pre
chodne bude slúžiť materskó. bu
dova naďale; týmto ([čelom, ba do
konca po fixovant javiska /1Udfí. 
tu pr avideln{! koncerty Filllar mo· 
nicke; spoločnosti . 

Popri tejto neutešeneJ skutoč
nosti v historickej budove, v !Jrke
lovom divac/le sa podla plál \ 1 roz
svietili svelltl k slóvnostnému otvá
raciemu predstaveniu ntlrodnet 
opery "Bónk bán" od Ferenca Er
kcla. Sklamant boli ll, ktorl sa 
tesili na prvú lzostu;úcu hviezdu 
sezóny Mirellu Fr eniovú, ktorá sa 
mala predstaviť v Budapesti ako 
Mim/ a Desdemona; pre náhle o
cliOreníe odriekla obidve vystape
nia. 

Wanda Barglelowska. mezzosop
ranistka varSavsk~ho Veľk~llo di
vadla, sa predstavila naJprv v kos· 
t ýmoch princezneJ Eboli, potom 
ako egyptsktl kr6lovská dcéra Am-

jubileum operného herca 
Operná tvor ba dvadsiateho sto

roc ta si ani v svetových reláciách 
notnože sťažovať na nedostatok 
vyrHzných interpretačných osob· 
nosti. PodstHtne menej jo už tych 
herecko-speváckych zjavov, ktoré 
Sél rovnako samozrejme cltla vo 
frlíze mozartovskej, čl verd iovskeJ 
kantilény 1 v modernej hereckeJ 
expresii a pal'lant\ovom sprec hge· 
songu súčasnej tvorby. jednou zo 
svetlých výnimiek Je jubilujúci ta
llunsky basista Nicola ROSSI-LE
MENI (nar. 6. novembra 19?0) . -
\'pl1d dvadsa (šesťročného čerstvé
h o a bsolventa p ráv nickej fa kulty 
na na jväčšie talianske javiská v 
p rve j povojnovej sezóne bol impo· 
zantný. Debutoval Musorgského 
Vurtaumom v Benátka<:h, a to po 
boku takých hviezd svojho odbo· 
ru, akými boli Tancredi Pasero 
(Boris Godunov) a Boris Christoff 
(Pt men) . Ešte v tom Istom roku 
ho p r lvllala vet·onská aréné\ 
(llamľis v A ide). kde o rok neskOr 
bol ZAinteresovaným svedkom -
v kostýme Alvisa - pri legendftr· 
nom debu te Márie Collasovej. Dll!o 
na seba neda li čakať ani pozvania 
zo Sca ly a Metropolitan Opery. 
VIac než dvadsa ť rokov nadchýnal 
Rossi-Lemenl na najväčších oper-

ných scénach charakterovo živými 
a vokálne brilantnými postavami 
sVOJhO neobyčajne širokého kla
sického repertoáru. Táltl galória 
zač!na Händlovým Júliom Caesa
rom a obsahu je ndročné partie 
mozortovskó (o. \ Leporella l Gio
vanniho), rossiniovskó, ctonlze t
llovské, belllnlovskó, verdiovské, 
veľké úlohy v dielach fra ncúzskej 
opery 19. storočia. Roky patr! k 
nHjvyh!aclávanejšlm predstavlte
lom všetkých troch Meflstov -
Gounodovho, Boitovho l Berllozov
ho. V talianskych naštudovantach 
nemeckého klasického odkazu je 
Orestom, barónom Ochsom, Olli
la ndom, kráľom Heinrichom z Lo· 
hongrlna, Kašparom z Carostrelca 
l Pizart·om. Syn Taliana a Rusky, 
prvotriedny spevák a vetký cha
rakterový herec hýri dispozlclami 
aj p re velké postavy ruskej klasi c· 
kej opery - Ivana Chovanskóllo, 
Doslfeja, Cerevika zo Soročinské
ho jarmoku, Korsakovovho Ivano 
Ht•ozného a najmä gigantickú po· 
stavu Borisa Gocl unova, ktorú vy · 
tvllral do sto päťdesia tkrlit, vo vo· 
ronskej aréne l v BoTšom - v 
dokonalej ruštine. 

Ve!kú časf umeleckých sil, naJ· 
mä v zrelom veku, venova l ten to 

llanskeí opery v ~llbau, na Ka· 
nát~kych ostrovoch. 

VO repertoár? 
- Rossiniho Angelina (Popo luš

ka) a lzabella (Talianka v Alžl
ri), Belliniho Adalgisa , Donizetti
ho Leonora z Favoritky, jane Sey
mourová z Anny Boylenovej, k rli
Icvná Al21Jeta z Márie Stuartovej, 
Verdiho Azucena, Am neris, Eboll , 
Ulrika a mezzopart z Rekviem, Lau
ra v Gioconde, princezná v Ad t'ill · 
ne LecouvJ·eut·ovej. Zo s lovanské· 
ho repertoá ru najčastejšie s pievam 
Ofg u z Eugena Onegina, Marfu z 
Cll ovanščtny a Marinu Mnfškovú 
z Borisa Godunova. 

A komor ný spev? 
- Na piesne ntet času, a le kon

cer tné pód ium, to sú a j ver e jné 
rozhlasové nah rávky koncer tných 
predvecien! opier v Tu rfne, Milá
ne, čl Rlme, takisto, povedzme, 
Rossiniho Stabat ma ter , či Malá 
Missa so lemnis. So slávnymi Vir
tuosi di Roma a nemenej kvalit
nými Solistl veneti spievala som 
v oratóriách Vivaldiho a Ca vail i
ho. Na pOcte Akadémie sv. Cecllte 
v Rlme účinkovala som pod tak
tovko u Pot ra Maaga v Janáčkovej 
Glagolskej omši spolu s opernými 
kolegami - tenorlstom Vertanom 
Luche tlim a basistom Pa olom Wa
shingtonom. 

Najs lá vnejil pa•·tneri? 
Montsel'l'at Caballéová, Franco 

C01 e li i, Luciano Pavarotti ... 
S ktorými vefkými dirigentmi 

str. doposiar spolupraconli? 
- Najviac som umelecky ziska

la od Maaga, SéiWil lli scha , nebo hé
ho Američa n a Thomasa Sch ipper
sa, od maestrov Molinari ·Pradelli
ho a Gavazzenlho. Velmi inšpira
tivne sa pracuje s Brunom Ba rto
lettim. 

S akými tlmaml ate spievali pos
ledné predstavenia Trubadfíra pred 
vystúpenlm u nás? 

- Spomeniem na Ilust ráciu há 
ci fll n len posleclnó partnerky v úlo
hP T.eonory - 1110j11 s t!l vnu k ra ja n
ku Rajnu Ka ha Jwansk ú, mladú ta
liansku pr imacio nu Katiu Riccia
rc!liovú a žiArivú stá li cu Renatu 
Scottovú. 

Zaznamem1l: RRANO DANULTe 

ncrzs, a tato teJ kreáciu som mal 
moinosť z llľad/ska sledovať. 
Umelky1la sa vyznačuje predovset
k.ljm pekne sfarbeným, dobre ovlá
daným, obJemným a plnozvučným 
hlasovým materió.lom, pričom JeJ 
~t!}l tvorenia tónov a spôsob vy
spievania melodických oblúkov 
jasne prezró.dza (tspešné talianske 
skolenie. Je; herecký pr ejav bol 
vsak poznačený akousi meravos
t'ou a z komplexné/lO charakteru 
postavy vyzdvihla iba črty miluJú
ce; ženy, bez patrične; lzrclosli a 
vznesenosti svo;lw kráľovsklilw 
pdvodu. 

Predstavenie malo dobrú úroveii, 
dominovala perfektná, rytmicky 
sv!eia dirigentská práca riaditeľa 
Andrása Milltllya a nezvyča;ne dy
namicky cllápanó postava Ramfisa 
vu veľmi presvedčivej inter pr etácii 
Ferenca Begó.nyiho. 

V tomto búrlivom obdobi života 
Státne; opery začína vydó.vať Hun
garoton historickú sériu archív
nych rozhlasových záznamov ako 
1-ivú pamiGtku slávneho obdobia 
9li·ročnej histórie opery v Buda
pesti, kect predstavenia dir igoval 
Dl/o Klemperer. 

jOZEF VARGA 

ojedinelý operný herec !nterpre
tiicii modernej opernej tvorby. 
Pizzett iho Lazar v jairovej dcére 
a Auriga vo Fa idt·e, ústredné po
stavy v operách Rosselli niho a Ro
tu (známy aj ako autor hudby k 
najväčš!m filmom Viscontiho a 
Fe ll iniho ). v Nitpoliho Dubrovskom 
(podla Pušl<ina), Zo fredov Wa lien
ste in, gróf Sa ll nn v Muscovom Ge
pardov l (postavu vo filme L. Vis
conliho stvárľlovaná Burtom Lan
casterom) - nad všetkými týmito 
prlle2itosťnml týčiac! sa Eddie 
Carbone v svetoveJ premiére Ros· 
selliniho Poh!adu z mosta a Bec· 
kett v prvom uveden! Plzzettiho 
Vraždy v katedt•ále .. . Hned vedfa 
postáv pôvodnej talianskej oper· 
nej tvorby zauj!maj(t v umeleckom 
pro fi le Rossi·Le moni ho miesto Blo· 
chov Macbeth, Pt•okofievov titulný 
hrdina Hráča, Milhaudov David. 
diabolský Claggart z Billyho Bud
da (Brit ten). Bartókov Modrofúz 
u Bergov Vojcek. Pri stručnom 
opise originálnej a bohatej !ud· 
skej l umeleckej osobnosti Nico· 
lu Rossi·Lemenlho nemožno o blsf 
konštatovanie, že je a j majstrom 
slova (vyšlo mu kni žne niekoľko 
zbierok b[lsn! ), že hol na jprv za. 
ťom Tulia Set·aľtna a potom man· 
želom slávnej rumunskej, v TA· 
liansku pôsobiaceJ sopran istky 
Virg inie ZeanloveJ. -BJ-

~ZAHRANIČIA . 
Pri pt•flditostl 100. výrol:!ia smrti J. Dffenhacha us po

riadala Opera " Kolfne v diíoch 4.- 17. októbra vefklÍ 
Offenbachiádu na počesť kolínskeho rodá ka. Ovodn ým 
predstavenlm bolo predvedenie baletu ")acctues" od 
J, Burtha a J. Ul richa ( 4. X.). Domáci operný súbor 
prispel do p1·ogramu podujatia viacerými preds tavenia
mi opery "Hoffmannove rozprávky" (dirigent: J. Prit· 
chard, réžia: M. Hampe) a operetou "Perikola" (d iri
gent: G. Fischer, réžia : J. Cox) . Operné itúdio uviedlu 
niekofko Orfenbachových jednoaktoviek - " Fm·tuniu'fá 
pieseň", " Zásnuby pod lampášom", " Dva ja slepci", " Man
žel za dverami". Komická opera z BerUna sa predsta
vila Felsensteinovou inscenáciou operety " Modrofúz'' 
(7. X. ) a scénickou feériou "Cesta na mesiac" (réžia: 
J, Savary, 10.-·- 11. X.) . Na záver vystúpil bruselský Ba
let 20. stor.očia vedený M. Béjartom, ktorý programmn 
"Galté parlsiéne" vzda l poctu pal'ižskemu s kladatelovi -
zakladaterovi operety. 

Podobne magistrát mesta Offenbach (NSR) usporiadal 
pri tejto prfležitosti v rozpäl( 4.-18. októbra viacero po· 
dujatl pod názvont Offenbach v OHenbachu. 

K blížiacemu sa 100. VSil'Of iu založenia Berllnskej m
harmónie (1982) obdržali tvorivé objednávky na vznik 
nových diel viaCCl'l renomovaní skladatelia súčasnosti: 
Leonard Bernstein, Hans Werner Henze (venuje orches
tru svoju budúcu 7. symfóniu) , Krzysztof Penderecki 
(predstavi sa Violončelovým koncertom) , Alfred Schnitt· 
ke (komponuje pre túto príležitosť Koncert pre husle 
a violončelo) , l sang Yun a Udo Zimmermann. 

Na 4. filharmonickom koncerte Filharmonického or · 
che11tra mesta Norimberg uskutočni sa 5. U. b. r . európ. 
ska premiéra nového di ela Witolda Lutosla wského. Jeho 
" Noveletty pre ot•chester" (1979) zaznejfí v ndtudovanf 
dh·igenta Gabriela Chmuru. 

Mestu Londýnu pribudnú v roku 1981 nová koncertn' 
aieň s kapacitou asi 2000 sedadiel a divadelná sála s 
1100 sedadlami. No•á budova s oboma sálami, Carbican 
Hall, bola peatavená na objednávku mesta Londýn. Svo• 
je koncerty bude v nej dávať London Symphony Or• 
cheatra. 

V Carnegie Hall v New Yo1•ku predstavil sa nový or• 
chester - Amel'ir.an Philharmonie Orchestra. Dirigentom 
prvého koncertu nového orchestra bol Joseph Rohan, po· 
chádzajúei z Cejlónu. 

Na U. dirigents kej sfíťaili Hansa Swarowskiiho YO 
Viedni si skal 1. cenn Michael Morgan (USA) , 2. cenu 
Salvador Mas (Spanlelsko) , 3. cenu rovnakým dielom 
Dimitri Demetr iades {Grécko) a Tan1a11 Koncz ( Maďar· 
sko). Cestné diplomy zfskall: Carlos Kalm ar (Rakú1koľ 
a Ulf Schirmer (NSR) . 

V norimberskom Hudobno m divadle uskutoi!nila sa 
11. X. na f1vod nove j sezóny 1980-81 pt•emiéra doteraz 
nepredvedenej opery "Der Traumgiirge" od Alexandra 
Zemlinského. Dielo komponované v rokoch 1904 až 1901 
mienil nalitudoval' vo Viedenskej dvornej opere Gustav 
Mahler, v dôsledku jeho odchodu do New Yorku v r. 
1907 sa viak premiéra neuskutočnila. Terajšiu premiér u 
hudobne pripravil dirigent Hans Gierster , ré~iu mal Mi• 
chael Hampe, výpravu navrhol Ekkehard Griibler. 

Známy choreograf John Neumeier chce v tejto diva• 
delnej sezóne predviesť Bachove Matúliove pa5ie v balet .. 
nom stvérnen{. Premié ra je naplánovaná na jún bud1i• 
ceho roku, kedy sa budú konať v Hamburgu Nemecké 
evanjelické cirkevné dni. 

Tohtoročný ul! 30. ročník Ber lfnskych slávnostných 
týždňov ( l . rx. - 6. X. ) bol venovan ý tvorbe Igora 
St ravinského. Heslo festivalu - Opus Stravinskij -
bolo dokonale zohfadnené v programoveJ dramaturgii, 
ktorá prezentovala všetky skladaterove diela . Na festl~ 
vale vystúpil 1:elý rad vynikajúcich Interpretov:· Polli• 
ni, Sinpoli , Karajan , Craft, Zender, Albrecht, Marylin 
Horneová , Cathy Berberianová, Dietrich Fischer-Dies• 
kau, moskovská Komorná opera s inscenáciou opery Zi· 
vot zhýralca. 

Národné divadlo v Mannheime bude ďalšou scénou, 
ktorá 21. mája b. r . uvedie operu " Lear" Ariberta Rei
manna. Titulnú úlohu bude spievať Franz Mazura. 

Dňa 18. júna uskutočnila sa v Madridskej opere pre
miéra opery " Básnik" od španielskeho skladatela Fre• 
r ica-Morena Tort'obua. Nová opera je venovaná známe
mu španielskemu tenoristovi Placidovi Domingovi. 

Cenu Roberta Schumanna 1980 udefovanú ka!doročne 
mestom Zwickau obdržali komorný spevák prof. Theo 
Adam a gen11rálny sekretár maďarske j Spnlo!!nosti Fe
t·enca Liszta prof. Miklós Forrai. 

Brazflsky skladater a básnik Vinr:ius de Mot•ais zomrel 
v Rio de Janeit•o vo veku 66 rokov. Mnohé jaho básne 
boli zhudobnené a dosiahli v tejto podobe značnfí po
pularitu. Sveto:r.námym sa stal svojou hudbou k filmu 
Cierny Orfeus (Orf ao Ne gro) . 

Richard Armstrong, iéfdirigent waleskej Národnej 
npery v Cardiffe, naituduje v ber llnske j Komickej opera 
operu Peter Grimes od Benjamina Brittena. Ré!iu opery, 
ktorej premiérové predstavenie je naplá nované na j•· 
11 t1ár budfíceho roku, bude mať Joachim Herz. 

Rakúsky dirigent Walter Weller prevzal od nastáva
jí•cej sezóny miesto šéfdirigenta londýnskeho Royal 
Philharmonie Orchestra. Stálym hosťujúcim dirigentom 
orchestra bude sovietsky dirigent Jurij Temirkano•. 

Francfízsky skladater a dirigent Pierre Boulez pfia 
nperu na objednávku parížskej .Verke j opery a milánskej 
'\c~tly . Má byt premiérovo uvedená na jeseii 1985 v Pa
l'lf.i 11 neskôr predvedenlí i milánskou Scalou . 

" Prípad pre Sherlocka Holmesa" jA pracovný nboY 
chystanej hudobnej kriminálky, na ktorej " súčasnosti 
pracujú skladater Gerd Natsehinski a libretista Jiirgen 
Degenbardt. Premiéra nového diela by sa mala uskutoll
nil' na budúci rok " Erfurte. 



Profesor 

Bohumír štedroň 
75-ročný 

Medzi (;eskými muzikológmi st111·šej ge
nerácie Jedno z najvýznamocjsích mic~t 
zatl)ímn univ. prof. PhDr. Bohumír StM
rOl) , DrSc., ktorý sa. dľía 30. októbra 
J980 dožil seclcmdesiatlchpiutich rokov. 
V rá mci jubilejnej zdravice nemožno unl 
zcrnleka zachytiť napr . jeho neobyčajne 
bohatú, plodnú a vynikajúcu bádateľ
skú prácu o živote a diele Leoša janáč
ka, v ktore j už od svojej mladosti no
(tna vne s láskou sleduje, skúma a spl'f
stupl1u je doma l v zahranič! zjav a skla

datelské dielo tohto jedinečného velikána 
českej hudby mnohými štúdiami, mono
grafiami a tiež záslužnou pr1icou edič.
nou, prednáškovou a pod. 

Profesor Bohumír StMroií, rodák z 
Vyskova, pochádza zo široko rozv ct vu
n ej rodiny muzikantov, známych už v 
troch generáciách: otec Franlisek bo l 
uznávaný a obfúbcný kapeln ík a výbor
ný hudobný pedagóg a organizátor. Zó
kladné hudobné vzdelanie poskytol mno
h ým vyškovským žiakom a medzi nimi 
vyškolil aJ pMf svojich synov a dcér. 
Z nich ako koncertn( umelci ulello skla 
datelia vynikli Vladimír, Miloš a ]an 11 
z tej t r etej generácie Stedroilovcov j e 
i:01·az známejší spevák populárn ych ples
n l ] i ri a muzikológ i sk ladater Miloš. 

Napriek tomu, že náš jubilant mal v 
p rvom rade amblcle vedecké, svoje hu
dobné n adanie rozvíjal štúdiom hudob
nej teórie u josefa Blatného a klavlr
nej hry u Viléma Kurza , takže sa v ý
'bom e osvedčil ako pohotový klavirista 
na verejných koncertoch a nahrávka ch 
k omornej tvorby, spoluúčinkoval s Mo
r avským kvartetom a Moravským d)' · 
chovým kvintetom. V Brne uviedol mt
pl'lklad Bendove čembalové koncerty a 
fieské skladby pre čembalo vo Viedn i . 
Okrem toho sa uplatnil nko dirigent ro
botnickeho speváckeho ztlružcnl<i ~uk v 
Huso-viciach, dirigoval 1\l<ndomické spl:
vár:k c združenie v Brno ako dirigent 
u viedol vo svojom ro(lisku po prvý rilz 
c yklus Smotanových sym fonick ých IJal>
ni Má v lust. 

I'P.dagog ická l;lnnos( prof. Sti:clrol•o jo 
voľn 11 bol1atú a pestrú. 7.u či nal Hko uľ: i 
tcr z<lkladnc j skoly, vyučoval spev nf! 
g y mnúziu vo Vyškove a po stúdiu zeme
pisu, dejepisu n hudobnr.j vedy na Fi lo
zofickej fakulte v Brne, kde bol zinkom 
pror. Vladimí ra Jlelfcrtn, vyučoval ua 
stredných školách, na Pedagog icke j aka
démi i, Pedagogickej fakulte, na Konzcl'· 
vatóriu, na ]AMU až napokon zakotvtl 
natrvalo na Filozofickej fakulte U]EP 
v Brne ako profesor hudobnej vedy. 

HudobnovedP.cká činnosť prof. Stectro
ňa sa preHnala s činnosťou pedagogic
k ou. Ui v tomto sa jav! ako dôstojný 
pokračovateľ svojho učitera Vludim í ra 
Hclferta. Preto ani neprekvapuje, že pr:í
vo on zredigoval jeho vedecké práce; 
medzi nimi bola aj rozsahom nie ve ľk1i, 
ale historicky významná a podnetnú 
knižka Základy hudebnl výchovy na nc
hudebnfch školách z r. 1930 ( 1956~ 1. 
Svoj živý záujem o hudobnopedagog ické 
p roblémy dokumentoval Štedroň mno
h ými št(ldiami a preclnáskami (napr . 
Kom~nský 11 hudba, jak uč ili našl kan 
t ol·! spevu), p f sal tiež učebné texty 

lnapr. P~ehled dl!jln !iudby do Beetl'io
vcna, 1962 ), je spolutn1torom v ysokuskol
sk eJ u~cl>ui ce Dejín hudby (autorský ko
lektlv Plavec - št~drol1 - Ilrčková l , 
kto1·ú vyclnlo r. 1973 Slovenské pedago
gické nakladateľstvo v Bratislave. 

Prof. Stilcl rofí už v tridsiatych rokoch 
s Graciánom čemusäkom a V lad imfrom 
Hclfcrtom redigovul Pazdlrki\v !Iudebnf 
slovnfk naučný. Trvalé zásluhy za priam 
hrdinskú priicu v oblasti lexikografie si 
zfskal ako uutor a redaktor Ccskosloven
ského hudebnťho slovníka osob . a lnsll
tucl (I. diel 1963, I I. diel 1965 l v spolu 
práci s Gruciánom čcrnušiíkom a dr. 
Zdenkom Nováčkom, CSc. Toto monu
mentálne dielo je dodnes prameňom cen
uých fnktografických údajov. 

Po mnohé r oky, ba 1 dodnes sa prof. 
Štildro1) venoval a s obfubou venuje štú
diu vzťahu národnej kultúry a ludovc J 
~icsne. Z týchto koreiíov a vedeckej zá
luby V~'l'astali potom j eho štúdie o Pav
lovi Ki'lzkol(skom, josefovi Sukovi, Leo
sov! Janáč kovi, Ferdinandovi Vachovi éi 

Vft!!zslavovl Novál<Ovl. St!!dt·oiíov vedec
k ý záu jem o kompozičný l pedagog ick ý 

Jubilujúci pt·of. PhDr. Bohumit· Stiídroií, 
DrSc. 

odknz V. Nov5ka je trvalý 11 Hj z jeho 
iniCIIIlivy :;n ncrltivno za loz1la Spo loc· 
nlls ť Ví tczslavtl Nov<ika. 

N{ll; j uiJiluut lll;i JliH';u tnýdJ zi;d,ov il 

prlatduv 1111 Sluvunsku, htl1• l:a::.l o du
c ltúd ~u l ilko I!Xilllllli<HUI' Č l U]JOII\llll lld 

ri gorúwyci1 :; l<li~ kilc il, pri oiJillljoiHích 
Vl'(h:vk ycil liutlností ah:lm ilf..O pn:dnd 
i. all: ľ (napr. nr1 t ť: n1u Vlild11nír llelľo rt 
a ~IUVI! II ~ ko, . ktoru prr:dniusul Uil MIIZI · 
kulog ic f.. nJ kunfnrun cit v r illll ci BIIS l UH 
v Brali:;luve). j o s liil ym IJI'ISpii :Vilt Hfollt 
LIO ČU:;O pl !i ll IJ udulm y ZIVOt. Z ]Clio j)lJL'il 

vys l11 at oiJjuvna ~ tlld1a Leos )au;H;l!k 11 

Rusk ý krouiek v Brne, uverejiWila v 
zborn fku Matice slovenskej ll uclolln ý dr
chiv 2 (M11rt111, 1977 ]. v ktorej te za
chytaný jan(!ckov vzťah k Husku, k ru s
k ému jazyku, k ruskej ľudovej pi c~ni, 
literatúre a k Jwclbe v rámc i j eho č in
nosti v krú2ku od jeho za lo2en ia r. 1897 
az do jeho zrugenia r. 1915. 

Z vefkého mnoZstva Štiltii'Oitových 
článkov a štúdi! najm(! z oblasti česke j 
hudby a divadla by som chce l vyzclvill
ntH ospoi1 lie, v ktorých sa výraznu pre
j avil ako zaslúžilý propugátor nielen 
staršej, a lu l novej č es kej huciiJy. V stú
diu Zu1· Gen esis von ]anáčeks Oper jc
n(lfa (Br no, 19681 a v monog1·af ii Leoš 
Ja n lí ček ( Pnt ha, 1976 l Bohumí r Steel ro il 
naj h lusie prenikol do janáčkoveJ pod 
staty ľudského konania a umc lcckéhu 
tvoreniu. 

JOZEF SAMKO 

Vladimír Ambros a Slovensko 
(K nedožitým deväfdesiatinám sklada te ra) 

V rodine známeho organizátora hudob
n ého života noroclll sa 18. októbra 1890 
h udobný sk ladateľ o pedagóg Vlad lm í t• 
Ambros. Hovnako ako on, l ďalši " hanft
cl" dostali sa do priameho č l neprill
m eho styku so Slovenskom: napr. diri
gent josef Vlncourek sa sta l r. 1924 di
rigentom a neskôr šéfom opery Sloven
ského národného divadla v Bratislave, 
od r. 1958 bol d!L·Igentom vo Východoslo
venskom divadlo v Koši c iach, dr. V. Mer 
ka bo l šófom hudobného oddelenia roz
l!lusoveJ stanice v Košiciach [ 1927-31 l 
a di r igentom Orchestrál neho združenia, 
Vlusllmila Anna Dočkalová , vedúca Akn 
demtc kého spevúckcho združenia a det
ského zboru gymnúzia v Brallslave a 
Jel<torka v huclobnoveclcckom seminári 
n a Komensk ého univerzite. 

V~etcl tra ja menovanl Prost!!jovčania 
boli priat eľm i Vlncl imlra Ambrosa, kto
r y po ahsolvovanl Janáčkovej organoveJ 
skoly v l:lrne a po desaťročnom posobenf 
vo Frankfurte n. M . . a v Londýne za
kotvil roku 1921 natrvalo v rodnom 
P1·ostéjove, kde sa venoval komponova
niu, vyučovan i u hudby a vedeniu ta
mojších sp eváckych telies a Orchestrál
n eho združenia. Hoci bol ]anáč kovým 
iiakom, našiel nové vzory a Inšpirácie 
u Stravinského a Honeggera. 

VIac ako 10 rokov bol r iaditeľom hu
dobneJ školy v Bi'ec lavl, kde nadviazal 
kontakty s prlatefmi v Bratislave l v 
Malackách. Ako zbormajstc1· speváckeho 
zdru ženia Mestskej osvetovej rady v 
Bi'eclavl (neskôr s n ázvom .. Janáček" l 
sprostred koval družbu s podobn ým spe
váckym telesom v Malackách, ktorej vý
sledkom boli spoločné koncerty. Z nich 

awteli' Mia. .... oboQ 11J<aoétol\ -· 

umel ecký večer 29. X. 1929 v Bi'ecl avl 
za účasti speváckeho zboru z Malaciek 
a priaterov V. Ambrosa z Bratislavy. 
· Vladimírovi Ambr osovl , milovnfkovi 
prírodných krás, sa silnou inšpiráciou 
sta lo Slovensko až po druhej svetovej 
vojne. V rokoch 1948, 1949 a 1950 sa 
musel liečiť z neobyčajne ťa Zkej n ervo
vej choroby. Až v roku 1953 mohol na
písať, ze sa m u choroba a ča sté závraty 
poma ly vzctaľovali . Iste mu pomohli 
prázdninové liečby vo Vysokých Ta t 
rc1ch v uveden ých r okoch. Impresionis
ta Vladimfr Atnbros bol počas prvóho 
pobytu v slovenských horách r. 1948 do
j atý kl'ilsaml Slovenska a pod t ýmito 
dojmami tam napisa l menšiu sym fomc
kú sklalibu pre malý orchester Plesuií 
h or. Dalšie si lné do jmy si Ambros od
nása l z ďalsieho a potom z poslecln(:llo 
kúpefného pobytu v Tatrách v júli roku 
1850. Inšpirácia n eprišla hnoct, ale až 
usi za tri roky , k ed si cez prázdniny 
prečlla l v Ľudovej demokracii č líi nok 
dr. j oze fa Tv!'do11a "janGcok a Ta try " . 
v kiavimc j Balade (plsanc j pre M. Knot
kovúl " zhr nul" súčasne so spomienkou 
na svojho ucltcra janačka dojmy z Tli 
tl eL-. Avšal\ az v ďalšej a posled nej sk lncl 
lle inšpirovanej Slovenskom, napísnne j 
r ok pred smrťou (v a pr !li až jú li r. 1955 l 
a nesúcej podtitul s venovaním .:z. lúsKy 
k ľudu pod Krivái'\om", L j. v Suite p re 
husle a klavlr, sa vyrovnal so sloven
skou Inšpiráciou cnlk!Jill inak noz pr•:d 
t)•m. Celú tematika s tvorcns ľuvej sldnd
by je ovplyvnen& slovenskou ľudovou 
p iesilou a tancom. Sk ladbu komponovu l 
pre dr. A. Plocka, o lc prvý raz ju pred 
viedol tri mesiace pred sklaclfllo ľovou 
smrťou 8. ll. 1956 v Prahe D. Pandu la. 

:ť. GREGOR 

POZDRAV JUBILANTOVI 
Chcem pozdravlf j ubilujúceho profe· 

sora Bohum!ra štlldroňa niekoľkými re
m iniscenciami na n ašu korešpondenciu, 
k torá sa začala v roku 1953 a skon
čila 1964; kryje sa tecla s celým obdo
b!m pripravy a vzniku dvojzväzkového 
československého hudebnlho slovn fka. 
Di'i a 20. j anuára 1953 prihlasuje p rof. 
Štildrol'i svoju štúdtu Novák a Sloven
sko, do vtedy mnou recllgovaného Hu
dobnovedného zborn fka. V JCtni už p!še 
"rád by som sa zúčastnil slovnl kovej 
schôclzky" a už v ok tóbri 1953 ml ozna
muje, že boli schváleni pre Slovnfk "tra
ja redaktori, dvaja česki a jeden sloven
ský, úplne "sa mostatný". Naša korešpon
dencia pokračovala vzájomným lnf or
movanfm o dokončených štúdiách a 14. 
okt. 1953 mi plše: "ctakujem Ti srdečne 
za krásnu br ožú ru o ]. L. Be !lovi .. . 
prof. černušák onemocn el, jo v nemoc
nici, svoje sily preplna" . Priprava Slovní
ka výrazne pokroč ila, takže v decembri 
sa už sprcslíu jú t erml ny ohľadne dokon
cenin prvej skupin y hesiel ; p racu j e sa 
najmä na j ednotne j terminológii , trOJU 
povereni redaktori sa viac razy navsll
v la a 22. júla 1955 vydá sa prvá s po loč 
mi správa o prácach na Ccskos loven
skom huclebnim slovníku. Správa zachy
cu je stav pr ác; Slovensko už h lási 58<1 
ho tových hcs1c l a prof. Stňdron velmi 
in ic iatívne spresin1 je ni e ko ľko otázok 
ohl'adne jednoty štý lu hesiel a vóbec 
sprc:;t'1uje zak ladnú termino log ickú kon
cepciu Slovn!ka. 

Diía 2. decembra spresi'\uje pro r. Ccr
nusák ďalš! postup spoločn ýc h prác a 
v ypracováva podrobný zázna m zo sp"o
loč nej porady. Na schôdzke zisťujeme, 
ze G. écrnuš!lk už v ypracoval 1164 he
siel a konstatuje sa, že prfsun hesiel od 
doc. Stedroiia a d r. Nováčka j e u:l ply
nul ý. V tom čase sa vyhranila l kom
p olonc ia cl 1·. A. l l oi·c jsa, ktorého OV ze::; 
p overil l ektorátom u p rof. J. Racka úlo
hou konzultanta. Prof. Stlldroi1 vtedy 
čn sto CllSl ovo i tlo Hrutlsla vy a v ll él iwj 
korr.~pondenc ii sa v in ie podtoxl: ... .. 1i11 V 
v~t ! tko ho lu jednotné". L'rúcu pok ra (·,,. 
VU II l l V dOClllllbrl SH li]JI'I!Sillljll t!: l'nl i ll 
odov<:dania dcf in l tívn yc ll znr.n<IIIIOV ll'J · 

lovych il dolwnč! J n ýc l l III J ~i lll p ls•l l!!ll 
,\ - (;_ Oni! 24. Slljlt f1 11I hm l !J"i!l 111 1 p ru r. 
Šl iJd ruil UZilfllllll jll, ~f ! " t'IIUI'fl iiU IIIJJIUVO· 
ľu jo sc lnltl zova( p1·of. Co1·nusakuv1, 11ie 
jl' st·ltopo ý pr{ICC n st 1·asnt: sn prmn;I
lla" . L1sl písr: v duchu sympatii s prof'. 
čoruu ~aku111 , ulu vyH iovu ju o llii VU, ako 
su vsetko bude v yVÍ JIIÍ. Cosky lilldOtJll y 
fond uwdz1tým Zlildul časť rukup1sov k 
jazykovej kol'ektú1·c. Prof. čcrnusa k. 
perfektný znalec slovn íkovej pl'ttce, 
chce l na pr iek nedobrému zdravotnému 
stavu dokon čovanie hesie l urých li ť a vy
zývu i nás l< vypracovaniu návrhu p red
h ovoru. Porady sa znásoh lli, vzíijomnr. 
sme sa čast o lnfol'movall, hlnvnc Sil 

KONKURZY 

korcspondovalo a hovor ilo o definltlv· 
nom prepise hesiel, pl'fpacln ých dopln· 
koch a pod. 

Konktakty s oboma skladatefsk í•m i 
zväzm! ako l éeským 11 Slovensk ým hu
dobným fondom boli veľmi Intenzívne, 
rovnako ako so Stlítnym hudobn ým na
kladaterstvom, ktoró sa už zaujhnnlo o 
clefin1tfvny rukopis Slovnfkn, prcclk lu
dalo naklada tcl ské návrhy, r i ešilo 11-
nančnú situáciu a volalo nás preto na 
častó porady. Di\a 21. augusta 1960 ml 
píše ' prof. Ccrnušák, 2c jeho " ... zdra
votný stav naprosto vyluč u je akúko ľvek 
sú stavnú p rácu, alebo dokonca pl·a cov
nú cestu do Prahy. Slovnfkovú vec pl'e
vezmc a vlastno už p revzal doc. B. Sted
roií " . Bola to etapa posledných z jcdno
covaclch p1·ác, posledných doplnkov, 
kon trol y jazykovej úpl'avy, vy lepšovan ia 
podľa lektorsk ých posudkov, k ont ro la 
pos lednej jazyk ovej apr etúry i etapa d ls
l<usli o JWOporcionali tc hesiel a pos ic:tl
nej verzi! celého Slovníka. 

D11a l. januá ra ml plsc prof. š tilcll'uiJ 
" ro!Jim posledn ú ( cl úfn m l pr il cu na Slov
niku: VO VŠP.ikýc h llCSI(tCh opl'u VU jUill 
okresy. Vo február ! IJudcm hotový" . V 
máJi potom v liste dodáva " budem kľud
nejsí a zdl'avšf, až bude Slovník od o
vzdan ý ... Hok 1961 už neclopliiu j, oni 
ja ho nemám" . Dilll 28. jú nu 1961 ml 
oznamuje, že .,pos led ná úprava sa r lnd i
la pokynmi Encyldopcd ickej lw ncc lílric 
CSAV a že lunla ml Státneho nak lad atd-• 
stva . . . Slovn1k obsa huje 9512 hesiHI . . . 
je u ložený za t ia ľ v pracovn i na Filuzo
ľlckcj fakul te v Brne" (bol o to nojnlti 
k vô li tomu, že sa Slo vnlk tlačil v B1•n1• J. 

V dc~:cm lJrl toho Istého rok u v dlhom 
liste znova v ysv etľ uje k ompetenc iu I'C· 
daktor ov a prtlclkladú j ednotný predi!O
VOI', k to t·ý sme vted y spo lu poclpisu li. 
Potom už nasta li dlhé mesiace níivšt r.v 
IJ 1·ncnslwj lluč ium c , stítl yc li ní1vštcv a 
Clls lwsných dcb(lt v Stlítnom hudol>nom 
nakluliatdstve v Pmhc u /:aka lo sn na 
vy Jdn111e toll tu nespu l' lln vn ľk o l l :pél to cl l oJ· 
Iii. 1\ urr.i,pundonr.i u 111 etlz l llél lll i dV() IIJ(l 
111:pn :s lala, vyzm lovulo si JU jednak pru
•·uvllt! parl nc l'stvu s nusnn v ytlava tc r
s i Vulll, 1il<u 1 nl el< t ul'ťi nu tnú k OI'Cl<tury 
a dopl nky. lJ i1<1 :J . j una 1964 pruf. Stľ- ll 
ro ll Sil VI'(ICIII kU kOIIC!l ]>t: l i ll. <l ](JlU 
Sluv 111)w, llilv rllu jc ~ystém dop lnkov a 
spmsll ll jL' II IISI! priiCúV ll t! l<uniUI<ty s vy
, : ilvil t l'ľs t vollt. Spolo(:nil priu·a sa sk oni: l· 
id v t ~:ll v , kmr v ysinl ll. zviizuk. Iniciatív
ll\ pr11l. S t edrll ťi zač í na pisu ť 11 hovor i ť 
o 11 1. tluplnf..uvon1 zviizku a sún1 napíi;e 
1' •1'1-tJtku vzorovycll dopliiu j(u: ich heslo!. 
V pnelJelw cc loj p ráce na Slovník u som 
llu poznal ako mimoriudnc rozhtaclcnóho 
vedr a. presn(:ho blbliogra fa n cncyklo
iH~diJ ·kého odlJom fka, vc rmt cllllvého au
tora hesie l a koleg u so zvláš ť dobr 9m 
vzťahom k sl ovenskej lwllúro. 

ZDENKO NOVACEK 

Státna filharmónia v Košit: iach vypisu je 11 un k u l' z na ubsadc11ic vo rných 
minst v urchest t·i SFK: 

l. hobuj s anglickým ruhum, 
:1, l esný roh, 
l. trúbka, 
2. trúbka, 
hir.ie n(lstruje, 
l. lu:sle, 
vinia. 
P1·ihläšky na konkurz posielajte na ad r esu : Stá l na filhHI'nlónía, 04 123 Ko~i· 

Cl~ , Dom umenia, odd. KPP. 

Stálne divadlo v Ostrave vypisuje k on k u r z na miesta 
I. huslí, fagotu a trúbky do operného orchestra, 
na miesto II. basu do operného zboru a 
na miesto l esného rohu do operetného urchestra . 
Pl'i hlášky zašli te najneskoršie do 15. decem bra 1980 na riadit·cfstvo Státnohu 

divadla v Ostrave, PSC 701 04. Nástup pod ľa dohody. 

Riaditeľ Slovenskéhu nlí t•odného divad la v Bratislave v; pisu jc k un k u!' z na 
obsadenie vofných miest v orch estr i opory a baletu SNU: 

tutli hráčov do skupiny huslí, 
- tutli hráčov do skuJJiny vinlonče l , 
- tutli hráča du skupiny kontrahasuv, 
- hráča na I. flautu, 
- hráča na l. hoboj, 
-hráča na hoboj s tJllv iu nosťnu a1•g l ichého rollu, 
- hráča na fagot, 
- hrál:a na l. hurnu, 
- hráča na tt· ítbk u. 
Podmienkou prija tia je absolu tórium VSMU. AMU, JA MU a lebo konzer vató

ria . Veková hranica je 35 rokov. Kunkurz sa koná di\o 26 ll u 1:1,00 h v bu
dove op11ry SND. 

Pisomné žiodosli s krátkym ~ ivotopi solll a p op isom praxe zasie la jte najncsllil l' 
do 22. 11. 1980 na Umeleckú správu opr: r y SN D, 891 38 Bratislava, Gorkého ul. 
čislo 2. 

Cestovné hradíme len pl'ija tým ur: hli dwi:om . 
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J. B. Vuillaume na vrchole svojej kariéry. 

(Pokrač. z minulého čfsla.) 

Rovnakt1 starostlivosť veno
val laku, ktorý' bol vždy cielom 
jeho neťmavných sktímanf. La
kovanie huslel nezveril nikomu, 
toto prácu roh!J zásad ne sám. 
VttiiJuumeovl sa takmer podu
rilo vyrobiť c1·emonský lak . Do
konca nadviazal spojenie s Gia
comom St1·adivarirn, ktorý tvr
dil , že našiel recept na lak od 
svojho slávneho predka v starej 
b11J i ii. Roku 1859 Vu!J laumc ces
tovlll za n!m do Cremony, no 
nllpr lek scbalákaveJs!m ponu
kám recept ncz!skal. Strad ivari 
nApokon tvrd!J, že bibliu aj s 
r ocuptom spáli l. 

Podla popisu zasväteného sú
casnlka Vulllaumeov Ink sa 
skor podobal farbe. Bol vefml 
k1P.hký, lahko sa odlupoval pr i 
pt:lsoben! menšfch tep lc:lt. Keďže 
bol vynikAjúcej kvalit y, použi
v~:~! sa len na výnimočné ná
stroje. Bol vždy mäkký, čistý a 
farebný. Nedal sa porovnať s 
druhým lakom, ktorý bežne po
užival 1 predl\val svojim zá kaz
nikom. Nástroje nalakované pr
v otriednym lakom predával za 
mimoriadne vysoké ceny. Ta
jomstvo laku sl starostlivo 
chránil najm!! pred svojimi spo
lupracovnlkml, jeho zlozenie 
neprezradil n ikomu až do svo
jej smrti. 

Roku 1823 začal Vulllaume 
nó stt·oje č!slovať. Bol lo v tom 
~ose ešte nezauživaný sposou, 
ktorý neskoršie prevzali Vltlccri 
francúzski hus ho ri. Za 52 ro
kov, ktoré venoval výrobe na
strojov, opustilo jeho dleli1u 
vyše 3000 vätsi nou člslovu ných 
vyrobkov, pravda, nielwdy l en 
s malým llstkom obsahuJúcim 
označenie modelu. 

toval všetky zvláštnosti, aby 
Ich mohol neskoršie použiť. j e
ho Ideálom bol vždy St!'adlva-
1'1 , Guarnerl až na druhom 
mieste. 

Práce Stradlvariho študova l 
tuk presne, že každú jednolll· 
vos ť , model, hrúbku, klenutie, 
tvnr zvukových otvorov l lak 
poznal lepšie oko ich tvorca. 
jeho obdiv k Stradivorimu bol 
tak vetký, že sa nikdy nedoká
znl rozlúčiť s povestným "Me
slásom", ktorého kúpil r . 1855 
po Tarisiovej smrti. 

Hoci ho obchodovanie so sta
rý mi nástro jmi naplno zamest
návalo, mal oko všetci skutoč
n! husliari, záfubu vo vlastnej 
práci. Odhlladnuc od estetickej 
stránky, k ládol zvláštny dôrpz 
na kvalitu zvuku, čo rád pr í
zvukoval aj svojim zákaznikom. 

Svoje uapodobeniny Stradiva
rlho, Guarneriho cle! Gesú a 
Amati ho nástrojov si vysoko ce
nil. Pýtal za ne takmer trikrilt 
viac, ako za pravé husle Nlcolu 
Gagl!ana, Gragnaniho alebo Ba
lestrierlho. 

Vuillaume svoje mimoriMdne 
vydarené nástroje nazýval me
nami ako "12 apoštolov" ulebo 
"4 evan je lisli" (kvarteto l. ll us-

kárl sa stali svetoznámi [Pec· 
catte, Volrin, Simon l . 

Vulllaume prišiel z Mlrecour
tu do Par!ža ako dvadsaťročný. 
Francis Chanot, lodný in:'f.inle1· 
a potomok husliilrskc j rodiny 
z Mirecourtu, potreboval po· 
mocnú silu nu výrobu nástrOJOV 
pre svoje ukustlcké vyskumy 
Model , podľa ktoróho pracova l. 
bo l jeho vla stným patentova
ným vynálezom a nazýval sa 
kvôli podobnosti s gitar ou "gi 
ta rové husle". Ozvučené otvory 
nemali obvyldý tvar a strunn ik 
ho l upevnený priRmo na vrch 
nej doske. Sllmlík hlavice, pre 
hnutý dozadu o smerujúci do
predu, vytvtiral zvláštny vizuál 
ny dojem. Ozvučená skrn'\a A 
rezonančné otvor y muli výloii -

Královského konzervatória v 
Br useli . Maj1ter bol s kóptou 
vrcholne spokOJny, no Vuillau
me kúpil svoj nástro j pri prvej 
pr!ležltostl spät. Od tých čias 
v I\Om skrso l plán koph·ovat 
lwslú s Intarziami, ktoré u
m1est11ovtt l na spodnej doske 1'1 
na luboch, podobne ako star! 
mn j tri l yonskej a brescijskej 
!lkuly, Tleffenbrucker, Gaspar 
da Saló, Maggini a inf. Ozdoby 
pozostáva li z mnoh}•ch detail
ných obrazov a tieto ná stroje 
sa čas to povAžovnll za orlgi
míl y. 

Roku 1827 Sl zavolal Vulllau
me ďalsleho husliara na pomoc 
- 1-i lppolyta Silvestrea. Praco
val u neho dva roky. Na hrac1il 
ho 1-lonoi'Ó Derazey, ktor ý už 

Jean Baptiste 
VUILLAUME 
ku zo slonoviny a ebenového 
dreva. Nástroj bol nalakovaný 
liehovým Jakom Ot'anžOVO·ČOL'· 
venej fa t·by. jedny z týchto hu
sieľ dostal do daru aj slávny 
virtuóz a skladater Viottl. Na
priek začiatočným úspechom 
mo li gitarové husle Iba krátke 
trvanie, lebo nepriniesli nijaké 
zlepsenlc zvuku an! vonkajšej 
formy. Roku 1824 sa Chanot 
zriekol husllar stva a vrátli sa 
na more. Gitar ové husle ~ú 
dnes Iha ZL'ICdkavým muzeá l 
nym exponátom. 
Keď začal Vuillnume 1'. 1821 

zhotuvov<J t husle pre Létého, už 
)eiJo prvé samostatné pr/lee na
značovali rukopi s lluclúceho 
veľkého husliar<J. Ozdobné pé 
:.tky z ebenového dreva boli 
mimoriadne jemné, ozvučené 
otvory !111111 el~:~ganciu llruničia
cu s dokonalosťou . Klátiky a 
ráfky [olubenie) vyr ezával z 
borovicuvóllo dreva, tejto zvyk
losti ostal verný s malými v ý
nimkllllll po celý ži vot. Cerve
ný, veľkoryso nancsený lak pr!· 
pominal husle C. F. Gunda a 
model nilstrojov vychádza l zo 
Stradivari ho. 

Od op. 31 zač1:1l puuž!va t tla
~ené nillepky. Ešte pred otvo
r ením vlastne) dieln e ( r. 1828 l 
zfskal za niekoľko pekných hu
siet striebornú medAilu. Už ro
ku 1825 mu išiel odbyt nástro-

geniálny 
francúzsky 
husliar 
predl)11TI pracoval u viacerí•ch 
pHrízskycll husliarov. Stal sa 
neoceniteľným Vulllnumeovým 
pnmocnlkom. Vätštna kópi! po
dla Gaspa rn da SHló s ln tar
ZIHllli 11 r oznymi iný01 1 ozdoun· 
mi pochádzu od neho. 

Koncom tridsiatych rokov sa 
pracovalo vo Vuillaumeových 
die li11Jch nA plné obrlltky. Vuil
la ume SR Z líčastl'íovol na r ôz
nych vý:;t llvách o zlsknval no
vé striebOI'I1é a zlo té medaily. 
Sll m mal veľmi vera práce, no 
zamestnával OJ osem pracovni
kov - styi'OCll husliarov a šty
r och sláčiká rov. S ICh pomocou 
mohol zhotovi ť ročne 150 ná
strojov a 600 slá č ikov, z kto
rých mnohé putovali do zahra
ničia. Okrem majstrovských ná-

. stroJOV vyr ába l aj školské po
cl fR komerčn ých zásnd, s názva
m i .,sv. Cecilia" u " Stent or". 

Roku 1851 sa j. B. Vutllaume 
zúčast nil na svetovej výstave v 
Londýne, kde ziska! "Council 
Mednl"_ Toho Istého r oku ool 
vyznamenau9 Radom čestnej lé
gie. 

V júli 1858 sa nnti'VEdo prE'
sfahoval do svo jho domu v Lús 
Ternes. Od t ých čias začal pfJ
uifvnť vo svojich nAst rojoch éiJ 
novO né lepku. )eh o pomocníci 
sa menili, no vždy zamestná· 
vnl il!n tých nojlcpslch odbOI'· 
nfi;ov. Medzi huslia rmi bol a1 
jednn Nemec - Ludwig Neu
n()r z Mittenwaldu (k eď so no
skorsle vrátli do _ vl11sll, zalo
~il prospel'UjÚCU hliSIIIIJ'Skll fir· 
mu, znf11nu pod názvom Neuner 
and llornstelnerl. 

Rok u 1867 zlskol Vulllauma 
na svetovej výstave v Pa1·fžl ti
tul "llor·s Concours". čo zna · 
nwná, žo komisia hodnotilu JO· 
hu pracu mimo konkurencie, 
loho pl'evyšovill~ všetky požo
dovHné kritériá . 

Pre Istotu, aby nijaká z Vuil
laurneových p1·élc nemoh la byf 
prl p fsana Inému, má vačšina 
lltlstrojov okrem nálepky este 
mitlý, približne l cm dlhý, vy
pálený znak: VUILLAUME pnu· 
mo pod vrchnou doskou na kló· 
tikoch, alebo nt~ konci spodne j 
dosky, niekedy súčasne na rôz
n vrh miestach. Viaceré husle, 
hlavne staršieho dáta, majú aj 
atramentom písanú signatúru, 
Hlebo jeho povestné, hierogly
fom podobné, ceruzou plsané 
zu11ky, s poslednými dvoma čls· 
lami označenia roku. 

Kópia Tleffcnbt•uckerove j viol y da gamba. 
Snlmky: archlv autorn 

V posledných rokoch životA 
zostal j. B. Vnillaume pri svo
jOJ prárt sóm. Jeho posledn ým 
ClXtcrnym spolu procovnfkom v 
roku 1870-75 bol husl i<Jr Tč
losphorB Burbé. Nll j)l'lek l omu 
rocne vyc-hádzalo z Jeho dielne 
no jmenef 30 ntistrojov. Niektoré kópie ma jú prchna

nt'l charak teristické znaky, po
dla chvlľkovej nálady maj-
stra , pri padne podra že-
lania zákaznlkov. Niekto-
ré guarnerlovské kópie majú na 
hlavici stopy po dláte, nepravl
delnostl v ozdobných pCtsikoch, 
alebo určitú nedbalosť vo v ý· 
reze ozvučných otvorov. Prav
da, všetky tlelo nedostatky bo
l i urobené úmyselne. Základ
ným kritér iAm kvality nástroja 
bola vždy venovaná najväčšia 
starostlivost. 

Kópie podla Stradlvariho, 
Änmtlho a Magglnlho nie sú ro
bené celkom presne. Niekedy 
so nechaJ viest vlastnými ná 
padmi, pričom mentl dlžku re
zonančnej skrine, výšku lubov 
alebo dokonca hrúbku dosák, 
aby dosiahol požadovanú far
bu zvuku, k torá bola pri guar· 
nerlovskom modeli spravidla u 
spodných strún tmavšia. 

Slarostllvo s11 zaoberal kaž
dým starým nástrojom, ktorý 
prešiel jeho rukami . Ostrozra
k om, kto~:ému niill neušlo, zis• 

le nazval ",sv . Ján" a "sv. MA
r ek", violu " sv. Matúš" u vi o 
Ion čelo "sv. Lukáš" . Ich menil 
namaľoval na vrchnú dosku 
vedľa kobylky. Toto kvttrteto 
sn v súčasnosti nachádza v An 
glicku. InO skupinu nástrojov 
nazval "Vtáci", s jednolllvým l 
po menova n in mi: "Skovt·á no k·
"Drozd", "jOt'tlblca" o "Zlat~· 
baž11nt". 

Niektoré nástroje objednants 
šlochticml ma jú na spodnej 
doske namarovoné ich erby. 

Viol a č i el zhotov11 J. B. Vu tl
laume pomerne mií lo. Violy s 
jedinou výnimkou ( 416 mm) 
nikdy nie sú v!lčšie (ctlžka re
zonančnej skrine p. a. l ako 
400 mm. Celá zhotovil podla 
Stratlivariho velmi ploch{llw 
modelu o priemernej dlžke 755 
mlllmetrov [v CSSR hral n<• 
takomto čele prof. Bohuš Hc
ran.] 

Celá umelecká činnosť maj 
stra sa neobmedzovala na sa 
motné nástt•oje. Pretože sám 
nezhotovoval sláčiky, priviedol 
si n lckoTko pomocn!kov z Mi 
rccourtu. Pod jeho veden!m •;a 
vyrábali sláčiky podľa F'r oncol
sa 1'out:ta a vi acer1 Jeho sláC.l-

jov tak dobre, že putreboval 
pracovnú si lu . Za prvého po
mocníkn sl pribra l svojho naj 
mladiileho llrntu Nicolasa -Fran
!'Oisa ( ncskorsie husliara Kr<l 
rovského konzervutória v Bru 
seli l. 
Keďže staré nástroje sa lep· 

~ le predáva ll ako nové, priblí ž 
ue v rokoch 1827-1828 sa j_ B. 
Vuilloume I'OZhodol kopirovért 
sturé crcmonskč husle. Dtfstal 
ob jednávku od zámozného zá 
kaznika na presnu kópiu vlol1• 
da gamba zo 16. storočia, klor.l 
sa považovu la za Tiefľen IJruc
kerovu p1·tlcu. Spodná doska 
tejto gamby mala inlal'Zie z fa 
rebných drievok, ktoré znázor· 
i1ovali tri scénky: dolu obraz 
Pa rl ža zo 113. storočia, v pros 
tcled ku vyobrazen ie podľa Ra 
facla - na oblaku ležiaci Lu 
káš črtajúci evan jelium a sym 
bol býka, nad nfm anjeli letia 
cl nad oblakmi a hra júci na 
fa nfárach. Vrchná dosial>, tiež. 
s \ntarzloml znázoriltljóclml tri 
scény, i tvary ozvučených otvo
I'OV čiAstočne zmenil. Krk s vy
rnzl\van5•m žlnbom na kľúče zn
kon tU konskou hluvou . Táto 
gamba sa nachádza v múzeu 

Po jeho smrti v rOl{U 1875 
zovreli dlcl1'1u a dedičia uspo
riadali dražbu Inventáru. Ok
rem inčho tu bola l jedna Stru
dlvariho cltera a jedna gllant. 
Iná g1tara, ktorú zhotovil Vuil 
lnume, jedna kópia "Mestasa" 
u dve čelá . Dalej n iekoľko slá
či kov kovaných striebrom, šty
ri z ocele a 1450 fernamhuko
vých kusov d1·eva na s lllčlkové 
prúty. Medzi nennlakovanýml 
nástrojmi bolo 30 strndivariov
ských a 14 guHrneriovRkých kó
pi í husief, 3 violy podla Stradl
va t·iho a 5 l!iel. Vše tkv nástro
je kúpili husliari a sami !ch 
na lakovalt. Bolo by Isto zauj l
mavé ved1ot, aké ma jú dnes ná· 
lepky. 

j ean Baptiste Vu!llaume bol 
na jslávnejšfm a najvýznamnej
lllm f rancúzs.kym husliarom. 
Bol dokonalým ma jstrom bez 
konkurencie, ostrozrak ým a d y
namickým obchodnfkom obda
reným vynnchlídzavým duchom 
11 náruživým záujmom o svoju 
P.ľácu, l ked všetky nástroJ• 

nesi1ce feno meno osobne ne
zhotOVIl, posl ednú podobu, vet
tane lakovaného náteru, dostalt 
vždy od samotného majstra. 

CL OVE K 

J. B. VU1 l htume bol pn ernerne 
v ysoký, s úprimnou tvárou a 
určitou pr!fažlivostou. Hoc1 po
chádzal z jednoduchej rodiny, 
v Parf:l l ~-~chlo získa l Istotu vo 
vystupovaní. Ku každómu sa 
choval priate ľsky a úct1vo. 
Správal sa tak, aby všetci , kto
r l mHii s nrm do či nenia, boli 
pri rozl(tčke spokoin!. Ako roi
prával priateľom, jeho konver· 
začné umenie spočlvalo v to111, 
že nec:lwl rozpráva ť Iných. Na
priek tomu bol prvotriedny 
majstor slova, o čom svedči JO· 
ho bohatá korešpondencia. Bol 
osobnosťou plnou životnej s1ly 
a jemnosti, s trochu ironi ckým 
úsmevom. Robil dojem sebave· 
domého človeka a rád bol su·e
dobodom pozornosti. Kto mu 
chcel zo lichotiť, musel Iba pu
chváliť jeho husle. 

Pri r okovaniach so svojimt 
zá kaznfkmi bol vždy čestný. 
Z iar, je údelom mnohých v eľ
kých lud!, že ich a 1 po srn rt l 
ohov<lrajú. Vulllaumea obviuo
VII ll ešte na začiAtku násho 
storočia, že bol nečestn ý a pocl
vodnl k. Cas a jeho dielo však 
tlelo tvrdenia vyvréti!L Vefké
ho husllélt'a vera kritizovali už 
počas jeho ži vo la. Niekoľko Z(l· 

vlstlivých husl iar ov rozširova
lo o Mm bezdôvodné obvine
nia, že predáva l svoje kópie 
ako origmály. je p1·avdou, že 
Vuill~:~ume i:asto lepil do svo
j i ch nástrojov Stradlv;n·lho a 
Gum·neriho nálepky, no oim ?m 
nich n ikdy nech~·bala vo vnlltn 
nást roja na skrytom mieste uj 
010 js trova m inlalú rna sign at ú· 
ra. 

Cez celý ži vot bol skr omný 
8 setrný, ži l bez lll>éhokotvek 
prepychu, hoci jeho r9chlo ras
túci maJetok mohol k tomu zvá
dzať. Ut ako mladik hol na svoj 
vek neobyč<IJne zrelý. Keď bo
lo treba, vedel byt aj veľkory
sým. Zdru ženiu hudobn!kov da
roval vla stnoručne zhotovené 
kvarteto, Aby jeho p1·eda jom na 
dražbe zlskalo čo nél jvyšš! ob
nos. 

V st11ršom veku hraničila fe
ho šetrnosť so skúposťou. Svo
JICh zamestnancov pl Atil zle, na 
čo sa často ponosovoll. 

Dom Vulllaumeovcov bol 
dv o jpuschodový, mešlilmsky, s 
mastéll'umt, skladom a mal9m 
domLom pre vrátnika. V záhra· 
de stál malý sklen!k, slúžil za 
skiadtste. Tu boli slácikové na
stroje každého druhu, v naj
roznejšom stave. NA lakované, 
polonalakova né, l také, k tor é 
boli este len rozpracov~:~né. 
Sklcmk bol vyhroclcný aj pra 
1'0Zi]OVOI'Y SO ziikoznll,!lll. Vull
laume tu prljlmal každý stvr
tok svojiCh obdlvovatefov. 

OBCHOIJNfK 

J. B. Vullla ume nebol len 
velh~·m htlsllarom, ale aj vefmi 
iakovným -obchodnikom. NdJ· 
v,ič~hJ zisky dos11hoval obcho
dovannn so starými taliansk y
mt hu sľam i. Za takyml to ná
strOJilli podnik<J l dlhé cesty a 
polonr :.a usiloval Ich čo naj
lepšiu preda L Z Talianska do
viezol VHfký pocel crmnunsk5·ch 
n!lstrOJOV. )el1o n&jntr·a kt!vnej· 
ilím obchodom bola kúpa kom
pletnej Tnrisiovej zbierky po je
ho smrti r. 1855. Keď sa vrátil 
z Milllnn, priviezol 144 husiel, 
v1ol a čiol, medzi nlm1 24 Stra
divarlho husieľ ( včltane lcgen
clarneho "Mesiáša "]. Takmar 
vsetk ~· nástJ·oje výhodne pre· 
da l, pravda, mnohé z nich naJ
prv kop1rovaL žtar, nedá sa ur
i;Iť pt·esný počet predaných ná
stro jov, jeho účtovné knihy sa 
nenasli. Plsomnostl Vu!llamm.a 
azda zničJl pož1ar v jeho diel
nl v t' . 1872. 

Okrem niJstrOJOV ollchodoval 
vo veľkom so strunami, kt.uré 
dostával od ftrmy Rufflm v 
Neapole. Vyrábal pod svo jim 
menom speclálnu kolofóniu 11 
ukrem vlastných predával po 
tuctoch zn11čJmvé sli\Clky "Sten
tor", ktoré mu dodóvoll z Ml
recourtu. 

Svoje pr!jmy zväcsoval aj 
transakctaml s n chnuteľnosta · 
ml. Na kupova l domy l pozeru
ky, najm!! počas nepokojov v 
revolučných obdobiach. Keď 
nepokoje utíchli, predával lch 
s dobrým ziskom. Pozemok, na 
ktorom naposledy ži l a praco
va l, kúpll pri podobnej prfle· 
žltosti. 

MIKULAS KRESAl<. 
podfa najnovšfch zahra
n ičn ýc h pramei'lov 

:1 Dokon~ v budllcom jtsle.!J, 




