
OCENENIE 
STATOČNEJ 
PRA CE 

' 
Na návrh ústredného výboru Komu· 

nistickej strany československa, 

ústredného výboru Národného fron
tu, vlády československej socialistic
kej republiky, vlád českej a Sloven
skej socialistickej republiky a ústred· 
nej rady odborov udelil prezident 
československej socialistickej repub· 
tiky k l . máju 1981: 

TITUL NARODN~HO UMELCA 
V OBLASTI H1JDOBNf:HO UMENIA 

zaslúlilému umelcovi prof. EMILOVI 
HLOBILOVI, hudóbnému skladaterovi, 
za významné obohatenie českej hu
dobnej kultúry dielom skladatelským 
a za dlhoročnú činnosť pedagogickJi· 
zaslúlilej umelkyni ELENE KITTNA: 
ROVE], sólistke opery Slovenského 
národného divadla, za vynikajúcu in· 
terpretačnú, činnosť v opere Sloven· 
ského národného divadla; 
zaslúlilému umelcovi ]IIUMU N~MEC· 
KOVI, umeleckému šéfovi baletu N6· 
rodného divadla v Prahe, za celolivot
nú umeleckú, pedagoglckJi a orga· 
ni.l:ačnJi činnosť pre r ozvoj českoslo· 
venského taneč.nliho umenia· 
zaslUilému ' umelcovi KARLOVI VAC· 
KOVI, hudobnému skladatelovi za ce
lolivotnú sk!ad~.ttelskú tvorbu. 

S'fATNU CENU KLEMENTA GOTTWAL· 
DA s CESTNÝM TITULOM LAUREAT 
ŠTATNEJ CENY KLEMENTA GOTT· 
~ALDA ZA DIELA A VÝKONY Z OD· 

BOŔU HUDBY 

•aslúlilému umelcovi VACLAVOVI ZIT
KOVI, sólistovi opery Národného di· 
vadia v Prahe, za vytvorenie barytó· 
nových postáv v českých a svetových 
Op!'lrách. 

CESTNÝM TITULOM 
ZASI.úZILÝ UMELEC POCTILA 

VLADA ČSR V ODBORE HUDBY 

h_udobného skladatefa JOSEFA CERE
MOCU, speváka KARLA HALU kon
certného umelca v A:CLAVA H'um!!'C· 
KA, sólistu opery ]uh~českého divad
la v Ceských Budejoviciach OLDiti
CHA JAKUBIKA, sólistu opery Ná· 
rodného divadla v Prahe DALIBORA 
]EDLICKU, stilistku opery Národného 
divadla v Prahe JANU JONASOVÚ s6· 
Jistku opery štátneho divadla Zd~nka 
Nejedlého v ústi nad Labem KVETU 
KONICKOVú -]ONASOVú, sólistku ope
ry Národného divadla v Pra he LIBU
SU MAROVÚ, speváčku EVU PILAŔO· 
VO, majstra husliara VLADIMIRA PI· 
LARA, sólistku opery Státneho divad· 
la v Brne ]INDRU POKORNú, majstra 
husliara JOSEFA POTZLA, zborma jstra 
Divadla F. X. Saldu ·v Liberci MILA
NA UHEREI{A a dirigenta Symfonic
kého orchestra hlavného mesta Pra
hy FOK VLÁDIMIRA V ALEKA. 

CESTNÝM TITULOM 
ZASLÚŽILÝ UMELEC POCTILA 

VLADA SSR V ODBORE HUDBY 

sólistu opery Divadla Jozefa Gregora 
Tajovské ho v Banskej Bystrici STE
FANA BABJAKA, šéfa OP,ery Sloven
ského národného divadla PAVLA BA· 
GINA, sólistu opery Slovenského ná· 
rodného diva dla PETRA DVORSK:EHO 
šéfdirige nta Symfonického orchestr~ 
Ceskos lovenského rozhlasu v Brati
slave ONDREJA LENARDA a choreo· 
grafku MELANIU NEMCOVú. 

Snímka: M. Robinsonovú 

Národná umelkyňa 

Elena 
Kittnarová 

Slovenská operná kultúra vo sfére in· 
terpretácie lii.á v skutočnosti o čosi me· 
nej než ,.oficiálnu" šesťdesiat ku. Má však 
už sv,ojich nielen prvých, aie aj na j
vHčšfc h. Ku klasickým zjavom Blahu, 
Bartošovej, Cesányiovej, Hubovej, ale aj 
Flägla a Jakubka:, pristupuje v týchto 
diíoc h - na prahu životného jubilea -
Elena Kittnarová. Vchádza do ga lérie 
tých, ktor! sa čfmsi významným zaslúžili 
o r ozvoj slovenskej opernej kultúry , ako 
ojedine lá predst aviteľka expresívnych 
operných post áv dramaturgie XX. storo
čia. Má na svo jom umeleckom konte ve
ra klasických kreácii, Beethovena, Ver· 

Snímka: J. Va vro 

Zaslúžilý umelec 

Peter 
Dvorskf 

"Božske j Eme" Destinnovej dostalo sa 
kedysi odsúdenia z vlastného hniezda 
l en preto, že uprednostni la veľké sve· 

1 to vé scény pred "zlatou kapiičkou" , v 
ktorej jej už raz pred nosom zavre li dve 
re. Viac než to, že svojim osobným pri · 

Elina a Elektra 
diho, Wagnera , Pucciniho. Nad všetkými 
tými Leonorami, Aidami, Elzami a Toska· 
mi vypínajú sa však dva vrcholy, do byté 
v imponu júcom oblúku pos ledných desia
tich rokov: Janáčkovu Elina Makropulos 
a Str aussova .~lektra. Dva výnimočné 
charaktery, dva ďémonické zjavy, dve 
exa ltované a predsa hlboko ľudsky trpia
ce indivlduá. ,;Večná žen a", prostrednlc
tvom utrpenia, ktoré rozdáva i prijíma , 
konečne chápa júca zákonitosť a logi· 
ku, slobodu a krásu konečného - Ery
nia , hnaná fatá lnou t úžbou po naplneni 
"božských zákonov" · a s pálená svo jou 
zhubnou vášiíou. - Kittnarová s dráždi
vou samozrejmosťou zvláda vokálne ná
roky oboch exponovaných partov. Ale 
spevácke je len súčasťou komplexu. Vlie
va sa do obsažnej výpovede hudobného 
a herecko-dramatického výr azu. Obé hr· 
din~y vedie umelkyňa . v línii neúprosnej 
dramatickej logiky, stvárňuje ich skôr 
vecn ým, než mozaikovito hýrivým, veľ
korysým hereckým arzenálqm, neokázale 
a pret o absolútne presvedčivo. Bez e fekt· 
nej hys_térie výrazu a prlslovečnej mor · 
b!dity, bez titanských čtt, ktoré obe , po· 
stavy v s~be nesú. Jej Elina l Elektra 
sú poludštené, prenáša jú sa na druhú. 
stranu rampy ako k1.1s možno aj čohosi 
skrytého z nás. Modernosť výrazových 
prost riedkov a úžasná komunikat!vnos( 
oboch dramatických kreácií - to sú 
najväčšie devízy dvocr životných úloh 
Eleny Klttnarovej. Symbolická postava, 
zosobiíujúca metamorfózy v túžbe člo· 
veka po negácii nemenit e!néh.o údelu -
a symbol, postava "a la these". Bohat
s tvo podôb, poltónová paleta reakcií, ne
násilná logika prechodov v zmenách ná · 
Jad a postojov - a vr~tvenie, geoqtetric· 
ky na_rasta júce · vrstvenie expresívneho 
výrazového materiálu z tohO istého 'ro
du. Dva odlišné terény - dve presved
čivé víť azstvá. Co viac môže dokumen· 
t ov ať výn imočnosť umeleckého zjavu.? 
Keď v roku 1966 prichádza do oper

ného súboru Slovenského národného di· 
vad ia, ešte takmer plnou intenzitou svie· 
ti slnko "zlat ej éry" sólistov. Kulminuje 
voká lne ma jstrovstvo Margity Cesányio
vej, Imr icha Jakubka a viacerých ďa l· 
š íc h. Vhupne do ve lkých , prvoodboro-

Slnko v hlase 
činením pr iviedla na scény Dvorskej ope
ry v Ber líne a Metropolitan ope ry v 
New Yorku operné dielo Bedi' icha Sme· 
t anu zaujímalo strážcov čist oty ná rodne j 
kultúry prečo na koricertac·h spieva a j 
á rie z opier odsúdeniahodn ého ver izmu 
a na vyše ešte v talianskom jazyku. 
Našťastie dnes je doba iná, zmenili 

sa názory na zmyse l pojmu národnosti 
ku ltúry a my sme hrdf , že .,náš" Peter 
Dvorský - v kútiku srdca je nám tro· 
chu ľúto, že ho doma tak málo vid!me 
a ešte menej počujeme - spieva v Met· 
ropolitan a Scale, 2eneve a Viedni, lon
dýnskej Kráľovskej opere a st arorfm·' 
skej veronskej aréne, A už vôbec mu ne
zazlievame, že sa v týchto operných 
metropo lách neprezentu je svo jim skve
lým Janlkom a Lenským, a le konkuruje 
Stredomoranom - Talianom a Spanie· 
lom - v Nemorinovi a Edgardovi, voj
vodovi a Alfredovi , Rudolfovi a Werthe· 
rovi. Ba práve naopak. Dvojnásobne sme 
hrd!, že dokáže v !ťaziť na tom poli, kto· 
r é nie je našou úzko ohraničenou ná· 
r odnou š pecialitou, ale t am, kde je ťaž
ká konkurencia prakticky celého oper
ného sv:eta, kde v pozad! stojí stopÍI.tde
slatročná interpretačná trad!c ia a s ňou 
aj presné a nekompromis né kritér iá. Pe
ter Dvorský nás zbavil prlslovečnej 
skromnosti a nenáležitých, neraz aj pes· 
tovaných zábran. Dokázal,. že všetky mé· 
ty sú dosiahnuterné t am, kde je poko
pe t alent, pracovitosť, správna orientá · 
cia a snáď trošičku šťastia navyše. Bolo 

. načase, že nám vlastne otvoril oči a po
stavil možnosti zvládnutia istých vrcho
l ových cieľov vokálnej kultúry do no
vého svetla. Ina k by pre nás totiž jeho 
nedávna londýnska partnerka z Pucci
niho Bohémy, exotická Polynézanka _a 
predovšetkým s lávna sopranistka Kirl Te 
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vých úloh a hneď zapadá do ensemblu 
ako jeden z jeho špičkových zjavov. V 
pos ledných sezónach "starej budovy ope
ry SND" spieva veľa klasických postáv 
- Rechu v 2idovke , Abigall v Nabucco
vi, Maddeleine v André Chénie rovi, no· 
havičkový part Isoliera v Rossiniho ko· 
mickej opere Gróf Ory, Irenu v Rienzim, 
lady Macbethovú, Normu. Obdiv sl n evy
n ucuje iba suverénnym zv ládnutím vo
kálnych partov, a le a j t ým, že do postáv, 
často pr imárne statickýc h a výrazovo 
deter minovaných notovým zá pisom, vná· 
ša dramat ické impulzy. Kittnarovej Mad
deleine z André Ch.éniera naozaj verls· 
tlcky strhávala vyjadrením utrpenia a 
zúfa lstva (výkr iky .,André, André" v ob
raze súdneho tribupálu doslova bodali 
poslucháča ) práve ta k, ako extázou fi
nále. Je j shakespearovská lady, št!hla 
a drobná, niesla v sebe vášeli po moci, 
ako k,ompenzáciu komplexu a ostrým ex
presívom vysokej polohy · nebola ani 
vzdialená autorovej požiadavke na cha
rakter h lasu interpretky . . Leonora z Fi
delia 1970 nezapierala ženskosť ani v 
chlapčenskom kostýme a zbavila pasta'" 
vu nánosov dobových čŕt romantickej 
heroíny, urobila ju ,.dnešnou", t ak ako 
neskôr Argia v Hazonovom opernom ske· 
či žiarila t eplou rozšafnosťou n ekompli
kovan ého ženstva . Zdá sa mi poloprav· 
dou, že herecko-výrazový potenciál Ele
ny Kittnarovej sfo rmoval sa praxou v 
operetno-muziká lovom divadle, v ktorom 
Kittnarová strávila takmer polovicu ro· 
kov svojej doterajšej umeleckej biogra
fie. Je isté, že v operete nadobudla 
schopnosť pr irodzenost i pohybu a plas
tičnosti gesta , že sa naučila cftit prles· 
tor, že v spolupráci s režisérmi č inoher
ného typu zlskala na dispozic ii ) analy
zovať si psy·chologlcké zázemie zobrazo
van~ho. cha rakteru. Všetky tiet o danosti 
čl vedomosti , patria však do sféry re
mesla , bez nich je kreácia neprofesionál· 
na, čo vša.k neznamená, že s n imi mu.s1 
byť presv.edčivá a strhu júca. To, čo robť 
hrdinky Eleny ~itt narovej neopakovater
nými, je dra matická intuícia - schop
nosť komplexne sa vcítiť do postavy, ne
špekulatívne - intuitívne nachádzať v 
zásobárni t a lentu prostr iedky pre vyjad
renie ich citových a psychologických sta-

' vov, vrátane tvaru a miery divadelnej 
hyperboly. 

' Ka nawaová musela byť zäzrakom XX. sto-
ročia! Spieva s Kara janovou a Zefflrel· 
liho dnes už legendárnou Mimi Mirellou 

"Freniovou, s typove nenápadnou a skrom· 
nou, a le umením ťažko porovnávateľnou 
lyr ickou sopr anistkou z Tr ansylvänie 
Ileanou Cotrubasovou. Z kvart eta vedú· 
cich bar ytonistov súčasne j svetove j ope· 
ry s tá l už na javisku vedno s Cappuccil
lim i Man uguerrom, priznávam sa, že 
mi v množstve nie pr!liš zasvätených 
denníkových s práv a príležitostných 
rozhovorov ušlo, čl nespieval aj s Rena
tom Brusonom. Chýba mu do pamätní
k.a ešte Sherril Milnes. Vo vie de nskom 
Nápoj i lásky sa prekáral s živou legen· 
dou šesťdeslatp !lť ročného Giuseppe Tad
deiho. 

Má slnko v hlase. Cas! zo sladkej fa r
by di Stefana, čosi z výrazove j vrúcnosti 
Franca Corelliho. Má unikátne trojč iar · 
kové Des a D, v ktorom s n im v súčas· 
nosti môže súperiť hádam len veľký Lu· 
ci ano (Pavarott i). Má mladistvý pôvab 
a javiskovú bezprostrednosť. Ne má to 
l ahké. Ráno v Bratislave, poobede vo 
Viedni, na druhý deň v 2eneve. Autá , 
vlaky, lietadlá. Hotelové recepc ie a čísla 
izieb. Cesta - vyst úpenie, cesta - vy
stúpenie . Rub slávy. Ve ra krásnych plá· 
nov pred sebou. Má t ridsa t rokov a ži· 
vot sa preň prakticky iba začína. Dosia
hol viac, než drvivá väčšina jeho ko· 
legov za desaťročia · práce. Zostáva 
skromný. Dotýkal sa dosák najv!lčš!ch' 
svetoyých operných scén. Cítil pulz 
hviezd. ' Začína vedľa nich žiariť nerozo
znateľným jasom. - Je úspešným vyslan
com našej socia listickej kultúry. Jedna 
jeho ár ia, ba možno jedno-jediné jeho 
"céčka"· zlskava jú ná m via c pr iateľov, 
než niekoľko propagačných čiánk,ov. 

ú pr imne mu držíme palce ! 

JAR OSLA V BLAHO 

"'l 



KONCE'RT KU DŇU UCITEĽOV. 
Slávnostný koncert v predvečer 
Dňa učitefov usporiadali pedagó
govia ĽSU Bratislava IV, Satko
va ul. 2. Deväťdesiat minút zneli 
tóny hudby v sále Obvodného kul
túrneho a spoločenského stredis
ka IV na Komsomolskej ulici. Na 
slávnostnom koncerte, ktorý pri
pravili pedagógovia školy ako hold 
XVI. zjazdu i blížiacemu sa 60. vý
ročiu KSC, sa zúčastnili dospel! i 
mládež Bratislavy. {Sl) 

MARTA NITRANOV Á, sólistka 
opery SND z!skala cenu za qiva
delnú tvorbu, ktorú ude!uje Zvllz 
slovenských dramatických umelcov 
pri prlležitosti Medzinárodného 
dňa divadla. 

SLOVENSKÝ HUDOBNÝ FOND ri 
Galéria hlavného mesta SSR Bra· 
tislavy budú aj tohto roku pokra
čovať v usporadúvaní spoločných 
komorných koncertov, ktoré sa bu
dú konať od mája do septembra 
v Klariskách. Prvý koncert tohto
ročného cyklu, ktorý bude 11. má
ja, je venovaný 60. výročiu založe
nia KSC a 100. výročiu narodenia 
Mik.uláša Schneidra-Trnavského. 

Z CINNOSTI SLOVENSKI!:HO HU
DOBNtHO FONDU - SHF v spo
lupráci so Zväzom slovenských 
skladat e!ov us poriadal v Klube 
slovenských skladateľov v Bratisla · 
ve stretnutia s poprednými repre 
z entant mi slovenského hudobného 
života pri prlležitosti ich život
n ých jubile!: 

- 2. IV. stretnutie s muzikolo
gičkou, prom. ped. Annou Ková
l'ovou. Besedu viedla Agáta 
Schindlerová; 

- 7. IV. stretnutie s o zasL umel
com prof. dr. Otom Ferenczym. 
úvodné slovo predniesol a jubi
lantovu tvorbu zasvät ene komen
toval skladat e ľ Ivan Parlk; 

9. IV. stretnutie so sk ladateľom 
Mirom Bázlikom. So svojou t vori
vou cestou a tvorbou oboznámil 
prítomných sám jubilant. 

HUDBA Z BRATISLAVY - ďalš! 
koncert z cyklu spoločných kon
certov Cs. rozhlasu a Cs. t elev!
zie v Bratis lave sa uskutočnil 5. 
aprfla 1981 a prenášala ho pria
mym prenosom Cs. t elevízia. Uspo
riadate lia venovali s lá vnostný kon
cert 60. výročiu založenia KSC a 
XVI. zjazdu KSC a na jeho pro
gr am zaradili k11ntátu Spev o KSS 
od ná r·. umelca ·· Andre ja Očenáša, 
Bellovu Slávnostnú predohru, Rap
sódiu pre kla v!r a orchest er Du
š ana Martinčeka a symfonickú bá
seň V Tatrách od V!t i'l zs lava No
váka. Účinkoval Symfonický or
chester Cs. rozhlasu v Bratislave 
a zbor opery SND pod taktovkou 
zas!. umelca dr. Ľudov!ta Rajtera. 
Sólistom koncertu bol Ivan Palo
vič. 

HOMMAGE A BARTÚK - Mladé 
srdcia, maďarský s úbor piesn! a 
t ancov uskutočnil 12. apríla 1981 
v divadle VSMU v Bratislave s láv
nostný koncert s peváckeho zboru 
sólistov a orchestra súboru pod 
názvom Hommage ä Bartók. 

SLÁVNOSTNÝ SPOLOCNÝ KON· 
CERT Ľudového spevokolu učiteľov 
Slovenska, Učit e ľskél_lo s peváckeho 
zboru Slovenije "Emil Adamič" z 
Juhoslávie sa uskutočnil ll. aprí
la t. r. v bratislavskom Dome od
bor ov na počesť 60. výročia KSC 
a XVI. zja zdu KSC, 35. výročia za
loženia Ľudového s pevokolu uči
t eľo v Slovenska a dr užby Bratisla 
va - Ľu bľan a. Pod taktovko u di · 
rigentov Mariána Vacha a Branka 
Rajštera odzne li diela s lovenských, 
juhoslovanských, č eských a sveto
výc.h skla<jaterov. 

KRU H PRIATEĽOV SLOVENSKE] 
FILHARMÓNIE. Slovenská filhar
mónia v sna he preh1biť kontakt 
a spoluprácu s návštevn!kml svo 
jic h koncertov pripravu je obnove
nie č innosti Kruhu p riate ľov Slo
venske j f ilharmónie. Prvé stretnu
t ie sa konalo 12. aprHa v koncer t
nej sieni SF. Po príhovore r iad i
teľa SF dr . L. Mokr ého, CSc . a 
diskusii uskutočnila sa voľba vý
bor u Kruhu priateľov SF. jeho 
predsedom sa stal prod. dr. Ing. 
arch. Martin Kus ý z Vysokej š ko
ly výtvarných umení v Bratis lave. 
V kultúrnom programe vys túpi l só
lista SF klavirista · Marián Lapšan
s ký ( Schubert, Ravel ). 

DIRIGENT ZASL. UMELEC ZDE
NEK MACHÁCEK bol menovaný 
novým umeleckým šéfom s pevohry 
Novej scény v Bratislave. Na tom
to poste vystrieda l doterajšieho š é
fa s pevohry, r ežiséra zas!. umelca 
Bedi'icha Kramos ila . 

XX. HUMENSKA HUDOBNÁ JAR 
sa začala 1. aprna koncertom Slo
venského komorného orchestra a 
na ďalších šiestich koncertoch do 
2. júna sa predstavia v divadel · 

nej sále humenského Domu kul
túry ďa lš! domáci i zahraničn! 
sólisti, súbory a orchestre. Zo za
hraničia vystúpia umelci zo ZSSR, 
MĽR, NDR a Svajčiarska. Usporia
datelia, KuHúrne a spoločenské 
stredisko a jubilujúci Kruh priate
Iov hudby venovali tohtoročnú Hu
menskú hudobnú jar 60. výročiu 
KSC. · {E. G.) 

It BARDEJOVSKÁ HUDOBNA JAR 
prebieha v mesiacoch aprn a máj 
a vystúpia na nej Trávn!čkovo 
kvarteto, zasl. umelkyi1a Klára 
HavHková, učitelia ĽSU v Barde
jove a komorný súbor Pro arte 
musica. Organizátori - MsKaSS 
a ZK ROH, n. p. jas v Bardejove 
- venovali II. ročn!k Bardejovskej 
hudobnej jari 60. výročiu ·založenia 
KSC. (S. F.} 

Z PRIPRAV OSLÁV STOROCNICE 
M. SCHNEIDRA-TRNAVSKl!:HO. 15. 
apr(la t. r. uskutočnila sa vo Zvä
ze slovenských skladatefov tlačová 
beseda s novinármi, na ktorej dr. 
Marcel Kollár, vedúci odboru kul
túry Západoslovenského KNV a 
predseda pr!pravného výboru osláv 
storočnice Mikuláša Schneidra-Tr
navského informoval spolu s ďal
š!mi organizá tormi pr!tomných zá
stupcov tlače o stav·e pr!prav os1áv 
tohto významného jubilea. Ako u
viedol vo svojom pr!hovore, s os la
vami storočnice M. Schneidra-Tr
navského sú s pojené nasledovné 
podujatia : 

- Trnavská hudobná jar ( 6. IV. 
- 2. VI. 1981]; v rámci je j 10 kon-
certov bolo o. i. realizované tiež 
literárno-hudobné pásmo nazvané 
ú smevy a s lzy venované tvorbe 
M. Schneidra-Trnavského ( 27. IV. 
v Trnave, 3 . V. v P iešťanoch l. 

- Celoštátna spevácka súťaž M. 
Schneidra-Trna vského v Trnave 
(13.- 18. V. 1981). 

- Muzikologická konferencia o 
skladateľovom hudobnom diele v 
Bratis lave (21. V.] . 

- Výstava ,.Mikuláš Schneider
Trnavský" v priestoroch Západo
slovens kého múzea v Trna ve. 
Ozvučená výstava bude mať tiež 
audiovizuálny program a otvoria 
ju 22. V. 

- Spomienkové matiné zarade
né do Ces koslovenskej hudobnej 
žatv y (uskutočnilo sa 10. V. v Bra
tislave ]. 

Oslavy storočnice M. Schne idr a
Trnavského sa ·premietnu · tiež do 
osobltnýcb programov Cs. rozhla
su a Cs. televízie, do vydavateJ
skej činnosti OPUSu (pripravil ož 
nové vyda nie Slovenských národ
ných piesni L- III. a c'!lystá dvoj 
platňový album s prierezom tvorby 
M. Schneidra-Trnavského), do toh
toročnej Prehliadky m_ladých kon
certných umelcov v Trenčianskych 
Tepliciach l do programu tohtoroč
ných BHS (s amostatný komorný 
a symfonický koncert venQvaný ju
bilantove j tvorbe ). 

Organizátori pr ipravili k os la
vá m sto ročnice M. Schneid ra-Tr
navského t iež pr!ležit ostné odzna
ky, pečiatku, pamätnú medailu, sé
r iu zná mok, pohladnice, s lávnost
ný ideový a programový plagát a 
centrálny bulletin . 

Záš titu nad oslavami storočnice 
M. Schneidra-Trnavského prevzal 
minister kultúry SSR nár. ume le'c 
Miroslav Válek. 
",,,"",,""""",,",",,,",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~ 

V dobrom zdravi dolil sa dňa 
8. mája významného :!ivotného ju
bilea 75 r okov doc. SAMUEL KO
V Alt Spomína naň r ad muzikoló
gov a hudobných pedagógov stred
nej a mladšej generácie, ktorých 
učil na PF a FFUK v Br atis lave 
hrať , vnímať a cítiť hudbu, rozvi
jal ich tvorivú mu:l:ikalitu. Kládol 
dôraz na osvojenie si základov im
provizácie a har monizá cie. Kon
cert n! návštevníc i si pa mäta jú je
ho blízky vzťah k s lovenskej kla
vírnej tvorbe, menovite k Sucho
ňovi, ale aj na jeho vyhranené po
danie Smetanových Ceských tan 
cov a za niet ené podanie svetovej' 
roma ntickej literatúry . 

Zlatý veniec 
mesta Bratislavy 

Na sedemnástom ročníku Zlatého venca mes
ta Bratislavy (usporiadanom na počesť 36. vý
ročia oslobodenia nášho mesta Sovietskou ar
mádou, XVI. zjazdu KSC a 60. výročia vzniku 
KSC) sa predstavilo v Koncertnej sieni SF 
dňa 4. apríla 1981 šesť zborov"ých telies s dra
maturgiou zameranou prevažne na súčasnú slo
venskú a sovietsku zborovú tvorbu. Nie je to 
koncepcia nová, skôr by sa dalo povedať, že 
poslucháč a najmä hudobný kritik očakáva 
určitú dramaturgickú inováciu - napojenie Sq 
na nové tvorivé prúdy, budovanie špecifického 
i univerzálneho repertoáru, v ktorom by sa 
zračila určitá koncepčná J!nia korešpondujúca 
s interpretačným a umeleckým rastom. Pravda, 
vystúpenia jednotlivých zborových telies ne
dávajú v tomto smere vždy jednoznačné od
povede. 

V úvodnej časti slávnostného koncertu sa 
predstavil Bratislavskt detský zbor ·MDKO s 
umeleckou vedúcou a dirigentkou Elenou Sa
rayovou-Kováčovou ( E. Suchoň - Aká si mi 
krásna, L Dunajevskij - Lette holubice, A. Ze
manovský - Pionierska, japonská piésefí Vyle
tel by som do oblakov, M. Kol'!nek - zbor č. l 
z Kantat!ny, M. Zedn!k ....!. Písnička, pojď si 
s nám i hrát, M. Rajchl - Tancuj, tancuj). Keby 
som sa nepamätal na prekrásny umelecký zá
žitok spred. dvoch rokov (zhodou okolností 
tiež na 'Zlatom venci), mohol by som azda 
hodnotiť výkon tohto dets kého zboru jedno
značnejšie . Dnes, s odstupom •času, treba kon
.šta tovaf určitú stagnáciu. Výhrady sa dotýkajú 
predovšetkým určitého s tatického pr!stupu k 
úvodnému Suchoňovmu zborovému dielu. Raz
vlnenie vkusnou, veľmi citlivo regulovanou 
rubátovou koncepciou by nesporne oživilo zne
júci tva r die la. Mohol by som to nazvať plas
ticitou, väčšou o!lybnosťou, tvarovaním a mo
delova nim procesuálneho t oku. V osta tných 
diela ch by sa žia dalo väčšmi zvýrazniť a dife
r encovať dynamickú š kálu, vybudovať s i výra
zový register od na js ubtllnejš!ch záchvevov 
po vznetlivú výbušnosť. To sú, pravda, pri
pomienky, ktoré by som nemal odvahu vyslo
viť, keby som v minulosti nepočul výkon jed
noznačne znamenitý a obdivuhodný, lebo det
ský zbor pri MDKO pa tr! i dnes k našim po
predným amatérskym zborovým t elesám. 

Druhým účinkujúcim zborom bol Miešant 
zbor Konzervatória v Bratislave s dirigen· 
tom Dušanom Billom, ktor ý sa predstavil Ze
manovského - Piesňou z cyklu Cupido, Tandle
rovým cyk lom zborov - Prebú.dzanie vtákov, 
Schnitzerovou úp ravou ľudovej piesne - Hlbo
ký jarčok a Gesualdovým zborovým dielom lo 
taccero. Mimoriadne sa páčil Tandlerov cyk
l us Prebúdza nia vtákov ; t ento skl adate ľ v bu
dúcnos ti môže veľmi vážne prehovoriť do n u-

,, š ej š pičkovej .zborov.ej.,tvor,by_., _Jeho zmysel pre 
f a rebnosť a využitie Iudského hlasu ako ži: 
vého nástroja pôsobilo v tomto diele neoby
čajne sviežo a pravdivo. Interpretácia všetkých 
diel potvrdila jednoznačne vzostupný interpre
tačný trend tohto telesa. 

Prvú časť programu uzavrel Akademickf 

Pražský SOČR 

zbor Parku kultúry a oddychu mesta Bratisla
vy s dirigentom Jozefom Potočárom (F. Sauer
Vonfš jarem zem!! má, J. Dubravlna - V sy
ram bar'-:! trapina, I. Hrušovský - Nebanovala 
by, S. Sl:lderlundh - Talgper, I. Paltaceva -
Nad polami, T. Morley - Fire, fire, W. Daw
son - Soon, will de done - spirituál) v roz
manitej a náročnej dramaturgii. Interpretačne 
poslucháč okamžite vycftil silnú zanietenosť 
dirigenta, jasný názor a 'koncepciu: Mimoriad· 
ne sa páčil najmä Hrušovský, Sl:lnderlundh, 
Mor ley a Dawson, ale azda celé vystúpenie tre
ba jednoznačne hodnotiť v superlatfvoch. Pred
nosťou tohto zborového telesa je predovšet
kým široká škála dynamického a výrazového 
prejavu, pekná artiku lácia a hlasová kultúra. 

V druhej časti programu vystúpil Miešant 
sbor bratislankých učitelov Pedagogického 
ústavu mesta Bratislavy s dirigentom Emilom 
Gálikom (C. Orff - Odi et arno, Zd. Mikula -
Piese11 o· rodnej rieke z cyklu 10 zborov, 
F. Sauer - Dvacáté stolet! a J. Falik - Na 
baza re). Vystúpenie tohto zboru nepôsobilo 
najpresvedčivejšie. Stvárneniu jednotlivých diel 
chýbala zanietenosť a spontánna muzikalitu. 
Pri výkone tohto zborového telesa ma napadlo, 
že práve učitelia by mali · demonštrovať svojim 
Výkonom lásku pedagógov k zborOVél_l'IU spe
VU. 

V n asledujúcom programe sa predstavili čl e 
novia ústredného spev~ckeho zboru madar
ských učitelov s ·dirigentom Ivanom Jandom 
a s hosťujúcim dirigentom a skladatelom La
jasom Vassom, nositeľom Erkelovej ceny z Bu
dapešti. Na s lávnostnom koncerte odznel Ze
manovského mieša ný zbor Tichá noc nad mo
rom,- Ebenova úprava českej ľudovej plesne 
Až já pojedu, dva zbory I. Bázlika - Veno
vané môjmu mestu, Car ovná pleseň L. Vassa, 
Madrigal F. Farkasa a Bár dosove ľudové piesne 
zo -:Zitného ostrova. Teda opäť náročný a roz
ma nitý program, v ktorom bolo možné vytvo
rit si názor na interpretačnú úrovej'í tohto 
zborového t elesa . Fa rkasov a Bárdosov zbor pô
sobili najpresv edčive jšie , B\ stvárnenie vyznelo 
v týchto dvoch dielach s pontánne. V progra
me mi však chýbalo aspoi'í jedno Bartókovo 
dielo, a to nielen s ohľadom na st oročnicu skla 
dat e ľa, ale i na veľkú umeleckú hodnotu jeho 
tvorby. 

Záver slávnostného koncertu patril Spevác· 
kemu zboru MDKO· s dirigentom Ladislavom 
Holáskom. Na programe bola Ha tríkova -
Horička zelená,· Dam bi sove - Zvony a Hru
š ovského - jarná hudba. Prekrásna interpre
t ácia stá la v službách mimoriadne hodnotných 
a pôsobivých zborových diel. Ladislav Holásek 
opäť potvrdil svo je nesporné umelecké hodno
ty a bol s polutvorcom pekného estetického zá-

. žltku. , . __ · ~. 
Na záve.r možno vysloviť konš tatova nie, ~e 

17. ročn!k Zlatého venca mesta Bratislavy 1981 
bol v určitom zmysle malou prehliadkou náš
ho ama térskeho zborového umenia , ktoré z ro
ka na rok dostáva v!lč š! priestor v našej hu
dobnej kultúre. IGOR BERGER 

Súfai ·detských 

s Lenárdom a Toperczerom a mládežníckych 
speváckych zborov S výkonmi Ondreja Lenárda a Petra Toperczera sa pražské 

publikum nestretlo po prvý raz. Obaja sú častým i hosťami 
pražského hudobné ho diania a ich popularita je t u z javná . 
Ani posledné hosťovanie (6. IV. ) nič neubralo z da nej s ku
točnosti - dir igent i klavirista prejavili nielen t echnickú pri
pravenosť a istotu, a le i spontánnosť hudobného výkonu, mu
zikálne tvá rneho, iskrivého a po všetkých stránkach dokona
lého. 

Repertoár dával možnosť rôznorodého výberu: Kardošova 
~es philharmonica zazn ela v pri jaternej celistvosti a s dobrou 
výrazovosťou, Mozartov Koncert pre klavír a orchester c mol 
ťaži l n ajml1 z kultivovanej tvorby tónov tohto vynikajúceho 
zjavu súčasne j československej klavfrriej interpretácie,. závereč
ná Cajkovského 5. symfónia bola nádhernou kreáciou diri
genta . Gradácia priebehu ce lého večera teda bola zrejmá , 
výkony, najmä v Mozartov! a Cajkovskom - v porovnan i 

,. s niektorými in ými vystúpeniami tohto orchest ra - vyn ika
júce. 

Toperczer ov výkon - pre mozartovský štýl trochu romant ic
ke jš! - svedčil o hráčovej kultivovanosti, jeho výrazová pre
c!znosť je v mnohých momentoch nielen ob javná, a le i pri
kladná. Ešte h lbší do je m urobilo podanie Cajkovsk ého diela, 
ktoré - na podiv - i v dimenziách inokedy pomerne málo 
t várneho, n a j emnos ť dirigentovej práce nie vždy celkom 
spo ľahlivo reagu júceho orchestr a vyznelo v dokona le j podobe, 
s akou sa u Symfonického orchestra čs. rozhlasu v Prahe 
stretávame len v prípadoch skutočne mimoriadnych d ir igent
ských zjavov. Ak Lená rd dokáza l toto teleso podmaniť t ak, 
aby finá lny tvar zniesol i najprísne jšie kritériá , je to dok lad, 
že v to mto umelcovi vyrástla dirigentská osobnosť prvotriedne
ho významu a že by bolo určite potrebné s týmto talento m 
perspektívne dobre ho spodáriť. 

P<,Jňatie Ondre ja Lená rda zodpovedalo predstavám o inter
pretác ii Cajkovs kého - nebol to teda ani preroma ntizovaný 
kult romantiky periférnyc h dirigentov a · neskúseného publi
ka , ale ani Čaj kovs kij , zbavený s vo je j vnútor nej hudobnej bo
hatosti. Lenárdov výkon pr i jeho pražs kých vystúpeniach je 
zárukou dobrých kva lít , č o bolo t ent oraz ešt e o to cenne jš ie , 
že svoje kvality dokáza l práve s t elesom, ktoré má úroveň 
mimor iadne záv is lú na osobnos ti d irigenta . Spolupráca Ondre
.j a Lenárda s pražs kým rozhlasovým orchestrom je od vystú
penia k vystúpeniu očiv idne do konale jšia . 

T. G. HEJZLAR 

Pod názvom "Br atis lavské de
ti a mládež spievajú" usporia
dal Mest ský dom kultúry a 
osvety v Bratislave v nedeľu 

12. apríla 1981 celomestské ko
lo súťaže det ských školských a 
mládežn!ckych speváckych zbo
rov. 

Desiaty ročn!k pod ujatia s a 
kona l v Zrkadlovej sieni ú st red
ného domu pionierov a mlá
deže KG v spolupráci s ú stred
ným domom pionierov a mláde
že a Mestským v9borom SZM v 
Brat islave. Odborná porota, 

, ktorej predsedal hudobný skla
dateľ a dirigent Ondrej Fran
cisci, vyhodnotila výkony 8 bra
tislavských detských zborov a 
4 mláde!nickych speváckych 
zborov. V kategórii detských 
speváckych zborov I. pásmo s 
pochvalou poroty zlskali Det ský 
spev,ácky zbor "ú s mev" pri ZDŠ 
v Ružovej doline ( dir. K Mar
tinkovičová l a Detský spev.ác
ky zbor pri ZDS na Dunajskej 
ul. (dir. M. Fonódov·á ). V ka
tegórii mládežníckych spevác
kych zborov v l. pás me s po 
chva lou poroty sa umiestnili 
dva spevácke zbory - Mládež
n icka zložka súboru Slniečko 
a mlá dežnícka zlo! ka Brati
slavského detského zbor u. Mie
šaný zbor Konzervatória v Bra
tislave získal umiestnenie · v L · 
pásme, malý - lO-členný ko
mor ný zbor dievčat pri 
ObDPM IV sa umiestnil v Il. 
pásme. N. KYSELOVÄ 



Zaslúžilý umelec 

Ondrej Lenárd 
Netreba ani zdôrazňovať, akú 

dôležitú úlohu hrá pri repro
dukovan! symfonickej hudby di
rigent. Inťegruje v sebe viace
ro namáhavých činnost!, musí 
byt nielen umelcom s bohatou 
predstavivosťou, a le t iež dob
rým organizátorom, vedúcim, 
psychologickým stratégom. Di
rigentské osobnosti sa nerodia 
preto každý deň a zvyča j n e eli
ho dozrievajú, rozmnožujúc 
skúsenosťami špecifickú schop
nost vnútiť vlastnú vôľu a ume
leckú predstavu kolektlvu rea
lizátorov, zjédnotiť ich (tsilie a 
dosiahnuť maximálny efekt. On
drej Lenárd, šéfdirigent Symfo
nického orchestra Ceskosloven
ského rozhlasu v Bratislave po
tvrdil v priebehu uplynulého 
desaťročia svoje neobyčajné 
predpoklady a talent pre diri
gentské povolanie. 

vost a istotu, n eodmyslitefnú 
od práce dirigenta, ale zane
chala tiež trvalejšie stopy v 
jeho mysleni: spevné vedenie 
hlasov hudby a dramatizmus 
ako princip patr ia doposiaľ k 
základ11ým Lenárdovým inter
pretačným prostriedkom. Nová 
a rozhodujúca kapitola v ume
leckom životopise Ondreja Le
nárda sa začala p!sať v roku 
1970, ked nastúpil do Symfonic
kého orchestra Ceskoslovenské
ho rozhlasu v Bratislave a za
čal prudko rozv ! ja ť svoj ta lent. 
Postupne prichádzali výrazné 
úspechy doma l na zahranič
ných zájazdoch, vznika li čoraz 
smelš ie projekty. Prelomom sa 

Talent 

vej fonotéky nahra l desiatky 
slovenských i svetových tit u
lov, mimoriadnu pozornosť 
vzbudila nahrávka Bázllkovho 
Cantica , Suchm1ovej Baladickej 
s uity, sklad ieb Debussyho, Res
pighiho, Pucciniho oper y Bohé
ma s laureátmi MTMI, ktorú 
prevzal do svojho katalógu 
OPUS a Cs. telev!zia natočila 
úspešný fil m. Nie je na'šrm c ie
rom vyráta ť všetko, čo umelec 
počas dotera jšej ka riéry vyko
nal pre rozvoj slovenskej hu
dobnej kultúry. Treba. iba vy-

. zdvihnúť, že v jeho intenzlvnej 
práci, či už s vlastným telesom. 
pri hostovaniach s inými o~
chestraml symfonickými a oper
n ými sa výrazne prejavili tie 
črty, ktoré sú pre Lenárdov u
melecký naturel prlznačné. Vy
chádza z doko nalého zoznáme
nia s a s partitúrou, pr ičom mu 
pomáh a prvotriedna hudobná 
pamät Neraz sme boli svedka
mi, že sa v záskoku dokáza l 

a zodpovedná práca 
Snlmka : V. Hák 

Studova l na Vysoke j škole 
múzických umeni v Bratislave 
v triede zas!. umelca dr. Ľu
dovlta Rajtera, ktorý mu pomá
hal cennými radami aj n eskôr. 
Už počas školských rokov sa 
začala prejavovať Lenárdova 
všestrannosť, keďže pôsobil ako 
zbormajs ter v opere Slovenské
ho ná rodného divadla, no jeho 
záujem smeroval k symfonic
kému orchestru. Operná prax 
mu nielenže pomohla veľmi 
rýchlo overiť si naštudované v 
praxi, z!skat manuálnu pohoto-

stal rok 1974, keď benárd zís
kal titul laureáta na Medziná
rodnej dirigentske j súťaži v Bu
dapešti, Cenu Slovenského hu
dobného fondu l prvú cenu v 
rozhlasovej hudobnej žatve za 
reprezentat!vnu nahr ávku sym
fonickej básne R. Straussa Don 
Juan. V roku 1977 sa sta l š éfdi
rigentom SOCRu. Do rozhlase-

za minimá lny čas .,naučiť" ná
ročné, rozsiahle diela. Perfekt
ná orientácia v par titúre je zá
kladom, z ktorého môže Le
nárd vychádzať pri r ealizovaní 
vlastných umelec kých ide!. Tie 
stavia na pevne j báze prirodze
nej muzikality , kantabillty, pô
sobivých výrazových kontras
t ov. Blfzky mu je živý a žijúc i 

pátos hudby, strh ujúca drama
tičnosť jej vzoptltl a uvoľnení , 
lesk a farebná mno hotvárnosť. 
Rac ionálne rozvrhnutie plôch a 
architektonika pre neho pred
stavu jú Iba predpr!pravu, prvý 
s tup ienok, z ktorého vyc hádza 
k u konečnému tvaru, nasýtené
mu plnokrvným h udobným pre
javom. Uvoľnenie senzibility a 

tvorbu priamo v procese pro
dukcie patriu k najcharakte ris
tickejšlm znakom Lenárdovho 
u men ia. Preto jeho najvydare
nejšie kreácie majú v sebe su
gestívnu silu vefkého a pre
svedčivého umenia. Možno prá
vom predpo·kladu ť, že v umelec
ke j ceste Ondreja Lenát•da ich 
bude stále viac. -ip-

Zaslúžilý .. umelec 

štefan Babjak 

Stefan Babjak v titulnej postave Verdiho opery Simone Bocca
negra s Dagmar Rohovou, ktorá spievala Améliu v opere DJGT 
' Banskej Bystrici. 

Od Samka 
k Majstrovi Pavlovi 

Keď v roku 1969 priate lia hudby na Slovensku po prvý raz 
listoval! v Male j encyklopédii hudby, Stefan Babjak stál už 
desať sezón na banskobystrickom javisku a podpisa! sa pod 
rad výborne stvárnených postáv. V slovn!ku s vyše šesťtlslc 
heslami l s časťou venovanou s lovens kým interpretom -
Babjakovo meno nie je. Nie iba z viny autorov hesie l či zo
stavovateľov. Je v tom i kus osudu umelca, ktorý žije a tvor! 
mimo centra. Okrem s labšej publicity, sú tu aj iné ,.post ih y": 
menej priestoru pre sebarealizáciu mimo divad la - v kon
certnej činnost!, v práci pre rozhlas, t elev lziu či v možnosti 
prezentovať sa na gramofónove j platni. Aj kritika, ktorá vo 
všeobecnosti -- čes ť výnimkám - dáva dos ť skromný obraz 
o výkone operného umelca a uspokojJ sa skôr so stručným 
označenlm plus čl mínus, v prípade vidieckeho divad la je eš te 
úspornejšia. Najmä v dávne jších rokoch nie každú inscenáciu 
navšt!v!l r ecenzent a na jmä nie vždy mal možnosť zhliadnuť 
všetky obsadenia, konfrontova ť alternantov. Dostať sa ku cti 
v referáte o preds tavení bolo viac či mene j aj vecou ná hody. 
Preto ak by sme chceli načrtnúť Babjakovu umeleckú cestu 
Iba pomocou excerpovanla "dobových" krit ik, ne pochodili by 
sme. Obr'az by bol skutočne len približn ý. Pravda, všeličo 
sa za dve desaťročia zmenilo. Stefan Babjak už známy je, 
prostrednlctvom banskobystrického rozhlasu počúvame, ako 
interpretuje áriu či piese11, má priestor pre koncertovanie -
najm!! v Stredoslovenskom kraji, no prednedávnom mu aj Bra
tislava- umožnila predstaviť sa plesňovým recitálom. Najviac 
mu ponúkla telev!zia, okrem iného Scarplu, jaga (účinkoval 
v nahrávke ), čerstvá je úloha vytvorit pre télevfznu obrazovku 
Svätopluka v Moyzesovom Udatnom kráľovi. Na platňu sa za
tiaľ nedosta l a ni s ľudovou piesľ\ou, ktorá je mu bl!zka a kto-

• rú - tak, ako mnoh! naši opern! umelci - hojne spieval 
v mladej Lúčnic i. V súde recenzentov pri mene Babjak pre
važujú plusy. Babjak sa stal pojmom, ktorý pri plsanl dejfn 
mladej slovenskej operne j kultúry nebude možn é oblsť. 

Titu l zaslúžilého umelca, ktorý v týchto dňoch Stefan Bab
jak, sólista Opery Divadla J. G. Tajovského v Banske j Bystrici 
preberá, dostáva sa do správnych rúk. Prlvefm! by sa zúži l 
význam tohto ocenenia, ak by sa· hodnotilo len ako prejav 
vďaky za to, že Babjak ostal verný. Hoci po barytonistovi 

jeho kvalit by Is te ra(lU siahla bratis lavská i koš icM scénu. 
Možno v istom obdo bi, v ktorom bol Bab jakov prechod nu 
viičšíu scénu najaktuálnejši, bo la "konšte lácia hviezd" menej 
priaznivá, v ceste stálo viac objektívnych ·i subjekt1vnych mo
mentov. Rozhodne však najsilnejšia bola Babjakova vara ostať 
t am, kde zač!na l dráhu operného umelca . A tal< ostáva iba 
hos ťom SND l Košic, predstavil sa aj na iných scénach v re
publike a dostal možnosť uviesť sa niekoľkokrát a j v zahra
ničí. 

Stefan Babjak - okrem Dagmar Rohovej , je jed iný, kto 
od založenia divad la bez prerušenia zotrval na sólistickom 
poste. Clens tvo v menšom divadle má svoje výhody i nevý
hody. Nevýhody? Okrem vyššie spom!naných aj to, že treba 
sa rozlúč iť so slovom špecializác ia, že treba spievať všetko, 
čo opera určuje pre barytón, že treba vedie ť hrať muzikál 
a operetu (Babjak to robí r ád a vie to robiť ). že početné 
zájazdy divadla a n ie vždy najle pšie podmienky na vystupo· 

, vanie speváka unavu jú, opotrebúvajú ··- l keď na ·druhe,j· strane 
možno stretnúť nové a vďačné publikum (Babj ak má silné di
vácke zázemie) . Pos ily pre súbor prichádzajú, no a j odchádzajú 
do výhodnejších angažmán - a ten , ·kto ostáva, musí neraz 
prevziať ú1ohu Atlasa vo svojom fachu (Babjaka toto pre ťa 
ženie postihlo viackrát). Možno st retnúť domácich i hosťujú
cich dirigentov a r ežisérov, ktor! inšpiru jú a učia, nemálo 
je však chvíl, kedy je spevák odkázaný sám na seba, na mie ru 
svojho talentu a inteligencie (Babjak sl aj za takejto situác ie 
dokáže postaviť úlohu ). Slabš!m osobnostiam pri menš lch 
možnos tiach ·konfrontovať sa s tým, čo a ako sa rob! inde , hro
zí nebezpečenstvo sebaus pokojenia, rokmi sa pestuje pocit 
"krála" či dostatku (vôbec to n ie je výsada len vidieckych 
divadiel; Babjak má k takýmto pocitom kritick é stanovisko l. 
Aby sa však nevyratúvali len úska lia : spevák sa za niekoľko 
sezón môže dostať k ú lohám, o ktorých jeh o ko legovia vo väč
š ích divadlách po roky len sn ivajú - a sen sa n emusí vždy 
vyplnlt. 

Ak by sa titulom zaslúžilý umelec ocet"tovala len Bab ja kova 
stá losť vzťahu k banskobystrickej opere, argumenty pre by do
statočne presvedčili. Tit ul však v prvom rade oceňuje oblúk , 
ktorý sa klenie nad umeleckou cestou Stefana Babjaka . Na 
počiatku je kožušník Samko z Foerstrovej opery Eva, ktorou 
v januári 1960 otvárala svoje brány Spevohra DJGT v Banskej 
Byst rici. Babjak sa dos ta l vtedy do druhého obsadenia , tzv. 
lyrick ého, a teda spieval na druhej premiére, na ktore j už ne
boli oficiá lni hostia z celej republ iky, neprenášal ho rozhlas 
a nesleďoval i recenzenti, ktorí mohli položi ť pr vé tehličky 
k zvuku spevákovho mena. Babja kov Samko bol oveľa viac než 
prísľubom, odh alil umeleckú osobnosť. Ba bjak pristupoval 
k svoje j úlohe mladý (až v tomto roku os lávi pl:l.ťdesiatiny]. 
bez predchádzajúcich s kúsenosti s ja viskom. Vo vienku mal 
príjemne znejúc! barytón, prierazný, fa rebný a obsažný, ko · 
mediálne nadanle, h udo bnú i !udskú inteligenciu a to čosi na
vyše - ťažko definovateľné, ali:l pre rozvoj osobnosti pod
statné. Pre to čosi sú bab jakovs ké kreácie vždy príťažlivé, 
majú váhu, v mene kontaktu s divákom sa preto nikdy n e
musel ponúka ť lacn otou prejavu či nadsádzkou. Babjaka ozna
čujú za výborného hráča - možno však oddefovat u hudobno
dramatického umelca hru a spev? Babja k dokazuje, že nie. 
Dokazuje už svo jfm Samkom: dobre sa natl vokálne pr ipravil, 
prekvapujúco zre lo odhadol, koľko treba a možno z hlasu , 
dávkovať pre akusticky všetko iné než ideálne bystrické bra
d isko, postava mala koncepciu a realizova l ju (tsporným ges
tqm, s nadhľadom a predsa aj so zriedkavým citovým ná bojom 
(ťaži sk o bolo vo vokálnom prejave J. doj lma l, a le an i chvíľu 
nebol sentimentáln y, von kajškový. Na konci oblúka - zatiaľ 
stoj! postava tvorcu levočského oltára, titulný hrdina novej 
Urbancove j opery Ma jster Pavol. Dvadsa ť uplynulých sezón 
znásobilo javlskovú skúsenosť , Babjak je i ľ udsky zre lší, čas 
mnohé pridal, čo-to bezozvyšné' odovzdanie sa divad lu možno 
z h lasovej sviežosti ubralo. No ak by sme chcel! charakteri
zovať Babjakovho Pavla, málo by sa zmenilo z toho, čo sa po
vedalo pri Samkovi. 

Pod týmto oblúkom s krýva sa Rigo letto, otec Germont, Re· 
n ato, Pasa, sir john Falstaff, Valentín, Alfio , Scarpia, Onegin, 
gróf Luna, knieža Igor , postavy v operách slovenských a utorov, 
z ktorých najväčšie prilež itostl dostal od Figuša, Andrašovana 
a Urbanca, úlohy dramatické l časté výlety do Babjakovi blťz
keho komického žánru. Rôzne š týly, rôzne rozpätie zverených 
úloh. Za dve desaťročia ich bolo vyše osemdesiat - tak od
haduje ich počet zaslúžilý umelec Stefan Babjak. Presnú evi
denciu si zrejme nevedie. Väčšmi než vlastná kariéra zaujíma 
ho s lužba divadlu. ZUZANA MARCZELLOVA 

Zaslúžilá umelkyňa 
Melánia 
Nemcová 

Folklór 
je jej láskou 
i koníčkom 

S menom Melánie Nemcovej s u stretá
me už dobré tr i desiatky rokov. Najprv 
ako s učiteľkou v Strážskom, kde po pr: 
vý -r az vsáva la do seba fo lklórne pre
javy nášho ľudu a obohatené ich vraca
la späť v programoch súboru Pionier v 
Strážskom (ktorý dokonca zvitazll n a 
celoslovenske j súťaži detských súborov]. 
Potom ju vidíme prechádza ť vtedajšlm 
Prešovským krajom ako referentku pre 
ľudový tanec Krajskej poradne ĽUT: za
pisuje tance, zvyky, tuctové prefavy. Vy
chádzajú aj kn ižne, spomenieme aspoň 
n iektoré: Chorovody a dievčensk é tance 
z východného Slovenska, Riekanky a 
detské tance z východného Slovenska 
(z výskumu vo Svidníckom okrese ). 
O nielttorých pojmoch c horeografic kého 
remesla a iné. Radí, pomáha, kde tre
ba, celou dušou nasáva tú krásu pies
n!, tancov, ba a j krojov, akoby vedela, 
že s a je j to aj v budúcnosti zíde . . . Ešte 
ako referentka KP ĽUT v Prešove pô'
sobí ako hlavná nacvičovatefka spoloč
nlího vystúpenia folklórnych súborov vo 
Veselic i kro jovaných skupin na l. ce
loštátnu spartakiádu r. 1955. Svo jou usi
lovnosťou a zanietením, nepamäta júc n a 
oddych, urob_ila prvé Juoky v te jto do
teraz n epozna nej prác i, nacvičila výcho
doslovens ké súbor y ta l<, že sa na tejto 

(Pokračovanie na 4. stt·. ] 
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SLOVENSKÁ 
FILHARMÓNIA -, 

10. IV. 1981 

Na svojom pravidelnom abonentnom 
koncerte dňa 10. apr!la hostila Sloven
ská filharmónia huslistu Petra Michalicu 
a talianskeho dirigenta Luigiho Sagresta
na. Dramaturgia bola zostavená z obľú
bených' diel svetovej koncertnej literatú
ry, ktoré, súdiac podla veľkej návštev
nosti, ešte stále najviac vyhovujú vkusu 
väčšiny bratislavského publika. 

Predohra k baletu Prometbeove stvo
renia od Ludwiga van Beethovena -
dielo už zrelého majstra síce n~patrí 
medzi jeho vrcholné orchestrálne diela, 
ale svojím zvukovým bohatstvom, zaují
mavými inštrumentačnými zostavami, 
ktoré preferujú dychové hudobné nástro· 
je, a bohatou orchestrálnou koloristikou 
dôstojne reprezentuje Beethovenovho gé
nia. Orchester Slovenskej filharmónie 
disponuje v interpretácii Beethovenových 
diel bohatými skúsenosťami a dá sa po · 
vedať i tradíciou. Ešte máme v pamäti 
vynikajúce výkony pri predvedení jeho 
symfónií nielen na domácich koncert
ných pódiách, ale i v zahraničí. Výkon 
na tomto koncerte však bol poznačený 
nielen v predohra Prometheus, ale i v 
nas ledujúcom Beethovenovom Husľovom 
koncert e neistotou, pasivitou a rozdrobe
nosťo u. Pravda, svoj podiel na tom ma
la aj osobnost dirigenta. A t ak môžeme 
konštatovať , že len skutočná umelecká 
osobnost, jasná koncepcia , presn é nástu
py a prepracovanie' jednotlivých hlasov 
už pri skúškach inšpirujú orchester k 
skutočne hodnotným umeleckým výko
nom., 

So zá ujmom sme očakávali vystúpenie 
nášho popredného huslist u Petra Micha· 
licu v Koncerte D dur pre hufle a or
chester Ludwiga van Beethovena. Boha
té skúsenosti, ktoré Peter Micha lica zís- · 
kal v naštudovaní a v predvádza ní zá· 
važných koncertných diel predovšetkým 
v zahraničí , sa preja vili v suverenite, 
akou pre dviedol sólový par t v t omto kon
c erte. Na jsympaticke jšou črtou jeho vý· 
konu bola zodpovednos ť a vlastná kon
c epcia prístupu. Michalica nest ava l hus
le nad orchester , ale chápa l ho· ako jeho 
súčasť. Svoj sólový part predviedol s 
veľkou dávkou t echnickej zručno sti, s 
pomerne čistou intonácioli a hlavne v 
kadencii stredne j časti a v záverečnom 
Ronde nadobudla jeho !\ra aj prvky vir
tuóznosti. je na škodu veci, že orches
ter Slovenskej 'filharmónie ne nr al •·s po- ' 
dobným' zaniet en!.tn a ko' sól!Sta:' ' Je'h'b v-r"' 
kori sa redukoval len na púhu sprievod
nú úlohu. 

Vyrovnane jšie pôsobila hra orchestra 
v druhej polovici koncertu , napriek to
mu však v Straussovom Donovi Juanovi, 
ako v Lisztovej symfonickej básni Les 
Préludes úroveň interpretácie nepres ia h· 
la rámec priemeru. Dirigentské majstrov
stvo Luigiho Sagr esta na stavalo na von
kajší efekt a te mperamentné gestá, chý· 
bala mu v!!čšla preclznosť, hlbš l ponor 
do die la a v neposlednom rade i vlast
ná koncepcia. MARTA FOLDESOVÄ 

1&. a 17. IV. 1981 

Po dlhšie trvajúcej vážnej zdravot nej 
indispozícii znovu stál pred svojím or
chestrom šéfdirigent nár. umelec Ladi
slav Slovák. Rozľahlé plochy Lisztovej 
Faustovskej symfónie st ali sa mu prie
st orom, v ktorom demonštroval prekva
pujúco nové črty svojho dirigentského 
rukopisu. Jeho pre jav prežaruje teraz 
životná múdrosť , vyšší tvorivý nadhľad 
i filozofická h[bka. Pri tom sa však ne
spreneveril momentom, ktoré v pred
chádzajúcom životnom a umeleckom ob
dob! dominovali: živosti, expresívnemu 
prejavu, dra matizmu. Slovák na tomto 
koncerte akoby sa oslobodil z lllbruče 
zábran, vnútorne sa uvoľnil , odhalil óso
bitý kľud i seba samého, a s touto vý-

Folklór 
je jej láskou 
i koníčkom 

(Dokončenie z 3. s tr. ) 
p rvej veľkej. scéne Strahovského štadió
na zaskveli. Za túto prácu dostala vy
zna menanie Za vynikajúcu prácu. 

Poddukelský ukrajin ský ľudový súbor. 
To bol ďal ší medzník života Melánie 
Ne mcovej. Na jprv mala p_ripravit ľudový 

tanec ako externis tka. Vtedy ešte neve
dela, že t am ost ane. Pretože i'lou pri
pravené tance zaujali nielen divákov, 
a le aj odborníkov, osta la v PUĽSe a upí
sa la sa mu t akmer na 20 rokov. Spra-

zbrojou, vo vyššej rovine tvor ivého ·sú
stredenia zameral sa na modelovanie ll u· 
dobného prúdu. Väčšmi, než kedyko!vek 
predtým vnikal do filozofického podtex
tu Lisztovho osobitého stvárnenia fau
stovskej témy. ~koda, že Ladis lav Slovák 
odchádza z postu šéfdirigenta ~F prá· 
ve na vrchole svojich tvorivých síl. Sko
da preto, lebo bude menet príležitostí 
stretávať sa s jeho umením. A je toho 
toľko, čo by nám vedel a mal QOVedatl 
Práve teraz o Mahlerovi, Brucknerovi ll 
šostako'vičovi, o Bartókovi, Mozartovi i 
Straussovi. Odha lil by v ich hudbe vláč
nejšie, meditatívne polohy, ktoré bývali 
jeho prejavu nie práve najbl ižšie. 

Ako sa tieto nové črty Slovákovho prl· 
stupu premietli do metamorfóz Lisztovho 
tematického materiá lu Faustovskej sym
fónie? Aj dynamická paleta jeho "diri· 
gentského štetca" zvláčne la. Zachytil a 
vychutnal dramatizmus a vášnivosť, no 
nič nebolo prirobustné, prihutné. Propor
cie boli vyváženejšie, lyrika nežnejšia, 
do nove j r oviny sa dos ta la vrúcnosť -
intenzlvnejšlm meditatívnym ponorom. Z 
týchto, možno povedať, kvalitnejšlch teh
l i.čiek budoval veľkolepú klenbu širo
kých plôch. Prechody a sklbenia vyznie
va li presvedčivo, logicky a ist e i preto 
s trhli. Nadšenie, kto ré u obecenstva vy
vola la Slová kova interpretác ia Fa ustov
skej symfónie, nepramenilo z obdivu nad 
prívalom hudby, nad jej nástojčivosťou . 
Bolo to plné uznanie umelcovmu prer o· 
du a začiatku novej et apy na jeho ces· 
te. 

Snímka : CSTK 

V prvej polovici večera Slovák dirigo
va l orchestrá lny sprievod k 2. koncertu 
pre klavlr a orchester g mol, op. 1& od 
Serge ja Prokofieva. Sólista Marián La p
i anský podal veľký výkon - plne na 
výške svoj ich súčasných možnosti tech
n ických, výrazových a na ich základo 
aj stavebných. Rozvinul maximálne para
met re svo jej tvorivej muzikality , očaril 
bravúrnou technikou; mnohofarebná bo
la jeho dynamická i výrazová paleta . 
Jeho Prokofiev bo l dravý, naliehavý, su
verénne virtuózny, k cti sa dosta la a j 
lyrika - teda všet ko, čo Prokofievova 
hudb.a vyžaduje. V Slovákovi a v orches
tri SF Lapšanský našiel spofahlivú opo
r u tak v tempách, a ko aj v proporciách 
zvukového r úcha. 

Vo Faustovskej symfónii spoluúl! inko
va l muiský zbor SFZ, technic!ty spo ľah
livo a muzikantsky citlivo pripr avený 
zbor majstrom P. Ba xom. Sólistom bol 
Andr ej Kucharský, ktorého mužný, de
centne tvarovaný a tieňovaný tenor sa 
výborne uplatnil tak v lyrických, a ko aj 
v monumentálne pat etických polohách. 

VLADIMIR ClžiK 

covala preň 17 celosúborových premiér 
so 167 v!l.čšími či menšlml choreografia
ml - k tomu však t reba prirátať stovku 
v rôznych iných súboroch, najmä amat ér
skych. Vychovala desiatky tanečn íc a ta
nečníkov, z ktorých mnohí vedú a sú 
choreografmi rôznych folklórnych súbo
rov. V tancoch vždy vychádzala z čisté
ho, autentického fo lklór u, ktorý povy
šovala do umeleckých výšok, ako žen a 
sa skôr upriamila na lyrickosť v prejave, 
ale nezabúdala ani n a východosloven
ský temperament, rytmické a dyn amické 
tance: čardáše, čerané, šarišské polky, 
a le aj tance ukrajinské , napríklad kolo
mijku. Nachádzala ich, varianty v rôz
nych lokalitách východoslovenského kra
ja . Ešt e treba dodať, že v obdob! je j pô
sobenia v PUĽSe prvý r az sa dostal tento 
súbor . a j za hr anice našej vlasti . Po
predné scény vo Francúzsku, NSR, Ho
la nasku, Anglicku, Taliansku, Svajčiar-

Zaslúžilý 
umelec 

Pavol 
Bagin 

Snlmka: J. Vavro · 

Všestranná 
umelecká 
osobnost 

činnosti sú zachované cenné ·nahrávky 
diel svetovej ( 1971 zahraničná premiéra 
oratória R. ščedrina Lenin v srdci lu
du) i slovenskej hudobnej tvorby. tu 
hrajú významné miesto predovšetkým 
diela slovenských autorov - Suchoňa, 
Očenáša, Nováka, Kresánka, Kowalského 
či Burlasa, a azda za najvýznamnejšie 
treba považovať premiérové naštudovanie 
Prielomu Eugena Suchoi'la a L sym
fónie juraja Hatrika. Baginovu dirigent
skú aktivitu zaznamenalo na gramofó· 
nové platne i vydavatelstvo OPUS,; ktoré 

· vydalo jeho obzvlášt vydarené k,reácle 
koncertných valčíkov l platňu s ples
ňovou tvorbou Mikuláša Schneidra-Tr
navského. 

Bagin spolupracoval aj s Ľudovým or
chestrom Ceskoslovenského rozhlasu, 
kde vystupoval nielen ako dirigent, ale 
i ako upravovateJ fudových piesnL . Ako 
dokument slúži vyše 200 nahrávok vlast
ných úprav i úprav iných. slovenských 

· autorov, ktoré sú zaznamenané na pä
soch v Ceskoslovenskom rozhlase l v 
OPUSe. Opravami fudových piesni za
čal Pavol Bagin svoju ďalšiu oblast čln· 
nosti - tu sa prvý raz prejavil ako 
skladatel. Svoje kompozičné vyzbrojenie, 
ktoré z!skal u Andreja Očenáša a Sima· 
na Jurovského, začal však naplno roz
vl]af až v sedemde~iatych rokoch. V 
tom čase bol odbremenený od práce vo 
Vojenskom umeleckom súbore. Krátko 
pôsobil ako riaditel Správy umenia . Mi
nisterstva kultúry SSR ( 1969-71), odkiaf 
bol menovaný za umeleckého šéfa n 
hlavného dramaturga opery Slovenské
ho národného divadla. Hoci i tieto posty 
vyžadujú človeka celého, s radom tých 
naj rozličnejšlch povinnost! a problémov, 
Pavlovi Baginovi ostal ča s zasahovať čo· 

r az väčšmi do oblasti tzv. vážnej hud
by. Táto jeho približne desaťročná tvo
rivá práca prinies la celý rad význam· 
ných skladieb. Nie sú to rozsia hle die
la, s(\ to skladby komorného charakte
ru s jedným výrazným momentom. Ume
lecky zapôsobia, zarezonujú. Ci sú to je; 
ho Tri spevy na poéziu M. Vá lka , Pas· 
tor ále pre sólovú flau t u, Quatro inven-

v živote každého č l oveka sa stretá· zioni per archi alebo Prelúdiá pre stá-
va me s mlľniknii, ktor é bilancujú pr ácu, čikové kvarteto, všetky vynikajú bohatým 
obet avosť, kt oré sú pr!ležitosťou pozasta- lyrizmom, vyjadrovacou skratkou, stali 
viť sa o ohliadnuť za seba . Cesta umel· 
ca je popri bežnej ľudske j činnosti za lo· sa obľúbeným repertoá rom inter pretov 
žená na talente, kt or ým zasahuje do te · a v istom zmysle i občerstven!m pre 
rajš ích umeleckých hodnôt, kt orým r uka poslucháča. Bagin v nich akoby zvýšli 
v r uke s usilovnosťou a sebaodriekanlm svoje ná roky sám k sebe, akoby prelo· 
obohacuje fond n aše j kultúry. A a k sú mil možno 1 nedôveru k sebe sa mému. 
výsledky jeho snaženi nadpriemernými, V tomto tvorivom rozlet e priradil k svd· 
dostáva sa mu od n ašej spoločnosti vy-
sokých uznanL jim úspechom i ďalš ie; svoje· .. dit igentské 

Všestranná osobnost našej slovensk~Í· .. · · na'Pretlova·n!e~" ·s o " sil'bordm ,, t\~šej prvllj 
hudobnej kultúry - dirigent, sklaQ.ateľ hudobnej divadelnej sc ény naš tudovál 
a organizátor hudobného života ·Pavol Hrdinskú trilógiu, Triptych života a s 
Bagin si doposiaľ do svojho životopisu mimoriadnym úspechom uviedol S čedri· 
mohol zap isova ť obdržanie Cen y Minis · novu Annu, Karenlnovú. 
terstva národne j obrany a titul Laureát Zdalo by sa, že doposia! spomínané 
ceny VIta Nejedlého ( 1966), v roku 1970 
mu bolo ude lené Cestné uznanie Ostred- umelecká i .pracovná činnosť vyťaž!, že 
ného výbor u Komunist ickej strany So- doká že každý deň dostatočne naplniť. 
vietskeho zvllzu a od r oku 1976 je nos i· Za slúžilý umelec Pa,vol Bagin však ok· 
te ľom vyznamena nia Za vynikajúcu prá· rem toho zast áva celý rad časovo nároč-
c u. OC\tiaľ bol už len krôčik k dal- ných funkcií. Je podpr·edsedom Zväzu 
šiemu významnému oceneniu. Pavol Ba-
gin sa v týchto dňoch stal čerstvým slovenských skla Qaterov, predsedom vý-
clržiteľom tit ulu zaslúžilý umelec_ Do- bo'ru Slovenského hudobného fondu, čle-
siahnutie t akéhoto uzna nia nepochybne nom predsedníctva Zväzu českosloven-

hre je, je to predsa moment nie každo· ských skladate ľov, podiera sa n a rozbo-
denný a v súvislosti s touto udalosťou do vaniach Slovenského ochraného -zväzu 
je tu príležito sť občerstviť sl v pa mäti autorského, Slovenskej hudobnej rady, 
všetky posty, na ktorých Pavol Bagin 
pôsobi l a pôsobí. Slovenskej divadelnej rady, je členom 

Do nášho kultúrneho diania vstúp il festiva lového výboru Bratislavských· hu· 
v roku 1957 ako šéfdirigent Vojenského dobných slávností, edičnej rady OPUSu, 
ume leckého súboru a zástupca umelec- redakčnej r ady Hudobného života. Tak, 
kého šéfa tohto telesa, kde plných dva- ako na svojom hlavnom pracovisku -
násť rokov študova l premiéry, s orches- v opere SND _ i vo všetkýcll ostatných 
trom VUSu koncertova l po cele j repub-
like. jeho dirigentská činnosť sa vša!{ inštitúciách nachádzajú jeho organlzač-
neobmedzila iba na spoluprácu s týmto no-riadiace schopnosti cenného človeka, 
umeleckým te lesom, pohostinsky vystu- ochotného vždy pomôcť, n ezištne para-
pova! so Slovenskou filharmóniou, Sym- ctiť, jeho krédom sa stalo zasadzovať sa 
tonickým orchestrom Ceskos lovenského 0 neustály rozvoj našej hudobnej kul-
rozhlasu, Státnou filha rmóniou Košice, túry nerél'Z i na úkor vlastn ého pohoď-
ako dirigent sa predstavil pos lucháčom 
v Ma d'arsku, Bulharsku, Nemeckej demo· lia a azda i túžby rozsiahle jšej autor· 
kratickej republike, Poľsk u, Sovietskom skej sebarealizác ie. 
zväze, juhos lávii. Z jeho dirigentskej AGÄTA SCHINDLEROV! 

sku, juhoslávii, ale aj ďaleko za oceánom 
v Kan ade a USA tlieskali nášmu ľ u
dovému umeniu postavenému n a scénu 
umnou rukou nežnej i javiskovo cítia
cej ženy. Samozre jme, že jej vzorom bo· 
li sovietski choreografi - nár. umelky
ňa USSR Klára Baloghová, zasl, umelec 
USSR Alexander Opasenko, Nadežda Na 
deždlna zo súboru Berlozka , s ktorou 
sa č asto stretávala na zá jazdoch oboch 
súborov. 

Až do svojho dôchodku pracova la na 
odbore kultúry Východos lovenského KNV 
v Košic iach a s je j menom sú spojené 
Dni družby a priateľstva v Koš iciach 
i v krajoch družobných v ZSSR, Po ľsku, 
Maďarsku , Bulharsku a NDR a úspechy 
Festiva lu priateľstva a internacioná lne j 
družby v Košiciach. Pripravila pre ne 
nejedn u choreografiu jej dôverne zná
mych východoslovenských tancov i pro· 
gram celých slávnosti. 

jej dni sú nabiťé prácou. Spracováva 
svo je záznamy z výskumov. Je členkou 
mnohých hodnotiacich komisi! na ústred
ných, krajských a okresných súťažiach 
- je ich neúrekom - plše scenáre, na
pr iklad Chorovody idú, Andreju, Andreju, 
na te ba olovo lejú, Hanka, janko a Lu· 
cla a mnohé da lš ie, pre Cs. te levíziu 
scenáre pre c hvl.ľku poézie , je však za· 
interesovaná aj na pohybovej spoluprä
ci v niekt orých divade lných č i ·folklór
nych predstaveniach. K t omu treba pri
rátať i pr iamu aktívnu prfpravu mno
hých programov na slávne výročia na
šej socia listickej spoločnost!. A nado
všetko je tu jej zanietenosť pre všet ko 
pokrokové, čo prináša našej socialistic
kej spoločnosti iba do bré meno. A t ak 
sme radi, že môžeme Melánii Nemcovej 
zablahožel ať k ude leniu titulu 'zaslúžilý 
umelec. Právom jej patr!. 

- ako-



Slovo 
interpreta 

Pýtam · si to slovo, pretože musím reagovať 
na kritiku Igora Podrackého o otváracom kon
certe Týždňa nove j slovenskej hudobnej tvorby 
y Hudobnom živote č. 6 zo dňa 30. 3. 1981. 

Igor Podracký píše: "Otvá r ací koncert pri
pravil so Státnou filharmóniou Košice L. Ho
loubek. Všetka čest jeho výkonu, odvahe papa· 
sova( sa s neznámymi a dirigentskému natu
relu možno ani nie blízkymi partitúrami i so
lídnemu výkonu orchestra ". 

Moja reakcia: 
Pri dirigentskom pulte sa nikdy nepasujem 

s neznámymi partitúrami. Ak sú mi zverené 
nové diela, tak sl partitúry dôk ladne preštu
dujem, všímam si technické problémy a dyna
miku, no n a jma vhlbim sa do obsahu_ hudby, 
stotoži\ujem sa ·s ňou a v intenciách auto
ra ju a j reprodukujem. 

Na skúškach v Košiciach boli pritomní skla
datelia Podprocký [bol s mojou koncepciou, 
s tempami i s vypracovaním orchestra spo
kojný] a Hatrlk [pricestova l do Košic na skúš
ky a bol naštudovaním nadšený ]. Obidvaja a j 
po koncerte vysoko ocenili moje pochopenie 
ich diel a j výkon orchestra. Sk!a dater Kar
doš bol na generálnej skúške koncertu, mal 
iba dve malé pripomienky k 3. časti svoj
ho diela. Skladater Farkaš ani na skúškach 
ani na koncerte nebol [mal koncert v zahra
nič!]. jeho dielu by [podľa mi\a ] pomohli re
tuše v Inštrumentácii a hádam aj výdatný 
škrt v 3. časti, no bez súhlasu a prítomnosti 
autora som považoval za správne ·a poctivé 
nerobiť v partitúre nijaké zmeny. 

Igor Podracký ďalej piše o nemožnosti tvo
rivej interpretácie, ak v nej chýba - medzi 
Iným! jeho požiadavkami - muzikantské zanie
tenie, sl1hlas a n adšenie pre novšiu hudbu. 
Trúfam sl prehlási(, že som tieto požiadavky 
spln!l a členovia orchestra Státnej fil harmónie 
v Košiciach po prvých zoznamovacích skl1š
kach so zanie tením, s .nesmiernou vô lou a ener
giou študovali technicky nela hké a Obsahovo 
náročné š tyr! rozsiahle symfonické diela ( 100 
mlnl1t novej hudby ] a som presvedčený, že 
ju na koncerte int erpretovali s nadšením. Co 
povedať na to, že partitúry nových die l sú 
môjmu dirigentskému naturelu "možno ani 
nie bllzke"? Kritikovi Igorovi Podrackému pri
pomínam, že som dirigoval premiéry stále 
nového a moderného Janáčka ( Pastorky11u, L !š
ku Bystroušku, Kátu Kaba novovú ], prvý raz na 
Slovensku monumentálne symfonické dielo Vl
tllzslava Nováka Pan, Ostrčllovu operu Poupt!, 
pôvodnú premiéru Krútňavy , slovenské premié
ry opier Vzkr ie_senie, Mister Scrooge, Peter a 
Lucia, Nevšedná humoreska a viacero sym
fonických l menšfch orchestr álnych diel su: 
-choňa; • Cikkera, Moyzesa, Zimmera, Jurovské
rho, Babuška ·-~-enáša n Ferenez-ybCJ· "'Kresánka 
Sixtu a iný~h súčasn~ch slovens k'ých a čes: 
kých skladat eJov. Im blfzke s\1 aj partitúry mo
Jich pos ledných troch opier (Rodina , Profesor 
Mamlock a Bačovské žarty ). 

Igoróvl Podrackému nejde - ako plše o 
"jednotlivých dirigentov č i teleso", keď vy
slovuje svoje názory na dirigentský kumšt, 
adresuje Ich teda všetkým dirigentom a tele
sám. Plše o tektonickej roztrieštenosti Farka
Sovho diela, čo je vraj iner tnou vlastnosťou 
jeho partitúry, ktorú by mal dirigent vedome 
potláčať, plše o napäte j elastlčnostl Podproc
kého pomalej hudby, ktorá by mala byť vy
kompenzovaná eruptlvnejšlm dramatizmom, čo 
"nezávisl od hlasitostnej r egulácie , ale fun
guje ako dôsledok konkrétnych kontextov ply
nutia": 

Tieto konštatovania mi teda ma jú byf. jas 
né. . . Ináč vďaka zo nesúhlas s niektorými 
diskutérmi, ktorí po koncert e hovorili o mojich, 
vraj pomalých tempách. Na tl1to tému mi do
volte malú s pomienku. 

Václav Talich ma poctil v čase s vojho ora
tislavského pôsobenia svojim pr1ate rstvom. Nie
kolka r áz sme spolu posedell a diskutovali o 
všeličom. Raz po predst aven! Carovnej flauty, 
na ktoré som ho pozva l , ml hovoril o t om, 
čo sa mu na mojom Moza rtov! páčilo. Potom 
sa zvrtla reč na dirigentov a n a to, ako pri
stupujú k voJbe temp. Tollch o sebe poveda l, 
že napriklad predohru k Predanej neveste rob! 
pomalšie ako iní dirigenti, no po detailnom 
vypracovaní jednotlivých skupin orchestra sú 
hráči schopn! svoje party precfzne vyhrať a 
predvedenie potom pôsobi dojmom tempa zá
vratného. Tiež v Moz11rtovi (hovoril) tempá ne
prehál)am. O rôznych typoch dirigentov s a 
vy jadril takto (citujem z poznámok, ktoré som 
si zaplsal hned po posedenl s n im l: 

" jsou dirigenti-tvňrci, pedagogové, do brí mu
zikanti, jsou i tací, ktel'l maj! krásné gesto, 
ale neum!!jl tl'eba vypracovat orchestr, n t!
kterl jsou mistry improvtzace, jlnl školometi, 
ktel'l dbaj! sice na presnou sou hru, a le\ chyb! 
jim muzikantské jlskra. jsou dirigenti, kterl 
maj! zvláštni teorli, že dnes se žije rychlejl 
a tedy l tempa mus! být r ychle jšl. u tt!ch 
je to nejhorš!, když diriguj! opery, v kterých 
všechno ženou a neda j! zpl!vákovl možnost ani 
se nadechnout. Dalšl - nl!ktei'l starš! - chtl!
jl úmyslnl! rychlýml tempy dokazovat, že jsou 
ještl! mlad!. A konečne jsou tl, ktoi'l nec!tl 
hudbu - o ti! ch radt! ji pomlčme". 

Tieto konštatovania sú ml jasné. 
LADISLAV HOLOUBEK 

OPRAVA: Prosíme l!itateJov, aby si opravili 
v i!l6nku Hudba medzi deťmi v Hudobnom lU
vole č. 8 nesprávne vytlačené meno. Veta mA 
znieť: "Manlelská dvojica učitetov Vakoiov~ 
cov .. . " 

Mária Murgašová ako Ulrica a Dagmar Rohová ako Amé
lia. Snlmka : K. Miklóši 

Malkarný ples v DJGT 
v Banskej Bystrici 

Umelecký s úbor uv iedol počas svojej existencie po 
druhý raz, pravda, v novom naštmlovanl ( prvý raz r olw 
1965 ] túto Verdiho op eru. 

Režisér Peter Diirr pristupuje k Ver diho ope rám 
z dvoch oporných bodov: z hudobnej s tránky a z deju. 
Oba tieto momenty udržuje v inscenácii vo vzájomnej 
korešpondencii. To určuje okruh výberu inscenačných 
prvkov, ktoré sú pozbavené nánosov zbytočnosti, pre 
ťaženosti pr iestoru u neorganizovaného pohybu na scé-

Porgy a B.ess v šo v Košiciach 

Mimoriadny 
inscen~čný ·úspecll 
GEORGE GERSHWIN : Porgy a Boss. Opera v dvoch dej· 
stvách. Libreto: Du Bose Heyward a Ira Gershwin. Pa·e
klad a textová úprava: Július Gyermek. Dirigent: Boris 
Velat. Réiia: Václav Veinik a. h. Choreografia: zasl. 
umelec Luboi Ogoun a. h. Scéna: prof. Josef Šálek a. h. 
Asistentka réiie: Boiena Hanáková. Kostýmy: Danica 
Hanáková. Zbormajsterka: Júlia Ráczová. Hudobná spo
lupráca: Katarína Bachmanová. účinkujú sólisti, zbor 
a balet ŠD v Košiciach. Porgy: Juraj šomorjai a Fran
tišek Balún. Bess: Eliška Pappová a Emilia Szakálov6. 
Crown: Ladislav Neshyba a zas!. umelec Miroslav Há
jek. Sportin'Life: Gabriel Szakál a Ladislav Pai!aj. Jake: 
Karol Mareček. Clara: Alibeta MrAzová a Ivica Olejče
ková. Robbins: Július Regec. Serena: Mária Harnádkov6 
a Mária Adamcová. Mária: Katarlna Mereiiiová. Peter: 
Stanislav Martiš. Ji m: Anton Hucik. Mingo: Ján Pasiar. 
Frazler, advoká t : Gejza Spišák. Predavačka jahôd: Mária 
Kleinová. Nelson, predavač krabov: Michal Vargovčik. 
Pohrebná predspeváčka: Eva Malatincová a Olga Dvo
i'áková. Detektfv: Jozef Klein. Coroner: Daniel Par· 
k-ány l. 
Premiéra: opera St6tneho divadla v Košiciach dňa 3. a 5. 
apríla 1981. 

Pred svojim mesačným umeleckým zá jazdom do NSR 
pripl.\avila opera SD v Košiciach poslednú premiéru se
zóny - operu G. Gershwina Porgy a Bess. 
Výnimočne konc!zny výsledný tvar inscenácie hovor! 

o perfektnej s polupráci a umeleckej konce pci! hlavných 
realizátorov a aktérov diela . Umelecky zrelá, po každe j 
st ránke fundovaná a detailne premyslená r éžia bola 
ústredným zdrojom pracovného nadšenia a inšpirácie 
pri zrode jednej z vrcholných inscenácii posledného 
desaťročiu v SD. Režijná koncepcia inšpirovala k mimo
riadnym umeleckým výkonom sólistov l celý kolektív. 
Bola funkčná, sledovala dramaticky sklbený a detailne 
prepracovaný celok, volila veľmi citlivé š krty. Vt!žn!k 
v prác i s he rcom vyl11či! akúkoľvek náhodilosť . Od 
začiatku poč!tal so s pevákovým tvor ivým pr ís tupom, ne
spoliehal na nepripravenú h ereckú improvizác iu. I ked 
pamätal na na jmenšie podrobnosť!, zmyslom jeho práce 
bolo vytvorit dostatočný priestor slobodnej speváckej 
a hereckej sebarealizácie. z tohto dôvodu s\1 koncen tro
vané nielen výkony jednotlivých sólistov, no svojou 
prirodzenosťou pr iam bravúrne a virtuózne sú ensem
blové s cény. 

Scéna režijný zámer nielen dotvára, ale pripúšťa, aby 
tu r ezonoval a doznieval. Scénická kompozícia je živá , 
prispôsoben á hernému plánu. Je pr iamo zain teresovaná 
do života jednotlivcov. Rovna ko a ko réžia je symbolom 
Juds kej vzájomnos ti. lntenzlvne kolektívne cítenie vy
jadrujú ovládate!né pohyblivé konštrukcie černošsk.ého 
obydlia , ktoré je útočišťom spoločného zármutku, stra
chu, no i miestom spoločnej r adosti. Choreogr afia sa 
riadi, podobne ako scéna, ideou die la. Nikde nie je sa
mol1čelná, je štýlová v zmys le a utentickej atmosféry, 
ktorú vyvolá va životný optimizmus černošských obyva
teľov Catfls h Row v prlstavnej šrvt! Charlestonu. 

Nielen štvorica hlavných, n o l ostatné postavy oper y 
sú príťažlivé v stvárnení, v cha rakter och. Sú organickou 
časťou dramatickej výstavby inscenác ie. I re latlvne sta
tický povrch niektorých scén - na pr. scéna predavačky 
jahôd- a Márie - ukrýva náboj hlbšieho významu, pri-

ne. Hudba je pre neho základným symbolom, ktorý žia 
da a dekvátnu odozvu a j v hereckom (často viac ako 
v speváckom ) konani hlavných postáv. Tieto ko ntúruje 
logicky, v patričnom hudobnom výraze, ktorého koneč
ná podoba je ponechané individuálnym umeleckým hod
notám speváka-sólistu. Stretli sme sa s tým tak pri minu
loročne j premiére opery Trubadúr, ako tohto t•očnej pre
miére Maškarného plesu 6. a 10. marca 1981. Touto 
koncepciou kladie P. Dt!rr nu speváka nároky, z kto
rých nemožno poľaviť počas celého operného pred· 
s tavenia . Podmieiiuje to a j Ver diho hud ba, ktorá okrem 
toho, že je za ložená na ce lost ných kantabilných útva · 
roc h, výrazovo kulminu je v záveroch arióznych en
semblov a žiada od každého speváka maximum. V tomto 
zmysle ostala banskobyst rická inscenácia Verdiho opere 
vera dlžná. 

Pre inscenácie Verdiho opier nemá umelecký súbor 
dostatočne š iroké sólistické zázemie a naštudovanie JO 
skutočnou školou ume leckej práce sóllst iCI\ého i en · 
semblového apará tu. V prvej premiére Amélia Dagma r 
Rohovej n epostrádala jasnosť tónu, tvárnosť pohybu. 
ukáznenost muzikálneho prejavu a celkovú hereckú l<ul
t lvovanosf, ktorá chýbala je j altc r nantke Soni Vára
dyovej. Jej mäkký, až zamatový soprán bol nu Verdiho 
dramatiku príliš krehký. Postave Renata chýbala m1ik
kost, živosť i muzikalita . Stefan Babjak v nej ul{tizul 
zrelosť hereckého podania, ktorou lw mpenzoval absen
ciu plných výšok v ariózach. Jaroslav Kosec, ci l·nve jš í 
v prejave a vyrovnan ejšf hudobne, potrebuje postavu 
t várnejšie zmode lovuť, skontrastova ť. Tenorový pa r t 
Riccarda je pllierovó naš tudovuný· Já nom Zemkom. Inter
pret ačná ná ročnosť vo velkých áriách, súhra s enscm
blom, charakterová kres ba sú predpoklad mi tejto po
stavy. Jeho vstup nu scénu ( prvá premiéra) mal lesk, 
plnosť hlasu, zrozumlternosť slova , ktorým - na škodu 
veci - nedisponoval v celom predstavenl. Skorá hlaso
vú únava ho handica povala pod štandardný výlton. Ve~ 
tica Ulrica a páža Oscar - dve hlusovo rozdielne )\en
s ké pos tavy - dotvárajú sujet opery vo výrazovo odl iš · 
ných polohách. Zaqjala tajomná, herecky tvárna , výra · 
zovo p r íťažlivá a s pevácky spoľahli vá Ulrict~ Márie Mur
gašovej. Tej istej postave v podani Boženy Lenhartove j 
ch'ýba vyrovnanosť reg is trov hlasu, jednoliatos ť melodic
ke j lln ie, ktorá by pos tave dávala uce l enosť, zrelý tvaľ . 
Oscar· Ľubice Orgoná~ovej uhladený, hravý, s dôrazom 
na čistú intonáciu a u ozumiternost slova bol prostejsí , 
ako het·ecky živší Oscar Jarmily Vašicovej. 

Hudobné naštudovanie Miroslava Smida malo šlim· 
cléiL'clnú úroveľí. Miesta mi bolo dielo vys tnvané vermi 
plast icky, miestami chýba l i k úplnosti práve spevne 
zhraté a intonačne čisto zladené závery n áročn ých viac
hlasných árií, r esp. e nsemblov ( L de jstvo scéna s Riccar
do m, IL dejstvo s Ulrikou, ár ia Renáta v III. dejstve). 
Monolitná scéna Pavla Herchla [tiež návrh kostýmov l 
sledovalu svojou symbolikou reži jný zámer . kostýmy 
mohli byt -volené štýlovo precíznejšia. 

EVA MICHALOV A 

Eliška Pappová ako Beas a Juraj Somorjai ako Porgy. 
Snímku: O. Béreš 

pravujl1ci dynamický vrchol, v - tomto prlpade scénu 
Besslnho uzdr avenia. Ojedinele náročná je postava Por
gyho. Somor jaiho Porgy v ma ximá lne koncent rovane j 
podobe vyjadruje morálny etos opery. Je pre neho ver
dik tom v tvorivom zmysle tohto slova. Nik nemôže ostat 
Jahostajný alebo nevšlma vý k Porgymu-mrzákovi, pre
tože Somor ja iho Porgy je napriek te lesnému nedostatku 
krásny vo svojej Judskej podstate a v nezn ičitelne j 
viere v zmysel života. Balúnov Porgy je vh!bený viac 
do seba, je uzavretejší, preto i jeho vzťah k ľuďom nie 
je tak spontánny ani bezprostredný. V nadv!lzovaní kon
taktov je opatrný, no rozhodne nie je samotár. Bess 
Elišky Puppov.e j v partnerstve s Porgym J. Somorjaiho 
pat ri k vrcho lným interpretačným výkonom opery. Je j 
Bess iba n a chviľu naš la seba - v láske k Porgymu. 
Ináč je zmietaná vôľou iných - Crowna, Sportin 'L\fea. 
E. Pappová predvádza bohatú paletu výrazových pro
striedkov, Bess v jej podani mala všetky atribl1ty zrelej, 
plnokrvne j speváckej a hereckej kreácie. Crown Ladi
slava Neshybu nepripúšťa nijaké pochybnosti o svojej 
nás!lnlckej povahe, o tom, že okolie si podmafJu je svo
jou fyzickou a ktivitou a zdatnosťou. Neshybova vrtkos ť 
v tejto postave sublimovala i dramatické napätie vo 
večnom strehu žij l1ceho a ukrýva júceho sa muža. Bez
chybný zmysel pre proporciu a expresivitu vyjadru je 
veľká scéna L. Neshybu [ Crown) a E. Pappov e j [Bes s l 
v 2. de jstve. Gabriel Szakál vierohodne prlbllžil neprí
jemne úskočný a morálne zá brany nepoznajúc! charak
ter Sportin'Lifea. 

Alternácia Bess bola zverená debutantka Emilii Szaká · 
!ovej. Táto lákavá úloha skrýva mnohé úskalia, s kto
rými sa E. Szakálová nevyrovnala vždy jednoznačne. 
Rezervy boli vo vykreslení charakterovej lability hlav
nej postavy i v dosiahnuti toho vrcholu, k torý v net·ov
nakom vzťahu k trom mužom znamená pre Bess čistá 
láska Porgyho. 

Pre hudobné n aštudovanie bola príznačná dôkladná 
priprava i interpretác ia. Pre náročnú rytmick ú štruktú
ru opery volil dir igent radšej pomalší, technicky zv lád
nutý tempový rozvrh. Zborové scény sa predstavili na 
dobrej umeleckej úrovni. DITA MARENCINOVA 

\ 
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NÁŠ ZAHRANIČNÝ HOSŤ 

EVELINA 
SOL~VJOVOVÁ 

V jednej z recenzii na lesti
valovom predvedeni Predanej 
nevesty v Brne (v rámci Me
dzinárodného festivalu Operná 
hudba Brno 1980 ) sa dočitame: 
,.Sopranistka sa uviedla vcelku 
velmi sympaticky - jej soprá· 
nik nie je prilii objemný, zvuč
ný predovšetkým vo vyišich po
lohách, t6n je rovný, dikcia zre
teln·á , intonácia čistá a jej zmy
sel pre pPirodzené vyznenie he
reckej akcie bol rovnako nená
tený ako zrejmý ... " 

Tieto slová uznania patria s6-
listke Státneho akademického 
divadla opery a baletu · z Vo
ronele - Evelina Solovjovovej, 
zasUililej umelkyni RSFSR. 

- Moja cesta k opere nebo
la priamočia ra, skôr kfukatá. 
Začínala som ako klaviristka 
na hudobnej škole. K spevác
kej dráhe som sa prepracovala 
až na moskovskom hudobnom 
uč111šti. V roku 1968 som štú
diá ukončl!a , ale do opery ma 
nevzali, pretože som mala .,ma-

Evelina Solovjovová vo voro
netskej inscenácii Predanej ne· 
vesty. Sn!mka: P. Sask9 

19 hlas". A t ak som sa na tri 
roky stala sólistkou Saratovskej 
filharmónie. (Mimochodom prá
ve v Saratove bolo založené jed· 
no z prv9ch konzervatóri! il 
Rusku vôbec. l V roku 1971 vy
písalo Státne akademické di-

vadlo opery a baletu vo Voro
neži konkurz, a tak som sa pri
hlásila. Mala som vtedy dva
dsaťštyri rokov. Pamätám sa, 
že vtedy mi pripadal konkurz 
nesmierne tažk9. O to viac ma 
potešilo, že pre mňa skončil 

úspešne: sta la som sa opernou 
sólistkou. Prvou úlohou bolo 
páža vo Verdiho Maškarnom 
plese. 

Aké úlohy vyhovujú vášmu 
hlasu a naturelu najlepšie? 

- Povedala by som mlado· 
dramatické, resp. lyricko-kolo
ratúrne - Violetta, Gilda, Ros
siniho Rosina, tá, pochop1teJ
ne, v sopránovej polohe, Mimi, 
Margaréta z Fa usta, Mlcaela -
tú som u nás spievala 1 pri hos
ťovaní Viléma Ptlbyla - samo-

, zrejme potom úlohy v operách 
našich klasikov, v Eugenovi 
Oneginovi, Cárskej neveste, Iva
novi Susaninovi, Kniežat! Igo
rovi ... 

A nezanevreli ste na k';;ncert
n'ú činnosť, keď vám bola naj
prv prisúdená ako "z núdze 
cnosť"? 

Samozrejme nie. Stá le 
.,oprašujem" svoj piesňov9 re
pertoár, ktor9 obsahuje · okolo 
350 titulov svetovej i n ašej ll· 
teratúry. Bacha spievam nemec
ky, často sa vraciam k Schu· 
bertovi, Mozartov!, Donizetti
mu, k sta r9m rusk ým roman
cám i súčasn9m sovie tskym au
torom. A možno sa l trochu 
začudujete, pretože povinnosťou 

nášho· divadla je uvádzať tiež 
operety, účinkovala som naprí
klad v Netopierovi, Cigánskom 
barónovi, Veselej vdove, Mod
rofúzovi ... Účinkovanie v ope
retách obohacuje moje operné 
kreác ie predovšetkým svojimi 
Impulzami v . hereckom preja-
ve. · 

Máte svoje spevácke vzory? 
- Mám - Máriu Cullasovtl a 

joanu Sutherlandovú. 
Ako ste sa dostali k Smeta-

novej Marienke? . 
- So Smetanom, a ko sklada· 

teľom som sa bližšie zoznámila 
až pr i štúdiu Predanej neves· 
ty v roku 1975 u nás, i keď áriu 
Marienky som š tudovala ešte 
na učilišti. Voronežská Inscená
cia Predanej neves ty vznikala 
pod pohostinsk9m režijn9m ve
den!m Oskara Linharta a za 
spolupráce česk9ch v9tvarn!
kov. U publika mala úspech, 
V Moskve či Leningrade je si
tuácia Iná, ale u nás' často bo
jujeme o priazeň a záujem pub
Ilka. Dramaturg!ck9 v9ber titu
lov mus! byť preto dôkladne 
zvážen9, vychádza predovšet
k9m z overen9ch či atrak tív
nych hodnôt. 

. Vystúpenie v Predanej neves
te v Brne bolo pre Evelinu So· 
lovjovovú prvým krstom na za
hraničnej opernej scl'ine, l keď 
1.1ko koncertná umelkyňa vyllt'li
pila ul viac ráz mimo nojej 
vlasti. · 

Zaznamenal: VLADIMIR CECH 

Zo zahraničia 
,.Hudba v prírode - prlro

da v hudbe" - pod týmto mot
tom sa uskutočnia v dňoch 17. 
a! 20. septembra t. r . Kassel· 
ské hudobné dni. 

Známy nemecký barytonista 
Hermann Prey plánuje uviest 1 . 

vo Viedni v chronologickom 
slede takmer celé dielo Franza 
Schuberta. V prvej fáze, ktod 
by mala skončiť v novembri 
1983, majú byť v rámci sied
mich večerov v Brahmsovej sá· 
le a dvoch v sále Viedenskej 
spoločnosti priaterov hudby, 
predvedené rané diela sklada· 
tela. Celý projekt uvedenia 
Schubertovho diela mal by ~ 
realizovať v priebehu desiatich 
rokov. 

Moravský skladatet Heinrich 
Jgnaz Franz Biber je autorom 
i viacerých javiskových hier. 
Jeho oP&ru Arminius uviedli te· 
raz, takmer po 300 rokoch, vo 
Viedni. Kritiky pozitivne hod· 
notia toto zabudnutl'i dielo. 

Lucia Poppová nahrala s vel· 
kým úspechom piesne A. Dvo
fáka, s. Prokofieva, Z. Kodálya 
a L. · Janáčka pre Fo no Team 
Hamburg. Recenzenti vysoko 
hodnotia nahrávku a osobitne 
podčiarkujú, le vietky piesne 
s'li naspievanl'i v pôvodnej reči. 

Západonemecký klavirista 

XVII. leningradská hudobná jar 
padov sa temer stráca la obsa
hová fabula, a tak okre m vzbu
denia záslužného obdivu zavá
i\alo toto predstavenie sline 
ľart pour ľartizmom. Hudobná 
reč okrem zohladJ'íovania funk· 
cie s lúžif tancu nevynikala V9· 
raznejšou originalitou a v9raz
ne sa prikláňala k retroroman
tickej vlne. 

Hans Richter-Haaser zomrel 'l 
8runschweigu v priebehu sklii· 
ky na koncert. šesťdesiatosem· 
ročný umelec patril ku generá
cii všestranných klaviristov. V di'loch 3.-8. apr!la 1981 

uskutočnila sa v "Benátkach 
severu" XVII. leningradská hu· 
dobná jar - prehliadka komor· 
nej, symfonickej, hudobno-dra
matickej, estrádnej, populárnej 
1 folklórnej tvorby skladaterov 
t ejto proveniencie. 

Leningrad má približne tolko 
obyvateJov ako celé Slovensko, 
uzávery, k vydedukovan!u kto· 
r9ch ma tento festival lnšplro· 
val, nie sú nepodobné postre- · 
horn z!skan9m v rámc! T9ždňa 
novej slovenskej hudobnej tvor· 
by. 

Casové rozpätie 6 dni je ná
hodou spoločné obidvom ak
ciám. Počet podu jati, ich žán
rov9 rozptyl je v Leningrade 
podstatne širš!, n iekedy kolidu
j(l až t ri. podujatia. Na rozdiel 
od nás percentú·álne• zastúpenie 
premiérových uveden! je v Le
ningrade podstatne n ižšie. Za
znieval! tam aj diela staršieho 
dáta - l z počiatku sedemde· 
siatych rokov, dokonca aj od 
nežijúcich . autorov, v čom by 
sl mohla vziať priklad (počas 
sezóny a s ešt e väčš!m retro
spekt!vnym dopadom l na pr. aj 
dramaturgia našej SF, kde die· 
la zakladateľov našej národnej 
hudby sú, žia ľ, popoluškou. 

Na prvom mieste by som vy
zdvihol úctu k tradicii, ktorá 
je v Sovietskom zväze v porov· 
nani s nami podstatne väčšia. 
V oblasti hudby u skladaterov 
premieta sa do v9beru kompo
zičn9ch prostriedkov, do dra
maturgie hudobného života, do 
intenzívne dominujúcej snahy o 
komunlkat!vnost. Podobne ako 
u nás, dostáva sa aj v Lenin
grade a zre jme i v ďa lšieh ob: 
lastlach ZSSR požia davka ko
munikatívnos ti v9razne do po
pr edia, preto najväčšia skupina 
a utorov nadväzuje na velké tra
diele svojej národnej hudby. 
úcta k trad!cll vyústila do 
1st9ch syntetlzujúclch t enden
clf, ktoré preferujú vyspelé 
kompozičné r emeslo na úkor 
hladania. Tento moment pripo
mínal medzinárodnú lnt erpre-

tučnú súťaž, kde su prezentuje 
rad profesioná lne dobre pripra
ven9ch adeptov, ktor9m ch9ba 
však punc osobitosti. Naučili 
ich znamenite ovládať nás troj, 
no v svojom pre jave nemajú do
statok individuality a origina
lity. Táto syntéza sa najpre
svedčivejšie premietala do 
oblasti plesňovej tvorby, kde 
som počul niekoľko skutočne 
vynikajúcich sklad ieb (na sa
mostatnom večere venovanom 
tomuto žánru som sa nezúčast· 
ni! l- Treba dodať, že na zna
menitom vyznenl plesňov9ch 
cyklov sa v9znamne podieľali 
odchovanci vynika júcej soviet
skej speváckej školy. Soviet
ske interpretačné umenie dis
ponuje totiž vo viacer9ch para
metroch - najmä v oblasti vo· 
.M,I.I)..eJ, ,.,a le aj mlli:.Yrot!nt~Lnej 
sói!StlkY - omnoho vyspelej
šlm zázem!m ako my. Vokálny 
cyklus Zanny Lazarevny Metal
lidiove j ,.Z lyriky V. Majakov
ského" š!rok9m spektrom ná
lad a výstižným vystlhnut!m ob· 
sahu t extu, svojou citovou ú
primnosťou a klasickou čistotou 
reprezentuje retroromantlcké 
t endencie. Ako celok, ale i ú· 
činn9m kontrastn9m strieda· 
nim ná lad vynikal vokálny cyk· 
lus Jurija Fallka na texty rus
sk9Ch básnikov "Zvenldei'\" pre 
mezzosoprán a orchester. 

Vo výraze, v proporciách ko· 
me rného a symfonick ého žán
ru pre náš biorytmus neraz pri
líš patetickom, prlširo'kom 
(napr. Invenčne pozoruhodné, 
kompozične vyspelé 40-mlnúto
vé 4-sláčlkové kvar teto B. Tlš· 
čenka l , ale nepochybne zväč
ša úprimne zam9šla nom, uká
zali sa - kolk9 raz už v his· 
tórii? - ako perspektívne ten
dencie nového pr!s tupu k ne
vyčerpatelnému žriedlu hudob
ného folklóru. V tomto smere 
t reba spomenúť predovšetkým 
bezprostredne drav9, Invenčne 
vynikajúci, v kontrastoch strhu
júc i Trojkoncert pre 1esn9 roh, 
trúbku, klav!r a orchester mla
dého 27-ročného A. Za tina (s 

a utorom pri klavíri l. Nie je bez 
zaujímavosti, že v diskusii po 
skončeni festiva lu (v čom I?Y 
sme si mohli tiež vziať príklad 
a znova ju zaradovať na pro
gram T9ždňa 1 vyčíta la sa ta
lentovanému skladaterovl prá
ve jeho bezprostrednosť , odva
ha prekročiť konvenciu, štan
dard, proste to, v čom sa mu 
podarilo byť originálnym: že 
porušil tradíciu a našiel sl no
v9 prístup k využitiu pra sily ru
dových emócií. 
Pokiaľ hovorime o folk!Ore, 

zostáva tento trval9m základom 
temer celého ta mojšieho kom· 
pozičného úsi11a. Nepokladám 
to však za prednosť, pretože v9· 
voj si vyžaduje síce renesan
ciu t9chto tendencií, ale na 
vyššom stupni, pohfad z Iného, 
neopotrebovaneho zorného . uh· 
la. A v tomto smere sa, poctia 
môjho názoru, dostal Zatln naj
dalej a ukazuje nové perspek
tívy. 

Pomerne silné zastl1penie má 
v symfonickej tvorbe koncer
tantná literatúra. Okrem Zatl· 
novho Trojkoncertu za uj al In
venciou, sústredenosťou v9ra
zu (pre naše cítenie však s pri· 
liš širok9m finále l Husľov9 
koncert A. Pet rova. Me,nej šťast· 
ne formovo i stavebne vyrleše· 
né sa mi zdali vyložene pro· 
gramovo zamerané symfonické 
skladby, napr. ouvertúra-poéma 
G. Belova .,Sviatok práce" a le
bo Korolevova symfonická bá
seň "Mesto od svitu do polud
nia" s popisnostou a až na
turalisticky vyznievajťíclmi zvu
komalebnými prvkami. 

Z troch dramaticko-scénlc
k9ch poduja t! (tiež čiastočne 
kolidujúcich l navšt!vll som dve. 
Choreograficko\t vynaliezavos
ťou (N. N. Bojarčikova l a. sa
mozrejme, aj perfektn9m taneč
n9m predvedenlm baletného 
súboru svetozná meho Klrovovho 
divadla pozoruhodnejšie bolo 
stvárnenie antlcko-myto loglcké
ho námetu Herakles od N. A. 
Martynova. Skoda, že v exhlb!
cli techniky, vo vodopáde ná-

Eš te viac sa uberala t9mto 
:;;merom lyrická opera S. P. Ba
nevlča Príbeh Káju a Gerdy n a 
motívy známej Andersenovej 
rozprávky Snehová kráľovná, 
určená malému divákovi. Kon
cepciou, uzavret9mi hudobn9mi 
č Islami neprekračovala (s vý
nimkou znamenitého vystihnu
tia zbojníckej družiny v 4. oo
raze l bežnú opernú produkciu. 
Navyše uvádzanie každého ob· 
razu pomerne rozsiahlym sple
van9m prológom rozprávača 
dej zbytočne rozťahovalo. Tým· 
to Sil však zrejme zadosťučinilo 
doiflácim zvyklostťam; • vkusu a 
cíteniu a treba dodať, že dielo 
s ilne r ezonovalo u početn9ch 
mladých poslucháčov. V súvis· 
lost! s touto operou som si. s 
radosťou pripomenul s tvá rnenie 
podobného námetu v sloven
skej opernej tvorbe - operu 
Martin a slnko od zas!. umel
ca Tibora Frešu - koncepciou, 
scénlck9m r iešen!m, spádom 
de ja aj v9berom vyja drovac!ch 
prostriedkov modernejšiu. 

Ku kritickému pohľadu na 
prezentované hudobno-dra ma
tické opusy oprávňuje ma stret
nutie s vynika júcou Sčedrino
vou operóu Mŕtve duše pred 
dvoma rokmi na festivale v 
Drážďanoch v podani toho isté
ho operného súboru. Dielo bo· 
lo novátorské v riešeni scény, 
v režisérskom pohlade a pre
dovšetk9m - priam geniálne 
vystiho\(alo ťiogolovu predlohu. 
Z toho, čo sme ma li možnosť 
vidieť tento rok v Leningrade, 
ani jedno hudobno-dramatické 
dielo sa n epriblížila velkosti a 
v9znamu Sčedrinovej ope::._y. 

Defilé tvorby skladaterov le
ningradskej oblasti dáva nám 
dosť podnetov na zamyslenie 
sa, na kritické postrehy, ale 
l na nasledova nie. V. ClZIK 

Mnichovské Národné divadlo 
má po prvý raz (l) v reper
toári Dvofákovu Rusalku. 

V Kollne nad Rýnom insce
noval Hary Kupfer pohostin· 
sky Janáčkovu Jej pastorkyňu. 
Podla niektorých tamojšich kri· 
tik je táto inscenácia ,.psycho· 
drámou očistenou od folklór· 
nych a sociálnych vzťahov" (!J 

V poradi štvrtá medzinárod· 
ná baletná súťa! bude v Mos· 
kve v dňoch 11.-28. júna. Svo
ju Ci.časť prisldbili baletni umel
ci z 24 krajin. 

Vledenski filharmonici absol
vovali v dňoch 21. IV. - 2. V. ' 
velké koncertnl'i turné po Me,. 
:dku. v rámci tohto zájazdu vy- .. 
stúpili aj na festivale Interna· 
cional Cervantino pod vedenim 
Carlosa Kleibera. 

Prvý medzinárodný festival 
súčasnej hudby bol v Moskve 
od 5. do 11. mája. Vefkolepf 

·program priniesol 42 diel od 
38 skladaterov z 24 krajin. Na 
otváracom koncerte odznela 
o. i. Prokofievova Oda na ~o· 
niec vojny, skomponovaná "ro
ku 1945. Z našich skladatelov 
sa na lestivale z1í.častnili nár. 
umelec Eugen Suchoň a zas!. 
umelec Zdenko Mikula. 

V Nemeckej demokratickej 
republike sa dôsledne staraji 
o nástrojársky dorast. V juho· 
východnom clpe krajiny medzi 
Kllngenthalom a Markneukir· 
ebenom vyškolia ročne &0-70 
mladých stavitelov hudobných 
nástrojov. 

Tradičná medzinárodná hu· 
dobná súťai v Budapešti je toh
to roku pri prlle!itosti oslh 
100. výročia narodenia Bl'ilu 
Bart6ka vypisaná ako klavir· 
na súťa! F. Liszta a B. Bart6· 
ka a uskutočni sa v dňoch 14. 
al 30. septembra 1981. Zúčast· 
niť sa môžu na nej klaviristi 
naroden! po 1. januári 1949. 

NEDOŽITÉ JUBILEUM 
movom a nepredpokladane aj miestom 
tragického, predčasného konca, na jar 
roku 1939. V predstaven! Simona Bocca
negru, v ktorom neskôr vytváral ústred· 
-ného hrdinu, spieval part lntrlgánskeho 
Paola . Albianiho. Prešiel rok-dva a Leo
nard Warren postupne prevzal v MET 
všetky ve lké barytónové úlohy talianske
ho a fr ancúzskeho rómantlckého reper
toár u. Stal sa favoritom obecenstva. Z 
v9slnla poma ly odchádzal Lawrenca Tib· 
bet - ale Amerika nezostala bez svoj
ho ve fkého barytonlstu. Aj po vojne bola 
svedkom najväčších Warrenov9ch trium
fov Metropolitan opera. Senzačn9 úspech 
dosiaho l v r oku 1953 v milánskej Scale 
Jagom a najmä Rlgolettom. Dva r oky 
pred smrťou podnikol úspešné umelec
ké turné po otcovej vlasti a spieva l pred 
preplnen9ml opern~mi hradiskami Mos
kvy a Rigy. Jeho hlas tmavej · a ve lmi 
osobitej farby s velk9mi, mimoriadne 
rezonančn9ml vysokými tónmi r9dzo ba
rytonálnej farby uplatňoval sa v dielach 

románskej proveniencie, predovšet k9m v 
talianske j verdiovskej a veristickej ope
re - ako Scarpla, Tonio z PAG, Gérard 
z André Chénlera, Barnaba z Giocondy. 
Jeho expresivny materiál mal vzácne le
gato a celú paletu drobn9Ch farebn9ch 
odtlei'íov. Nekaždodenn9 rozsah (od ba
sového G po vysoké barytónové B) umož
ňoval mu voká lne kreácie korunova ť tým 
najžladanejšlm koren!m - skvel9mi, čas
to a j nepísan9mi vysok9mi tónmi. Bol 
naslovovzat9m verdlo~sk9m interpretom. 
Na scéne MET spieval Germonta l Lunu, 
Carlosa z Ernaniho i Sily osudu, ~ena
ta i mark!za Pósu, Jaga i Falstaffa . Z je
h o verdlovsk9Ch kreácii zostáva však 
na jvyššie cenen9 Simone Boccanegra a 
podla mnoh9ch znalcov dodnes nepre
konan9 Rigo letto, ktorého vytvára l sko
ro tristokrát. Stafetov9 kol!k, ktor9 ne
čakane vypustil z ruky, prevzali po i'\om 
Robert Merr!ll, Cornel Mac Neill a na
pokon Sherrll Mllnes. B. J. 

P!sal sa 4. marec roku 1960. V Metro
pol!tan opere panovala s lávnostná atmo· 
sféra. Hrala sa Verdiho Sila osudu v 
š pičkovom obsaden!. V kost9me Leonory 
de Vargas stála po viac než ročnej a b
sencii v New Yorku na javisku opäť Re
nata Tebaldlová, jej pa rtnermi boli dva· 
ja velk! americkí operní sp.eváci - Ri· 
cha rd Tucker (Al v aro 1 a Leonard War
r en (don Carlos l. Už prvá polovica pred
stavenia nadchla preplnené hľadisk o. Po
tom priš la veľka ár ia Carlosa "Urna fa
ta le ". Po prvej, pomalej časti pokr~1' 
Leonard Wan·en dva -tri kroky k rampe. 
Náhle sa zviezol k zemi. Zatiahll oponu 
a v hradisku rozsvietili svetlá. O tom, 
čo sa deje za javiskom bolo obecenstvo 
informované prostredn!ctvom rozh lasové
-ho zariadenia. Najprv oznámili, že v . 

predstavení sa bude o chvflu pokračova ť 
a Carlosa bude spievať "náhradnlk" Ma
rio Serenl. Potom vyhlásili bez udania 
dôvodu dlhšiu prestávku. Ked po tret! 
raz zapi! amplióny, ozna mova l smútno 
vzrušen9 hlas Rudolfa Binga, že p redsta
venie sa deflnit!vne neukončl, pretože 
na následky srdcovej s labosti práve 
zomrel Leonard Warren. Takto a podob· 
ne opisujú o člt ! svedkovia okolnosti tra
gického odchodu jedného z najväčš!ch 
barytonlstov nášho storočia. 

LEONARD WARREN (Varenov l sa na
rodil v New Yorku 21. aprlla 1911. Ta
liansky štipendista - do Milána sa do
stal na odporúčanie samotného manage
ra MET a b9valého slávneho tenoristu 
Edwarda Johsona - debutoval na scéne, 
ktorá sa mu na dve desaťročia stala do-



KOŠICKÉ 
KVARTETO 
V BILANCII 
I PLANOCH 

Clenov Košického kvarteta Ondreja 
Lewlta, Milana Jirouta, jozefa Kýšku a 
Juraja Jlinoiíika som zastihla v košic
kom rozhlasovom št údi", kde práve do· 
kon~ili nahrávku )anáčkovho 2. slá či
kového kvarteta (v reedlcii dr. Milana 

. Skampu) . 
Ako hodnotUe svoje doterajšie úspe

cby a uplynulý rok ? 
). Kýška: V uplynulom roku sme mu

li samostatný r ecitál na XXV. košickej 
IJUdobnej jar i, kde sme okrem už spomi
naného Janáčka h rali "Disonantné'' kvar
teto w. A. Moza rta a 8. sláčikové kva r
teto c mol "Pamiatke obetia m vo jny a 
fašizmu" od Dmitrija šostako'viča, ktoré 
sme hrali na viacerých koncertoch, o. i. 
na v.ečere venovanom 5. výročiu úmrtia 
D. Sostakovlča ( 4. XII. m. r. ). ktorý 
usporiadala odbočka ZSS v Košic iach . V 
novembri sme sa zúčastnili na Di\ocll 
československej kultúry v Par!ži, kto
r9Ch usporiadaterom je UNESCO. Naša 

zodpovednost bola o to väč šia , že sme 
celé tieto dni otvárali na otváracom 
koncerte {12. Xl.) pred významnými hos
fam! - predstavite ľmi našej strany a 
v.lády, zástupcami Ministerstva kultúry 
SSR a nášho veľvyslanectva v Par!ži, ge
neralnym tajomn!kom UNESCO v Par!
~~ a ďalšlmi predstaviteľmi kultúr y vo 
francftzskom hlavnom meste. Predviedli 
sme .Janáčkovo 2. sláčikoyé kvar~eto, s lá
č ikové kvarteto ,.M. Ra vel~;~, a a).{Q. úvod
ntl skladbu sme zahrali Ha ydnovo "Škov
ránč ie" kvar teto. O dobrom Gh lase by 
mohlo hádam svedčiť aj to, že sme pri
dávali ďalšiu skladbu - Suchoi\ove Ob
rázky zo Slovenska. 

Po návrate z Pariža sme vystupovali 
na galakoncerte, ktorý usporiada l Zväz 
čs. skladaterov v Prahe vo Va ldštejn
skom paláci za účasti predstavitefov na
šich a sovietskych s kladate ľov . Ten istý 
koncert sa potom uskutočnil aj v Bra
tislave; pre nás bolo za uj!mavé, že na 
oboch koncertoch sa osobne zúčastnil 
skladateľ Boris Ca jkovskij, ktorého 6. 
sláčikové kvar teto sme zaradili do náš
ho programu. 

Za takmer deviiť rokov váš ho pôsobe-
. nia v slovenskej hudobnej kultúre ste 

dosiahli mnoho úspechov, uznani, či už 
na BHS, koncertoch doma a v ·zahra
ničí. Kritika u nb, ale aj mimo našeJ. 
vlasti už priniesla mnoho slov chvály 
a uznania. Pozná m vás viiak ako skrom
ných a poctivých umelcov, ktorí sa ne
uspokojujú s dosiahnutým výsledkom, 
kladú si neustále vy!liie ciele a predsa
vzatia. Ktoré "vrcholy", ako s právni 
"š portovci", ste si zaumienili v te jto se
zóne zvládnuť? 

M. Jirout: Predovšetkým nám ide o to, 
aby sme každú skladbu, ktorú hrá me, 
per fe ktne zvlád li, aby sme dosiahli abso
lútnu s úhru nie len pr i študovanl, výko· 
ne, jej technickom zvládnuti , ale a j po
chopení obsahu a štýlu. V súčasnosti štu· 
du jeme sláčikové kvarteto C. Debussy
ho, v novom obsaden! sme "oprášili" 
Beethovenova Sláčikové kva rteto c mol, 
op. 18, na februá rový koncert Hudobnej 
mládeže v Košiciach sme pr iprav111 Slá
čikové kva rteto C dur Františka Xavera 
Richtera. Svoj reper toár sme rozšlrlli o 
2. sláčikové kvarteto B. Smetanu._ A čo 
sa týka koncertov, sme práve po zá jaz
de do Sovietskeho zväzu, v má ji bude· 
me mať polorecitál s Mariánom Lapšan
ským na festivale Pražská jar , potom, 
samozre jme, Koš ická hudobná. jar 1 a v le
te snáď ďalšie t urné do zahraničia. 
Natočili ste ul aj svoju prvú profi

lovú platňu, keďže zatial elite nie je v 
predaji, povedzte, na čo sa mô!eme te
šiť? 

O. Lewit: Pred viac ako pol rokom 
sme natočili pr e OPUS Mozar tova ,.Diso
nantné" kvarteto a Sostakovičovo 8. slá
čikové kva rte to, v január i sme natáčali 
op!!ť pre OPUS s polu s Bratislavským 
dychov}•m kvintetom časť profllovej plat-
ne Jozefa Sixtu. · 

Huslista Ondrej Lewit je č le nom Ko
šické ho kvarteta dva roky. Prii iel sem 
ako absolvent pražske j AMU. Ako ste sa 
umelecky zlili so sCtborom? 

Neviem, či to sám za seba môžem 
zhodnotiť. Priš iel som sem preto , aby 
som mohol hrať komornú hudbu. Myslim 
si, že sme sa celkom dobre zžili, iste 
by to mohlo byť ešte lepšie. Máme v 
úmysle pokračovať na umelecky nároč
ne j ces te so snahou, a by výsledky zod
povedali vyna loženej práci, aby sme si 
so zápalom klád li vždy vyššie požia
davky voči sebe i voč i nám spoločne. 

V dňoch 1.- 10. aprlla bolo Koiiické 
kvarteto na koncertnom turné v ZSSR. 
V priebehu týchto dni uskutočnilo iityrí 
koncerty v mes tách· Vladimir , Ivanovo, 
)aroslavr, Vologda. Na programe boli 
skladb'y L. v. Beethovena (Sláčikové kvar· 
teto c mol, op. 18), B. Smeta nu ( 2. shí· 
čikové kvarteto), C. Debussyho ( Sláči· 
ko vé kvartetó g mol, op. ' l'li 1: 'ako prida· 
v.ok Obrázl:ty zo Slovenska E. Suchoňa 
a Sláč·ikové· .Jc:varteto F; ·x~ !R1c;htera~1 Al((!"'' 
boli vaiie dojmy z tohto turné? 

J. Jánoiilk: Najmä v Jaroslavll a Vo
logde sme ma il dobre · navš tlvené kon
certy. Obecenstvo pre javovalo vefký zá
u jem o komornú hudbu a celkove máme 
z týchto koncertov pocit dobrej r epre
zentácie. Záujem publlka o našu hudbu 
sa pre javil a j tak , že sme po koncerte 
dlhš i čas besedovali o problémoch In
ter pretácie, o práci nášho s (tboru, o hu
dobnom živote na Slovensku a o na j
novšlch die lach slovenských skladateľov. 
Niektorí dokonca prejav111 záujem o no
tové materiály skladieb súčasných slo
venských skla cl atefov. 

LfDIA URBANCIKOVA 

Piesňové matiné Hany- štolfovei-Bandovei 
PlesJiový recitál H. gtolfovej-Ba ndovej 

(v rámci tradičného cyk lu nedefných 
matiné v Mir bachovom paláci dňa 12. 
aprlla ), ktorej sfubný vývoj máme mož
nosť sledovať už niekofko rokov, bol 
nielen ďalšlm potvrden ím je j interpreč 
tačnej zrelosti, ale sú.časne a j demon
štráciqu vyhraneného hudobného názo
ru. , 

Stolfová koncipovala program svojh~ 
recitálu so vzácnym zmys lom pre vyvá- .
ženosť a stavebnú lqg iku telku. Dokáza: 
la, že kontrastnosť, fluktuačnosť proce
su a z nej vyviera júcu krivku význa, 
mového napätia je možné dosiahnuť aj 
bez uchýlenia sa k praktikám drama· 
turgicky roztrieštených produkci!, kt o
ré nie sú výnimkou ani na našich kon
certných pódiách. Vedia vlastnej pre
zentäcie - ktorá vyz11e1a velmi priazni
vo - vystupuje do popredia aj v pra
vom zmysle slova kultúrno-výchovný 
aspekt, a to nielen a ko a kt živého obo
znamovania, ale predovšetkým ako uve
domelá snaha ziskavania poslucháča no
vého typu. 

Dobrá zorientovanosť, pevné základy 
hudobného mys lenia, vysoká náročnosť 
spolu s vypestova nou estetickou respon
zibilltou - to sú atribúty, na ktorých 
stavala Stolfová. Tieto vlastnosti vyža
rovali tak z celkového konceptu , a ko a j 
z každej plesne oboch cyklov v starostli
vo prepracovaných deta iloch sólového 
hlasu l klavlrneho sprievodu ( ĽudovH 
Marcinger ). 

Schúmannovým cyklom Láska a livot 
Ieny, op. 42 pripr avila š tolfová hodnof
n9 zážitok. Bola technicky suverénn a, 
intonačne spofahlivá a nefa lšova ne, ne
predstierane emocionálne zaangažovaná. 

Jej Schumann sa vyznačoval jednotným 
ťahom, premyslenou a účinnou séman
tickou dramaturgiou, pričom inte r pretka 
zosta lo dosť priestoru na plastické stvár
nenie osobitej a tmosféry každej jednot
livej piesne cyklu. Do celkového vyzne
nia sa pozit!vne premietol a dekvátny, 
pr itom muzikantsky cltený ,preklad L. 
Makovicke j, ktorý vznikol na priamu ob
jednávku s(l listky. Svoj interpretačný po
diel povýšil Marcinger nad púhu spr ie· 
vodnú funkciu -a bol š tolfovej partne
rom, ktorý sa bytostne stotožnil so s6-
listkinou· koncepciou. 

V druhej polovici recitá lu odznel In
terpretačne i poslucháčsky vďačný Ebe· 
nov cykl us šestero piesn! milostných na 
pôvodné stredoveké texty (komponovaný 
v r . 1951). I keď a utor sa nesna žil v 
zhode s použitým! t exta mi oživiť aj atmo
sféru st redoveke j hudby, pr edsa len ci
time, že i "nedobovými" prostriedkami 
dokázal vystihnúť a hudobne podčiar
knuť nejeden charakter istický zvra t, člm 
vytvoril muzikantsky plnokrvný cyklus. 
š tolfová velmi citlivo reagova la na tie-

. to osobitosti, ba dá sa povedať , že na 
nich postavila skelet svojho výkladu Ebe
na, v dôsledku čoho každá z interpre
t\)vaných piesn! žila svoj im živgtom, a le 
súčasne slúžila logike celku. 

š~olfovej hlas sa zaskvel v sýtom, no 
stále ešte v komorno.m, nepreexponova 
nom zvuku, pričom sme nepostrádall ani 
úseky nesené jemnými pastelovými far 
bami. To všetko svedč! nielen o plastic i'· 
te sóllstk inho hlasového fondu a jeho 
technickej zdat nosti, ale a j o potrebnej 
dávke hudobnej Inteligencie. 

RUDOLF BREJKA 

- . 
z koncertov MDKO v Bratislave 

Umelci na počesf strane 
Mnohostrannou umeleckou aktivitou je 

tohto roku snéď viac ako inokedy, po
značená činnosť ideovo.umeleckých zvä
zov, kultúrnych inštitúcii a samotnýcli 
tvoriv'ých umelcov. Dôkazom toho bol aj 
slá vnostný koncert popredných bra tislav
ských vokélnych a iniltrumentélnych só· 
listov, ktorý sa konal 7. IV. 1981 v· Zr
kadlovej sieni ústredného do.mu pionie
rQv a mlá de!e Kl. Gottwalda na po· 
česť XVI. zjazdu KSC a 36. výročia oslo
bodenia nášho hlavného mesta. 

Koncert, ktorý bol súčasťou Ceskoslo · 
venskej hudobnej žatvy, sa uskutočn il 
v spolupráci Mestského domu ku ltúry a 
osvety v Bratislave a Zväzu slovenských 
skladaterov. Presvedčivým interpretač
ným stvárnenlm a emocioná ln ym vkla
dom sa. prezentova la sopranistka Alžbeta 
Bukoveczká za par tnerskej spolupráce 
klaviristky Zla tice Poulovej v plesňovom 
éykle "To bude ráno !" zas!. umelca Zden
ka Mikulu. Pôsobivý cyklus · piesn i, nap!
saný na lyrlckú poéziu Andreja Pl'ávku 
inter pretovala kult.fvovane, so zmys lom 
pre diferencovanosť nálad poet icke j. 
predlohy i hudobného pradiva . Klavlrny 
sprievod Z. Poulovej účinne podčiarkoval 
atmosféru piesn! a c itlivo dot váral in
terpretác iu Mlkulovho diela. 

V kontexte slovenskej komornej inšt ru· 
mentá lne j hudby zaberá Poetická s uita 
pre h usle a klav!r, op. 35 , nár. umelca 
Alexandra Moyzesa význa mné miesto. 
Ňou sa predstavil hus lista Viktor Sim· 
čisko (s klavlr nym sprievodom Heleny 
Gáfforovej) - výrazný reprezentant slo-

venskej huslistickej generácie - a pre
zentoval bohatú paletu výrazových pro
s triedkov od dramatického výbušného es
pressiva až po vrúcnu poeticky ladenú 
šká lu. Technicky dobre d isponovaný hráč 
'budoval š iroké dynamické plochy s ne- · 
predstieraným muzikantským zaliietenim. 
H. Gáfforová mu bola spo ľahlivou part
nerkou, i keď určité výhrady by sa prá
ve nn margo väčš ieho citového zaanga
žovania moh li na t omto mieste spome
núť. Druhú polovicu koncertného veče
ra uviedlo Koncertnou fantáziou pre 
flautu a gitaru Miroslava Koi'!nka f!au
tovo-gitarové duo - Miloš jurkovič a Jo
zef Zsapka. Obaja umelci poda li zrelý, 
interpretačne vyvážen ý výkon. Koncer
tantná skladba M. Koi'!nka umožnila 
obom umelcom exponovať sa plnokrvne 
muzikantsky, demonštrovala Ich vzájom
nú zohratosť l vyrovnanosť po strán
ke technickej i výrazovej. 

Posledným účinkl}júcim večera bol, na
miesto plánovanéh"O ·vystúpen ia zas!. u
melkyne Niny Hazuchovej, zas!. umelec 
dr. Gustáv Papp, kto rý predniesol vo
ká lne die lo nár. umelca Andreja Očená
ša Aká to bola ja r . Expres!vne ladený 
part die la v podan! dr. G. Pappa n iesol 
znaky mužného, pritom tvárneho kreova 
nia melodickej !!nie diela. Dramaticky 
vygradovaný vokálny pr ejav sprevádza 
ný zreteľnou artikulác iou int erpreta pre· 
svedč!vo a citlivo dotváral klavlrny spr ie· 
vod Ľudovlta Marcingera. 

NORA KYSELOVA 

JEDNOZNAČNÝ TRIUMF· 

Predstava dokona le j Inter pretácie je 
dn·es už natoľko zakorenená a vžitá, že 
posl ucháč nie je ochotný pristúpiť na 
ko'mpromisy a uspokojiť sa s priemerom. 
Spom!nam to len preto, lebo klavir ist
ka Da niela Rusóová sl musela ve ľmi 
dobre uvedomiť , čo zna mená prezento
vať sa v rá mci klavlrneho recit álu t a
kými dielami , a ko je Beethovenova Soná

'ta B dur, op. 108 "Ha mmerklavier" a 
Lisztova Sonáta h mol. Výkon, ktorý 
predviedla {14. ap~lla 1981 v Zrkadlovej 
sieni ODMKG l. .dal však jednoznačnú od· 
poveď preplnenému auditóriu, že ťaž
ká úloha, ktorú sl vytýčila, nebola nad 
jej sily a schopnosti. Možno je v tých
to slovách trochu zdržanlivosti, a le ver
ká úcta k týmto dvom skvostom klavír
nej litera túry ma zav!!zuje hodnotiť vý
kon sólistky z hladis ka vrcholného in
terpretačného ma jstrovstva. A výkon Da· 
niely Rusóovej znesie naoza j tle najpr is
nejšie kr itériá. Ved' Beethoven v jej po· 
daní bol hlboko zažitý, medltatlvny -

KONKURZ 

zrelý. V takomto závažnom diele sa žia
da vždy oživiť interpretáciu vlastným ná
zorom, vlastn ým stanoviskom, lebo po~ 
chopiť , t o znamená l prežiť. Precltif a 
znovu vypovedať pochopené predpokla 
dá už povedať i čosi z vlastného po
hľadu a stanoviska. Rusóovej sa poda
rilo v celom diele udržať vnútorný vý
razový oblúk l tektonickťí kontinuitu, čo 
poukazuje na boh atú introvert ne zame
ranú zážftkovú sféru osobnosti. úprim· 
ný a spontánny pr !st up poznačil všet
ky plochy st várnenia, od modelovania 
detailu až po tvarova nie celku. Hlbok4 . . 
úéta k ''ďiel u, ktorá vyžarovala z inte r
pretácie , nebrán1la sólis tke dos tat . sa 
nad' ztľej\1ci t·ver<~a: •za hfa'd'iet •sa •za" jehu 
zmysel, ktorý spoč !va okrem iného i v 
mon umentálnom oživeni kontrapunktíc
kej práce, v premietnutl velkej syntézy 
videnej Beethovenovým géniom. 

V Lisztovej Sonáte h mol sa Rusóová 
jednoznačne dištancovala od ustá lených 
man iér, ktoré tr ad!cia vniesla do inter: 
pretác!e tohto diela a takmer Ich uzá· 
konila ako nemenné konštanty. Rozhod
ne to nebol Llszt poňatý senzibilne s 
ľahkou prejemnelou eleganciou čl salón 
nym espritom. Rusóová Išla po podstate 
- pochopila ir óniu fugáta a tvarova la 
tektonic kú klenbu die la svojou muziká l
nou expresivitou. Miestami by sa ml bo
la žiadala .väčšia in tenzita a nekompro
misná zrozumiteľnosť prstov~ch pasáži. 
Možno i určitá korekcia pedálu by do
pomohla ešte výraznejšiemu zvonivému 
lesku perlivých behov. Bol t o však Ll~zt · 
nesporne vyn ika júci, hlboko pr ecltený, 
s pontánny a pravdivý. 

Celkový dojem z vystúpenia bol vef· 
kým sviatkdm klavlrnej interpretácie. 
Ved výkon tejto klavir istky znesie tie 
najvyššie a na jprlsnejšie Interpretačné 
k ritériá (nehovoriac o tom, že doposia l 
mala len sporadický kontakt s koncer t
ným pódiom) . A to je nesmierne dôle-

. žité pre ďalši umelecký Výlf.Oj Rusóovej, 
pretože súdiac podla výkonu, patr í k 
našim špičkovým interpretačným zjavom. 

IGOR BERGER 

Riaditel Slovenského národného divadla v Bratislave vypisuje k o n k u r 1 na 
obsadenie volných miest do všetkých hlasov operného zboru. 
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HUDOBNÉ TRADÍCIE 
BR ZOVICE NAD TORYSOU 

Slovenskej hudobnej verejnosti je má lo známa skutoč
nosť, že Bl·ezovlcél nad Torysou, obec Prešovského ok
resu, v stredove ku označovaná ako mesto, má dlhodobé 
a bohat~ hudobné tradíc ie. K ich štúdiu a poznávaniu 
som sa clo stu l prostredníctvom náhodne ob javeného do
ku mentu - obyčajného katalógu hudobnín. A keďže 
výsledky tohto štúdia prerást li rámec pôvodne hľadanej 
stručnej informácie, predkladám ich ako pr íspevok k po
znaniu hudobnokultúrneho diania na Slovensku v mi
nulosti. 

Pri hudobnollistorickom prieskume v knižnic i Mest
ského múzea v Sabinove som našiel zaujímavý ruko
pisný katalóg hudobnín z prvej polovice 19. storočia 
s názvom Cataloque meiner Musikalien. Mitzi Berzeviczy. 
Dokumenty tohto dr uhu sú často jediným svedectvom 
o rozvoji hudobného života toho-ktorého obdobia a re· 
glónu a obyčajne predstavujú cenný zdroj muzlkologicky 
sekundárnych informáci! o jeho parametroch. Potvrdzu
je to aj obsah tohto katalógu. 

Hudobné dianie v 19. storoči na severovýchodnom 
Slovens ku, predovšetkým v mestách Prešov, Sabinov, 
Ba rdejov , predstavuje takmer neznámy úsek v našich 
dej inách hudby. Vôbéc nič nevieme napriklad élnl o hu
dobnom dian! v šľachtických · rezidenciách severného 
Sariša, hoci ich n ebolo málo. Obsah objaveného kata
lógu naznačuje, že práve v nich pulzoval čulý hudobný 
ruch. 

Stručný opis prame!la treba začaf konštatovaním, že 
Ide o knihu formátu A5 s pevným (ka rtónovým) obalom, 
vytvorenú zviazaním niekofkých desiatok listov čistého 
papiera, do ktore j majitefka zapisova la, zrejme kúpou 
získané hudobniny. Prvý zápis pochádza z januára 1828, 
posledný z októbra 1837 a sú vedené po nemecky; 
francúzsky a maďarsky (iba 3 skladby) . Všetky zápisy 
majú ustálenú formu, pozostávajúcu z dátumu, oficlál· 
neho t itulu hudobnín (niekedy s optisovým číslom), 
počtu zošitov a poradového čísla . 

Za necelých 10 rokov zapísala majitelka do svojho 
súpis u 196 t itulov hudobnín v celkovom počte 394 zo
latov. Podstatnú časf z nich tvoria s kladby klavírne 
(dvoj- a štvorručné). značný počet skladby nusrové, 
no nachádzame tu aj literatúru pre flautu, violončelo, 
spev a klavír, triovú lit er atúru [husle, violončelo, kla
vír l, l!teratúru pre komorné telesá (kvartetá a 1. l a nie
koľko skladieb pre malý orchester. jednotlivé tituly za
pisovala majiteľka za sebou tak, ako ich v priebehu 
rokov získavala. 

Zo súpisu sa nedá zistiť pomer rukopisov (odpisov ) 
a tlači, je však nel)porné, že značnú časf tvor ia hudob
né tlače z!skavané tradičnou subskripciou známe j no
tovej ed !cle "Bibllothek ftir Plano-Forte auf Praenume
ration". V s úpise neboli zohladnené nijaké kritériá vý
beru a triedenia skladieb, ktoré by pomohll bližšie ob
jasniť hudobné záujmy majitelky a :Rrostredla, je j hu· 
dobné v~delanle a pod. Na druhej strane defilé auto· 
r ohv ad t,~h ~-!~.11_ 1~ •• ~, , P.,lfidkJ~~.~ - ~l!I},~P~nltf . . topografiiLPo~·Q· 
ru o n1 m pr spev"om preniKaniu a šíreniu hudby 
mnohých významných súdobých skladatelov aj do ta
kých odlahlých oblast! kra jiny, akou šariš vtedy ne
sporne bol. 

Cenný je najm!! poznatok o značnej oblube s kla dieb 
Jána Nepomuka Hummela a Ludwiga· van Beethovena. 
Z Hummelových diel tu nachádzame klavírnu školu, ba
gately, nokturná, rondá, variácie na témy súdobých 
skladateJov, etudy, dalej známe diela La bella caprlcio-

Werner Egk 
Ked s l v týchto di'\oc h pripomíname 

osemdesia tiny nemeckého skladateľa 
Wernera Egka, uvedomujeme sl, že ho
voríme o jednom z tých, čo pomáhali for
movať tvár hudby nášho veku. Pritom 
sme po celé roky a bez zjavných výči
t iek svedomia túto osobnosť prakticky 
ignorovali. Tak, ako nespočet ďa lšieh: 

sa:, Grand Trio, Les adiux, Grosses Septett, Grande Sona
te mit Violoncello ·a ďa lšie. Ludwig van Beet hoven je 
v súpise zastúpený dielami - Sonáta op. 10, Pat etická 
sonáta op. 13, Rondo a Sonáta op. 27, Sonfltn pre violon· 
čelo op. 17, Grand Tr io a rad d a lš ích. 

V omnoho menšom rozsahu sú v s úpise zastúpen! 
W. A. Mozart , F. Schubert, C. M. von Weber, G. Rossini, 
C. Czerny, A. Diabelli, Ch. Bérlot , L. Spohr , C. Kreutzer, 
S. Tha lberg a i. Módni doboví skla datelia, s obJubou 
hrávaní v šľachtickom i meštianskom prostred!, tvoriu 
ďalšiu skupinu tvorcov zap!saných s klad ieb a nechv· · 
bajú medzi n imi A. Schmid, F. Htinten, H. Herz, G. Reis· 
s lger, j. jellnek, 'F. Rles, j. May~eder, M. Strebinger u 1. 

Z mien tvorcov populárnych viedenských valčíkov na
chádzame iba josefa La nne1·a a johanna Straussa star 
š ieho. 

K otázke proveniencie máme v obsahu katalógu lba 
dva údaje , o ktoré sa môžeme zodpovedne opierat. Sa
motné meno majitelky naznačuje, že pa mia tka súvisí 
so šľachtickou rodinou Berzevlczyovcov. Na príslušnosť 
majiteľky práve k ša rišskej vetve tejto rodiny môžeme 
usudzovať n a základe stručnej poznámky v texte "in 
Darocz" na stranách 13 a d alš ích, podl a ktorej pr íjem 
skladieb od leta roku 1834 za znamenávala v dedine 
Dravce (dnes š a rišské Dravce l . Nepodarilo sa mi zistiť , 
ako sa katalóg dostal do piarlstlckej knižnice v Sa bi · 
nove. 

Identifikácia osoby majiteľky Márie Berzevícyove j 
[ Mitza bolo zrejme jej domácke meno) naráža na rad 
problémov, súvisiacich s nevyjasneným prlbuzenským 
vzťahom [sestra-manželka l. Vo fragmentárnom archív
nom fonde rodiny Berzeviczy v Státnom archíve v Pre
šove som nijakú príslušnlčku rodiny s týmto menom 
v uvedenej dobe nenašiel, čo značne sťažuje definitfv
ne určenie prostredia, ktoré podla všetkého žilo veľmi 
intenzívnym hudobným životom. Noty sa ani v minulosti 
nekupovali z rozmaru, a le so zámerom praktickej reali
zácie , a každý, kto sa o túto realizáciu snažil, kupoval · 
iba diela, zodpovedajúce jeho interpretačným schopnos
tia m. Obsah katalógu hovor! jasnou rečou, že diela v 
ňom ' zapísané mohol hrať iba primer ane vyškolený hu
dobník, ktorý žil v prostred!, kde jeho s.na hy n achádzali 
príslušn ú o.dozvu a podporu. 

Všetky doterajšie s kúmania naznačujú, že takýmto 
prostredím mohlo byf hlavne sídlo Berzeviczyovcov 
v Brezovici nad Torysou. O jej hudobnom živote a tra
díciách máme nlekoJko h ist orických úda jov. Už kon
com 16. storočia, krátko po tom, čo Berzevlczyovcl za
ložili vo svojom sídle dobre prosperujúcu latinskú mag
nátsku školu s· výbornou úrovi'lou vyučovan ia s pevu, 
vstupuje Brezovica do dejtn našej hudby. Mnoh! rek
tor!" školy boli aktívnymi hudobníkmi a medzi . nimi 
zvlášť vynikol" Ján Matthael, označovaný ako "cantor 
insignls", . ktorý pred príchodom do Brezovice účinko
val v Zl!_ámom profesionálnom speváckom zbore Gabrie-
)A .J!-IilJ.l:llen~.~ -. - · - ·· ..... ... - --.. . . 

V Brezovici sa okolo roku 1604 (? l narodil aj ne
s korš! ba rdejovský organista a s kladatel ZachariU Za
revúcky, popredný predstavitet barokovej hudby na 
Slov·ensku. Zar evúckeho otec bol tu ev. farárom a jed
n,ým 'z iniciátorov hudobného rozvo ja Brezovice. Všet
ci . jeho synovia získali už v domácom prostr edí dobré 
hudobné základy, ktoré si dale j rozširovali počas svojich 
š túdi! v Levoči, v Bardejove, Br atislave a inde. Za
chariášov mladší brat Matej sa po št údiách vrátli do 

Brezovice, kde v l.'Okoch 1632-1634 pôsobil ako rektor 
školy. 

Strediskom hudobn ého rozvoja Bl·ezovice bola aj v 18. 
storoči škola. Závažnejšie správy, naznačujúce pozoru· 
hodnú hudobnokul túrnu aktivitu v Brezovici, sa nám 
zachovali z 19. sto ročia. Zbytky rukopisných hudobnín 
a záznamy v a rchlvnych dokumentoch, uložených v Stál· 
nom archive v Presove nasvedčujú, že sa tak stalo vda· 
ka konsolidác ii ekonomických a hospodárskych pome· 
rov rodiny, o ktoré su prlčinil Albert Berzeviczy starš!, 
čím výrazne napomohol v rozvo ji nadstavbove j sféry. 
Z mlade j generácie vyn ikol potom Teodor Berzeviczy, 
Zélobera júc i sa umenl m, poéziou a zberom šarišských 
ľudových piesni. Neskôr sa presadil vo verejnej správe 
ako š kolský inš pek tor Sarišskej a Spišskej župy. 

z pozoruhodnejš lcll hudobných prejavov brezovícké· 
ho prostredia v národnom duchu (rozumej šarišskom) 
v prve j polovic i 19. storoč ia treba venovať aspoi1 krátku 
pozornosť lit erárnym a mblciám Teodora Berzeviczyho, 
apl ikovaným aj na hudo bné umenie. V snahe pozdvihnúť 
ku lt úrnu úrove1'\ miestnej šar išskej šľachty , najmä jej 
ženskej časti, ktorá pre nedostatočnú znalosť nemecké· 
ho u f rancúzskeho jazyka bola ochudobi1ovaná o bez· 
prostredné umelecké zážitky vtedy módneho počúvania 
operných árií, pokúšal sa prekladať texty árií niekto· 
rých opier do šorlštiny. R-ozsalľ tejto činnosti sa dnes 
už nedá detailne zmapovať, ale jeden zachovan? doklad 
hovorí za všetko . Ide o prek la d ár ie a dueta z opery 
Nor ma od ta lianskeho 'skladatera Vincenza Belliniho, 
ktorý tu uvádzam · v dnešnej pravopisnej transkripcii: 

"Dvujetto - aria, z te j barz šumnej operi Norma, pana 
Bellin iho, prevracena s ke rz mladeho pana Berzevicl 
Fedora z tallančizn l l z ňemčizni po šariskl. 
Seve r : 
Vidziš o Norma , ach ma j H1tosťí, 
te j pamiat ky zverlu!enej milost i, 
pošanu j jich, tich i'leborakoch, 
z kter ich t a t va rdosc čiiHla bida koch. 
Norma: 
Ol proč chceš zaš mojo serce rušic, 
v ňim zufaňe s kerz Naďej zadušte. 
Hvar, čom tva reč za tlm sercom h apka, 
ktere zavše rem pre tebe k lapka . 
Sever: 
Ach, pošanuj jich, tich ňeborakoch, 
z kterlch ta tvardosc čiň!la bidakoch. 

Vidziš o Norma, etc. etc. 
Norma: 
Hutor, proč maš zuš s mim sercom mahac, 
šak ti mi sceš ku hrobu pomahac. 

Ol proč sceš zaš, etc. etc." 

Hoci unes vzbudzuje čltun le tohto pr ekladu úsmev 
nad použitým básnickým vyjadrovaclm a parátom, spô· 
sobmi tvoren ia rýmov ( h apka-klapka) a pod., predsa 
n emôžeme uprieť prekladateľov! snahu vystihnúť myš· 
lienkový náboj originálu a da ť pos lucháčovi možnosť po· 
chopiť zmysel splev!l,ného s lova. 

Hudobný život , Brezovice nad Toryso u mal v čase 
vzniku ka tal ógu hudobnín Márie Berzeviczyove j už dlho· 
dobé t rad ície a nie je vylúčené, že samotný katalóg 
je svedectvom jeho ďalšieho úspeš ného napr edovania. 
Rozhodne je to zauj íma vý dokument o rozvoji !nštru· 
mentá lnej hudby, najm!! só lovej hry na klavír i, ktorá aj 
na v2_chodnom Slovensku sprevádzala v prve j polovici 
19. storočia veYký rozvoj hudobného amaterizmu. Pro· 
stredie, v ktorom vznikol, udržiavalo živé kontakty naj· 
mä .~, . YJ,tJ.qňo\1,. , w;q~~~.w.qy,nlR .. ~!\ .. ~9- .. \'M~~ým hudobn9Jll 
vývojom, absorbovalo ho a prispôsobovalo sa mu. Bez 
sporu to prispievalo k r astu kultúrnej úrovne a kulhlr· 
neho povedomia, ale !ba v n a jbohatších spoločenských 
vrstvách. Ľud žil svojim vlastným hudobným životom, 
ktorý sa premietol do oh romného množstva ša rišských 
ludových piesn!, tvoriacich dnes nevyčerpatelný ·zdroj 
hudobnej inšpir ác ie súčasným pokračovate rom v hudob· 
ných tradlclách Brezovice na d Torysou. 

FRANTIŠEK MATOS 

va redukovaný orchester , a by ani v naj· 
menšom neutr pt;Jla zrozumiteľnosť textij, 
ťu tak dôležitá. Gogoľovské ~ostavič ky sll 
vykreslené živými farba mi ; celá opera 
je komponovaná na spôsob starej buffy, 
vrátane delenia na jednotlivé čísla. Bez 
nadsádzky možno tvrdiť, že Egkov Re· 
v!zor patr! medzi vrcholy ko mickej ope· 
ry 20. storočia. Nevídaný úspech na ne· 
spočetných javiskách to iba potvrdzu· 
je. 

Ani experiment však nie je Eg kovl tlpl· 
ne cudz!. Na písal spolu s B. Blacherom 
Abstraktnú operu č. l , kde Egk dodal 
a kýsi dadaistický text, dosahujúci dra· 
mat!c ký účinok striedaním samohlások 
a s poluhlások. Tent o experiment však ne· 
zazna mena l velký ohla s. 

Henze, Blacher , Einem, Hartmann, Lie
bermann, Nono, Boulez ... Zaiste, r az za 
10 rokov sa niektoré z týchto mien zjav! 
n a plagáte (aj Eg kov Revlzor sa hra l 
v SND Bratislava r . 1959 - a s úspe
chom), a le z našich s ladkých driemot 
nás to nedokáže vyru šiť a dejiny pokoj
ne kráčajú ďa l ej . Mimo nás. A pritom 
je Eg k dnes už "klasikom". Nepatr! k 
sk ladateľom, ktor! rúcajú tradlc ie a usi
l ujú , sa o revolučné novoty. Nevytvár~ 
š kolu, ani nijaký "izmus" a k nijakej 
škole nepatr!. Ale nielen s melí novátori 
formujú de jiny hudby: majú t a m svoje 
pevné miesto a j Rachmaninov, Sibelius, 
Orff, Brltten. Aj Egk. Sú velmi potreb
nl. Oni sú t ým jazýčkom na váhe, po
máha jú vývoj stabilizovať. Neznamená to 
spiatočníctvo - ani Egka .nemožno po
važovať za konzervatívca. Kladie si však 
iné c iele: ukúva ohnivká, ktoré nás s 
tradíciou s pá ja jú. 

Egkova hudba má šarm, eleganciu , je 
vitálna, farbistá. Hovor! k ludom, je na~ 
písaná pre ľudi. Nejde mu o teórie a 
experimenty. · je to p udba v najlepšom 
zmysle slova divade lná: i v dielach or
'ch estrálnych stále cítime divadelne mys
liaceho skladateľa. Nečudo , že na ja
vis ku dos ia hol svoje najväčšie úspe
chy ... 

Werner Egk je rodom Bavorák z Auch
sesh eimu [na r. 17. mája 19011 . Inte lek
tuá lne prostredie učitelsk ej rodiny for · 
movalo v i'lom od detstva vzťah k !ite· 
r a túre, filozofii, hudbe. Po skončen! gym· 
názia v Augspurgu viedla jeho cesta 
do Mníchova. Stal sa žiakom Car la Orf
fa, potom pokračoval v štúdiách vo 
Frankfurte nad Mohanom, krátko žil v 

Talians ku. V rokoch 1937-41 pôsobil ako 
dirigent Státnej opery v Berline, v r o· 
koch 1950-53 bol riaditeľom Vysokej hu
dobne j š koly v Berlíne-Charlottenburgu, 
ako stály hosf dirigoval v bavorskej ope
re v Mníchove v rokoch 1951-71. Prvé 
kompozičné kroky urobil Egk na poli 
scénickej hudby a to možno determino· 
va lo jeho ďalš! vývoj, v ktorom osved· 
čuje stálu lásku k divadelným žánrom, 
predovšetkým k opere a baletu. Takmer 
všetky libretá si plše sám a sú to n apQ· 
s pol libretá veľmi hodnotné - Egk na· 
plsa l dokonca a j činohru. Rok 1935 pri· 
niesol Egkovl prvý prenikavý operný 
úspech. Na scéne frankfurtského dlvad· 
la uviedli jeho operu Carovné husle. 
jej libreto napísa l skladateľ s pol u s 
L. Anderssenom na podklade Pocciho 
bábkovej hry. Hudba jedinečne evoku je 
je j romanticko- rozprávkový svet . )e to 
skutočná ludová opera, nadšene pr ita
~ávajúca životnému optimizmu. Nesie už 
väčšinu čtt Egkovej hudby: sviežu me
lodiku, bohatťí rytmickú členenosť a far· · 
blstú Inšt rumentáciu. Egkova hudba tu 
sice nezapiera isté vplyvy iných skla
da terov a rozličných štý lov, vyvarúva 
~a · však eklekticizmu a zostáva vždy 
v medtlach dobrého vkusu. Po ne j na
sleduje Peer Gýnt ( 1936) podl a Ibsena 
- jedna z najčastejšie uvádzaných skla· 
dateľových opier. Ide mu v ne j o viac 
než o opernú transfor máciu príbehu. 
Egkova Interpretácia sa nesie vo viace
rých polohách: jednotUvé postavy myš
lienkovo boha tej lbsenovej drámy sa s tá
va jtl symbolmi a poukazujú na súčasné 
problémy západného s veta. Hud ba pr ia m 
hýri nápaditosťou , lnštrumentačnou vir
tuozitou a, samozrejme, podma nivou dra
matlčnosfou. Peérom Gynt9m sa začlna 
Egkov prlkl.on k "ve lkým" námetom. 
V predhovore k svojmU Kolumbovi o tom 
hovori: .. v dejinách rudstva je iba ma lé 
množstvo postáv a látok, ktoré nútia 
básnikov a hudobníkov k stá le novým 
výkladom. Sú to tie postavy, ktorých 
Gsud odha lu je ludom čosi všeobecné a 
významné . .. " K týmto "večným" látkam 
patr! 1 donjuanovský námet , ktorý sa 
stal podkladom Egkovho pr vého bale tu: 

joan zo Zarissy. Skladateľ sa tu zámer · 
ne vracia ku klasickým výrazovým pro
striedkom baletu. Tento trend uplatňuje 
do dôsledkov aj v ďa lšom balete Abra
xas, ktorý je zasa látkou faustovskou. 
Nespracoval ju však podľa Goetheho, ale 
podla Heineho. Mníchovská premiéra ba
letu v roku 1948 vyvola la taký škan 
dál a mravné pohoršenie, že ho zaká
zali. Lepšej reklamy, pravda, nebolo t re
ba: v Berline dosiahol čoskoro 100 rep
ríz. Oratórium Kolumbus vznik lo pôvod
ne pre rozh las, neskôr dostalo scénickú 
podobu. Oalšie t ri oper y boli opäť ver
kým úspechom: Circe ( 1948 l podla Cal
derona, tr sk a legenda [ 1955) podľa Yeat
sa a napokon Revízor ( 1957 J pod ra Go· 
gora. Všetky poskytuj)1 .skladateľovi mož
nosť uplatniť zmysel pre humor , paró
diu. V lrskej legende rozšíril syoju vý
razovú paletu o nové šty list ické prvky, 
čerpajúce z g regoriánskeho chorá lu, a ll,! 
i z farbitosti neskorej romant iky. Gro
teska a satira sa, pochopiteYne, najväčš
mi uplatnlll v Revízorovi. Egk tu použi-

Werner Egk pevne ver! v budťícnost 
opery. Píše: ,.je samozre jmé, že každ4 
doba vyjadruje svoje idey a že sa for· 
ma v súlade s novým obsahom stále mo· 
dlflkuje. Definlcia opery, ako žánru ne· 
spútava tvorivého ducha a je záv!!zn4 
len dovtedy, kým sa t ýka postulátu do· 
konalého spojenia dramatického a hu
dobného e lementu. Vzhladom k povahe 
ludí, ktorí stále znovu volajú po čistých 

:typoch , môžeme predpoklada ť , že opera 
bude sláviť nové triumfy, len čo hudob· 
ná a dramatická potencia skladateiov dá 
vzniknúť skladbám, ktoré presvedčia od· 
horníkov a strhnú obecenstvo .. ." 

Orchestrálne práce W. Egka Franc"Gz· 
ska s uita, Georgica, Huslová hudba s 
orchestrom, Orchestrálna sonáta, Alleg· 
r ia a r ad ďalšieh sú častým! hosťami 
zahraničných koncertných pódií a vy· 
kazujú rovnaké Invenčné boha tstvo, ako 
diela dramatické. Dominantou Egkovej 
hudobnej výpovede však zostávajú die· 
la javiskové. Ich hodnota je v huma· 
n!stlckej výpovedi skladat era, v humore 
- tak vzácnom v hudbe nášho storočia, 
vo vysokej lite rárnej hodnote a majstrov· 
s kej s kladate rskej práci. Je to hudba, 
ktorá s toj! za objavovanie. Poskyt uje ve· 
Ja podnetov pre dr amaturgov naš ich sym· 
tonických i operných telies. Mohli by sl 
ju povšimnút lepšie aspoň teraz, kea 
ju už pozná celý kultúrny svet. 

ROMAN SKREPBK 


