
S
končil sa 16. ročník medzinárodného festivalu po
pulárnej piesne Bratislavská lýra 1981 a máme te
da možnosť opäť bilancovať. Lýrovým vystúpeniam 

tento rok patrili štyri večery v Dome odborov a po jed
nom v PKO (Václav Neckái' tu uviedol svoj audiovizuál 
ny program Planetárium] a na Zimnom štadióne v Ru
žinove. Hlavná súťaž sa sústredila do , pre Lýru, optiť 
nového prostredia , do monumentálnej a .architektonicky 
modernej budovy Domu odborov. Prvé tri večery boli 
súťažné; odznelo na nich spolu 19 noviniek našich auto
rov a približne rovna ké množstvo skla dielJ súťažiacich 
o vavríny Medzinárodne j lýry. Novinkou (mys lím že po
zitívnou], oproti minulým rokom, bo la možnosť pre in
terpretov z nesocialis tických kraj ín zú~astniť sa na me
dzinárodne j súťaži. Ďalš ia novinka: pesničky po prvý 
raz odborná porota hodnoti la a posudzovala komplexne , 
l. j. nešlo už iba o striktne autors kú súťaž . Fest ivalové 
večery 1moderátors ky s prevádzali výborný , improvizácie 
schopný Karol Polák, Elena Galanová a je j troc ha fádna 
kolegyfla Ja na Foi'tová . Festivalový orches ter čs. tele
'fzie striedavo viedli Václav Záhradník a Vieroslav Ma
tušík. Predsedom výberovej komisie i festivalovej po
roty bul zaslítžilý umelec Jii'í Malásek, medzinárodnej 
dr. Lubomír Oorftžka. 

Ceskoslnvenská súťaž 

Po rôznyc h zvuč:kác h u spomienkach odštnrtovnln do 
mácu, národnú súťaž . Sét;iu pol tucta pif!sní prvého ve
čera otvorila, pod ľa miía, v eľm i dobrá roc kovú skladba 
Vyzu tá tvár (Michalík - Vrba l s výraznou melodickou 
linkou, "tvrdým " aranžmán a štandardným pre javom 
ostravskej rockove j skupiny Citrón. Sólis ti s kupiny Ria
vy, Alena Kováčová a Koloman Zúrik, zaspievali ospan
livý Vetríček (a utor a text V. Preložník ]. V krehkej 
pesni~ ke teme r fo ll\Ového c harak teru im však za chrb
tom nezneli fo lkové Riavy, al e š ty ridsa ťčlenný orc hes
ter, ktorý s ubtll nost1 piesne ve ľa nepridal 1 vec a runžé
ra). Nuvyše s a mi zdalo, že A. Kováčovú - možno 
podvedome , sa pokúša o vý razov ú polohu Ma r iky Gom
bitovej !n iečo podobné sa zopakovalo a j u Kat ky Kuro
vičove j ) , .ču nil(d y nevyznieva zv lúi.\ symputlcky. Po " ne
mastno-neslanom" fes tiva lovorn príspevku s kupiny Fon
tána,· nasledovala novinku z re pertoá ru "des ignovo vy
novene j" Petry ]an ú Kole mjdoucí ! Petri na - Rytíi' ]. Išlo 
o miestami trocha ťažlw pádny r ockový šansón (so strhu
júcim - záverom ], ktorý však opäť potvrdil s kvel ý hl aso
vý potenciál interpre tky. Tvým d louhým vlasiim spieva l 
Václa~ Neckái' (J. Neckär - Rytírl . Nevie m čo dodať 
k skladbe okre1n toho, že Sét páč ila publiku (a as i a j 
porote). Mľw vša k ne na dchla an i n evýraznú me lód li.J , 
ani poloprá.zdny text. Rela tívne rozpač ito vyzne l prí 
spevok skupiny Combo FH, piese ľ\ Dívč í kámen (autor 
a text D. Fikejz) . Dobre za ran žovanú, no podľa miH! , na 

mieste prešľapujúca skladba bude vnodná pre singlovú 
nahrávku, avšak 'ako súťažná pieseň na festival sa mi 
celý projekt zdá byť zbytočným kompromisom (t ak zo 
s trany výberove j komisie, ako a j sa mot-ného Fikejza ). 
S výbornou piesľíou však prišla v súčasnosti vo vrcho l
nej forme spieva j(lca Viera špinarová s orchestrom Ivo 
Pavlíka. Meteór lásky (Zmožek - čort] patrí medz i 
j ednoznačne na jlepšie pies ne BL '81, nielen v až hi tovo 
zaváiíHjúcej melodickej konštrukcii, v skvelom a ranž-
mán, ale predovšetkým v interpr etácii samotnej speváč 
ky a výborného súboru. Páč i la sa aj sv ižná "nadhľadov 
ku" Zapejte mi, tenore (Marat - Poštiilka), k torú s 
perfektným hereckým uj speváckym výrazom pr edniesla 
Naďa Urbánková. Klasik našej rockovej scény, skupina 
Olympic; nadviazala na svoje lý rové neúspechy u poroty 
opäť dobrou piesiíou Jasná správa (Janda - Vrba), kto
rá sa urči te , tak ako všetky predchádzajúce, s tane žia 
daným plat f!Ovým produktom. Z mludých speváčok naše j 
pop-scény opä ť potvrdila perspek tívu Miriam Hrušková 
v popevku svojho "tútora " Jindricha Brabca (text Z by
šek Malý) Cím začína déšť. S va ri iba d ivácky príťažli 
vou piesiiou z pera Petra Spá leného Nemusíš se ptát 
sn publiku po prvý raz predstavilo dueto bratov Spále
ných. Minuloročná víťazka Marcela Králová znovu pre 
sved čila o svo jom fantas t ickom hlasovom potenc iá li v 
piesni Oe j nám ž it ( Špidra - Borovec 1. Zdá sa mi však, 
že autori uviazli pr!l iš vo veľkom klišé, čoho výs ledkom 
bola konvenčná festivalová pieset1, k to rá dáva la predo
vš etkým š ance vyn iknúť speváčke. ·s veľmi dobrou pies
ťíou Cas mláďat sa predstavila skupina Elán. Páčil a sa 
publiku a pravdepodobne aj porote, ktorá prizmala , že 
Elán v je j hodnotení obsa dil veľm i čest n é š tvr t é miesto. 
Piese ľt Cirkus Leto Pavla Ha mmela a Borisa Filana za 
pôsobila v eľm i príjemným do jmom. Pesnička sn tak tro
chu vymanila z doter aj šieho Ha mmelovllo r eper toáru. 
Bolo c ítiť, že je skomponovaná pr e festival, čo je j však 
na kva lit e neubralo. 

Medzinárodná súťaž 

Medzinút·odnú s úťaž odštartoval Lász ló Komár z Ma
ďarska , krétj ill)' , v k tore j s u to dos lova hemží ta lentnmi. 
On vša k ten to fa kt n ijako nepotv í·dil, ba' n ab pak - ne
možno s a ubrániť . poc itu , že len nu buda peštianskej 
Vá cz i u te a ( č i hoc ktorej ine j] , býva aspoľ1 tucet vý raz
nejš ích tu lentov. Svaj č iarka Rose Brownová zus pieva la 
pr iemernú piese11 Du fehlst mir, ktoréi svo jou opočúva
nos ťou a sent imentalitou by s kôr zapadla clo "penzis tic
ké ho" repertoá r u Petra Alexand ra. "Preborníčka" viet 
namsf9ch hitparád To Lan Phuong s výn i močnou senzi
bilitou za sprievo'clu klavíra zaspievala krišt áľovo jemnú 
pesničku, ktorá však bola (tak ako jej interpr etka ] s Kôr 
akýms i exotickým excesom než súťažnou p iesľíou . Starú, 
a le ve ľm i dobrú ~riestenského pies e ľt Na ceste so šar -

BRATISLA VS Á LÝRA 1981 

Skupina Fa m ilie Silly (NDR l získa la Zlatú Bra tislavskú 
lýru 1981 zu víťazstvo v Me dzinárodnej sút'aži. 

Snímka: Ing. M. Kasan ický 

mam a výrazom sebe vlas tným int e ľpretOVétla naša Mar
cela Laifel'Ová . Ra kúšunka Ines Reigerová vlas tnou pies
ľw u ľm leeling blue zaujal a v ľámci prvého večera 
s n áď na jv äč š mi. V svoj ic h dva dsiatich rokoch je n ie len 
že s chopná napísať pe rfektnú pieseú, a le i s výrazo m 
a prekvapivo zre lým hlasovým timbt·om ju a j zaspieva ť. 
jed noznačne na jlepšou pies iíou celej súťaže bola sk lad
ba GuťNacht, Amigo výborne j mludej rockove j sku piny 
Silly z NDR. Piese l'\ bola uče bnicovým pr ík la dom toho, 
ako možno po s tránke kompoz ičnej a aranžérske j vy
tvo ri ť oza js tný hit, ktorý sa však aj po nieko ľkonásob 
nom "konzumovaní" neopočúva . Juhoslova nský spevá k 
Darko Domija n int erpretova l p ieseťí. Hovoríš mi zbo
hom, k to rá je presným typom juhoslovanských diskoték, 
šumia cic h morom a mie rnyn'i sen t imentom rozchodov. 
s pesničkou Mám o·chote na chwileczke :~:apomnenia sa 
predstavila pomerne neznáma Poľka Hana Banaszaková 
a mohli s me iba ľutovať , že do Brat islavy miesto nej ne
pr iš la no vá hviezda našich sever ných susedov, vyni
kajúca Izabela Trojanowská. Skve lý hlasový fond a he
recký výraz pr ezent ova l s oviets ky hosť Nazarij Jarem
čuk. To, že sa publiku páčil, dokázalo a j ocenenie -
Cena divákov. NSR zastu povala dvojica Peter Ludwig a 
Anja Lechnerovä, ktorí p redvied li jednu z kompozíc ií 
svo jho konce r tného programu, vychádzajúceho z inšpir á· 
cie vá žnou hudbou. Václav Neckär sú ťažil a j v meclzif, 
nár odne j súťaži výbornou pesničkou Podej mi ruku a 
projdem Václavák, ktorá mala všetky predpokla dy stať 
sa h itom. Ž ia ľ, táto naoza j do brá piese11 v súťaži " neza 
bodovala " . 

Vystúpenie hostí 

Bratis lavs ký Elán sa v samosta tnom bloku prezento
val tak ako ho pozn áme: muzikan t i s elánom zahrali 
časť s vojho vsku tku nudpriemerného repe r toáru, k to rý 
zauja l naj mä mla dšiu, a lebo men e j konven čnú časť pub · 
lika . Jos ef J,aufer v p lne j miere potvr d il povesť do ko
nalého " showmana" . V pr iebehu niekoľkých min út s i 
do káza l získať obecenst vo , ktor é apla udovalo pr edovše t
ký m jeho pohybovým a h er eckým scho pnostia m. Sprie
vodným súborom bol Golem a do pr ogramu funkčne pri
s pela a j dvojica mímov Unger - šebesťáková. Hviezdou 
večera mala však byť až diskotéková formácia Goombay 
Dance Band, ktoľá na s lušn e j úr ovni zreprod ukova la 
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Václav Neckí.i f , nnsitel' Zlatej Bratislavskej lýry 1981, 
ktorú získal za ví ťazstvo ~ Ceskosluvenskej súťaži . 

Sn ímka : P. španko 

svo je cl ote r,a jš ie h itpa rádové ús pec hy známe z platní 
a rozhlasu. Avšak -- nič viac. Bulha rskú h udobnú scénu 
u nás väčšinou reprezentujú nt)veľmi výrazní inter pre ti 
s typ icky "prímo rským " s ladkas tým repertoárom, k torý 
u nás veľa fanúš iko v nemá . Camelia Todorová je však 
urč ite výnimkou. Bratis lavsl,Émlll publiku sa predsta vil a 
t romi s l1lad bumi svojho moderného repertoáru a vďaku 
plnokrvnému hlasové mu pr e javu a d ra matickému výrazu 
patr ila medzi na jväčš ie prekvapenia fes tivalu. VV-sys
tém zah ra l t ak, ako s rne naií. zvyknutí - - teda výborne. 
Kape la má fa n tast ický dr ive , skve lých muzikantov a v 
pr ípa de tohto vyst úpenia aj skvelých hostí, z ktorých 
na jväč šmi zau ja l s wingujúci Kar el černoch. Marie Rott
rová s výborný mi Plarneňákmi zaspievala nieko ľko pies
ní zo svojho repertoáru : Lásko, voníš cleštem, To mám 
ta k ráda a poet. Za neprítomnú Ninu Simoneovú z USA 
za s koč il sta rý-do brý Olympic. Okrem minuloročného lý
rového Osmeho dha , dvoc h ukážok z nového programu 
Ulice , zah ra la s kupi na nieko ľko star ýCll rock and rollov, 
k t0ré zd vih li zo stoli č k y i samotn ého Billy Prestona. 

S v eľkým ohlasom pri ja lo brHtis lavské (na jmä mladé) 
publikum oficiálnu pr e miéru nové ho Žhirkovho súboru 
Limit, k torý je zložený z býva lých č lenov Modusu , plus 
basgita r istu Andre ja And ra šova na a čerstvého a bso lventa 
hudo bne j fakul ty VŠMU kla virist u Mar tina Ka rvaša. Li 
mit interpretoval piP-sne známe zo Žbir kov ho prvého 
samostatného al bu mu, z kto r ých najväčš í oh las vzbud il 
hi t Ako obrázok (Žbirka - Peter a j l a Balada o poľných 
vtá koch s fan tastický m textom Kamila Peteraja. Vystú
penie Hany Zagorovej, Petra Rezka a orchestra Karla 
Vágnera bolo skrá tené, lebo od nas ledujúceho účinku
júce ho, Billy Pr estona, sa o ča kával časovo r ozsiahle jší 
p rogra m. Vág nerovc i zahruli, Rezek zas pieval o kine 
Glor ia , Hanka o Benja mínovi a eš te niekom a iš li clo 
šatnť . . . 

Billy Preston bo l sk utočno u hviezdou to htoročného fes
tivalu a v Bratis lave sa zastavil v rá mci svojho európ
s ke ho turné. Prestona predchádzala ohromná povesť a 
to n ielen a ko bývalého spo lupracovníka Beatles, Ray 
CMr lesa a napokon Rolling Stones, ale i a ko vy nika jú
ceho inš trumenta lis tu , sk ladateľa a s pevá ka. V Brat islave 
predstavil časť prog ra mu zloženého zo s k la d ieb svojich 
i spomen ut ých umelcov. Spolu so skup inou st rho l pub
likum neúnavným elá nom a v n e poslednom ra de muzi
ka ntskými a muziká lny mi schopnosťami. 

V posledný fes tiva lový veče r spieva la popredná soviet
s ka speváčka Roza Rymba jevová. V súčasnosti n a praž
skom Ban·andove na krúca film, do ktorého t reba zábe 
ry z "jej vystúpenia , takže Bra tislavská lýra je j pr išla 
ozaj vhod. Rymbajevová inte rpretova la dve ve ľmi dobré 
piesne a do kázHla, že Alla Pugačevová nie je ani zďa
leka jed i•nou výbornou spevá čkou Sovietskeho zväzu. Vy
stúpenie Jany Kociánovej sa n ies lo v duchu je j už dáv
ne j povesti. Skvelá speváčk a, výborne ovláda júc a svoj 
d!'avý voká l ( Str eisand ove j Woman in Love spieva, podľa 
mňa, z naš ich inter pretok nalepšie], ale problémy s pô
vodným moderným repertoá rom sa je j ešte stá le n epo
da rilo vyriešiť . Maďarská d iskotéková formác ia Ne oton 
pat rí j ednoznačne medz! špičku t akto or ientovaných sú
bor ov a to n ielen u našich južnýc h susedov. V svo jic h 
pôvodných skladbách čast o zne užíva "poznatky" získa né 
z tvo rby napríklad Boney M, ale to asi neprel,áža, p re
tože skupina už podpísa la kontrak t na nakrúcanie a j 
v NSR, kde t áto svetoznáma černošská skupina pôsobí. 

Na málol,torého inte rpre ta či skupinu sa čaka lo viac 
n ež na "nový" Modus Janka Leho tského. je ho vyst úpenie 
patrilo medzi absolútne vrcholy fe stiva lu. Lehotský pred 
stavil svojich nových spolupr acovníkov a tak isto re 
per toá r. Všetko so značkou na jvyššej kva lity . Na zá
ver vystúpenia zaspieva la a j Marika Gombitová , ktoľ á 
sa sama sprevádzala nn ld a v!ri. Záverečný ga lakoncert 

( Pokračovanie na 3. str. ) 
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Riaditel bratislavského k on
zervatória a šéfredaktor näš · 
ho časopisu dr. Zdenko No· 
váček, CSc. bol opäť zvolený 
za poslanca Federä lne ho zhro
maždenia ČSSR a predsedu kul· 
túrn eh o v ýboru Sn emovn e ná
rodov. 

• SPEVOHERNÝ ' SÚBOR 
ŠTÁTNEHO DIVADLA KOŠICE 
uskutočnil v dt'íoc h 25. aprílu 
až 24. máju t . r . umelecké t ur · 
n é po NSR a Holandsku , kde 
uv iedol 28 predstavení Leháro
vej operety Paganin i. 

• POVODNÝ ČESKÝ KRIMI
MUZIKÁL "VRAŽDA VO VAR IE
Tf: ALEBO KAPITÁN EXNER 
ZASAH UJE" uvied lo v máji v 
celoštátne j premiére Hudobné 
d ivad lo v pražsk o m Karline. 
Libre to na mo tívy románu Vác
lava Erbena "Efekt ívne mí·tva 
zena" napísa li Luboš Šterc a 
clr. Karel Tušek , texty piesní 
dr. Hanu Čihiiková. Hudbu 
s komponovali Militn Dvorák. 
Nový český muzikál hudobne 
naš tudova l zas!. ume lec Ka rel 
Vlach, režijn e Mo jmír Wein
mann, ch o reografia je dielom 
Bedľ icha Fiissegero. 

• SLÁVNOSTNÝ KONCERT 
na počesť 60. výročia založen ia 
KSČ a volieb do zastupiteľ· 
skýc h orgánov usp oriadali 6. 
mája t. r. v Dome čSSP na Her
lians lwj ulici v Bratislave ĽŠU 
M. Ruppeldta (Bratis lava I) a 
ĽŠU Exn árova 16 (Bratis lavu 
ll]. V bohatom programe vystú· 
pili žiaci o boch š kôl, ktorých 
n a klavíri sprevádzali členovia 
uč iteľských zborov . 

• JUBILEJNÝ KONCERT. 
Konzervatórium v Bratislav e 
u s poriadalo 18. mája v koncert
nej s ieni ško ly lw ncert svojho 
Komorného orchestra pri prí
ležitosti 20. výročia jeho zalo
ženia . Pod ved ení m dirigenta, 
zas!. učite ľa prof. jána Pragan· 
t a predviedol Komorný orches
ter š koly die la G. Ph. Teleman
na (Konce rt pre cl ve violy a 
sláčikový orchest er ], F. Coupe
rína ( Pieces en Concert], A. Vi· 
valdiho ( Concerto grossa a mol, 
op. 3 , č. B pre dvoje h usie! . a 
sláčikový orchest e r ], K. Ditt ers 
von Dittersdorfa (Koncertantná 
symťónia pre kontrabas a vio
lu ), B. Mart inú (Serenáda č. 2 
pre hus le a vio lu) a L. janáčka 
( Suita pre sláčikový orches
ter ] . Spo luúčinkovali bývalí č le 
nov ia Komorn ého o rchestra ·
Peter Hamar a Viliam Dobruc
ký (husle], ]án Cút a Kornel 
Klatt( viola), juraj Alexander 
(viol ončelo) a prof. Pavo l Pro
fan . 
., ZBOROVÝ KONCERT v 

rámci československej hudob
ne j žatvy 1981 a n a počesť 60. 
výročia z alo~ia KSC usporia
d a li 23. mája J,~ .v ko ncertnej 
s ieni č s. ro zhlasu v Bra tislave 
Zväz s lo ven ských skladateľov a 
českoslov enský rozhlas. Vys tú· 
pili n a 11om Spevácky zbo r s ú · 
boru Slniečko - úDPMKG Bra · 
ti slav a (zbo r. jozef Svitek , kl a 
vír Ivan Žákovič], Miešan ý zbor 
bratis lavsk éh o konzervatória 
( zbor. Dušan Bill], ú s tre dný 
spevácky zbor maďarských uči
teľov v čSSR (zbor. Ivan jan
da a Va ss La jos - Budapeš ť l 
čl Spevá cky zbor m esta Bra tí· 
s la vy ( zbor. Ladis lav Holásek) . 
V p odaní týcht o zborov odzne 
li diela ). Cikkera, O. Feren 
czyho, M. Novák a , l. Hr ušov
sk ého, I. Zeljenk u , A. Zemanov
ského , F. šau era, P. Eben a, Z. 
Kaiíák a, M. Korínka, J. Tanclle
r a , E. Szíjjártó, j . Siváčka a 
J. Ha tríka. · 

• SPEVOM K SRDCU - pod 
týmto n ázvom uskutoč nil sa v 
diioc h 22. - 23. má ja n a Novej 
scéne v Ba tislave slávnostný 
spol očný ko ncll rt sólis tov Stál-

neho clivadla operety v Moskve, 
Hudo bného divadla v pražskom 
Karlíne a spevohrý Novej scé
ny v · Bratislave. V koncerte 
pripravenom na počesť 60. vy · 
račia založenia KSČ vystúpili z 
moskovských umelcov nár. um. 
RSFSR Z. L. Ivanovová, zas!. 
um. RSFSR V. l. Maronovová, 
v. M. Bogačev, V. V. Miš le ako 
aj J. P. Vedenejev a S. N. Bru
cín, z pražských O. Roslková, 
V. Vlková, K. Bláha a Z. Ma
to uš , z bratislavských G. Sver
ce lo vá , M. Schweighoferová, ). 
Rozsíval, ). Benedik, L. Miš· 
kovič a E. Manni. Recitoval 
člen činohry NS zas!. um. V. 
MUller, konferovali s ólisti spe
vohry O. Gallová a A. Baláž. 
Orchester a zbor NS str iedavo 
dirigoval i M. Homolka, dr. B. 
Slezá k a zas!. u m. Z. Machá_. 
ček, spoluúčinkoval balet NS. 
Réžiu mal zas!. um. B. Kramo
sil. V programe odzneli ukážky 
z o p eretn éh o, spevoherného a 
muzikálového repertoáru tých · 
to súborov. 

• JU BILUJÚC I ĽUDOVÍT jAN· 
KO. v medzinárodnom r oku m
valiclov os lavuje ( 21. júna) nie· 
!en päťdesiatiny, ale a j 25 ro· 
kov pedagogickej činnosti uči· 
teľ bratislavskej ĽŠU na Ex n á
rovej ulici Ľudovít jankó. jeho 
životnú púť charakterizu je tvr
dá, obetavá a húževnatá p ráca 
za sťažených podmienok. · Po 
skončení základného vzdelania 
na ústave nevidiacich v Buda
peš ti navštevoval Hudobno-pe· 
clagogické oddelenie pre mlá· 
ciež s ch ybami z ra ku v Prahe, 
kde n aclobudol aprobáciu učite
ľa husľove j hry. Ako poslucháč 
te jto inštitúcie získal v roku 
1955 n a Celoštátnom festivale 
ĽUT v Prahe u sláčikových ná
s trojov v k ategórii umeleckých 
šl(ôl IL cenu. 

jankóo va pedagogická č in
nosť spája sa s Bratislavou, k,de 
pôsobil n ajprv na Il. základneJ 
hudo bnej š kole v Petržalke ako 
učiteľ huslí a gitary. Odtifl r 
prešiel na pobočku, nesk ôr sa· 
mos tntnú ĽSU na Exnárove) ull · 
ci. Láslw k hudbe, ktorá sa 
s ta la sv etlom jeho .ž ivota , všt e · 
puje početným žiakom. ' Sú m e
dzi ni mi amatérsk i hudobníci, 
č l e novia rôznych s úbo rov, náv
š tevnlci koncertov a dvan ásti 
z nich si zvolili hudbu za život · 
né povolanie. Ľ. jankó ich pri
pr a vil n a úspešný vstup na ko n· 
zervatórium. Morálnym ocene
n ím jeho pedagog ickej aktivity 
je aj f akt, že jeho 2 žiaci p~
s túpili do národnéh o kola su
ťaže ĽŠU a v tomto školskom 
rok u jeden žiak vybojoval si 
postup do ústredn ého kola v 
súťaži Melód ie priateľstva. Na 
s vojom pôs obisku je )ankó ve
dúcim predmetove j komisie slá· 
č iko vého oddelenia, čo využíva 
na odovzdá vanie svojich dlho
ročných osvedčených ped~o
g ických postupov. Pracujer v 
rôznych odborných komisiách , 
za čo získal nap r. diplom úRO 
za zás luhy o rozvoj záujmove j 
umelecke j činnosti ( 1975 ). 

Popri pedago g ick e j aktivite 
venuje sa a j sk ladbe najmä z 
oblast i k omorne j a inštrukt ív · 
nej tvorby . O ús pechoch v ob
lasti 'populá rne j hudby ( spolu 
pracuje s textármi B. Droppom, 
M. Semíkom, J. Turanom a dal· 
š í mi] svedč í niekoľko nahrávok 
n a g ramoplatniac h firmy Sup
raphon i Opus, desiatky sk la
dieb vo fonoté ke bratis lavské· 
ho r ozhlasu. 
Ve ľkú brázdu vyora l Ľ. jan

k ú aj v oblasti hnut ia Zväzu 
invalidov . . Zast áva tu via_cero 
významných funkci í -- v ,,·,ob;~. 
vodnom výbore a v rade zr~ko\ 
vo postihnutých pri ÚV Zvä'zu 
invalidov SSR. Záslužná práca 
pre spolupostihnutých spája s a 
s časopisom Nový život ( čest
n é u zn anie E. Su ch ardove j a 
s trieborný odznak za starostli· 
vosť o zrakovo postihnutých v 
roku 1979 ). R. 1981 pri príleži
tosti a utors k éh o večierku ( 23. 
aprí la ) oclo vzclali mu Zlatú me
dailu Federálneho výbor u Zvä
zu invalidov. jeho obetav~t prá· 
eu a a ktiv it u ocenil a j český 
sv az invalidov Pamätným lis
tom za úspešnú a záslužn ú ' čin
nosť v starostlivosti o nevidia
c ich a slabozrak ých a za zá
sluhy o rozvoj hnutia inva li
dov v ČSSR. 

Húževnatá a obet avá práca 
jubilanta a jeho ú s pechy Si za
s luhujú uznanie ,a úc tu. 

(V. Cižik) 

Spevácka súťaž 
Mikuláša 

Cenu za najlepšiu. interpretá
ciu sovietskeho skladateľa zís
kala Salome . EBERLOVA (sop
rán l, Konzerva tórium Praha 
za skladbu "Stradalnaja" G. 
Gavrilina. 

Cenu za najlepšiu interpretá
ciu árie získala Ľubica RYBAR
SKA (soprán) , VŠMU Bratisla-

Schneidra-Trnavského 
(Trnava 13.-18. mája 1981) va - za áriu Manon z opery 

Manon Lescaut G. Pucciniho. 

V oduševnelom zápolení za
znievali prekrásne piesne nrl 
celoštátnej speváckej súťaži M. 
Schneidra-Trnavského, ktore j 
VI. ročník s a uskutočnil v Tr
nave pri pr íleži tosti 60. výro
čia vzniku KSČ a 100. výročia 
narodenia národného umelca 
M. Schneidra-Trnavského. 

jej vypisova te ľmi sú česko· 
slovenská umelecká agentúra 
Slovkoncert, Zväz slovenských · 
skladateľov , Svaz českých sk la
cl ate lú a koncer tních umelcú , 
Slovenský a český h u d obný 
fond, Okresný a Mest ský ná· 
r odný vý bor v Trnave , SÚV 
SZM, PdF UK, MsDO v Trnave, 
p od záštitou Ministerstva kul · 
túry SSR. 

Pos lan ím súťaže je vyhiudú· 
vanie a podnecovanie mladých 
ta lentovaných inte rpretov kon
certného vokálneh o umen ia , 
propagácia koncertnej v oká lnej 
tvor by, ako a j výber účastní
kov n a domáce p rehliädky u 
medzináro dné súťaže. Toto po · 
cl uja t ie je zá rov ei\ aj súťažnou 
preh liadkou mladých umelcov 
koncertnéh o umen ia. 

Súťaž má ctve kategór ie s 
rozdielnymi súťažným i pod
m ienkam i tý kajúcich s a požia · 
davie k náročnosti sú ťažného 
re pe rtoár u a vekového ol1rani· 
čenia účas tní kov. 

I. k a tegó r ia mala dve ko lá a 
súťažný prog ram pozostáv al z 
prednesu slovenských, českých 

a inonárodných autorov. Zú· 
častnili sa jej speváci narodení 
v ro ko ch 1959-64. 

prvý krok k ús pechu na ich 
umeleckej d ráh e . 

Výsledky VL ročníka sp evác
kej súťaže Mi ku lá ša Schneidra
Trnavského bo li vyhlásené n a 
záverečnom kon ce r te víťazov 
18. má ja: 

l. KATEGORIA 

L cena Vojtech NALEZENEC 
(barytón l, Konzervatórium 
Praha 

Po ukončen í zápolenia môže· 
me konštatovať, že Vl. ročník 

s pevác k e j súťaže M. Schneidra· 
Trnavského vysoko prevýšil 
predchádza júce ročníky , a to 
tuk po umeleckej st ránke, ako 
i čo so počtu účastníkov týka. 
V oduševnelom súťažnom zápo
lení bol a zjavná výborná ume
lecko-techn ická priprava vo vý· 
konoch väčšiny spevákov. Po-

Národná umelkyňa M. Kišonová ·Hubová blahoielá Alene Dvorskej, 
víťazke II. kategórie . Vpravo od nej Jozef Kundlák a Salome Eber
lová, nositelia 2. a 3. ceny 11. kategórie. 

Vojt ech Nalezen ec, víťaz v I. kategórii. Snímky: čSTK 

čuli sm e veľa zaujímavýc h a 
krásnych produkc ií, sľubných 

nielen pre budúce koncertné 
pódiá, ale aj n evšedné talenty 
p re operné d ivadlo. "Tohtoročná 
sútaž je teda dôkazom toho, že 
máme ve ľa m ladých talentov, 
ktoré sú v dob rých r u kách -
odborne e r udovaných a schop 
nýc h pedagógov podieľaj úcich 

sa na rozvoj i a zveradení našej 
h udobno-vo kálne j k ultúry . Prvé 
d ve ceny v k ategórii starš ích, 
k toré získa li poslucháč i brati
slavs k éh o ko nzervatória sú 
do br b u v izitkou ped agogických 
c iest t ej to š koly v oblasti spe
vu. Stálo by .za pozornosť vy
stopovať , kde sú korene úspe
chov vokálnej pedag ogiky n a 
te jto š kole. Súťaž bola zárovert 
a j do brou prlle ž itos ťou k ove
re niu s i vlastných s il, k uve 
dome n iu s i urč it ých nedostat
lw v, a le a j k z ís ka n iu ďalšieh 

skúsenost í, a to t ak pre vlťazov 
ako aj p re os tatn ých účastní 

kov súťaže. 

IL k a tegór ia ma la t r i kol á a 
súťažný p rogram bol. v n e j n á
ročnejš í : pozostáva l z p iest1ovej 
i opern ej tv orby s lovenskej, 
česke j a inonáro dnej . V te jto 
ka tegórii súťa žil i s pev áci na ro
den! v ro koch 1949-64. 
Účastnlkmi tohtoročne j súťa

že bo li väčšinou pos l ucháč i hu
clobných učilíšť - konzervató 
r ií a vysokých škôl - VŠMU, 
JAMU a AMU. Na sú ťaži sme 
však n epo ču li mladých umel
cov, ktor í už pro fesio nálne pô
sobia na hudobných pracovis-
kách. , " 

Súťažqé výkopy hodn ot ila se
demčlenná ' p ot;ot~t . poď prec(s!)d · 
nlct votil n áro dne j umelkyn·e 
p rof. Már ie Kišonove j-Hubo ve j 
podľa vlastných umeleck ých 
luitér i í. Hodnotila s a kva lita 
hl asu, t echnick á vyspelosť , vý· 
ber súťažného r epertoáru, jeho 
zvlád nut ie a celkový umelec ký 
d ojem inter pretačnej ú rovn e. 

Spev áci, ktor! vedeli - · v pl
nej m iere uplatniť svo je tech
n ick é a vý razové scho pnos ti, 
pren iknúť do o bsahu die l, vy
stihnúť a zá rov e t) s ku ltú rou 
t lmočiť s kl ad u te ľ ov zámer , r eš
pektujúc pr itom štýlovosť d ie 
la , zarad ili sn medzi na jle p
šieh. Ako to vš ak u ž na súťa
žiach býv a, často ro zhodu jú len 
d esatin y bod ov, alebo aj in é 
oko ln ost i a tuk sa s táva, že 
mnohí súťa ž iuc i prežívajú roz
čarovanie, n a druhej strane p re 
iných pr ináš a víťa z stvo, čo je 

Il. cena Ivan OSVAT (tenor), 
VŠMU Bratislava 

III, cena Lenka ZAHUTOVA 
(soprán) , Konzervatór ium 
Praha 

II. KATEGúRIA 

L cena Al en a DVOR SKA l sop
rán), a bsolventka bra tislav
s k ého konzervatór ia, v sú
časnosti štipendistka Sloven
ské ho hudobnéh o fondu 

~1. cena Jozef KUNDLAK 1 te
nor l , Konzervatórium Brati
s lava 1 

III. cena Salome E BERLOVA 
(soprán] , Konzervat órium 
Praha 

Okrem toho boli udelené 
zvláštne ceny: 

Cenu za na jlepšiu interpretá~ 
eiu piesňového cyklu súčasného 
slove nské ho skladateľ a získala 
E~a PLESNtKOVA ( soprán ),. 
VSMU Bratislava - za cyklus 
" Jar v údoli" J. Zimmera. 

Cenu za najlepšiu interpretá 
ciu piesňového cyklu súčasného 
českého skladateľa získala Jitka 
ZERHAUOVA (mezzosoprá n), 
JAMU Brno - za cyklus I. Hur
níka " Sulamit". 

Cenu za n ajlep š iu in terpretá
ciu piesne M. Schneidra-Trnav
ského získal Ivan OŠVÄT (te
nor l , VŠMU Bmtislava. 

Vďaka pat r í všetkým organ i· 
zá torom a ce lému štábu nadše
n ých organiz ačných pracovní
k ov, ktorí sa podieľali na tom 
to krásnom podujatí - jeho 
p r lprav e ak o a j ce lom pr iebe
hu. Tr eba ešte spomenúť, že 
všetc i účastníci súťaže si ucti· 
li pamiatku n á rodného umel
ca M. Schneidra-Trnavského po
Io žením kvet ov na jeho hro b, 
n a vštlvili p a mä tnú izbu v do
me, kde sk lada teľ žil a praco
va l. Tak tiež zav ítali do Domova 
slovens kých sk l adateľov v Dol
n e j Kru p e j, kde s i vypočuli n a j
n ovš ie n ah rávk y zo súčasne j 

slove nske j piest'íov e j t vor by . 
"Poes ie a hud ba snoubí se ve 

zp f\vu. Od n e jdá vnejšíc h do b 
byl zpev sladkým so udr uhem 

p rá cH." Tieto slov á, ktoré n a pf· 
sal jan Neruda , n ech povzbu
d zu jú vše tk ých tý ch , čo chcú 
zasvä ti ť svo j ž ivot spevu 
a by spievali v ždy s lásko u pre 
r ados ť se ba i n ás všetk ých . 

MAGDA MARTINCEKOVA 



K životnému iubileu 
Oskára Elscheka 

Ak sa hovorí o rozkvete slo-. 
venskej etnomuzikológie, o jej 
vynjkajúc!ch výsledkoch v ob- · 
!asti vokálnej ako i inštrumen• 
tálnej, o vysokej teoretickej ú
rovni súčasného folklórneho 
hnu t ia, o edičnej a organizá
torskej činnosti na tomto poll, 
za tým všetkým by sme mohli 
nájsť výrazný a často i rozho
dujúc! podiel práce dr. Oskára 
Elseheka, vedúceho etnomuzl
kologlckého oddelenia Sekcie 
hudobnej vedy Umenovedného 
ústavu SAV. jeho päťdesiatiny 
s ú vhodnou prlležitosťou k za
myslen iu sa nad jeho činnos
tou. 

Oskár Elschek sa n arodil 16. 
júna 1931 v Bratis lave. Po u
končeni strednej školy š tudo
val hudobnú vedu a estetiku 
m1 FFUK [ 1950-54 J. Absolvoval 
diplomovou prácou Rozšírenie 
tónového materiálu v stredove· 
kl). Od roku 1954 pracuje v od
delen! etnomuzikológie bývalé
ho ústavu hudobnej vedy SAV 
Dizertačnú prácu napísa l na 
tému Hudobnovedná systemati· 
~ta a jej š túdijno-výchovné za
meranie, kandidátsku prácu na 
tému Hudobná veda súčasnosti 
- jej systematika a teória. je 
č lenom výkoného v~boru Me
dzinárodnej rady pre' Iudovú 
hudbu [ IFMC J a predsedom 
študijnej skupiny pre sysŕem i
zác!u a klasifikáciu Judovej 
hudby pri tejto komisii. 

Takéto údaje sa píšu v en
cyklopedických heslách a na
prie k tomu, že obsahujú vlast 
ne iba fa kty, o človekovi vera 
nepovedia. Vieme napríklad, že 
každá d isc!pl!na , alebo umelec
ká oblasť , má svoje autority a 
tieto svojim postojom udávajú 
tón . . Ich zmyse l prerastá výpo
čet ich vlastných bibliografic
kých t itulov, pretože pôsobia 
na iných a ko stimulátor .. Mys
Jim, že pr! pokuse o chm·ak
ter!s.tiku Ju bilanta by s me ma
ll túto vlastnosť vysloviť na pr
vom mieste . 

je ho druhá - rovnako vý
znamná vlastnosť sa vzťahuje 
n H koncepciu práce. Už prva 
štúdia, ktorú publikoval so svo
jou manželkou Alicou Elsche
kovou v roku 1956 naznačuje 
celostný pohfad na slove nskú 
Iudovú piesei\ a Iudovú hud
bu. Toto nasmerovanie k ce
lostnému skúmaniu javov sa 
potom prejavilo v desiatkuc h 
štúdi! a vyvrcholilo rozsiahlou 
kandidátskou prácou venova
nou systematike hudobnej ve 
dy. Táto široká orientácia a hl
boké znalosti v rôznych oblas
tiach muzikológie sa však ne
uplatňujú iba vo výskume, a le 
vo všetkých oblastiach jeho 
činnosti, v ce lom životnom štý· 
le. 

Tieto dve charakteristiky ju
bil anta hovoria o jeho etike a 
odbornosti vyústiacej do Obdi
vuhodnej aktivity prlljavujúcej 
sa v rámci štyroch okruhov pô
sobnosti. 

Organizá tor 

Základnou požiadavkou kla 
denou na kuždého etnomuztko
lóga je nadväzovanie konta k-

tov a organizačné schopnosti. 
Bez nich sa nedá u skutočniť 
žiadny výskum. Vieme, že ak 
sa nevytvorí priaznivá a tmosfé
ra, rudia sa s neznámymi oso
bami len veľmi ťažko púš ťajú 
do rozhovoru. Pri speve je vy
tvorenie vhodnej atmosféry ešte 
potrebnejšie, pre tože tu ide o 
overa intimnejši pre jav. El
schek má schopnosť takúto a t
mosféru vytVárať. Dokázal to 
výsledkami práce nu nespočet
ných výskumoch v teréne, ale 
aj pri organizovani viacerých 
domácich i zahraničných podu-
ja ti. . 

Patr i k skupine zakla da tefov 
fo lklórnych festivalov na · Slo
vensku nie len a ko spolutvorca 
programov, a le aj ako ich or
ganizátor. Vari najvýznamnejši 
zo všetkých festiva lov ľudovej 
hudby v doterajšej Ich histórii, 
ktorý· sa uskutočnil v Ziline 
[1960), pripravovul odbome i 
organizačné. Ako organizátor 
sa vyznamenal pri us poradúva
ni etnomuzikologických semi
nárov, ktoré nielenže zvyšovali 
latku úrovne práce domácich · 
bádatefov, a le zárovei\ vzbudzo
vali rešpekt aj u zahraničných 
účastníkov. 

Pedagóg 

Dlžkou pôsobenia v pomere k 
ostatným nemožno túto Elsche
kovu činnost považovať za nie
čo mimoriadne. Niekedy však aj 
časovo kratšie obdobie pôsobe· 
nia znamená ve ra. Možno su v 
prípade pedagogického pôsobe
na i O. Elsche ka na Katedre 
hudobne j -vedy FFUK nedá ho
voriť o dominante, ale pre mno· 
hých jeho poslucháčov zname
nalo cennú orientáciu v muzi
ko logickej prác!. Okrem odbor
nej r ozhfa de nostl, schopnosti 
kontaktovať s a s inými, vie a j 
zložité myšlienky vyjadriť jed
noducho .a to všetko ho k pe
dagogickej práci priam predur
č uje. Jeho býval[ poslucháči sa 
pri rozhovoroch nevystatujú 
faktami, ktoré tm prednášal, 
ale hovoria o možnostiach r ie
šenia problémov. Vedel ich 
nadchnúť pre prácu a ukázať 
jej zmysel. Možno iba ľutovať, 
že sa doteraz nenaš li možnos
ti, ktoré by tieto schopnost i ju
bilanta dovo lili lepšie využiť k 
prospechu našej kultúry. 

Editor 

Vo vedeckej práci sa často 
stáva , že pri vydáva ní š túdií z 
niektorého vedného odboru re
dakčné práce robí prislušný 
špecialista. Z činnosti o. El
sche ka v te jto súvislosti cbcem 
spomenúť početné spracovania 
a publil,wvania zborníkov z rôz
nych konferenci! a semin&rov 
a redakčné spracovanie sláv
nej zbierky ľudových plesní B. 
Bartóka. Okrem toho však ne
možno oblsť ani vplyv na for 
movanie odbÓrnej orientácie v 
hudobných periodikác h. Nasta· 
rova! v n ich živé a závažné 
otázky a pri ich s pracovávaní 
dokáza l nadviazať kontakty s 
takými významnými osobnosťa
mi ako sú Z. Kodály, P. Des 
snu, W. Lutoslaws kl , H. Górec-

kl, L. -Nono, E. Denisov, D. Ka
balevski j a i. V te jto ed itorskej 

• práci dosia hol výs ledky, ktoré 
možno radiť k na jvýznamnej 
~im prispevkom k formova niu 
rnuzikologického výskumu . na 
Slovensku v povo jnovom obdo
bi. 

Vedec 

O vedeckej práci hovorlm na
koniec , hoci je nes porné, že je 
na jvýzna mne jšia, pretože Oskár 
Elschek je v prvom rade etno
m'uzlko lóg. Výsledky jeho p1·á· 
ce vo všetkých ostatných ob· 
lastiuch činnosti vychádzajú z 
toho, čo dosiahol v te jto dlsci
plf ne. 

Byt dnes etnomuzlkológom 
zna me ná byť otvorený a pri
stupn ý voči najrozlične jším im·. 
pulzom. v E!schekovom pripa
de sa to tematicky odráža v 
obdivuhodnej š frk e uk tivity. 
Siaha od ľudovej piesne, ná
stro jov a inš trumentá lne j hud
by (ku ktorým stále čerpá im
pulzy pri rozsiahlych terénnych 
výskumoc h J cez elektroa kust i
ku , hudobnú históriu , pedago
giku, k stá le širším oblas tium 
záujmov, až k fo r mulovaniu sys 
temat iky hudobnej vedy. Bib
li ografiu, ktorá túto a ktivitu 
spr evádzé!, prevyšuje r·ozsah 

Snímka : T. Szabó 

tohto prls pevku a preto na 
il ustráciu iba heslovite s pome
niem spracované tematické ob
lasti : pojem folk lóru ( 1959 ), 
úvod do štúdia slovenske j ru 
dave j hudby [ 1962 ), eu rópsky 
viachlas [196;)). variácie v ru 
dovej hudbe 18. stor. ( 1965 J. 
o ponická zbierka ( 1966 J. rudo
vé nást ro je ( 1968 ), ich typoló
gia ( 1969 l , systematika ( 1973], 
hudobné nástroje z rôznych 
hľadísk · - pedagogiky, histó
rie, praxe ( 1974 J. filmová do
kumen'tácia [ 1975 J. elektro
akustika ( 1975 l. klasifi kácia ru
dovej piesne [ 1976] ; k pos led
n ým patri práca o slovenske j 
fudovej hudbe, ktorú vydal mi
nulého roku spolu s manželkou 
a rozsiah la monografia o slo
vensk ýc h ľudových nástrojoch, 
zadaná do tlače v Lipsku. Táto 
Elschekova ozaj široká záujmo· 
vá oblast a n a p1ltdeslatnika 
obdivuhodné kvantum vykona
nej práce ho právom klasifik u
Jú medzi našich najvýznamnej
šich muzikológov a oprávnene 
vzbudzujú náš rešpekt a úctu. 

IVAN MACAK 

Piešfanské ko_ncerty 
Slovenskej filharmónie · 

Existu je celý r ad skladateľov, 
ktor ých dielo síce jednoznačne 
k ladne hodnotlme, no zároveň 
ho akosi obchádzame. Ešte 
šťastie, že je t u kalendár, kto
rý z času na čas nalieha vo pri
pome nie meno niektorého z u
vedenej kategórie t vorcov. Vte
dy sa pre jubilujúceho skla
da tefa trochu pootvoria dvere 
koncertných sál. Najnovšie sme 
si takto s pomenuli na Georga 
Philippa Teiemanna, ktorého 
trojsté výroč ie narodenia pri
padá na tento rok. V našom 
abonentnom cykle koncertov 
zaznelo jeho dielo dva razy. 
o Sonáte pre trúbku a sláčiko
vý orchester D dur v predve
denf SKO s o s ólistom A. Ber· 
nardom s me už písali [HZ 
1981, 7]. ú a lšf Telemannov 
opus, Koncert pre flautu, hus
le, violončelo , sláčikový or 
chester a continuo A dur, bol 
uvedený na 5. a bonentnom kon
cer te SF [ 27. Ill. J. kedy . sme 
za di rigen tským pultom or
chestra SF mohli pr ívítať ná· 
rodné ho umelca Ladislava Slo-

, váka. Sólové party predniesli 
Vojtech Samec, Josef Skofepa 
a František Tannenbérger. Slá
č ikový orchester SF hral Te
lem'anna s chuťou a s ústredene. 
Vo · výslednom dojme sa však 
prejavila menš ia skúsenos t en
semblu s ínterpretáciou komor
ných diel, naj mä v porovna ni 
so š pecializovanými súbot'mi. U 
Telemanna sa už veľmi zreteľ
ne prejavuj_(! oh Jasy na stupu jú· 
c eho f rancúzskeho rokoka, z 
ktorého vzišiel v hudbe galant · 
ný štýl. Preto značnú časť jeho 
tvorby charakterizuje ľahkosť , 
ľúbeznosť ( pe joratlvne zafarbe
n ie dosta lo toto s lovo až v pt'ie· 
behu 19. storočiu), sviet ivosť u 
hravosť . S touto skutočnosťou 
súvisia aj určité interpretačné 
požiadavky. Zo sólistov nojviuc 
vystihol ducha Telemannovej 
hud by flautista Vojtech Samec. 

V Beethovenovom l. koncer· 
te pre klavir a orchester C dur, 
op. 15, predstavil sa sovietsky 
klavirista Alexej Nasedkin. Pr
vé, čo za u jme na Nasedkinóv t: 
je jeho neobyča jná tónová kul
túra. V tomto ohľade dosahu
je také vyso l:lé parametre, že 
spočiatku vyvolal v Piešťanoch 
pochybnosti, č i kluvír v sále 
nebol vymenený za kvalitnejši. 
Beethovena interpretoval v in
tenciách čistého klasicizmu po
klal ide o tempá, pedalizáciu, 
frázov<Jn le a tvorenie tónu. 
Hral ho však s poet ickým vý· 
razom, ktorý bol akoby naš te 
pený roman tickým prejavom. 
Napriek tomu všetko zostávalo 
vo ve ľmi prijateľnej polohe a vy
znieva lo s na prostou s úmozrej
mos fou. Dirigent rešpektova l só
listovu koncepciu a orcheste r 
viedol tak, aby v maximá lnej 
miere podporil jeho umelecké 
požiadavky. 

Do druhej polovice koncertu 
bola zaradená 9.· symfónia 
e mol, op. 95, .. z nového sveta" 
od A. Dvoi'áka. Slovákovo na 
študovanie. tohto rozsiahleh-o 
d iela vyznelo veľmi precizne v 
detail och i celku. Prlkladná bo
la diferencova ná práca s jed
notlivými nástro jovým! skupina
mi. V Larg u zvlášť zaujala dy
chová sekcia ·bohatým dyna mic
kým odtiei'lovanim a vyrovna
nosťo.u. Dirigent kládo l v"ysoké 
nároky na orchester, ktorý vo 

velkej miere dokázal realizo
vať jeho vybrúsenú predstavu o 
dokonale j technicke j a zvuko
vej interpertácii te jto vďačnej, 
a le náročnej skl adby. 

Švédsky d.irigent Kurt Lewin, 
ktorý hosťoval so Štátnym ko· 
morným orchestrom Zilina na 
záverečnom koncerte abonent
né ho cyklu SF [ 22. V. ), uvie
dol sa a ko sku točný vyslanec 
hudobnej kultúry svojej kraji
ny. V jeho s tarostlivom naštu
dovaní odzne li dve skladby 
svédskych autorov. Prvá z nich, 
Lyrická fantázia- pre malý or• 
chester, op. 54, od Larsa-Erika 
Larsson a [ 1908], je zdrža nlivá 
kompozicia, ktorá svojou zá
dumčivos ťou evokuje svet se
verských ság. Nie však v epic
kom zmysle. K ľud , pokoj a jem· 
nosť, vyžaru júce z te jto sklad
by sú skôr prizva ním k medi
tácii o vec iach nadčasových . 
Pre dosia hnut ie umeleckého ú
činku zvolil autor jednoduché 
- a lebo aspoií zdanlivo Jedno
duché - výrazové prostriedky, 
ktorými dokáže udržať pozor
nosť poslucháča počas cele j 
s kladby. 

Z rozsiahleho diela druhého 
švédskeho skladatera Kurta At
terberga ( 1887 l zaznela Sui
ta pre husle, violu a sláčiky. 
Do osobitého ruko pis u preta
vený severský kolorit, ktorý je 
zr e teľný v melodike l v rytnuc
kej zložke, ozvlášti\u je Atter 
bergovu hudbu u r obf ju zauji
mavou. Sólové party Suity pred
niesli Andrea Ses táková a Zol
tán BalU. Oba ja só lis ti zvlád· 
li svo ju úlohu na solídne j ú
rovni. 

Menej vydareným č islom v~
če ru bol Mozartov Koncert pre 
klavir a orchester C dur, KV 
415. švédsk a klaviristka Esther 
Bodinová, ktorá vys túpila ako 
sólistka, nesplnila celkom oča
kávania. Hoci tento koncert nie 
je technicky prll iš náročný, vy
žadu je, ak mú vyznie ( v plnom 
lesku, velmi zda tného sólistu. 
Vo výkone Bodinovej rušivo pô
sobili opa trné tempá kr ajných 
častí , chýbala aj prepotrebná 
iskra, ktorá by vedela strhnúť 
poslucháča. Ani orchestrálny 
sprievod nemožno v tomto pr í
pade pochváliť. Bol ťažkopád · 
ny, tvrdý, zemitý, vyslove ne ne
mozartovský. 

Tvorba J. S. Bacha bola za · 
s túpená jeho 5. brandenbur
skSim koncertom D dur, BWV 
1050, pre priečnu flautu, husle 
a čembalo. V úlohe sólistov sa 
[JJ'edstavili Ján Figura ml. , 
František Figura a Giedre Luk
šaite-Mrázková." Cemballstka G. 
Lukša ite-Mrázková je v našich 
pomeroch neznáma (v progra
movom bull etine nebolo uve
dené tm i jej plné meno !]. O to 
vine prekvapila svojím výko
nom, kto rým značne pr evyšova
la ostatných sólis tov. Ide o vy
nikajúcu inštrumentalistku s 
dokonalou virtuóznou techni
kou a zrelým štýlovým cítením. 
Jej dominantné post avenie ne
naruš ilo r ovnováhu komor ného 
e nsemblu, pretože ]. S. Bach 
prisúdil v 5. brandenburskom 
koncerte na jdôležite jš ie miesto 
zo só lovýc h nástrojov práve 
čembalu. Z tohto hladis ka ver
kou mierou prispe la ku kvalit
ne j rea lizácii uvádzanej sklad
by. KORNEL DUFFEK 

BRATISLAVSKÁ LfRA 1981 
3. Pavol Hammel - Cirkus Leto (Pavol Hammel - Boris 

Filan) 

Medzinárodná súťaž 

( Dokončenie z l. str. l 
zakončll rozpačitým vystúpenim Václav Neckár s tak
tiež .,vynovenou" skupinou Bacily. 

P,oetícká lSíra 

Poetická lýra absolvova la, a to nanajvýš úspešne, s voj 
druhý ročnik. Prebehla v - podvečerných ri večerných ho
dinách [v dňoch 20- 22. mája J v Malej sále Domu od
borov. Z troch večerov sa zda l na jprinosnejšim a asi a j 
najprifaž live jšlm hneď úvodn ý, na ktorom vystúplll bra
tislavské fo lkové združenie Slnovrat, moravská folková 
formácia AG Flek, po prvý raz sa .,na živo" predstavil 
orches-ter Radošíriskeho na;vného divadla. Zau jlmavý 
program v duchu "retro" uviedla č l enka pražského d i
vadla Semafor Jitka Molavcová a na záver vystúpil a 
skupina Bolo nás jedenásť, ktorú predstavovali Milan 
Lasica, Július Satins·ký a Jaroslav Filip. Druhý a treti 
podvečer v svojej prvej časti prezentoval pásma reclto· 
vanej a s pievanej slovenskej poézie Obrazáreň a Brali· 
slava - láska moja ... , zaspievala známa brechtovská 
šansoniérka Gizela May .z NDR, no a nechýbala ani n a
ša bezkonkurenčná jednotka Hana Hegerová. 

Lýra mladých 

' T.akto orientovaný rockový festival bol v podstate v 
minulosti pre Bratislavu úplne neznámym poímom. Dra
maturgovi a režisérovi programu Ladislavovi Snopkov! 
sa podari lo vytv'oriť s kvelú hudobnú akciu mladých, hod
nú nasledova nia. Od poobedľíajsfch hodin až · do nesko
rej noci na Zimnom štadióne v Ružinove znela rocková 
hudba. Vystúpila výborná bratislavská skupina YPS, só
lovo Rudolf Da§ek, vynikajúci Andršt -Lipa Blues Band, -
nemenej lepši Dežo Ursíny so skupinou Burčiak, výcho
donemecké súbory Puhdys a Reforms, Marián Varga 
s Lubošom Andrštom, skupina ETC s Vladim_írom Miší
kom a na zäve-r maďarská formácia Piramis. 

VÝSLEDKY DL 1981 

Ceskoslovenská súťaž 

l. Václav Neckái' - Tvým dlouhým vlasúm (Jan Nec
kái' - Zdeni!k Rytli') 

2. Vera Špinarová - Meteor lásky (Jii'l Zmožek - Vla
dimir Cort) 

l . Familie Silly (NDR l - Gut'Nacht, Amigo 
2. Darko Domijan (Juhos lávia) - Hovoriš mi zbohom 
3. Marcela Laiferová ( CSSR) - Na ceste 

Zvláštne ceny 

1. OPUS: To-Lan-Phuong { VSR) - Za interpretáciu 
2. Supraphon: Petra Janu - Za interpretáciu 
3. Panton: Daniel Fikejz - Za náročnú tvorbu a vyni 

kajúcu interpretáciu 
4. SúV SZM: Naza ri j Jaremčuk (ZSSR ) - Za interpre

táciu 
5. Cúv SZM: Elán - Za interpretáciu 
6. Populár: In es Reigerová (Rakúsko J - Za inter pre· 

t·áclu 
7. !.iovkoncert: Václav Neckái' - Cena divákov 
8. Slovkoncert: Vera Spinarová - Cena divá kov 
9. Slovkoncert: Nazarij Jaremčuk - Cena divákov 

10. Národný výbor hlavného mesta SSR Bratislavy: La 
zaro Maresma (Kuba) - Za !nterpretáciu. 

RICHARD MtlLLER 

.. 
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SLOVENSKA 
FILHARMÓNIA 

14. a 15. V. 19111 

Počas zájazdu orchestra Slo· 
venskej filharmónie do Juhoslá· 
vie dostal v rámci jej abonent
ných koncertov prlležltosť Sym
fonickt orchester Cs. rozhla
su v Bratislave na i!ele s Bys
trikom Relucbom. Návštevnosť 
na posledných koncertoch SF 
zarážajúco nizka, bola na tom· 
to podujat! ešte nižšia. Žial. 
saCR si pri všetkých svojich 
úspechoch ešte nedokázal z ís· 
ka t na domácej pôde stále di· 
vácke zázemie. 

Relucha je skôr intelektuál· 
sky, než muzikantsky plnokrv· 
ný typ dirigenta. Rozvaha sa 
však u neho nestotoUtuje s aka
demizmom, s absenciou dravos
ti. Skôr je striedmejšl v lyrike, 
amplitúdy jeho fráz neprete
kajú pátosom, jeho prejav 
v!!čšmi inklinuje k vyváženosti, 
k napnutej zdržanlivosti. Zna
menite sa vyrovna l s proble
matikou koncepcie kratš!ch 
plôc h zlnštrumentovanej Malej 
suity s passacagliou op. 3 pd 
n6rodného umelca E. Suchoňa. 
Dominovala v nej mužná lyri
ka, napnutá tetiva gradácii, ú· 
činná klenba vl!čšich oblúkov, 
zreternost vedenia tematického 
materiálu v jednotlivých nástro
jovýc h skupinách. 

Populárna 4. symfónia f mol , 
op. 3& P. l. Cajkonkého za
fixovala sa v našom vedomi z 
viacerýc h interpretác ii v istých 
koncepčných proporciách. Re
žucha n ezvolil si cestu lahšie · 
ho odporu. V snahe zbaviť die· 
lo interpretačných ná nosov a 
zauž!vaných klišé, sa pr! re
produkcil diela akoby zámer
ne vyhýbal t radlcil. Je to črta, 

ktorá imponuje a žiada s i uzna
nie. Pravda, poklal by bola pod· 
ložená originálnou a účinnou 
koncepciou a znamenitým vy
pracovan!m .orchestra. V úsifl 
po .osobitosti zostal dirigent 
približne na polceste. Nestaval 
na prlkrych kontrast!lch, nevy
tváral priestor pre ' vo lnf" prie'
tok citov. Pokiaf nec ha l orches
ter spievať, bol plastic ký, ale 
vo výraze pomerne zdržanlivý. 
Sústreďoval sa ( n!lpr. v ll. čas
ti Andantiho in modo di can· 
zone l aj v gestách na vedúcu 
melódiu. V pizzica tove j 3. časti 
Režucha zámerne · nezdôraziío· 
val ťažké doby , us pokoj il sa 
s mene j pregnantným zvukom, 
čoho rubom bola menšia zvu· 
ková čistota a pre poslucháča 
v konečnom dôsledku dojem 
slabšej zaangažovanosti hráčov. 
Celkové zvukovo-technické vy
pracovanie orchestra dosahova
lo Istý š tandard, k torý však bol 
n ižši , než na aký sme zvyknut! 
u SF. Aj záverečné finále 
(Allegro con fuoco l po drama
ticko-patetic kom úvode nemalo 
"odpich" a odznelo až na codu 
v p'omalom tempe. 

Sovietsky čelista Igor Ganyš 
s veľkou dávkou technickej su
verenity a zmhlu pre medi
tatlvne polohy výrazu stvárnil 
sólový part Sostakovičovho 2. 
violončelového koncertu. I ked 
v š iroko rozospievaných lyric· 
kých úsekoch ma l jeho prednes 
určité rezervy, upl1tal krásou 
tónu, bohatou diferencovanos
ťou a zreteiným for movanlm 
odtienkov výrazu. Opätovné 
presvedčil o prednostiach a 
kladoch sovietskej violončelo· 
ve j š ko ly, ktorá nedáva svojim 
odchova ncom iba s ilné technic
ké a kvalitné tónové zázemie, 
ale bazlruje na dosiahnuti čo 
najširšieho výrazového účinku 
- bohatou diferenciáciou tónu, 
pregna ntným zdôrazi\ova ním 
frázovania a predovšetkým in
tenzívnym emocionálnym pono
rom do reprodukova ného die
la. To, čo možno postlhnl1ť u· 
meleckou rozvahou a manuál· 
nyml schopnosťami ( virtuozi
tou), zvládol Gavryš perfektne. 
Do Sostakoviča vš ak vložil aj 
výraznú tvorivú zaangažova· 
nosť, len menšia životná skúse
nost mu zabránila k plnému 
pochopeniu a zvýrazneniu filo· 
zofie Sostakovičovej hudby. Di
rigentov výkon pri fo rmovani 
plôch bol úctyhodný, súhra so 
só listom pružná a nana jvýš pri
spôsobená, intenzita orchestrál· 
neho sprievodu zvukovo prime· 
raná. 

21. a 22. V. 1981 

Národný umelec Ladislav Slo· 
vák vystúpil na domácom pó
diu naposledy vo funkcii šéf· 
dirigenta Slovenskej filharmó
n ie. Uviedol program, s kto· 
r ým sa potom Slovenská filhar· 
mónia prezentovala aj na Praž
skej jari. Naš tudovanie i celko· 
Vá úroveil programu mali 
reprezentativnu exportnú úro· 
véň. Dramaturgia podujatia, ve· 
novaného oslave 60. výročia 
KSC, ·vychádza la z tvorby 20. 
storočia. úvodné Variácie na 
slovenskú ludovú pieseň od n6· 
rodného umelca J. Cikkera (u
vedené pri prlležitos ti nastáva· 
júcich sedemdesiatin autora l 
dokumentovali nevšedné tvori
vé schopnosti autora, dirigentu 
i orchestra. Slová kovu konce p
cla zohiadňovala spevnosť, ná
ladovú nosnosť a rustikálny 
c harakter diela. jednotlivé va.
riácie. boli ·. výrazoyo i . dyna; 
mléky · zrete·rne 'óďdiferencova
né, pestrosť orchestrálnej pale
ty cizelérsk.y.- podčiarknutá.: Ra'd 
krás nych nás tr.ojových s ól, 
skrytá emociona lita výrazu vo 
frázach i v širšieh plocMch sa 
s polupodieiall na výrazovo bo· 
hatom a technic ky suverénnom 
zv ládnuti Clkkerove j partitúry. 

Ce lý program ma l punc sláv
nostnosti a demonš trova l zna· 
menltý kontakt, ktorý sa po
čas dvadsaťročného Slovákovho 
šéfovania vytvoril medzi nim a 
prvým slovenským symfonic
kým telesom. Dirigent dosiahol 
najpresvedčivejšlch polôh v 
V. symfónii d mol, op. 47 O. 
Sostakoviča. Slovák tu skvele 
rozvinul najtypickejšie črty 
s vojho dirigentského rukopisu 
a ma jstrovstva: širokodychý 
dramatizmus, skvelé nap!!tie ob· 

Snlmka: CSTK 

lúko v, buddvante symfomcl{ého 
toku v účinných kontrastoch na 
podkla de jedinečného vypraco
vania partitúry. Dokázal st rh · 
núť orchester k ma ximálne 
koncentrovanému, dos lova vir· 
tuóznemu, ale súčasne aj ľud · 
sky i umelecky hlboko presved
čivému výkonu. Obdivovali sme 
krásu nástro jových nástupov v 
scherzóznej II. časti , výrazov(! 
naliehavosť a s(lč asne jed ineč
n9 meditatlvny klud, vyrovna· 
nosť a nadhľad poznačený ži · 
votnou skúsenosťou v hlbavej 
3. časti. Slovák sa opäto·vqe u
viedol ako skv.elý a r'c hitekto- . 
nik širok ých ·_p!O:ch" .. -Rustik!\~na 
robustnosť, _. ).dorá:v: . Jeh·9 ne.d~v1 

' nom prejqv'e :ctoip.in,o,va:la.: : lis!ú· 
pila rozyážne . foľinovanému a 
tvor ivému pri stupu, · Zohfildt1o· 
vo l a vychutnával · krásu detal· 
lu a súčasne nestráca! zo zre
tela monumentá lne pochopenú 
širokú plochu . 

úrove11 poduj atia posilni lo ol 
hosťovanie sovietskej huslistky 
Liany lsakadzeovej, ktorá s je· 
dlnečným citovým ponorom, 
skvelou virtuóznou Istotou a na 
ich zák lade i jedinečným tvo-
rivým vk ladom zvládla sólový 
part Koncert pre husle a or· 
chester d mol, op. 47 Jeana Sl· 
bella. Málokedy počuť spievať 

husle tak krásne, vrúcne a pri· 
tom prirodzene, bez akéhokof
vek náznaku falošného pátosu, 
málokedy dokáže huslista tak 
Is to , .č isto a suverénne zvlád· 
nuť (!skalia virtuóznej tec hni
ky, a ko to bo lo v prfpade pred· 
nesu L. lsaka dzeove j, ktorej vý
kon v tomto koncerte budeme 
Iste v budúcnosti pokladať za 
v9c hodisko pre porovnávanie. 

V. CI21K 

:: .. 
·:·.: .. 

Co vás viedlo k takému pohladu späť? 
- Chcel som sa t rochu ,.odosobniť"' od pred

chádzajúcich deviatich symfónií, kto ré som na· 
plsal pre velký o rchester. Chcel som sa pri· 
nútiť k tomu , aby som vystačil s menšími mož
nosťami reprodukčného uparát u, vrátif sa k to
mu typu tvorby, ktor ý u mr1o predstav.uje Con· 
certo g r ossa, Concertino pre dva klav!ry a 
sláčikový orchester a pod. Chcel som sa 
uskromniť aj vo výraze, aj v účinnosti orches
trá lne ho zvuku. 9. symfónia bola zvukovo hý
rivá. Vyplývalo to z je j p rogramového zame· 
r ania - bola venovaná Slovenskému národné-

' mu povstaniu. 
Akt .,programový" 1áklad má toto oprost•· 

uie výrazu vo vaiej 10. symf6niií' 
- Chcel som pripomenúť jestvovanie urči· 

týc h zá kladných filozofických otázok, s ktorý· 
mi by sa človek mal vysporiadať: prečo som 
tu, skadial som pr iš iel, kam !dem, kam krá
čam ... Ide ml o n ávrat k prlrode. Pravda, ak 
hovorlm "návt·ut k prlrode", nemám tý m na 
mysli hudobný tvar témy ,.prl roda", ako ho 
sformuloval! romantici - lyrický, snivý. O pr i
rode možno hovoriť aj v atonálnom hudobnom 
tvare, v dodekafon ickom systéme, spôsobom, 
ktorý má ko nš truovaný základ. 
Kompozičné techniky sa rodili spravidla ruka 

v ruke 1 určitou výrazovou polohou, s určitfm 
filozoficko-estetickým programom. Tak vznika· 
li rôzne významové kliié: kompozičné tecb· 
niky, spojené s racionálnymi postupmi, sa 
nii,čia spájajú · s vecnfm charakterom hudby· 
( n.eoklasicistické postupy l, alebo s hud!Jo1J, kt.o ·. 
r.á sa. u~iluje o psychologizujúcl, hlbin~t :P!lil.llr' 
(do.de.k·a.f6nia , seriál na technika) a .po.d.,- 'a ':n• . 

Hovoríme so,. ,skladaterom Jánom Zimmerom .. 

CEZ PROSTOTU 
K FILOZOFICKEJ 
HlBKE 

Súdruh profesor, millem vás poliadať o krát · 
ku charakteristiku vdej tvorby posledného ob· 
dobia? 

- V posledne j dobre som sa venovuJ komor· 
nej tvorbe. Pisa! som najmä pre klavir. Bezpro
st redne za seboú som"' náj)lsä) 5. a 6. ~k1avlrnu 
sonátu. Obe diela sa však svojou ha rmonickou 
koncepciou a formovou štruk tú rou velmi llšia. 
V 5. sonáte použivam štruktúru nonových akor
dov, ktoré predstavu jú s úzvuk radu deviatich 
tónov. Tento rad je vybudovan ý st riedanim 
zväčšenej kvar ty a malej sekundy, medzi 8. a 
9. tónom radu je interval čistej kvinty. Tieto 
a kordy sú základom harmonického i melodic
kého mater iálÚ celej skladby. 5. sonáta je 
jednočasťová, no v podstate sú to bezprostred
ne zu sebou n as ledujúce tr i čnstl. 6. klavírna 
sonáta je1 t iež jednočasťová, no má tri vnútor · 
ne ucelené úseky: introdukciu, pussacagliu a 
fúgu. Každej z týchto klasických kontrapunk · 
t ických for iem som pririekol určitú úlohu v 
rámc i organizmu sonátovej formy: introdu kciu 
tvori jej expoziciu, passacaglia je jej preve
denlm 1 sú to vlastne var iácie na t ri témy 
ex poz!~ ie l a napokon záverečná dvo jitá fúga 
predstavuje re prizu. Ha rmonická a melodic ká 
štruktúra te jto sonáty má skôr modálny chn· 
rakter. Používam tu kombinácie tetrachordov 
rôznych modov. 

Toto zdôrazňovanie klasických formových 
postupov pripomlna estetiku skladatefských 
osobnosti, ktoré ronljali ideál tzv. absolútnej 
hudby - hudby, usilujúcej o abstraktnú, reál· 
nynt ži'!Otom nepodmienenú ~rásu , ktorá pra· 

. . men'l!~ i~ä ?- budp'brié,ilo wa.t~r.~ahl a jeho vn.ú· 
, .·· ,: · · ~orpých .zákiln!to;;t! : · . . .. · ·. ' 

.. ·:,.:· .··:.<~.'·7- Íci~ . :'q. odve ký •. ·p;:oblé'~' hudby, ktorý sa 
.. '<.,. _.;·: '. :z•jedp,od:tÍšené ·. -pe~tr~;~ktuje : . a·kď 'r cizpor medz! 
· .: .. : ·. · ·absolútnoU a · p rogi'amovou h údbo u. Tento roz -

··. · · por .)e dieloin ·te·o retickej fikcie, a n ie tvorivej 
praxe. Poznáte skladbu, na ktorej zrode by sa 
do k á z u te l ne nepod ieľala aj mimohudobná 
inš pirácia - to by bo l to tiž ideálny prípad 
absolú tnej h udby, alebo na druhej st rane sklad· 
bu programovéi'\o charakteru, pri ktorej plsun! 
by s k ladateľ okrem mimollúdobných podne tov 
nes ledoval aj vnútornú zákonitosť použitého 
hudobného mater iálu? V každej skladbe je viac 
a lebo menej zastúpený jeden i druh9 prvok: 
inš pi rácia mimohudobn ými podnetmi rovnako 
a ko úsil ie postrehnúť vlastnosti zvoleného hu· 
dobného muter iálu tak, aby v9sleclok pôsobil 
logicky po myšlienkovej i formovej stránke. 
Na priklad, pri plsanl p iesi1ových cyklov som 
často inšpirovaný textom. Neviem, či piest10· 
vú tvorbu môžeme považovať za programovú 
alebo a bsolútnu hudbu. Osobne si myslim, že 
je to skô r ty p programovej hudby, pretože 
pri vybavova ni obrazov, podmienenýc6 textom, 

. je ovplyvnený a j hudobný o braz. Na druhej 

. ~trane, hud(!bné Il'lYSlenie s k ladateľa nie je pri 
pisa.n! piesľ\ového tvaru bez zvyšku ovplyvnené 
básnickým textom. Určite je t u velká časť rý· 
dzo hudobnej inš pirácie. Iné je to p ri plsaní 
orchestrálnych die l. Pred dvoma rokmi som nu
pisa l 10. symfóniu pre ko morný or chester s 
podtitulom Hommage ä joseph Haydn - Pa
miatke jozefa Haydna. V tejto s kladbe som 
sa vrátil k prazákladom hudobného výrazu no
voveku. 

druhej strane - ak chce niekto vyj~drlť e~il
cionálnu rovinu istého problému, kaldý Oča· 
k·áva, le poulije kompozičné prostriedky uo
voromantizmu alebo atonálnej kompozlcie . Vy 
sa usilujete svojou tvorbou naruiiť tieto " ust6-
Jené spojenia": vedome horlte a vyullvate kon
itruované systémy a pritom zdôrazňujete, le 
hudba · musi byť emotivna. Nevylučuje sa to7 

- Nepoviem nič nové, ak konšta tu jem, že 
forma a obsah sú nerozlučne spl!té. A predsa 
tu dochádza k drobnému, ale v dôsledkoch 
velmi závažnému významovému posunu. Je ne
vyhnutné rozl išovať tvorbu formy po vnútornej 
a po vonkujšej st ránke. Co je to vnútorná vý
stavba hudobného diela, hudobnej myšlienk y? 
To je, pod ľa mô jho názoru, myšlienková náplň 
diela, logická niť, jej logické rozvíjanie. Kuždá 
myšlienka - uk má pôsobiť presvedčivo 
umožiíuje len jeden spôsob spracovania, ktorý 
vyplýva z celej našej kullúrnej 'tradlc te. Keby 
sme tento spôsob vy jadrovan ia po preli, prí jem· 
eu by nebol schopný tlmočený obsah spracovať, 
porozumie ť mu. Pokiaľ ide o "vonkajšl poria
dok", vonkajší tvar diela - ten Sli môže Ine· 
niť,-!lľ.etož(;l . s.-v.lasln.o.u hmyšll..e.nlHIUv už n le..}e 
tak bezprostredne sp!!tý prlčinnými vzťahmi. 
Môžeme si to il ustrovať na výtvarnom diele,' 
kde napriklad urč i tá dynamika tvaru, škálu 
fa r ieb, pomer svetlu a ti ei\u sú s myšlienkou 
diela sp!!té bezprost reclne jšfml väzbami, ako 
trebárs jeho celkové rozmery, alebo jeho rám, 
ktorý pri zachovan! rovnft kej myšlienkovej ná · 
plne pripúšťa väčšie množstvo obmien. Napo· 
kon - celý vývoj hudby je dôkazom týchto 
téz: o živote a smrti, láske a pria telstve, o ve· 
ciach pomenova ieľných i nepomenovatelných 
dokázali rovna ko sugestfvne rozprávať Bach, 
Beethoven č i Prol\ofiev - u každá z týchto 
vý povedi je blízka dnešnému poslucháčov i. 

Aké sú vaše plány na najbli!šie obdobie 7 
- Dokončuj em svoju ll. symfóniu, v ktorej 

- no rozdiel od 10. symfónie - použivam opäť 
veľký orchest rá lny apurát. K je j napísaniu 
ma inšpirovali mŕtve hviezdy - pulzary. V šlr· 
šom meradle je to aj tvorivý ohlas na úspechy 
sovietskej kozmona ut iky, ktoré mu fascinu jú. 

Na kozmických letoch vás vzrušujú technic
ké problémy, alebo skilr filozofické otázky, 
problémy kozmológie? 

- Samozrejme, skôr filozofické o tázky. Prav-
da, to nevyl'uč uje celkom prosté !udské že lanie 
- môcť raz absolvovať kozmický let a poko· 
chať sa v pohiade na našu krásnu modrú .pi·&· 
nétu z obrovskej v.ýšk{'. Ako p_?vm;ia ·~v~deptv!1: . . 
kozmonautov, naša ·"ze)llegula p9sobi · z~ ·~~.flt9. :. · ·: 
po hladu velmi pokpjne, us pqrlaq'a ne, ;P.ri ; torri,to, . . : . 
nadhlade s i človek. --skôr uvecJ'o )llí te ri". 2~'J<tv .- :. · 
ni tý por ittdok žlvofa na zemi; feho n·eni!'~uši'ťeľ· , . . : 
nosť drobnými ľudskými svármi, on en pľfrodn~ : . 
princíp, ktorý náš život jednoznačne a neoctvo: 
Interne podmiei1uje. Dúfajme, že sa človeku ne- . 
podarí svojimi n iekedy neuváženým! aktivita · 
mi narušiť tento základný poria dok, od ktorého 
závisi ex isten cia ľudstva, e xis tencia živo ta. 

O tom všetkom bude vaša 11. symfóniaí' 
-Ano. 
Neumožňuje operný žáner bezprostrednejšiu 

a účinnejšiu výpoved k takýmto otázkam7 
- Zatial som napísa l dve opery - Oidipu~. 

predvedený v televízii, a operu Odlomený čas 
podta Tolstého, ktorá zaliui čaká n a inscená· 
tora. Predbežne nemám v úmysle písať ďalšiu 
operu. 

Prestávate veriť opere ako žánru? 
- Naopak - operu povužujem za žáner, k to

rý urnožt1u je v plnej miere vysloviť určité pro· 
gramové záme ry, teda dôsledne s ledovať mimo
hudobné zd ro je inšpirácie. 

Nepresahuje rozsah pôvodnej tvorby .,kapa
citu trhu" , t. j. organizačno-produkčné schop
nosti kultúrnych inštitúcii a vnimaeie schop· 
nosti publika í' 

- Bolo by smutné, keby sme považovali tva· 
t"ivý potenciá l našej skladatefskej obce za nie
čo, čo má podobu krlzového javu. Mus! nám 
by ť vitané, že máme takú bohatú tvorbu a 
uplatnenie te jto tvorby je jednou z najčaste j 
šich pov innosti organizá torov hudobného ži· 
vot a. l jsz ) 
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ORFEUS V PODSVETI -
problém inscenačný a spevácky 

Aj ked sa slovenské spevoherné súbo· 
ry orientujú prevažne inscenovaniu mu
zikálov, moderných operiet či hudob· 
ných komédii, predsa sa stále vracajú aj 
ku klasickej operete. Najfrekventovanej
lliu oblasť návratov predstavuje vieden
ská opereta. Ale ako ju Inscenovať? Ak 
vážne, mus!me konštatovať značnú do
bovú poplatnosť a vyvetralosť llbretistic
kej zložky, ak parodizujúco, väčšinou je 
výsledkom rozpor medzi hudobnou a ja
viskovou zložkou. Ešte komplikovanejšie 
je uviesť operety Offenbachove, ktoré 
dobovú meštiacku spoločnosť nielen za
bávali, ale aj nastavovall zrkadlo a vy
smievali sa z jej neduhov. Cinohernl di· 
vade lnlci dokážu dnes nenásllne aktua
lizova ť klasické texty , obdobné poku-
sy inscenátorov klasických operiet [ &i 
ked tu nemožno viest priame analógie) 
vyznievajú zatlal problematickejšie. 

Podlll autorov najnóvšej bratislavskej 
inscenácie Offenbachovho Orfea v pod· 
s.vllt(' ·rta javisku .. No.vej scény ich záme
r_om. (-tak .. to: e_xplilw'jú v bulletine l bola· 

.. ·-~J<~s'i '·stŕeänti . c~s.t.a '.'medzl pietným pri· 
' : : shlp'otn "ti . radikiíliioti inováciou textu. A 

tak namiesto bájneho Orfea a jeho Eu
rydiky s ledu jeme pr!beh Orfea - autora 
hudobných seriálov a jeho manželky, 

, !tt.or.~ .tr.~p.i~ . t)~ isté problémy ako na
$e ·-'s!1časplčky ' v.· hľadisku divadla. Ak· 
tuaľizáčné. mom.enty v úprave J. Krčmé· 
r yovej a · réžii P. ). Oravca sa prejavujú 
na niekofkých (!rovniach. Od upl_atnenia 
dnešných reáli! v kostýmovanl, správaní 
a lexike manže ls kej dvoj ice (i Aristene
sa, z ktorého sa s ta l slovenský bača]. 
antiiluzlvneho riešenia n iektorých scén. 
cez narážky na nešváry nášho každoden
ného života ( protekcionárstve, pokry tec
t vo, idolyzácia hviezd pop mus ic). ai 
po zosúčasnený výklad erot ických vzťa
hov. Len čo sa však prenesieme z po-
zemských sfér do výšav Olympu aleb'.; 
h lb!n podsvetia , vtipne scénicky stvár
nených so zámeme naivným realizmom 
detských lepore l (a utor scény o. Su-

v záverečnej scéne obliekla tanečnice 
hopkajúce preslávený ka nkán do noha
víc [l), č fm mravokárne repliky postavy 
Verejnej mienky pôsobia málo pochopi· 
terne. 

Tieto výhrady neznamenajú, že insce
náciu pokladáme za neúspech. Obsahuje 
celý rad pekne vypointovaných · miest, 
režijných nápadov, vydarených kreácii, 
pokusov o dištanc od zaužívaných ope
retných postupov.' Chýba však pocit jas
ne sformulovaného a dotiahnutého zá
meru. Nedozvedeli sme sa, v čom je 
podvádzanie antického hudobnlka jeho 
manželkou menej smiešne než parohy 
Orfea v texaskách. 

Zd.')C:I' z inscenácie operety Orfeus v pod
svetí. Snlmkoa; L Teluch 

fan ), zásto j aktualizujúcich momentov sa Pre .súbor, ktorý su venuje klasickej 
-akosi s tenčuje, ba často redukuje na to operete len sviatočne, je ťažkým orieš-
pos ledné, čo podľa fudovej múdrosti liý- .!~om aj b ffenbachovu partitúra. Spevác
be . sVetom. Pravda, aj erotická dr4~c;lí- . ke : party nemajú toľko vonkajškového 
vost,· bez ktor ej je orfeovský prlbelí_ ·ne~ . · -e.fektu .alto párty Stréjussa alelio Lehára, 
mysliteľný, je miestami dosť "krotká". · no· majú svo je (lskalia. v prvom rade 
Autorka kostýmov (J. Kováčová) napr. je to nevyhnutný cit pre ensemblové 

spievan ie, problémy rob! aj nevďačná, 
no náročná stredne vysoká poloha väč
šiny pa rtov, často " krkolomné" tempá, 
potreba speváckej kantilény i vystihnu
tie rafinované ho fra nc úzskeho espritu 
hudby. Nie nadarmo sa o interpretáciu 
Offenbacha často pokúšajú operné sú· 
bory, čo potvrdzujú aj naše televlzne 
prepisy s kladate lových operiet , v kto
rých väčšinou spievajú opernl a ~~·ajú či
noherní umelci. Aj ked nepovažujeme 
takéto riešenie za ideálne, predsa o. L 
reálne odzrkadľuje náročnosť vokálnych 
požiadaviek. 

Súbor Novej scény ich naplnil len 
čiastočne. Machái!kovo orchestrálne na
študovanie je ·vcelku kva litné, no ne· 
zaškodila by mu ešte väčšia výbušnosť. 
Celkom neuspokojila an! dvojica osved· 
čených protagonistov , l ked hlasovú a 
hereckú s uverenitu nemožno uprieť ani 
jednému z nich. J. Benedik obdaril svoj· 
ho Orfea črtami svetáckej ležérnosti na 
jednej a, určitej ťažkopádnosti na druhej 
strane. Pri interpretácii hl-asovo menej 
náročného partu (v porovnani s Eurydi· 
kou l nám chýba la väčšia vyrovnapost 
vo farbe jednotlivých polôh a väčšia kul
tivovanosť tónu. Subretno-lyrický soprán 
G. Svercelovej (a !ternu je s B. Poiónyio
vou ] je pomerne pohyblivý, no v oblasti 
výrazu pr!liš jednostrunný, čo vadilo na j
m!! v árii, v ktorej sa Eurydika lúči so 
svetom, kde by sa žiada l teplejšl tón. 
Výkony niektorých z dalšlch účinkujú· 
cich mali Štandardne dobrú úroveň. Pla
tí to napr. o K. Cálikovi, ktorého Jupi
ter bol dojemne smiešny vo svojej roz· 
dvojenosti medzi pózou s pravodlivého bo· 
ha-otca a slabošstvom manžela·záletnlka. 
Napodiv nebolo p·r!liš poznať , že miesto 

· v·ýoky spevu absolvoval v rámci štúdi! 
len "hlasovú výchovu". Herecky i spevác
ky suver énne s i počina! l. Milkovi!! v 
úlohe vládcu podsvetia . Z kvarteta bo· 
hýil ma la na jbližšie k operno-velkoope· 
retnému vokálnemu prejavu O. Markovi
čová, ktorá si s očividnou chuťou za
hra la Venuš u, herecky výrazná bola a j 
Diana M. Schweighoferovej. Známy fi· 
gurkár súboru Z. Lenský predviedol 
ukážku sebairónie a hlasovej uvoľnenos· 
ti v úlohe Cupida. V pôsobive j s ladkas
to-senilnej polohe inte rpretova l svoju 
áriu l. Heller ( Styx l. 

Napriek spomlnaný m pozit!vam s me v 
hudobno-vokálnom naštudovan! predsa 
len postrádal! o časf viac spevnosti a 
offenbachovského švihu, čo spolu s ur· 
čitou rozpornosťou úpntvy oprávľíuje k 
jednoznačnému záveru. Aj ked sa o di· 
vácky' úspe~h Orfea netreba obávať, v 
nijakom prípade nejde o exportnú in· 
scenáciu súboru. S. ANTAL 

STATNE DIVADLO KOSICE. S. S. Prokofiev: Romeo a Júlia. 
Choreografia a ré!ia: J. Blalek a. h. Scéna: L. Vychodil a. h. 
Kostýmy: L. Purkyňová a. h. Dirigent: Z. Bílek. Premiéra: 
20. a 22. februára 1981. 

SLOVENSKE NARODNf: DIVADLO V BRATISLAVE. F. Chopin: 
Chopiniana. Pôvodná choreografia: M. Fokin, naštudovala 
O. Skálová a. h.; ). Strauss: Ples kadetov. Choreografia a réžia: 
J, Zajko. Scéna: P. M. Gábor. Kostýmy: Z. Boi!eková. Dirigent: 
A.· Vykydal. Premiéra: 13. a 14. marca 1981. S. F. Barosso: Dom 
Bernardy Alby. Choreografia a réžia: l. Tenorio a. h'. Scéna 
a kostýmy: S. Fernande% a. h. Premiéra; 22. mája 1981. 

na rozlúsknutie~ pre jej realizátorku i súbor. Konštatovanie 
solldneho výsledného efektu možno prijat ako suma sumá
rum naš tudova nia, ktoré prinies lo pozitlva vo výkonoch nie
kto rých sólis tov, predovšetkým G. Zahradn!kovej technickou 
a štýlovou kreáciou pre!Mia A dur a valčlka ets moL K jej 
in terpretačnému niveau sa pribl!žila V. Zlochová v mazúrke 
D dur. Z oboch mužských sólistov bol š týlovejš l, adekvátnejšl., 
lahkým a kultivovaným pohybom disponujúc! M. Vojtek, než 
pohybovú mäkkosť a lyriku postrádajúci J. P. Plavnlk. 

Ples kadetov, nenáročný ba let v jedno m dejstve, prezentoval 
choreografa jozefa Za jk u v plnom "lesku" ( in scenoval t ento 
balet na scéne SND už r olw 19561. Tanečnici sa tu mohli po
i hrať s postavami a postavičkami, ktorými je Ples kad etov bo· 

Dramaturgia baletu SD Košice opätovne zaradila do reper- hato na plnený. 
toáru vrcholné baletné d ie lo s. Prokofieva Romeo a júlia. Samozre jme, že by bolo možné diskutova ť o koncepcii diela, 
Vede nie košického baletu, ktorý sa určitým spôsobom stabl· jeho dramaturgickom zaraden!, prime ra nosti P?~ybového rie· 
lizoval , optimisticky s la hlo po tomto titule. šenia a td. ·Aj tento balet, podobne ako Chotnmana, prezen -

Záme ry hosťujúceho choreografa a režiséra j. Blažka boli tova l v prvom rade sólistov v širšo m merad le, z ktorých treba 
motivované snuhou vytvoriť vlastnú reda kciu, reš pektujúcu da· spomenúť aspoií výkony A. Macháčove) v postave VIly, G. Za· 
né d ie lo i možnosti s úboru, handicapovaného a bsenciou kva- hradnlkovej, V. Zlochove j a E. Senkyi'lkove j. Kostýmy a scéna 
litn ého mužské ho sólis tu. Jeho drama turgicko-režijný plán su vhodne doplnili celkovú atmosféru predstavenia. · 
niesol v znamen! prezentovanla č i skôr pohybového ilustro - Velmi očakávaný zvyšok poslednej premiéry ba letu SND -
van ia témy, než v psychologickej kresbe s adekvátnou ind i- naštudovanie Domu Be rna rdy Alby, sa stalo koncom mája 
viduá lnou tanečnou c harakterizáciou. Blažkov u pohybovú par- skutočnosťou. Z hladiska dramaturgie súboru, jej šlrky, treba 
titúru naplfwjú možnos~! k l~;~sic kého . tan,ca. samozrejme, že te n to v_ýber pnv!tať ~~ vrac než poroz.umenlm - potvrdtl to n a-
inst;enácia prinies! ~ .ra~ ·.p,e knÝ,ch. r;ika-m\hov ' l'i<=\Pľ- ·. proJóg a epi- pokon 1 ~izuálny záz1tok. Umelecký r eallzačný team pozostával 
Ióg , ale i o~B;inj)1y (~t:sk-ťľta'bi~~~. : tik{)' rt~ľpr : . zn-~rrl'a . balk{J-!'l~v~'l; , . ~ ._hosťujuctch umelcov z Kuby - ~horeografa Kubáns keho 
scén a, uličná , ~p'é'lfa· s. :k.Oúi\i-d;i.éJptril1 ·at·d'. -:: --~ - : :. ;: :·· · ·. • : · .. . : · .- ·. · nf!~odného ba letu Ivana ~enoľla, autora scény a kostýmov Sa_!-

. , · •• • · ·· · · .- · -: • :-' .... ··· ·.:; .. ' . · · . · . · . v<\dora. Fernandeza , k ton reallzovah ba let skladate!a Sergra 
Kvalita S!J b.D_~~: ~~-~~(l,rm-t!J-o9llla .--Roh~b9~.é _ : J!'! rty ;h!ay_n.ých. p.o;·.· Fe,rnandeza Ba rossa Dom Bernardy Al by na podklade hudob· 

stA_v, ktoré tÝI11' ·VY.tll6~}.lf, n.t:iltot~'9.&~nn_li-· v-ýr.a~ov<?-p9·hy~ovu par: . nej nahrávky Kubá nske j národnej filharmónie. 
tituru. Pohy-~~v~ .. íe~p,q~uC,.h,o!i_ f ,-- <;llal'aRtep":ova}~ :post~~u R:o, . Po tomto úvode t reba vysloviť ľútosť nad nepochopitelnou 
mea, v!!čšr~ -~á<r.Oč!J?St lll\1-u ll . p'ľ-v~~v,á _b.o.?iltqst . p~st~tvy . Th_Y: , ."oblohou", do k torej zabalili , mysl!m tým dramaturgicky, Dom 
balt a a Nje~k~cii.I., .. "Pe.s :dq-.. quutl'e ' .: tr-tl:l lny~l). . 'po_~-!ál! , 1naf v ý- Berna rely Al by. Chopiniana a Ples kadetov nie sú partnermi 
razne]šlch. -pr~dsta-.v.ít~~~;v_ .. v -su~U.ln.e_J .M.: .B.arql!'oveJ .. ( Julia_)_. ex· re toto die lo či už obsahovo pohybovo ideovo. 
presívnom 'fi:.. So)-Uso_v1 ,' ( '~hyba.lq . a . . techmk:_u . preferu]ucom P ' . . ' . ' . 
c. Ačaiovi. 'Ľ; Uli.č r;rf a·)<q ,Rdltiep sa_. uk-az.uje, ·byť_ perspektívnym Po zhlladnuti _p1errnéry možn~ konšt~tovať, že Je to ba~etná 
tanečnikom, a le ·ne1;11á iatfa ľ .. potreb~ú techniku (žiak kon~erva - insce?_ácl_a, ktor u možno zaradtť po stránke choreograf eke! 
tória), ktorá, je u- 'aiterilujúceho . 11 ·.pr-edsa už skúsenejšieho 1 režiJneJ medz! to naJlepšw čo bolo na scéne SND z oblasti 
G. Petráša evldentn_ejšla. _ · · · · moderného tanečného ume m a prezentované. 

Baletný s úbor SND úviedo l v druhej ne'kompletnej premié- Drámu F. G. Lorcu sa stala hterárnym podkladom ba letného 
rovej palete d iela, ktoré svojou atn1osÚrou, myš lienkovým vy· libreta, kto~é inšpir~valo choreografa I. Tenoria v roku 197_5 
znenlm -i náro-čnósťou na d iv'ákovu percepc·ill -vytvárajú náladu k pohybove j adaptáC~l s Ku~ánskym národný~- b_aletom. ~U-Itl· 
pri jemného sobotnéhú podvečera. Chopiniana ( Sylťidy l je die- vovaným spôsobom na m ponuka drá_mu žren žtjucrch v určttyc~ 
lo-m, ktot'é ·nám · J,Jrľpo-mln_a . štýl _oli.arakterizlljú9i tento žáner spoločenský~h podmren~a_ch so zaujlm_avým pohybovým slovm: 
v pr ve'j polovici 19. stor•ôčia .a ktoré "prfn.ie~ol" na svet sveto- kom, _v ktorom sa. snubta expres~omsticky la dené_ pohybove 
známy rus'Ký ·choreograf M. Fokin. Ples -~éldetciv reprezentuje vyjadrovac,:_e p rostn e_dky s p:vkam1 klasickej t ech_mky. _ 
typ ,;operetné ho baletu" .-. Dielo ·za<:a lo svqj u-.pút po baletných Celý, mterne modtfrkovany prlbeh (napr. Mana jozefa Je 
scénach pred vy~.e .š tyl'id·s if! tlmi rokmí a· J?rlv.-las~ok · " len pre v bielom ~ tančen~ mlado_u tanečmco_u l _bol prlležitosťou pre 
zábavu, potešen ie v11rl najvýstižne-Jšie-cn araKterizuje je'ho pod- sóhstky suboru. Trtu lná uloha, ktoru tancovala G. Zahrad-

. · statu. · · · · : ·._ ... _ : -. · . . . ·. n l ková, ná m predstavila Bernardu Al bu pomerne jednostranne, 
· · ' : · · · napriek tomu, že to bola najlepšie s tvárnená postava. jej Ber-
Chdp:in ťa,n,a, .lttor(Í reo.lizovala ':n.a-' br_atlslä :vsk.ej ' 13céhe n árod · nardu bol a a bsolutistická, brutálna, neochotná chápať s ub· 

. _ .. ná' umelk}"t)n otga_ ';:iiÚÚoÝ,á; ;>u :ratl_.l :~. tla_iet1im .e'volťl!júc1m spo· jekt svojich dcér. Chýbala ·mi tu potrebná osudovosť 1 tragika 

. : · m,i/;)~1<~: hU _. u~dqbi~ Qie'_l.ť'lt~.o ~ b,alet~ ( P,lilčín~jll.C ;~"yl!idqu, 18321. v širšom zmysle. Sestry sa strat ili v šedom "zákale" vlastnej 
.. · ·-·~·qlet-y ' .. 2 - tolltô . . oq-Qol:)itl; · svaj~k:~ · qtmosfél'oír,.· pro.sté· .. obsahom, interpretácie, bez individuálneho p1;ejavu vlas tného "ja" Len 
. . : ' .da li~.p'o'dnéf' It : v-zpi)tu ' ·Ctiópjn.iah-y>·, . s~'oz-ť.ejme; . ii· inej kvalita- Adela tým, že mala väčší pr iestor, nám priniesla niečo, čo mo ž-
. :: . 'tfvneJ ~óV:rn'e '-'s ' )?.olÍuťšľm . éti.Ot:e.ógcafic'l~'ým :sťo.vn·lkom, ktorý no chápať ako myš lienkovú komunikáciu. Senkyflkovej Maria 

'. je · výsllld~oin_ 9lliorbčl)ej' e~isten.cié' · tôhfo :bpfetu-:.' . · Jozefa evokova la skôr Viktorku, resp. Giselle. 
·. _· . . Pr~ . srlqo·~ ·.Si'H~ · b·~l· ' te'rit~ - 'tft:u_r . v~l~~~o:u ·._.p~llÚitos ťou využiť Samozrejme, že t akéto dielo umoži\u je pohľad, ktorý môže 

a vytažit hla.vné jeho žeri)lk_ú: ~as.ť:. Niltné predpoklady pre in· Isť od kra jného a kceptovania až po negáciu. Napriek nie kto-
terpretá'cíu·. Choplniuli.y ·· -;- · š t·ý-lôvä čist-ota, : estetika pohybu, t:ým poznámkam opakujem úvodné konštatovanie o kva litnom 
gracióznos ť .a ·poe ti\{a ' s!(· s tali .od t: a;~;l1v9m _mosUkom i "orieškom tanečnom divadle. ETB 

~-

Recenzujeme 

Domov a. svet 
v diele 
národného umelca 
Mikuláša 
Schneidra· Trnavského 

Západoslovenské múzeum v Trnave vy
dalo vo vydavat~rstve OBZOR (Bratisla· 
va 1980 l v rade Vlastivedných zborníkov 
múze! Západoslovenského kraja ako 7. 
zväzok zbornlk venovaný pamiatke Mi· 
kuláša Schneidra-Trnavského, ktorý zo· 
stavila Edita Bugalová. je to zbornlk 
materiálov z muzikologického seminára, 
ktorý sa uskutočnil di'la 26. V. 1978 v 
Trnave pri prlležitosti 20. výročia úmr· 
tla skladateľa. Materiály seminára vyšli 
zbornlkovou formou a ko prfspevok k 100. 
výročiu narodenia M. Schneidra-Trnav
ského a sú svojim obsahom 1 širokým 
záberom dôstojným vkladom k oslavám. 
ľrinášaj(l mnoho nového v s lovenskom 
hudobno-historickom bádan! a uctenl si 
prvého slovenského národného umelca 
v oblasti hudby. 

V úvodnej stati zač leňuje Z. Nováček 
M. Schneidra-Trnavského do kontextu 
slovenskej hudobnej vzde lanosti , rozobe
rá jeho plesňovú tvorbu a vyčlei'luje jej 
pevné, dôležité miesto medzi ge neráciou 
obrodencov a modernou hudbou tridsia
tych rokov 20. storočia. J. Tvrdoň sleduje 
Schneidrov pobyt v Prahe, jeho aktivitu 
v národnom spolku Detvan l možnosti 
z lska vania nového vztahu k ľudovej pies
ni práve vplyvom pražského prostrediu. 
A. Mellcher sa zaoberá vzťahom Schnei
d r.a-Trnavského k Z. Kodályovi, sled uje 
ich spoločný rast v Trnave a z neskor
šej korešpondencie vyvodzuje vzájomnú 
náklonnosť , záujem o ·vlastnú tvorbu i 
o vtedajšl hudobný život. Skod-a, že zna
losťou len listov Kodá lya Schneidrovi 
je tento vzťah vykreslený dost jedno
stranne (a utor sám sl to uvedomuje ). 
S. Hoza a utenticky s pomlna na okolnosti 
okolo vzniku operety Bellarosa, rozoberá 
ju po hudobne j 1 llbretlstickej stránke. 
Prihovára sa za prepracov.anie textu a 
opätovné uvedenie. Na záklaďe ' dôklad' 
ného pozna J1ia prB;meňqv a literatúry 
spracúva B. BanárY prlspevqk Slov.ensk~ 
spevy ako invenčný zdroj tvorby M. 
Schne idra-Trnavského a poukazuje n a 
skladatelov spôsob výberu ludových ples
ní i na prlstup k ich úprave, resp. pre· 
pracovaniu. R. Pečman s! vo svo jom pri· 
spevku všlma prostredie , ktoré ovplyv
ftovalo sk lad-atera počas štúdii v Buda
pešti, Viedni a Prahe, najdôkladnejšie sa 
venuje pražskému pobytu, ktorý bol pre 
budúceho s kladatela' aj najdôlež!tejšf. 
M. J. Terrayová prehladne podáva vydá· 
vanie úprav slovenských ructových pies
n\ a vlastnej s kladaterovej piesňovej 
tvorby, hodnoti ju z hľad i ska umelecké· 
ho ( "svojrázny slovenský neskorý ro 
mantizmus" l i spoločenského pr! nos u a 
kultúrnopoli tického významu do roku 
1918. E. Muntág s leduje Spoločné a roz
dielne črty umeleckého vývoja ). L. Bel
lu, M. Schneidr-a-Trnavského, V. Figuša
Bystrého a M. Moyzesa a stručne cha
rakterizuje Schne ldrov hudobný odkaz 
z hladiska jeho ús ilia o vytvorenie s lo
venskej národnej hudby. J. Samko v člán· 
ku Ciovek a ume lec hodnoti skladatelo
vo dielo v jeho kultúrnej a sociálne j 
funkcii v kontexte národného a kultúrne
ho rozvoja medzi dvoma vojnami. M. Ki
šonová·Hubová vychádza z v~astnej kon· 
certnej praxe a snaž! sa "zafixovať is tý 
š týl umeleckého prednesu tvorby obdo· 
bla Bellu, Figuša- Bystrého a Schneidra
Trnavského", konkrétnymi prikladmi po· 
dáva priam návod na adekvátnu inter· 
pretáciu Schneidrových piesni. M. Bulla 
analyzuje a esteticky hodnoU sklada
terove zborové skladby a s leduje Schnei
drov vzťah k lokálnym amatérskym zbo· 
r ovým te lesám. E. Bugalová v č lánku 
Nové poznatky k biografii a ume leckému 
pôsobeniu nár. umelca M. Schneidra;Tr
navského sleduje obdobie rokov 1906-
1910, teda roky formovania skladatefovej 
umeleckej osobnost!. Uverejňuje nezná· 
me listy Schneidra-Trnavského a na ich 
základe vyvodzuje závery pre dosial má· 
lo známe obdobie skladatelovho života. 
Formou spracova nia i mierou hypotetic
kých konšta tovanl je táto š túdia priam 
ukážková. 

Zbornlk je viac ako s fubným začiat
kom výskumu a his torického dohodnote
nla tvor by nestorov s lovenských s kl ada
t elov. Sústreďuje cenný výs kumný i do
kumentačný materiál, posúvajúci značne 
dopredu naše vedomosti o d iele trnav· 
ské ho rodáka. Súčasťou zbornlka je bo-

' hatý fotpgrafický materiál, takmer všet· 
ky š túdie ma jú seriózny, dobre orie ntu
júc! poznámkový aparát, kva llte zborn!ka 
by bola pros pe la väčšia jazyková čisto

ta . 

· VIERA LIPPOLDOVA 



Slovenské filharmónia a jej telesä absolvovali počas svoi_ej 
umeleckej histórie ' rad koncertných turné do zahraničia. Stov
ky kilometrov - a tie poznačili aj posledný umelecký ~~
jazd sólistov, dirigentov, orchestra a zbo~u Slovenskej filhar.
mónie do Juhoslávie v dňoch 5.-14. mája t. r. - dajú kaldé
mu účastnikov! molnosť precltiť po svojom význam podob· 
ného kolektivneho vycestovania v štyroch autobusoc~, kde ~á 
kaldý svoje domovské právo i miesto. Pre členov [llharmóme 
- nech sú ul z orchestra alebo zo zboru - podobné turné sú 
skilr normálnou pracovnou povinnosťou ako zvláiitny!R vy~o
čenim z rytmu práce doma. A pr~~sa, P,ocit spolupatričnosti k 
domovu vlasti vie vietkých zmob1hzovat v podaní výkonov, na 
ktoré j~ pozorovater v cudzine právom hrdý, .a oni sami dil· 
verne zvedaví. Nie preto, aby po!!uli chválu. Skilr je pravda~ 
to, le i po rokoch dlhoroňnej . prof~sio~älnej pra~e zostali 
predoviietkým umelcami, indivJduahtaml, ktoré túl1a hneď " 
prvých minútach overiť svoje pocity s niekým, kto ich sledu
je zvláiť pozorne. Do Juhoslávie sa išlo za trojakým úňe· 
lom: predviesť DvoMkovu kantátu Stabat mater v mestä~h 
Ľubfana Záhreb Belehrad Novi Sad a Osijek, Slovenský f•l· 
harmonľckf zbo; okrem t~ho maJ festivalové vystú.penie na 
festivale súčasnej hudby Muzi!!ki Biennale, orche,ster a sólis· 
ta Petel" Toperczer sa uprostred zájazdu odpojili smerom na 
Belehrad, kde predviedli mozartovský repertoár. 

l 

ZÁjAZDOVÝ 
ZÁPISNÍK. 

\ 

ĽUBĽANA: prvá zastávk a na 
desaťdňovom zájazde, spojenom 
s neustálym striedan!m hotelov 
a balením batožiny. Prekrásne 
mesto s barokovou architektú
rou, počas celého zájazdu po 
severnej juhoslávii neprekona
né svojou intimitou a atmosfé
rou, ktorá vyžaruje nielen zo 
zovretosti mest ského centra, 
ale aj z jeho úhľadnosti , čisto
ty a štýlovosti. Hore, nad mes 
tom sa týči hrad, odkiaľ maž· 
no pozorovať ri eku Ľublanicu, 

ale aj zasnežené Kamnické a 
]uls ké Alpy. Ľubľanu, založená 
Rimanmi v r . 34 pred n. l. (pod 
názvom Aemona) má boha tú 
históriu - najviac ju však po
zna čilo stavebne baroko - u 
súčasnosť .. , ,Architektúra je vô
bec silnou stránkou juhos lova
nov. Nielen v 200-tisícovom 
hlavnom meste Slovinska, ale 
v každom významnom kultúr· 
no-spoločenskom centre sú bu
dovy, ktoré diferencovane, v s ú
lade s prlrodou, dotvá rajú ži
votné prostredie, ladiac svoje 
kontúry k sta vbám minulých 
storoč!. je tu opera, Moderná 
galéria, filharmónia, viacero 
pozoruhodných chrámov, medzi 
l<torýrni zvlášť vy.niká prava
slávny a baroková Križevniška 
crkva, na nádvorí ktorej - v 
rámci tunajš ieho festivalu -
sa poriadajú predstavenia, r ám
cované zbytkami rímskych mú
rov. Staré a nové mesto spá
ja tzv. Trojmostle s bielymi 
s po jka mi nad male bnou Ľub l a 

nicotL Poh ľad , ktorý pripomí
na Benátky - aspoi~ v krát
kom pre po jen! na architektúru 
mostov, pod ktorými chýbajú 
už iba gondoliéri. Centrum Slo
vinska je však a j významné 
s tredisko výroby liekov, známe 
svojimi klinikami [na jedne j z 

. nich su liečil a j j. B. Tito ). Slo
venská fil harmónia vystupuje v 
Can karjevovom dome ; kultúr
nom a kóngresovom centre 
Ľubľany . Viacúče lová sála ve r
ké ho komplexu má špecifickú 
ukustiku, a le zato je v nej je
dinečné obecenstvo , ktoré po 
uveden! Dvoi'ákove j St aba t ma 
ter dlho a pla uduje a vyčkáva 

pred budovou sólis tov i č fenov 
SF. Dirigent Libor Pešek, zbor
majs ter Lubomír Mátl, sopra
nis ka Magda léna Ha jóss yová, 
mezzosopranist ka Ve ra Souku
pová, tenorist a Vojtec h Kocian 
a bas is ta Sergej Kopčák s ú -
okrem orchestra a zbor u 
blavnými al<térmi úspechu na 
prvej zastávke turné. Hudba 
veľkého če ského skladateľ a sa 
st ala v predvečer osláv di~a ví
ťazstva a pripomienky s i roku 
od smrt i J. B. Tita ouvertúrou 
na vzájomné zbl!ženie, skontak 
tovanie sa českej , s lovenske j l 
viacnárodnej juhos lovanskej 
kultúry a je j repreze.n(antov, 
š frite ľov i pr ijímateľov. Huma
nistické posolstvo a krása ro
manticky vzrušenej výpovede 
s ú momentami, pri ktorých sa 
dobre podáva ruka k posluchá
čovi. Ľubľana prija la naš ich in
terpretov viac ako srdečne . 

ZAHREB: štyri dni stráven é 
v hlavnom mes te Chorvátska s ú 
venované nielen opätovn ému ' 
predvedeniu Dvol'á ka, ale a j 
skúš kam na Muzički Biennale 
s náročným repertoárom Slo
venského filharmonického zbo
r u pod vedením Lubomíra Mát-

la. účinkuje sa vo Veľkej dvo
rane kultúrneho komplexu Vat· ; 
roslav Lisinski pred v!ac ako . 
2000 divákmi. Tf dokáza li na
plniť sálu na lwncerte s hud
bou Dvol'áka;- menej ich už se
delo. na non-stop programe, v 
rámci ktorého bolo i vystúpenie 
SFZ na festiva le súčasnej hu.d
by. V auditóriu vidno väčšinou 
tváre skladate ľov, kritikov, or
ganizátorov, skrátka spoločnos
ti, ktorá .sa premiestňuje s väč
š frni -rnenšími zmenami z jed
ného na druhý festival novi
niek hudby 20. storočia . Záhreb
ské obecenstvo, zdá sa, nie ver
mi nadŕža experimentom, no 
pravdou je i to, že práve toto 
publikum ihneď odhalilo kva
litu kompozičnú aj interpretač
nú - a opačne . . je pr íjemné 
konš tatova ť , že náš zbor pod 
vedením zbormajstra Lubomíra 
Mátla ma l úspech v rámc i ne
konečného bloku koncertných 
vystúpení sólistov, komorných 
telies i orcbestra Záhrebskej 
filhar mónie v druhý de.i'í festi
valu Muzički Bienna le. Okrem 
zborov juhoslovanských autorov 
Vuka Kulenoviéa: " . .. in rnez
zo al brivido astrale " a Rubena 
Ra die a: "Alla madrigalesca", 
oboch poznačených n ielen ná
ročnou dvanás ťtónovou techni
kou, a le i požiadavkami n a di
ferencovanú farebnosť a rytmic
kú amorfnosť, predviedli naši 
umelci t iež Tri etudy pre mie
šaný zbor od lva.na Hr ušovské
ho. V prúde extravagantných 
výbojov pôsobila Hrušovs kého 
partitúra a je j predvedenie a ko 
pevný monolit, vďaka formovej 
priehľadnosti a jasnosti. Zara
den ie Hrušovs kého diela do sú
časnej konfrontácie prinies lo 
tak mnohé nové s údy a objavy. 
SFZ spoluúč inkoval tiež so 
Záhrel;Jskou filha rmóniou pod 
veden ím dirigenta Milana Hor
vata v Goreckého "Ad matrem", 
diele, kde zbor má pomerne 
ma lú, no výrazn ú plochv, hoc
ako s·a poslucháč zamýšľa n ad 
exkluzívno sťou takého autor
ského postupu, v ktorom sa vy
užije zbor iba v niekol'kominú
tovom vstupe, Autori dvoch 
diel, ktoré spieval náš zbor · 
na požiadanie orga nizátorov 
festiva lu - Vuk Ku l·enovié a 
Ruben Radica patria k strednej 
generácii. I<ulenovié je absol
vent Hudobne j akadémie v Ľub
ľani , Radica študoval kornpozí- · 
eiu u Milka Kele rnena. V pod- . 
texte zborovej faktúry· " . .. in 
mezzo al br ivido astra!e"· je in
špir'ácia rnaliarom-nadrea lis tom 
Milene Pavl ovičom, jeho sve.
tom vízií a fantastična . Far·eb
ne za ujímavá , na vókály spie
vaná kompozícia upútala obe
cens tvo profesionálnym predve
dením nášho prvotr iedneho zbo
ru - rovnako s pozorným za- . 
ujut!rn bolo s ledované predve
denie kompozlcie Ractic a, ktorá 
vznikla na texty básn e Paula 
Eiuarda "Le petits justes". Z 
prvých dn! 11. ročn fka festi 
valu, ktorý trval od 9. do 16. 
má ja t. r ., spomeňme vystúpe
n ie bale tu Národného divad la 
zo Sara jeva , ktoré vystúpilo v 
Chorvátskom národnom divadle 
s c horeografickým! va r iáciami 
na hudbu Borisa Ulricha (Folk
sinfon ia ] a na tému Život -
s hudbou japonského s klada te
ľa Sin I čiro lkebeho. Po zhllad-

. ' ; t i', J ·,· 
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nutí baletu IÚsfahidyho divadla rozdávania · podpisov · sólistami 
z Gyiíru na minulofo~ných ;BHS - sa op·akujú napo~on na ku'ž-
( zhodou okolnosti . o. i. tiež dojlľ nueste l,wnceŕtu.· Slovan-
predviedli balet , na japon$kú . . ská . úprjmnosf : ~ be~pro stred
hudbu, ibaže- tradičnú) eloyek nosť spre·váqza1u SF Vl,) , všet
nevdojak porqvnáva. Žiaľ, yy·: · kSŕth sálach:. ~de h~·á a .spieva·. 
sledky nie ~ú najpriaznivej.šie. 1 • BELEHRAO,: ., poldruha'miliórto
pre sarajevský 'balet. Tak, ak:o ' •ve •centrum )uhoslávie a Srbska 
v každom divaqe;lnorn ~ruh~ · i' • vicHme 'i pa - ~-. ~utobusovom pre-
v balete má opops~at11eme nové q,li'ádkovorn-. t•ytJne, pre tože ·po 
smerovanie vtepy, .. a~ .ide ,za . . . Prtchode. d.o Beleht'adu n'asled,u
ideou, silou myšlienky a po- 'je ·večerný koncert a ráno, od
solstva. V op;ačnom 'prípade zo··, chod ďalej. Ale zato si pohľa-... 
stanú v pa~äti u dojmoch· iha. dbfn u~ijein_e . Nel'kolepé k~H)gre -, 
choreografické štúdie, založené 'sové. a · kult·út,ne Sav a ·centruin, 
na potierilní · klasickéhó: tanca.. ·käé . . sa )lona la aj Bel~hr,a9-ská · 
Gy/írsky balet s jeho inš ptriÍ,to-· kon.ferenci·a. ·:sala, , v k.torei. 9. · 
rom Ivanom M'arkél je p~ll_iš si.!- má'ja t. r. hr'al Peter Toperczer 
ným zážitkom na· porovnávunie· so · . Slovenskou · filharmóniou 
autonómne isteže zaujímavých pod :vedením .Lib(lra Peška· ~o- : ·. 
snažení Sarajevčanov. Podobná· zartov K•lavlrny Rqncert d ' mol •. 
absencia sa vyskytla aj v štý- K. z. 4.66,' kde , iazneltl. ouv:er·: · 
Jovo jednotnom, .výf.varnfl, pi·e-: túrii : k ~igarovej :svadbe a · Mo-. · 
krásne riešenom preilstav.e,hí sú- · zartova~ Symfónia .C; dur, ·. (\. · Z. : 
boru Piccola Scala z Milána, .pO 551· .- jupiterska ' v podani náš · · 
videní a po~utí opery Le •R'acine · ·ho orchestra, ~, Je · pre 4000 po- ' 
od Sylvana .Bussottiho . . Dnes 50- - sľucháčov. Aku.stika je . prija- : 
ročný skladateľ . ( bn. ai, výtV{tr· Jel'p.á upróstred ·obrovitej ;sien·e; . 
ní k ! pretože k opere Le Rac~ne , k cle sa· vyše 2000 ·po s l úcháčQV. . 
si navrh®! výpravu v ·štýle Viis- . stabat ~na tei: cll)a 12. rn'ája: t.;r. 
contiho dekadeptnej krásy·) . a kosi stráca . . Na tunqjšie · ŕoz- , 
predstavil t ematicky . vu'riáci:u . ' mery je . to; yšak výborná ná\1 -
na Racinovu Phédru, pravda, .š tewa .:.._ . domáci Si · eš.te ne- .· 
s novými podtextami konfl.iktu . . zvyk:li na . pomernú ' odľqhlosť · 
životnej vášne ' čl h armón,ie, k't<i - zeleno-pieÍéj . ná.dhe~:y: zo skla a 
rú nachádza Bussotti .Y , ,s mrti. . · qetónn:,. ktorú· pi·ehliadnuť, z:rui
Je ťažké hoci ili útŕžkovit ~ hod-, mená, < ponqr iť sa . do . šíra v roz-
not! ť predstavenie, ktoré tryalo ľuhlých spoločen ských .priesro-
do neskorých nočnýcq hodil) ·- rov, p·a triacich k jed inej .sieni 
s jediným inšttumeptaltstom- '[a tých je. tu .veľa]. Vystúpenie 
klaviristom, . no s Tadorn obd!-. :v Sav a . centre bolo pci _ oba ·ve; 
vuhodných s pevá kov, ktorí ne- 'čery ]lre orch e.ster :SF a SFZ 
boli ani tak veľko) epr hlasovo, -· ) sólistov jedným z najvýznarn~ 
ako s kôr dobrou zorientovanos- ne jších. Obdiv, ~tor ý s i t \1: zís-
tou v partoch,, písaných seriá l- ka l precízne hrajúci orche~ter 
nou technikotl .. I keď sa zmy- pod taktovkou, • 'Libor a Pe š ka 
se i a •idea d.emonštrovali Bu s- ' ( re~p!l,ktovaný juhos lovanským: 
so ttirn (aj ·ak9 ·režisét:om l· až obecenstvom pre krá.su ·gesta, 
prisilne, dojem bol plachý, ba výrečnosť rúk , ' prerny.s!enosf 
únavný. . Ťažko . deš ifrováte l'nf! koncepci'e a syoju zretel'nú clo-
intelektuálne exkurzie hop minujúcu úlohu na.d ce lým apa- · 
(globálne l výsledkom deké\· ráta m) v mozartovskom pro-
dentnej c esty opery ako formy. · grame, klavirista' Pe ter To per 
A to ťaž~o zakryje hoca ko na- · cier a in'ťerprep · ·ov:Orákovéj 
bubrelá parufrá:?;a n a . Racina } karitáty ,' :qbdivovan í pre· k var 
moderné kompozičné prostried- . te'tóvú· súh.rti sólistov .i f.arebn(J 
ky, ktoré - treba prizm\ ť ~ , . nádhe ru zborového telesa · ' je 
zvládli speváci . obdivuhodne. '. vyjadrený novýJI) i ponukami pre 
Muzičk i Biennale prtn·iesli ra d ·· " jednotlivcov [Kopčá k, Toper
za ujlmavých podujatí, o kto- czer) i .zbór . . v.e1ký rešpekt vy
rých referovať mi však nepri· · volával najmä perfektný, tech· 
slúcha, pretože som sledoval,a nicky jedinečne veden.ý hlas M. 
iba ich úvod. Hajóssyovej, ·doslova ' sa , lesk' 

Racia by som sa však zrnie- núci ~tr ie brom, vysoko muziká l-
nila ešte o jednom zá hrebskom ny p1·ejav Sergeja Kopčáka, 
zážitku. Spája sa s · rnenóm · ktorého bas pri každoqt k.oncer
Os kara Ned·bala, ktorý je po- ·te'' publikum z.ele kt ŕizovar fa-
chovaný na turnajšo rn cintoríne rebnosťou, · šírkou , vrúcnosťou a 
Mirogoj. Pod arkáda mi tohto suge S!tivitou. Až pri viacnásob-' 
miesta posledného odpočinku . nom · počutí tej is_tej" sk ladby 
ti slcok Záhrebčanov spomin·ame ·pozor-ovateľ ZVlášť zt·etel'ne s ie-
na vel'kého českého hudobŕllka ,. duje · in špi ratívno sť priestoru a 
ktorého tragickx ~oniec ma'! vy- pubHka. Zodp'ov;ednqsť a }'ýbor-
ús tenie práve •tv -'- .v h.Javnorn né akustické · poclrn'ienky, [na j-
meste Chorvátstui. · Ani domáci mä. v · Záhrebe.) :vedel! vyprovo -
nezabúda jú na Nedbala a ochci t: kova ť· všetkýCh umelcov k ne-
ne nám ukazu jú ·.v tunajšom opakovatel'nej atmosfére., k str -
Národnom divadle miesto, ' kefe hují~cemu zážitku, n a aký sa 
24. decembr u, 1930 ukončil skla- zabúda iba ťažko . 

da teľ a šéf opeŕy SND s voju QSIJEK: ppsledné miesto tur-
životnú púť. Za všet kých Slovél- ·né. Pôvabné~ :rriest!)čko . so 70 t i· 
kov, ktorí hudobne i kul túrne , sícmJ obyvaÍ:el'ov blfZo ma.ďar 
dýc hajú nové ovzdušie, nezaťa- , s kých hrdnfc. _ Filharmonici ú·
žené mat eriálnymi ťažkosťami , . t i,n'ku jú v neogotickej · katedrále 
klil dieme na jeho hrob symbo· ha , námestí': Mai:inli .Držiéa, pô.~ 
lický kvet. ARo s pomienku , soi:Íivej atnios féro u, žia )' , akus-
pietný odk az z. míéstä , kde pô-: ticky _ a'ko .;0 .väčš ine po.dob
sobil a kládo l zák lady n aše j nýťh priestoro.v _ nevhodne j. 
opernej kultín·e. Je to tiež chvt-· zvl't k zboru á·.orchestra· má ver
fa za myslenia sa n ad cestaniľ ké . doznievanie ,. čo · t rochu 
čl oveka· ·· s kresľuje ·do jem. zoriéntqvan.é-

NOVI SAD:. Srbské národné: hÓ po's!u'c~áča. Al~ tl, čÓ prišl i 
d iva dlo v Novom Sade u jeho . Zq ·prvoziížiti.-;o!n·, s ú <ÚJdše.ní, .ba 
hudobné centrum ,má prekrásnu smno.tní interpreti ' pre ciťujú 
architektúr u. je v novej tiudovfl, nádh·erné ·melodic ké. 'oblúky. s, . 
hoc! tradícia divadla siaha do ·. neob:yč.a jnou s.ilmí yy r.a'zú., Zv,uk 
minulého storo č ia. Mesto n a ?él :aci ráža ód fll r e.bných . . vitrá ·: 
úrodne j n ížine po · ľavom ' pre- · ží, ktm;ýc h autorom je Franz 
hu Duna ja má vyše 300 '· ti$fC · Lnngenberg z Bonn:u a uteká· do 
obyvateľo v a vzniklo v 17, sto- . _ 90-metr bve j výš ky kopu ly. Ka · 
ročí ako útočišt e srbs kých u te- · r a'rs ký 'mramor a šedý ·piesko
čencov z oblas ti obsadených · véc' tvoria pozadie vel'kého ná: 
Turkami. , Pr eto . je t u. i Nár:o,dné . r eku. s kludat ella na d utrpenfm, 
divadlo [hoci ho .má a j B,ele- ·· ktoi:é . pnznač ilo obsa h a 'inš p:i-.. 
hrad), prvé gymnázium Srbs ka, ·rác! u tdht o dvol'ákovsk éno· ap u-. 
Matic tt sr bská - pr ipomína jú· 'su: )'e ?tt eda :- 13 . . má)a t .J ·. 
ca i vonka jšou úpravou martin- Ešté pos ledpé .pohľ ady np rj~ku , 
s kú s tarú budovu Matice ·slo· . Drávu ," 'ktoFá· t ečie slepým ra- . 
venskej, [Pre "Z aujímavosť maž- menom priamo pred o.kni! rni ho-
no uviesť, ž.e n '!- bu dovaní tzv. t ela, s desiatkami. ,motorových 
slovens kého . oddelenia v' tej to lediči ek , s . . vol'riýrn priesto rom 
inštitúc ii sa podieľa l a Vniver>. úrodnej nížiny, k torá• s a vHe>:a 
zitná knižnica v Bratislave · a do · nekonečnos ti . m adarskej 
Matica slovenská v Marti'ne.] , pus t'y. Končf jeden 'Z mnohých 
Blfzky Petrovaradín s pevnos - zájazdov Slovenskej filharrnó-' 
ťou zo 16. storo E: ia i !'l ,zase znií· " nie. Možno·. z.a . J'lfm da ť zna-'. 
my jedným ·z m\jväčší.ch· v(ťaz - ' 1nienko. d alšÍch . po.kriič'óva nl , 
stiev n ad Turkami . v r. 1716. .alebo b.odku jednej pootive j 
Novi Sad jé pre nás jednou Z práce a výs·Jedkov. Boli! ťó sé-. 
n ajkrajš ích koncertných zastá · r ia' koncertov, v ktorých ..:... ako. 
vak: plná sála · pozorne počúva · vždy -;- iš lo nielen. o predve.de-
júcic h )'udí, škoda · len; že zá - . . nie· toho či onohp diela , a le 
hrebs kú. akustíku s iene Vatra , predovšetkým . 0 sqstJ'edenú :ré-
s la v Lis ins ki (s dreveným ob- prezentáciu· n aše j ,kultúry. · Ne-
loženírn) tu zbor, on:hest er , ani záleží ná tom, . či išlo 0 . väč:š ie 
sólisti nema jú - na vyg ru- · . aH~ bo rnénšie centrá , všade sa 
dovanie svojho výkonu v· Ovo- h ra lo a s pievalo 's pocitom, že 
i'ákov i. Pri zadnom vchode . id'e 0 . ·posolstvo je'ci11ého náro
však stoja · nadšení pos lucháči , · d~ dr uhému;· 0 zde~enie krásy 
ktorí t lieskajú vychádzajúcíth aké prináša hudba. · ' · · 
ume lcom a ďaku j ú za krá sny · · · . 
večer . Tieto scény _.: v.rátane . , ; ':.'tE·RÉZIA URSINYOVA 

: ~ . 

Zo zahraničia 
INTERNATIONALES MUZIK-

. ' ZENTRUM WIEN ( Medzinárod~ 
né hudobné stredisko vo Vi.ed· 

· ni) ·os~avuje tohto roku· 20. vý· 
' račie svojho založenia. Pri tej· 
to príležitosti usporiadala táto 
významná hudobná medzinárod, 
ná organizácia spolu s Medzi· 
národnou hudobnou radou a 

. pod patroná,tom kultúrnej rady 
mesta Viedne osl.avy , svoi,ho 

. okrúhleho jubilea a kongres na 
: tému Hudba o · masmédiách". 
· Kongr~~ spontánne konštatoval, 

' • že v súčasnosti rozhlas a tele
: vízia preberajú po rodine a: ško
' le štafetu v hudobnej výchove 

a počúvaní hudby. · 

Parílska 'opera plánuje uviesť 
v roku 1989 pri príle!itosti 200. 
výročia francúzskej revolúcie i 
nových opier, .ktoré by zohra· -

·zili túto významnú dejinnú 
•• udalos't. Každá z nových šies• ' 

tich ·opier by ·mala zobraziť je- . 
den zo šiestich rokov 'POčina• 
)ú,c dobytim · Bastilly 14, , júla 
1789 ai po z~r ,hni).tie Robespié· 
ra v. r. 17~4. Pod.ra OZ!lálileni,a 
ministerstva · kultúry ul tohto 

. roku sa majú vyhľadať schop~ 
ni libretisti. · 

Vo · Veľkom divadle v Lodži . 
' usk~tÓ,čnila ·sa .11: apríla pôvod
ná premiéra novej opery ·"Má· 
ria · Stuartová~' od · poľského 
skladateľa Romualda Twardo'w'· 
ského, ktorú skomponoval na 
podklade románu St. Zweiga. · 

. . V dňoch 2.-3. aprlla · t. r. 
uskutočnilo sa vo Varšave VIl· 
decké ·sympózium .na tému "Hu
dobná , kultú,ra Varšavy v ro· 
koch hitlerovskej okupácie". 
Okrem 16 referátov, ktor'é sa 
zaoberali "problematikou · hu· 
dobného života v okupovanej 
Varšave, uskutočnili sa aj stret
nutia s priamym účastníkmi a 
organizátormi . varšavského hu
'dobného !ivota v okupačných 
l"okoch. · 

V rámci to.htoročného festh 
valu Maggia Musicale vo Flo
rencii ( 28. 4. - 8. 7. 1961) boli 
o. i. opier uvádzané ti.el Glu~
kova Ifigénia na Tauride ( dir. 
Riccardo Mutti), Massenetov 
Zvonár z Notr e Oarne, Bartókov 
Hrad kniežaťa Modrof:úza--tBl'U· 
no Bartoletti), Wagnerova o pe- · 
ra Súmrak .bohov (Zubin Meh
ta l a Orf en Luciana Beria. 

Na scéne Veľkého divadla v 
· Moskve mala premiéru opera 

D. Sostakovič.a "Katarína Izmaj
lovová". Novú inscenáciu pri
pravili režisér B. Pokrovskij, di 
rigent G. Roždestvenskij, vý
tvarník V. Levental a zbormaj· 
ster A. Rybnov. Titulnú postavu · 
vytvárajú L.· Sergienková a N. 
Fomi!lOVá. · · 

Na scéne tbiliského Akade
mickeho divadla opery a bale~ 

· t u Z. Paliašviliho sa uskutočni· 
· la pôvodná premiéra lyricko· 

koll!ickej opery "Prvá láska" 
od národného umelca ZSSR 
Otara Taktakišviliho. 

V berlinskéj Komickej ope
r e mala 31. januára premiéru 
doteraz neznáma opera Aminius 

· (pôvodný · názov: Chi· la dura, 
' la vin pe ) od Heinricha lgn.aza 
; F. Bibera. Barokovú ·operu, kto-
rá vznikla r. 1687, naštudoval 

- režijne s berlínskym súboro.~ 
Christi'an Piippelreiter. 

V Stokholm~ otvorili v~stavu 
200 rokov ruského a .sovietske
ho baletu .. Výstava je inš ta.Jo 
vaná v štokholmskom · M.úzeli 
tanca a prezentuje návš tevní
kom bohatý materiá l io soviet- . 

• · skych .archívov - kostýmy, scé
nické návrhy, historické foto · 
grafie. Pri pr íležitosti :výstavy 
vystúpili v Stokholme al po
prední' sovietski tanečníci na 
čele :s · legendárnou primabale
·r inou · Majou ' Pliseckou. 

Rossiniho ope:rou "Turek ~ 
Talian'sku" otvorili HL má ja t . r; 
32. ročník festiva lu "Hudobný , 
máj" . v Bordeaux. Umeleckým · 
stredobodom festivalu sú 80. na
rodeniny sklada tel'a Heiui Sau: 
gueta, . ktorý sa .narodil v Bor; 
deaux 18. rnáfa 1901. Patrí k 
skupin'e skladatefov, ktorí sa v 

. dvadsiatych rokoch grupovali v 
Par lži , okolo Erika Sa~ieho. Na 

. poňesf jubilant a uviedli premHí· 
l"U jeho nového baletu L'Arbre 
a operu La Contrebasse, napí· 
sanú na libreto Henry Troya ta. 

Múzeum' Claude Debussyho 
plánujú otvoriť pa budúci rok 
v jeho rodisku - Saint-Ger
main·eÍI Laye. Múzeum má 

,zhromažďovať všetko, čo sa t ý
ka Debussyho živo ta a tvorby. 



PROFILY 

Daniela 
Rusóová 

Snimka: Z. Mináčová 

Duniela Rusóová patrí k 'st re dnej gc
n nrácii s lovenských klaviristov velwm i 
svojim umením. I keď je j me no od čias 
štúdii sa spá jalo s e pitel ami " ve fký tu· 
lent, vynikajúci muzikant" ( čo napokon 
dokázala cenami z domácich i zahranič

n ých súťaží a titulom naj lepš i absolvent 
škol y]. ume leckú mladosť · pt•ežila v 
akomsi ústran í. Trva lo jedno desaťročie 
až mala pr!ležltosť znovu na seba vý
ra zne upozorniť, až sa mohol v plnosti 
prejaviť je j nahro ma d en ý umelecký po
tenciál. Pre pukol ln tenzfvne, <t ko umelo 
zcj ržiava n ý gejzfr žlvotod á m eho p ramerw 
nn itl terprft tačn ej sMilži v Ba nskej Bys
trici 1979. Vysokým bodovým nás k,pkom 
o bf:'zkonkurenčnou umeleckou suvereni
tou razom. presvedčila porotu i sloven
skú hudobnú verejnosť o zrelosti svojho 
umen ia . O inteligencii i per fektne j tech
nikA, o vir tuozite preplnene j p lnokrvným 
hudobným obsahom , o každom tóne , 
umeleckej fráze, koncepčnej l!nil pred
chnute j hlbokou emocionalitou integro
vanou do celkove j sta vby diela. Jej ume
n ie in ~piruje , provo kuje k zamysleniu, 
&menl)e k novým o bzorom. Vyc hád za z 
prirodzenosti, a to t a k ľudskej a ko l 
mimoriadne j hudobne j muzika lity , vlože
nej do kolisky, s taros tlivo pestovane j a 
ch rúnene j prirodzeným pudom sebazá
chovv. Tento vzácny dar je zverený mú
lo umelcom, var i iba tým, čo dokážu 
neziš tne žH h udbe, je j pods tate a k rá se, 
je j velkosti a s ile. Sile odovzdávane j 

hlbkou svojho ducha každému, kto je 
ochotný a schopný ju prijat Danielu Ru
sóov;í ju udržiélva š írkou vynalieza vého 
muzikuntského inštinktu, ale i krltlckého 
intC'le l!lu, k torými formuje vla~tnú osob
nosť 11 osobitosť. Je to isté n ap!!tie, kto
r é p renáša i na poslucháča a n im ho 
dokli ž!i priamo vtiahnuť do vlastného 
t\'Orivého procesu. Tomu však predchá
dzn proces sústredenej introver tnej inter
pn:tácie, ktorú p1·ežije i pretrp! v se
be ; vys tavia dielo pre sebauspokojenie 
s vo jho neustále hľadajúceho tvorivého 
duc hu. Má danosť h lboko sa vnoriť do 
hudby. Stavať a formovať ju spolu s fa n 
tázio u, poetickosfou n s účasťou všet
kých umelecko-tvorivých špecifických 
znnkov svojho š týlu hneď od prvých 
taktov až po finále. Vychádzajúc z tých 
to prf!dpokladov na pódiu pôsob! isto, ~u
verénne, koncentrova ne. , Hrá 11 tvori. 
Spontán ne. Nešpekuluje. Hrá, r iadená 
svojim muzikálnym seizmografom, ume 
leckou l ľudskou hlbkou, prostou prav
divosťou, radostným ellinom. Rada hrá -
pre hru samotnú, pretože rozv íja t1ou 
svojho umeleckého ducha, provokuje k 
l'ln onancii či disonancii s autorom. Vy
voláva kon fl ik ty, prináša upokoJe.nie. 
Tvurivý duch vša k hľadá ďal e j. Objavu
je, dešifruje, prináša čosi nové. Stavia 
kompozfciu z · tónov, z napísaných hu
dobných textov. Sú s kl adatelia, na kto
rých s!l uči a z nich čerpá, ale aj tal(í, 
ku ktor ým je je j vzťah bezvýhradný. Tva 
r ia oporné pi liere celého interpretkinho 
umenia. Možno však povedať, že zah rá 
všetko. Ku každému š tý lu, autorovi, die
lu ju viaŽu špecifické znaky jeho i jej 
charakteru, ktoré nadobúdajú v novej 
t ra ns pozícii novú historickú prpvdu ako 
živý , neustále prebiehajúci proces. Plat! 
to o huclbe minulos ti , a le i súčasnosti -
teda všeobecne, pretože vyberá s i iba 
diela, ktoré jej ma jú svo jou vnútornou 
podstatou čo povedať. Bach - Chopin -
Skriabin - Suchcii\, no najmi:l Beetho
ven. Pre ženu s!ce dos ť nezvyklý autor, 
ále Daniele Rusóovej je bl!zky svojou 
luds kou i h udobno-filozofickou pods ta
tou. Bor i sa s nim, a le súčasne obja
vuje s ilu a veľkosť ducha je ho hudby, 
do ktorej trans formuje seba, vlas tné mož
nosti a pravdivé, čo najadekvátnejš ie vy 
stihnutie jeho podstaty a štý lu. 

Daniela Rusóová svoje u melecké dispo
zíc ie prenáša i do pedagog ickej činnos
ti. Zvoli la s i cestu názorného vyučovan ia , 
cestu konfrontácii, schopnosti počúva ť 
sebu , analyzova ť. Subjektívne i ob jek
tfvne hodnotiť vlastné i cudzie repro
dukčné výkony. vera počúvať a pritom 
tvorivo myslieť v detailoch ( pr!snych 
rormových rozboroch ], a le i celkove j vý 
s tavbe, ucelene j konce pcii. Pre koncert 
ného umelca je pedagogická činnosť dô
!e:GJtá nie le n vo v lustnom overovan í 
schopnost!, ate a j nutnosti formovať myš· 
lienky, zdôvoďt1ovať názory, sledovať naj
novš ie interpretačné trendy a tlmočiť 
ich vzápätí mladý m, nastupujúc im talen
tom a tak formovél ť ich názory už od 
š l<alských lavíc. Dana Rusóová robi svo
ju pedagogickú prác u rada , tak , ako 
všetko, čo s umenim a životom s úvis i. 
)ej všestrannosť syntetizuje v sebe úctu 
pedag óga, tvor ivého korepetftor a, o jedi
nelého komorného pa r tnera u v os ta t· 
ných dvoch rokoch drá hu úspešne j só· 
lí stky konce r tantných i náročných r ec i
tálových programov. Ako sólis tka vy
stúpila za t iaľ i,ba na domácej pôde . Vý
kony, ktoré vysoko pr ekračujú dom<lci 
priemer ju pos úva jtí do výberove j r epre
zentác ie s love ns kých interpret ačných 
umelcov. 

ETELA CARSKA 

Opera na zámku 
V situác ii z intenzí vnene j kul t úr ne j po

nuky počas letnýc h mes iacov , v ktore j 
sa hudobné a na jmä divadelné produkcie 
sťahu jú z budov do a tra kt ívneho pr os 
tred ia h istorických a prírodných exte 
riérov. preds tav u je opera jeden z n uj
pr! ťažliv ejších žánrov. Vo svete o kolo 
ná's je t ento tre nd už samoz rejmos ťou . 
Najmä v pos ledno m desaťročí sa le t né 
festivaly s prevahou ope ry, a lebo výluč 
ne opere venované rozrá stli ako " huby 
po daždi" , takže môžeme hovorlt ta kmer 
o hypertrofii. Hrá s a dos lova všade: v 
sta rých an tic k ých amfiteátroch, n a his
tor lckí•ch ná mes tiac h a ná dvoria ch, v 
parkoch, na jé!Zer ác h , v s ka lných úte 
soch , ha dokonca aj v jas kynných pries
toroch . Vedľa ma mute j a slá vno u tra 
d ício u sa p ýšiacej ve r ons kej Arény , ved
ra exkluzívneho plávajúce ho javiska v 
Bregen zi na vlnác h Boda mského jazera , 
č i turis ta mi vyhla dá vaných zá kutl rene
sančného Dubrovníku, ži je celý ra d men
ších, mene j okázalých podobnýc h podu
ja t! skô r miestneho význa mu. V rodine 
le tných opernýc h fes tivalov, poriadaných 
pod te plým, stemnelým nebom patria 
k naj mladším č l enorp Zá mocké hry zvo
lenské , do ktorýc h operný žáner vs túpil 
v roku 1979. 

Zámocké hry zvolenské 1981 začina 
jrt sa 17. júnu. Po činohernej časti , v kto
rej d ivá ci uvidia zvolens kú premiérovú 
inscenáciu Petrovovych Mušketierov po 
tridsiatich rokoch, pr ešovs ké Sh a kesp.ea
rovo Skroten ie zle j žen y a čerstvú s lo
vllnsk ú 'pre miéru Sha kespearovho Tit a 

Ancli·onicu, p r ide na r a d o pe ra s ban
s lw bystr ickými Inscená ciami Verdiho 
M&ška mého plesu a Tru bad úra. - Pred 
š turtom tohtoročného roč níka Zl-lZ treba 
v s úvislost iach s opero u zodpoveda ť zo 
púr otá zok. Prečo klasická d r ama turgia 
- - v rokoch 1979, 1980 i 1981 výlučne 
Verdi? Opera na Zl-lZ nechce d ivá ka 
vychovávať, ani provokovať , v čase po
lopr(Izclnych hľadisk ( u nás s výnimkou 
ope ry SND} c hce by ť zd ro jom všeobec 
ne dos tu pného zá žitku , chce by t v na j
šir~om zmysle slova d emokratic ko u. Chce 
poskytovať rados·ť z hudby a radosť z 
kr á sneho spevu, c hce byť priesto ro m pre 
demonštréciu este tic l<y tvorivýc h i cito
vo llust račných schopností ľudské ho h la 
s u . V a trakt ivnom his tor ickom pros tred í 
nemôže (zákon o ochrane pa mia tok, vy
l učujúci zásahy do profilu ná dvo r ia} a 
a ni ne chc e povýš iť d ivadelnos ť za každú 
cenu na prvo radý účel týchto produkc ií. 
Melod ická, inte rnacioná lna známél "kos
t5·movaná" klas ic ká operná tvorba úzko, 
či vzdialene jšie korešponduje s renesanč
no u architek túrou . Hrať tu modernu, č i 
veristic kú drá mu, bolo by a nach roniz
mom. A keďže h isto riz uj úcich Be ll iniho 
a Donizettiho o pier je na re per toároch 
naš ic h divadiel po rie d ko , k eďže chýba v 
nic h podobná tvo rba fr ancúzska a ne 
mecká, ale aj Da libo r - dostáva sa o pilt 
k s lovu Verdi, na vyše v roku osemdes ia
teho výročia úmrtia. 

Verdi je a j dobrým polom pre dôležitý 
momen t konfrontačný , ktorý by o pera na 
ZHZ mala pl niť. V boji o vyrovnávan ie 

Pocta Jánovi Cikkerovi 
Koncer t k 70. na rodeninám národného 

ume lc a Ján11 Cikke ra bol nielen retro 
spektlvn ym pohludom na skladatefovu 
komornú tvorbu, ale i malým exkurzom 
do ťažiskovej tvorivej s féry ·- c1'ó tvorby 
hudobno-dramatickej. KonfrontáciA tých
to dvoch, možno povedať žánrových a 
drllhových polarit jednoznačne poukáza 
la na š iroký kompozičný slovnlk a zá
roveil i nu kontinu itu skladaterovej hu
dobne j reči. Op!!ť sa potvrdilo, že Cikke
rovo hudba je jazykom s možnosťami ši
rokých u bohatých myš lienkových zvra
tov ['l subtílneho t iei\ovania. Stret nutie 
s Clkkerovou hudbou v Zrkadlovej sieni 
úDPMKG (28. 4. 1981) bolo opäť pozna 
čené dôverným návratom k známym u 
bl!zkym hodnotám, pretože tvorivé prí
klady , ktoré tu odzneli, patria k živým, 
stále interpretovaným dielam našej hu
dobnej kultúry. 

Tuk napr. skl udateľovo Duo pre dvoje 
husll v podan í V. Simčiska a A. Plasku
rovej zvýr aznilo tak kantabilnos t , ako 
i tvarovanie t anečných prvkov zapoje
ných neraz do velmi jadrnýc h kon t rn
punktic kých tvarov. Dôverná, priam in-

timna ná lada vyžarovlii a i z pies11ového 
cyklu na slová V. Beniuka - O mamič
ke - v podan i E. Hanzelovej (soprán) 
a K. Dibák ovej (klavír) . Bohats tvo s kla
d(!telovho myš lienkového sveta sn tu 
snúb ilo s komornou atmosfé rou, ktorá 
však nezaprie rukopis auto~·11 ve ľkých 
hudobno-dra matických d iel. Inte rpretécii 
č iastočne chýbala poetičnosť a neha -
ted a vnútor né s totožnenie sa s myšl ien 
kovou pods ta tou d ie la . Dramat ičnosť v 
mno ho m pohltila lyr ickú a tmosféru i ko 
morn ú pods tat u. V pr ve J čast i prog ra
f!lll odznel i skladateľov klavírny c yklus 
čo mi deti rozprávali v podan i 1. Cer 
neckej. Azd<t a n i net reba zd ôraziiovať 
čo znamená toto k lavirne dielo v slo: 
venske j h udobne j tvorbe, že patri do 
kmeiíového repertoá ru našic h po pre d 
n ýc h interp retov. I. černecká s tvá rnil a 
Cikkerov kl a vírny cykl us ako kale ido
skop expresívnyc h il poet ic kýc h míniu
túr. Páčil o sa predov~e tk ým tvarovan ie 
d e ta ilov , do tvára n ie c ha ra kteristických, 
pr og ramových prvkov podlo žen ých mu
zikálnym prístupo m a pochopen!m myš
lie nkove j pods ta ty. 

V druhej ča s ti p rogramu odznela ária 
Bajazida z opery Beg Baja zida It á ria Já
nošika z rovnomenne j o pery v poda ní 
zasl. umelca dr. Gustá va Pappa a M. Sta
rostu {klavír) . Bola to i spo mienka n a 
prvé dve ope ry J. Cikkera a na ich ne-

sa našej operne j kull írry so svetovým 
k lasick ým odkazo m ( spomeiíme čerstvý 
skve lý ús pec h Elek try v Prahe , ktorý po
tv l'dil, že dokážeme vrc holne inte rpre to
val Richarda St raussa ) pric há dza k s lo
_vu oblasť verdiovskej interpretácie. A 
t a k a j tohto ro ku priv ít a me vo Zvolene 
poprednýc h maďarských, rumuns kých a 
bulha rsk ých spevákov - Eszte1· II01·vá· 
thovú (Amélia], Duna lordachescu (Re
nato a Luna }, Florina Naghiu (Ricca rdo}. 
Ma rgaritu Li! ov ú ( Azuce na ], Christinu 
Ange la kovú ( Ul r ica a Azucena ]. Teš íme 
sa na prlto mnosť d voc h významnýc h 
predstavi teľov sovie ts ke j vokólnoj k u l
túr y - v Leningra de pôsobiac ich a me 
dziná;·o d ne ostrieľaných s ólistov - sop
r an istku lnesu Prosolovsk u ju él teno
ri stu Alexa ndra Dedikä, kto rí vyst úp ia· 
v pre ds tavení Truba dú ra . 

B. n. 

zabud nu te!nú hlavnú postavu. je poteši
teľné, že i po rokoc h možno vysloviť slo 
vá uznania a obdivu . Gustávovi Pa p povi 
za jeho výkon, k torý bol i dnes rovnako 
spontánny a pravd ivý. Ale i Cikkerova 
hudba znela neobyčéljne presvedčivo u 
treba dodať, že roky , ktoré uplynuli od 
uved enia týchto dvoc h operných diel, 
ne ubra li nič na ich kráse~ a umelec
ke j hodnote. Bolo však zaujímavé vypo
č ut s l vzápi1tí monológ lsabell z opery 
Rozsudok a intermezzo Kaťuše z opery 
Vzkriesenie , teda diel, ktoré vznikli v 
r . 1961 a 1979. Išlo tu o konfrontácie s 
r·okmi päťdesiatymi. A práve tu su po
tvrdila kontinu ita s k ladaterovej práce s 
ludským hlasom, na jmä však svojské vy
užit ie prvkov dek lamačných , kantabil 
ných n expresívn ych. Cikker na zá klade 
vlastné ho muzikálneho cítenia intonuje 
l<ltentnú vý razovosť i melodicl< ú variabil
nosť s lova a zapája ten to voká lny prin
c íp do s úvis i ý ch myšlienkových tvarov. 
Ta kýto princip tva rovania je evidentný 
tak v h ud obno-d rama tických diela ch, ako 
1 v pies!'1ovom cykle O mamičke. Mo
nológ Isabel! a intermezzo Kaťuše stvá r
n ila M. Nitranová a M. Syn ková ( kla
vlr); možno povedať , že to bol azda naj 
k raj~! zá žitok večera. Interpretácia, z 
k tore j vyža r uje presvedčivá spontánnosť , 
dokáže poslucháča vždy očariť . 

Veľmi vhodným dotvorením d ramatur
gie bo lo zaradenie úvodného slova ku 
knihe Svet Tatier v podaní Vladimíra 
Durdika. Tu Cikker vyspieval prostým 
umeleckým s lovom svoj obdiv a svoju 
lásku k našim ve fhorá m a potvrdil t ak , 
že i pr ostredníctvom s lova dokáže tlmo
č iť svoje city a svoje vyznania . V tomto 
s love Cikker prežiaril s vojou láskou k 
prírode i ma jestátnosť hôr u skál, ktoré 
sa s tali v t akom to viden í najkrajším úto
čišťom a večným in š pirátorom. Vzáp!!tí 
odzne li Tatranské potoky ( 3 etudy pre 
klaví r }. ktor é pa tr ia k najkrajším vv
znania m lásky skl ad a te la k naš im ver
horám: Cikkerovo d ielo optiť !nterpre
tov.ala l. Cernecká poeticky a muziká lne. 

V záverečnej čustl s lá vnos tného kon
certu odzne lo Sláčikové kvarteto 1!. 2, 
pre kypujúce vznetllvou expresivitou, myš
li enkov ým bo hat s tvom vyv i r~raj l!c im zo 
sloven ~kých ľudových prvkov. Ziaľ, str
h u júce napätie d ielu, niekedy až mra- · 
zivá sugestívnos ť nebola vždy adekvát
ne dopoveda n á Muchovým kvartetom. 
Chýbala tu iskra, živelná vitalita, rus ti
káln y nepokoj, .teda také interpretačné 
vklady, ktoré s ú p ráve v tomto di e le ne 
po:;t t·é:i t! ute rn t:. 

Nél zliver treba konšt a tovať uzda le n 
torko , že koncer t k 70. naroden inám ná
rodného umelca ]. Cikkera lJol ien ma
lým p rieni kom k jednej z na jväčších 
oso bnost í súčasnej slove nske j i emóp
skeJ h udo bne j ku ltú r y. Lebo o Cikkera 
ve j tvorbe plut! to, čo o ka ždo m veľkom 
umenf, že to, č o je špecifické , o sobité, 
stúva sa s účasťou všepla tne j výpovede 
h uman istické ho posolstva . A to rozhodne 
nie je výpoveď do týkajúca sa le n je d 
né ho náro da , jedne j epoch y, je dne j ge 
nerácie. To potv rd il i večer, na ktorom 
odzneli prevažne d ie la späté so s loven
sko u pädou, s t ým svetom, kto rý skl a
úu te ľa celý život o bl<lopuje . 

IGOR BERGE;R 

KONKURZ 
Riaditeľstvo Divadla Jozefa Gr egora Ta

jovskélw v Ba nskej Bystrici vypisuje 
k o n k u r z do orchestra opery DJGT na 
tieto nástroje: 

fla uta , 
lesný ro h, 
trúbka , 
trombón, 
bicie, 
husle 1., 
husle ll. , 
viola. 

Podmienky konkurzu: odborné vzdela
n ie alebo viacročná orchestrálna prax. 
ľ1·íjatým uchádzačom zabezpečíme inter
ná tne ubytovanie. Prihlášky na konkurz 
posielajte na adr esu : Divadlo J. G. Ta
jovského Banská Bystrica, ná brežie Du
kelskýc h hrdinov 3. Cestovné hradíme 
len pr ijatým uchádzačom. 
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V rámci rekonštrukcie dejín hudobného klasic izmu na 
Slovensku podarilo sa získaf viacero nových faktov k hu
dobnej his tórii Záhoria, ktoré aspofí trocha pomohli 
zaplniť značne medzerovitý obraz hudobného diania tej
to časti slovenského teritória . Cieľo"m tohto krátkeho 
príspevku je zverejniť najpodstatnejšie nové údaje o hu-. 
dobníkoch, hudobninách a hudobnom inštrumentári nie
ktorých lokalít Záhoria a v hlavných rysoch charakte
rizova ť ich hudobnú orientáciu v období k lasic izmu. 

Hudba 
a hudobníci 

v čase organistu Jána lstvúnffyho, mal chór kostola 
k dispozíc ii Jen poz"itív s 5 registrami. 

Dôležitým centrom kultúrneho života Záhoria bola 
Skalica. je smutnou skutočnosťou, že z mesta s tak 
bohatou kultúrnou a aj hudobnou tradíciou, sa nám 
nezachovali notové pamiatky. Vieme, že hudobn iny e xis
tovali vo farskom, františkánskom i jezuitskom (po ro 
ku 1773 paulínskom] kostole, v ktorých sa predovšet
kým sústreďoval hudobný život Skalice. Z dobových 
dokumentov vieme tiež, že v d ruhej polovici 18. storo
čia mu l farský chrám lB-registrový organ a kosto l pau
línov len organ s 10 registrami. V kostole františkánov 
hrali začiatkom Hl. storoč ia na 12- a 7-ľeg istrovom or
gane. Notový archiv a inš trumentár chóru paulínskeho 
kostola (v roku 1788 zahrľíoval 83 chrámových ko mp o-

Pomerne čulý hudobný život pulzov al v období kla
sicizmu vo Veľkých Levároch. Svedčí o t om nielen za
chovaná huclobnj zbierka (miesto depozitu: Martin, Ma
tica slovenská; Bratisla va, Slovenské národné múzeum], 
ale a j inštrumentár chóru farského kostola, ktorý v ro-
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z Veľkých Levár sa výlučne nachádzajú iba skladby 
zutiaľ neznámeho, snáď domáceho skladateľa Strečku. 

Okrem v tej dobe všeobecne hraných sakrálnych diel 
zneli vo farskom chráme Veľkých Levár aj svetské kom
pozície. Skladby notovej zbierky chóru tu v 18. storočí 
predvádzali organisti a rektori ján Koch (okolo polP
vice 18. storočia], já n Ružička a jozef Langer (v prie
behu druhej polovice 18. storočia] . Po roku 1800 ue 
isté funkcie zastáv~Ji Leopold Szikkay a Mate j Mecsér. 
Pod ľa rekonštruovateľnej čast1 repertoáru Jozefa Lange
ra -- ako bezpochyby n·ajvýznamn~jšieho -levárskeho 
hudobníka obdobia klasic izmu - sa zdá , že jeho záu jem 
sa prednostne súst r edil na die la skladateľov ra kúske j 
a českej tvorive j príslušnosti. Obdobnú orientáciu pre
zrádza aj dnes známa časť repertoáru Leopolda Szik
kayn. 

Na realizác ii hudo bného repertoáru su okrem uvede
ných organistov u rektorov pod ieľ al aj rad ďalš íc h 
výkonných hudobníkov a odpisovačov. V druhej polovici 
18. storočia 1 ' inkov al vo Veľkých Levá roch Mattoussek; 
na pre lome l.. a 19. storočia j. Csise k a Jozef Panth. 
V priebehu prvej polovice 19. storočia tu boli č inní jo
zef Horny, Anton Ajsz, František Schilhanek, Jakub 
Tomassek, VáclHv Tura novs ký, jozef Witeschnik a Ignác 
Witt. 

Ann lýza novoobjaveného inventárneho zoznamu · hu
dobnín notového arch ívu fars kého kosto la v Saštine 
ukázala - vzhľadom na hudobné zbierky Záhoria, ako 
aj na zloženie západoslovenských hudobných fondov - · 
isté odlišnosti a odchýlky hudobného repertoáru c!J.óru 
tohto kostola. Specifikum pomerne rozsiahlej f. 96 sign a
tú r ) zbie rky ( 28 omšf, 5 requiem, 27 ofertór if, 3 hymny, 

Skalica. Lept G. D. Ch. Nicolaia podľa S. Mikovínyho, 
1735. 

zíci í u 20 hudobnýc h nástrojov] s C1 dosli:ltoľ;ným dokla
dom pozornosti, kto r ú tátp rehola v2novu! a hudbe. 

O rozkvet hudby Skalice sa v polovici 18. storočia 
zaslúžil rekto r ško ly, regenschori farského kostola, hus
lista a súčasne skladateľ Martin Gutsihig ( ·r15 V. 1770 
Skalica]. Jemu • podlieh aH platení hudobníci chóru far
ského chrámu medzi ktorých patrili organista Ján Bu
ress, v iolista Ján Remeta z, spevác i Imrich Etej, Ignác 
Bil, Mate j Halva a trubači Václav Zeman a Ján Ruber. 
Za ďalšieho regerlschoriho a súčasne huslis tu Stefana 
Angelliho (v roku 1788) účinkovali vo fars kojTI kostole 
organista Václav Kukal , huslista Ján Rettich, speváci 
Františe k Zeman, Pete r Paper, ján Szucse~ a Karol 
Schisvaldt. Treba spomenúť aj tr ubačov Václava Kukala 
a Karola Tri blera. Inštrumentár chóru vtedy zahrľíoval 
5 huslí, l violu, l v iolončelo, l kontra bas, l fagot, 4 hor· 
ny, 5 trombónov, 4 tympany a 16-registrový organ. Od 
roku 1756 -· kedy evidova li na farskom chóre 16-regis
trový orgun, pozit ív s o 6 registrami, 4 husle , l violu, 
horny, 6 trombónov tl tympany - sa inšt rmnentár 
obohatil o nové druhy hudo bných nástrojov, ako aj o ich 
počet. 

Titulný list rukopisného Offertória in C levárskeho hu 
dobníka Josepha Langera. 

• 3 nešpory, 8 litánil , 6 antifón, 5 symfónií, 10 iných 
diel) spočívalo hlavne v početnom výs kyte tvorby zriec! · 
ka vo zastúpených, alebo zatiaľ nezná mych skladateľov 
( Btick, Geyer, Huberth, Pfeifer , Puschmann, Sch ling, 
Za pf, Wiesmann] . Zdá sa tiež, že okrem kompozícii 
domácic h auto rov , ktorými sú me novite ]. Billniczky 
a Schreier (pravdepodobne Norbert] , možno diela ost at 
ných v inventári zaznamenaných komponistov - Jar 
nowitz, Kazaniczky, Ledvina , Prachensky, Zdražilek -
pok ladať buď za domác ich tvorcov, a lebo za hudobný 
import z Čiech, či z neďalekej Mor avy. Ťažisko pomer
ne rozsiahleJ šaštínsl{e j hudobne j zbie rky spočívalo na 
tvorbe )(Qmponistov Čiech n Moravy ( Brixi, jírovec. Laos. 
Navrá ti l, Novotny, Pokorný, Vitásek] u Viedne ( Ditter s
P,P\'f, . H .~ yc)l"),, )<xommer, Mqzf) r.t, F\chl,. Vé}ľíl;l.a) ,. íl .. ďalš!]. 
Zo svetských diel zaznievali v Saštíne symfónie ]arno
witza, ]írovca, Haydna, Pic hla , PleyBla a Schreiera . 
O rozvinutom hudo bnom dianf sved č í značný inštrumen
tú r chóru, k tor ý v roku 1823 -· bolo to v dobe pôsobe
nia Li:l-dislavn Pithorna ( *1782] ako organistu - zahr 
iíovul 5 huslí, l violu, l kontrabas, 2 ťlauty, 6 kla rine· 
tov , l fago t, ll klurín, 4 horny, 2 tympany a organ 
s 24 registrami. Treba eš te pripomenúť, že v roku 1756, 

Pri rekonštrukcii zatiaľ veľm i medzerovitého obrazu 
hudobného diania Skalice v období klasicizmu sa nepo
da rilo za tiaľ zistif, či hudobníci, ktorí pôsobili v tomto 
meste v prvej tretine 19. storočia - speváci Ján Schu
lista, Ján Dvorszky, František Szaibert a Anton Brazda, 
organis ta Peter Hrubý, huslisti Ignác Ktirmendy a Jakub 
Buress , trubači Pavel Matusska a Anton Lancmann -
udržali predchádzajúcu úroveií jeho hudobného života. 

ku 1783 zahr ií.ovttl viacero huslí a klarín, tympany a 
organ s 8 registrami. Veľkolevárska hudobná zbierka 
zodpovedá svojím sklnclateľským zložením obdobným hu
dobným fon dom zá pildos lovenskej provenienc ie. Zo skla
dateľov vieclens l{eho tvorivého okruhu su vo fonde na · 
chádzajú diela A. Diubelliho, C. Ditters von Dittersdorfa , 
J. Haydna, M. Haydna, Habbefšera,._ ,L .. t~offmann.a, ., Kro [ll ; 
mera , Mozarta, Reuttera, Vai'! hala a i. Autorov Ciech 
a Moravy prezentuje tvorba Brixiho, G. Lickla, A. Sen
kýl'a a Vozet a. Zastúpený je t iež skl adateľ pravde po
do bne slovinského pôvod u A. lvansc hitz. Z bohatého r e · 
gistra mien ostatných viac alebo menej známych kom
ponistov treba spomenúť Doscala, Dussila, Fibera, Hu
bera, Cherubiniho, F. Kauera , Kri.immerlinga, J. Mi.illera, 
Neumanna, A. Riedera a C. M. von Webera. V zbierke 

Príslovečná bieda a nedostatok mož
ností upl atnenia vyháľí Hli od konca mi
nulého s toročia desaťtis í ce Slovákov do 
Zélhra ničia, na jmä za oceán. Boli medzi 
nimi aj tisíce nadaných remeselníkov, 
ktorí sa na s voj ich nových pôsobiskách 
ďalej zdok ona ľovali a šírili svo jou prá
co u dobré meno národa, ktorý ocljakž i-

J. Húsl<a vo svoje j husliarskej dielni v 
roku 1930. 

va charakterizovala usilovnosť a skrom
nosť. Mnohí z n ich sa pre najrôznejšie 
príčiny opä( vrá tili clo vlasti. 

Priam čítankovým príkladom takéhoto 
jedinCI:l s ú životné osudy Jána Húsku, 
rodáka z Brezovej pod Bradlom (nar. 
21. septembra 1886) . Garbiarsky syn, vy
učil sa pôvodne za stolára. Pracoval naj
prv vo Viedni a v Prahe, odkiaľ odišiel 
do Chicaga. Tu sa od ro lw 1907 zača l 
v enovať husliarstvu. Lásku k hudobnému 
n ástrojárstvu zded il po matke, ktorá po 
chádzala zo známej brezovia nskllj orga 
n círskej rodiny Martina Ša šku. (Ako mla 
d ý s tolár pracoval aj u stavite ľa orga
nov Gustáva Molnára, vnuka M. šašku. ] 

Zabudnutý 
slovenský 
husliar 
Učil s a u nemeckého majstra (tiež emig
r anta J a po večeroc h navš tevoval hus
liarsku šlwlu. Podnikavý Brezovan si po
tom otvoril v Chicagu husliarsku die l ňu, 
kde s úspechom zhotovoval a predával 
vlastné n ástroJe. V Spojených štátoc h sa 
prvý ra"z oženil a tam sa mu narodila 
a j prvá dcéra Anna ( 1920). čoskoro 
ovdovel a v roku 1922 sa definitívne 
vrátil do vlasti. V rodnom meste si otvo
ril vo vlastnom clome 'novú lmsliarsku 
clieliíu a pokra čoval v zhotovovaní hu
s i eľ. Z je ho rúk vyš lo na Slovensku 
okolo dvadsať nástro jov, z k tor ých, žiaľ , 
opäť väčšiu čas! vyv iezli e migruj úci Bre
zovania zo prvej republiky clo cudzin y. 
[Autor článku sám cloposia ť nevide l Hús
kove husle a prosil by informácie o ic h 
majiteľoch.] Rokmi sa mu, žia ľ , pods tat 
ne zhor šoval zrak, navyše mu chýbal 
vhodný rezonančný materiál a ambicióz
ny husliarsk]' majs ter bol nútený veno
vať s a v9l u čne opravám str.unových n á
st ro jov. Ako opravár bol ve ľm i obľúbe
ný, k jeho klientele patr ili národ ní ume l
c i Karol Plic ka u Martin Benka, prof. 
Norbert Kubát, prof. Emil Hula, Samko 
Dudík, Ján Chvašťul a, mnohí uč itelia 
hudby a primáši ľudových kapie l zo Slo
venska, z MortJVY i z Čiech . Sám tiež 

O hudbe v Holiči, Senici a na Myjave nemáme s práv. 
Poznáme iba mená organistov, ktorými boli v Holíči 
v druhe j polovici 18. sto roč i a Stefan Matula [y l a v 20-
tych rokoch 19. storoč i\! Jozef Matulay, v Senici v dru
hej polovici 18. storoči a jozef Dua lszky a zač i atkom 19. 
storoč ia Anton Dualszky. Na Myjave pôsobil v d ruhej 
polovici 18. storoči a Anton Zlatník. Začiatkom 19. storo
čia ho vo funkcii vystriedal Pavel Nissnyanszl{ y. 

K obdobiu klas icizmu sa viažu tiež hudobné podujatia 
poriadané na" holíčskom zámku; cis árovná Má ria Terézia 
si ho vybr ala za letné sídlo. V sprievode panovníčky 
prichádzala obvykle aj menšia operná spo ločnosť, kto
rá v zámlm alebo v Pill'ku zámku predvádzala komédie 
a malé komické opery. DARINA MúDRA 

hral na husliac h, no verejne nikdy ne
vystupoval. Pracova l až do vysokej s ta
roby (zomrel 7. clecembf•a 1973 v Brezo-
ve j pod Brad lom) . . 

Husle zhotovoval pod ľ a modelov St ra
d ivnriho, Amatiho a Guarneriho. Ja vorové 
drevo kupova l vo Viedni, smrekové po
užíval z trámov starých budov. Pracovné 
nás troje" i šablóny si pr inieso l z USA, 
pri meraní používal americké cóly. Vlast 
noručne zhotovené nástro je označoval 
vypaľovacou peč iHtkou vo vnút ri nástro
ja na vrch nom klá ti ku i na s podnej dos
ke · u s vl astnoručným podpisom. Do opr a 
venýc h nástro jo v vlepoval ná le pky s t ex
tom: ·"opravu pre~,iedol j án Húska, Bre
zová pod Bradlom . 

Napriek húževnatosti a us ilovnos ti ce
lý život ·živoril a hoci sa roku 1937 zno
va oženil a v tomto manželstve su mu 
narodila druhá clc ér l:l Oľga ( 1938), opäť 

·ovdovel a prichodilo sa mu s t arať o obi-
dve dcéry. 

Mladšia z nich [ učiteľka klav írnej hry 
"na ĽSU v Brezovej pod Bradlom ) si t<lk
t o spomína na otca: 

"Ta to sa venoval s vojej práci ce lou 
dušou. Bol neúnavný a húževnatý, mno
hostranný a vynaliezavý. často volil no
vé pracovné postupy, vš etko robil zruč· 
ne a pra kticky. Nástroje k zhotovovaniu 
hus i eľ a rôzne súčiastky si vyrábal pre
važne sám. Ost ré nožíky z britvy, malé 
hoblíky z dlátiek, ozdobné rúč ky z javo
ra, kos tené došticky na hlavičky sláčikov 
z volského rohu , prstence na žabky z 
patrónov a podobne. 

Pútavo a s had,šením t'ozprával o svo
jic h s l{ úsenostiach a záž itkoch. Vždy bol 
ochotný poradiť a pomôcť, svoj ím opti
mizmom priaznivo vp lýval na iných. 
K svojmu okoliu bol vľúdny a lúskavý, 
n o nemal rád povrchných a ľahost ~j

ných ľudí. • 
Bol ocluševnelým národovcom, vždv 

ochotne pris pieval na dobročinné cielé. 
V cudzine si vyslúžil pre svoje ne bojác
ne vyst upovanie v zá ujme Slovákov ne
jednu pochvalu i obdiv od príslušníkov 
iných národov. 

Bol 34 rokov vclúvcom , dve deti si vy
choval sám, hoci ni-kdy neoplýva! hnwL
nými s tatkami. 
Obľuboval dobrú hudbu, r ád chodil na 

koncerty. Neustále s a vzde ljva l, objed
nával cudzojazyčné časopisy a odborné 

J. Húska ako skúsený O]Jravár s otvore· 
ným nástrojom. Snímky: a rchív a utora 

kn ihy. Hovor il dobre po ang licky a po 
nemecky. V mladosti bol a ktlvnym š por
tovcom-gymnastom. Sviežosť n otužil osť 
si udržal clo vysokej staroby, cykli sttke 
sa venoval do s vojich 84 rokov." 

Epilóg: Vnuk Jána Húsku by sa rác! 
st al ma js trom husliarom. No take j školy 
na Slovensku predbežne niet, preto otec 
r ozhodol inak. Nie je to škoda? ' 

MIKULAš KRESAK 


