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Panoráma Bratislavy l detail). Medi rytina G. 8. Probllta 
podla ll. B. Wernera, asi 17i0. 

Zo zachovaných sprúv vieme, že v obd<Jbí klasic izmu 
bol i na Slovensku predvedené tn kmer v~etky najvýzna m
nejši e Mozarto•vH oper y. Cent r ami operného diania Slo · 
venska te j doby boli Br atislava a Košice. · 

Správu bratislovskýcll novl n Pressburger Zeitung z.o 
d t'ia 15. dBce mbt·a 1773 uyádza, že Wuhrovi:t spoločnos t 
predviedla ll. decembrél 1773 za účast i Alberta Tešln
skeho. jeho manželky u početn ej vysuke j šlachty Geble
rovu drámu Thamos, Kon ig in Ägypten. O hudbe. k tor e j 
at~ tor nie j e uvedený, sa komentá tor novín v yjud r il 
vefmi pochvn lne, pričom zdôr uzni l mimoriad ny ús pech 
predst avenin. Súhlasne s K. Benyuvszkým a E. Ma joro m 
možn o pr edpokladať , že au torom hudby bol W. A. Mo
zart. MenovHné Mozartovu di elo (KV 345 J, k tor ého pt•vé 
znenie dokonči l skladateľ v nesko rých le tných mnsiacoc h 
n lebo na jeseii r ok u 1773, bolo tak Zl'ejme po prvý raz 
uvedené v Bratislave, a to e~te pred viedenskou pre
miét'ou r ok u 1774. 

Mozartov Die Ent fuhrung nus dem Serail (KV 384] 
zaznel po prvý raz na pôde Uhor sku v 13ratisl uve 13. jú
na 1785 z6sl uhou hudobn jkov grófa Johanna Erdodyho 
vednných Jozefom Ch udým. Bolo to len tr i roky po v ie· 
denskej premiéru dielu. Opera mHl n v Brot isl uve v ro ku 
svojej pr emiéry f:Jš te ú j p·ii ť r t.'pr ·iz. Okrem te jto skuto ť:· 

nosti bolo cltllwzorn neo byča j n P. h o úspechu inscenácie je j 
zno vuuvecltmif:J ! v nusledu júco m roku. Koš ické cl ivacll.o 
malo zase primát v prvom uveclen f maďarského prekla· 
du oper y di111 13. fnbruáru 1833 za s poluúč inkova nin 
spe9áčky Déryove j. Treba ale pripomenúť , že na košickej 
scéne za'radii oper u do pr.ogt•umu u~ v rokoch 1789-
1792 Heinrich Bulla 11 parom v t'Ok och 1804-1807 Vác
lav Mi hule. 

O opere W. A. Mozu rta Le Nozze di F igaro [ KV 492) 
v ieme, že sa hnila v Košiciach v rokoch 1810 - 1811. 

D.on Ciiovu nni [ KV 527 l bo l ·údaj tH~ pt•ecl vedený v Bra
tislavtl v roku 1789 spo l očnosťou H ubť~ rto Kurn pftl. Die
lo tu zaznelo pot(JI11 26. dP.cembi.'!l l 7H8 a "o·päť v roku 
1825 záslu hou Augusta Stôgera. V Košic iach hrali oper u 
H j v m k och l 806. 1811, 1819 a v roku 1834 .. Z au Jlmavél 
je sp1·tiva o je j uvedení v Prešove v junuári 1798 spoloč· 
nosťou F'nt nzu Ncubnueru. 

O tri ro.ky skôr u.ko v Bratislave ( 26. ťBbruára 17971 

ateľský odkaz 
• A. Mozarta a Slovensi(O 

Popri j . Haydnovi pa trll k n~:~ jvplyvnejším eur ópskym 
skladntelom obd·obia klasicizmu ha Slovensku Wolfga ng 
Amadeus Mozart. Dôvodom pret o, aby sme si opätovne 
pripomenuli r ozsah závažnosti vp lyvu tvorby tohto skla
dateru na formovanie hudobnej kultúry klasicizmu nu 
Slovensku sa stalo tohtoročné dece mbrové vý roč ie ·-
190 rokov o d smrti. 

Druhý z trojice h lävných r ep t·ezentantov viedensk ého 
kLasic izmu - Wolfgang Am adeus Mozart ( 1756- 1791 l -
nuv št!vll Slovensko, r esp. Brati sltwu, len r az. Vtedajsi 
Pressburg sa tak stal jediným mes tom Uhorsk a, v kt:ororn 
sn W. A. Mozart zdržiaval. Bt·a tislavská návšteva Leo
p"Olda Mozart a a jeho vtedy 6-r{)čného syna sa uskutoč -
n ite - pravdepodobne na pozvanie grófskej r.Qdlny 
Pfllffy a snáď i Amadé - v nadväzoost i na prvé velké 
koncertné turné ch lapca na viedenský clslirSky dvor. 
P{)byt Wolfganga Amadea v Bratislav e dokumentujú dva 
listy Leopol da Mozarta adresované pria telov i Lorenzov1 
H agennuerovi clo Salzburgu. V prvom z nich , dotova
no m vo Viedni 10. decembra 1762 L. Mozart piše: " .. . ·le 
nás ul zo tri týlldne pozývajú, aby sme po Poi!a,tl Panov 
Márie pricestovali da Bratisl avy. Toto pozvanie elite stup· 
ňovali, keď sme na c isárave narodeniny sedeli pri obe· 
d·e a hovorili s uhorskými vermolmi. Zajtra teda cestu· 
jeme do Bra tislavy; viac a·ko 8 dnl tam vtak nemie-nime 
ostať ... " Z druhého viedenského listu L. Mozarta za di\n 
29. decembra 1762 vieme, že pôvodne plánovaný osem
dň{)V 9 pobyt Mozartovcov v Brat isl ave, k t or 9 mal trva ť 
do 20. decembra, sa predlžll a o dchod sa presunul 
nu 24. december. " .... S Bratislavou sme sa teda roll ú· 
ilili na Stedrý deň ráno o pol deviatej a vei!er o pol 
deviatej sme boli vo V iedni na byte. Naše cestovanie 
nebolo vefmi prfjemné, l ebo hoci aj bola cesta Jamnnu
tá, bola plná hlbokých jám a kofajl ... " - t akto si sp.o
mlna na cestu z Bratislavy do Viedne L. Morert. Ani 
z listov, ani z iných dobov9ch d.Qkumentov sa nedozve
dáme o mieste či miestach brat islavského ilčinkovania 
W. A. Mozarta, o predvedenom reper toári a úspechoch 
"zázračného dieťa ťa". Vzh l adom na pred.pokladaných 
poz9vatelov možno usudzovať, že chlapec mohol vystú
piť predovšetkým v palácoch rodin y Pálffy a že sk l adby 
n i m predvedené sa podstatnej šie neliši ll od tých. k to· 
rým v olktóbri toho Istého r·oku tl iesk al cislirs·k y dvm· 
v neďal ekej Vi edni. 

Bratislava sa v korešpond~mcil W. A. Mozarta. sporní· 
n a ešte raz, a to v súvislosti s nemec·kým huslistom 
F. Kreibichom. V liste sk l adatera zo di1a 21. augusta 
1773 adresovanom svojej sestre Mo-zart poznamenliva : 
" den w i r von Press burg z u erst konnten" . 

predvi edol jo hann Chr istian Kuntz Mozurtovu Die Zau· 
berfli:i te (KV 620) v Kušiciuc:h (december l794]. Vo 
východoslovenskej metropo le bo la opera znovu rell li zo 
vaná aj v rokoch 1808- 1810, 1831. éJ 1832. V týchto sú· 
vislostiach sa ~i odn pripomenCtt. že libret ista opery 
E. Schikaneder pôsobil v Bratislave v r okoch 1782- 178,1 
vo f unkc i i div.ndelného riaditeru. 

P.Qs ied né operné dielo W. A. Moz11r ta La Clemenzn el i 
Ti to (KV 621 l mn lo v Bratisl ave svo je pr vé uveden ie dila 
20. n 22. nov embra 1809 [ dv a mesiace po pražskej pr e
miére l. Raz to bolo pod názvom Di e Gute des Titus 
a druhý r az ak o La Clemenza di Tlto. Obe predstave
niu ball súčasťou veľ·kolepých <>sláv, ktoré uspor iada li 
predstnvitelin mesta Brutislavy pri pl'íležltosti uzavre
tia mieru V.Q Viedni. Prvé naštudovanie opery v méld.ar 
skej reči sa uskutočnil o v novembri 1830 v K{)šiciach. 

Uvádzan ie ostatn9ch d ie-J W. A. M{)zarta na SloveQsku 
v obdob! k l-asic izmu môžeme sledovnt n.njm!l z mozar tov
ských n.otových pamiat·ok , ktoré sa zachov ali na na
šom úze m!. Na najvýznamne jšie z n ich som upoz·omil<l 
už v·o svojo m prlsp f:Jv.k u Tvorba J. Hayd na, W. A. Mo· 
zart a .a ·L. v. Beeth,ovena na Siov·en sku v období k.l usi · 
c izmu - vo sv etle na jnovš!ch vý~kumov [Hudobný život, 
roč. XII. 1977, č. 23-24 ). preto sa na c~toova·n ý č l ánok 
na to mto mies te ni odvolávam. 

Kompozície W. A. M{)zarta inšpir-ovali viacer ých skla
dnt efov, k tori ooli svojou tvorbou prechadne ale bo ou
t r va lo spätí s územím Slo venska. Na melódiách Mozarta 
(z KV 501, 361, 620] budoval vi<tCer é svoje skladby v Bra· 
tisl a ve prechodne pôsobiac i j ur a j Dr užec·ký [ 1745 -
1819) . Jo hann Fusz [1777- -HI19 l vyd al o kolo r oku 1807 
vo Viedni Variácie na t ému menuetu z opery Don Glo· 
vanni. Zau j ímavý je údaj z Opern -Hand buch H. Rieman
na , :ktorý sa spájn s rok om 1795. Vz ťahuje sa n a nemec
kú operu Figar o bratisl avS'kého skladatero F. X. Tosta. 
V skutočnosti nešlo o operu, al e o piesňové vložky 
k Hiibner{)vej hre Die Hochzeit des Figaro uvedenej 
v Bratislave dľla l. }anuár a 1786. Podľa t vrden ia madar
sk ého muziko l óga E. Major a nemožno hladat súvislos ti 
medzi Tostovou n r ovnomennou Mozartovou operou, k to
rá mala pr emiéru l. máj a 1786 v-o V iedni. 

Napokon ešte spomen ieme dvoch skladate lov , r-odákov 
zo Slovenska. )ohnnn•a Nepomuka Hummela ( 1778-
1837), k rorého pri pravil Mozart v rokoch 1786- 1787 pre 
dráhu klnvirneho v.irtuózn. Hummel, ktor 9 bol nielen 
významným interpretom, a le aj propagátorom Mozartov
ho diel a, sa oko skladat er 'Ilechnl inšpirovať (v dielach 
op. 4, 34, 39, 63, 124 l tvo rbou svojho uč ite l a. Druh9m 
skladatel om bol banskošt iavnický r odlik a neskorši k a· 
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P.odobixňa W. A.. Mozarta z roku 171i2. Origi n~l je uh118· 
uf v Mo;sartovom mú:~:eu v ~abburgu . 

pel nlk ,kn iežuťa Lobkuwitzu v Pr ahe j én jowf Ri:isler 
( 1771-18131. Rl:lsler -okt'l:l !Tl a rrnngem~ntu Moznrt oÝých 
symfónií naplsn l a v PrahH vyda l ( 17881 vo svo jej cl obe 
ojedinelú Cantt~tP. aul' Mozarts Torl . 

Nu ši l'ení Moznrtovej hudby na Slovensku llJUlt v pr ie· 
behu t rva nia klasicizmu zásluhu mnohl hudobníci. k to
r i pôso bi li nielen v nnjvýzn·amnejších clobov~ch cen trúcn, 
nie k tor í rozv f ja l l svoju činn<Js ť v potetných väčšieh 
ale bo menšlch. ba dokonca dnH~ čas t o nenúpallných 
lok ali tách Slovenska . Na Spiši sa nuprík l acl šlrilo dielo 
W. A. Mozadu zús luhou kežmurských hudolmlkov Mate· 
ja Ste iner ta a Jozefa Jgnáca Fr ieclm nnszk ého, ľubického 
učite ľa a orga nistu Karo la Heni nge ra u Jozefa lvunk u, 
hudobní ka v Spišskom Podh t'<Hi í. V Jrtsóve Mozilr'tova 
tvorba zaznievala P I' ič inBn lm sk ladutera r:udovlt" Skal· 
nikn. Vo v9znilm ných dobových centrách západnéltu 
Slovenska, v T rnuve to I>Ol sk lmlater Vác lav Mal inský 
a v Trenčíne Augustin Smehlik [vlastným menom Fran ·· 
tlšek l a jeho spolupracovn l k Tohi aš E'rant istl k Fuč í rk, 
ktor ! velmi pohotovo zaracfovali do repeľ\ťHÍI' ll Muzar
tove skladby. Takto by sme mohli pokručovuť vo vý · 
počte eš te mnohých d-ob-ových hudohni:kov Slovenska. 
Nie menšiu zás l uhu na šl reni mozal'tovského l<u i tu 1w 
slovensko m teritór iu ma li brHtislavskí vycluvute li čl a 
knlhkupc i - j . Schuuf f, C. G. · L ipper t . F. F'Hhn r ich , 
N. Meidinger, .P. Str uck a ďals í. Tito niP.Ienže pr os tred · 
níctvom novín Pressburger Zeitung informova l i verej 
nosť o nových, r esp. o práve vydaných cl telach sk l ad<~ · 

t eľa, ule bezp rostr edným vydávanlm 11 h lavne preda 
jom n.Qtovéh{) materiál u diel W. A. MozíJrtu mali znač
ný podiel na dotváraní hudobného pr ofi l u · k lasicizmu 
u nás. 

Z brn tislavských vyd,nní s:kl.adieb W. A. Moznr tiJ možno 
spomenúť " Ar ien aus dem S.ingspiel Die E:n tfUhrung uus 
dem Serail" , ktoré oko lo r·ok u 1785 vyda l Augustín Patz · 
ko. O šty•ri r oky neskôr bolo pt·nvdepodobne 
u J, Sc hauťfa - zverejnených 12 Var iác ii [ KV 265) . 
Theater journal z roku 1826 zase dokumentuje Figaros 
Hochzeit vydanú Kurl{)m Schri:iderom. Za zmienku stoj i 
a j prvé uhorské vydnnie ma ďarského prekl adu Mo:r.ar -
tovho Dona Giovunnlho (Košice 1829 ] . · 

~ 

Pri hodnot ení významu hudby W. A. Mo~élľta pre r oz 
vo j hudobného kl asicizmu na Slovensku, a to nu zá 
k lade zac hovaných správ a prameiíov, môzeme kon st ato· 
Vé:lť, že rozsah šlreniu a uvádzania Mozartových diel 
a tým él j mi era vp lyvu jeh.o hudby. boli u nlí~ výrazné 
h lavne od .90. rokov 18. storoč ia . Naj početneJsie bola 
na Slovens·ku zas túpená Mozartova chrámovéÍ tvorb .. 
a le él j jeho ik l.avirne kom~J.Qzície, k omo rné skladby a oper
ná pr od ukcia. Menej sa rozšír ili symfon ické dielu. Za · 
t ia r čo s chrámovým i kompozíc iami a symfóniumi priši,> 
do kontaktu n a j ~i ršie po sl ucháčske publi-kum . Mozélr t-ova 
klavírna, komorná a operná [ zvHčsa ·v úprave pre spev 
·ll k lnvir l tvor bu b-ol<! spUtá sk ôr so šrachtickými a k lás· 
tornými hudobný mi p.odujatiami. V t omto zmysl e treba 
vidie t rozsah a formy vplyvu diet.a W . A. Moza r ta na vý· 
voj .a formovanie hudobnej k ultúry klas icizmu na Slo · 
vensku, kt{)ré je možné formulova ť za silčasného stH VU 
výskumu danej problematik y. 

DA.IUNA. Mú Oil.-\ 



itaccatt 
• CENNÁ BIBLIOGRAFICKÁ PRIRUČKA. V edlcil lnfor

mácll hudobného odboru Divade lné ho ústavu v Prahe 
vyšla Vý berová bibliografia českých knih o hudbe 1945-
1970, kt-orú zostavil Petr Vit. 

• SEDEMNÁSTA PRESOVSKA HUDOBNÁ jESEŇ sa 
uskutočnila v ča se od 30. IX. do 28. X. 1981. V jej d ra
matu·rgic kom plá ne bolo päť ko.ncertov ·- dva symfonic· 
ké a tri komorné. Najväčší úspech dosiahol u obecen
stva Slovenský ko.morný orchester so s vojou perfekt
nou fepro dukciou diel Vivaldiho, Rossin iho, Mysl!večka 
a Mozarta. Zi aľ , neuskutočnil sa s veľkým záujmom oča
kávaný koncert komorného zdru;t<mia . Musica aeterna. 
Zo sólis tov sa v Prešove predstavili a j hostia BHS -· 
t rúbkár Zdenek Sed ivý n po!ská a ltistka j adwigä Rap
péová. úvodný a záverečný koncert pah·i! Státne j fil
harmónii Košice; v prvom upútula pozornosť Ida čemec
ká prednesom Chopinovho Ko ncer tu pre kl<lvír <t ot·
chester č. l , e mol, op. ll a v druhom sa pred stavila 
Pa vlina Dokovskít z Bulharska Konce rtom pre tklavír 
a orchester č. 3, c mol, op. 37 L. v. Beethovena. Na 
.posleclnom koncerte si Prešovčania pripomenuli a j ži
votné jubileum nár. ume lca Alexa ndra Moyzesét jeho 
l. symfóntou pod taktovkou nár. umelca Ladislava Slo
vá ka, ktorý pred jej uvedením veľmi výstižne niekof
k ými slovami vyzdv ihol umelecké hoťlnoty Moyzesvvej 
hudby. (J. M. l 

• HUDOBN?' ZOŠITOK, učebnú pomôcku u rčenú žia
kom pr ípravnýc h ročn!kov hud,obného odboru fuclových 
škôl umenia. vyd<tl Slovenský hudobný fond v Bt·ati
slave. Publi.kác ia a uto rov Ofgy Hricovej a Lad islava 
Ganzern vychádza {-ako doplnok k nove j uče bnic i l pria
mo z požiadaviek novej koncepcie a metod i·k y výučby 
elementárnej hudobnej náuky. Obsahuje návody na hra· 
vé činnosti v oblasti spevácke j, pohybovej, inštnunen 
tálnej i a ktívne j posluchovej, počas ktor ých si deti 
osvojujú a upevňu jú poznatky n.n živej hudbe , preva žne 
v riekankách a piesr1ach. Zošitok pádne prib ližuje det
skému svetu i g raf ická výtvarná st ránka, ktorá je svie-
ža a plná názornosti . Grafické symboly v prvej fáze za
s tupujú nesk·oršle abs t.r aktmé prv•ky not·opísma, preto 
je ich z;rozum i te ľnosť dôležitou zložkou tejto učebne j 
pomôc ky. Vydonlm Hudo bného zoš itka vo forme úče lo 
vého nák ladu pr.e Ministerstvo ško lstva SSR { 24 000 vý
tl ačkov ), SHF významne podporil reformný proces vo 
výučbe hudobnej náuky na ĽŠU . (L. S.) 

• ZO ZIVOTA ZSS. Pre hliadka mladýc h koncertných 
umelcov v Trenčianskych Tepliciac h bude 31. VIL -
7. VII I. 1962 už po š estnás ty 11az. O. i. sa oboha ti o no 
vý pr iestor v trenčiansk•o- t ep lick,om Divadle hudby, kde 
bude ma tiné z tvo.rby ml<J dých s kladaterov. V dramatur
gii P~KU sa počlta s koncertom štipendistov SHF. lau
reátmi medzinár·odných interpretačných súťaží, s pre
hrávknmi p.oslucháčov VŠM U a k•onzervatórH, s účasťou 
českých umelco v (Alm fi trio a organistka Gabr iela Rledl
bauc hová l . a•ko aj s jedným džezovým ko ncertom. 

Slovenský sk la dateľ Júli us. Kqwals ki s.a. vrátil z NDR, 
kde bol na pozvnnie us poriada te rov dvoc h hudobn9ch 
podujatí: v meste Gptha mu Dur!nsky š tátny symfonic
ký orcheste r •p t·emiéroval· Elégiu pre orchester 'a . vio
lonf:elo só lo. Na l l. hudobnom festiva le vo Wern lgero
cle mal J. Kow nlski pre miéru Sonáty-symfónie č. 1 pre 
sláčiky v po<lan! S tátneho symfonického 'orchest ra me~ 
t a Wcrn ige rode. 

Na br·.ati slavskom konzervatóriu 
je už zau7.ťv anou tradíciou os la
vovať významné výročia pedagó
g<>v prehl iadko u ich praktickej ce
k)životnej práce. Ta k to bolo ''Í 
v prípade pr of. kla vlt·a Al!bety 
Elanovej. Nu počesť jej sedemde
sia tych na rodenín usporiadula š:ko-

la koncert' jej bývalých najle·pš!ch 
žiakov. Na pódiu sa vystriedali 
reprezentanti z rôznych obdob! jej 
bohatej pedagogickej č innosti: Da
niela Rusóová, dnes známa kon
certná ume lkyňa a pr ofesorka Kon· 
zervatória v Bratislave, ~omáš 
Gaál, abso lvent VSM U a Mikuláš 
Skuta, poslucháč Ili. ročnlka 
VSM U. AJ keď všetci prešli od dôb 
kedy š tudovali pod jej vedenlm 
rôznymi vývojovými štádiami, u 
všetkých bolo 11'\0žno jasne vys to
povať spoločnú interpretačnú zá-

Ked' zo žiakov 
vyrastú umelci 
a pedagógovia ... 
klad r1u: jednoznačnú istotu v tech
nickej .pr lprtlven:os.ti a realistický 
hudobný pre jav. Tieto dve hlav
né črty zdôrazňujem preto, že sú 
typic k é pre celú pedagogick(t čin

nosť pro f. Elanovej, že sa odzr
kadlnva li u naproste j väčšiny jej 
absolven tov. 

V živote pedagóga sa vystrieda 
mnoho desiatok žlalkov. Ich život 
ná dráha je rozmanitá a urču je ju 
vera komponentov, nó jedno by 
malo byt pre nich spoločné -aby 
sa sta li užito·čnými členm i našej 
s po ločnosti, aby boli pripravení na 
úlohy, ktoré svojimi schopnosťami 
a svo-jím osobnostným zamer an!m 
sú scho pn! zastávat. Toto životné 
zaradenie svojich žiako"\7 vedela 
prof. Elanová vždy dob re vystih· 
núť a usmerniť. Preto okrem tých, 
ktorí nosili ceny z ve!kých súťaž! 
a sú známi našeJ. hudabne·j verej
nost i, vychova la cieľavedome d al
~lch pre dráhu uč lte!ov ĽSU. K 
špecifikám takejto výchovy patr[ 
r acionálny základ celého pedago
gického procesu, .odôvodňovanie 
post upov. čo je podmienené pe r
fe ktnou odbomou pripravenosťou, 
neustálym doplňovan !m pozna tkov 
a ich ap likáciou na vlastnt1 skúse
nostnú základj\u. Takto vedeni žia
ci sú po tom · pripraven! odovzdá
va ť vedomosti da lej a podla vlast
ných skúsenosti Ich rozv!Ja! . Ak 
nebola v minulosti dôležitost p·r[
pravy žlaJk.Ov pre pedagogickú d rá
hu docenená [pre mnohých nebola 
dosť efe ktná ), o to viac vynikajtí 
zásluhy prof. Elanovej v tomto 
smere a dokres!ujú celú jej peda
gogicktí osobnost. Prof. Ela nová si 
za istila viZn amné miesto v sloven
skej k l.avlrnej pedagogike. 

JURAJ MASINDA 

Mládežnícky orchester z Ahrensburgu 
V df\och 6.- 11. o<klóbro boli hos

!'a ml na Slovens ku členoviu mlá'
tl ežn fc ke ho symfon ické ho o rches
tra z Ah rensburgu {NSR ]. Priš li 
nn pozvanie Komorné ho orchest ra 
sú boru Technik pr i SVST v rámci 
d r užo bných s tykQV. Naskytla sa 
ná m tak možnosť odvďačif sa za 
pohostinstvo, s k torým su č l en o
via Techniku stretli pri svoje j mi
nuloročnej návš.teve. 

Mládežn!cky orchester z Ahrens
burg u sa s kla tlá zo stred oško l
s'kýc h a vysokoškolských študen
tov väčš inou nehudobn ého zam~ra
ma . Má už svofu dlhoročnú t radl
c iu H úspe~né vys túpenie za hra
nica mi svoje j v lasti. Jeho členov 
oči v idne s_pája radosť z muzich·o
va nia, a to bez nárokov .na pro
fes l·onálnu perspe ktívu svojej prá-

. ce. Presvedčili nás o tom. llä ko n
ce t:te v Piešťanoch 10, o\<;tótl,l:a . Po
č ul i s me t u náročný program, kto
rého sa motný výber by cha ľak te
r izova l skôr profes vonálne teleso 
než a matérsky ot·chester: J. Haydn 

--- Ouverttíra Orfeo a Eurydlce, 
W. A. Mozat·ta - Koncert pre hus
Je a {)rchester A dur, W. A. Mozart 
- Sinfonla concert.ante Es dur pre 
hoboj, klarinet, lesný roh a fagot 
a G. Bizet - )eux ď enfants, 
suita pre orchester. Výkonom or· 
c hestr a a s ólistov s me boli prí
jemne prekvape nl. Orchestráľny 
zvuk síce nemal onú c harnkteris · 
t ickú zvukovú far bu a svietivosť, 
ktorou možno cha rakterizova ť stá
le profesionálne te leso, ale na 
prie !{ tomu znesie tento mládežn!c
ky orchester v niektorých ohla
doch až pro!esioná.lne kt•itériá. Sú
hra jednotlivých nástro jových sek
cl! bo la ve fmi presná, hud•obnfcl 
pružne a pohotovo reagova li na 
gestá dirigenta Ka rl a Heinza-Fär
bera . Ib-n v Mozartov-om huslov.om .. 
ko ncerte sa medz! sóllstom Ch r is
t limom Flfrberom a orchest rom vy-

.• skytli "'isté zakallsa nia v· · súht•e. 
je ho hru však ce lkove možno ozna
čiť za ve fk ý zážitok, znásobený 
značnou tónov·ou kult úrou a až 

romanticky oduševne lým pre ja -
vom. 

Pri hre Färbera, ako aj pri pro
fes ionálne hra júcich sólistoch Mo
za rtovej Koncertantnej symfónie 
sme si s údivom kládl.i otázku 
odkia l pramen! táto mimoriadne 
vysoká hudo bná kul túra mla dých 
ľu dí , bud úcich inžinierov, u čl teiov, 
le károv. Podobná otázka n!IJpadla 
človetka a j vo chvili, ked na roz
l účku .s č lenm i Technika mladí 
Nemci pohotovo lrnproviz,ovali zbo
rovú skladbu. Je to do značnej 
miery prejav vyspelej trad!cie, ale 
a j masovej hudobnej výc hovy. Ver-· 
ká č usf č l enov Mlá dežnlckeho or
chest ra má za s ebou systematic
kú hudobnú výchovu aj zo vše
obecnej strednej školy, alebo z 
gymnáz ia ··s .. rozšť.renou·' h·udobnou 
výchovou. . Základom k,va li ty pr
chest ra sú technic ky v,ýbor·ile prr: 
pra venl, aj ked neprofes!onálnl 
hudobn íci. 

VLADIMIR FULKA 

Komorné združenie 
Vlastimila Horáka 

Hummela, ule 11 j J. Ca plovič a, ]. Ma
tejoviča či J. Zlatníka. Možno povedať, 
že v to mt{) s mere utvrdzovania ta k ver
mi - ét s tále - clôležitéh.o hudobno-kul
túrne ho povedomia s lovenskej his toric i
ty bol V. Horák skuto č n ým pr iekopnl
ko m. Ne uza tvár.a l Slf však iba medzi baš
ty starých pamiatok, ale s rovnakým 
e n tuziazmom pr ipravoval premiér y sú
časných slovenských ' s kla dat e!ov všet
kých gene rácií. Táto neoceniteľná ,.služ
ba " pôvodnej tvorbe s polu s neobyčaj 
ne precíznym, vrch·o lne s po!ahllvým a 
uutors ký zámer i zápis plne r ešpektu jú
cim, pt•itom muzikantsky plnokrvným po
d-anim charak terizuje vlastne ce lé tt•i
dsa fročné pôsobenie Komorného združe 
nia a jeho d ir igenta v našom hudobnom 
živote. Neboli azda s tredobodom záuj
mu u nehnali sn za slávou a senzácia
mi - v r ovnomemom tempe, prichádza
júc so s tá le novými d ramaturgickými ná
padmi realizovali s voj vzťah k hudobné
mu umeniu pomocou vyspelých muzi 
kantskýc h schopnost!. S poveda ným dob
re korešpondu je a j celkový ·pre jav s ú
boru, záikladná č rta jeho interpre tačného 
profilu: rytmiéká a tempová presnosť , 
zvuková vyváženosť, výr azová striedmosť. 
Alebo ina k pove da né - odmieta nie ori
g inality za ka.-!dú cenu (často sa s- ňou 
pri ozvláštr1ovaní s tar šej hudby stretá
va me ) i bezducho-efektnej virtuozity. 
Horák dáva prednost postulát u š týlove j 
historickej vernost i, pochopitefne, po
kiaľ ju možno priamo z hudobn ého t ex
tu , lite ratúry č l Interpretačnej pr axe ur
čiť, a prirodzenosti prejavu. Vráťme sa 
všnk do r. 1966, odkedy sa datu je časté 
vystupovanie súboru vo Viedni a nahrá
vanie pre rakúske r,ozhlasové š túd iá 
( Viedeťi , Graz) . ú spechy na Wiener Fest
woc hen a mimoriadne priaznivé kriti
ky sa s ta l·! zá kladom spolupráce , k torá 
okrem In ého pozit!vne pr is pe la k šíre
niu slovenskej hudby v zahranič!. Ved 
Hor á1k dokáza l úspeš ne exportova ť tvor bu 
E. Suchoňa, J. Cikkera, ). Kr esánka, S. 
Jurovské ho a ďalši e h auto rov. Mohl•o sa 
tak stať iba vďaka pri-kladnému o sobné
mu zanie teniu a chuti propagovať llJme
lecké kva lity naš e j moderne i národnej 
h udby. Pripomeňme v te jto súvis losti 
tvrd enia mnohých mladších interpretov 
č i súborov, že zahraničn! agenti nechcú 
o zaraden í slovens kej tvo rby ani počuf 
- asi to nebude úplná pravda . Treba 
však o i\ U boj ovať, a ko to V. Horák ne
r az dokáza l a urobil tým .našej kultú-

r e cennú službu. Min is te r kultúr y SSR 
mu za jeho d lhoročnú činnosť ud eli l v 
roku 1975 čestný titul .. Zaslúž ilý pracov
nik kultúry". 

I tked V. Horák vkla dal do prác~, s 
Ko morným združením maximum svo jej 
.organizačne j i umelecke j energie, na
šiel si čas aj rra dir-i.gentskú spoluprá
cu s viacerými symfoqiokými teles ami, 
ako a j s Ma lým r ozhlasovým orchestrom 
a neskôr s Konce rtným orchestro m, za
meraným na žá ne r tzv. vyššie ho populá
r u. Zozna m skla die b, ktoré naštudova l, 
má 32 husto plsaných s t rá n. Až pri Jis
tovanl v ľiom s l možno uvedomi ť, a ký 
ve lký kus práce má jubilu júca Komorné 
združenie a V. Ho rá k za sebou, akým 
kva ntita t lvne boha tým a kvalitatívne 
hodnotným spôsobom s a podie lali na roz
machu socialis tickej slovenskej hudob
nej kultúry. Do káza li si náj sť svoj pries
tor, svoj repe-rtoár, s voj o sobitý inter
pretačný štýl - i sv.o jic h poslucháčov . 
Patri im za to naše uznanie a vďaka. 

jubiluje 
Uplynulo práve tr idsa ť rokov od c hví 

le, keď su z llralisluvs kého rozhlusového 
š túdia po pr vý t•az ozvalo: Komol'll é zdru
ženie di r iguje Vlastimi l Horá k .a potom 
.hra l z éteru jeden z prvých slove nských 
komor ných súborov pod taktovkou mla
dé ho, 2 5 - t•očného umelca, č e rst v ého ab
solventa bratislavského konzerva tóľia z 
triedy prof. K. Schimpla. Kto vtedy ve
ril , že zdr uženie i jeho zak ladater, orga
nizá to r, umelecký vedúc i a d irigent v 
jedne j osobe vydržia s polu tri desaťro
čia ? Sta lo sa. i'ažko možno v článku 
k okrúhlemu vý ročiu existencie č o l len 
pripomenúť všettky umelecky závažné vý· 
s ledky, ktoré V. Horák so s vojimi hu
dobnlkmi .na te jto dlhej ceste dosia·hol, 
n ieto ešte pozastaviť sa pr i zaujlmavých 
podrobnostiach, stre tnu tia ch, zážitkoch, 
čo sa za 30 rokov na hr•omadili. Pokú
sim sa pr eto - spolu so srdečnou g ra
tu lác iou a že lan lm s íl a e lánu do ďalšej 
tvor ivej práce - vybrať z umelecke j llio
grafoiH Komorného zdru~en·ia a V. Ho-
r á ka aspoľí najpodstatne jšie fakty. 

V. Horák pochádza z M'Oravy, vyrástol 
v hudobnlckej rodine a 'Od de tstva hral 
n a lesný ro h. Už počas konzervatoriál
nych št údi! v Brne sa však :r.apodieval 
myšlie nko u sta ť sa dirigentom a keď 
mu neskôr ťažká Ch'()l'oba znbrán lla ve
novať s a ďal ej hre na dychový nástroj, 
zača l ju jemu vlas tnou húževnatosťou a 
cieravedomos ťou realizovať. Prišiel do 
Bratis lavy , doplň:oval s i bohaté praktic
k é skítsenostt ·ln tenzfvnym štúdiom, hos 
pitQ·va l na s kúš kaC'h nezabudn uteľného 
V. Talic ha a už vtedy si urč il pevný ži
votný cief - mat s úbor, s ktorým by mo
hol sys tematicky pracova ť v rozhlaso
vom š túdiu i na ve re jných konce rtoch. 
Ta k vzniklo konco m nove mbra 1951 Ko 
morné združenie, zložené z popredných 
bratis lavs kých lnš trumen_talis tov, ktorých 
ťlokáza l mladý dlt' igent hneď na začiat
ku zapá liť pre spoločnú vec. V prvom 

Snímka : f. Baka la 

obdob! Nnnosti sa v. Horá k za meral pre
do všetk ým na ná jdenie vl nstn ého d ir i
gentské ho interpretačného ideálu, budo
vanie r e·per toát·u, vystupovanie na radia
c ich sa festivaloch v s !.ovens:kýc h mes
Hích. Treba vysok·o v yzdvihnúť skutoč 
nosť, že v rozhla sových ko ncer toc h _,Stú
dia mladých" pomáha l zač lnaj úclm kon
certným umelcom i s kladate!o m, z k to
rých sa neskôr s tali osobnosti ( M. Báz
Hk, J. Ma lovec, J. Ha nušovs ký, K. Roško, 
r:. Marcinger, F. Livora, ). Hr ubant a 
ďalši) . S ve lkým zanietenlm a využlva
júc svoju kompozič nú· erudov anosť s a 
V. Horák zača l v enovať tiež v yhľadávaniu 
hudobných pamiato k minulosti, pričom 
ich často sám objavil v archívoch, spar
tova l, revidova l a s Komor ným združením 
našt ud•oval - .pripomer1me v tejto sú
vislost i mená A. Zimmermanna, J. N. 

Z pre miér slovenskej hudobnej tvorby 
Komor ným združenlm s dir. V, Horá 
kom: 

A. Albrecht: Menuet 
M. Bézlik: Baroková suita 
M. BurJ.as: Malá serenáda 
I. Dibák: Komorná symfónia 
J. Kowalski: Dve komot'né symfónie, Se· 

renáda pre flautu a sláčiky [sólista 
V. Brunner st.) 

J. Kresáne-k: Slachtické tance, Preltídlum 
J. Malovec: Dve časti pre komorný or

chester 
4 suity podla Vietorisovho kódexu 

O. Martinček : Passacaglia 
Z. Mikula : Nokturno 
J. Podprocký: Concertino pre husle a slá

čiky (sólista V. Šimčisko 1 
Suita in D podla Jevočsk4!ho Pestrého 
zbo.rnika 

E. Suchoň: Balada pre lesný roh a or
chester ( 1928, sólista J. Budzák t 
Sonat!na na vojenské rudové plesne 
3 kusy zo ,.Siestich kusov )K'e sl61!1-
ky" 
Varila myiil!ka kaill!ku . 

B. Urbanec: Concertino pre husle a or
cheater ( s6llsta V. Gabriel l 

K. Wurm: Mal& tanel!n6 suita na n6.pevy 
levočského Pestrého zbornlka 

J- Zimmer: Franc6zska suita c mol 
Pieane bel slov 

IGOR PODRACKt 
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BOHUSLAV MARTINO: SLACn(ovi KVARTETA C. 5 a 1 
PANOCHOVO KVARTETO 

Supraphon Stereo ľl11 2&75 

Táto platňa prichádza na náš trh v rámci dlhodobej 
kompletizácie diela Bohuslava Martlnil. Je to skvelý po
hrad do vrcholných diel skladatera, výborná reprezen 
tácia jeho zre lého umenia. Hoci obe diela nám prlpoml
nH jú jeho viaceré Z'náme skladby a znova upútHva jú na
šu ft{)ZOmost tým typic kým .. martinuovským", preds11 
je tu viac riešeni úplne nových. U Martínil sú vsetky 
prvky ut r iedené, ujasnené, aby vyjadrili .. rozv!renú vá
šeň duševných pulotlei\ov" . Opäť tu pôsobi úžasná vnú
torná orgt~nizäcta. Všetko je pevné, všetko dokazuje 
úžasnú vô l u, ktorá si podma1iuje poslucháča. Martim'\ 
pozná dobre domáce l zahraničné t radlc ie a \O mu brá· 
nl, aby nepreceni! hodnotu špekulativnu. Nadväzu je na 
tradlctu vedome, ale nenechá sa ňou pohltiL Spomei1me 
len jeho rytmus, bohatý, diferencovaný, ale nie ne.r 
vôzny, nie rytmus pre všednosť. NDVátorstvo je l v or i
ginálnosti výstavby. Obe kvartetá sú značne odlišné, 
nič analogického Ich nespája. Azda len jedno - láska 
k životu! Obe diela sa prijímajú ako prekrásny dar 
pre životné chvlle, kedy človek chce byť sám so sebou, 
ale vera veci chápe a ctti cez svoj národ, c!ti svoju 
pritomnosť, ale možno už myslí na budúcnosť. Pano .. 
chovo kvarteto Interpretuje obe diela dokonale: jasne 
utriedi celkovú výstavbu, vynáša hudbu do pravých 
citových polôh, ukazuje dokonalosť jednotlivcov i vyso
ké kvality tohto interpretačného cel ku. 

VITUSLAV NOVAK: BORKA, MORSKA FANTAZIA PRE 
ORCHESTER, SOLA A MUZSK'i' ZBOR na slová Sva-
topluka Cecha, op. 42 _ 
CESKA FILHARMONIA, dirigent ZDENEK KOSLER, 
'PRAZSKt FILHARM()NJCK'i' ZBOR, zbormajster JOSEF 
VES.ELKA, JARMILA SMYCKOV A - soprán, NADEZDA 
KNIPLOVA - alt, FRANTISEK LIVORA - tenor, Rl · 
CHARD NOV AK - bas 

Supra~hon Stereo 1ti2 3231-32 ZA 

Táto ·skladba kedysi ·očarila celú moju ge-neráciu, no 
dnes ju berieme ako významný dokument doby a muslme 
Jutov a ť že niektoré miesta už nepôsobia tak siln..o a twk 
emocio~á lne. Novák napisal toto celovečerné diel•o nu 
básnické východisko Svotoplulw Cecha. L1terárna avant
garda neprijulu túto básefJ s otvorenou náručou •. ale 
.,ztožltý" Novák, možno uj tak trochu zo vzdoru, st M· 
seň vybral a tak s ňou n arába !, že textová predlohtt 
sa st rácii a miestami ju dokonca hudba úpl ne p{)hlt l. 
Obrovsk ý rea:l!st a· Novák vystuv iu r ozsiah lu l< ornpoz!c l u 
p re štyri velké sól o, mužsk ý z bor a symfonický o rc hes
ter a s t ýmto t•ozslahlym aparátom sledu je krok za kro
tkom textovú predlohu. Mie'stami pôsobi " fHídoa ilustra·č· 
ne, inde cit-oV{) prohtbuje text , vytvára kon trasty k sé
mantickému významu básne, ale hlavne dramaticky 
umoci\uje vrcholy. F. X. Salda hovori o .,labužnlckej 
mal be ná ladovost i " u to sa d~sledne vzťahuje i nu No
vákovo počhopenle. Dielo najúčinnejšie vychádza tétm. 
·kde hudba -pointuje osudy ľud ! , morský živel , dv!ha júcl 
sa sústredene do beslvého zápasu, i tam, kde sa hudba 
·utlš! do in\imnych spovedi. V. Novák je virtuóz orches
tra. Krásne pracu je i s Judským hlasom, takže každý 
zo sólových výstupov má vôľu pôsobiť samostatne, ne
chce, uby hudobný tok zmazal predchádzajúce do jmy. 
PlntMt však predov~et·kým pôsobi vynikajúcim n aštudo
vahlm ZdenktJ Košlera u perfektnou hrou CeS'kei fllhu r · 
mônie. Hudobný prúd sa diferencuje, pôsobi brllantnos· 
tou technických pflsážl, prehladom v rytmických zloži
tostiach l náludotvornou silou. Pražský filharmonický 
zbor a ·sólisti spol uvytvára jú perfektnosť nahrávky- a 
·presviedčaj ú poslucháča o hodnote tohto diela i svojho 
umeni a. Cas su však zast.avit nedá a tak tento skvost 
českej hudby zo začiatku nášh-o stot;očia už nepôsob! 
esteticky tak presvedčivo ako kedysi. 

GUSTAV MAHLER: SYMPHONY No. l a moU 
CESKA FILHARMONIA, dirigent VACLAV NEUMANN 

Supra,phon Stereo/Kvadro 1410 3141/2 QZA 

Obrovská je sila Mahlerovej v!zie. Presvedčil som sa 
o to m v roku 1961 vo Viedni, keď som počul za sebou 
všetky Mahlerove symfónie a absolvoval rad seml ná· 
rov k týmto otázkum. Siesta symfónia je dar pre všet 
kých labužnikov. prfspevok do procesu poznávania náš· 
ho kullštského r.odáku, slovo do estettcko-ideového oce
neni-ct hudby zo začiatku nášho storočia. Casta sklam.a•ný, 
obavami unavený, plný bojazlivých pocitov, uzavretý clo 
seba sl vytv-oril Mahler umelecký svet, ktorý patril lH!l 
jemu. Proti pOžltkárovi Richardovi Straussovi vyrovnáva 
sa Mahl er so životom ponorom d·o vysneného sveta a 
húževnatou prác-ou ( t á bola u oboch rovnaká l. To už ne
bola Jen usilovnos ť , ale tvorivá extáza. S tým p.ocitom 
som počúval túto nahráv:ku a snažil sa pochopiť Mahle
rov už bolestný svet. Nikde očistný obrodný smiech, 
·nikde náznak srdečného humoru, nikde prežiaren ie po
zl tl vnym vldenl m sveta a života. V zhode s jeho ko
rešpondenciou s11 tu vracajú nálady akéhosi .,najsmrtef
nejšieho nebezpečenstva". že sa tu hlási čos i z pesi
m istickej diagnos tiky sveta 20. storočia. Túto silnú a su
gestlvnu hudbu hl'á Ceská f i lhurmánia 'OZaj na svetovej 
(!rovni. Hl boká lyrika ide ak-o opar nad všetkými detai
lami, sóla sú skomor ľíované, aby ich výpoveď bola silná 
a cttuplná, istota súh r y dťlsflhuje úrovne, ktorá je ozoj 
výsadou najväčšfch orchestrov súčasnosti. 

OTAKAR OSTRClL: HONZOVO KRALOVSTVl - scény 
z opery 
SYMFONICKí ORCHESTER CS. ROZHLASU, dirigent 
FRANTISEK JILEK, sólisti: JANA )ONA'šOVA, JARO
SLAV HORACEK, RENt TQCEK, MILOS )EZIL 

Supraphlln Ste-.:eo 1111 27!11 
Treba pr!Vltať tento výber a možno ho a j chápať 

uko zaslúžený obdiv k Ostrčil-ovi. Bola to predsa l en 
jedna z na jv!ičšlch osobnosti, aké mala čeSikoslovenská 
hudobná vzde lanosť. Sme mu h'Odne dlžnl a tak tento 

-

e GRAMORECENZIE 
výber predsa len klop_ká nn naše svedom ie, mal by čosi 
znamenať pre dl'étmatur gov a podnieti! t naše mysl e.nle 
v kul túrne j politike .. Vypočul som si tento výber s m i 
moriadnou chufou a hoci som vera očaká"{,a l , predsa 
vlast.ná platňa ďaleko prekmčilu moje pr edstavy. Je to 
perfektn Ý.. vstup do Ostrč ilovho hudobného mysl enia, 
predovšetkým otvorenie prán do jeho hl bokej umeleckej 
invencie, nevšedne vhodná viz itka jeho ži vota a hlav.ne 
umelec.kej pracovne. Dielo malo zvláštny osud, prlchá· 
dzalo už do cloby, kedy sa schyľovalo k druhe j svetovej 
vojne, preto jeho mierové poso lstvo zazn ieval o tak pria
močiaro, ba .až vlastenec.ky. O tom sú desia.tky doku
mentov, bn i kniha j i l'ího Válk a. Zden~k Nejedl ý vý
stižne a dodnes pl atne char akt er i zova l Ost r č i la a platila 
nemus! nič retusovať v t omto hodnoten!. Mel odi ka je 
v popredi, bohatá harmonizáci a tvor ! nosn ú kostru cel é
ho prúdu, inštrumentácia je tuk bohutá, ako u všet
kých generačných kolegov. Dr amatická situačná vyspe· 
lost pomáha opere zarad i ť sa ·n a popredné miesto. Dra
maturgia Supraphonu mal a šťastnú r uku, ked dielo 
obsadila výbornými spevákmi a zver ila ho jednému z na
šich na josvedčene jš!ch dirigenoov. Zážitok z plat ne je 
tak velký, že netreba ani živú scénu. 

ZDENKO NOVACEK 

SERGEJ KOPčAK - profilová gramofónové platň.a 
OPUS Stereo 9112 089& 

Na rozdiel od i ných mlttdýr. h koncertných umelcov , 
ktor! majú už dávno za sebou jednu, ba i vi ac pnofilo
vých g ntmopl atní, sa pocl <tr ilo so Ser gejo m Kopčá kom 
natoč iť . prvú, prinášnjúcu pr vý pr ierez jeho spevácl~ e· 
ho r eper toár u. Kopčáka poznáme Bko umelca veľmi vše
st ranného -- vystupu je na opernej scéne, ak o l<oncert· 
ný spevftk sôlový i komorn ý, je interpr eto m hudobnýc h 
k lasi kov i v yni ka júc im t lmočn Lkom diel súča sných aut·o
rov. Pochopitelne, v záu jme jednoliatej dr amaturgie ne· 
bolo možné pred staviť ho v cel ej tejto šl r ke. bo lo nutné 
znmerať sa na jednu z obl astí. A tak jeho prvá pr ofi· 
lová gramopla tňa poskytuje výber z najznámejs!ch ro· 
mantických basových operných ár ii Verdiho, Puccini ho, 
Gounoda, Boli u, Bize tu, Cu jkovského, Rachman inova a 
Korsakovtt. Teda taliansky, fJ•ancúzsky a ruský r omantiz
mus, znamenajúci vrchoi oper ného umenia 19. stot•očiii . 
A keďže Kopčáku poznáme ako i nter pretu s neobyčaj
ne silne pôsobiacou výrazovou st r llnkou, je len samo· 
zrejmé, že romantický svet hudby mu je obzvláš ť bl!zky. 
Nachl1dza v i\om nekonečné možnosti l yriky a drama
tizmu, ktoré modeluje niel en sr tlcom H c itom, ale 1 svo· 
jim jedineč ným hlasom - 'konlllou svo jho tnlent u. Na· 
pJ·iek celkove j vy•niklljúcej kva l ite n ahrávky, Jllét pr i 
každom op!!tovn·om vypočut! najvi ac upúta l i Kopčúkove 
i nterpretácie ár i i r uske j hudby. Ci to bol a ál'léJ Reného 
z Ca jkovského ]olant y č i ári a Grem in ll ~. 3. de jstvH 
Eugena Onegi na či k nvatína z Ruch mun i iJO vhu A lek ii 
alebo napokon ária va r·i ažsk ého h osťtt zo Sl1dka Ri m· 
sk ého-Korsu kova , vsetk y dýchajú e l eg ičnos tou I'Usk ýcll 
romanci , výborne hudobne, ale l dek lamut ne puduných. 
Kopčák su teda na sv.o jej pr vej g ramoplut ni uv it)dol 
skutočne výborne, s tou ďalšou , k torú mu nepochybne 
OPUS ponúkne, nzda nedá na :sebn tak dlho ču ka f. 

MAGDALtNA BLAHUSIAKOVA 
platňa 

OPUS Stereo 9112 0987 

profilová gramofónová 

Súčasťou profilových gramoplu tn i Serge ja Kopčáka 
i Magdalény Blahušiakove j sa sta t Symfonick ý orc hes
tet· československého rozhlasu v Bratislave s di r igento m 
Ondre jom Lenárdom -- tandem. kto r9 sme už ni e riiz 
vysok·o hodnotili v súv islosti s nahrávkami operne j li· 
terut CJry (a le i m1mo neJ). t andem, l~ tor ý je už dnes 
asi l vyhfndávanou hudohnou zl ožko u naš ich l za hnl
ničných popredných opern ých i konce rtnýc h umelcov. 
Nepochybne l jeho zásluhou dos táVél jú nahrávky, na 
ktorých sn podie fa, vysoké ucenen le. N eJ ,,profilovke" 
sopran istk y Magdal ény Blahušiakovej sa stáva ot·chester 
citliv ým partner om vý l učne tH lians'kej opernej tvorby , 
ktor ou sa Blahušiaková po pr vý ľOZ dostáva do ed lcie 
sl{)venského hudobného vyda vatel st va. Túto speváčku ne· 
pozná slovenský poslucháč tak dôveľne ako na pr i klad 
Sergeja Kopčáka . Doposiur pôsobilo na opernej scéne 
v Br ne. v súčasnosti už v SND a jej ho sťovan i a na slo
venských scénach či koncertných pódiách boli len spo
rndlcké. O 1'0 viac však prí jemne prekvapuje, že v Bla
hušiakove j má slovenské kDncertné umenie umelkyilu 
zriedkavých lkvallt a ako gromopl at11a d ok umentuje, vy
nikajúcu interpľetku talianskej ·o pery. Bl ahušiaková si 
svoj ho po slucháča zfsk av<J svojim prekrásnym svie ti 
vým sopránom nevsedných výrazových a dynami ck ých 
nuansl, z je j hudobného prejavu cl tiť niel en os-obitosť 
stvárnenia, al e i <tkúsJ osobnosť ume leckú a dtvadelnt1. 
A táto charakteristika ;· 'Pjme nebude platiť tba no ob
lasť stvárnenú nu ponúh C~ ne j gr amopl atni , ale v oveľa 
šir~óm umel eckom zťibe rP . Nahrávk Magdy Blahušia
kovej je i mimoriadne zau j i'm <J vo V\ IJavená po stránke 
obalovej techni ky - prekrásna ob<i lka Jura ja Ll nzbo
t a, vyčerpávajúci text T~: réz ie Ur sínyove j. 

AGATA SCHINDLEROVA 

MEDZINARODNA TRIBÚNA MLADfCH INTERPRETOV 
1978 
UNESCO, Ceskoslovensko, Bratislava 
OPUS Stereo 9112 0898 

Tri profily vynikajúcich mladých operných umelco.v -
laureátov MTMI UNESCO v Bra tislave - zdobia na
hrávlw vydavatelstva OPU S, kto rá vyšlo za aktlvnej 
účasti Medzinárodnej hudobnej r ady UNESCO. Katherine 
Ciesinska, americká mezzosoprani stka, Sergej Kopčák , 
slovenský basi sta u · Ilona T:o:kodyová, maďarská soprH· 
nlstka sa r. 1978 stal i laureátmi hudobno-divadelnej 
časti MTMI, ktoré. sa uspori ada v Bratislave. Záznamy 
z poloscéntckých vystúpen i na jav isku oper y . SND a v 
Koncet·tnej sieni Slovenskej fHharmônte sú d-okumentom 
velk ých výkonov a výbornej atmosf ér y , v ktorej sa na 
BHS 1978 ,.bojov.alo" o laureá tsk e tl lu l y tejto s účasti 
res tlv.alu. I keď nemáme podrobný prehlad o ďal še j ume
leckeJ ceste dvoch ženských flnali st iek a dozvedáme 
sa o nich sem-tam iba zo správ zahranič ných o.perných 
čab'O pisov , resp. z vystúpeni -na slovenskom koncertnom 

pôd iu ( Tokodyová) , veríme, že ich pozoruhodné vokálne 
dlspozlcie sú maximálne využi t é n a domácich a eurôp
Sikych operných scénach. Veď to je a j zmyslom udel o
vania laureátskych titu l ov MTMl. Sergej Kopčák najml! 
v poslednom obdob! d()stal vl aceJ·o p-riležitost! na .kon
cer tnom pódiu Slovenskej fil harmônie, má však za se
bou élj pozoruhodné vstupy na operné juvlsko SND, ktoré 
v nQvej sezóne doplnil ver dlovskou kreáciou. Interpre
tov platne spája velká vnúto rná zatmgažovanosť, hlbka 
a presvedčivosť podania, zvláštn a imaginat ivna sila. 
u Ci esinskej a K·opčáka su pre javu je skélt· zvnútiQ rneným 
pohybom vo výraze, 'ľokody.o vá ( a r ovnakou mier ou 
jej par tne r na ·nahrávk e, tenorista Dénes Gulyás l j e 
expr esívnou speváčkou s dr ttmatl ck ými vyp!iti.ami , z !kto
r ých sa pr iam v al! láva n espútanej mlad istvej c itovosti. 
j ej Manon z Puccini ho opery ni e je vyr·ovna11ou ženou, 
čile dravou, o ži vot bo ju júcou hr di nkou, ťažko sa lúčia
cou so svojou l áskou. V č ase nahrávky skOr mladodr a· 
matický soprán (zafarbenl m l má velk é dramatické v r 
c hol y v prežiti. Kopčák s a.bsolútnym ponorenťm sa do 
pokoja. Sarast r ovej ár ie zvl ádol aj zá ludnost i technic
ké - najmä v hlboJ5 ých tônoch - a presvedč il o kráse 
h l asu rovnako , ako o jeho technickej disponovanost i. Ze 
je súčasne - čl n avyše - dramatick ým umelcom, do 
:k:ázal v scéne Stellou z Krúti\avy. K. Ciesinská bol a 
v Br at islave skutočnou hviezdou o zdá sa, že nepo
tr ebovala odr az do sveta javi skových pr l madon. Ona tam 
už bola. Stačilo sledovať j ej dovtedajšl umelecký živo
topis. Pozoruhodný fond, vynikajúce šk olenie, ušfach
!ilý a zaujl mavý z jav - to všetlko sa spo ji!.o v tejto 
mladej osolmostl operného a koncer tného pódia. Ani 
jemné, takmer nebadatelné distonovanie ( poslucháč h o 
na pl at ni zbadá l nemohlo otrias ť sebadôverou speváčk y , 
nadšením posl ttCháCDV a i ch aplauzom. Mozart a St ravin
ski j, ktorých si vybrala na z áverečn é vystúpeni e, jej za· 
bezpečili pôdu, kde pr euk ázala svoje istoty : mäkký , prí
j emný a tw tttvovan ý h las, bezpečné št ýl ové clteníe a do
statok údernosti a pá tosu - ·najma v árii Jok asty z Krá la 
Oi dipa od l. Str avi nského. 'r. URSlNYOVA 

MEDZINARODNA KONCERTNA TRIBÚNA MLADÝCH 
INTERPRETOV 1979 
UNESCO, Cesk-oslovensko, Bratisla-va 
OPUS Stereo 9110 1041-42 

Málokedy má č l ovek prll ežitosť konfrontova ť svoje 
minulé umeleck é zážlt.ky, v r ii t!f sa k ni m pr i vypočut! li
f e-nahrávky. Nový záži t ok nebýva vždy s tým pôvodným 
totožný; ten predošlý ovplyvnila aj ce lková .atmosféra 
koncet·tov, na.pätie 'obecenst va. To je osud -- al e i pred· 
nosť -- life-nahrávok . O to s v!!č šfm potešen! m pr i 
stupujem k hodnoten iu ukéžok umeleckých v ýkonov pia· 
t1ch laureátov MTMI 1979, ktor é pJ·tprav il OPUS. Dvoj 
pl éi tiíový k omplet j e súča sne tr vulou vizitkou il potvr· 
cl en!m ser ióznej práce výher.ove j poro ty nn če l e s r in · 
ct i teľom Viedens:ke j stát nej oper y prof. Egono m See
ťe hlnerom . k tor á z t r inástich účH st nl kov vybra la tý r. h to 
umelcov . 

Na zákl ade k ritéri!, k tor é zavážil i pri vý ber e l aur eá· 
tov , môžeme i vydedukov a ť , čo je r ozhodujúce pr e úspeš
ný štart do koncertnéhď života. MOžeme konštatovať, 
ze vše tci piat i suverénne olllád a jú teclin ické i tônové f1 · 
nesy svojho n ástro ja a že z hry každého vyžaruje a j 
osobitosť . 

U hoboj istu jiirgen a Dietza Je to vyváženosť skr y te j 
vnútornej energie, ktorej pulz tak zretefne vt láča h u· 
dobnej linii. Ni e Je v SVQjom pt'ejave st rohý, hoci mu 
t empu plynie v pevnom riečištl k lasi ck ei t'ovnomernost i. 
V jeho hr e - ako to vyplývu z f aktúry Haydnovho Kon· 
cert u pre hobo j a or chester C dur , Hob. 7 g - - striedll. 
sa moment racioniilnejšieho modelovania ( pr l súhre s or
chest r om l a fantazi jne voinejšleho nurábun lu s tónom, 
tempom i agogikou ( v sólovýc h kadenciách). l na'pr ie·k 
tomuto zdanl i vému dualizmu pr lstup.ov je Dietzeho vý
kon pri rodzený, presvedč i u neopúšťa pl atf or mu štý-
l ovosti . · 

u fl autist u Bélu Dr ahosa je zuse v popr edí moment 
i skr i ve j živosti burles,kového typu, k tor á znHmenite ko 
rešponduje s char akterom I ber tovej hu cl by (Koncert pr e 
flaut u a orchéster l. Drahos Je ma jstrom v tvorenl dy
namických nuansov. Túto v lastnosť o bdivujeme niel en 
v kant iléne, v ktorej skrášluje tôn jemn ým vl brátom, ale 
aj v perlivých a intonačne skvel e zv ládnut ých pasá· 
žach stvániovaných s el egantno u noblesou. j eho výkon 
je syntézou suverénnej techni ky, vysok ej in teligencie, 
znamenitých výrazových schopnosti i muzi kuntsky d ra
vej živo!iti. 

Skvelý kubánsky saxofonista Miguel Vi llaf ruela oča
ruje zas poslucháča nástojčivosťou svo jho juhoameric
kého temperamentu, pre k torého explontáciu nai\iel v 
Mllhaudovom Scaramoucheovi i ndeálny pr iestor . skvelá 
technika, bezpečná i ntonácia, prinm ideál ne formovaný 
a bohato dif erencovaný tôn patrili do ar·zenálu ume
leckej výzbro je tohto vitálneho hudobník a. Tuk ako 
u Dietza, ktorého sprevádza l zvukovo nie dos tatočne 
vyvážený S.KO 2i llna, aj u V!llaf ruelu mus!me ho dnotiť 
výkon k luv!rneho par tnera ( jor ge Gomez Labran u l 
s Istou dávkou rezervy, pret.ože v snahe podč iarknu ť 
ryt mickú pt:flzáciu skl adby opomenul {n ajmil vo v.r ch.o· 
loch l zohladňovať kul tivovanosť k lavírneho spr ievodu. 

Aj na zvu:kovom zázname gitarového dua br atov Ser 
gia a Odaira Assadovcov fascinuje poslucháča strhujúca 
suverenita t echnickej virtuozit y, k torá plne slúži ume
leck ému stvárňovaniu hudobných d iel. Domnievam sa, 
že v t omto j!ldinom prlpade mikr ofón nevyst lhol v pl nom 
rozsahu diapazon dynamickej palet y dua a podáva ich 
umenie skreslÉme. Pri všetkej úcte o obdive k majstrov
stvu ensembl u, k torý mus! - l keď na skvelej úrovni
hrávať väčšiu časf svojho r eper toáru v úpravách, zdá 
sa, že svo je tvorivé muzikantstvo najvýstižnejšie demon
štroval najmä v skladbe Vlllé!·Lobosa ( A Lenda de Ca
baclo l a to pre jej vartablllt.u a stupňovanie nál ado vých 
odtienkov o0d zádumčivej melanchôlie až po dramatický 
vzruch. 

I napriek svojim 22 rokom už v r . 1979 ve~ký klavír is· 
ta Michail Pletňov (ZSSR l , ovenčený vlťazstvami vla· 
cerýc h domáci ch i zahrantčných súť aži (napr. zlatou 
medailou zo sútaže P. l. Cajkovského l je niel en su ve· 
r énnym majstl.'om svojho nástroja, ale predovšetkým vý 
r azným a osobitým tvorcom. Má všetky predp:ok lady pr e 
svetovú kar iéru - - vnútornú isto tu , pokoj, rozvahu, in· 
t eligenci u, jedlne~né. citové zázemie. 2e je velkým umel · 
com, dokázal jednoznačne aj Interpretáci ou Lisztovho 
Klaví rneho koncertu č. l Es dur. Z poetjckej meditácie 
1 vzrušenej elegancie tohto diela dokázal stvoriť pravý 
fluor eskujúc! člry kryštál. V. CIZIK 
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5. a 6. XI. 1981 
Každé dalšie stretnutie s novoangažovaným dlrlgen

SF tiborom Palkom je pre nás prlležltostou pre výstiž
nejšie zachytenie čtt jeho umeleckého majstrovstva. To, 
čo doteraz z neh·o poznáme, a opätovne s i to na základe 
tohto výkonu potvrdzujeme, sú črty intenz!vneho osob
ného šarmu, vnútornej psychtckej Istoty, zdravého, i ked 
miestami trochu pompézneho sebaved~ml!l. C!time ICh 
v geStác h trochu zameraných na e.fekt a skutočne vefmi 
elegantných, v pružnom postoji, v úsmeve, ktorý rozdáva 
nielen obecenstvu, ale nim posmeľuje a mo·bi llzuje aj 
•hráčov. Pešek je typom sebavedomého hudo bnlka, ·ktorý 
dokáže SV'Oj nesporný osobnostný vklad zosúladiť so štý
lom a, premietnuť do dávkovania Intenzity zvuku, do 
agogického vlnenia hudobného prúdu. Má znamenite vy
vinutý cit pre mieru a zmysel pre vikus. Tieto črty sme 
si vyabstra:ha vali z jeho doterajšieh vystúpen i. Co k nim 
dodal otvárac! koncert sezóny SF? 

úvodom odznela Suchoňova Baladické suita pre velk:f 
orchester, op. 9. Jej bohatá ko ntrapunktická sadzba pri 
pomerne rýchlom tempe prvej časti vyžaduje množ
stvo sústredenia na detally. Súdiac podla výsledku, Pe
šek n a nich z-re jme veľa pracova l, no pri bežnom počte 
skúšok ostal! Isté rezervy. Zmyse l pre peWJý rytmus a 
·vnútorná Istota ·pre.konávali drobné nedotiahnutosti a di
rigent musel svoj vklad zameraf na ce lok. To je na koniec 
bežný p:ostup •na každom koncer te, ked býva málo s kú
šolk. Ale l v celkovej koncepcii najmä prvých dvoch 
tastl ne mali sme dojem, že Pešek dosiahol všetko, na 
čo má schopnosti. V tomto smere mu overa presvedčivej
šie vyznel! dve posledné časti, ktoré mal! aj zvuko vo aj 
koncepčne z celej Suity najvyda·renejšiu podobu. 

Pri odchode z pódia po tejtu skladbe utrpel Pešek 
úraz ruky. Napriek ostrej bolesti postavil sa však na 
pódium, aby dirigoval sprievod k Schumannovmu Kla
vlrnemu koncertu a mol, op. 54. A t ak sa v súvislosti 
s hosfovaním .nár. umelkyne Gruzlnskej SSR, klavirist ky 
Eliso Virsaladze vyvinula dosf nezvyklá situácia. V sna
h e zachrániť situáciu, pre vzala umelkyť!.a lniciatlvu a 
hlavo u viedla orchester, Vyžad ovala od ne ho pria m su· 
gestlvne tvorivú spolup rácu. V týc hto súvislostiach mô
žeme pot-om hov'Orit o Iuds;kých l umeleckých kvalltách 
sovietskej klaviristky len v s upe-rlatlvoch. Napriek ha n
dicapu, ktorý by mohol vyvlest z rovnováhy väčšinu 
umelcov, dokázala hra ť , tvoriť a ešt e v poustate a j diri
govať. Demonštrovala zvrcho.vanú suverenitu techniky, 
tvor ivé zanietenie, bohatý fantazijný vklad, zmysel pre 
poéziu l dravt1 naliehavosť schuma nnovske j fakt úry. 
O vefkom majstrovstve presvedčila Virsaladze a j pddav· 
kom Prokoflevovej Toccaty velkolepo tažiacej z je j širo
kého regist ra dynamického arzenálu a suverénnej, vždy 
však kvalitne zvukovo znejúcej virtuozity. 

Na záver ·odznela l. symfónia c mol, op. 68 )'ohannesa 
iBrahmsa. Naprlelk úrazu - po menš.om ošetren! - od
d ir igova l , ju Pešek suverénne. Jeho interpretácia má 
blizko k Rajterovmu vyváženému, inte ligentnému u fi
lozoficky hlbavému stvárneniu. Aj v tejto symfónii, po
dobne ako v Suchoňovl, ťažisko výrazu vložil Pešek do 
finálnej časti, ktorá mala naj intenzlvnejšl spád, naj
vyššiu zvukovú priebojnosť a výkon or chestra bol v nej 
najmobll!Zt<Jvanejš!. ... 

15. Xl. 1981 
Program tohto koncertu, ktorý dirigoval sovietsky 

dirigent Maris Jansons (syn aj u nás známeho mu is tra 
talttovky Arv!da l, bol o·protl pôvodnému plánu podstat
n e zmenený - namiesto Haydna a Vivaldiho Wagner 
a Beethoven, dramaturgia sa zachovala len v pr!pade 
Sostak.oviča. 

Marls Jan sons zaujme posl ucháča hrdým držanlm tela. 
účelnými gestami, amplitúdou i charakterom línie, ktorú 
modifilkuje podla náladovej atmosféry in terpretovan ého 
úseku. Jeho gestá - tak a ko celý dirigen tský prejav -
utajujú v sebe istú dávku zdržanlivého napätla a uved,o
mele usmerňova nej citovosti. verkou prednosťou Jan
sonsovho dirigentského rukopisu je zmysel pre proporč
nosť. Presvedčuje tvorivým urnocňovaním aut.orovho zá
meru, s n tthou o objektlvne tlmoče·n ie a zmyslom pre 
štýl. V každej nástrojove j skupine, v akejkolvek tema
tickej práci usiluje sa o plastickú spevnosť fráz. Inten
zlvna snaha vyzdvihnúf vedúcu melódiu máva niekedy 
za násled•ok podcenenie, priam zatlačenie •ostatných h la
sov, aj vtedy, ked by sa mali pndielať na celikovom 
vyznani. Jansons je výborne pripravený, svoje remeslo 
znamenite ov ládajúc i dirigent, nedopracoval sa však za
tia l k vyhranenejšiemu osobitému prejavu. 

Predohra k ope.re. Rienzi od Richarda Wagnera dosta
l a v ]ansonsovom tlmočenl dostatočne presvedčivú podobu. 
Caro jeho interpretácie spočívalo vo výrazn om zastúpe
ní ume leckej iskry, v pomerne .inte·nz!vnom zapojen! tvo
rive j fa ntázie. Išlo mu o viac, éllko o púhe pr.otlposta
venie tém, snažil sa o citové formo vanie náladovo kon
trastných úseko v. Ich dynamický priebeh vyznačoval sa 
romantic kým pátosom, heroickosťou faktúry, ale súčasne 
ej vyváženosťou zvuku, spevnosťou Hnil a dramatickým 
vzruchom v pomerne presvedčivej syntéze. 

Pri prlležitosti nedožitých patasedemdes!atilll Dmitrija 
S.Ostakoviča vypočuli s me si v podan! japons kej hus lis t
k y (a bsolventky pražSikej AMU) Jurlko Kuronuma l. kon
cttrt pre husle a orchester a mol , op. 99. Sostakovlč aj 
v tomto diele výdatne exploatu je svo j zmysel pre filo
zofickú meditác iu (l. a 3. časf), ktorej vyčer.pávajú· 
cemu vyst ihnutlu w sta1la sólis t•ka do istej miery dosť 
dlžná jednaok v Intenzite ci tového ponoru, a le a j v budo
van! účinnejšie na pnutej dynamickej kleJnby. Ovela viac 
s a jej darilo v živších častiach, kde mohla ťažiť zo svoj
ho technického zázemia a využiť Iskrivý temperamen t. 
.]ans·ons s a ukázal a ko znamenitý umelecký partner, kto
rému Ide o viac, ako o púhe sprevádzanie . Usiloval sa 
vhlbiť do sveta šostakov!čovske j meditácie a v týchto po
lohách bol o nielkolko stupňov presvedčivejší a ko só
lis tka. 

V záverečnej Vl. symfónii F dur, op. 18, P.astor6Inej 
od L. v·an Beethovena zameral sa ]'!nsons na vyzdvih· 
nutie pohody, spevnej lyriky, ktorú s ituoval do tempovo 
m ierne jších p.olôh. Jeho Beethov:en ne bol citovo preky
pujúci, &kôr hl bavý, uvažujúci. Do údernejš!ch polôh do
stal sa - v súlade s autorovým programom - Iba 
v poslednom Allegre - v búrke, a le .aj tu dominovala 
snaha nič neprehna t. Na znamenit om vyznen! die la po
äiela l·a sa aj muzikalita a technická kva lita nástrojo
vých skupin s radom prekrás nych sól (hoboj , flauta, 
ale aj v skupine plechov l . VLADIMIR ClZIK 

, 

Nérodnému umelcBvi Alexandrovi Moyzesovi blahole16 predseda Zvizu 
slovenských skladatelov národný umelec Eugen Suchoň. 

Snímka: P. Procház.ka 

Jubilejný koncert 
národného umelca 
prof. Alexandra Moyzesa 

Poduja tia podobného druhu, 
akým bol komo rný koncert z tvo r
by národného umelca proľ. Ale
xandra Moyzesa pri pr!ležitosti 
sklada terových 75. nar.odenín ( ll 
novembra v Zrkadlovej sieni Prť
mac'lá lneho paláca v Bratis lave ). 
nebýovajú iba aktom povinnej úct y 
ik )'ubilantovi. Sú predovšetkým -
a bolo tomu ta k i \1· tomto prlpa
de - skvelým dokumentom t9c h 
základných pramei'wv, z ktorých 
vyrástla a z ktorých žije nedávna, 
ale L najsúčasnejšia, bohato roz
vetvená a vnútorne š týlovo i hod
notovo diferencovaná fyziognómi~;~ 
našej národnej hudby. 

Tvorba národného umelca A. 
· Moyzesa je nleč!m viac , než tba 

základným kameňom pevne j stav
by našej hudobnej pr!tomnosti. Je 
tiež - ako to výstižne formulo
val v úvodnom príhovore národ
ný umelec prof. Eugen Suchoľí -
sústredeným a premysle.ným zápa
som o poslucháča nového typu. A 
treba doda ť, že i ked nie ukon
čeným, za iste však úspešným, čo 
tiež svedči o spr ávnost i nastúpe
nej a cieravedome rozv!janej ces
ty v ce le j dotera jšej jubilantovej 
tvorbe. Tento fakt po tvrdila i dra · 
maturgická zostava konce rtu. 
úspešne rešpekt uj6ca rozhodujúce 
kritériá výstavby tak závažného 
koncgr tného podu~aua. Koncert 
s plnil požiadav11w retrospekt!vneho 

pohladu v konfr ontácii s najnov
š!m sklada teľovým opusom ( Ill. 
sláčikov é kvarteto ), mal svoje do
mi·nanty a čo je osobitne cenné: 
s lávnostný ráz autorského večera 
dotvorili vynikajúce Interpretačné 
vý1wny účinkujúcich umelcov. To . 
že naštudova nia jednotlivs;ch diel 
sa ujali súbory a sólisti patriaci 
k domácej interpretačnej špičke, 
t reba považovať za prejav ich zre
lého umelec·kého vyznania , ktorým 
spontánn e a spôsobom sebe naj
vtastnejš!m <lokumentovali svo j po
s~oj k domáce j tvor be vôbec .a k 
dielu národného umelca A. Moy~e
sa z·vlášt 

Prvú polovicu koncertu otvorila 
koncertná predohra pre sláčiky 
op. 72, Musica Istro·politana v po
dan! Slovenského komo·rného or
chesk'a. Prevládajúci obraz maes
tosa umocňovala s kvelá s úh ra en
semblu. Cit livo . kolorované línie 
ozvláštňovali pa·rtitúry spôsobom, 
ktťlrý je orchestru vlastný a ktorý 
vedra ďalšieh atribútov patri už 
ak·osl samozrejme k základn ým 
znak·om interpretačného majst rov· 
stv a ,.warchalovcov". 

So záujmom sme sl vypočuli jed
no z .najra·nejš!ch autor ových diel 
- Sonátu pre klavlr e mol, op. 2 , 

,ktorá vznikla neskorš!m pre praco
vanlm 7 klavfrnych skladieb ešte 
z čias skladatelových konzervato
riálnych štúdií. Táto nápadmi hý-

r iaca kompo2lcia bola pr11ežltostoiX 
pre zasl. umelkyňu -Evu Fischero
vi, ktorá s istým nadbladom, "zá
ľť>Veň všaik so zmyslom pre elastič
nosť a výstižné umocnenie tek
tonickej a dramaturgickej výstav
by notového zápisu zahrala soná
tu ( ktorá nie je bez pianistlckých 
úskal! l v poň at!, ktoré optimali
zuje náš pobiac! n a jednu z pr
vých zrelých skladatelových skla
dieb. 

Pri počúvanf Malej sonáty pre 
husle a klavir, O•P· &3 sme sl opä
tovne (a snáď trochu aj v kon
trapozlcll voči predchádzajúcemu 
r anému klavírnemu opusu l uve
domili, akým stavite!om je A. Moy
zes. Sústredenosť nn prvotný hu
dobný nápad a jeho krajné zužit
kovanie, hovoria v pr.ospech eko
nomičnostl v naräban! s materiá· 
lom. Nepompézna, zato však muzi
kantsky úprimná skladba odzne· 
l a v podaní zas!. umelca A. Móiiho 
(husle) a D. Mó!iovej (kl.avlr). 

Druhú polovicu koncertu otvo
rila renomovaná dvojica Miloš Jur· 
kovič (flauta) a Jozef Zsapka (gi
tar a l Sona Un ou pre flautu a gi
taru, op. 75. Sonatlna je· !nter
preuačne i poslucháčsky vďačným 
dielom s prevahou klar1tfvnych po· 
s tupov v rovine kompozičnej prá
ce. Kompozícia vyznela interpre
tačne velmi presvedčivo , na Č'om 
má zásluhu predovšetkým v skve
le j dispozicii hrajúci M. Jmkovič. 
Tónová vyrovnanosť všetkých re
glstl'oV, tec hnická bril antnosť v· 
službách vnútornej významovosti 
diela - to sú pozit!va, ktoré dnes 
pa tria bez sporu (ako to doka
zujú i mnohé in é )urkovičove pó
diové výl<ony l tk stálym črtám je
ho interpretačného štýlu. 

Jednu z dominánt recenzované· 
ho koncertu cel·ko m určite vytvo
rili zasl. umelkyňa Ľuba Baricová 
(spev l a zasl. umelkyňa Eva Fi· 
scherová ( klav!r) realizáciou cyk
lu piesn! V jeseni, op. 5& pre mez
z·oso prän a klavlr na slová J. Kos
t ru. V osobne prežitej, pT Ltom da
nému zápisu verne j dešifrácii tex
tu sme jednozn ačne pociťovali, že 
máme do činenia s dielom spred
metňu júclm vysoké s klada teľské aj 
interpretačné majstrovstvo vo 
vzácnej jednote. 

S istou dávkou nnpätiu, ozvlášt· 
t~u júceho éll' mosféru každého pr· 
véh.o uvedenia die la, sme očuká

vall posledné člsl'O programu: pre
miéru Ul. sláčikového kvarteta, 
kbOTé odznelo V š tandardnom Vý· 
kone Slovenského kvarteta. Bei 
nároku na úplnosť 11 záväznosť ú
sudku je možn é z prvého počutia 
diela .konštatovať, ?.e premiérova
né kvarteto k•ontinuitne zapadá <lO 
skladateľovej tvorby, že je opätov
ným potvrdením homogénnosti Hu
torovhoo názoru, a že symbolicky 
i fakti cky späjn spoločnou n iťou 
celé dote rajš ie die lo · národného 
umelca Alexandra Moyzesa. 

RUDOLF BREJKA 

Výstava o Gustavovi Mablttrovi 
Pri prllelitosti 70. v:frooia úmr· 

tia Gustava Mahlera usporiadali 
v rámci kulteirnych dohôd Minis
terstvo kultúry SSR a Ministerstvo 
pre vedu a v:fskum Rakúskej re
publiky vo výstavných priestoroch 
Domu umenia Slovenskej filharmó
nie v Pieiiťanoch v dňoch 15.-31. 
októbra 1981 výstavu o livote a 
diele Gustava Mahlera. Kedle ani 
vernisál, ani samotná výstava ne
boli avizované a propagované v 
tlači ani v daliiích masovo-komu
nikačných prostri~dkoch, molno 
predpokladať, ie néiiho čitatera bu
d1i zaujlmať základné inform6cie 
o tejto akcii. Po vernisáli sme sa 
preto stretli s komisárom výstavy 
dr. Pavlom Po lákom, CSc., ktorému 
sme pololili niekolko otázok. 

Muhli by ste nám stručne cha
rakterizovať výstavu a jej náplň? 

- Ide o putovnú výstavu, ktorá 
preš la už viacerými kra jin ami. 
Pred nami ju obdlvovall .obyvate
lia Kuby. je zostavená zo 129 fo· 
t ografických reprodukcií vybra
ných z dokumentárnej biograf ie G. 
Mahle ra od Kurta Blauk.opfa. Ini
ciátorom tejto výstavy je Medzi
národná spoločnosť Gustava Ma h
le ra vo Viedni. Súbor prehlad·ne 
a• v podstate chrono logicky zora
dených fotografi! obsahu je vyob
razenia z Mahlerovho života od 
rodného domu po hrob, aktový ma
teriá l zo š túdii, budovy a pro· 
gramy z jeho početných pôsob(sk, 
podobizne zo všetkých obdob! ži
vota, snímky z jeho Inscenácii, fo
tografie spevákov , okr uhu priate
ľov, momentky zo sl11krornného ži· 
vota . Da lej zábe ry z jeho tvorby -
s kice, autografy partitúr, rukopis· 
né interpretačné poznámky, prvé 
vyda nia jeho die l a nie v posled
nej miere karikatúry, c ha.ra·kter l
.zujúce jeho dirigentské gesto a vý-

stižne dokresrujúce dobový účinok 
jeho novátorskej hudobnej reči na 
s(tčasn!kov atd. Tento fotog rafic ký 
mater iál odzrkadľuje kus živého 
kultúrneho ruchu vtedajšej doby. 

Sú tam a j dokumenty vialtce sa 
na naile 6zemle? 

Gusta~v Mahle r pochádzal 
z Českomoravského pomedzia z 
obce KalištE! blíZiko Jihlavy .a v !ih
h lave prežil detstvo. Sú ta m zábery 
z ulice, kde býval , budtovy di
vad la v jihlave, kde ako lO-roč
ný prvý raz vystupova l pred ve re j
nosťou, progra-m koncer tu, kde ako 
viedenský konzervatorista účink·o
val v Jih lave ako klavirista a skla
dateľ, programy z Mestského di· 
vadia v Olomouc!, kde pôoobll v 
roku 1883. V sezóne 1885-86 pôso
bil akQ ka pelnlk v Nemeckom Ikra · 
jinskom d'lvadle v Prahe. S Pra
ho u bol prakticky .ctožllVotne zvia· 
zaný ako hosťuj úc i ·koncertný a 
operný dirigent. V českom Národ
nom divadle :;poznáva! české ope
ry, najmä Smetanove, ktoré na ne
skoršlch pôsobiskách v Európe a 
USA pri·e kopnícky uvádzal u. s ta l 
sa ich nadšeným propagátorom. V 
Prahe tiež uv iedol premiér u sv-ojej 
7. symfónie roku 1908. Tieto s ku
točnosti sú čiastočne zachytené. 
p r!s luš nými vyobrazeniami, no tú· 
to č.asf výstavy by som bol rád 
dťlplníl a oboha til o viaceré ma· 
te rjáJy, žla l, výstfrva bola hotová, 
uzavretá, museli sme ju v tej po
dobe akceptovať. Tiež malá . diSikp
grafia v CSSR vydaných gramoplat
nť diel G. Mahlera by bola vhod
ne doplnila vs;stavu. 

Vieme, le priprava takejto vf
Ilavy sa spra·vidla neobfde bez 
problémov, toho praccnného z6ku
lisia, kde sa viiet·ko tvori, aby vf
sledný efekt bol čo n.ajleplf. 

- Nuž problémov, aj zbytoč · 
nýc h, bolo neúrekom, no n erád by 
so m o nich hovot·il. Azda Iba tor
ko, že prip r.avova telia výstavy opo
menuli dokumentovať bol!atý, pod
netný, z ložitý duševný svet a hl
bavé myšlienky sklada tera , deter- · 
minu júce jeho diel<O , hoci sú boha· 
to zachované v jeho ko rešponden
cii, výrokoch atd. Tiež technická 
kvalita re prod ukcií nemala práve 
š pi č kovú úrovei'l. Reprezentačné 
výstavné pr iestory nema li dostatok 
pane lov, čo sa zistilo až pri inšta
lácii výstavy. Osobitnú kapitolu 
tvorili popis ky pod obrázky , kto
ré sa priam hemžili vecnými, pre· 
kl adovýml, štylistickými chybami a 
nutne ich bolo treba prepracova ť 
a pod·oplftat. 

Splnila výstava svoj účel ? 
- Táto výstava bola situovaná 

len do Piešťan. Napriek tomu, že 
tu sú vhodné výstavné podmien
ky, mohla byť prenesená hádum aj 
do Bra tislavy, nap rík lad do foye
ru SF. Ako nedomyslenos ť vidím 
najma to , že výstava nebo·la spo
jená so živým predveden!m Muhle
r ove j hudby -- koncerty z Mahle
rťlvho diela mali byť súčasťo u vý· 
stavy. Ved čo je poslaním takého· 
to podujat ia - pri blížiť dielo, 
osobnvsť, ktorú vnímame predo
všetkým prostr edn!ctvom h udby. 
pomáhať pootvárať brán y dú hu· 
dobného sveta s kladate ľa. V každej 
kultúrne j krajine ·- n evy jmúc ani 
Cechy - pat!'! Mahler ovo die lo 
dnes už k súč.astl kultúrneho po
vedomia a počtom predvedenl jeho 
Sikladieb sa r adi vedra Brahmsa a 
Ca jkovského. Zia r, Mah terova hud
ba je u nás stále málo zná ma a 
tak výstava bola nielen svo jim u
miest>nenlm samoúčelná . 

VIERA LIPPOLDOV A 



PO PRVÝ RAZ 
V NARODNOM DIVADLE 

ho krá l a, j e výkr ilwn1 human is
tu Orffa proti bezpráviu u ty 
ran ii. 

ii.ou o tajo mstvách ! udského 
vnútra. jeh o inteľpretác iu vy
chádza z koncepcie wagnet·ov
skej novor omantlck ej hudobnej 
d rámy s premyslen ou výstav 
hou k aždej scén y, každej hu
clolmej frázy. s j e~l iným tahom 
velkého klenutého gradačného 
obll!k u, so zreteľným vyzn en ím 
ka?,déh() slova. Hľudá v Burtó
lwve j hudhe errwc ionriln e mo
menty, o kto rú by opr e l svoju 
arcllite,ktoniku. Tento Bc1rt:6 l{ je 
Bal'lók I<ošlm·ov, Rnrtók slo
vans l<ého cliri.gentn. 

Rýchlo sa bllžiace výroč ie 
Národného divudla vy·volalo v 
opernom súbore n a l ieh<tvú p o
trebu obnovy tradičného čes
k ého r epertoáru i pr!p ravy n ie
ktorýc h titulov súčasných do
mácich skladate ľov. Preto sú v 
m omentál ne j situácii obmedze
n é možnosti p re štúdl.um sve
tových opm•ných t itulov, !! tal{ 
sm e vďačnl i zu u veden ie dvoch 
j ednoaktoviek - Orffovej Múd
r ej ženy a Bartókovho Modro
fúzovho zámku. 

l< ed' Í3a r tók poslal Mod ro fCt
zov zámok clo súťaže o nnjlep
šiu maďa rskú operu. · dielo mu 
bolo vrátené s poznámkou "ne
spôsobilé na pl'edvnd!~me". A 
nebol o sa čo cl tviť: Modrofúz 
od poruje všetkým pred stavám 
o tr'adičnom "'pemom n ómete o 
j eho r ozví janí, o t·ozcl olenf die
la do dejových epizód, o stretá · 
van í sa charakterov, z ktoré
ho by vzišl o d ramuticl<é n apä · 
t ie. Modrofúz IC o pora-balada, 
psycilologlcká duod ľ(llna dvoch 
jedincov: muž bojuje so svo
jou minulesťou v nilde ji mt ľ ucl 

>k ý vzť'a h. žen a zápa~í o mož
nosť šťaslia b ojom p r oti m u 
žovej osamelo~t i. Text n ie je 
podslaťuý , ~IUVii SľTllli'U jú k 
sy mbo.lom. l'eáli P.. o ktorých sa 
spievd, sú neref1im). Dne~ný 
Mmll'r}ľúz je · d r [IIHOLI \)dCucl w 
nia čl ovekn p.ocJ ťarchou sl1ú 
senosti, pocl ťur c l lnll svedomia 
z í1čn s t i net n eg;ttívnyc h Pľf! j u
voch civilizácif!, tlrtimou verk ej 
osamelost i. Bartôk tJVfl tl ra nlil tiC
I<á balada je op<~ lwm Ot:ľfovho 
syntetického d ivatl l~• s účusťou 
h oVQrenéhp sl ov11 a téln ečného 
pohybu. Bnrtók skomponova l 
dielo ~ dlhým i p lochami. k de 
napätie nte je· vytv(l rané rt:á l 

Huclobná stavba Burtókovho 
Moclrofúza i jeho ťt l ozoficl<ý 
zmysel vecll! i scén ick(l reali
zác i u l ogicky k poučeniu u 
Wagn er a. T<'ílo balacht u vnú
tornom Ztlpnse nášho sCtčR sn ! k n 
vystnwméhu nárnzolll c;lv i llzíi 
cie a usilujúceho o naclv i<tzttn!e 
dialógu cez lmriét•u izuláci P. vy
žadu je vy užitifl výrazových pro
striP.d kov s(t(;asnélw t1 iv ad IH. 
Na scén e vychádza júCeJ z pl'in 
cl pu projekcie [ z cl ielnP. j. Svo
bodu. ale bez Jnho, stH:mm os tou 
v ý r aznH in~ pirovu nej, in vene ir; 
i p ľ ÍZIHlČ ilého UJllPiflC I<ého r U· 
IHJpisu l smeru1n Karel jct•nek 
l< clnimc vytváran1:j úspoJ•ným 
pohybom ll gestom n11 vy prfl zd
n coHj scéne. NuprirJI< tom u fJ.O · 
citu jeme, nim ncuslúle hľu clá 
OJlOI'né lloliy v' dť:jov5•Ch n (l7..nn 
lwch text u'' vrnc i·1 tll l{ Modro
fúz;l do sJéry doterajšej i nter 
pretačne j traclí cin Z<l kludajúcej 
sa v podstat e na nNiorozumcní 
medzi zmyslom dwla a jHho 
realizátormi. fernnkov 11 Svo
bodov Modrofúz aj k ed ušruc ll 
ti l·o p red veclený, nnreugu jc na 
m yšlienk ový svet. v ktor om 
dnes ži jeme. 

Na snímke J. Svobodu uspáwa Múdra ženu ()i rina Marko·vá ) krá
ra (Jaroslav S:ouček l . 

V pr{)file pr vej oper nej štát 
nej scény r eprezentu jú tieto ti
tuly ne.vyhnutn li povinnosť vy
rovnať sa s dvoma aut01~mi, 

ktorl sa významnou mier ou po
dielali na vývojových prúdoch 
hudby 20. storočia a súčasne 
pr! jemné dr am aturgické osvie
l enie. T,ež z hfadislm sveto~ého 
operného v ý voja i ch prvé' (!l 
pražské predvedeui e posúva Ná
r odné divadlo d·O zadnýt:h ra
dov , ak si uvedomlm e, iŕ.e Béla 
Bar t ók naplsa\ svo ju jedinú 
operu v roku 1911 ( pl·edvede
ná bola r . 1918 ) a 1\lúdra že
na Cal'la Orffa sa stretáva s 
obrovským ftspechom u ž od 
svoje j premiéry v rok u 1943. 

nym dejom, u le vnútoQJ·ným pr o - Or f fova Múéi.·a žen a - nzcl a 

prostred ia jarmočných predstLI · 
ven í, nu \1 toro111 ~a poh ybujf) 
luáf so sucllwckou dcérou. kým 
.. zástu pcovi fuclu" je vyhrade 
né proscéntum. Kon cHpc ia liu 
clobného nastuclovania )ose[a 
Chaloupku s orchestrolll N1it·od · 
nôho div<·ld l éi, 1 rezi a Karla 
)erneka nesl<: tluj (l irleový vý
klild Orfľovho d ie la , ale clôsJ.ecl· 
nu sl c:cluj (l len vytvornn le VP.SA· 

lého 11 sv ižného p mclslil vuni ll, 
čo sil pln 1~ podnľilo. V dôraze 
11111 ll<• komické striinky pl'!lw
lllt (i vd<ilw jedinečným pred 
~ t· nvileľo m kolll lCkého zivotu j 
posúvnjú clo prvého p lún u hem
žen ie ľuclóvých post av ič i l~ l{, pre· 
dovšP.I I(ým troch tu lákov. vy 
stupujúci ch v o f unkcii k omen 
tátor ov. Ich král s grotesknými 
v last nosťami monarchu bábko
vých hier n ie je nehezpečný 
a postava múd rej ženy u berá 
no podiP.le hlavného iniciátor o 
cele j lwméciic. 

Orffova pl'iezračná hudba, jP.
h o mn jstrovsl{é hudohné paľó
d ie nn rôzne hu cl ... 10! formy, 
Jahko zupurnnt.atnl .l ' melódie 
v yvieraj(Jce z !udovcj pesnič
k y, pou l ič ného popevlm, šl ágru. cesom oboch hr dinQV. J. keď élj pre prevahu vií7.neho I'eper - Obe operné jednoakt.ov l<y boli 

só l istom i vyn ikajúco mterpreto
van é a možno poved a ť , že sú 
bor Wkoby clotylw m s novými 
po~tavami zjavne oži l. ZLivaž
nos ť umeleciH!j osobnost i. prls· 
!lH vnúto rn é sCtstrecleniu, clih ó 
u vldi:ne g1-:sto. stýl, lltlll'Ý nn· 
tlovuľuju prfl išn(I !lávlllt umo 
cion< lli ty v spevúcko m Výraze. 
IIHijLl pre j utlith il MOCil'OfľlZ/1 
Nadežda Kni plová a Karel Pril
ša . Knip lnv;'1 tu mohl a p lne vy
užiť svoje skúsenost i z wngne
'ruvskE}ho rf!pertoái' U a upla t 
n!( SVOJ tmavý timbre. Kare l 

hudba •n enesie viditofn l: znalw toiiru . čím t ľpí cn l n operné tunečných melód ii, ktorých 
m iesanhn a l<Ontrupozíciou macľaľského fo lk lóru, predsa ob last, -- bol a pre súbor vita -

s kladateľ i tu z užitl(()vn l svo · no u príležitosťou k rozoll r aniu vzn ll<á nenupodob ite ľn ý štýl 
to h to diela, nás nesmie mýl l.ť. 
V rozprávkov·onl sujeiP. Múd r ej 
ženy sa skrýva inotaj . l<to.rý sa 
st al veľmi výrečným v niek t·o
rých r ep lll<tich troch tuliil<ov, 
k omentuj(Jcich n ielen <lej, ale 
hlavn e životnú morällw, čo n<t
pok6n p r i viecl lo S kllld<Jteľa v 
období IH:tt.:islickt~!JO Nemecka 
do vážneho nP.bezpečiu . .. Zdun
livá ro0zp r ávlu 1 o múdrej sed 
tiačke, k to rá dobeh la sHmotn é-

je po_znntky Z(l štúdia stm·e j p lnk1·vného clivacll<.l n <ldhalilä 
ľudove j macftu•s\<(:) ·1 hudby. )edi.- skr'y té rezervy v sólistic lwm sú-
nečnosť atmosfér y, 1\ t·orú tu clo- bore. Zjavne hlbol<é a nad~enú 
siahoL joj l <IJomnosť u dvoj- zuu jntie novými úlohnmi (čo 
značnosť sú si lne ln spi t·at!vno plntí v rovnal1ej miere o inter-
pre interpretov. pret.och Modroľúzu l pat rf 11 nuj -

Na KošiCI'OVUill JHlStlHlOVllll l CP.nne)Sllll výsledkrrm tuillo 
~ oi·clwsii'Oin Nl\ rodn ého d lvntl. · preclsl<l ven i<L Orffovu ,. l eat-
la .je zreJIIIÝ jeho \t lbuký vzť<)lJ , rum numcli:' sn ocl \)llt'úva pod ľa 
k die \LL,-. .ku .k.tu.rérnu sa v,ž,cj y_, ._,. jeho . P.ol<y n,oy o si rt;.ultc:\nnostl. 
úprimne h lásil. Mocl ro fúr. j.e pre scény n a Svobodovom 111aloul 
n eho verkou sym fonick ou bás- pódiu, scénicky odvod P.num z 

Chaplin • síill 
Chaplin na súde - hudobn á komédia v dvoch 

súdnych pojednávani ach . J, ibr eto a t exty pies · 
ni: Dmitri j Sevcov. Hudba: V ladim ir J!ystrja 
kov. Pt·eloiW : Júl ius Rybák . Režisér : Miro Pro· 
cházka a. h . Dir i gen t: Igo i· Rusinko. Ch'Ol'eo 
gt•af: Frank Towen. Zborma jster: Ivan Paca nov" 
ský. Scéna: St efan Bni1ta. Kost ýmy: A. Dmitr.o 
vič a Miroslav Mate jkn. Účinkujú sólisti, zbor, 
orch ester a ba let DJZ v Prešove. 

Cel oštá tna p·remiéra 2. októbr a 1981. 

Spevoh nt DJZ v Prr.šov~J sn nú začiatku no
vej sezón y prih\úsila celpštálno.u p remiérou 
hudQbnej k.om éd ie O. ševcova a V. Bys i t•ja lwva 
Chaplin nu súde. Ku eli prešovskej d r amutur
gie slúži, ?.e pohotovo uvied la tú to sovietslw 
spevohernú novinku. Prínosom je však i réžiu 
m ladého M i r a Procházku . Je ne lmnvenčnú a h ý
r i brilantnými nópadrni. j e maximá lne prispô
s·obená akoby .,filmovému" charak teru li bre
t a, k torého podstatou je rých le striedanie obra 
zov ,.strihom " - uko n a celu loi dovom páse. 
M. Pmchár.k a svojo u koncepcio u priblížil nn 
scén e ilú ziu f ilmovéh:o plätna. Pred cl ivúkom 
ož! va Chap li n ovu po!>tnvn z jcllu !Jur lesinlc 
ale i z filmu Dil{tftt•or . j ed n ým z ideovo stmn" 
ľujúcich a výrĽIZ'OV·O sugesllvnycll prostriecllwv 
j e detailne premyslené o~ve tl en i e leclnot livých 
scén , obrazov, no i sa motn ýcli postáv ( Chap
lin v kuže l i reflel<t ora. scémt z Diktátora. i na
sl edu júcu scéna ľyz icl<ého n átlaku nu tvorcu 
toh to filmu a ďogie ) . Režisér i magináme ., pľt:

dlži!" jnviskovú scéou súd n ej sien e clo hľa 
.d iska, keď v i\Om rozmiestn il niekofko čle_nov 
súbor u OJZ. T!to " vstupujú" do p1·ucesu súdne
h o pojecln tivan la s Cha tJHnom protestn ým i 1 
iront zujúclmi výkt•ikmi či smiechom a im i tu 
jú spo l u s " nov inárm i" hl učnú atmusféru súd 
nych procesov. S!O'boda v Amen·ke má viacero 
t vár í. jednou z dôležitých čŕt r ežisérovh o ru 
k o pisu je spôsob, akým v štylizovaných sc:é. 
n ach odha!u je mnohoznačnosf t várí te j sl obody, 
k tore j piedestííi(Jm je v Amel'l lle Soch a slobody 
[nechýba ani na javisku DJZ }. 

ScénH S. Buntu je vzácna tým, že nerozpty
Juje zbytočn e ítst r ecl n íJ myšlien k u hudobnei 
k omédie i t'P.Ž•isérovej lw ncepcie. ]ej j etclro tvo· 
rl súdna sie ti. Zmenou i bu n fl jnutneiších l'<:Jkv i
zll ju scénograf pl'u7.n!~ prispôsobu je sledu · n o
v ýc h obrazov. Efr.tl<tnú a emocio ntHne pôsobi.vi;i 
je jedna z posledných scén 2. <J:ejsť v<J.. Ame
ric ká v lnjk a prikrýva pomaly a symbo l icky cel ú 
plochu javi skovej súd n ej siene . .. A z repro
duktorov simultánne. znzn ieva výpočet l udi,. zn á
mych osobnosti v celom sve·te, n ezmyselne 
a zákerne zavraždených . 

Slavomír Benko ako Mac Blake a Stefan Sen
ko ako " tulák Charl ie" v hudobnej komédii 
Chaplin na sftde. 

Predstavitc l om Nh!J_oej ú lohy JC štefan Sen
ko. Výborn e sn cíti v posi ti ve .,tu liílw Charlie
ho". Uki\~l.1 ovo bravúrna j e scéna z Diktá tor a. 
M en ej0 tvámy je už je lla Chapli n alw civil n;\, 
sú io·omnti osoba. Helena Horváthová vykrHsli i H 
larelme i vizutil n e pr'iťaž li VLI postavu exulto · 
va nej Peggy Gold ove j [ al ter nuw Jú lia K nrpá
iíová ). Tejto postave, potlobne a l< o Clwrli.enw. 
prisúdil autor nnjviuc plesn í i hudby. 

(1raclačné plochy her ecké ho i scénicldl llO 
stvftmen lu prr.vttZu jl1 v l . d ~:js tve . V 2. de jstvn 
.. - v sítdnom po jed ncívoní nie sLi natoľko vy iH'O
tené, ba n iekde ic h spiÍcl je spom;tlený zcilhil 
vos ťou nielen v textove j č a ~li , kto r(J j I"Jy pr o 
spe lo sk!'átenie. no i hereckým nenapln en ím , 
až fá dnym prejavom [dialóg Chap lina s Oonou 
v bn r e ) . -

Výrazný je Mac Bluke S. Benku. no i ďa l ~ ie 
postu vy , v ytvorené C. Kapcom [John Drak e ) . 
š. Jenlkom [ Sn m Inn s l . V. ľimočkom [ Nat Bu· 
l es ] ll rlalslmi vyzne l i pnaznivo. 

l n štrumen täc ia hudobnej komédie je ro:t.· 
p ísan(\ pre tunecný o•·c tw sw r. N t! p oza tli slá
čikov stí čélsto exponovan é dych1Ívé núst r oje. 
bic ie a gi tory. Intenzi ta orch estrúlneho zvuku 
Je daná už v l ttslnou in strumen túciou. V hu
c!ob ne serióznolll našt urlovan í L Rusinku v s<tk 
dominuje Intenzív ny orclwst rú ln y zv11k čas t o a?. 
na ítkor· sólistov, ktorýc h pi~:snP. potom znni 
ka jú v nezrozumiteľnosli tf-~xtovej i mrJiotlic knj. 
ltHoonai:nä rozkol !s 11 n o ~ť po·wa č il a na prvej pre .. 
m ién: hlavm: vio lončelä. 

. Neocldeliteľnou súču~ťo u i oscenáci!! , ,k toro u 
~ptwoh t·n DJZ úspešnr. odsl ä r t,ovala novú se-. 
:r.ônu. s(l t anečné č lsl o v 1-d .asticky prlťažl ive j 
úwzikúloveí choroogl.'él ľi i F. Towena. 

DITA MARENČINOVA 

l 

HANDBUCH DER MUSIKÄSTHETJR 
Leipzig, 1979, VEB Deutscher Ve•·
lag [iir Musik, 484 s. 

Vcf l{ý 11 opt'tlvnený záu jem o es 
telilni, obzv l d~ť o ll ucloobnú esw 
t i ku, l{to•·ý pn)javu jCt i nasl č i t<~ 

tc lia , nebol u nás v žiadúce j mw
ro uspo lw jen ý. lebo doposiaľ u 
nás n e·vyšlu nijaká sLi bornú p rác u 
o proiJlénwch huclobiw j estet iky. 

Uvedená kolok t fvna p ráca [ vy 
cluvatcl la: Sigfried Bimberg, Wer
ner Kaden , Eberhard Lippol d , 
Klaus Mehner a Walter Siegm und
Schultze) sa vyznačuje sn ah ou in 
tegrova ť tak mflr všP.tky prQhiétuové 
oknthy. týk<~ j úce sa hudobn-ej P.;;
tetiky, ču mo?.no pok lada ť za jP
den z n u jväčs lcil kladov tejto pub
lik ácie. 
N i~1 je možn é zmieniť su tu o 

cel om obsahu k n i h y, !P.bo šírlw 
problP.movýc tl nkr uhov j e nato ľko 
vcľki'l , že vylučuje Chllrul< teriz.oviiť 
die lo z usp ektu jeho detailných 
príspev lwv k t r. jt.o i tak mimoriad
ne j téme. N11 druheJ strane -- a 
tým su dotý ka m d'alšej vuľmi l<luc\ 
nej stránky .knihy -- je toto sú· 
bo t•nl:í dielo n apriE~ll svojmu širo
k ému obsuh u jasne člonené, čo 
umožilll jll použ íva ť knih u i alw 
lex il{ón - informatívny pl·anw ii l{ 
n a jrôznojšfm otúzkam. 

Kniha JH rozč lenená do osm ich 
veľkých kapito l týk ajúcich sa 
predmetu estetiky ( Lippold), filo
:.o:o[icko -guuzeologických základov 
l Bim berg) , otázok komunikácie u
menia ( Baethge l. problémov sócia
listick ého realizmu ( Schultze) 
axinl6gie (Ka den l. estetických as
pektov teórie hudobných druhov 
{ Mehner l , hodnuty hudobnej ana
lýzy l Rienecker ) a dejín hudobnej 
estetiky [Bim berg 1. 

Nie je núhocla, že sa dn r.šný 
č love!{ , tvori vý umelec i lo.i k za· 
ujíma o probl émy umcnin a llucl 
by nj z veclec l<o-teorHtic l{ého as
pektu. NúroE; n osť u problemntic 
nos( sam otnej tvorby, al.w 1 ?- io · 
žltó o tti zlw stále oxi,~tujúcej vy 
st,upiiovunHj nú t'očnosti umenin a 
špeci<í l n e lluclb'y, l{(o re j d·otykové 
roviny s<t k o·mpli ku jú úmerne so 
stúpajúcou z ložitQsťou spoločen
ského životu súčasnost i , neprene-

Prúša !> ml:l kšle znejúc im ba
som bol je j rovnocenným par t
nerom. interpret ujúcim ú lohu s 
pocllopenlm pre mi moriadne po
žiadélvky d i f: l a. Postav~ kráf a 
posl1yt1a René Tučkovi všetky 
možnosti l{ rozv inutiu zdravéh o 
k·omeEii é:lntstvu, zmyslu pre hu-
11101' 11 výr liZn i~ p r ostr i edky op e
ry 20. sto1 ·očia a Tuček v n ej 
ciHII1 0llštrovtll už i točnú prípravu 
no brnensl<ej scén e. Jii'in a M ar
ková, l<tor Hj ho rf)C:ký tal ent je 
prr~uk(l :t.< II BI'ný ocl ú l.oh y k ú lo
IHJ , porlftv:.t hudo bne č istý vý
ktJil. je 1o múd re sEdliacke diHV-
1: 11 . slliir roztomilé n ež r.ozšaf
né. T l'io tu lákov v stvárnení 
Josefa Hajnu, Jind i'i cha Ji ndrá
ka n Bohuslava Maršlk a r oz
dti vu v ese l osť , isl-t·ú a pr i všet
k ej rozpustilosti má vkus, k t o 
rý c!okc:\?.e pretmetnu ť i clo vo
kálneho výrazu. ú sp ešn e im 
selwnd UJÚ 1 Miroslav Frydle
w icz [o~ !iar} a Josef Her iban 
í mulii:i or }. J~ u cl ovú galériu po
s'tnvlč ! Bi{ dopl i\u jú s pochope· 
nim pro humor Karel H anuš 
[ žo l ilrn i k) u Jaroslav Horäček 
[ SHcl llal{ }. 

J<ým Mú<lrn ~r.nn sn stret l a 
s rnclostn ým oh l il so m u obecen
•; t·vn , Mocl ro ľ úz s!1ôr prekvap i l. 
Obeccmstvo, poc hopite ľne, túži 
po sm ioc!1u - možno, že by 
stálo Zil to h rať o bP. die la v o b
rótr:nom po1·adl, aby Mod rof ú 
z.ov ·od'chocl clo ničoty neodpre
vádzél l obc:cen stvo z .d i vuct l a. 

JARMIL A BROŽOVSKA 

chaj(l možnos( prijať umelecký 
p re jav v ak ejsi nezataženej spon 
tánnost i , ale p r iHm nabádajú k 
sk únwuúmu Hn a ly tickému poh f ndu 
1111 ľHnomén umen iu H hudby. 

V prvom r oclr. všal{ .k\.a die sa
motne\ hudba, l{toró disp onu je naj
svo jslwj~ím lwmun i ka č ným mé
diom, na liehavé o tcízky k p roblé
mom jej spociľ ic kosti, spoločenskej 
ľ unkc i n n o z<ik liHiH jej svojrázne
ho, nu prvý pohľad "Oclťa7.ivého u
l!le lec l<c ilo .ollsuhu. Zlaclon ie tech
no logiclw-es tutlcl{ých problémov s 
l<onl<rétnns ťuu näšho živu ta, v 
réi lllCi ]{luréllo spl ľla hu dba závaž
n á spoloccn ské úlohy, sa črtá prá
vr1 v oblasti hudb y ako zložitý 
problént estetick ý, k t"Orý sa mož
IIO v iných di'uhoch umeni a fall 
~ie osvet ľu je . Práve z príčin špe
c i ľic lwsti h udby mvžno najviac p r i 
víta( lwždý p r!spevok , k tor ý si v y
t ýč i l 7.a ciel venoval sa n aj svoj
skE)jsím, špeciálnym problémom 
hudby. V tej to r ov ine je uvedený 
.. Hand buc h" [ prlru č lw) doposia! 
nn jhoclnotncjšlm príspevkom. Vy
znuc';u le s11 clelnllnosťou, ak o i m e
toll ic lw -proll l ľnnovou pt' Bil ľa clno s
ťuu. Popr itom nmnožno nevidieť 
ľukt , ?-1~ od čiHs pl'výc h snáh vybu· 
clovoť systém hudobne j estetiky na 
ztikludo marxisticlw j metodológ i e 
vyspel o teoroticl{é myslenie v ob
ln,: ti es toliky u iludnbnej esteti 
ky ve ľm i cfalelw. Odkry l i sa nové 
kauzálne súvislosti v teór ii ume
n ia, histór ii a ľilozoľi l, ktoré umož
nil i nestava ť estetik u ako hotovÝ. 
.,zhorH" pr ok lamovaný ,.l.'ecept' 
bez dôkazov H rozborov. al e ako 
logický systém, k to r ý neexistuje 
l en v oclť nžitých m yšlienkových ro
v inách , ale ktoréh o živo tná opráv
nenosť a opruvdivos ť t:kvie práve 
v i':ivom a prehlbennm knntak te 
medzi teór io u 11 umeleckou reali
t ou, medzi f il ozonou a ži votom. 

V tejto :otázl{e dospel a uvedená 
publ ikftcln .najc!a lej a to niel en 
no úzl1ej rovtne špec iií ln yc h ,oje
d ine lých poznu t kov , ale na širo
l<ej r-ovinn vHcleckého poznania. 

Z horouveclenýc h aspek tov mož
no pľ! r učlw 11ud,obne j estetiky pr l
v í tuť u zät·ov~1 ľí v prospech zvy
Š(Jvania jej úžitku pre náš č i tate r
sl{ý o lnu11 vrel e .odporučiť vydať 

ju u nús v s lovenskom prek l nd e. 
J. ALBRECHT 



Náš zabraniňný host 

Umeleckým šéfom a prvým 
dirigentom No.vého filharmo· 
nického orchestra Francúzske· 
ho rozhlasu je francúzsky hu· 
dobný skladater Gilbert Amy. 
1 ktorým sme sa stre.tli aj n.a 
tohtoročných Bratislavských 
hudobných slávnostiach. Jeho 
meno je ul od roku 1971i· spä· 
té s existenciou telesa, ktoré 
vzniklo na základe reorganizá· 
cie rozhlasových orchestrov. 
Zaujlmalo nás, v čom vidl Gil· 
bert Amy s.poločné body pre 
obe oblasti svojej umeleckej se· 
ba realizácie. 

ke-j hudby sa chcem venovať 
všetk9m dielam , k toré ma za 
ujím ajú. V rozh l ase mám po
četné publi kum n -- našťa-stie 
- n estretávame sa s tak9ml 
pru·blémarni ak o privátne tele· 
sá. Môžeme si napri klad clov•o 
liť objedna ť diela od naš·ich a 
zahraničných sk ladatelov a u
vi est ich . V p o cl stute i de o dve 
hradiská: tradičn9 pr-ogram. 
komb!novan9 občas s dielami 
s Očasn9mi a cy·kl y, zam er an é 
výlučne na súčasnú t v•ot·bu. ja 
osobne dirigu jem aj jedno uj 
druhé. 

Co vás vlastne priviedlo k 
tomu, ie ste vzali taktovku do 
rúk? Vy sám sa predsa pokia· 
dáte za skladatela. 

Kedy ste nuposledy uviedli 
'-, svoje vlastné dielo? 

- Som predovšetkým sklada
telom. A le ·vždy som zastával 
názor. že komponova ť nemož· 
·n o bez toho, uby sa č lovek n e
zaoberal h udbou a j po pral<t ic
k ej st l'ánke. Ďalšlm podnetom 
;k tomu, aby som sn venova l uj 
d i r igovaniu bol o, že sme mali 
n edostntok dirigentov , k torí by 
uvúdzali nové d iela. Diela mo
j ich kolegov , aj m oje vl astné. 
A tak som osu du trochu po
m ohol. Napokun dir· i govan ie ·- 
aj keď v ef rni vyč er·pávajúcc ··
m i p r ináša poc it v e ľk ého za· 
dosťu č in en lu a v k onfrontácii 
s dielom a j vera nových a cen 
nýc h puwnt!wv. 

To znamená, le sa orientuje
te vedome či nevedome na sú· 
čusnú francúzsku tvorbu? Mán' 
na mysli teraz povolanie diri" 
genta. 

.... Spočiatku som s<1 zaobe
ral výlučne dielam i mojich sú 
časn fkov. Potom prišla nn r od 
aj huclbn. ktorú mám 11 priori 
rád. Každ9 dirigent musi mat 
v ša k do určite j mie1·y komplet· 
.n9 repertnM, uj keď t-u n i e je 
možné v ždy celkom clos iuhnuť. 
Tak napr·í•klud jn nedirigujelll 
operu, ule v oblasti symľonic· 

V ditoch 15.- ·21. 10. 1981 
prebiehal v Litovskej SSR hu
dobný festlvul Hudobná jesHil 
'81. F'~ls l iväl s účasn e j l itovskej 
hudb y sa kon <l l po celej kroji · 
n e a t ak su dost iiln hudba k 
posl uchúčorn aj .mimr> centr u. 
hlavného mesta Vilrn1su, kde 
boll tu7.isk ové akcie festiva lu . 
Tohtoročný jubilejný desiat y 

fes tiva l sa sústredil n ajmH na 
k omornú, symfon ickú a huclob · 
no-dramatickú tvorbu .. Na fes· 
tivnle n ebola zastúpená popu
Járna u zborovú tvorb<~ . No a j 
n np1·iek zúženej pa lete pr-ec!vá · 
dzan9ch diel bolo možn é sl uro· 
biť predstavu o smerov ilni <t 

snažen i ll.tovs·kých sk lad<t te!ov . 
Roz.vu j lit-ovske j hud by bo l za 

p os ledn ých 30 r-okov obrov · 
sk ý. Dnes je v te jto jantárove j 
r epublike ce lý rad d ivadiel , or 
ches trov a komorných telies 
(n apr. p r i Státnej fi l h armónii 
vo Viriíuse pracujú tri pro ľ e
si.onl\lne kvurtetú, z ktor ých len 
Viiií usk é kv urteto má v l'Cper
toári vyšo 50 sk ladieb l i tov 
sk ých sk ladutel ov l). Okrem in · 
štitucioná lnej bázy sa r ozv !j a 
tvor b-a vo všetkýc h žánroch a 
profesionúlni skl.ad at elia majú 
podie l a j n a rozvoji amatér·ske-j 
činnosti - č i už n a sklada tel 
ske j al ebo i nterpre tn čnej . Táto 
činnos ť - obdoba n aše j ZUC -
je základt'iou. z k torej vycM · 
d za tú talen ty. 

To, čo som poču l n o k oncer· 
toclt. v opere, .ale a j z magne · 
to-fónových pásov 11 čo som si 
overll aj d iskusi ami, mi potvr 
d i lo skutočnost , že v Litve s1:1 
p lše pozoruhodná hudba, ktorá 
j e u nás skoro n eznáma, u l e 
ktorC1 by sme mali spozmrť. 

Co ma zaujal.o? Bol to predo
v!\etkýÍn vef ký z-mysel pr·e ná · 
stro j, pre kto rý bo l:o d ie l•o pl 
sané. DD<k onalé zvládnutie t ech 
n i ky .a prob lematiky toho-kto
rého n ástroja je zítk laclom pre 
k omponovanie nástro j-uvo vdač · • 
n ých sk ladieb. Skveh.. tQ de
m onšt rovala rh pr. Pmtita pre 
akordeón od )onélsu Rumulio-ni · 

- Skladba Sin an y Sa nany pre 
troch só listov, mštrumentálny 
~úbor u or·cheste r mala premié
ru v Budapešti a -opäť bola uve
dená nfl festival e súčasne j hud· 
by v r akúskom Grazi v ok tóbt•i 
t. r. 

Zostaneme už na p ôde vašej 
skladaterskej činnosti. Studovu
li ste kompozlcin u Dariusa 
Milhauda o Olivera Messiaena 
Ako vás títo skladtelia ovplyv
nili? 

--- U Milha uda som zfska l ~ i 

roký . otvoren ý poh fnd •rHr hutf · 
bu vôbec. zatiaľ čo jeho tP.c h · 
n ik-a ma v ničom neovplyvnilu. 
U Messla~ma som s11 zoznámi l 
s ce lou oblasťou h udby, n iel en 
s tou , ktorá i)OI<i sk omponuvo · 
ná, ttltl uj s tou .. neza pisanou":. 
etni-c kou hud bou, su spevom 
prírody, vtííkov. <;iž<' s celým 
svetom zvuk-ov. Z tohu, čo som 
o tf -oboch učttefov dostal, vyt vá 
l'éi m si vlast n9 hudobný svet. 

Vy ste sa zaoberali a j elek
troakustickou hudbou ... 

-- Áno. použi l som j u t.ak . 
ako ju v tejto epoc he používtt · 
jú aJ iní. Ale sám v idím . že tlí · 
to hudba mi n ie jH nk osí pl'l -
súdentí. M iía samotného p ri ťu · 
hu j e v iuc skutol:nos ť, nalwl'lw 

su . lltOr(i priMI~a no vé zvuku· 
vé vyuzrtie bäry tónovéh o et l\O r · 
dcónu u po kompozi čne j strán 
kl! s;r upir; r u o využivanie a lw 
ľixo·v an úho d rp tsu, !<tk aj alf!U 
toriky. j e tu dielo. k toré by ur· 
č ite o hoh at il o reper toú r akor 
deonistov, l ebo i de o skladllu 
P.fek tn(l " Zill!Jimavú . Zmysel 
pre zvuk ovos ť, vych ádzajúc u z 
dukorw lélw pozn<rnh r nä st rojn , 
Sil prejavi l n a jm ~ v kvar teto· 
v9ch ko mpoz!ciäch. Ci už to bo· 
lo e fek tné Koncertn é scherzo 
Teisutisa Maku činasa a lebo IV. 
s láči kové kva \'l eto ( Haga ii 
guattl'O) od j utiusa tuzeljuna
sa, ktorý vy už il pruklick y všet· 
ky zvuko vé možnost i s l áčiku· 
vých núst1·o jov. Z k omorných 
skladieb ma za ujala Soná ta · 
F érntďz i.a pre 2 huslf a organ 
od Va lentinusa Bugdon asu. 
Stv.o1·častová k ompozlcln je po · 
stavenú na kon trastn ých čus
tiuch vo v oľných fo rrnáG h , skv e· 
l e dynumic.ky vyst-avanýc h. Po· 
zor uhodné je nnjmä zvukové 
postaven ie dvoch husi! s Ol','PI · 
nom , ktorý ich nikd y n epre ll lu· 
~!. Bol to ako by malý organo
vý koncert. kde sú výborn e v y
užité možnost i nástro jov~ . 

Trelnr spomonúť fakt. že ll · 
tovskí skludnteliu dokonale 
ov l iicln jú súčtlsn é kom pozičn(j 
techn iky - · od set•ializmu cez 
a leatoriku, són lck ú hudbu, po 
m in imálnu hud bu . To vse t ko 
s účasne s ov läclaním l<lus ickýr:h 
postupov. je zuuj!mavé, že pub· 
lik um velm i dobr e p r i j lma kont· 
pozičné nóva nž experi men ty .. 
Vo ve fl< ej obľube sú to skladby 
v štýle mini máln ej hudby ( po
stavenej na 2 ---~ akordoch č; 
j ednej melodick ej f i' 1ÍZI)J. VfJlk ý 
úspec h mala sk l étclba pre v io
lončelo a klaví r Sp r evádzam 
priater.u ... od Vi<l ennnt as<:J Bur 
tu lisa či sklad))a F'!l lixa Rajo · 
rasa p re dva l esn é rohy. 

l.i tovski skladatel i u m a jú vd· 
ký zmyse l pr e l'ormov\1 výstav 
bu die lu. Casta však gradáCii-: 
vy tvár.atú na ost inátach, ču je 
-ako i potvl'L1ití vi acerí lltov-

sa dajú využit rn ol.n os ti n ást-ro
ja. čo možno z nílst·roja H člo
v ek u získa( po hudobnej strán· 
k e, ako to . čo sa dú vyťaži( z 
elek troni ky. je vsak pn rv lia, l.e 
v urči t ých prípud oc h so m tú to 
technilw použil. 

Mohli by ste t.entu svoj ná
wr vysvetliť trochu bli žšie? 

... Pmtluvšetkýu ' si 1n ysl írn . 
J\e elek t ruHiwst ick(l IHrdba jf: 
prflg v lazunéÍ ntt wchnológiu , 
k torií može velm i rých lu vyjsť 
z módy. ]!-! to r·ovnul1 é ako s 
gnlmo fónovou pl<tl i~IJU n allratou 
pred styr idsial rrni rnkrni. Tú už 
1 lež n emôžete počúvať, le ho 
ne~pl flil tec tm icl<é po7:iurla vky. 
použfvil techni k u u7: dúvno zu 
stu ra l ú. A préÍve tento f akt m i 
nahäfw ::ilrac h u ele!<trouk ustic
ke j hudby. Naprot i tomu hu· 
dobn é nästTOJ e. nu r má lne llll· 
rlolmé nástroje, nkoby stúli rn i
mo času . Bo l i síce s!wnštr uova
nA v urč it e j epoc 11e. odzrkad · 
! ujú vtedujší stuv hudby. ale 
súčasn e sú v u r i:1 tum zmysle 
OJ <tbsll' il lltn6. To , čo vr:ivim, 
možno znw pitrudoxnc, pulu.isitll 

sk i muzi kológov iu " sk lmla lt~ 
l ia - dosť typi ck n ť: 1· til p re~ sti· 
i:asnú hmt lJu Li tvy. Eštn zmijí· 
mavejšie je, že litovsklí sk la 
da tHľs k;í šk ol.a je vet m1 inicJH
tí vrHI a preberít vsP.tl\Y :wuJ Í · 
mavosl i z !J ud l1y 20. sto roči<~. 
Nie j ll to ukm lem ické šk olen ie. 
n! P. spt}ZllCtvan ic il ov ládnn tn 
t ~chn í l< , 1t11o p rostr in clk u oa V)' · 
juti renie sku točuosti . N n jmar 
kant rJP. jšie to holo v1d no nu .ur 
c h estnilnych skl nd b<ic ll. Ci to 
IJol <t i rnprr.sionist icky luclen<í 5. 
symfón ia Hor isa 13ol'isova. k to 
l' é:Í by urt1te obolw t i la aj u ás 
konc<·Jrtný ži vot ,. ulnbo m lticl !ck y 
výbo jnú, dr avú syrn ľónJil mla 
de j, 25-ročne j sk lada t efky anu 
te Narbu ta jte [určite jL1 per 
sp ektívno u si l nou osobnosťou . 
mA z;r sebou rad pozor uhod 
n9ch komo1·nýc h sk lad ieb. ziJn· 
r ových u urchestrál nych k<llll · 
pozlcii ). Za uj ímavú atmosféru 
prinäša Gorickú poému od Vi 
to l t ttsn Montr ilu, kturír t1mhr u· 
výrni pr·ost r im.l kami ;1 účinnou 

gra dáciou prinúsa s ilný za:ii 
tok. 

ChclJI hv som sn unwní! o 
hlldobno-dr·anwtick ých dielach. 
Videl som operu, I'oCk ·balet <1 

detsk ú opernú roz právku. N ád
herná moclernä upernil buclov <I 
je nielen architekton ickým 
skvostom, al e má čt j ll<>brú i:! · 

k ustil<u u ve1mr vy.spellr J;r v is· 
k ovú techn iku. Scénické r iese · 
lliil vsetkých troch predst<Ivení 
h o l 1 moclerne, nl!znJrkuvrl. sym 
bolick é. ally vytvori li dosta to!'> 
ný pr iestor pn1 herecké Čl ba· 
letné akc ie. Funkčne sa v yuľ.í· 
va la celú jav ískovtí tBc hn ika. 
stroboskop ick é w et J;L p1·emiB· 
tania a pod. Najmii v detsk ~~i 
r ozp1·ävkowq upen~ dok~za l1 

scénograf i sk u t oč tH: vyl vurir 
' vHt pln ý la ntáz ie a il(rzi f. 

Du ls ím pr ekvapu j úc:i iH fa il 
turn boli vyprcdnné pr·c·!clst <.J VH· 
nl<t - pritom l'll IJul i Jl l ' <~ <i stn 
venJa, ktoré str v r epertoli rr uz 
vyše dvucl1 SHz6n - · s kut oľ: nosf 
u ní1s prL uV(ld zau í sú éilsnýcl: 
opier nep re cl s t avl tu ľnft. 

OpE: r ;r ELlu o n l <r sa 13 a l~isa Ce s 
tovam e dn T i lz i tu vzni l<ln po
dľa r-ovnomennej nove ly (; , Z u 
dtll' rn amr. je to psyc ho l oglck<í 
cl réi nH1 o láske. S1ldu<iate r tu po· 

sa teda poved-a ť to inak. Ná
sl'ro j nie je viazaný na technic· 
ký k ontext, zatia T čo podstata 
P.lektrualllrs t ickej il udhy pr iamo 
vyvi er a z v ývoja techniky p d
sl ušného ohd·ob i-a . 

Moja posledn·á otázka sa 
sčasti dutýka práve tohto ., tech
nického" p robl ému. Ako rozbia· 
sový dirigent pracujete najčas· 
tcjšie v štúdiách, čiže práve v 
prostredí ter.hniky, kde dokon
ca aj poslucháčov n ahrádza 
technika . 

-- ve ra prac ujem v Štúdiu, 
nuhr á va·m u je obr.ovský rur.diel 
medz1 tým , č i di rigujem kon 
cert v ~t ú cli u , ul élho ži vý k on
cert s publikom. Môj orchester 
il J1l však uprednostľínjeme 
kuncur ty, č i už ide ·u tak é. kto
r é sa kona jú . kv cH i z[Jznamom 
alebo prw mym p r enosom v štú
diu, ale bo o koncer ty bežné -
hlavné, že je tu kon t Ak t so ži
vými posl uL:Ilélč m i. V tecly majú 
aj su motni h rííč i l epšiu moli-
VéÍ Ci ll. 

?:hovlírala sa: 
ANNA GROSSMANNOVA 

užíva f;irokú výr.a:wvú pa letu 
oct ton tí l nc j hudby é!Ž po d•ode· 
lwt:ônr u. Voká lne ]la l'li H sú sta · 
vané núročne. OI'Chestcll' 
koncipovttný komom ej ~ie , ttby 
ne pr<! l1 l uš i l spevúkov -- tJOha· 
to l\On t r upunk t uJe. P1·úve bipo· 
lurit ct tonal ity a a tonttlit y po· 
milha sklada teľovi rie?;iť vnír
tor né ilon f l ikty . Ziíver rlpHr·y -
troc hu pucc iniovsk ý pbso!Jí 
trochu ba n61ne. Aj napr iek to
mu Zi:ln8c llú -open1 sil n ý dojem. 
D!! lsllú openl Mo r·ský v ták od 
j. junt p<titisa je t roch u ~ t ý lov o 

rozbit á, miesta mi ~ !ttcným l 
efe11t111i. Režij11é ,; t '" 1.nni<1 je 
vštt•k pl-né fi:l n túz ie, Oi l i: o r ea · 
gu je predovsetkým detský dl· 
vák. ]P. to mocl c~rnti detská op e
ra , ktot' éi by un:iw našla upln t · 
neni P. aj u nás. 

Pr iam sok u júcv zapósobil nn 
rnľw rock -bale t V. Ganelina 
Battuzagisov mlyn. )<" to ži vé 
ryt mickP. dielo v st rh u júcom 
ternp••. Huclh~ - vyniivajúc.n 
rwjnov S i l~ t i' fmdy cli scu - bo la 
zhrďvttnil z rnagrwtofónového 
pásu. Ch{)rP.og ruľi a V. Rr azdili· 
sa bo l11 M ltllrjvýs rnoclernó -
sk lbi l i sn tu prvk y klilsic k ého 
bttletn a muclernej pohybove j 
a mimickej techniky. Skvelé --
na sv Htovej íi rovn i -- bol i vý
kony sólistov. Myslf111 si. ze to
to prec!stav!:!n iB možn e, dáva ť nH 
úrovP.i1 Bújor l ových. Baluncl1i· 
nov ýc II i l Drwwieck óho cho r eu· 
g ra f ii . 

Co puvedu ť :t.f1verom ? -- Li · 
t.ovskf\ huci iJa je p.o7.o rul1 odná. 
znitJ na.koncnrt n ych pódiúch a 
v tltv ~r dtá r: h z11 plne) úcusti pub· 
lik11. Po ni é'IHijľi tomn zr ej me aJ 
konc:r1rty ~trc tnuti a, k tor é orga 
n iz uJr~ Zvil?.. l ilovsllých sk tada
te !uv v závocloc ll , šk olúc h. 1101-
dtozoc li . alr·~ nj sillllOtní orgnni 
zatol'l. l<lorf sa neboj a robiť 

kDnt:nr ty IBn lium ilc!q, l itovskej 

hudby. ]<~ to ~kutoč: nosť, 11 nlw 
mt po vtJ cla l prc~dsedn Zväw li · 

tuvsllýt:ll sk lml utclov s. Lituru · 

~ ii S , dn es lwi:cl y umel1~c . tol<: · 
~o Č l in stitúcia usporiadil jú ca 

konCI·!I'i [JOVil i:U] fl 7. il SUITIOZI'Cj · 

1né. žn luú v prvom i·ude lltov 
sl<ú hudbu. 

IGOR DIB.\K 

Zo zahraničia 
V rakúskom · meste Graz sa 

uskutočnila 30. novembra toh· 
to roku premiéra raného Pro
k ofievovh.o operného diela -
jednoaktovky Magdalena. Dielo 
ležalo 70 rokov nepredveden6 
vinou veľmi slabého a banálne· 
ho libreta, čo sa potvrdilo aj 
po premiér e. Hudba nesie eite ~ 
výrazné stopy vplyvu Prokon9-
vovho učiteľa Nikolaja Rimské· 
ho -Korsakova. Súčasťou pre· 
miérového večera bol pokus o 
javiskovú podobu Pmk-ofievovej 
hudby k filmu Ivan Hrozný. 

Sopranistka Margot Hinnen· 
berg-Lefebre, známa pr.edoviet
k ým ako interpretka skladieb 
Schänbergovej i koly a najvf
znamnejiílch diel Hanusa Eisle
ra, Franza Schreckera a )ose-fa 
Matthisa Hauera, zomrela vo 
veku 81 rokov dňa 7. s&ptem
bra v Západnom Berltne. 

Kompletná nahrtivka opery 
Albana Berga Lulu pod vede

' nim Christopha ~on Dohná-nyl· 
ho bola vyzname-naná cenou 
Grand Prix de Disque. 

Film o Davidovi Oistrachovi 
na.krútil v jeho rodnom meste 
Odese sovietsky režisér Joachim 
Sarajev. 

V NDR sa pript•avuje pri prl
l ežilosti 500. výro č ia narodenia 
refo1·m átora Martina Luthera 
edícia približne desiatich dlho
hrajúcich platni, ktoré vy jdú v 
jubile jnom roku 1983. Vydanie 
bude obsahovať hudbu z ·obdo· 
bia reformácie, skladby Johan 
na Waltera na texty M. Luthe· 
ra , a ko uj liturgické piesne 
Thomasa Miinzera. V tejto edl
c ii vyjde aj platňa s k antáta
mi k reformačným slávnostiam 
od ) . S. Bacha. 

V lipskom hudobnom vydava· 
te·ľstve Reclam, ktoré pohotovo 
vydáva pôvodné i prekladov6 
diela, vyšlo niekofko zaujlma
vých titulov : A. Honegger -
Povolanie a remeslo skladate· 
la ; T. Kaczinski - Rozhovory 
s Witoldom Lutoslawským; H. 
Besseler - Sta te k hudobnej 
estetike u dejinám hudby ; R. 
Strauss - Dokumenty. 

St vrt ý medzinárodný Bachov 
festival v NDR, spojený s 51. 
Bachovým festivalom Novej Ba
chovej spoločnosti , sa uskutol!· 
ni l od s. - 12. decembra v Lip· 
sku. Tematickým ťažiskom kon· 
certov boli Bachove diela lip
ského obdobia a jeho vianočné 
skladby. 

Nico Dostal, známy rakCísky 
skladater opériet' ( Clivla, Mo
nika, Maďarská svadba, Doktor 
Eisenbart). filmovej a zábavnej 
hudby zonu-el v Salzburgu dňa 
27. októbra vo veku 8& rokov. 

Gramofónová fir m a CBS vy
dala albu·Ttt 20 gramofónových 
pla tní ,.,.,!! titulom .. svet kla
siky'·. ,..Jb<..n obsahuje diela od 
Bacha po Stravinského - 138 
hudobných uká!ok nasleduj6· 
cich za sebou v 20-hodlnovom 
potpourri. Pribli!ne na 70 per c. 
sú tieto ukáik y novodobým pre
pracovanhn, napriklad Bachove 
Prelúdiá pre sy nteti zér , Sebu· 
bertove piesne pre vefký or
ch ester atď. Sprievodný text 
ozn ačuje n apríklad Adaggietto 
1 Mahl erove j 5. symfónie ako 

movú hudbu k filmu Smrť 
Hcnátkach bez udania . mena 

skladateľa . . . 

Opera lipsk éh o skladatela 
Karla Ottomara Tr eibmanna Ce· 
na (Der Pre is l na libreto Ha
raJda Gerlacha dostala cenu 
mesta Lipsko. Po premiére v 
Erfurte roku 1980 bo-la opera 
úspešne uvedená v októbri 1. r . 
v mestskej opere v Plavne. 

Svetoznámy vý robca klavír ov 
firma VED Fiirster Piano Lo · 
bau usporiadala v múzeu v 
Lobau výstavu svojich výrob
kov . K att·akcii výstavy patril 
prvý kla vír, postaven ý v roku 
18&0 zakladatef om Friedric hom 
Augustom For sterom. Fi rma vy· 
robila dote1•az vyše 154 ODO nA
strojov pre vittc ako 40 k ra· 
j i n . 

Dráiďanská Staatskapelle v 
koncertnej sezóne 1981-82 vy
sl lípi na viac ako päťdesiatich 
1!-oncertoch. Boh atý program ob
sa huje aj t•ad premiér domá· 
r.ic h skladateľov , napríklad In· 
dunatiu ternporum od Friedri· 
c ha Goldmunn a. Husľový kon
cert Siegftoieda Kählera , K lop
stockova óda pre basbarytón 
a orchester od Ra inera Kuna
da. Koncl!rt pre kontra ball, dy · 
chové kvinteto . čembalo a b i
c ie od Paula Kunbacha. 



ktorí sa vedia započúvať. Jednou z výnimiek 
je Darina Laščiaková. Vedela a vie sa započú
vať i rozumieť. Možno, že všetky pred.jlOklady 
tohto vedenia sa v nej poskladali do t~oho, čo 
dnes nazývame tak jednoduch'o "umenie", z rôz
nych prameňov a postupne. Cosi dalo prostre
die rodnej Oravy, niečo učitelia na strednej 
a vysokej škole, možno i samotné štúdium hu
dobnej vedy, !ktovie, čfm pt·ispela spolut}ráca 
s Lúčnicou, spolupráca s viacerými hudobný
mi skladateľmi, veľmi veľa iste práca v re
dakcii ľudovej hudby v rozhlase, v pracovnej 
skupine ozajstných znalcov ľudove j piesne ... 
kto vie. Darinka Laščiaková sa však vo sv.o
jich spomienkach dotýka s úc~ou jedného stá
leho a najčistejšieho prameňa svojho umelec
kého majstrovstva - ozajstných ructových 
t'VQrcov a interpretov f·udových piesn!, ktorých 
hlasy možno nikdy nezazneli v rozhlase, an! 
v televízii, ale bez ktorých by ozajst ná ľ udová 
piesei'\ nežila. Mať takých učiteľov , brat také 
hodin~ ľudovej piesne, to je pre vn!mavého 
poslucháča hotové konzervatórium s t eór iou 
i praxou dohromady. 

Kto ho absolvuje a spieva vie, že v jeho 

K sede 
zaslúžilého umelca 

Karola Elberta 

esiatinám 

Snímka: F. Lašut 

'•• piesni ·sa musia spojiť tie najkrajšie a naj.pod
stat.nejšie črty fudového spevu. Ze v jeho spe
váckom štýle sa musí premietnuť h!blka výra
zu ľudového interpreta, že v jeho precítení 
plesne sa ozve duša jeho tvm·cu. Takýt o pri
stu~ je náročný a zodpovedný. Zväzuje ruky 
komerčnému chápaniu ľudovej piesne, preto
že spevák je pr inútený opatrne vyberať z bo
ha~ého repertQáru ľudových piesn! len tlf4 kto 
ré zvládze takto pretlmočiť. Okrem hfadania 
a starostlivého výberu zostávajú pred takýmto 
interpretom problémy s úpravou a vlastným 
osobnostným vyjadrením umeleckého odkazu 
fudovej piesne. A to je práca, kde s amotný 
hlas i poznanie a prec!tenie nestačf. Tu tre
ba i veľkú dávku inteligencie a n1.1jmä kri
tickosti voči iným i voči sebe. To všetko plati 
bez zvyšku o našej jubilantke ni'elen pri ju
bileách. Ona sama vie h1ídam najlepšie ho
voriť o svojej práci - úprimnejšie, otvorenej
šie, na predovšetkým skromne jšie. Nezvykla 
si na maniéry p:opulámych osobnost! , hoci jej 
popularita je nema lá ... 

Sedemdesiat ka v živote čl-oveka 
a obzvlášť v pr!pade um elca pod
necuje k zamysleniu či úvahá m, 
v čom blahodárne naplnil sv,o je ži
votné pos lanie a kde ešte zostali 
S·kryté .rezervy. Zaslúžilý umelec 
Karol Elbert patrí ·k umelcom, kto
r l vyhmatávali vývinovú os profe· 
sion álnej slovenskej populárnej ta
nečnej piesne a zábavného huqob .. 
ného žánru. Absolve·nt Hudobnej 
a dramati-cke j akadémi.e , kompo
zične dozrievajúci pod dohľadom 
národného umelCI.! prof. A. Moyze
sa, zásluhou bohate j praxe diri
ge-ntske j, prácou n a pôvodných hu
d·obných komédiách a operetách či 
mnohor.očnou zodpovednou prácoú 
dramat urga pr e malé formy v hu
dobnej reda kcii čs. rozhlasu v Bra
tis lave umocňoval mnohotvárnosť 
sv,o jho umeleckého prejavu. 

Snímka: E. Remp 

a ďalšími. Popr i t ýchto pie sňach 
nemožno :Qblsť tiež piesne obsaho
vo závažnejšieho významu, nesúce 
sebou znaky humanistického posol
stva. Tak pieseľí Mier všetkým 
vám, interpretovanú Dušanom Grú
ňom, poctila Slovenská mierová r a
da na pôde Brat isl avskej lýry ce
nou za n a jlepšiu p ieseň s miero
vou tematikm1. Namiesto 

·. 

kytice ruží 
Tieto drobné i väčšie útvary pô

sobia do·posia ľ prostrednlctvom zá
služného podie lu masovokomunt· 
kačných prostr iedkov spontánne ož 
sugestívne. Od medzičlánkového 
pl'a1varu hudobnýcll koméd!l a 
sult až po ča rovný svet operiet 
"Do videnia láska" a "Z prístavu 
clo prístavu". 

V čom vlastne spočlva umenie zaspievať lu
dovú pieseň? Stoj! vôbec zato klás ť si také 
ot1ízky, keď na prvý pohlad sa v!letko zdá jed
noduché a priezračné ako samotná ludová 
pesnička? Naozaj, len na prvý pohľad. Ak sa 
nes pýtame, kto si ju spieva a pre koho ju 
s pieva, kde ju spieva. Odpovede sú neľahké. 
Zaspievať ľudovú pieseň naoza j dobre a pre 
všetkých, na to 'nestačí mať hlasový f,ond, 
t echniku spevu, zafarb.enie, skrátka to všetko, 
čo robí s.pev. spevom a spevá,ka spevákom. Pre
dovšetkým treba mať dar započúvať sa a po
znať dušu piesne ukrytú za jednoduchou me
lódiou a prostými slovami. Prostredníctvom 
nej spoznať dušu jej tvorcu - ľudového ume l
ca. Dať sa na také poznávanie, n a to nestačí 
r,ozum, ani vôla, ba ani v.rodený spevácky ta
lent. Započúvať sa znamená predovšetkým mať 
rád - . lu dl, ich radost i 1.1 žia le, ich skromné 
vyznanie obs iahnuté v piesni. Po.chopit náznak 
detail, ps.ychické podfarbenie. Kto má rád ru
dovú pieseň, čas na započúvanie si hladá a 
nachádza. Zial, nemáme vera takých spevákov, 

Zostala skromnou a prac.ovitou ženou - re 
daktorkou Ceskoslovenského rozhlasu, matkou , 
čiže ženou s každodennými prozalckýml sta
rosťami, ktorá si pridala o jednu starosť na vy
še. Starosť o t<J, aby slovenská rud:ová piesert 
znela čo najkrajšie. "Naša Dar inka ," hovorie
vajú o nej staršie dedinské speváčky na ďale
kom i bližšom vidieku. Na Orave, v Honte 1 v 
Spiši. Familiárne oslovenie naša Darinka je 

Opájaný lyrúkou, akoby všadepr l
tQmnou 'charakteristickou strunou. 
sprevádzajúcou h o po celý život , 
vlial clo je j vnútorne j p·odstaty svo
ju o r iginalitu. Pon a jprv v zjedno
dušenom štylizovanom tvare 
"jeseň ž iaľom píese11 spieva", "Do 
zaj t ra čaka j " - aby neskôr posu
nom expresívnych poetických mi
ni.atúr dosiahol plat formu "Epizó
dy" a lebo c itovo podfarbenej "Ty 
opäť prídeš" s ďa lším b-o hatstvom 
tanečných kreác ií. Dolaďuje ich 
svojs kým zvlášť vyvinutým citom, 
charakte ristickým pre umelca s 
originálnou vy jad rovacou schop
nosťOlu, u ktore j mieru vkusu po
háňa hodnota zdravého muzikant
ského inštinktu. A práve v to mto 
význ.amov,om potenciáli sa· zračí ich 
dotera jš ia životnosť a sv iežosť. 
Znásobila ju spolupráca s t extár
mi O. Kaušitz.om, J. Elenom, ne
skôr A. Karšajom a A. Cobej.om. 
Na včlenení týc.hto dr,obných m:Q
zaík do živého organizmu kultúr
neho diania majú zás luhu V. Rac
ková, J- Sa !ačová, M. Olláryová, B. 
L!ttmanová. Samozrejme, po nich 
zaujala pr iest or a i mladš ia gene
rácia s M. LaifefiDvou, G. Herme 
lyovou, E. Kost,olányiovou, E. Má
zikovou, Z. Ko!!ns,kou, H. B!ehá
rovou, Zd. Sychrom, P. Sedlákom 

Exkurzom do samorastle j mla
dosti t rnavského rodáka [ na rode
ného 19. decembra 1911 l poc hopí
me voľbu pmfesion1ílnej dráhy bu· 
dúceho umelca. Rozmanité epizódy 
ku ltúmeho prostredia rodného 
mesta, prelfna júce sa so zákutia
mi súkromn ýc h salónov amaté r
skeho muziclrova·n ia, v ktorých sa 
utváral k"-lntakl s významnými 
OS()bnosť ami - predovšetkým kla
vírnym pedagógom prof. Fr. Kon· 
schom a národným umelcom M. 
Schneidr.orn-Trnavským - boli zá .. 
kladom pre rozvo j t alentu. A v te j
to úrodnej pôde, navyše pmor anej 
moyzesovsk,ou invenčnosťou, na 
chádzame všadepr ítomné prakore
ne Elbertovho ustrojenia kompa · 
zičného pre javu. 

Tridsiatka 
Vojenského 
umeleckého 
súboru 

možno vyslovením najväčšieho uznania, aké sa 
môže umelcovi-spevákovi tuctovej piesne dost ať. 

Hovor! o tom, že sa započúval, porozumel a 
pomzumeli mu, ako rozumejú sami sebe. 

MILAN LESCAK 

MARIAN BULLA 

umelecko m období program "Za pos-
ledným humnom". . 

Z tanečnej kompm:icie "Na zemi, vo vode, vo 
vzduchu" - hudba iast umelec M. N·ovák, cho
reografia zasl. umelec. ). Guoth. 

účinkujú dodnes. VUS okrem svoj ich spo
lupracovn!k-ov spo lupracoval s radom vý
znamných umelcov, sk ladateľov, taneč
níkov, básnikov, interpretov. Spomedzi 
mnohých môžeme uviesť mená sk ladate
ľov a dirigentov, ktor! s a vyst riedal! 
pri dirigentskom pulte v u s: M. Nnvák, 
z. Mikula, L. Holoubek, P. Bagin, Z. Ma
cháček, o. Lenárd, ). Steber. V pr vých 
rok;QC h s polupraoovali s VUS aj nár. 
umelec ), Cikker, A. Moyzes, J, Kákoi, 
V. Polónyi, M. Koi'lnek, L. Holoubek a 
ďalš!. Z tanečníkov a choreografov, kto
rl spolupracovali s telesom VUS, t reba 
spomenúť ), Kubánku a M. Ťapáka. Tím 
s polupracovníkov telesa VUS dop!ňalú 
aj autori - skladatelia a textá ri počet 
ných piesní z re.pert·oá ru t elesa: B. Tr
nečka, V. Matušik, P, Barto·vic, Z. Cón, 
P. Hammel, l, Bázlik, ). Turan, P. Brhl-o
vič, P. Stillcha, M. F:erko, v poslednom 
obdob! aj P. Petiika. 

Ako by ste bilancovali prácu súboru? 
-- Počas svojho 30-r,očn ého aktfvneho 

umeleckého pôsobenia súbor VUS ab
solvoval okolo desaťtis íc vystúpen! vo 
vojenských posádkach na · Slovensku, ale 
aj v ČSR . Okrem . t oho reprezentoval 
úspešne aj v zahraničí. Teleso Vo jens~é
ho umeleckého súbo ru uskutočn ilo kon· 
certné zájazdy do Francúzsk a ak'o a j do 
vše tlkých socia list ických krajín. Najdlh
š ím umeleckým zá jazdom súboru v jeho 
histórií bolo t urné po Kórei. Vojenský -
umelec ký súbor kapitána Jána Ná!e·pku 
okrem svojej š pecifickej umelecke j čin 
nosti s polupracuje pr.i realizácii vých,ov 
ných koncertov pre mládež v Brat is lave. 
Pravidelne partic ipuje na fest ivaloch po
pulárnej hudby [Zlatý pa lcát), odkia ľ si 
só list i súboru odnáša jú často popredné 
ocenenia. Členov ia súboru sa zúčastňuj ú 
aj na ďa!šf c h poduj atiach v oblasti po· 
pulárnej hud by [Zlatá lýra, Bystrické 
zvony), spolupracujú s Cs. rozhlasom, 
a ko aj s vydava teľstvom OPUS ( 5 dlho 
hrl.ljúcich platni). 

P.ovojnové roky zna menali v novodobej 
histórii Slovenska prudký, intenzívny 
rozmac h na poli spol očenského , ekono
mického . i kultúrneho živo ta. Doba re
volu čných myš llenok i ·počinov, sprevá
dzaná nadšením a zápalom pre r-ozvoj 
vlasti i človeka, nachádzala odozvu v 
zintenzívnení !kultúrneho d ia nia . Snaha 
Iudí zapojiť sa do tvorivého umelecké· 
ho na dšenia pod nieW1.1 vznik amatér 
skych i profesionálnych ruct ových ume
leckých s úborov a kolektívov. Tak vznik
li na pre lome 50. rokov popredné ume
lecké telesá ako SĽUK, Lúčnica 1.1 ďal
š ie , ktoré sa s tali vďaka starostliVQSti 
štá tu š-pičkovými re prezentantmi sloven 
s kého umenia . Do tohto obdobia s padá aj 
založenie Vojenského umeleckého súbo
ru hrdinu Soviets keho zväzu partizán a 
ikpt. jána Nálepku, nosit e ľa Radu prác e. 
Vojenský umelecký súbor v Bra tislave 
s i práve na sklonlw tohto roku pripo
mlna 30-ročné jubileum. 

Umelecký kolektlv VUS, ako jeden z 
dvoch pr,ofes!onálnych vojenských ume
leckých súborov na územ! čSSR [v Pra
h e pôsob! Armádny súbor Vfta Ne jedlé· 
ho l si od svojich za1::tatkov položil jas
ný cie ľ - ces tou umeleckéh;o stvárnenia 
zobrazova ť život naše j súčasno sti, pô
sobiť na rozvoj est etického cítenia mla
dého č lo veka-vojak a, ideovo umoc i)ova ť 
socia listické vlastenectvo i pro letárs;ky 
inte rnaci,on alizmus poctra vzoru vynika
j(tceho t elesa Sovie tskej armády "Ale-
xandrovovoov." · 

Pri zrode Vo{enského ume leckého sú
boru stá l s. V. Sa lgovič, k torý vtedy 
pôsobil vo funkcii náčeln fka Okwhovej 
politicke j správy Východného vojenského 
okruhu.• Te leso sa profllova lo od prvých 
rokov vďaka spolupráci tvorivého tímu 

Snímka: T. Nehera 

súboru, na če le ktorého stojí umelecký 
vedlíci a skladater, zasl. umelec plk. Mi
lan Novák, choreograf telesa, z,asl. ume
lec Ján Guoth, dramaturg a prvý náčel· 
ník súboru, kturý bol aj prvým umelec
kým vedúcim VUSu S. Ladi!inský, diri
gent J. Valouch, dramaturg ). Strasser. 
umelecká s polupráca tvorivého tímu sú
bo,ru prin iesla OVQCie v podobe okolo 
desaťtisíc vys túpení p.o ce le j vl asti, ako 
aj v zahranič! s vyše 80 angaž,ovanými 
umeleckými programami. 

Speclfikum vojensk.ého umeleckého ko· 
lekt!vu prináša so sebou pre umelecké 
vedenie súboru celý rad podnetov. Raz· 
VQj umeleckej tvorby v súbore sa sú
streďuje na možnosť uplatneni!.! p;ol!tic
ke j angažovanej p.i-esn e, na kompono· 
vané ta nečno- scénické pásma, n a celosú
boro·vé umelecké progra.my, ktoré sú te
maticky späté so ž ivo~om mladého člo 
veka -vo ja ka , zobrazujú jeh,o živo t, túž
by, verno sť sv<Jj mu p:osla niu, lásku k 
vlasti, k národu i odhodlanie brániť 
mier a s lo·bodu. Zo s polupráce umelec
kého vedúceho telesa plk. M. Novák a, 
ktorý je autorom väčšiny skla~lieb pre 
s úbor , a choreografa j. Guoth.a, ktorý 
pôsob! v telese od jeho zač iaokov, vzn ik
Io množstvo tanečných kompozťc!f, cho
reografických ,obrázkov l dr:obných ta· 
nečných miniatúr, ktmé sa stali ne,od
myslite lnou súč1.1sť ou repertoáru súboru 
[Má j v ul'iciach , Na zemi, vo vode, vo 
vzduchu, Večierk a, a le i diela burcujúce 
závažnosťou umelecke j vý povede - ako 
napr. Memento alebo Balada o strome l
Počas 30 rQkov tvorivej umelec ke j prá
ce sa v telese vyst ried alo množstvo č l e
nov súboru, ktor! pôsobia v oblast i pro
fesio nálneho umeleckého života, ale sú· 
boru ostali ve·rní a i další, ktorí v ňom 

O programove'j itruktúre súboru sme 
sa porozprávali s textárom a dramatur
gom VUS Jlinom Strasserom: 

- Ťažisko umelecke j práce telesa s.po· 
čív.a na ceJ.osúborovom programe, ktor ý 
tvorí só!istická , orchestrálna a tanečná 
zložka t elesa. K posledn ým takýmto pr.o
gramom súboru patr i aj taneč,n o-scénic
ká k:ompoz!cia "Belasé rán'o chráň". Je 
to vlastn e mozaika pestrofa rebných ob
rázkóv t ancov, poézie i hudby s .{emati
kou spätou so životom vojaka. [Tento 
program s úboru b:ol uvedený a j v rámci 
BHS t . r. ) V roku 1982 sa k ce lovečer
nému programu súboru pridružia ď alšie 
dva programy - samosta tný tanečný 
program pod názvom "Ohi'lost ro j" [v c ho
reografii J. Guotha, vychádzajúcej t e
maticlky zo života vojaka l a tanečno
hudobný program )~eláme ružia m dážď " 
[v hosťu j úcej spoluprác i B. Slovák a l . 
Samostatným telesom je ľudová skupin a 
súboru VUS, ktorá pripravuje v ďa lšom 

Aké úlohy čakajú súbor? 
- Predovšetkým plnenie s vo jej hlav

nej povinnosti - umelec ké vystúpenia 
menších s kupín za posádlkami v ce le j 
vlast i, ako aj príprava programu na Fes 
tival po lit ickej piesne v Martine. 

úlo h i umeleckých plá nov má kolek
Uv VUS pred sebou vera. A tak malé 
pozasta·venie pri práci súboru, jeho ume
leckých· výsledkoch i ďalších perspektí
vach 'V tvorivej umeleckej činťlrode·j akti · 
vite celého kolektivu VUS umo!ňuje pre
hodnocovať cesty hľadania uplynulých 
rokov, umelecké víťazstvá a je aj prislu
bom no·vých umeleckých činov v ďai
!Ucb rokoch nášho jubilanta. 

ELEONÚRA KYSELOVÁ 
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NAĎA FOLDVÁRIOVÁ 
"Trpezli vos ťou st&ne sa z lís

tia moruše hodváb," cituje Wil
l iam Rttter v preklade j án<t Be l 
naya Ta!leyr and ov v9rok v úvn
de k nižl<y Slovenská p rltomnosť 
literárna u umclecl<á roku 
1931. Mala sa slmro z ničoho 
zrQCII( novú kultúra. Paradox
n é je len, že lli.l trpezlivosť 
už od t':oku 1920 nebol čas. Ho
IQ to pod ra jána Smreka .,decé
nium odputnan9ch sfl" a na 
existenčne tnkmer vygumova
nom Slovensku c hysta lo sn na
hritd i ť <l esah'očin vývinu. Pri
nášalo úzkosť .,či pr o ti ener
g i i , ak ou sa náš dnešok vali 
s nnmi a cez ní:is, vieme posta 
viť i svoju energiu v celej je j 
i ntenzite. " Nespytovn lo sa na 
trpezlivosť. Ale Milan Zuna ju 
mal. 

študoVi:tným zflkladným reper 
toárom če~kej k lasiky a vtedy 
bežných svetových, na jtn!i frnn
cúzsi< ych i:l talianskych 1 il a l::>V J 
pri bližne zodpovedal a svoj mu 
nie jednoduchému posl an i u, pre 
M i lana Zunu slov•o príbli·/,ne bul 
hluchý pojem, v umení sa toto 
slo·vo vylučuje. je ftthosta jn(l, 
v umení ide o od t ienky pres-
nosti. · 

Ale t er.az nomíesto presnosti 
bola na rade b l esková rotácia 
titu lov. Nezvyčajne surovú hos· 
podársl<u kr!zu, ktorá divad lo 
pre neu jasnené postaveni~ 
sprevádzal a od samého zatial· 
ku (už na k onc i pr vej sezóny 
hrozilo zastaveni e prevádzky) 
násobila rovnako k r u tá u stá · 
!.a . návš tevn!cka · krízu. Nové 
obecenstvo sa v ťažkých pod · 
mie111kach ledva rodilo a nebo · 
lo vôbec n i:l zah<Jden ie, nao pok, 
stalo sa velmi dôležité či do 
divadla prídu a j Maďari a Nem
Ci. Opera preto mala so svo-

organizá tor, budov.ater, zástan
ca a uč ite ľ. Ai r. čo v ieme o rwm 
bližšie'? Mal vraj pri r odzenú 
autorit u ét veľkorysosť a kaž 
d9 výsledok j eho práce hol 
umelecký čin. N ie je to dosť? 
)e to hriešne málo, ak chce me 
pi'Ísť k judru jeho práce, l< je· 
ho osobi tosti. L. La jcha p fše, že 
za daných podmienok Si:t dali 
dosahova ť umelecké výsl edky 
len osobným vypä tlm aké vy· 
nak lada!. Lenže umelectké vý
sledky tnkt·o kruto vzn i k aj ú. 
Desa ť rokov po Zunovom od· 

chode z Bratis lavy n ájdeme v 
Listoch Hudební Ma tice krátku 
charakteristiku Ivana Bal l u : 
,.Bol vyhranenú individualita : 
vonk ajš! pok oj , vnútorný Ohet'í, 
krásne gr~s t•o ; bol eminentne 
dramaticl< ý, o bsiahol eelol< i 
zvuk ovú paletu ; po j ednej skúš· 
ke dosta l z _ orchesta maxi
mum". A Stef an floza v spo
miEmkach uvád za postreh čes
kého súťl>obého kritik a: "je ra · 

V tomto r ýchlom čase sa je· 
l'ábkova Východočeská dtvadel
.ná spoločnosť sta l a základom 
Slovensk ého národného divad
l<t. Bolo to v Bratislave, ktorá 
bola Br atisl avou od 14. 3. 1919, 
prá•ve sa prudko menila na 
h lavné mesto, no an i nl e pred 
desaťroč fm by sa ťažko dala 
ozni:tčiť Zi:l slovenskú : z.o 78 tí
s!c obyvaterov žilo tu ( pri všet· 
kej jej národn-ostne j nepresnos
tí J asi ll tisíc Slovákov, väč
šinou s najnižším sociálnym 
zaradením - robotnici v t-ovár
ľíach , robotnici vo vinohradoch, 
pomor.né sil y. Te1·az sa sem 
sťahoval čerstvý štátny apará t , 
prú r.lili sem českí a slovensk! 
úradn íci, s robotníkmi prichá
dza lu in teligenci-a. Tá s lovenská 
početne biedna, zďaleka nesta
čila. 

(K storočnici) 

Vzn ikla vša.k nová štátna 
moc a N(tr.oclné divadlo pat ri
lo medzi insígnie: "Sl ováci ako 
ná rQd muse li po ro:J.<u 1918 vy
tvo riť inštitúcie, dokumentu júce 
a demonštrujúce i ch národnú 
a kultúr nu existenc iu," hovori 
Ladislav Lajclra v rozbore toh
to obdobiu. Ak a j Slovensk é ná· 
r ocl.né divadlo vzn iklo ako vý· 
raz dávnych predprevnttových 
túžob, nemohlo byť výsl edkom 
cier<~v·edomého úsilia v lastn ých 
sil. Nemali sme ich. Na liehavú 
potrebu "po liticky a št(t tne za
bezpečiť budúcu slovenskú pro
f esi.on álnu divad elnú kultúru'' 
vyriešilu hot•ovii , so Slovenskom 
po turné už oboznámená čes 
ká divadelná spo l očnost Bedri
ch a j ei'ábka. Dr . Vavro Srobár, 
jeden z inic iátorov , m in ister s 
plnou moco u pre správu Slo
venska, ráta l " s dočusnosťou 
t oht{l l'lHšenia" (na jed nej stra
ne pr ipravoval príchod j el'á.b· 
kuv, n o druhej orga nizoval 
Družstv() Sl ovensk ého ná:rodné
ho divudla). no v idel v i'íom 
politick ý nástroj napriklad zbil 
ženia Cechov ·a Slová•kov a ni:lj· 
l epši spôsob ako ,.llmor:r vkll · 
niť do ponemčene j H pomaďar
čenej Brutísl avy nové clivaclel
n é teleso". Bedi' ich j el'ábek bol 
poctra Lad islava Lu jchu ,.diva
delným t•iaditefom, ktorého osu
d-om bolo zlomiť nemec ko-ma
darský divadeln 9 monopol a 
vnik núť do brntislavs l<ej mest, 
ske j di vadelne j budovy ako r e
prezentant nového r-ežimu pr
vej r epubllky'! . Prv5•m šéfom 
jeho opery ocl l. júla 1920 bol 
M ilan Zunu ·a výrazy Ak o vklí
niť , zlom iť, dočasnosť , politic
ký n(tstroj si nevedHl pr el ožiť 
do reči umenia, ni č mu neho
vorili. 

A ak hy plán v l ftstne strate· 
gicky vyhov·ov-al n uk o peru toh
to· súboru vo svo jej p:odobe (asi 
50-členný orchester . as i 20 só
listov , 30 členov zboru a na · 

Milan Zuna v karikatúre K. L. 
Zachara-

j ou internacionálnou povahou 
kfúčové postavenie; n~najvýš 
a•l< zitblúclili se m. Ale llola t:o 
doved na s čechm i a Slovákmi 
h í·st ka publika a hľada la novo
t y. Zi:l i deál by fi nančne zain· 
ter esované vedenie mohlo po
važovať jarnú predsezónu, keď 
za štyri mesiace z arzenálu od
znelo v 54 predstaveniach 22 
opier. Okrem nic h 2 balety H 

20 oper iet. Hudobnému di vadlu 
sa poskytlo vyše t rištvr tiny t'C· 
per toáru a z f in ančných dôvo · 
dov ponúkali pr iesto r aj nové
mu šéfoov i oper y. 

Lenže on m!chcel operetu. A 
vô l>ec n iečo sa n epochopiteľne 
zmenil o. Nieč·o sa zaseklo a 
mohlo smerovať l e:n k u ku tas
tt'ofe. Tak n epr užný, t.ak neho· 
rázne zaťatý a pomalý bul M i 
lan Zuna. Začal preštudováv i:t ť 
star é tit uly u nové brúsil ako 
hod inár od k or epetícií po k·O· 
nečný tvar celkom sám. Bolo 
to také ťažkopádne s novými 
zač ínu júcimi spevárkmi, ktorých 
si naberal , pt•itom pracova l do 
úmoru od sv it u d·o mrku ; o· 
svedčenl ru.Unét'i z jeľtíbkovej 
spoločnosti odchádzali zo súbo· 
r u, lebo nechcel! a nevedeli 
znáši:tt jeho žel eznú discipl ínu. 
S Qperným kol ek tfvom sa zvítal 
prvý letný cieň v Košic i-a ch slo
vami: Dnes sa ZJlQž!me a z11 j· 
t ra začín ame pt·acovaťl Do ope
ry Slovenského n lirodného dl· 
vad ia príši.el jej zak ladater. jej 

Beethove n : Fidelio. SND Bratislava 1951. 

dosťou a pô7.itlwm pre toho, 
kw put'O<'.ltntie dirigentskému 
gestu. pozorovať ho pl'i ume· 
Ieckom výkone. Z knzdéllo po
hybu vld iš účelnosť , jasnosť . u
vedo melú disciplínu 11 bys t rosť . 
n ič Stl ncro hi p1·e prázdny efek t, 
ka želá po r tl a je prepracovu ná 
cl o v šetkýc h clôs:{lcl kov a ul < sle
cl ujes s účasne par titúru, vieW~. 
že nni jeclinú tempovú 1:1 dyna
mická drobnôstk a nezan iká a 
všetko su spúja so vzúcnym 
zmys!om pre štý l a gradáciu. 
A pritom s u'kO ll pohotovosťou 
viu vyrovnať a zn~JVU tl o or
clwstrúlneho spl'ievoclu v ok a
mihu zapojiť každé tempové 
zakolísanie na j uvisku" . 

Hej, tak by sme si ho pred
stavovali ako clirígen tu. Mal pre 
t ú lfJ p rofesi-u p i'Ípravu zdn u. z 
lJunknvého ustrojenia opery. Zu
i:ínal a!1o huslist-u, žia !\ jana 
MH ľúkn <t pot om Otnlw ra Sov
číka v Pisku ; <tj sv•oje prvé 
miesto vo f llhurmónii -- bola 
to rvovsk t'í f i l hnrmónia pod ve
tienim Celanského -- nasttlpil 
flko kon cer tný majster a husro
vý sólistu. Na husle hral o:l 
muličlw a <Hl sedemnástich r o
kov sa z ao bentl zborovým spe
vom. Celé jeho prvé obdobie 
tvo r ilo po präci s menšfm i spe
vo.kolmi zbormnjs terstvo vo Vi
nohr adskom Hlahol e. Rok u 1905 
sa dostal po prvý r az k cliri
guvan iu česluJj filharmónie v 
cykle popul árn ych koncertov ll 

bola to ško la kontaktu s pub
l i kom ; roku 1907 sí nn dva ro
ky vyskúšal toto spojenie v ope
re vinohrodského divad lu. No 
za oza jstný nást up jeho život
nej dráhy clä sa považovať na · 
sledu júci post prvého dirigen
ta v oper e Krárovského k raj ín
ského divadl a v Záhrebe 1909 
až 19.14. Tu sa zoznámi l s ce
lý m v tedy hru n9m svetovým 
opnrn>ý·m rP.per toárom a clo Ľvo
va sa po krátkom íntermez.ze 
v Tábore vrútil už n.ko operný 
dirigent. V Pofsku zažil polmu· 
té povo ~nové udalosti; spoluzít· 
klada! operu Porského divadla 
v P-ozna ni , Pade1·ewského k on
zerva tóri um, pt·.e!ožil do poršti· 
ny Certu ít Káču .a Rusalku. 

Prflve Rusalku di r igoval zu
krlltko - 4. novem l>r a 1920 -
na úvv cl prvej bruttsl avsk ej se
zóny už vo funkc ii. šé fa ope· 
ry nového Slovenského národ'· 
ného divmtla. Bola to lá i stú 
Rusal kn, k tQrú zopakova l ak-o 
hosť Ka r la Neclbula z11 tým 
i stým pu ltom r oku 1933 a Ivan 
Bu!lo spomínal v Li stoch l! u
delm! Matice mt účél stnil<ov pr
vej p r emiéry nostalgic•kým: 
,.Nikto z nich už nie je tu". 
Možnu by aj toto stač ilo cha
r o kter izova ť vted u jši u pionier 
sk u prácu. No n ie zn tr inást, 
lež za tri rDky sta č il Mil on Zu
na vychovať clvai<rát hotový no· 
vý súbor; Brutisluvn sa vtedv 
stulu šikovúlou zásobárňou pre 
väčšie scény, pr e Brno, pre Pru
hu. 

Tie tr i roky v Bra tts :ave vsak 
boli zunovské. Už úvodnú Ru 
snlku lak nazvali a po nej Bo· 
hému, Carmep, Tannhtiusent, 
Aidu, J<(t(u Ku!Janovovú_ A v 
koncertoch, ktoré Milan Zunn 
di t•igoval , .nachádza l! .,zunov
sk é pofíatie". No v čom tie ro
ky 11 cl ie!.a v nich bo l i ztmov
ské? 

Milttn Zunu n i jaký program 
neproklumov<.tl. Prišiel tlo pr[t
ce n.ko pokor ný služQbn fk , za
čul u č iť abecadu. Neprišie l tr ie
diť duchov: ak by sme chceli 
ná js ť výraz na t•o ako pristú
pi l k o pere, kt orú mu zveril\ . 
divná vec, rno~no sl<ôr než ako 
sudca pr i stú pil k n ej ako le
k ár. Hneď úvodná diagnózu zne
l a: zl epšenie môžeme čakať nie 
o sezónu, ani o dve. N ie d i v , 
že hospodá r ske vecl eoni{~ sí z(J
f·t~lo . Od optH'Y čakalo kvnnli · 
tu, nič iné, a vynltcova lo s\ 
operetu. A vari už ocl tej to chví
l e nemal-o si s neústupným Mi · 
l anom Zunom čo povCdilť. Tra · 
du je su, že uk by v roku 192:! 
nehol z di vad la odišiel Zunu, 
musel o by -oclfsf ce l é vedeniu. 

Vstupná di agnózu !Jol a pre· 
t'OC I\á: bola to t r eli u s{nóna , 
tá šť-astná. Rok zunovskej tri l ó
g ie: Tanhli usera. A idy a po ji:! 
náčtkovom uzmaní slávnej Ka
te Kabanovov eJ. Teda rok 1923. 
odiózny dátum Zunovtw odcho
du. Dnes, po odstupe moZno 

Verd i: Aida . SND Bratislava 194!1. 
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máme povinoosť v idieť ten te
locvičný p remet z nudhradu, 
keď pre iné n ie, tak aby sme 
Síl pr iblížili filozofickému VS'· 
choclisku osobnosti onýc h čias. 
od ktore j su učiť je česť, ná · 
zoru Frica Ka fendu : .,Celý veJ
k ý výs ledok tých rokov j e nie
l en zásluhou tej hí·stky fudl . 
k tor í tvorili u bud-ovali, ale i 
tých, l<torí či už z ·osobnýc!! 
zúttjmov n či z neinformovanos· 
li hat i li. brzdili," uvažu je pr i 
v}• r-očí zrodu Hudobne j H d r n·· 
m ot ick ej akadémie . .,Dnes aj na 
tieto zákcr nícke práce h iad fme 
ina k. Boli potrebné n a to, uby 
nús v našej vier e upevnil i. '' 
Možno n j pri M i lanovi Zun·oYl 
o·stäva viera v ničím nepom9-
len ú h istóriu: no odišie l vytt·h
nutý zo širo i<O k orHnii:ICej žlvú
c ej k oncepcie tej doby. 

Netvrd í sa ollyčnjne. žo Z..t
n.a nebol l<oncepčný typ? Alt! 
<lll ani neskladal koncepciu, bo
lo to to zvláštne zunovské: V}' · 
ras tala zvnútra. Nť!'pllinov i:t l t fm 
príbuzných osobností, no prú
c.a i ch zos!(Upil a: Josef Mu.nc
lingr, josef Hmt - t-o ie jeho 
,.trilógin", Hana Pír ková, Alba 
Sohmllová, Dobi' ena šim(tiíov(l. 
Mnrta Krú~·ová a Zdenek Kn!ttl. 
Chorov íč, HUbner - nez!sk.a!d 
tá vefl<(t - 1 nemenovaná -
slw pinfl pri práci rovnoi'Odos ť? 
Milan Zunu nezavrhoval velkú 
oper u, i jej venoval učitelskú 
pozornos ť, no postupom času 
vznika, výber, ktorý vy lučova ! 
nchodn·otu. Patrila doii i v te
dy ešte výlučná Káťa Kabitnťl · 
vová. pt:et<Jže k oncepc ii:! tu•kto 
stavaná. bola Zunova živo tn (t 
k oncepcia. 

Pr i cl t·u!lom bt'!ltislavskom za
<':ia! ku, v rokoch 1945- t9~i l s: 
bra l z nej už úrol<y. Popri no
výc h tituloc h - il každá r ea · 
l.ízác ia bo l i:t, ako u Zunu vždy . 
umeleckým č inom - llfadá nu: 
už v slovenčine a v silnej zo · 
swve streclnej sJovm1skej spc · 
váckej generácie star ých zn(l 
mych : je tu Al cla, j {~ t u Kátn 
Kabanovová. A Fidelio, ktorého 
v prvom období len plánoval. 
(l spoi"! na rozlúčl<u vystúpil zo 
sveta ti etlov. 

"' Snímky: ar chiv Uivaciel néil o ústavu 


