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Možno povedať, že hudba 
nášho storočia sa vyvfja medzi 
uchovávanfm hodnôt ziskaných 
tradlciou a obMvným úsillm 
dosahujúcim niekedy temer ra
dikal1sticlkých dimenzii. Sme 
náchyln! spomenúť sl skôr na 
radikal1stov, ak hovorime o 
hudbe náš ho veku, ale k ob
razu hudby 20. storočia patria 
aj Puccini, Richard Strauss, 
Vaughan Wiliarns, Mal1piero, 
Vltl:\zslav Novák, Suk, Resplghi, 
Kodály a mnoh! ďalši. Nielen 
Schl}nberg, Webern, Berg, nie
len Debussy, ale i Janáček, Hin
dernlth; Prokofiev, Sostakovič a 
všetci, ktorých srne už spo
rnlnall vyššie, snažili sa o ob
novu hudobného poriadku, o 
vytvárimle hudobných systémov 
1 o zaraďovanie hudby do no
vých kultúrnych, myšlienko
vých a soOciálnych kontextov. 

Sance nových smerovani a 
p:ostavenie progreslvnej tvorby 
na Slovensku boli nielen pred 
rokom 1918, ale i v rnedziv.oj
novorn obdobi nedobré. Medzi 
úZikou vrstvou hudobných vzde
lancov - a v tom čase ich bo
lo medzi slovenskou Inteligen
ciou máli() - retardačne pôso
bili nielen vplyvy klasicko-ro
mantickej tradlcie, ale predo
všetkým ich rozdrobené hod
noty v sekundárnej tvorbe po
pulárnych a úžitkových žánrov. 
Keby len holo š lo o kultivo
van ie krásne j a vysokoh.odnot
nej romantickej hudby! Ale näš 

. vzde lanec dostával hudbu 19. 
storočia s prostredkovanú napr. 
cez hudbu Maxa Filkeho, Vác
lava Emanuela Horáka - a to 
je azda to najhoršie, čo 19. sto
ročie dokázalo v hudbe splodiť: 
Debussy a francúzska hudba 
zo začiatku storočia boli velmi 
málo známi, nechápal so vý· 
znam východoeuróp~kych ná
rodných skladatelských škôl. 
Ked padlo meno Bélu Bartóka, 
vyvolávali sa v mentalite nM
ho občana z medzivojnových 
čias nej.aké šovinistické pred
stavy , hoci práve Bartók bol v 
Maďarsku perzekvovaný za ne
ochotu podlahnúť šovinizmu. 
Musorgskij bol tiež málo zná
my pojem a z Cajkovského sa 
s obrubou sentlmentalizovali 
niektoré jeho krásne melódie. 
Konzervativizmus slovenskej 
povojnovej kultúry bol bole:>ti
vý, no hudba bola na tom azda 
na jhoršie. Novš ie s mery prera
zili skôr v slovenskej poprevra
tovej literatúre a čoskoro sa z 
nic h vylkrišta llzovala ume lecká 
avantgarda zacielená nielen na 
obnovu umeleckých pros tried
kov, a le predovšetkým na ob
novu pravdivosti, a ktuálnosti a 
spoločenskej angažovanosti u
menia. Ani výtva rnici neostali 
týmto prúdom dlžnl a riešili si 
bytostné otázky zmyslu nového 
umenia v živote spoločnosti 
ve lmi zodpovedne. Neváham 
tvrdiť , že s lovenská hudba to 
mala v dobe skladate ľského ná · 
stupu Alexandra Moyzesa azda 
najťažšie. Slovenská literárna 
tvorba mala už veľký kus zápa
su o národnú litera túru za se
bou. Na slovenskú povojnovú 
tvorbu svietil úzkostlivý svit 
Hviezdoslavových Krvavých so· 
netov i Kraskova lyrika. Smrek, 
Poničan, Novomeský, Ivan Hor
váth mali pripravenú pôdu k 
dobývaniu nových plodov. Si
tuácia im po~kytovala pre dpo
klady účinnejšie načrieť do dia 
lektiky náš ho bytia. Hronský. 
Vámoš, Stodola, Urban i Jilem
nický dosahovali tieto méty v 
próze. Mallý, Hanula, Alexy pri
pravovali pôdu v ma liarstve 
Martinovi Benkovi, Milošovi 
Bazovskému, Ľudov! Fullovi i 
Mikulášov! Galandovi viac než 
Moyzesovej generácii jej bez
prostredn( predchodcovia. Sym
bolicky povedané: nie Kafen-

Nérodnf umelec prof. Alexander Moy1:ea sa dolil 4. septembra 
t. r. 75 rokov. Srdečne blaholeláme. Snimka: I. Gr•ossmann 
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va v 
k sedemdesiatym 
pia ym narodeninám 
Alexandra Rnoyzesa 
da, ale skôr Dezider La uko mal 
väčšie spoločenské odobrenie 
na to, aby pos údil, aká by ma · 
la byf slovenská hud ba. Die lo 
j. L. Bellu (málo poznané l, Mi .. 
kuláša Schneidra-Trnavského, 
Mikuláša Moyzesa a Vllia ma Fi
guša-Bystréh:o naznačovalo už 
celkom výrazné úsilie o vytvo
renie národnej hudby. Ale na
čo zakrývať Slkutočnosti. Boli tu 
prekážky i odbočenia, ako je 
profesionálna priprava, limito
vané interpretačné možnosti i 
charakter toho, čo sa v obe
censtve od súčasného skladate
ľa očakávalo. Zmietanie sa me
dzi spl,oš tene tradovanou kla 
s icisticko-romantickou hudbou 
a prvými dotykmi s našou ľu 
dovou hudbou, spoločenská via
zanosť na vkus·ovú normu jest 
vujúceho s lovenského publika, 
nizky stupeň dife renciácie me
dzi estetickou, osvetovo-vzdelá
vacou a yýchovnou, ba i zá
bavnou funkciou hudby tu zo · 
hra li svoje. Na zákla de tejto 
situácie !konštatoval r. 1928 An
tonin Hore jš , že idea slovenskej 
národnej hudby je už anachro
nizmom, ideou, ktorá nemá šan
ce a pers pektlvu. Toto pisal v 
dobe, kedy s lovens k! literát! a 
výtvarnic i sa vyznávali takto: 
,.Nám, dnešnej s lovenskej ge
nerácii, bola osudom určenA 
úloha stavite-ľov nového sloven
ského života. Mál()ktorému po
koleniu býva dožičené byť fak 
torom v takej pritomnostl, akou 
je naša. My mladosť a mužný 
vek svoj prež ivame na prelome 
dejin, poslanim našim je byť 
oceľovým mostom, po ktorom 
národ precAodl zo zajatia ba-

bylonského k svojej renesancii. 
Pre to nám slovo prito mnosf je 
s lovom strašne o bsažl).ým, slo
vom krásnym, a le i óesmierne 
ťažkým. Zvtllk jeho_ v dušiach 
našich znie ako úder na bubon 
pri revolučných pochodoch a 
volá k ·nám·, že tu je pre nás 
priležitos f dať obsah svojmu 
životu, aká sa vyskytuje len v 
intervaloch stároči , ale tu 1 
zodpovednosť pre nás stonásob
ná". ( Zbornlk Slovenská pri · 
tomnosť literárna a umelecká, 
19311. Je očividn é, že toto seba
povedomie v hudobnej tvorbe 
začal realizovať Alexander 
Moyzes koncom 20. a zač iatkom 
30. rokov a ešte v priebehu me
dzivojnových rokov sa podari
Io jemu a jeho generácii usku
točňovať to, čo bola naša hud
ba dlžná s lovenskej kultúre a 
treba dodať, že pod vedenfm 
tejto generácie sa v obdobi po 
osloboden! roku 1945 o po feb
ruári 1946 hudba dostávala do 
čela slovenskej umeleckej tvor
by. Hudba slovenskej hudob· 
nej moderny sa stala dôstoj
ným partnerom národných skla
datelských škôl, ktoré repre
zentuje raná tvorba Str.avinské
ho, hudba de Fallu, Szymanow
ského, Nováka, Suka, Janáčka, 
K·odálya a Enescu. V dobe, ked 
sa zdalo, že vHazia prúdy, kto
ré chceli z hudby spraviť nad· 
národné a nadosobné umenie 
- a tomu zre jme veril aj Ho
rejš v dobe citovaného výroku 
- pos tavili sa skladate lla s lo
venske j hudobnej moderny do 
druhého tábora. To bola histo
ricko-vývojová i etioká otázka. 

[Pokračovanie na 3. str. ) 

/ 

Ročník XIII. 
14. IX. 1981 
2,- Kčs 

17 

štátna filharmónia 
v Košiciach 
po X . zia de s 

Redakcia sa ob~tila na popredni! hudo·bni! inititťicie, tvoria
ce pilier náiho hudobného !ivota, s otázkou, ak·o aplikujú ~:á
very XVI. zjazdu KSC na svojich pracoviskách. V nasledujú· 
cich i!fslach časopisu budeme postupne uverejňovať ich od-
povede. • 

Hned v prvých dňoch po skončeni zjazdového rokovania sa 
umeleck!, ale. aj ostatn! pracovnic l Státnej filharmónie za
mýšla ll na verejnej stranlckej schôdzi a rozpracovali aplikáciu 
záverov na podmienky SF v Košiciach. Naše teleso čaká mnoho 
práce. UkončÚa sa etapa zakladania, budovania repertoáru. 
Oalši vývoj si bude zakladať na dobr.om dedičstve, ale bude 
stavať hlavne na kvalitnej interpretáci! hudobných diel. Košice 
so svojim rôznorodým obyvatelstvom, jeho sociá lnou š truktú
rou kladú l na dramaturgiu jednotlivých sezón zvláštne náro
ky. Práve tu, na východe našej republlky musime v budúcnosti 
vyvinúť veľké úsilie o z1skanie nového poslucháča, najmä 
mladého. Kvalitná hudobná Interpretácia je jedným z postulá· 
tov, ktoré naplňajú koncertnú sieJi. Casta proklamovaná ve
ta - aby bolo pre koho hrať - plati na východnom Sloven
sku d'vojnásobne. 

Abonentné cykly toht{lročnej ko ncertnej sezóny, ale a j fes ti · 
val Košická hudobná ]ar lllkazujú, že SF je na dobrej aeste 
za ziskavanim návštevnikov koncertov. Velmi ·výdatne nám 
v tom úsili pomáha Konzervatórium v Košiciach so svo jim 
výchovným aspektom, najm!! na mladých ľudi. 

Druhý okruh, ktorý napli\uje Dom umenia v Košiciach ·
no nielen v samotnom meste - je ciel, aby sa hudobné ume
nie dostalo medzi najširšie vrstvy, aby mu rozumelo čo najviac 
poslucháčov. Dramaturgia budúcich sezón bude tento stimul 
plne rešpektovať. Zrozumitelnosť hudobného umenia - die
la - bude v selekcii výberu na prvom mieste. V Státnej fi!· 
harmónii v Košiciach budeme viac ako doteraz rozlišova ť prá
cu so skúseným poslucháčom a zočiat.očnikom alebo spora
dickým návš tevnlkom koncertov. Zmeni sa práve z toho dôvodu 
štruktúra abonentných cy;klov. Rozšlrlme dva pôvodné cykly 
na tri, pričom dva z nich budú obsahovať diela, ktoré s ú prl
ťažllvé a viac-menej známe. Nepôjde pritom o nadbiehanie 
neskúseným poslucháčom, a le o postupné rozširenie ich raz
hradu v hudobnej literatúre. Do týchto ,.lahšich" cyklov patri 
Hudobná mládež, ktorá má v Košic iach už 9-ročnú tradiciu. 

Státna filharmónia bola v minulosti známa tým, že vo väč
šej miere uvádzala diela XX. storočia, ale najmä diela s(!čas
nosti, či už slovenské, a lebo české. T.ak napriklad v tejto a bu· 
dúcej sezóne uvedieme 7 diel , ktoré boli odmenené SHF k 60. 
výročiu založenia KSC. 

Dôležitú úlohu v košickom hudobnom živote zohráva aj Klub 
priatelov hudby. V súčasnosti má 120 členov, pričom velké 
percento je z radov mladých ludf. je dobré, že aktivizácia 
.KPH je centrálne usmerňovaná agentúrou Slovkoncert a ich 
činnost sa prenáša na celoslovenskú pôsobnosť. Vidíme v t om 
veľké zázemie potencionálneho pos lucháča. 

jednou z hlavných úloh je kádl'ové dobudovanie orchestra. 
Orchestru SF bol vytvorený priestor pre jeho doplnenie . Roz
pracovania záverov XVI. zjazdu KSC a KSS na podmienlky Stát
ne j filharmónie v Košiciach možno zhrn(!f do týchto hlavných 
koncep~ných úloh: 

l. aj Uprednostňovať prezentáciu angažovanej hudobnej tvor
by slovenskej, českej , sovietskej a ostatných socialistic
kých krajin. 

>b) Zaraďovať vlťazné die la zo skladatelských s(! ťaži sloven
ských a českých, neustá le rozširovať kmeiiový reper · 
toár svetovej tvorby. 

cl Zvýrazniť v dramaturgii pamätné dn!, politicko-spoločen
ské výročia. 

2. Stabi lizovať kádre v orchestri a v osobe hlavného dirigenta. 
3. a ) Zvyšovať úsilie o ziskanie koncertného návštevnika , sús .. 

tavne rozširovať hudobnú kultúru n a východnom Sloven
sku. 

b l V cyikle Hudobná mládež r·obiť veľm! p,ozorný výber skla
dieb pre zvýšenie estetickej výchovy mladej generácie. 

4. Sústavne zabezpečovať v dra maturgick,om pláne premiéry 
die l s lovenských skladatefov, najmä mladých autorov. 

5. Dôsledne dodržiavať ús porné opatrenia vo všetkých zlož
kách Stá tnej filharmónie. 

VLADIMIR CUCHRAN, 
riaditel Státnej filbarm6nie Kolies 



4ŠKOLA ~HUDBA 
nu_ (alt l - pri premiére pred 
stavova la G. Lojková, v reprlze 
E. Sporerová, t1lohu sedliacke- . 
ho dievča ťa Lidunky (soprán l 
naštudovali E. Clgániková, A. 
Ondáková a J. Hošťáková, A. 
Gráf v duplicite s Ľ. Kizekom 
prevzaJI úlohu Vo jtecha (te
nor l a Janek (bas l bol obsa
dený M. Mackovom a S. Bo
hunickým. 

Ešte k bilancii 
uplynulého školského roka ú loha Ja neka vytvllra v de ji 

hlavnú. komick ú postavu a s pe
vácka llnia skôr Inklinuje tk ly
rike alebo dráme, než k pod
pore k:omlčna. Komiku vytváru 
však celá postava, preto treba 
upozorniť na výkon M. Macko -

Jednou z najvýznamnejších 
udalosti uplynulého školského 
roka na Konzervatóriu v Zili
ne bolo nespurne prvé predve
denie opery v pomaly tridsať
ročnej histórii školy. Pre pred
vedenie o pery zatlar neskúse
nými interpretmi s i musíme 
uvedomlt, že hudobno-dramatic
ké dielo musí byť kompozitn ým 
útvarom s pôsobivými áriami 
a melodickými ensemblami u 
musí diváka upútať i svo jím 
dejom. V popr edí de ja mus ia 
byť konfliky koreš pondu júce su 
s vetom herecky neskúseného 
interpreta o v neposlednom ra
de trebu mať na zreteli a j 
adekvátnu technickú úroveií 
speváckych partov. Tieto pr.::d-

Tridsať rokov 
[ŠU J. L .. Bellu 
v Kremnici 

Okrúhle výročia bývajťi pri
leiitosťou' k bilanciám i k po
hladu dopredu, k stavaniu zá
merov a plánov do ďalšej prá
ce. Uplynulý školský rok bol 
tridsiatym rokom činnosti ĽSU 
J. L. Bellu v Kremnici. Skola 
od svojho vzniku dosiahla ne
málo úspechov od umiestneni 
iiakov na rôznych súťaiiach až 
po uplatnenie absolventov v 
umeleckých profesiách (z býva
lých žia_kov ~koly treba spo
menúť aspoň huslistu Petra Mi
chalicu). 

pok lady splnila a priam ponúk
Ja komická jednoa ktovka V. 
Blodka ,.V studni" na libreto 
K. Sabinu, ktorú n aštudoval·o 
Spevácke oddelenie žilinského 
konzervatória. Operu dirigoval 
T. Varga, ktorý sta rostlivo 
usmeri'10va l spevákov i spr ie
vod; 2;bormajstrom bol prof. A. 
Kállay, hudobne operu naš tu
dovali pr1of. A. Kublček a prof. 
V. Dubová, hodnota reži jnej 
koncepcie s padá n a konto prof. 
M. Fiabáneho a na klavíri spre
vádzalo mladých spevákov prof. 
M. Cičkániková. 

. va, ktorý sa zodpovedne zhos ul 
svojej úlohy aj napriek tumu, 
že nemá ešte celkom ustálený 
hlas [ najmladšl z obs&dených 
žiakov l- Posmelil svojich pa rt
nerov na javisku, ktor! u vor . 
nene rozohrali komický dej a 
bolo pôžitkom sledovať snahu 
účinkujúcich o čo najlepš ie 
spevácke a herecké výkon y. 

Titu lné úlohy naštudova li 
viac-er! žiaci, ktor! sa pri pred
vedenia ch striedali a tým na
do búdali ja viskovú prax: Veru-

Snímka: K. Vyskočil 

Nový 
' 

~irigent 
Symfonický orchester Kon 

zervatória v Bratislave má už 
svoju dlhodobú umeleckú trudí
eiu. Každoročne o bohacu je hu
dobný život Bratislavy nie len 
osobitou atmosférou absolvent
ských výkonov, ale aj zal,l jíma
vými koncer tmi, na ktorých sa 
predstavujú najtalentovane jsí 
žiac i školy. Tento žiacky sym
fonický orchester dlhé roky 
pracoval pod vedením profeso-

Spevácke odde lenie .žilins ké
ho konzervatória sa ujalo pred
vedenia opery a j s vedom!m 
rizik, ktoré nesie inscenác ia 
opery v podan! žiakov a ta k 
už v tradičnom uvádzaní opier 

r a Kot·nela Schimpla a najväč
šie zahraničné· uznanie zlskal 
na ko ncertnom zájazde v An
glicku rok u 1967. Externe ho 
potom dirigoval Gerhard Auer 
po ňom Ado lf Vykydal. Od škol ~ 
ského roku 1978-79 začal pra
covať na Konzervatóriu v Bra
tislave prof. Vladimir Danek. 
Na jprv viedol a•ko exte rný pe
dagóg operné štúdio. s úspe
cho m naštudova l so žiakmi spe
váckeho odboru a so symfonic
kým orches trom š koly sc ény z 
opery Jil'ího Pauera Manželské 
kontrapunkty v roku 1979 a v 
ďalšom roku komickú operu 
Wolfganga Amadea Mozarta 
Cost fan tutte. V š kolskom ro
ku 1980-81 sa stal interným 
profesorom školy a prevzal aj 
vedenie symfonického orches 
tra. Neúna vná a sys tema tická 
práca , založená na dôslednom 
rešpekto vani moderných peda
gogických metód , prinies la 
hneď v prvo m roku jeho čin 
nosti za_ujlma vé výsledky. Pre
kvapila nás n a jednej strane 
kvulitu naštudovania a na dru
hej strane počet naštudováných 
diel. Dirigent Dan!lk dokázal 
plne využit svo ju možnosť se
barealizác ie a čo · je najdôleži
t ejšie, dokázal , že vie praco
vať s takým š pecif ickým ume
leckým ensemblom, akým sú 
žiaci, pripravu júci sa na svoje 
bud(tce povolanie. V jeho čin
nosti sa teda musela náročne 
spojiť práca umelecká s prácou 
pedagogickou. 

Už n a prvom symfonickom 
koncerte , kde odznela kantá ta 

Záber z predstavenia Blodkovej opery V studni. na žilinskom kon
zervatóriu. 

na Konzervatóriu v Bratislave 
a po opernej premiére v Koši
ciach ( 1979 Orfeus a Euryclika 
Ch. W. Gluckal l tretie konze r 
vatórium na Slovensku sa mô
že pochváliť týmto odvážnym 
člnom , ktorý je cennejší o to 
viac , že mesto n emá stá lu oper-

G. -F. Händla Alexandrova sláv
nosť (zbormajster D. Bill). 
Klavlrny koncert d mol W. A. 
Mozarta, RO/kokové variácie P. I. 
Cajkovského , us pávanka z ope
ry Krútňqva E. Suchoňa, pre
dohra G. Rossiniho Wil iam 
Teli, ukázal, že jeho umelecká 
práca nadobúda plnosť zrelého 
prejavu skúsenosťami, k toré 
ziska! v š irokom národnostnom, 
vzdelanostnom i muzikants kom 
pôsobeni. 

Vladimír Dan!lk študoval na 
Konzervatóriu v Brne a na 
JAMU u zaslúžilého umelci! 
Zdeií•ka Lišku, u národného u
melca Františka Jllka a u zaslú
žilého umelca Jii'ího Pinkasa. 
Pôsobil ako korepetftor u diri
gent v Státnom divadle v Br
ne, ako lektor operného štúdia 
JAMU, ako šéfd ir igent Divadia 
jonáša Záborského v Preš':lve 
pravidelne hosťoval v Stéti~o~ 
divad le v Košiciach a Cesko
s lovenskom rozhlase v Koši
c iach. V Brne n a neho pôsobili 
verké pedagogické a umelecké 
osobnosti Jaroslav Vogel, Bre
tlslav Bakala a Antonín Balat
ka. Vše tky tieto umel-ecké a 
pedagogické Sokúsenosti zúroč il 
v syntéze všeobecných s kúse
nosti a dirigentskej práce so 
školským orchestrom. 

Na ďalších koncer toch škol
ského orchestra zaznel Kl'lf'tJtr
ny koncert e mol F. Chopina, 
Fantllzia Pútnlk podľa F. Sthu
beNa od F. Liszta, Husľ,ový kon
cert D dur J. Brahmsa, l. rap
sódia pre kla rinet a orch ester 
C. Debussyho, Pre lúdium pre 

nú <1 divadelnú scénu a tak je
ho speváci s(t ešte vzd ialenej 
š í praxi. Zilinská premiéra o pe
ry V. Blociku .,V studni" potvr
d !lu, že uvedenie .opery bolo 
nielen reálne, ale a j vydarené 
a h-lavne potrebné a inspir u jú
c e. K. CENKOVA 

gitaru a orchester P. Malovca, 
á t•ia Nemorina z opery Nápo j 
lásky G. Donizettiho, á ria Ru
dolfa z opery Bohéma G. Puc
c iniho, Odzemok z opery Juro 
Jánošík J. Cikkera , predohra 
Ruslan a Ľudmila M. I. Glin
ku, predohra d mol - J. A. Ko
menský Z. Fibicha a Sinfonietta 
rustica E. Suchol'ía. Napriek 
ve lkému počtu naš tudovan ých 
diel dokázal, že partitúry nie
len dôkladne preštudoval, po
drobne ana lyzoval technické 
problémy a dyna miku, no vh(bil 
sa aj do obsahu hudby. Vytvoril 
si vl astnú koncepciu die la, pre
t lmoč il ju orchestru a súčasne 
zostal verný intenciám a utora. 

Prvým skutočným ocenenlm 
práce Vladlmlr a Dan1! ka so 
symf>Onickým or chestrom bolo 
prezentovanie profilu >Orc hestra 
v Ceskoslovenskom rozhlase v 
Bratislave v relácii Stúdl·o mla
dýc h, kde osobitne prekvapila 
n ielen technická pripravenosť. a 
is tota, ale l spontánnosť hudob
ného výkonu, muziká lna Iskri 
vosť a hravosť interpretácie. 
Veľkou poctou pre Symfonic

ký orchester Konzervatória v 
Bra tislave bolo aj pozvanie vy
stúpiť na Dl\och jána Amosa 
Komens.kého v Uherskom Bro
de , kde reprezentova ll sloven
ské umelecké š kolstvo. Svojím 
interpretačným umenlm doká
za li, že Konzervatórium v Brati
slave plní svoju prv·oradú t1lo
hu pri vytváraní hodnôt, ktoré 
sú ap ekvátne vysokým krité
riám našej i európs ke j hudob
ne j kultúry. -dk-

O vznik školy sa zaslúžil Bo
huslav Jellnek, ktorý ju potom 

·25· rokov viedol. Mnohé z úspe
chov školy sú spojené s jeho 
menom a ako husrového peda
góga sa nám h!J zatial nepo
darilo nahradiť. Na škole učil 
o. i. aj skladater a výborný pe
da góg Rudolf Ország. Te·raz ve
die školu Dušan Droppa, škola 
má hudobný a výtvarný odbor, 
v hudobnom odbore uči 7 in· 
terných a 2 extern! učitelia, 
v tomto de.väťčlennom zbore sú 
štyria členovia z radov vlast
ných odchovancov !!koly. Na 
konzervatóriách študovalo v 
tomto školskom roku 5 našich 
bývalých žiakov. Popri úspe
choch sa vyskytujíi i ťažkosti, 
pretrvávajú problémy s prifiS· 
tormi, v materiálnom vybave
ni i kádrov11m obsadeni. Pomo
cou riadiacich orgánov ich 
vhk postupne riešime. 

, ' l-

Hudobna náuka v [SU 
hudobná náuka má v ĽSU mies· 
to akéhosi vedlajšieho predme
tu. Práve naopak, žiada sa zdô
r azni ť, aby predmet mal na 
každej štkole oveľa výraznejšie Tridsať rokov školy sme oslá

vili dvoma koncertmi. Klavir
nym recitálom Petra Trangoša, 
poslucháča Konzervatória v Zl
line, ktorý je absolventom na
šej ĽSU a v závere školského 
roka sm.e pripravili slávnos!· 
ný koncert spojený s ustavujú
cim zhromatdenim Kruhu pria
telov hudby. Výročie školy pri
padlo na obdobie významných 
udalostí - XVI. zjazd a SO. 
výročie KSC, voľby do zastu
pitelských zborov. Tento čas 
väčšej aktivizácie celej spoloč
nosti sme využili na zorgani
zovanie Kru11u priateľov hud
by v Kremnici. Pri Mestskej 
osvetovej besede vznikol prí
pravný výbor, v ktorom praco
vali aj učitelia našej školy. Ve
rime, že napriek známym ťaž

kostiam (životné tempo, nedo
statok väčšieh sťivislých blo~ov 
vofného času , hustota televíz
neho vysiel.ania) sa pod!lrí do
stať koncertný život v Kremni
ci na úroveň zodpov,edajúcu 
tradícii. Koncerty chceme vhod · 
ne kombinovať s výstavami 
kremnických výtvarnlkov i so 
slovesnými druhmi umenia. Ve
rime, že chuť navštevovať kul
túrne podujatia i pomáhať pri 
ich prlprave u obyvateľov nU
ho mesta bude, ak udr!lme ur
čitú nevyhnutnú kvalitu týchto 
podujati. Pomoc pri utvoreni 
KPH v Kremnici povalujeme za 
najlep~í prlspevok k tridsaťr-oč
nici našej školy. 

PETER MACEL 

List čitateľa 

Medzi učitelmi ĽSU sa čas to 
konštatuje, že žiac i hudobných 
odborov chodia na predmet hu
dobné náuka s nezáujmom, stra
chom a s nechuťou. Pokúsim 
sa poukázať n a niektor é prob
lémy a nedostatky vo vyučova
ní hudobnej náuky, ktor é ma
jú podiel na tomto neutešenom 
stave. 

Obsahom a pos la nlm predme
tu je všestranné rozví janie hu
dobnosti, poznávanie hudby pro
stredníctvom pro cl ukčných, re
produkčných a receptívnych 
činosti žiakov. V mnohých prí
padoch sa však hudobná náuka 
vyučuje nekvalifikovane, preto
že absolventi konzervatória nie 
sú pre tento predmet dostatoč
ne metodicky pripraven!. Mám 
n a mysli hudobno-didaktické 
predmety, zamerané na skupi
nové vyučovanie, ktoré nie sú 
obsahom vyučovania na konzer
vatórléch. Dnes , ked existuje 
hudobná didaktika ako samo
statná vedná disciplína, tento 
fak t určite nemôže byť za
nedbaterný. Absolventi konzer
vatórif nie sú tiež pripravení 
na prácu so speváckym zbo
rom, pretože spev celej triedy 
či skupiny možno za takúto 
formu s pevu považovať. Mnohé 
ĽSU majú aj vlastné s pevác
ke zbory. Žiada sa, aby na če
le takýchto zborov stál zvlášť 
dobre pr ipravený zbormajste r . 

Hudobná náuku je predmet 
111:íročný , obsahom zložitý a pes-

trý , nemožno ho zužovať leu 
na čistú .,ná uku", pripadne čin
nosť na jej hodinách obmedziť 
len na spevnú reprodukciu ale
bo na predhrávanie. Existujú. 
pripady, že vo vyššlch roční
koch Je obsahom predmetu vý
lučne dejepis hudby. Je samo
zrejmé, že takéto hodiny, kde 
žiaci nemôžu uplatniť svoju 
vlastnú hudobnú aktivitu, kde 
sa nemôžu hudobne sebareali
zovat , stávajú sa pre nich po
s tupne neprftažlivými až nud
nýml. Ich prirodzená hudobná 
aktivita bola totiž hned n a za
čiatku brzdená množstvom teo
r etických poznatkov, ktoré im 
s amotnú hudbu nie približovali, 
ale vzdarovall. Na tom, že mno
hl učitelia sa venujú na vyučo
vani len holej teórii, majú 
svoj podiel tiež inšpektorské 
previerky. Menej ich zaujíma 
postoj a celkový vzťah žiakov 
k hudobnému umeniu, viac zna
losť pomlčiek, nôt, stupníc, hu
dobných klúčov, skladaterov 
atd . . . . Teda výsledky vedo
mostného testu s t1 podkladom 
pre hodnotenie učltefovej prá
ce. 

Určité nedos tatky sa vysky
tujt1 a j pri hodnotení a klasi
fik ovaní žiakov v tomto preď
mete. Aby učltel zakryl svoje 
n edostatky vo vyučovaní, je pri 
hodnotení a klasifikovaní buď 
velJI!I prísny a náročný , alebo 
dosť benevolentnsr. V prvom prí
pade to vedie k tomu, že žiak 

má z hudobnej náuky strach a 
ĽSU jednoducho prestane nav
števovať, v druhom prípade aj 
žiak s málo r ozvinutou hudob
nosťou Je hodnotený pomeme 
do bre. Takto sa niekt•orí uč i
tella hudo bnej náuky prlčlňujú 
o to , že žiaci v predmete zač
nú vidieť určitú podradenosť . 
Zia l , takéto nazeranie na hu
dobnú náuku ma jú a j niektorí 
riaditelia ĽSU a učitelia nástr o
jovej hry. Ťažko berú na vedo
mie, že hudobné náukéli je pred
met so svojim vlastným obsa
hom a metódami. Celý zmysel 
práce ĽSU .vidia len v technic
kom zvládnuti nástroja , ktoré 
často zaostá va za všeobecn ým 
hudobným r ozvojom žiaka u za 
jeho celkovým hudobným mys
lením. Takto zamerané ĽSU za
búdajú na svoje hlavné posla
nie - prebúdzať v žiakoch lás
ku k hudobnému umeniu. z 
praxe vieme, že len malé per
cento žiakov po skončeni š koly 
je aktlvne v hre na nástr.oj. 
Mysllm si, že jednou z príčin, 
okrem nedos tatlk:ov vo vyučo
vani hudobnej náuky, je práve 
technický ,.dril", ktorý počas 
štúdia na ĽSU prevláda. 

Iste nikt'O n emôže poprieť vý
chovné momenty, ktoré sú š pe
cifické len ;gri skupinovom 
vyučovani. .Napríklad: zborový 
spev celej skupiny má neza~tu
pitefné miesto pr i neformálne j 
mravnej a s vetonázorovej vý
chove. Preto nie je správne, ak 

· výchov:novzdeláva<;,ie pôsobenie. 
Další problém vo vyučovaní 

hud·obnej náu~y súvis í s nevy
hovujúcimi učebn icami v 2. -4. 
r•očníku a s absenciou učebnice 
v 5.-7. ročníku . Skutočnost je 
taká, že v 2.- 4. ročníku sa po
užlvajú učebnice s taré 20 ro
kov a v 5. - 7. ročníku doteraz 
žiadne ne boli vydané. Vychá
dzaj úc z toho, že učebnica je 
základným zdrojom získavania 
informácii žiakov, tento fa kt 
velmi nepr iaznivo ovplyvi'tuje 
prácu a jej výsledky vo vyučo
vaní hudobnej náuky. 

Dnes je celkom samozrejmé 
že vo všeobecnovzdelávacích 
š kolách sú pr e jednotlivé pred
mety dobt·e vybudované .kabi
nety. Tento progreslvny trend 
ešte celkom neprenikol d.o ĽSU . 

Poukázal som na niektoré 
problémy, ktoré nepriaznivo 
pôsobia na úroveň výchovno
vzdelávacej práce v hudobnej 
náuke a t iež na vzťah žiakov 
k tomut'O predmetu. Som s i ve
domý toho, že mnohé z nich 
s ú možno diskutabilné , a le to 
má predsa tiež svoj účel. Nech 
sa tieto problémy neobchádza
jú, a le rozdiskutujú, nech je k 
n im vyjadrených čo na jviac n á
zorov. Pretože len spoločným 
ÍlSilím sa nám podari z našej 
mladej generácie vychovať tr
va lých milovníkov hudobného 
umenia a stálych návštevn lkov 
koncertných podu jat í. 

JOZEF BARAN. 



Na výlepových plochách našich miest 
a dedín sa stále častejšie objavujú pja
gáty, ohlasujúce niektoré z početných 
podujatí Slovenskej hudobnej mládeže .. 
Pravda, činnosť hudobnej mládeže sa 
nezamer iava iba na organizovanie kon
certov, ale propaguje medzi mladými 
ľudmi všetky formy interakcie č loveka 
s hudbou: počúvanie platní, besedy o 
dielach a tvorcvch, ako aj prácu v hu
dobných súboroch a speváckych zbo· 

Nástup hudobnei mládeže 
- Ako hodnotíte pracovné a umelecké 

výsledky piešťanského sústredenia Slo
venskej hudobnej mláde!e? 

~ V pr.ograme letných sústredení SHM 
smé presadili zásadu, že do kon~aktu 

s mladými ľuďmi sa musia dostávať pre
dovšetkým na jlepši odborníci v oblasti 
hudobn.ého umenia. Za všetkých, čo sa 
podieľali na úspechu piešťanského stret
nutia, chcem spomenú ť aspoň zas lúžilé · 
ho umelc a prof. dr. Ota. Ferenczyho a 
dr. Ladislava Mokrého, CSc. Profesor 
Ferenczy venoval svoju prednášku sto
ročn ici Bélu Ba rtóka, dr. Mo1krý pribl!žll 
účastníkom stretnutia vývoj našej hud 
by v procese 50-ročného zápasu KSC o 
socia listický charakter naše j hudobnej 
kultúry. V umeleckej aktivite účastníkov 
st retnutia pripomenuli sme si okrem ju
bilea Bélu Bartóka a j výročia Alexandra 
Moyzesa, jána Cikkera a Ota Ferenczy
ho, ktorých tvorba sa stala súčasťou 

pracovného programu jednotlivých in
terpretačných sekci!. Výsledky svojho 
desaťdňovéh·o úsilia predstavili účastní 

ci stretnutia na dvoch koncertných vy
stúpeniach. V progrm.:ne boli zastúpené 
početné hudobné druhy a žánre - .od 
sólistických, cez komorné až po zbor 
a orchester. 

roch. 1 
v dňoch 3.-12. júla sa uskutočnilo v 

Piešťanoch stretnutie zástupcov Sloven
SJkej hudobnej mládeže vo forme pra
covného sústredenia. Toto stretnutie bo
lo rámcom pre náš rozhovor s predse
dom výboru Slovenskej hudobnej mláde
že, hudobným skladteľom Ivanom P .a
r í k om o aktuálnych otázkach tohto 
hnutia. 

- Aké sú ciele Slovenskej { udobnej 
mládele? 

tohto hn utia na Slovensku nemožno si 
odmyslieť os"Obnú aktivitu r iaditeľa SF' 
dr. Ladislava Mokrého, CSc., lftorý bol 
napriklad tiež otcom a realizovateľom 
myšlienky s·amostatného abonentného 
cyklu SF, určeného výhradne SHM. -
Vrcholom aktivity klubov Sl-ovenskej hu
dobnej mládeže je celoslovenské stret
nutie, ktoré sa v prvých rokoch konalo 
v Humennom, no posledné dva ročníky 
sa us:kut.očnlli v Piešťanoch v priamom 
kontexte s prebiehajúcim medzinárod· 
ným Piešťanským fes tivalom. Mlad! lu 
dia tu muzicíruj ú, počúvajú prednášky 
o hudbe, besedu jú o kult úre a kultúrnej 
politike a navštevujú festivalové kon
certy. Tieto bohaté zážitky sú pre nich 
potom zdrojom P"Odnet-ov pre ich čin
nosť v rámci svojich klubov. 

- Aké sú najblilšie pl·ány Slovenskej 
hudobnej mládele po organi:llai!nej a ob
s.uhovej stránke? 

- Hlavný ciel je na prvý pohiad veJ
mi prostý: vzbudiť aspoň u určitej časti 
mládeže záujem o umeleckú hudbu. Hud
ba predstavuje istý spôsob vzájomného 
dorozumievania medzi ľudmi, ktorý sa 
nedá nahradiť inými spôs·obmi medzi
Judskej komunikácie. Možno predpokla
dať, že ak vzbudíme u našej mládeže 
záujem o hudobné umenie, budú z toh· 
to výsledku ťažiť .aj ostatné umelecké 
žánre - divadl•o, film, literatúra, vý
tvarné umenie. Každá umelecká gene
rácia sl hľadá svoje publikum. Návštev
nosť koncertov a operných predstavení 
nie je stály jav, ale mení sa pod vply
vom spoločensikých podmienok. Preja
vuje sa v ňom to, či si istá umelecká 
generácia dokázala vybudovať konta kt s 
určitou občianskou generáciou. · Z toho 
je vidieť, že náš naoko prostý ciel je 
veľmi komplexn'bu úlohou, ktorej splne
nie sťažuje aj ·okolnosť, že naša škol
ská sústava je v súčasnosti macošská 
k poznaniu v oblasti umenia, umelo pre
feruje racionálne post\lPY pred citový
mi a vo svojej praxi ni~ dôsledne sie· 
duje to najpodstatnejšie - aby sa osob
nosť mladého socialistického človeka 
rozvíjala harmonicky vo všetkých zlož
kách, aby jej štruktúru charalkterizovala 
široká paleta záujmov a pozna nia, aby 
sa v tejt•o o:;obnosti spájali najrozma
nitejš ie schopnosti do jediného harmo
nicky vyváženého celku. Z tohto hladis
ka na jviac ostávame dlžní estetickému 
vzdelávaniu. Neustále preferujeme ma
tematicko-technické poznávanie a zabú
dame na to, že je to Jen jedna z mož
ných foriem osvojenia si sveta, ktorej 
inštrumentár zasahuje Jen časť r eality. 
Celistvé poznanie života nie je možné 
bez účasti emocionálneho poznávania 
sprostredkovaného · umením. 

- Akými formami sleduje Slovenská 
hudobná mládel naplnenie týchto cie
lov? 

Slovenská. hudobná mládež r ozvíja 
svoju činnosť na základe smernice Mi
nisterstva kultúry SSR, ktorá umožJl.Uje 
zriaďovať kluby SHM pri rôznych spolo
čenslkých organizáciách a inš titúciách. 
Ide o činnosť dobr•ovoľnú, spontánnu, 
ktorá sa opiera o dobré r ady tých pro
fes ionálnych pracovníkov v oblasti hu
dobnej kultúry, ktorí si uvedomujú sú
časné i perspektívne poťteby nášho hu
dobného života, riešiteľné vždy len s 
ohľadom na poslucháča hudby. Venujú 
svoj čas veci, ktorú považujú za dobrú, 
a ktorá sa r·obí predovšetkým v mene 
budúcnosti. Ide o investíciu do nastu
pujúcej generácie , ktorá bude tvoriť zá
zemie hudobného života budúceho sto
ročia ... Metodickým centrom tej to čin· 
nosti je sekretariát a výbor Slovenskej 
hudobnej mládeže, ktorý pôsobi pri Slo
venskej filharmónii. Táto činnosť je jed
nou z foriem, ktorou Slovenská f!lhar
mónia ako národná inštitúcia rea lizuje 
svoje celoslovens:ké kultúrne poslanie. 
Od doterajších prvých úspešných krokov 

- Clenovia vý boru SHM sú v priamom 
kon ta kte s niektorými klubmi SHM. V 
rámci piešťanského str etnutia sa uSiku
točnila a j porada zástupcov klubov, kto
ré majú už rozvinutú členskú základiíu 
a bohatú činnosť. Cieľom týchto kon
taktov je spoznať skutočný spoločenský 
terén n a Slovensku a reá lne predpo
klady pre rozvoj činnosti klubov SHM. 
Bez toho, aby sme si idealizovali s it uá 
ciu, mysllme si, že t oto hnutie má za 
sebou úspešný začiatok. V ďalšom vý
voji chceli by sme pôsobenie a činnost 
SHM pozvoľna r·ozširovať cez ďalšie spo
loč enské organizácie, škoiy, osvetové za
r iadenia a pod. a odikrývať ďalšie vrstvy 
záujemcov z radov mladých Iudl. Výbor 
SHM si kladie Z\1 jednu z hlavných úloh 
neorien tovať sa len na štanda rdne ak
t ívnu skupinu študentov gymnázií a vy
sokých škôl, z ktorých sa doposia i gru
povala prevažná časť koncertného obe
censtva , .ale mieni hľadať cesty a for my, 
ako získať pre umeleckú hudbu aj ro
botnícku mládež. Radi by sme prispeli 
k tomu, aby táto veľká a závažná spo· 
ločenská vrstva väčšou mier,ou než do
posiaľ sa podieľala na pr ijme kultúrnych 
hodnôt. Bohatá kultúrna ponuka vo všet
kých oblastiach našej vlasti neraz ne
nachádza svojho ad resáta. Slóvens:ká hu
dobná mládež by mala byť jedným z 
ohniviek, ktorými je vývoj našej hudby 
prepojený so spo ločenským vývojom. 
Mn.oho si v tomto smer e sľubujeme od 
prehlbujúclch sa k'ontaktov výboru SHM 
so SZM. 

- Predpo·kladajme, le náš rozhov.or 
inipiruje niektorého obetavého nadien
ca k zaloleniu klubu Slovenskej budob· 
nej mládele. Ako by mal postupovať? 

Ovahy k sedemdesiatym piatym 
narodeninám Alexandra Moyzesa · 

[Dokončenie z 1. st r. l 
Dnes už azda dobre vieme, 

za čo vďačíme Alexandrovi 
Moyzesovi v jeho vzťahu k na
šej ľudove j hudobnej tradícti. 
Temer symbolickým pre roz
dvojenie pozornosti medzivojno
vých umelcov na d edinu a mes · 
to je báseň ján a Smreka Villa
ge and City. Aj Moyzesa zaují
mal nový pohľad na s lovens kú 
dedinu, na je j trad íciou zacho
vané hodnoty rovnakú ak•o hud
ba veľk·omesta, džez, nový ryt
mus, nový zvuk. Preto sa za
oberá nie len úpravami ľudovej 

· hudby, a le piše i jazzovú so
nátu, Fox-etudu, Divertimento s 
džezovými intonáciami. No ak 
ide o uc hopenie nových život 
ných pocitov, túžob a ideálov, 
už samotný fakt, že sa Alexan
der Moyzes venova l prevažne 
tvorbe symfonickej a komor
n e j, svedč! o tom, že sa slo
venská ·hudba dala do úpor
ného zápas u dohoniť zan edba
né, čo na jskôr dosiahnuť úro
veň susedných národných kul
túr. Tento cieľ predp·ok la dal 
akceleračný vývoj: šírku žánro
vého záb_eru od úprav ľud,ov}·c h 
piesní až lk symfonickým die
lam, od zborových úprav a sklu · 
dieb až ku kantá tam. V tejto · 
sna he obsiahnuť ešte neobsia h· 
nuté bolo treba sa vyrovnáva ť 
s na jrozmanitejšimi podnetmi. 
Súčasná slovenská tvorba ne
mohla nezapustiť kor ienky ve
dúce nielen k Debussymu, V. 
Novákovi a česke j huďobnej 
moderne, ale i k Brahmsovi, k 
viedenským klasikom, k Bacho
vi a azda ešte ďálej do minu
los ti. Ľudová hudobn á tradi
·Cia, trad ícia európskej hudby, 
súčasné k.ompozičné výbo je Sil 

zhrnuli v Moyzesovej !mdbe, 
rovna ko ako v diele jeho ro
vesnl:kov, v ús il! o modernú 
s lovenskú hudbu. Je Jen samo
zre jmé, že v ta kejto situacii 
kompozičný radikalizmus sa 
súčasne stretáva l klasicizu jú
cimi črtami. . Do dlžky jedného 
ľudskéh·o života s a u nás na
hustila minulos ť i prltomnosť 

našej i svetovej hudby, výboje 
i záštita tradíc ie. Táto pruca 
bola o to sťažená, že pred Moy-

. zesovým vystúpením nebolo na 
úrovni hudby 20. storoč ia vy
tvorené dosť pevné a filiačn e 
bllzke s pojenie medzi umelou 
a fudovou hudbou. Mikuláš 
Moyzes, Schneider-Trnavský a 
Figuš-Bystrý tomu stáli najbliž
š ie, ale stupeň vyťaženia zo 
syntézy trad ičného s novým bol 
pomerne malý. Navyše, vzťah k 
ľudovej t rad ícii sa nemohol vy
čerpávať iba v oblasti voká lne j 
hudby, pret ože iš lo aj o tra dí· 
eiu hudby inštrumentálnej, ako 
sa ,ona prejavuje napríklad v 
Tancoch z Pohronia a v Tan
coch z Gemera Alexa ndra Moy
zesa. Dá sa povedať, že pod
statou prínosu za kladateiov 
sl,ovenskej hudobnej moderny 
nebol iba výber originá lnejších 
vrstiev ľudovej hudby a je j 
úprava, ale predovšetkým s ub
limácia c harakteristických me
lodic;kých, tonálnych a rytmic
kých prvkov do umelej tvorby. 
Temer celá Moyzesova tvorba 
nesifi sa týmto s mer om, č i s ú 
to už jeho symfónie, s uita Do
lu Vá hom, Husľový koncert a le
bo diela vokálne č i zboro vé. T,o
to budovanie na ľudových ele
mentoch je v Moyzesove j hud
be stá le kultivova nejšie. Samo
zre jme, len tá to skutočnosť ne-

vyst ihuje podstat u jeho štylu. 
je tomu ta k a j preto, žé s kla
date ľ{)vi nešlo iba o uplatne
nie elementov, ale o rozvinutie 
hudobnej formy. Moyzes ovlá
da zloženú formu, formu kom
binovanú a individualizova nú. 
Stavebná sch•opnosť je domi
nantnou črtou jeho hudby. Za
ujímavými sa stávajú hudobné 
myšlienky nielen sami o se
be, ale predovše tkým vo varlač
nej práci, v konfrontácii té~. 
v slede a s pá jani š truktúr . Jeho 
s krytá polyfónna prá ca umož- · 
tlu je komb inovať myšlienky nie
len v slede za sebou, ale i si-
multánne. · 

Napriek · tomu, že vllčš!na 
Moyzesových diel patr ! k in
štrument álnej hudbe, mimoriad· 
ne post avenie v jeho tvorbe r e
prezentuje hudba v•oiká lna. Roz
diel medzi "spievať" a .,hrať" 
mu za bezpečuje veľkú dlferen
ctac tu kompon entov hudby. 
Najcitlivejšie pohnutia vyjadr il 
autor v hud be vokálnej a vo
kálnoinštrumentálnej. Moyzes 
dokázal spolu so svo j,ou gen e
ráciou po slovens ky spievať, 
čím prispel k zveľ adeniu našej 
hudobnej materčiny . jeho zbo· 
rové kompozície sa stali súčas
ťou základov s loveflskej zbo
rovej tvorby. úcta k ludovcj 
hudbe ho viedla k vytvoreniu 
takých spievaných cyklických 
skla dieb a cappella, ako je Cť 
organy hrajú ... , a le i takých 
vokálnosymfoniclkých spra co
vaní . ako sú jeho Znejú piesne 
na c hot ári. Nie menej význam· 
nými s ú v tomto smer e aj je
ho umelé pies ne, ktoré repre
zentu je cyklus Cesta, V jeseni, 
Ranná · rosa a i. Popri t ypic
kých inštru!llentá ln ych témach 

-- Založiť klub SHM predpokladá mať 

dovedna aspoň 12 záujemcov. TI si mu
sia nájsť zria d,ovate ia; môže to byť ško
la , Závod, spoločenská <Jrga nizácia, &krát
ka - inštit úc ia schopná poskytnúť jed
na k právnu záštitu, jednak základné ma· 
teriálne predpoklady, potrebné ku •klu
bovej činnosti: miestnosť n a stretnutia 
č l enov, gramofón, magnetofón a ďalšie, 

ktoré sú dnes bežné v ' rámci ktorejko l
vek inštitúcie. Metodickú pomoc im po
skytrle Sekretariá t Slovenskej hudobnej 
mládeže v Bra tislave pri Slo,venskej fi! . 
harmónii, Palackého 2, 898 20 Bratisla va, 
ktorý im tiež sprostredkuje koncertné 
podu jat ia, pripadne poskytne ďalšiu ma
ter iálno-organizačnú pomoc. 

"· 
možno pozorovať v Moyzesovej 
symfonickej a komornej hudbe 
výrazný vplyv spievanej 'mela· 
diky. Mo yzes spieva, a j keď In
štrumentálne myslí, či je 1:o už 
v melodickom allegre či v te-
mach pomalých. · 

Je ' zaujímavé pozorovať, že s 
vývojom skladateľove j {)S,obnos' 
ti sa zmenšuje rýchlosť harmo
nického pohybu v jeho sklad
bách, a j keď sa harmónie s tá
va jú kombinovanejš ími, vychá
dza júcimi z polytonálnych a pu
lyakord!Ckých štruktúr. Har mó
nie ~ jasným význa mom sa 
dostávajú n a závažné miesta 
hudobného procesu. Funkčné 
významy zotrvávajú, ! :ked me .. 
! odie~. v m!xtúrových parale
lizmdjlh sa •odohráva pohyb. Pre 
Moyzesovu a kordiku sa stáva
jú charakteristickými mnoh o
zvuky a ich prekvapujúce roz
vedeJ1>ta, resp. spo je. Svet di
sonancii bol u mladého Mpyze
sa zámerne c hcený, súzvuky 
boli ostré. S vývinom sklada
teľovej osobnost i sa tie isté ver
tiká lne kombinácie , ba i kombi
nácie ove ra zložit ejšie stali 
hladším! a logickejšími. Pekný 
zvuk, senzuálne krásno sa sta
lo pre skladateľa vysokým zá
konom. 
Neodmysliteľnou zložlko u 

hudby Alexandra Moyzesa je je
ho ideová •orient ácia a bazíro
vanie na spoločensko-funkčnom 
pos laní hudby. Ešte v medz i
vojnovom období, ako aut.or 
kantát y Demontáž, symfonickej 
básne Nikola Šuhaj, piesní no 
básne Laca Novomeského za
r adil sa do s lovenskej umelec
kej avant gardy a tejto idei 
zostal v erný a.j v zmenených 
spoločenských a politických 
podmienkach po roku 1948. Au
t or predohry Febr uárová, kan 
táty Chceme mier, Baladicke j 
kantáty, hudby k prvému pro· 
gramu SĽUKu dokázal, že ús ilie 
ideovo a estP,!icky p,ôsobiť sa 
vinie celou jeho tvorbo u. Roz
sah tvorby národného umelca 
Alexan dr a Moyzesa , a jej sme
r.ovanie sú vce~ku známe. Co 

• 
. {fsz) 

je však nevyhnutné tu konšta
tova ť, je vznik nového tvorivé
ho obdobia, ktoré v priebehu · 
70. rokov vyda lo t aké diela, 
ako sú Partita na poctu maj -

. stra Pavla z Levoča, op. 67, 
Musica Is h'Opolitana a tri zá
važné symfónie · (I X., X., Xl. J. 
ktoré tvoria vrchol Moyzeso
vých snaženi v tomto žánri 11 
ideálne uskutočnenie t ých prin
cípov, o ktoré vo svo jom zi
votnom diele usi loval. 

Co do technickej úrovne re 
prezentuje prof. Moyzes nekom
pro misného zástancu čo na jná
ročnejšej kompozične j práce. 
Temer 50 rokov vštepoval. svo
jim žiakom ideál dokona lého 
die la. Kompozíc ia a ko "Opus 
perfectum" sa jeho zás luhou 
presadzova la v dobe, kedy sa 
muse la slovens ká hudobná 
tvorba rozísť s amaterizmom, 
aby sa mohla v európs kom me
radle · k onštituova ť. Moyzes ne
upustll od t ýchto nárokov ani 
v dobe , kedy sa ideá l or!g!nál
nostt dostáva l nad kritérium 
dokonalosti. 

Po technickej zložke i obsa
h ovej st ránke vyznačil u nás 
ná rodný umelec prof. Alexan 
de r Moyzes cestu dynamického 
vývoja slovenskej hudby, v 
ktorom sa spája zápas o nový 
výraz s úslllm pôsobiť na vý· 
voj spoločenského vedomia. 
Tent o ideál našiel u jeho 
vrst ovníkov i u jeho žiakov 
s pojencov a pokračova telov. 
Nielen konkrétne ma jstrove 
št ýlové črty, a le jeho celková 
or ientácia a poslanie sú tu raz: 
hodu júce. Tie vytvárajú vllzbu, 
vedomie :kontinuity gener ácií , 
ktoré ovplyvňujú vývo j sloven
skej hudby. 

Vážený ma jst re, dovoľte , aby 
sme Vá m pr i Vašich narode
ninách sr dečne poďakovali za 
Vašu skladateľskú·, pedagogickú 
a organizátorskú prácu a za
že la li Vám dobrého zdravia , po
hody a veľa dalších tvor ivých 
úspech•ovl 

LADISLAV BURLAS 



Nad XV. prehliadkou 
mladých 
koncertných umelcov 

Ideálne letné počasie, dobrá organi_zácia, vysoká pra 
covná aktivita, r ad umeleckých zážitkov, ale aj s i< la 
mani charakterizujú tohtoročnú, v poradi pätnástu , 
preto jubile jnú Prehlladku mladých koncertných umel
cov - poduja tia Zv!!zu slovens kých skladaterov a čes
koslovenských štá tnych kúpeľov v Trenčianskych Tep
liciach. Už tradične prebiehala •od 1. d-o B. augusta 
v malebnom prostredi Trenčianskych Teplic. A~o každý , 
aj tent-o ročnlk vyznačoval sa v dramaturgickej koncep
eli svo jimi osobitými črta mi. Zoh!adňnva l klúčové kul
túrnopolitické udalosti - XVI. zjazd KSČ, 60. výročie 
založenia strany, významné jubileá slovens kých sklada
teJ.ov i preds ta viteľov svetovej klasiky. Ak predchádza
júce ročnlk y charakter izovalo hľadanie, rozširovan ie 
vhodných koncertných priestorov, priebeh i výsledky 
v tomto roku ako by chceli naznač i ť, že táto vývojové 
cesta ciospeln do záverečného š tádia. Ze v hľadan! a roz
širovaní prie~torov i v počte a kcii nemožno už Isť 
ďalej , že tvorivá invencia dosiahla svoje maximum. 
A tak v nasledujúcich ročnlkoch možno už len buď 
zotrvať , alebo obmieňať dosiahnuté pozlcie, čl v mene 
kvality upusti ť od predimenzovanosti akcii. 

Aká je bilancia XV. ročnlk a Prehliadky? Dvanást po
dujali fz toho osem večerných ko ncertov i popoludňaj 
š ie matiné] . Pri budol nový a veľmi vhodný priestor -
rokoková sála Oblastnej galérie Miloša Bazovského v 
Trenčíne. _y tejto osobitnej a tmosfét·e vyznel moza rtovský 
recitál M. Haj6ssyovej skut•očne veľmi atrakt!vn e. v pre · 
mietace j sále kina Prameň privltali sme popredného 
režiséra hudobných filmov Petra Weig la a besedu s nim 
umocnili ukážky z jeho filmovej tvorby. špičky mladého 
organového umenia prezentoval i svoje schopnosti na 
štýlovom nástroji v Trenčianskych Bohuslaviciach i na 
zrenovovanom organe v Omšen!. Priestor na prezentá
ciu svojich talentov dostali opätovne slovenské :kon
zervat6riá, laureáti Vl. ročnlk a celoštátne j spevácke.! 
sú taže Mikuláša Schneidra-Trnavského, hostia z čiech 
a medzi nim! dostal slovo aj (po prvý raz v histórti 
Prehlia dky ] džezový ensemble BnrOck Jazz Quintet. Opä
tovne sa konfrontova lo české a slovenské interpretačné 
umenie. Pomerne ~ iroký priestor dostali '(n ie bez.. sú
vis losti s jubileom akcie ] popri š tartujúcich , o verené_ 
špičky koncertného umenia a pokračovalo sa v osved
čených diskusiách o ln!erpreta čných výkon•oCh Prehliad
ky. 
· Konfrontácia klaviristov bola potvrdenlm širokého 
rozptylu rozli~ných štádií ume_.leckého výyoja piatich 
účastníkov Prehliadky. 
· Mari'án Lapšanský reprezentuje v 'kontexte ce lého 
slovenského int erpretačného umenia exportnú kvalitu. 
Vysoké parametre svojho klav!rneho majstrovstva potvr
dil n a štýlovo tak chl1lostivom a náročnom autorovi, 
a kým je W. A. Mozart, ktorého Klavlrny koncert Es dur 
(KV 449] predviedol so SKO. Pre Lapšanského je Mo
zartova h udba priestorom pre dosiahnutie tohto maxi
má lneh-o umeleckého c ieľa: stotožniť sa s tvorcom. Jeho 
citlivá tvorivá individualita odrážala sa v delikátnom tie
ňovanl tónu, vo vkusných mar kátach, jemných stacca
tách a najm!! v spevne j ohybnosti fráz. Inštrumentálny 
s prievod SKO bol zvu•kovo dosť vyvážený, až na menš ie 
zakollsani.a v plynulosti hudobného toku (vinou únavy 
orchestra po vyčerpáva j úcom zá jazde, či na dlhši čas 
prerušenom ko ntakte te lesa s umelcom, ktoré nen(lrušlll 
však poslucháčov doje m o Lapšanského s kvelom kla
virlstick.om talente a o intenzlvnej hudobnosti jeho p re
javu) . 

Ak v kritériách nárokov na výkon mladého umelca 
uprednostJ)ujeme školenie, úrovei\ vkusu, kultúru t6nu, 
uvedomele formovanl1 hudobnosť, tak z radov nastupu
júcich si prvenstvo poctivou prlpravou a prlkladným 
výtkonom jednoznačne vybojova la Larysa Molnárová, 
poslucháčka pražskej AMU v triede doc. V. Ka menlkovej 
a ná r. umelca prof. F. Raucha. Rozsiahly blok schuman
novske j mozaiky (Ta nce Dávidovýc h spojencov, op. 7] 
dokáza la plne vychutna ť v detailoch, v bohatom spektre 
nálad, v pr!k ladne vytrlbenom zmysle pre fa rby, ale 
pred-ovšetkým naplniť ho tvorivou hudbou. Molnárovej 
kla vlrna h ra poslucháča nenudl, nástroj s pieva, frázy 
dýchajú, sú prežité a na na jvýš citlivo tiei'lované. 

Najmladšiu vekovú kategóriu, a nielen u klaviristov, 
zastupovala odchovankyi\a klavlrnej t riedy E. Pappovej 
na bratislavskom konzervatóriu Zuzana Paulechová, mo
mentálne už poslucháčka VŠMU. Jej mimoriadne psy
chiciké a fyziologic ké predpok lady zúročili sa vzhľadom 
k je j veku v prekva pujúco zrelom a koncentrovanom 
pr lstupe k Bachovi (Toccata a fúga fis mol ] i Beethove
n-ovi (Sonáta Es dur, op, 31, č. 3]. Paulechová má zmysel 
pre vedenie polyfónle a jej technický fond jej umožľ1uje 
s uverénne ovláda ť nástroj. Neobvyklé rozpätie ruky a po
h yblivé prsty umožňujú je j bez ťažkost! prekonávať tech-

Vladimír Harvan 

nicky chúlostivé úseky. Toto. tvori základ, z ktorého vy
chádza je i hudobný pre jav. Táto p.ohotovos ť utajuje všal< 
zatia! v sebe nebezpečie - te r.denciu preháňať tempo 
rýchlejšlch úsekov, o to do istej miery os labovalo dojem 
z Paulechovej aj muzikantsky vysoko zaangažovaného 
výikonu ( Schuma nn: Motýle]. TI, čo sledu jú Prehliadku 
od poč iatočných ročnílwv, zhodli sa v tom, že Paule
chová je najväčšl m ta lentom, aký sa v celej histórii 
v odbore klav!r a v tomto veku v Tepliciach prezentoval. 
]e to Iste zaslúžené, a le súčasne to a j zaväzu je. 

Hildegarda Zsigrayová, poslucháčka VŠMU z t riedy 
doc. M. Staros tu, je t iež zanieteným interpretom, no 
svoju nespornú muzikalitu nedokázala dostatočne pro 
svedčivo Odhaliť. V jej hre vyskytovali sa pamäťové vý
pady, celková koncepcia Beethoven a (Sonáta E dur, 
op. 109 l nema la dostatočné napätie a Bart6k (Sonáta z 
roku 1926 ] potrebn ý dravý spád a presvedčivejšiu cel
kovú llniu. 

Najviac kritických pripomienok patrilo v podstate k 
sp_oľahlivému výkonu Emilie Kallckej ( absolventka VšMU, 
štlpendistka SHF ]. Bez oh ladu na pr lslušnú predstavu 
autora a na požiadavky notového záznamu vnáša la do 
svo jej interpretácie prfliš vera svojho výbušného tempe
ra ment u. V jej hre temer úplne chýbala lyrická s pev
nosť , detailná drobnokresba (Chopin - Fantázia f mo l ]. 
V dvoch súčasných s lovenských skladbách (Martinček : 
VI. sonáta - Meditácia, Berger: Toccata ) výrazový úči
nvk jednostranne zamerala na s ilnejšie r egistre svo.jho 
úderu. V budúcnosti sa bude musie ť tát•o klaviristka 
orientovať viac na pestovanie jemnejšfch odtienkov úde
ru a vyrovnať sa s primeranejšfm stvárl'\.ovanlm lyric
kých úsekov. V. CtZIK 

Prehl!adku otvárala v prekrásnej, akusticky vďačnej 
sále renovovanej Oblastne j galérie Miloša Bazovstkého 
v Trenčlne sopranistka Magdaléna Hajóssyov-á (na kla
vlri sprevádzal Ľudo vit Marcinger] . Je j mozartovský re
c itál zostavený z plesni , ko ncertných árili a árii z opier 
bol umeleckou lahôdkou. Sme vdačnl, že táto umelky1'\a , 
l< torej meno je v európskych reláciách už pojmom, pri
jala pozvanie vystúpiť v rámci jubilejnej Prehliadky, na 
ktore j sa sama pred ro.kmi, ako začlna júca adeptka 
s peváckeho umenia zúčastnila. Jej Mozart bol ukážkov9 
po technickej i výrazovej stránke (pre mfía -osobne 
najväčšlm zážittkom bola ária Bella mia fiamma a ária 
Fiordillgi z prvého dejstva opery Cosi fan tutte] a môže 
nám byt len rúto, že doma máme možnost poču ť Mng
da lénu Haj6ssyovú len sporadicky, na samostatnom kon
certe to bolo vlastne prvý raz. 

Prehliadka bola teda viac než úspešne odštartovaná. 
Vzáp!!t! trochu sklamanlm bolo vystúpenie súboru Quat· 
ro soli da camera (P. Drllčka - klarinet, V. Laciková -
husle, M. Banga - viola, P. Fajta - violončelo] . Ume
leck-ou "dušou" súboru je jeho klarinetista , čo bolo zrej
mé z toho, že s klad by, v ktorých sa uplatnil klarinet, 
boli int~rpretačne živé, pulzujúce a mali s me v nich vý: 
hrady len k súhre a intonačným prehreš kom ( B. H. Cru
sell : Klarinetové kvarteto Es dur, op. 2, č. l , P. Bagin: 
Baga tely pre k larinet, husle, violu a violončelo - pre-· 
miéra l . Horšie to už bolo pri dramaturgicky pr ínosn·om 
Ma lom triu pre husle , violu a violončelo od Alexandra 
Moyzesa, ktoré bo lo okrem vyššie spomenutých ned·os
tabkov aj výrazovo mdlé a jednostrunné. Z celého večera 
naj lepšie vyšla Sonatfn a pre klarinet a klavlr Bohuslava 
MartinO v podan! Petra Drličku a klaviristu Petra Miná
rika. Súbor, ak chce v budúcnost i naďalej spo lupracova ť 
a umelecky rásť, mal by Isť cestou kombináci! s ďalš!mi 
dychovými nástro jmi a interpretačne by mal dobudo
vať" sláčikovú zostavu - technická perfektnosť' a súhra 
sú nevyhnutným predpok ladom interpretácie (najväčšia 
neistota v tomto smere bola v husrovom par te]. Ma ti· 
né hudby a poézie venované 60. výročiu vzniku KSC, 
ktoré bolo drama turgicky čiastočne narušené neprltom· 
nosťou mezzosopranistky Márie Ferenčlkovej, dotvoril 
herec Stefan Bučko výberom z veršov Miroslava Vá~ka 
Slovo. Predniesol ich rytmicky živo, velmi zreteľne arti
kuloval, len priestor k-oncertne j siene kúpeľnej dvorany 
bol pr!liš rozptýlený, žiadal sa bližš! k•ontakt s obe
censtvom. 

SKO, o ktorom sa pfsalo už vyššie v súvislosti s vy
stúpenim Mariána Lapšanského, sprevádzal flautistku 
Dagmar Sebestovú vo Vivaldiho Koncerte c mol pre 
flautu a sl áčikový orchester. Dagmar Sebestová, ktorá 
už vystupovala na Prehliadke, ukázala, že odvtedy ume
lecky narástla. Je muzikálna, chýba je j zatial rutina. čo 
sa pre javilo v nervozite, rytmickom nevyrovna nl ( zač ia
tok Slk lad by] a v zvýšených problémoch s dýchaním 
pri frázovani. Problémy dýchania sa však vyskytli a j 
v pomalej čast i a zrejme súvisia s určitou zdravotnou 
indispoz!c lou inter pretky. 

Ján Vladimir Michalk·o Imrich Szabó 

Každý r·ok sú na Prehliadku zaradené a j prehrávky 
posl ucháčov konzervatór il. Zilinské konzervatórium re
prezentovali huslista Vladimir Harva n a kla r inetista Jo
zef Uhliar (bratisl-avské konzervat6l'ium Zuzana Paule
chová, o ktorej sme pisali vyššie, zástupca košickéh-o 
k-onzervatória svoje vystúpenie zo zdravotných dôvodov 
odriekol]. Vlad imir Harvan, tohtoročný absolvent kon
zervat6ria v huslovej triede Bohumila Ur bana , pre javil 
sa alko muzikálny aj technicky vyspelý mladý ta lent. 
Určitým handica pom bol a úvodná - aj pre zrelého in
terpreta mimoriadne náročná - S•onáta g mol, č. 1 pre 
husle s6lo J. S. Bacha , ktorá o dkryla ešte niektoré re
zervy toht.Q huslistu. Velmi pekne, osobito a už s ume
leckým nadhfadom stvárnil Harvan Suchoňovu Fantáziu 
pre hus le a klavlr, op. 7 (vynikajúco ho na klav!ri spre · 
vádzala Marta Singerová ]. Na tejto s kladbe ukázal že 
disponuje veľmi tvárnym t6nom, po výrazovej strá'nke 
bol úmerne r udimentárny. Dramaturgicky sa na záver 
kon certu nehodilo Kreislerovo Prelúd ium a Allegro , 
ktoré Je predsa len viac efektno u inštruktlvnou s kla d
bou, navyše bolo akési stiesnené pre strach z technic
kých problémov a až v priebehu Allegra zlslkal huslista 
"pev'nú pôdu pod nohami". Po Harvanovom vystúpen i 
v Trenč ianskych Tepliciach máme o právnenie veriť, že 
sa s jeho menom v budúcnosti často stretne me. Klarine
tista Jozef Uhliar Je na svoj vek 18 rok.ov veľkým pri
sľubom. škoda, že m-al možnosť predstaviť sa len jedi
nou skladbou - Sonátou pre klarinet a k lavfr mladého 
žilinského sklada te ra Pavla Krš ku (na klavíri sprevádza
la Ľudmila Kršková] . No aj tak ukázal, že možno s n im 
v budúcnosti počlt ať ako s kvalitnou posilou sólového 
i orchestrálneh o klarinetu. Klarinet je v jeho rlllkách 
tvárnym prostriedkom na odkrytie tajov a krás hudby 
a technicky dokáže už skut•očne vera. 

Samostatný večer bol venovaný laureátom Vl. ročnil<a 
celoštátnej súťaže Mikuláša Schneidra-Trnavského. V pr
vej polovici koncertu L. Zahutová, V. Nalezenec, S. Eber
lová, J. Kundlák a A. Dvorská predviedli časť s vojho 
súťažného r epert-oáru - piesne Mikuláša Schneidra
Trnavského. Vokálne, hoci s malým hlasom, vynikla 
sopranistk{l S. Eberlová, ktorá vša1k na rozdiel od osta t 
ných spevákov artiku lovala takmer nezrozumiterne (nie
lt;!n v Schneidrovýc h piesi'lach, a le a j v Moyzesove j 
piesni O láske a Gavrilinovej Strada ľne j]. L. Zahutová 
mala nečisté výšky a všetky predveden é skladby sa po . 
hybovali v jednej výrazovej rovine, dynamicky praktic
ky len v mezoforte. Omnoho väčš! výrazový ambitus 
a široké dynamické spektrum predviedol barytonista 
V. Naleze~c. Tenorista J. Kund lák má v strednej a hlbo
kej polohe velmi peknú farbu hlasu, trochu t lač! výšky, 
iktoré sú potom priškrten é. Sopranistka A. Dvorská dis
ponuje velkým hlasom, technicky má však s nim s tále 
eš te určité problémy. Spomedzi spevákov si z vystúpenia 
najv!!čšl vavrln odnášala sopranistka Ľ. Rybárska z 
VŠMU. Obe predvedené skladby - L. van Beethoven: 
Ah, perf~l a G. Puccini: Aria Manon z 2. de jstva opery 
Manon Lescautová - n ies li znaky dobrého vokálneho 
vedenia a pekn ého materiá lu , kto rý iste ešte bude možné 
rozv lja ť. 

Tradíc ia organových koncertov na Prehliadl<e sa 
úspešne rozvlja a tohto roku priniesla a j výrazné ume
lecké kvality. Obaja účastníci - poslucháč VŠMU Imr ich 
Szabó a Ján Vladimir Michalko - pat rili k tomu na j
lepšiemu, čo sme tohto roku v TrenčianSikych Tepli
ciuch počul!. Imrich Szabó si veľmi dôkladne premyslel 
r epertoár svojho vystúpenla vzhľadom k obmedzeným 
možnostiam organu v Trenčianskych Bohuslav1c1ach. 
Volil dro bnejšie skladbičky ( G. Frescobaldi: Toccata, 
J. P. Sweelinck : Variácie), ktoré bolo možné predviesť · 
bez ich adaptácie, no prejavil sa aj ako pohotový inter
pret, keď si prispôsobil niekt,oré skladby menšiemu roz
sahu trenčianskobohuslavického -organu. Jeho výkon bol 
skutočne profesionálny, napriek tomu, že vo Fantázii 
P. J. Roškovského bol rytmiaky i tempovo t rochu rozko
llsaný. Cenu kritiky za najlepši výkon si z t-ohtoročnej 
Prehliadky odniesol organista Ján Vladimir Michalko. 
Tento 30-ročný umelec vyťažil z opraveného organu v 
Omšenom podľa môjho názoru maximum. Repertoár-ovo 
p lne odhadol možnosti omšens kého nástroja. Ťažiskom 
jeho programu boli skladby z obdobia ba roka ( D. Bux
t ehude, J. Pachelbel, J. G. Walth er, J. S. Bach J. koncert 
gradoval Soná tou ct mol F. Mendelssohna-Bartholdyho. 
Vo všetkých skladbách vyrovnane spojU uvážený Inter
pretačný prístup s velkou muzikalitou a pripravil pri
lomnému obecenstvu hlboký umelecký záživot. Bol pre
svedčivý, každá Sikladba niesla pečať umelcovej ruky, 
no súčasne plne rešpektovala kompozičný zápis. 

Basista Peter Mikuláš a Muchovu kvarteto (Stanislav 
Mucha - l. husle, František Tiiriik - 2. husle, Alexan
der Lakatos - viola, Ján Slávik - violončelo] dosta li 
priestor polrecitálov. Peter Mikuláš ho naplnil Spevmi 
jesene, cyklom piesn! pre bas a klavi r na básnické texty 
P. O. Hviezdoslava od Ladislava Holoubka a Musorgské
ho Piesňami a tancami smrti ( pri klavlri bol Ľudovlt 
Marcinger l. Toh to speváka pozn áme predovšetkým z 
operného javiska, zo spoluúčinlkovania so Slovenskou 
filharmóniou vo voká lno-symfonických dielach a ako 
čl'ena súboru Musica aeterna. Ze dokáže byť všestran
ným, presvedčil jeho piesi\ový koncert. Musorgského 
piesňový cyklus podal komornejšie, vn útorne prec!tenej
šie, než sme snáď zvyknutl - tá to interpretácia bola 
však adekvátna Mikulá šovmu osobnému naturelu. Pred
nes Holoubkovho cyklu opäť poukázal, že je v ňom skry
tej vera poézie. Len minimálne výhrady rozhodli pri 
hodnotení tohto Mikulášovho vystúpenia, že diplom za 
najlepši výkon n a Prehliadike nepripadol jemu. Muchovo 
kvart eto neustále umelecky napreduje a má dávno za 
sebou základnú gramatiku _komornej hry. Súbor, ktmý 

(Pokračovanie na 7. str . ] 
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OHNIVÝ ANJEL v Prahe štýl fe š týlom realist ickej trad!cie 
r us•kého a sovietskeho operného 
divad la, 1piaceh.o verne na autoro 
vs;ch režijných pokynoch a rozo
hrávajúceho deta ilne scénu. Sym
bolické postavy predlohy udržuje 
Pokrovskij pevne na zemi, výjavy 
Fausta s Mafis tom i scéna veštice 
sú odvodené z fantastického sveta 
rozprávok. 

GRAM O RECENZIA 
V opernom div~dle existujú ti 

tuly, k toré nie je potrebné divá
kovi približovať. Sú pre neho rov
nakým pojmom ako Go·etheho 
Faust, Shakespearov Romeo a jú
lia či Máchov Máj. Smetanovu Pre,
danú nevestu, Dvol'ákovu Rusalku, 
Cajkovského Eugena Onegin a, Bi
zetovu Carmen, Pucciniho Toscu 
či Mascagniho Sedliacku česť vi
deli aspoň raz aj t!, ktor! sa ne
považujú za operných priaznivcov. 
Ale máme i kategóriu diel, ktoré 
divák trebárs nikdy na scéne ne
videl - a preto by nevedel tlmo
čiť ani ich obsah - ale pozná 
ich podfa titulu, vie, že existujú, 
pozná z nich niekofko hudobných 
úryvkov. K takej Smetanovej Li
buši, Kovai'ovicovým Psohlavcom, 
Verdiho Maškarnému plesu alebo 
Wagnerovým Majstrom spevákom 
nor!mberským nepatr! však Pro
kof1evov Ohnivý anjel. Naopak, 
iste je vera tých, ktor! o ňom 
nikdy nepočuli, a v dramaturgic
kých plánoch operných divadie l 
sa 'objavuje iba sporadicky. 

Dielo nevznikalo ľahko - &!kla
datef sa nadchol námetom v ro
ku 1919 (v r{)ku dokončenia pred
chádzajúcej opery Láska k trom 
pomarančom) a pracoval na i\ om 
s prestávkami sedem rokov, aby 
ho nakoniec - už hotové - po
drobil rev!zll. Ale Ohnivý anjel, do 
krorého Prokofiev podľa vlastných 
slov ,.vložil mnoho hudby - ne
porovnatefne viac než do ,Poma-. 
rančov'," zostal scénicky napred
vedený až do roku 1955. Až vte
dy, na medzinárodnom hudobnom 
festivale v Benátkach, sa s n!m 
zoznámila hudobná a divadelná 
verejnosť. Záujem vzbud ila táto 
opera Prokofievovým kompozič
ným majstrovstvom, originalitou a 
strhujúcou dramatickou •silou je
ho hudobnej reči, a utorovým I.Jlis 
nickým, tkontrapozičným obrazom 
dvoch hrdinov, ktorých pr!beh z 
prostredia s tre dovekého Nemecka 
ponlma symbolicky ako večnú túž
bu človeka po láske a snahu o se
ba realizáciu v s lobodnom rozho
dovan!. 

Humanista Prokofiev oprostuje 
predlohu rovnomenného románu 
ruského symbolistu Briusova od 
ba lastu str edovekej mystiky a s ú
stredi libreto, ktoré si sám spra
coval , na d ievčinu Renátu a je j 
( pokiaf ide o svetový a životný 
názor) protlvnlka, lancknecllta 
Ruprechta: obaja kr!žia zbrane v 
boji o naplnenie čistej a hlbokej 
lá~ky. Záujem o Prokofievovo tak 
n eskoro pozna né die lo, brzdila u 
divadelných súborov technichtt ná
ročnosť partitúry v inš trumentál
nej i vokálnej zložke vrá tane spe
vácky i herecky vypätého partu 
predstaviteľky Renáty, ktorej exal 
tovanosť nesmie byť zamenená s 
hystériou. Svoju úlohu zohra li i 
rozpa ky nad javis kovou realizá
ciou jednotlivých obrazov, ktoré 
uvádzajú diváka do bizarné ho pr.o
s t redla stredovekej vidiecke j krč
my s vešticou; do mestskej ,krčmy 
s F'austom a Mafis tom, i do kláš
tora s inkvizftor{)m zar iekavajOcim 
,.posadnuté" mnlšky. 

Ceskos lovensko, ktoré sa môže 
popýš!f prokof ievovs kou tradlciou, 
uvied lo Ohnivého anjela v roku 
1963 v Státnom divadle v Brne 
v hudobnom naštudovan! F. Jílka , 
v réžii M. Wasserbauera a s Na
d1jždou Knipl()vou v hlavnej úlo
he. Toto predstavenie zaznelo i v 
Prahe na prokofievovskom fest iva
le. Ak sa opera Národného di
vadla v Prahe v tomto roku Pľ<l
kofievovho výročia ( 90 rokov od 
narodenia l obrátila k Ohnivému 
anjelovi a pripravila jedno z naj
originálnejš!ch a najvynlikajúcej-

··š ích operných diel 20. storoč ia 
k medzinárodnému hud()bnému 

Pokrovského chápaniu sa prispô
sobila i Simáčkova, sporo nasvet
ľovaná a maslvne pôsobiaca scéna 
a kostýmy J. Hirschovej r ealizo
vané v tlmených farbách a triez
vom strihu. 

Realizáda Ohnivého anjela stojí 
na predstaviteJke Renáty. ,.Ak niet 
Renáty - niet Ohnivého anje la ", 
konštatuje B. A. PokrovskiJ . Ná-

Alena Zaloudková ako Renáta a Antonin Svorc v úlohe Ruprechta. 

festivalu Pražská jar, potom ide 
o významnú celoštátnu hudobnú a 
divadelnú udalosť. 

Koncepcii naštudovania Proko
fievovho diela udala tón pohDstin
ská réžia B. A. Pokro.vského, ktorý 
na scéne Smetanovho d ivadla mo
hol uskutočniť svoj dávny sen in
scenovať túto operu ; podľa neho 
je totiž ,.drámou búrlivých vášni 
vymyslených i skutočných, ale jed
ny i d r uhé sú celkom reálne , pre
tože predstavujú živých Jud! a vy
jadrujú , ich život v určitých tem
ných podmienkach". Pokrovskij 
vyzdvihuje kladné vlastnosti Re
náty, je j neochvejnú v ieru vo 
vlastnO slobodne zvo le nú cestu, 
jej vytrva losť , vern-osť vlastným 
ideálom, citovú s ilu . Potláča exa l
tované stavy vnímave j u nervovo 
rozk,ollsaneJ Renáty a v jej horú
cej v!zil šťastia, ktorú sleduje bez 
ohľadu na osobnú bezpečnosť, vi
dl uvedomelý boj proti tmárstvu 
stredovekej cj rkevnej dogmatiky. Z 
tohto c hápania pramen! i umier
nené predvedenie finále v klášto
re, kde sa mnlšok zmoci\uje da vo
vé orgiastlcké š ia lenstvo. 

Snaha podčiarknuť humanistic
ké tendencie životného príbehu 
Renáty vied la Pokrovského k ma 
ximálnej prostota až civilnosti pre
javu oboch protagonistov. Nevy
hrocuj(;l konfliktnost ich pováh -
vzde laného racionalistu Ruprec h
ta proti roman ticky za ložene j, c it
livej Renáte - ale predvádza Rup
rechta a ko priamočiaro uvažujú
ceho vojaka. Pokrovského r ežijný 

Snlm'ka: P. Hornilc 

rod né divad lo našlo pre prvú pre
miéru Renátu založenú všestranne 
lyricky a napriek tomu pôsobly(t : 
A. Zaloudková sa technicky i in
terpretačne obdivuhodne vyrovna
la s nástrahami te jto náročnej úlo
hy a našla dostatočne širorký vý
ntzový register pre tlmočenie vnú
torného obrazu nevšednej dievči
ny. A. Svorc so svojim hrdinským 
barytónom je ideálny typ pre Pro
kofievovho mužského protagonis
tu, ale jeho herecké možnost! bo
li spútané PQkrovského chápanlm 
zjednodušujúc im Ruprechtov pro
f!!. ). Hlavsa a M. Karplšek v úlo
hách Agrippa z Nettesheimu a Ma
fista dobre vystihli fantastlčno, 
ktoré zaha lu je Ich výstupy, ušfach
tilo spievajúci J. Jindrák bol roz
vážnym Faustom. Galériu postáv, 
ktorým dali všetku životnosť, do· 
plnili M. Frydlewlcz ako Glock, 
I. Mixová v úlohe veštice , R. Ra
dová ako hostinská , K. Hanuš ako 
,.podomok", J. Horáček v úlohe 
Inkvizítora. 

Dirigent J. Chaloupka, ktoróho 
meno sa -objavilo až na treťom 
mieste medzi pôvodnými kandidát
mi obetavo dielo doštudoval a 
tr~ba ho pochváliť za jeho pred
vedenie. Naštudovanie držalo krok 
s poludšťujúcim a všetky expre
sionistické hroty uhladzujúclm r e· 
žijným výkladom a vyzdvihlo pre
t·o s kôr lyrické miesta než drama
tic ké vyhroteniu a gradácie. 

Ohnivý anjel bol na jzaujimavej
šim titulom tohtol'očnej oper nej 
sezóny Ná rodného divadla. 

JARMILA BROtOVSKÄ 

GUSTAV MAHLER: Sinfunie Nr. 6 
CONCERTGEBOUW-ORCHESTER, AMSTERDAM, diriguje 
BERNARD HAITINK 
Philips - OPUS 
Stereo 9110-1131-32 

Ak zoberieme do rúk nový dvojpla ti'!.ový album Opusu 
s d ie l•om Gustava Mahlera, ani azda nie je treba vedioť 
niečo bližšie o ponúkanej symfónii. Samotná obálka vy
jadruje jej .obsah - smútok , rezignácia , ba až tragédia. 
Tak to výstižne vyda l Philips Mahlerovu 6. symfóniu, 
k torú Opus pr ebral včHane obálky i te xtov z originálu. 
Po predchádzajúcom mahlerovskom t itu le ( 5. symfónia 
a Piesne o mttvych deťoch s Herbertom von Kara
janom ) siah!Q naš e hudobné vydavateľstvo !)O ďalšej 
vynikajúcej dirigentskej osobnost! - tentoraz po dô
vernom zna lcovi Mahlerovho diela , po pokračovate!ovi 
Bruna Waltera a Willema Mengelberga - Bernardovi 
Haitlnkovi. Haitink pôsob! už dlhé roky ako šéf Concer t 
gebouw-Orc hestra - a asi nie náhodou. Spolupt:acuje 
s orchestrom, pre ktorý je príznačná mahlerovská tradí
cia, s orchestrom, pred ktorým stál nejeden raz súm 
Gustav Mahler, s orchestrom, ktorý po Ma"hlerovej smrti 
uviedol celé Mahlerovo dielo. Haitink so svojim orches
trom predstavuje na te jto dvojplatni jedno z najtragic
kejšlch Mahlerových diel, ktoré n ielen myšlienkovo, al~ 
i tematicky je veľmi pr!buzn é Piesňam o mttvych de
t.och. V celej rozmernej symfónii takmer nenájdeme 
záblesk slnečného lúča, nota za notou sa ponára do 
h lbokého, akoby bezvýchodiskového pesimizmu, ktorý 
Mahler tak svojsky pr!značne rozlieva vo farbách obrov
ského orchestrálneho a parátu s mimoriadne rozsiahlym 
vyl,lž1vanim biclch nástrojov. V našom slovenskom kon
texte nemáme túto nahrávJm s č!m porovnať. Napokon, 
je to jedna z n ajzriedkavejšie uvádzanýc h skladateľo
vých skladieb. Mohli by sme ju však porovnať s na
hrávkami Karajana, Bernsteina, Kreutzera či Roberta 
As hleya, ktoré ponúka svetový gramofónový trh. Haitink 
sa rozhodol pre pôvodnú verziu diela (zachova né je pô
vodné poradie čast! i pôvodná inštrumentácia l a na !1u 
priniésol pohfad snáď najpov()lane jšieho súčasnlka. Mah
lerovu 6. symfóniu zbytočne časovo nepretahuje, jej tra
g ický text neznásobuje jeho pr!lišným podčiarkovan !m. 
Mahlera interpretuje moderne ( ak vôbec môžeme o mo
dernosti hovoriť, pretože tvorba G. Mahlera d'Oposiaľ 
nezažila zaslúžený rozkvet]. bez sentimentality. Valiac! 
sa prlval ~tragizmu ženie neustá le dopredu, jeho vnú
torné konflikty s tavia priam do neznes itefných protire
čenf, čim dosahuje frapujúcu interpretáciu, podmanivo 
zasahujúcu azda každého poslucháča. V jeho stvárnenl 

• • <;'a tak dostáva na náš trh da !š! Mahler a v tak,om po
da n!, kt,oré jednorázovo spláca opä ť čast dlhu tomuto 
skl adateľovi. AGÄTA SCHINDLEROVÄ 

Muchovu kvarteto - úspesne vystúpilo na XV. pre
hliadke mladých koncertných umelcov v Trenčian
skych Tepliciach. O podujatí pliieme na 3 . s trane. 

ZVOLEN '81 
va Koseca - on a na jmä Azu · 
cena záverečného Truba dúra 
Mária Murgašov·á [ zásko;k z u 
Ch. Angelakovú ) v porovnaní 
s vlaňajškom svoje postuvy ešte 
väčšmi preh!bili a dopracovali. 
Sólistka ope ry SND Anna Sta
rostová pridala svo je j štý lovo 
bezúhonnej Leonóre z minu
l ého roku hutne jš!, dra maticky 
sýtejš l tón. Ma js ter spevu, ja 
viska i verdiovskej interpretá
cie Dan lordachescu sa pred 
náročným turné po NSR, USA 
a Kana de znova zastavil vo Zvo
lene, s ktor ým sympatizuje a 
ktorého obecenstvo znova pr i
jalo jeho dramaticky úderného 
Lunu s velkými ováciami. 

lenským nebom tým najv!lčšfm 
jasom už v min ulom roku. Ru
muns ké ho tenorist u F. Naghiu 
zasa vre lo odporúčal domáci 
ban skobys trický súbor , n a ,kto
rého javisku už s ús pechom vy
s túpil. Práve táto voľba sa 
však ukázala najmenej š ťast
ná. Úloha Ricarda je nielen je tl
na z najťažš!ch , a ké Verdi na · 
p lsal pre lyrický-spinto odbot·, 
ale je v opere úlohou kfúčo
vo u. Rumunský host sice este
tikou tónu a Interpretačným 
vkusom nebol natoľko vzd ia le · 
ný interpretačnému ideálu t a
lianskej ()pery , ako sa to občas 
s táva našim domác im inte rpre
tom, no tieto relatlvne pred 
nosti - r elatlvne preto, že ob
čas prlliš prlpo minali manie
rizmus,' aký poznáme z našich 
operných javisk; napr. v podani 
G. Bardiniho - prekryli zjav
né nedostatky: v prvom rade 
určitá unavenosť ma teriá lu , 
ťažkopádne tvoren.é výšky, pri
pominaj úce potiaže dramatic
kých tenorlstov, hoci čo do vo
lúmenu bol Rumunov hlas vy
slovene lyrický a skôr menšej 
intenzity. Menšia t echnická po
hyblivosť hlasu sa na jviac pre 
ukázála v náročnej rybárskej · 
piesni, relat!vne najlepšie '~Y · 
znel výkon hosťujúceho teno
ristu v poslednom obraze. úa l
š ! Rumun D. Iordachescu je 
s pevá k úplne iného ,.rangu" a 
lkaMý je ho tón či voká lna frá
za dokumentujú vefkú spevác
ku r utinu z!skanú dlhoročným 
pôsoben!m na popredných sve .. 
tových scénach. Barytonista je 

výso stne dramat ic ky cltiacim 
umelcom s mohutným, na dy
chu postaveným, kovovo sfar
beným hlasom. Pravda, v jeho 
úctyhodnom veku potr e buje už 
určitý čas, kým sa r,ozospieva 
a jeho h las sa zbavi nadmer
ného vibráta. ú loha Renata mu 
sed! o poznanie mene j n ež Lu
na z Trubadúra, kedže obsa
huje podstatne viac mäkkých 
lyrických plôch, ktoré Iorda
chescu sice citi, no viac mu 
vyhovujú dra maticky vypäté pa
sáže. Preto jeho výktOn kulmi
noval v š tvrtom obraze - zá
verečnej časti velkej árie a v 
nasledujúcej scéne s o ;:;prisa
hancami. ĽuttOvali s me, že Ola
ha Ulriky ne má väčši zástoj v 
opere, pretože aj na relativne 
malej ploche Ch. Ange laková 
odhalila ~krásne sfarbený mez 
zosoprá n, legát(l'VÚ kultúru a 
interpretačne-výrazové kvality. 
V konfrontácii so zahraničný
mi sóllsta mi pôsobil výkon do
mácej D. Rohovej (Amelia) má· 
lo verdiovsky a menej presved
čivo, než pri nedávnom brati
slavs kom vystúpen!. Relatívne 
lepš ie sa je j d arilo ·V lyrickej 
po lohe (ária .,Morró ... "l , kým 
jej mladá kolegyňa Ľ. Orgoná
šová ( Oscár) vynikala v sólo
vých výstupoch, v ens embloch 
však "nekrarova la" tak, a lco si 
to žiada úloha. Ensemble bo
li vôbec najdiskutabilnejšou 
zložkou hudobného naš tudova
nia , kooré v orch estrá lne j zlož
ke nedosahuje para me tre bys
tr iclkej inscenácie Trubadúra. 

Z roku 1979 sa datuje prvý 
pokus vkomponovať operu do 
koncepcie Zá mockýc h hier zvo
Jensikých. Minulý ročn!k toto 
úsilie odobril a podporil - vy
sokou úrovi'lou pre dstave n! 
Verdiho Nabucca a Trubadúra, 
vzorovými výkonmi zahranič
·ných hosti i viacerých s loven
ských umelcov. Operná čast 
letného c e losJ,ovenského diva
de lného festivalu mala výborné 
obecenstvo, priaznivý ohlas v 
Uač i nezohfadi'loval mladosť , 
prvé 1kroky nového podujatia 
- odrážal skutočnost, že vo 
Zvolene možno vidie ť a počuť 
dobré, na dpriemerné operné 
produkcie. Vlai\ajš! ročník po. 
st avil latku vysok-o. Podarilo 
sa opernej čast! VIII. ročn!kH 
ZHZ dos iahnutý vlaňajš! úspech 
zopakovať, znásobiť? Počasie 
tentoraz žičilo, vypredané pred
stavenia potvrdili nezlyhávajú
c i záujem· obecenstva, v hJa
disku zámockého nádvoria ne
chýbali ani predstavitelia poli
tických a verejných, ako a j kul
túrnych inštitúcU, organizácia 
vrátane propagácie bola dob
rá. Menšie š ťastie mali us po
r iadatelia s niektorými ohla
sovanými hosťami zo zahrani
čia. Ic h a bsenc ia postihla dva 
posledné večery s Verdiho Tru
badúrom. Chýbal! Bulhari Mar
garita Lilavá a Nikola Smočev
ski, zdravotná lndispoz!cia zn e-

možnlla ich vynikajúcej kra 
ja n;ke Christ!ne Angela kovej zo
pakovať perfektnú Azucenu, nc 
ktorO zvolenské publikum po·· 
dnes spam lna. V prvý l v dru · 
hý večer ( 7. a 8. júla) sa Tru
badúr spieval trojjazyčne. Cien
ka seged!nskeho operného sú
boru Ildik6 Lengyelová, Azuce 
n a prvé ho predstavenia, spie
vala svoj part v origináli, po
stava cigánky v je j koncepci.! 
- aj vďaka s kromnejšlm vo
kálnym danostiam, n a jmä kreh
kosti v s trednej polohe - vy
znela komornejšie, mies tami 
primá lo dramaticky. Mlad í, 
sympatlckl Leningradčania 
In essa Prosolovskaja (Leo nó
ra). v!ťazGca známej barcelón
skej speváckej súťaže, a Ale
xander Dedik ( Manrico ), ma
jite r hlasu nevšedných pr!rod
ných kval!t, spievali vo svojom 
materins kom jazyku. Ich pred
stava o vokálne j i výrazovej in
terpretácii Verdiho sa v nejed
nom odc hyfova li od ,.normy" 
- najmä nadužívan!m dyna
mických kontrastov a tým a j 
rozdrobovanlm fráz, ale aj 
uprednostňovanlm realistického 
prejavu pre d p.otrebnou m'ierou 
štylizácie. Sú to však vyslove
ne javis kové typy a kvalitn! vo
kálni ume lci, a tak a j ohlas v 
hfad isku ma li velmi dobrý. Lu
na je pr ofilová ú loha sólistu 
banskobystricke j opery )arosla -

Pos ledný Trubadúr VIII. roč
nika Zámockých hier · zvolen
ských a jeho hlavn! a ktéri -·
Starostová, Murgašová, Dedik, 
lordachescu i kultivovaný Mi
kuláš Doboš - doikázali vyvo
la ť na novo takú na dšenú a tmo
sféru, aká bola pred rokom na 
zvolenskom nádvorL Prispela k 
tomu aj zrelšia produkcia or
ches tra a zboru banskobystric
kej opery a dirigenta Miroslavu 
Smlda (s výhra dou voči pripo
malým tempá m). ~ 

Z. MARCZELLOVA 

Séria predstaven ! Verdiho 
Maškarného plesu sa končiln 
večerom, v ktorom sa pre dsta 
vili traja zahraničn! sólis ti. 
Dva ja z nich - Bulha rka Ch. 
Angelaková a Rumun D. Iorda
chescu .,za jagali sa" pod zvo- S. ALTA.N 



PRiPRAVA NA JUBILEUM 
mlčanlm odbornú kritiku · i 
bayreuthských pr!vrženco~ 

Nové tohtoročné na študova
nie Tristana a Izoldy sa prijalo 
s rozdielnymi pocitmi. Hudob
né naštudovan ie Daniela Baren
boima začalo dosť rozpačito; no 
v priebehu predstavenia sa ce
Lý hudobný tok spevnil , dra 
maticky patrične diferenooval, 
dokonca s dostatočným priesto
r-am pre vyniknutia spevákov. 
Pozorno~ t sa upriamila najmä 
na Tristana Reni! Ko lJa. Jeho 
veľká pupularita znásobila to
to očakávanie. Je to asi mo
mentálne najlepši Tristan , aké
ho má Európa k dispoz!cil, 
t roška mäkš! a lyrtckejšf ako 
viacer! jeho predchwcovia, ale 
z diváikovho povedomia a bez
prostredného zážttku sa ani n a 
chvUu ·nestratL Je prltomný vo 
vašom vedomi i vtedy, keď spie
vajú in!, keď dej akoby od
bočil k iným postavám, do 
menšlch simultánnych akcii. Je
ho obdivuhodná suverenita vr
c hol! práve v záverečnom akte, 
kde "menši" spevák by už čer · 
pa! zo svojich posledn ých re
zerv. Celou svojou umeleckou 
pods tatou prevyšuje lzoldu r Jo
hanna Meierová) . Už s•om čas
te jšie s pom!n al, že tieto ver
ké úlohy spievajú l relat1vne 
mladi fudia a to plne plati 1 o 
Meierove j. Jej Izolda zatial ne
má lesk velkých predchodkýri ; 

umelecký zisk má divák z hu
dobnej stránky a Barenboimov
ho naštudovania. 

Premiéra Majst r,ov spevá kov 
norimberských patrila k jed
noznačne pri jatým umeleckým 
večerom. Pr eds tavenie malo 
všetky para metre velkého ume
nia , pravda, ani toto predst a
venie nevyriešilo všetko. Hu-

Beckmesser ). Prey zatial v Bay
reuthe n evystupova l, no jeho 
umenie dominovalo, preto ne." 
čudo, že presvedčivo ziska! ná
ročné vavrlny. Predovšetkým 
rozpLynul obavy časti kritiky, 
ktorá sa zaoberala otázkou, čl 
prek lenie vzdialen,osť medzi ko
morným interpretom plesni . a 
operným spevákom. Režisér 
Wagner krásne vyriešil scény 
s polunažívania jednotlivých 
majstrov-spevákov, postavy vý
ruzne diferen cov.a l .a herecky 
velmi náročne rozohral situá· 
cie, ktor é som doteraz v ta
kom vybrúsen! nevidel v žiad
nej inscenácii tohto diela. Všet
ko sa odohráva v úsmeve a po
hode, každá veta je zrozumite r
nií, z celého deja vyst upuje po
cit istoty, lásky a národného 
povedomia. Pria m vynikajúce 
sú zbory v naštudovanl Norber
ta Balatscha . 

Doba prináša no vé dôkazy o 
ozajs tnej Wagnerovej r enesan
cii. Počet záujemcov o Wagne
r,ovo umenie sa z r~ka n a r ok 
rýchlo rozrastá a organizátori 
Bayreuthu majú stále väčšie 
problémy ak~spokojiť reál
nych záujemcov o vstupenky. 
To však nie je jediný symptom 
tejto situácie. Wagnel.'o·vmu u
meniu sa zač!najú venovať ce
lé generácie nových spevákov 
a najmä z USA sa môže očaká
vať ich pr!lev. Tohto roku spie
valo v Bayr euth e 5 Američa
nov v hlavných úlohách a vraj 
je to len prvá vlna. Zdá sa, že 
nová kvalita príde a j z iných 
kr ajin a tiež oficiálna de legá
cia sovietskych divade lnfk,ov v 
Bayreuthe signalizu je, že táto 
kra jina zvýšila svoju pozornosť 
k Wagnerovl. Osobne som pre
svedčený, že typ nášho Vycho
dila, Košlera č i Kašllka by mo
hol závažne prispieť do novších 
myšlienkových pr údov okolo 
Wagnera. Vedenie s lávností 
hladá intenzlvne nové typy, no 
v definitívnom rozhodovani ko
ho pozvať, prihliada sa na rôz· 
ne okolnosti a vplyvy. Táto ho
rúčka sa stupľíuje úmerne s 
bližiacou · sa Wagnerovou sto
ročnicou ( 1983). 

dvoch staršlch a diskusie okolo 
budúcej - doteraz neznámej 
- javiskovej koncepcie "Prsteň 
Nibelungov" . Okolo te jto tetra
lógie sa zatiaľ ml č! , hoci sem
t am sa v diskus iách utrúsia 
s lo vá o staršom provokatívnom 
naštudovanl tetra lógle P. Bou
lazom. Tábory sa r ozdelili a obe 
strany sú a's i rovn ako s ilné . 
Sám W. Wagner sa znova pri
hlásil k minulému inscenova
riiu Prsteňa, pravda , uznáva tú
to koncepciu Nibelungov. Casta 
sa však zdôrazňuj e, že divad lo 
má k dispozicii obrovskú "sym
fóniu far ieb"; takže nie je vy
lúčené, že sa bude javisková 
tvár odvlj ať z týchtro možnostt 
Firma Siemens v jednom z bul 
letinov s hrdos ťou oznamuje, 
že je autorom celej moderne j 
techniky Bayreuthu a tiež pri
pomína, že inscenácie doteraz 
nevyužill všetky t ieto technic
ké možnosti. Osobne sa nazd~
vam, že budúca inscenácia Ni
belungov asi vyvedie tieto šty
ri večery "z tn'ly" a bude sa 
snažiť vystihnúť h lbO!kú t ragi
ku inými for mami. Ani najväč-

René Kollo osÍnil Bayreuth v 
postave Tristana . . 

dobné naštudovanie Marka El
der n začalo r ovnako ako Ba
renboimov Tristan rozpačito. 
Chýbal mi lesk orchestr a, ~b
solútna presnosť i tá známu 
istota dychových nástrojov. Po
stupne ziska! orchester istotu, 
dirigen t s uveren itu. W. Wagner 
robi z predstavenia apoteózu 
radosti, čerpajúc najmä z tra
dícii nemec:ké ho javiskového 
realizmu. Obsadenie jedn,otli
vých úloh je v Bayreuthe ako 
vždy velmi premyslené, hoc! 
Mari Anne Hägga nger.ová ZQ 
Svédska v postave Evy E)šte 
nedosiahla perfektnú istotu je j 
predchodkýň. Dokonca sa ho
vorilo, že na opernom javisku 
ešte nemá s kúsenosti a preto 
jej vystúpenie malo viac cha
rakter experimentu, ktorý však 
nie je bez perspektlv. 1;-ferecky 
je- velmi pr irodzená, až nápad
ne jednoduchá, spevácky a b
sen tuje občas forte a tá zná
ma l'úbeznosť , typická pre po· 
stavu, Bernd Wolkl ako Hans 
Sachs sa považu je v súčasnosti 
za najvhodnejšl typ. Má ve rkú 
reklamu i ked i tu sú r ezer 
vy, ktoré by sa mali uplatniť 
v jubilejnom rOlku. Predpokla
dá sa, že dovtedy to bude opäť 
reprezentačný predstavi te f ne
meckých cechov. V tomto pre d
st.aven! má i skveléhó protlhrá: 
ča Hermanna Preya ( Sixtus 

Vrchol tohtoročných s lávnos
tí však pre mňa predstavoval 
Blúdiaci Holanďan, o ktorom 
som sice pf sal už vlani ( HZ 
1980 , č . 17), no tohtoročné na
študovanie je omnoho účinnej 
š ie. Predstavenie zrejme dozre
lo a n iekt-orf h lavní predstavi
telia urobili priam skok vo svo
jom umeleckom vývoji. Co mô
že znamenať rok umeleckého 
v}•vojal Ak vlani čierny Simon 
Esles sa ešte miest ami strácal 
vedra dr avších a silne jšlch hla
sov, tak tohto roku je to p.o
stava ozaj dominantná. Jeho 
h las značne zosilnel, má dra
matické polo hy a herecky sa 
povzniesol nad celý ko lektiv 
(nie však na úkor druhých ). 
Vlani som plsal , že režisér Har
ry Kupfer stavia na javisku 
ikrajne ba lad ický, hlboko 'bez-

ši znalci Bayreuthu však nič 

n evedia a šéf s lávnosti Wolf
gang Wagner napfna svojim 

Tohtoročné slávn osti mali ti
chý podtitul • "prlpravn ého ro
lka" , čo inými slovami zna me
na lo uvedenie dvoch nových 
naštudQvanl, umelecké brúsenie 

Bayreuth 1981 
ale v korektnom naštudovan! je 
silný pr!slub do budúcna. Ve
denie divad la ju zre jme skúša 
pre jubilejný roik, no určite to 
n ebude jediná r ezerva. Vedľa 
nej v-9,razne dominovala Hannn 
Schwarz·o·vá ak~o Brangena, u
me lkyňa až ojedinelej hlasove.i 
fa rby. Ako každý veľký ume
lec, vie sa presadiť v režijnej 
koncepc ii, ktorá velmi ne~a
hráva hereckej akcii a herec· 
kému detailu. Tak na mňa pô
sobila réžia Francúza Jeana 
Pierre Ponnella, svetelne málo 
diferencovaná, málo náročná k 
mimike, dokonca v záver e ako
by rezignujúca na herecké ges
to. TentrÔ do jem mala i časť 
nemeokej kritiky. Ako vždy 
skvele s o uplat ri uj ú zbory. Cel-

D'änief' Barénboim a Wolfgang Wagner v r ozhovore pr ed otvo
rením tohtoročného festiva lu. 

• kový dofem z nového naštudo
vania Trtstana je vš,ak pozitlv
ny, pričom zdá sa, že hlavný 
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Varnenské hudobné leto 

-~· 
c .. -• 

Hoci letná Varna ponúkla uzav
reté "zimné" i o tvorené "le tné" 
priestory pre medzinárodné hu .. 
dobné dianie už po 56. r az, festi
va l .,Varnenské leto" v jeho dneš
nej podobe má približne päťročnú 
históriu. V posledných rokoch ma
jú totiž J!Sporladtelia amblcie pri .. 
pravovaf festival ako vyvrcholenie 
seióny v oblasti žánrov vážnej 
hudby (komorné, symfonické kon
certy, uvádzajú sa hudobno-drama
tické útvary) a typicky "oddycho
vé" dovolenkové žánre a po.ct uja 
tia zábavného cha rakteru ( hudob
né l nehudobné) necha ť bežať tak, 
Hko doposiaľ, pravda, mimo rámca 
H názvu t u uvádzaného podujatia. 
Zámer sa im darí ( priznať treba, 
že ho a j realizu jú s naozaj velkou• 

chuťou a amb!ciami prezentovať vysokú kvalitu ). Sym
patický je ohlas na túto snahu, prejavu júCI sa n apr . 
veľkou návštevnosťou lk,oncertov l divadelných podl,.tjat í 
záujemcami všetkých vekových kategórií. Podotknúť tre
ba i to , že gros návštevníkov tvoria stáli obyva telia 
Va rny - no i počet zahraničných záu jemcov každým 
rokom narastá. . 
Tohtoročný fes tival trval 5 týždi'J.Ov (od 20. júna do 

23. júla) a v jeho takmer štyridsiatich podujatiach bolo 
možné sledovať niekolko dramaturgických rovin: n aj
skôr to bolo opodstatňovanie prlvlastku "medzinárodný" 
v názve fest ivalu výberom a ponukou lkoncert ov po· 
predných umelcov zo zahraničia (popri významných sa 
však bolQ... možné stretnúť i s mladými, z ktorých nie 
ktorí napriek konkurzným trofejám ešte p.odstatne ne
prispeli ku kvalite podujat ia), popr! to m bol ve!ký pries
tor ponechaný účinkovaniu bulharských Interpretov. 
Návštevník koncertov si mohol plne uvedomiť miesto 
k onania festivalu i cez prlležitostl, ktoré us poriadatelia 
ponúkli varnenským výkonným umelcom, a le aj tým, 
lktorf pôsol:Ha v iných mestách Bulharska , no pochádza
jú z Varny. So zámerom podobných stretnuti a konf.ron
t ácH n a pôde rodnéh o mesta pripra,vu je pravidelne kon· 
cert z tvorby bývalých i terajších č lenov varnens ká od· 
bočka Zväzu bulha rských skladateľov. ( Z Varny pochá
dza n apr. i Pančo Vladigerov, v roku 19?6 iniciátor 
l organizátor festivalu, ktorého bulharská rapsódia ·"v ar
dar" zaznieva tradične na otváracom koncer te festiva
l u. ) 

Pekn9u a užitočnou je myšlienk.a vytvor enia priestor u 
na pôde festivalu pre medzinárodnú konfrontác iu mia· 
dých komorných súborov a sólistov - toto podujatie 
trvá týždeti a z Ceskoslovenska naň bolo v tomto roku 
pozvané Trávn!čkovo kvartet o. Na festivale sa predsta
vil i i speváclke zbory - laureát! 7. nár;odnej súťaže 

"Sv. Obretenova"; a napokon nadväzujúc na tradíciu Im
letných seminárov, ktoré sa ako bienále s triedajú so 
s úťažou v tomto odbore, pripravujú sa organizátor i fes
tivalu na usporiadanie interpretačných seminárov str ie
davo v hre na k lavlri, husliach a v speve. 

Velké možnosti ponúkol tohtoročný varnenský fes ti· 
val v s tretnutí s·o sovietskym umením - kOI).Certným 
i hudobno-divadelným: popri rec itáloch Rudo lfa Kere ra 
a Leonida Kogana n achádzame v programe dva koncerty 
Státneho symfonického orchestra ZSSR so sólistom hus
listom Valerijom Klimovom a dirigentmi J. Svetlanov,om 
a V. Verbickým, koncert komor ného súboru Baroko 
z Moskvy, voká lnych sól istov Akademických divadiel 
opery a baletu z Odesy a Leningr adu i dve baletné pr!ld
stavenia Státneho a:kademického veľkého divadla opery 
a baletu mesta Minsk Bieloruskej SSR. 

Pa letu zahraničných host! fes tivalu doplňa napr. i ma
ďarský klavirist a G. Kiss, švajčiarska gita ristka Ma ria 
Livia Sao-~arkos, japonská sopranistka Hiroko Asaoka, 
Symfonický orchester mesta Halle - a v rámci Týždňa 
mladých komorný orchester z Grenoble, Stuttgartskl 
sólisti, maďarské trio Fabián 1 už spom!nané Tr,ávnlčko
vo kvarteto. 

Najbohatšla je, prirodzene, paleta bulharských inter · 
pretov: zo súborov spomeňme Národnú operu Varna, 
Symfonický- orchester Státnej filharmónie Varna, Ko
légium pre komornú hudbu varnenske j filharmónie· ( dir. 
Ivan Marin ov), Komorný zbor Ioan Kukuzel s dirigent
kou · Táňrou Christovou, Inštrumentálny súbor "Studio 
t:oncertante" s dirigentom Vasilom Kazandžievom; zo 
sólistov napr. klaviristov Martu Dejanov'Ú, Stelu Dimitr o
v·ovú, Ivana Drenikova, Dima Dimova, Emmu Ta chmi
sianrov'Ú, z huslistov Georgija Bade·va, Minča Minčeva, 
violonče listu Ľubomira Zdravkova . . . 

Z podujati, ktoré som absolvovala v prvom t ýždni fes
tivalu spomeniem najskôr recitál dnes už takmer legen
dárneho Rudolfa Kerera . Hra l Beethoven a ( 32 va r iáclf 
c mol a Sonátu op. 57, "App.as ionatu" ), Sch umannovu 
Fantáziu, O•P· 17 a Lisztovu Span ielsku rapsódiu. Svojou 
vefkou technikou, schopnosťou rozvinúť hudobný dej 
prirodzen e. a logicky s koncepcio u absolútne akceptov.a
telnou podčiarkoval u Beethoven a dravosť, Sch umanna 
vystavá l na kontrastoch hlbavostl a dramattzmu , fareb
nosťou plôch a !Sikrivým ryt mom naplnil Liszta a prí
pravU tak zážitok, ktorý vyprovoko va l publikum k po
'Žiadavke opakovať kon cert i o deň neskôr. 

Japonská sopranistka Hiroko Asaoka sústredila záujem 
publika predovšetkým pri prezentovan! domácich h udob
ných traď!cl! v tvorbe súčasných japonských autQľov 
.,na texty v st arom štýle" čl .,na národné texty", z kto · 
rých nielktor é uvádzala s lovným výkladom - a premié
rovo. Pozornosť vzbudili 'SVojou melodičnostou, zjavným 
prlležltostným pôvodným určen Im (uspávanky, pracov
né piesne ) 1 s pracovanim-.:_ v niektorých spestrili sprie
vodný klavlr i zvuky bubienka ... Pre nás to Dola vlastne 

nádejný prfbeh. Tohtoročné 
predvedenie ešte podčiarklo 
dejovú fun kciu Senty (Lisbeth 
Bals lev) . Režisér ju vedie si
n'tultánne ako dr uhú dejovú ro
vlnu, ukazuje jej nekonečnú 
túžbu, jej neschopnosť vyslobo
diť sa z nekonečného očakáva
nia, až po jej obetovanie s a 
"vyšším" ideálom. O Lohengri
no'Vi som písal vlani, pekné 
predstavenie sa od vlaňajška 
nezmenilo. 

Atmosféra Bayreuthu má svo
je neopakovatefné čaro, ktoré 
prehlbujú ešte semináre, de n
né rozbory. hraných .opier, vý
s tavy kn íh a partitúr i medzi-. 
národná umelecká spoločnost, 

' ' k torá tvor! jad ro' otíe'censtva. 
ZDENKO NOVACEK 

exkurzia do stále zaujímavej a novej krajiny a Jej, 
h udby. Do zamatova sfarbený soprán H. Asaoki nie je 
príliš prierazný o lepšie vyhovoval pt·áve do mácej ja
ponskej tvorbe , než piest1am nemeckých romantikov, 
ktoré vyžadujú od s pevá'ko všetky finesy a nuanse dob
rej hlasovej cl ispozlcie u t echniky . 

Symfonický orchester mesta Halle navšt ívil Varnu 
s dirigentom Olafom Kochom v rámci dlhšieho koncert
ného turné. Jeho sólist a Gusta\! Schma hl sa prezentoval 
v l. husiovom koncerte D. Sosta,kovič a, ži.al , v zdravot
n ej incllspozícil - z toho prameniaca nervozita bola 
badateiná sčasti v jeho hre, no najmä .medzi jeclnotllvý
mi časťami , kedy bola prlliš zjavná jeho snah.a skon · 
centrovať sa na nasledujúci hudobný dej. No toto nád· 
herné Sostakovlčovo dielo naplnil vrúcnosťou l patrič
ným temperamentom primerane svojim momentálnym 
technickým i muzlkant ským danostiam. Olaf Koch mu 
bol dobrým partnerom pri vedení orchestra v Sosta
k,ovičovi , Händlovu Hudbu k dl11iostroju (•v úvode kon
certu ) však čiastočne predimenzoval v tempách i v hut
nos ti zvuku. 

Gyula Kiss - jedna z velkých nád ej! súčasnéhu ma
ďarského klav lrneho umenia - s i pripravil recitálový 
program z tvorby B. Bartóka u F. Liszta . Hoci bol jeho 
záber do Bartókovej tvorby počtom t itulov väčš! ( Ro n
do č. l , Burlesky č. 2 a 3, Sonáta, Tri populárne ma
ďarské piesne, RumunSiké nár.odné tance , Suita , op. 14), 
vo všetkých die lac h preferoval zvukovú drsnosť, len 
v Troch r umunských tancoch dostali sa na povrch 
i mäkšie tóny bartókovskej hudobn ej reči. V Llsztových 
skladbách jeho prejav pôsobil prevahou racionálnej 
zložky pr! výstavbe i vnútor nom č leneni diela. 

Medzi zážitky prvej časti fes tiva lu patrili i dve vy
stúpenia baletného súboru Státneho a ka demického ve r
kého divad la opery a ba letu Bielorus kej SSR z mesta 
Mins k. Prvý večer patr il ba letu Nikolaja Pe trova "Stvo · 
renie sveta" v choreografii V. Jeliz-areva. Prostredie let
ného divadla s prirodzenou kulisou zelene ( hudba bola 
reprodukovaná l i takmer tisic návštevnllkov, z kt,orých 
mnoh! sa vzdal! druhej polovice koncertu Symfonického 
orch estr éi/ mesta Halle v prospech získania miesta na 
toto predstavenie - pôsobilo inšpirujúco na protagonis
tov súboru: nár.odnú umelkyi'lu Ľudmilu Brzozovsku, za
slúžilého umelca Vladimlra Ivanova, nál'odn ého umelca 
Viktora Sarkislana, nál'odn ého umelca Jurija Trajana 
(Eva - Adam - diabol· - boh ) i celý baletný sú hor 
a viedlo ku kon centrovanému, tvorivo vypätému pre ja
vu. I v čisto zvukovej podobe je toto dielo pôsobivé , 
no jeho vyznenie tu ešte podčiarkla vysoká profesioná l
na úrovei'l aktérov a ich plné odovzdanie sa jehro ume
leckému stvárneniu. Pozna tok o vysokej úrovni tohto s ú
Dor u umocnil i nasledujúci večer, na ktorom sa pod 
názvom "!klasika a súčasnost " predstavili v jednoaktov
kách "Oddych kava lieristov" (Aram Ch ejmer ) a "Car 
men" ( Rodion · Sčed rin) v choreografii Mariu S pe tipu 
a V. Je lizareva i ďalši - mladšl sólisti: Taťjana Eršová , 
Alexander Martinov, Taťjana Semetovecová, Leonard P<O 
lekovskij, Vladimir Letňakov, Juzef Raukut - a v Sčed 
rinovi ná rodná umelkyr1a Nina Pavlo vová, zaslúžilý ume
lec Vladimir Kor ukov i zaslúžilý umelec Sergej Pesti 
ch ln. VIERA REZUCHOVA 

) 



Dni gitarovej hudby '81 
V Bratislave sa väčšine pr iaznivcov 

gitaro vej hudby spája je j pojem s le t
ným podvečerom , prehria tymi múrmi 
star ého barok,ového nádvoria, zmesou 
rôznych reči č akajúcich hosti pred vcho
dom do Univerzitnej knižnice, a le pre
dovšetkým prljemnou, niekedy oddycho
vou, inokedy pútavou až vzrušujúcou 
hudbou známych, ale pre viacer ých po
slucháčov i nezná mych skladate ľov a in
terpretov. Je to pravdepodobne aj tým, 
že gitara ako koncertný nástroj počas. 
celéh<J roku v Bratislave prevažne mlč !. 
Ožlva až v júli, kedy v rámci Kultúrneho 
leta MDKO us poradúva Dni gitawvej 
hudby. Znakom tohto poduja tia nie je 
len atraktlvnosf, ktorou láka návštev
nlk<Jv hlavného mesta , a le a j výchovné 
zameranie, pretože práve cez gitaru a 
jej obrovskú popularitu sa mnoh! poslu
cháči prvý raz z,oznamujú s hudobnym 
umenlm majstrov vážnej hudby. Tohto
ročné Dni gitarove j hudby sa US1kutoč
nilni v di'loch 6.-12. júla. V čarovnom 
prostredi Baroko vého nádvoria Univer
zitnej knižnice , ktoré svojim komorným 
la denlm a výbornou akustikou je pre 
krehký zvuk koncertnej gitary ako stvo
rené, sa predstavilo šesť umelcov a jed
no umelecké te lescJ. Dramaturgiu mali 
skut<>čne rôznorodú. A tak vedľa skla 
dieb klasik9v gita rovej hud by ( M. Giu
lianna, M. Caste lnuovo-Tedesca, H. Vil
la-Lobosa ) zazneli i diela starých rene
sančných a barokových majs trov a vo 
väčšej miere a ko po iné rok y i diela sú
časných autorov. Bolo to evidentné naj
mä na koncertoch troch českých gita
ristov Lubomlra Brabca, Martina Mysli
večka a Rudulfa Daieka, a ko i v dra
maturgickej zost ave koncert u ur uguay
ského gitaristu Fernanda Quirogu. Hos
ťami Dni gitarovej hudby bol i i dve 

gitaristky - Ang ličanka Rose Andresie
rová a talianska umelkyfla a rgen tlnskeho 
pôvodu Griselda 'Poce de Leonorvá, kto
rej patril otvárací koncert celého podu· 
jatia. Zazneli na 1'íom diela Ferdinanda 
So ra, Maria Giulianniho, Niccola Paga
niniho, Virgilia Mortarlh:o, Maria Castel
nuovo-Tedesca a Carla Guastivina . Pri 
zostave svojho bratis lavského koncertu 
umelkyňa vychádzala pravdepodobne z 
diel, s iktorými ma la v zahran ič! naj
väčšie úspechy. Väčšiu časť je j koncertu 
tvorili tak diela talianskych skl adateľov. 
Pražský gita rista Rudolf Dašek je zná
mou osobnosťou československe j džezo
vej hudby a súčasne špičkovým európ
skym gitaristom a · sk!ada tel<>m. Na kon
certe zaznelo sedem jeho vlastných 
skladieb, doplnených dvoma dielami An
tonia Carl>Osa jobina (Vlnenie a Chega 
de Saudade]. V jeho hre sa pre !lna jú 
prvky súčasného džezu, flamenga i la
tinsko -americkej hudby, v jeh·o sklad
bách nájdeme i nemálo prvikov z českej 
fudovej hudby. R. Dašek využlva všetky 
technické možnosti gitary k o bjaveniu 
a rozš!reniu jej zvukových možností. K 
tomuto účelu mu slúži celá technická 
a výrazová škála jeho ume leckéh o maj
strovstva. 

Lutnové trio Bakfark Bálint z MĽR je 
otedinelé nástrojové združenie, ktorého 
cie lo m je pomocou dobovej techniky 
pribllžiť poslucháčom krá su s tarých lut
nových skl adieb. Umeleckým vedúcim 
súboru je medzinárodne uzná van ý iut
nista And rás Kecskés. Jeho hru sme ma l! 
možnost obdivova ť už počas jeho vla
i\a j~ ieho bra tis lavského vystúpenia. Arab
ská hudba, Kirgizské sólo pre drumbfu, 
turecké piesne so sprievodom kobzy, sl,o 
venský gregoriál zo 14. storoč ia, úryvky 
zo s tarovekej zbierky š tudentských ples-

Na Dňoch gitarovej hudby vystúpil aj 
uruguayský gitarista Fernando Quiroga. 

Snímka: Peter Heringeš 

nl Carmina Burana , diela r enesančných 
sk ladateľov Francesca da Milana , Gio· 
vano! Giacomo Gastoldiho, ·neskoroFene
sančné a ba rokové skladby a piesne au
torov rôznych národnost! tvor ili drama
turgickú líniu vystúpenia tria. Ich kon
cert bol vlastne ojedinelou pra ktickou 
ukážkou dobových nástrojov. Svojou 
spontánnosťou a bezprostrednosťou, kto
rou prekryli i niektor é ume lecké ne
dQSta tky [súhra , zvuková nevyrovna
nosť), valn ým muzic!rovaním 11 pestros
ťou skladieb ich koncert vnášal poslu
cháčov do a tmosféry výchovných kon
certov bez slovného komentára. 

Mladý český umelec Lubom!r Bra bec 
z Prahy bol ďa lšlm h-osťom tohto letné
ho podujatia. je žiakom Milana Zelenku, 

ktorého pedagogický i umelecký vplyv 
je na jeho interpretácii zja vný. L. Brll
bec je typ intelektuálneho , vyspelou 
technikou dis ponujúceho hráča s velkou 
dávkou prirodzenej muzikality. jeho pri
stup k interpretovaným dielam je ko
rektn ý. Sv<>jlch poslucháčov neoslňuje 
vonka jšlmi efe,kta mi, ale ich upúta ne
vtie ravou suverenito u založenou na do · 
konal-om ovlád anl nástroja. j. Dowland, 
F. Sor, j. S. Bach, H. Villa-Lobos, M. 
Castelnuovo-Tedesca tvorili náplň Brab
covho koncertu. S na jv!!čš!m zanletenlm 
však interpretova l Baltické miniatúry 
S. Bodorovej. 

Výborný bol i koncert ďalšieho čes
kého gitaristu Martina Myslivečka. Vyvá
žená dramaturgia jebo koncertu obsiah
la všetky štýlové obdobia až po siíčas
nosť. Najvýrazne jšie sa Mysllvečkov ta
lent a predovšetkým muzikalit a prejavili 
v interpretácii Rapsodických variácii na 
starú českú ľudovú pieseň Drevo se lis
tlm odlvá P. Ebena a v Capricciu Diabo
l!cu M. Castelnuovo-Tedesca. 

S veľkým zá ujmom bol očakávaný zá
verečný koncert uruguayského g ita ristu. 
Fernanda Quirogu. Zazneli na t'íom vý
lučne diela súčasné a :keďže v bulletine 
neboli o nich ni jaké informácie, môžem 
ten predpokladať, že to boli skladby ju
hoamerických skla daterov. Dramaturgic
kým prínosom jeho koncertu bolo uve
denie Nocturnatu, op. 70. B. Brittena, 
ktoré nám odokrylo ďalšiu tvár tohto 
významného skladatera. Co ešte dodať 
ku koncertu F. Quirogu? jeho hra je 
t echnicky dokonalá, svoj nástroj ovláda 
s intelektuálnym nadhľadom. Výrazová 
šká la interpret<Jva ných skla dieb však bo
la dosť jednotvá rna , zrejme prá ve jedno
s trannou dramaturgiou. 

Závewm sa vnucuje myšlienka, že by 
bolo v!tané, ikeby sme na budúcom š ies
tom ročn!ku Dn! gitarovej hudby počuli 
!lsp:o!''l jedného s lovenského git aristu. Ci 
je to že la nie sná ď nesplnitelné? 

-rta-

Konéertný cyklus 
SHF a GMB KONCERTY V KLARISKÁCH Nad XV. prehliadkou mladých 

ko~certných umelcov 
I keď sa Koiické kvar

teto nepredstavilo bra ti
slavskému publiku na 
tohtoročnom Kult úrnom 
lete po prvý raz a jeho 
doposia l presvedčivé vý
ikony sú už trad ične zá
rukou spontá nneho muzi
c!rovania vysokej kvality, 
koncert v Klar iskácil 
( dľ'la 15. júna ), žia ľ, pri
lákal iba ma lú hŕstku 
poslucháčov. Zato však 
ti , ktor! prišli, akiste ne
olutovali. Sláčikové kvar
teto v zloženi O. Lewlt, 
M. Jirout, J. Kýška a J. 
jánošlk sa i tentoraz pr P. 
zentovalo prec!znym na · 
študovanlm diel rôznych 
štýlových obdobi ( j. Ma
lovec, W. A. Mozart, C. 
Debussy, v prldavku j. 
Haydn]. Vir tuozita jed
notlivých čl enov cit livo 
podriadená vďaka rovna
kému interpretačn ému 
prfstupu a zmys lu pre 
komornú súhru spolu so 
s pontánnou muz.i•kalitou 
a vycibreným vkusom 
nám . ot voril i brá ny do 
svet-a tónov v tej naJ· 
uš rachtile jše j, najčistej 
šej podobe. 

Už v úvodnom, prie
zračne vycizelo vanom 
s l áčikovom kvar tete l
Malovca l Meditazioni 
notture e coda] umelci 
st rhujúco, no pritom s 
nesmiernym šar mom a s 
obdivuhodnou radosťou 
muzicírovať , potvrdili 
svoj zástoj v o blasti in
t erpretácie súčasnej slo 
venskej komorne j tvorby. 
Vkus ne, citlivo, pritom 
však pra vdivo pretlmoč i

ll nosta lg ickú, lyricko
meditat!vn u a tmosfér u 
toht<> v závere tak šiba l
sky úsmevného die la. 
Ani v Mozartovom Sláči
kovom kvartete C dur 
(KV 41i5 l nezosta li účin
kujúci poslucháči nič dlž
nl a úvodná vysoká in
terpretačná úroveií ne
pokles la, . skôr naopak. 
Bez zvyšku sa vyrovnali 
s techniCiky i výrazovo 
ne!ahk ým "<>rieškom". 
Ich Disonantné kvart eto 
( tento podtitul s kladba 
z!skala až dodatočne, 
akiste pre časté chroma · 
tické post upy a na s vo
ju dobu odvážne celkové 
riešenie har mónie ) bolo 
v súhre takmer dokona
le vyvážené ( neprehna
ná intenzita výrazove j 
zložky na jedne j a , sa
mozrejme, t echnické bri-

la ntnosť na druhej stra
ne ]. Nechýbalo ani pre· 
potrebné vnútorné na pil
tie a lntonačná čistota. 
Celú škálu svojho inter
pre t ačného umenia , mož
nosti zvukových nuansov, 
ktoré sme v MozartoV! 
mohli iba tušiť, jedineč 
né dynamické rozpätie. a 
schopnos ť intenz lvneho 
výrazu súbor s noblesou 
predviedol v záverečnom 

Sláčikovom kvart,ete 
g mol, op. 10 C. Debussy
ho. Umelci práve tu jed
noznačne potvrd ili, že sú 
s úborom veľk ej tónovej 
!kultúry a krásneho kva r
tetového zvuku. 

V. FEDOROVOVÄ 

nie, oživujúce každú frá 
zu a osviežujúce š týlovú 
interpretačnú normu, bo
li základom pOva bného 
vyznenia diela. Nepo
chybne inter esantné bo
lo uvedenie ra ného opu
s u Josepha Haydna, jeho 
Sonáty pre dvoje husH a 
kla vlr, op. 8, č. 3, kde 
s i poslucháč m<>hol rlob
r e uvedomiť, a kým obrov
ským vývojom preš ie l 
tento plodný autor. Za 
čln a! velmi skromne! 
Dielku, kde jednoznačne 
vedú prvé husle , sa do
stalo po všetkých strán
kach adekvátneho pre tl
močenia, pričom upútal 
najm!! okr úhly, pekný 
tón A. Hôlblingove j, ob· 
lúkové "doťahovanie" 

Husrové duo manielov Holblingovcov. 

Na koncer te v Klar is
kách ( 27. júla l <Jslávili 
svo j "comeback" na pó
dium manželia Anna a 
Quido Hiilblingovci, hus
ľové duo, ktoré sa už za
čiatkom sedemdesia tych 
rokov dokázalo výrazne 
presad iť doma i v zahra
nič!. Neskôr pôsobiii 
Hôlblingovci v Sloven
skom komornom orches·
tri a v súčasnosti majú 
op!!ť možnosť uplatniť 
svoje sólistické amblcie, 
k čomu obidvaja ma jú 
všetky predpoklady. 

Recenzova ný koncert 
o tvorili Sonátou pre dvo
je husll a gitaru a mol 
od G. Ph. Telema nna , kr.le 
im bol partnerom gita
r ista Alois Me nš ik. Zvu
ková vyravnanost, zna
menitá s úhra a presvetť

.čivé muziJkantské poda -

Snimka : M. Vojtek 

mot!vov, decentný a plne 
sústredený výkon kla vi
r istu Mariána Lapšanské
ho. Opäť doká zal svoj je
dinečný zmysel pre !ko
mornú hru, vyťažil nj z 
chudobného pa rtu maxi
mum. Inšpiratívne sa tiež 
podie ľa l na stvárnen í 
Musiky giocosy per due 
violini e pianoforte od 
Hanuia Domanského. Tú
to vydarenú sk ladbu, pri
nášajúcu v priezračne 
č iste j podobe dva póly 
Domanského myslenia -
h ravý vtip a meditatív
nosť , poda li Hol bllngovci 
osobite. Oprot i už zafixo
vanej inter pre tácii (A. 
Plask tt>ová, V. Šimč isko, 
H. c;,ifforová ] priniesli 
niekoľko originá lnych de
ta ilov. pr edovšetký'm 
však dominova l ich zá
kladný posto j: nevyš li z 
kontrastu, poskytnutého 
textom, ale skôr sa s na
žil i prepojiť ()b!dve vý-

razové polohy. Vtip teda 
nebol pr lllš drsný a ly
r ika pr!liš pre jemnelá , 
vd aka čomu sa hudba do
sta la do priam klasicis
tioky vyznievajúcej po
hody. Netreba azda ani 
hovor i! o pr votriednom 
inštr umentálnom zvlád· 
nutl predl'OhY, pretože 
bolo zja vné, že všetci- · 
tra ja umelci s i po tejto 
stránke zaslúžia absolu
tórium. Podobne možno 
hovoriť aj o sk ladbe Igo-
ra Dibáka Canto spaven
toso per due violino a o 
výbere zo 44 duet pre 
dvoje huslí od B. Bart6-
ka. V nich Hälblingovci 
pre javili veľký zmysel 
pre súčasnú hudbu, kto· 
rá je v ich r epertoári 
ho jne zastúpená. jedinú 
výhradu možno azda ad
resovať na margo drama 
turgie - . pri všetkej 
úcte k Bar tókovi sú jeh o 
duetá predsa len pr imá r-
ne inštr uktlvne, uč ia mo-
dernej varne j polyfónii a 
z nej vznika júc im súzvu
kom a pret o ich zara de
nie na záver progra mu 
je diskutabilné. Viac by 
sa tam v te jto konšte lá-
cii bola hodi la Doman
ského skladba. Pekne 
na všt!ven ý koncert mal 
úspech a treba sa len te-
š i ť na da lšie vys túpen ia 
Hôlblingovcov - sú vý
bornými, hudbu cítiaci-
mi muzilkantmi, navzá
jom kompatibilnými (v 
Telemannovi hra l pr vý 
par t Quido, v Ha ydn<Jv i 
Anna] a ich nást ro jov á 
pripravenosť je špičková: 

s ú tu teda všetky záruky 
ďalšieho umeleckého roz
vo ja. 

( Dokončenie zo 4. str . ) 
vznikol ešte na K<Jnzervatóriu v Bra tislave a tera z všet· 
ci jeho člénovla študujú na VŠMU, sa čoraz častejšie 
za pisuje do pravidelného koncertného života a je oven
čený i niekoľkým! súťažnými íis pechmi. Vynikajúca bo
la interpretác ia Hud by pre štyri sláčikové nástroje Ota 
Ferenczyho, Schubertova 2. sláč ikové kvarteto , op. 125 
nnpr iek ve!kému umeleckému nadhladu, výrazove j i dy-

. l!Amickej .plastično.sti, o dha lilo viacero intonačných ne
dôslednosti, na odstráneni ktorých bude treba sústavne 
pracova ť. To je však jediná výhrada voči Interpretáci! 
tohto mimoriadne ambiciózneh<J kva rte ta. 

Partnerský Zväz českých skladatel ov posla l na toh
toročnú Preh liadku okrem spevá k·ov - účastnikov súťa
že M. Schneidra-Trnavského, o ktorých sme už plsali -
aj ďalšieh umelcov vysoke j interpretačnej úrovne. Pred
stavili sa dva prvotriedne s úbor y a výborný sólista. 
Ba rock Jazz Quintet l Jifl Hlaváč - klarinet, Jan Adam 

. - hoboj, Eduard Spáčil - klavlr, Frantiiek Uhlil' -
·• kontrabas, Ivan Dominák - bicie l je zostavený z mu

zi•kantov v to m na jpôvodnejšom zmysle slova. Pr irodze
né hudobné cltenie a vzájomná zohratosť boli charak
teristickými znakmi s úbor u. Každý z č lenov je virtuózom 
svojho nást~o ja, súčasne prlspôsobivým kolektívnym 
hráčom. Právom ziska! s úbor náklonnosť viacer ých čes
k ých skl adateľov , ktor! komponujú priamo preň -
P. Blatný, ·r. Loudová , A. Fr ledl , K. Velebný, V. Kučera, 
F. Uhlii' a ďalši. Dobre navštlvený koncert bol ožlve
nim Prehliadky a bolo zážitkom pozorovať , ako sa hudba 
na pódiu inter pretu je v tvo r ive j a tmosfére, muzikant
sky plnOikrvne. Syntéza klas ic ke j a džezovej interpretácie 
bola veľmi pôsobivá. V repertoári súboru má významné 
zastúpenie súčasná h udba, pret o snáď už len pr e zacho
v,anie pôv<Jdného názvu súboru figuruje v t'í.Om s lovo 
barok. 
Záverečný koncer t Prehliadky pat ril op!!t českým m 

terpretom. Vio lista Jan Peruiika podal sús tredený a po 
dramaturg ickej i umelecke j st ránke hodnotný výkon. 
Predviedol meditáciu pre violu-sólo Gila , Romel Sylvie 
Bodorovej a Sonátu pr e violu a klavír, .<Jp. 147 Dmitrija 
Sosta koviča (na klav lr i mu bol r ovnocenným pa rtner om 
Frantiiek Kiida ]. Skromný pri tlmen ý tón violy sa zried
ka objavuje na r ecltá lovom pódiu, v rukách umelcov 
takých vlastnosti, akými sa prejavil PlíruŠika, by sme ho 
tam radi videli časte jš ie . Ko morná kva rtetová hra je už 
historicky v Cechách na vysoke j úrovni. Stafetu dôsto jne 
prebera jú mla d! umelci a medzi nich patri a j Kubfnovo 
kvarteto l Ludek Cap - prvé husle, )an Niederle -
druhé husle, Pavel Vítek - viola, Jii'l Zednlček - vio
lončelo) . Predstavilo sa Ba ladou pre sláčikové kvarteto 
Ivana Kaš l!ka a Sláčikovým kvartetom C dur, o p. 33 -
Vtáčlm - josepha Haydna. Hlavne priezračný, na súhru 
veľm! chúlq_stivý a nič "neodpúšťa)úci" Haydn preveril 
kva lity súboru. V oboch skladbách si tito česk ! umelci. 
vys lúžili a bsolutórium. 

·-.v. LIPPOLDOVÄ 
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Keď v roku 1885, rok pred svojou 
smrťou, prišiel Ferenc Liszt naposledy 
do Bratislavy, sprevádzal ho jeho žiak 
August Strada!. Lisz ta vtedy v Brati
slave obklopilo· niekoľko · významných 
osobností a nedalo sa preto očakávať, 
že liszt ovská literatúra zazn amená meno 
mladého neznámeho klaviristu. O Stra
datovej pr!torr.bnosti sa dozvedáme z jeho 
vlastných spó1'nienok, v kto rých podrob
ne opisu je priebeh Lisztove j návš tevy. 
Ako je známe, Liszt s~ tu streto l s 1\.n
tonom Rubinsteinom, ktorý chysta l kon
cert v prospech Hummelovho pomníku. 
Dodnes sú pre n ás zaujímavé glosy, kto
rými Strada! sprevádzal Lisztov brati
slavský pobyt, Rubinsteinov koncert a 
ostatné okolnosti olkolo prítomnosti týc h
t•o dvoch veľkých umelcov a vynikajú
cich klavi ristov. 

Pr i čftaní Stradalových spomieno l< je, 
pravda , treba mať na zreteli, že ich pí
sal Lisztov žiak a jeho bezvýhradne 
oddaný ctiteľ, ktorý sa sám chystal na 
koncertnú dráhu a tým bol formovaný 
i jeho pohľad na t echniku a interpretá
ciu iných klaviristov. O Rubinsteinovom 
lwncert:e píše Strada! doslova: "Rubin
stein, ktorého sprevádzalo šesť vieden-

ktorý predtým mesto už veľa ráz nav
štívil a pre javoval mu vždy celkom ne
Ztlstreto svo je sympatie. Veď Bratislava 
bola svedkom jeho !koncertu v roku 1820, 
kto rý ovplyvnil celý ďalší život začína
júceho umelca. Bola mu preto i tentoraz 
preukazovaná všetka úcta a pozornosť , 
a to nielen zo strany hostiteľov, ale i 
od samotného Antona Rubinsteina. Na 
záverečnej recepcii predniesol zástupca 
B rat islavčanov prejav, v ktorom o. i. po
vedal: "Krásne dni prežila Br atislava, 
ked Ferenc Liszt hral v prospech Hum
melovho pomníka. Ale taký krásny dei'í, 
a ko je dnešný, ešte nezažila , pret ože s a 
tu spojili traja naj väčší majstri klavír
nej hry: Liszt, Rubinstein a Lesche titz
ky" . Na t ieto lichotivé slová odpovedal 
Ru binstein slovami: · "Ďakujem za prlpi
tok, ale necítim sa hodný, aby som bol 
menovaný jedným dychum s Lisztom. 
Dnes som cvičil a ko obyčajný vo jak pred 
svojím poľným maršál om". (Citované po
d ľa A. Stra da la.) 

August Strada! patril medzi posled
ných šiestich žiakov, kt-orí sa zišli u 
starého, chorého a často už' za tr p;knu té 
h>o Liszta na sklonku jeho živo ta . · Na
rodil sa 17. mája 1860 v Tepl iciac h v August Strada!. Snímka: B. Plevk.a 

transkripcia koncertu cl mol W. Friede
manita Bacha mal a veľký ohlas a hra li 
ju poprední súčasní virtuózi - Gälle
r ich, Sauer, Ansorge, Stavenhagen, La
mond, Cortot - v Európe i Amer ike, v 
Japonsku i v Austrál ii. 

Na transkripc iách, ktorých vytvoril asi 
250 , pracoval St rada! až do kopca svo j
ho života. Zomrel 13. marca 1930 v Krás
nej Lipe v severn ých Cechách, kde žil 
od roku 1919 a pôsobil tam ako klavír
ny pedagóg. Udržiava l početnú !korešpon
denciu s mnohými hudobnými umelcami 
a publicistami a jeho pfsomná pozosta
losť sa sčasti zachovala. Nachádzame v. 
n e j i list z Bratisl avy, . ktorý dokumen
t uje nielen lisztovský kult v Bratislave , 
ale hovorí tiež o Mm, že tu boli zná
me a hrané i Stradalove transkripcie. 
Dňa 23. mája 1923 píše Stradalovi 

dr . Kar ol Kontšek, že 3. januára t oho ro· 
ku uspor ia dal v Bra tislave Liszt ov večer. 
Prikladá vytlačený program, ktorý nás 
inf-o rmuje o tom, že K. Kont šek hral 
Lisztove skladby a Str adalove t ranskrip
c ie. Pisateľ ďale j uvádza, že na súkrom
ných večeroch hrá Stradalove úpravy 
Wagnera, Schuberta a Berlioza. 

Je tu i zmluva s bratislavs~ým Radio
journalom z l. . júla 1929, ktorú takis to 

Ferenc Liszt očami svojho žiaka 
· vyhotovil dr. K. Kontšek a podpísal Rup

peldt . Podľa nej mal Strada! vystúpiť v 
bratislavskom vysielaní 11. 7. 1929 a 
mal z ahrať svoju skladbu V búr1ke a 
transkripciu Wagnerove j smútočne j hud
by zo Súmraku bo·hov. Bolo t o necelý 
ro l< pred jeho smrťou, kedy . bol už dosť 
ťažko ch orý a verejne nevystupoval, nie 
je preto isté, či, sa konce rt uskutočnil. 

V Strada lových rodinných fotoalbumoch 
sú sice zaradené a matérske snímky s 
bratislavskými motivami včltane poh ľadu 

na Lisztovu sochu pri Dóme sv. Mar
tina, chýbajú im však akékoľvek časové 

údaje. 

ských filha~;monikov, začal Hummelo
vým .Septetom; hral veľkolepo. Nasle 
dovala Beethovenova Sonáta c is mol a 
po nej zahral s Theodorom Leschetitz
kým štvorručne Hummelovu Sonátu. Po
tom Rubinstein predniesol Sonátu b mol 
(Chopin) a nieko.fko Chopinových ma-

. lých v,ecí. Na programe nebolo nijäké 
Lisztovu dielo. Chopinove skladby hral 
Rubinstein rovnako prekrásne. Prednes 
Sonáty cis mol nebol však na te j istej 
výške. Pretože potlesk na záver nemal 
konca, Rubinste in pridal Lisztov Valse 
Capri ce a Etudu Des dur" . 

K predveden iu týchto Lisztových ~kla 
dieb má St rada! výhrady, pretože mal 
ešte na pamäti, ako ich nedávno hral 
sám skladateľ . Rubinste in podľa Strada· 
la nebol pri všetkej svojej veľkosti pra · 
vým lisztovským interpretom, niektoré 
pasáže hra l nečisto a bez poézie, tempo 
bolo príliš rýchle. ( Rubinstein sk utočne 
ne bol obdivovateľom Liszt,ovej hudby c1 

ne tajil sa tým ani vo svoj ich pamätiach.) 
Napriek týmto kritickým poznámkam po
važoval však Strada! Rubisteina za veľ
kého klaviristu a jeho fotograf ia trva lo 
zdobila Stradalovu pracovľíu. Zo Strflda
Lových l'iadkov je však zrejmé, že Ru .. 
binsteinov i vyč ítal, že do programu bra
tis lavského koncertu, na ktorom sa Liszt 
oso lme zúčastnil, nezaradil - · s výnim
ko u prídavku - ani jednu jeho s klad
bu. 

je to iste trochu prekvapujúce, pre
tože s tredo bodom tejto historickej hu
dobnej uda los ti Bratislavy bol v .Prvom 
rade sedemdesiatštyriročný Ferenc Liszt, 

čechách a po matur ite na gymnáziu v 
Litom1H'ic iach odiš iel študovať právo clo 
Viedne. Klavír a hudobnú teóriu študoval 
u profesorov viedenského konzervatór ia 
Antona Doora, Th eodora Leschetitzkého 
a Antona Brucknera. Na jesei'í roku 1881 
sa stal žiakom Ferenca Liszta, s kto
rým sa potom - až do jeho smrti -
striedavo zdrž iaval vo Weimare, Buda
peš ti a v Ríme. 

S niekol'kými jeho obr'úbenými žiakmi, 
najmä Augustom Gällerichom a Linou 
Schmalhausenovou, robil Strada! Liszta
vi podľa potreby spoločníka, sekretá rél 
i "osobného interperta", keď bolo potreb
né predviesť nové Lisztove sk ladby v 
súkromne j spoločnos ti a le bo na verej
ných koncertoc h. Liszt obvykle už len 
symbolicikY predviedol krátku skladbu· 
alebo úryvok a' predvedenie diela prene
cha l svojim mladým klaviristom. Sedel 
pritom blízko klavíru vedľa interp reta, 
a lebo ~tá! opretý o nástro j. Niektoré zo 
svojich neskorých s kladieb venoval tým
to svojim žiakom; Strada lovi dedikoval 
nokturno V snách ( En Reve ). 

St rada! stál so svojimi kolegami Lisz
tovi po boku v jeho · na j ťažšlch rokoch, 
kedy n a neho doliehali nie len fyzické 
útrapy (silná únav.a, slabnúci zrak ). ale 
í starosti psychického rázu, Ukázalo sa, 
že Liszt je vlastne človekom bez domo
va, alebo - čo je to isté - jeho domov 
bol ta~kisto vo Weimare a ko v Buda
pešti a lebo v Ríme. Mal milenky i vlast 
né deti , nemal však manže lstvo a rodi
nu. Priate ľov ubúdalo úmerne s jeho 
starobou i poklesom popula rity. Azda 

naJVIac ho ťažilo, keď na svoj ich ces
tách zisťoval , ako sa na neho zabúda, 
a ako málo je uvádzaná jeho hudba. Ne
bo la na programe a ni vtedy, keď bol 
niekde na jeho p.očesť uspor iadaný ko n
cert. Ako uvádza August Strada!, Lisz t 
ku koncu života ľpel na svojich s klad
bách, rád sa započúval clo svojej hud

' by . . ' 

A. Strada! zasvätil svo j život popu
larizácii Lisztovej osobnosti a jeho die
la. Od počiatku hral na svo jich koncer
toch prevažne Lisztove skladby a jeho 
t ranskripcie a získa l si meno špeciali
zovaného lisztovskéh.o !klaviristu. Absol
voval desiatky vystúpen! v najväčšich 
európskych mest ách - Viedni, Pariži, 
Londýne, Berlíne, Prahe a v mnoh ých 
ďalších hudobných centrách. Dráhu kla
vlrneho virtuóza však pomerne skoro 
ukončil, hoci jeho koncer ty boli pri jlma
né publikom so záujmom a súd,obou kri
tikou boli väčšinou veľmi pozitfvne hod
noten é, ako t•o dokazujú zachované no
vinové výstrižky. 

Strada! po 12 rokoch · opúšťa koncertné 
slerte (určitú úlohu v tom zohr alo ai 
jeho podlomené zdravie l a uchyľuje sa 
do zátišia svojho viedenského domova , 
aby sa venoval len kompozičnej práci. 
Už na' svojich prvých koncertoch uvie
do l niekoľk·o vlastných úprav skladieb 
iných auto rov pre kl avlr a tieto diela 
sa u súdobých umelcov str etli s t.akým 
záu jmom, že St rada love transkripcie boli 
rýchlo za sebou vydávan é najväčšími 
nakladateľským i domami vo Viedni, Lip · 
s ku, Berlíne. Hneď prvá Stradalova 

Stradalova pozosta l osť je dnes uložená 
v mestsk-om múzeu v Rum burku a -obsa
huje vera zaujímavých dokumentov: pro
gramy koncert:ov, plagáty, listy , r ecen
zie, fotografie, notové r U!kopisy i vytla
čené skladby, ktoré svedčia nielen o bo
hatom a plodnom živote Augusta Stra 
da la (za svoju celoživotnú prácu bol 
vyznamenan ý š tátnou cenou Cesk•osloven
skej r epubliky roku 1928 l.. ale sú i prí
spevkom k histórii klavlr.nej hry za tak
mer po lovicu storočia po Lisztove j smrtí. 
V Str.ada lovej pozosta lost i je aj jeden 
Liszt ov list (z 24. 9. 1885], adresovaný 
Stradalovi, Llsztova fotografia s veno
vanfm, odborná knižnic a s početnou wag
nerovskou a lisztovsk,ou literatúrou a 
knižne vydané pamäti Augusta Stradala 
"Erinnerungen an Franz Liszt" publ ika· 
vuné v Berne rok u 1929 a nekriticky pí
sané spomienky Stradalovej manžel,ky 
Hildegurdy "Aug us t Strada! Lebensbild" 
Z \ OkU 1934. 

BOHUMIL PLEVKA 

RIEGER-KLOSS OP. 3515 V PlEŠŤ ANOCH 

Tvorca návrhu zvukovo-umeleckej dispo.zície dr. Ferdi
nand Klinda pri novom organe . 

Diía l. augusta t. r. bo l sk,olaudovaný a vere jne pred
ve dený nový koncertný .o rgan v piešťanSikom Dome ume
niu Slovenskej filharmónie. S jeho postavením sa síce 
v pôvodnom projekte nerát alo, ale keď s a Dom umenia 
dostal do správy Slovenskej filha rmónie, vynorila sa 
aj otázka organa. Dnes je už totiž všade celkom sa mo
zrejmé, že tento nást roj patr i k štanda rdnému vyba 
veniu koncertných sáL A tak v le te mku 1979 objedna la 
Slovenská fil harmónia organ v závode Varhuny Krnov. 
Vypracovaním návrhu zvukovo-umeleckej dispozície bol 
poverený náš p.opredný organista a znalec problemat iky 
dr, Ferdinand K linda. 

Každý organ je postavený pre individuálny pr ies tor, 
t akže vyžaduje a j ind ivid uálny návrh. V tom tkvie jedi
nečnosť a neopakov ateľnosť jednotlivých nástrojov. Pr i 
piešťé.!nskom organe bolo t reba zohľadniť aj požiadav•ku, 
aby jeho konštrukc ia neprekážala ostatným produkciá m, 
najmä scénickým. Nakoniec s a zv-olilo dosť neobvyklé 
riešenie: organ sa r ozdelil do dvoch javiskových pm·tá
lov, vzdia lených od seba skoro 19 met rov, čo predsta
vu je ce lú šírku javiska. Tot'o riešenie s.a ukázalo vý
hodné z viacerých dôvodov. Docielilo s a optimá lne zvu
kové vyžl!!:ovanie do sály bez toho, aby sa časť zvuku 
st rácala d:o p.ovraziska (ako pri orchestrálnych 1<-on
certoch ), a navyše pri hre vzniká veľmi zaujímavý a v 
n.ajr:ozličnejšej literatúre využiteľný ste reoefelkt zvuku. 
To je zároveň zv láštnosťou a osob itosťou toh to organa . 
Napriek tomu, že n ástr -o j musel byť koncipovaný úspor
ne, poskytuje širokú škálu farieb a výrazových možnosti 
pre interpretáciu najnáročnejše j hudobnej literatúry. 

Organ · má 3 manuály a pedál, 26 registrov, 4 vo ľné 
kombinácie a ďalšie pomocné zariadenia. Počet ·la biál
nych a j azýčkových píšťal je približn e 2000; ma jú r oz
ličné tvary a menzúry a sú zhotovené z dreva a cínu. 
Tónová a registr ová traktúra je elektromagnetická, 
vzdušn ice zásuvkové. Hracl stôl je prenosný. Konšt ruk 
térom organa je Ing. Bohumil Pláns ký. 

Zmienku si zaslúži a j intonácia organa, kto rá je mi
moriadn e dôležitá. Tu ne ide iba o správne vy laden ie 
výš ky tónu, a le a j o farbu, silu a zastúpen ie vyšš ích 
harm~nických tónov. Pritom zvuk každe j píš ťaly musí 
zodpovedať je j vymedzenej funlkcii v rámci celého ná
stroja. No . a, pr ir odzen e, t reba whľadniť aj a kustick é 
podmienky miestnosti. V P i ešť a noch prac'Ovali dvaja in -

Deta ilný pohľad na manuály a registre. 
Snímky: M. Ottinger 

tonér i, známi a vyhľadávaní odborníci., bratia Vitás
kovci. Výsledok ich práce na piešťanskom organe sa 
všeobecn e hodnoti veľmi kladne. 

Skoda, že architekt nedodal výtvarný návrh na pros
pekt nástroja. Organ t akto - i keď sa n a ľíom už kon
cert uje - nemožno považovať za dokončený. Verime, 
že uvede ný nedostatok s a pod.arl v krátkom č ase ud
strániť. 

Dramaturgia veľmi pohotovo za radila na mesiac august 
cyklus letných organových koncertov, na !ktorom sa 
predst avili dr. Ferdinand Klin da, Anna . Zúr iková, Minor u 
Yoshida z Japonska a Milan Slechta. Tieto podu jatia 
sa stali nielen previerkou nového nástroja v k•oncer tnei 
praxi, a le boli a j sondou k zisteniu záu jmu obecenstva 
o organovú hudb~. Možno jednoznačne konštatova ť, že 
cyklus letných organových koncert ov - aj vďaka lwa
litným interpretom - persvedčivo demonšt roval pred
nosti nového nástroja a stretol sa s priaznivým ohlasom 
početných n ávšt evníkov. 

Postavenie organa v Dome umenia Sl,ovenskej filhar
mónie je cenným príspevk•Oln k obohateniu koncer tn ého 
života v P ieš ťanoch o novú žánrovú oblas ť hudby. Vzhľa
dom k veľmi malému poč tu koncertných organov na 
Slovensku treba jeho pr ínos chápať a j v r elá ciách oveľ a 
širš ieh než lokáln ych. 

KORNEL DUFFEK 


