
Diia ~8. aprUa 1982 konal sa 
Y Smetanovej sieni Obecného 
domu v Prahe ll. zjazd Zväzu 
eeakoslovenských skladatelov. 
Z6eastnila sa na ňom delegácia 
OV KSČ vedená členom Predsed
alctva OV KSC a prvfm tajom
Blkom Ov KSS J. Lenártom. 

Do ao delegátov zastupujú
oleh takmer 850 členov zCss 
priYIIalo na svojom vrcholnom 
rokovani tie! predstaviteľov hu
dobných tvorivých zviizov z 
lCR, MĽR, MoĽR, NDR, PĽR, 
ISR, ' ZSSR, VSR a Juhoslávie, 
lfalejzástupcov ostatných fede
rAlaych näzov, čs. hudobných 
tydnatelstlev a umeleckých 
aaant6r a ďaiAich hosti. 

Po volbe pracovného pred
sedlllctva, nAvrhovej, mandAto
tej a volebnej komisie pred
Diesol predseda zCss, národný 
UIIBlec A. Očenáš sprAvu o čin
IOiti a 6lohách niizu, ktorá sa 
atala podkladom, celodenného 
rokonnia Il. zjazdu zCss. 

Po prednesenej správe po
ldraYila zjazd v mene čs. dra
maUckfch umelcov členka 
Pradsednlctva Ov zCsDU ná
rodnA umelkyňa L. DomaniD
aka. V ávode diskusie vyst6pl
U hudobnl vedci J. Burjanek a 
). Bajer. 

Vrcholné snemovanie Zväzu 
ea. akladaterov pozdravil potom 
' mene OV KSC a osobne jeho 
aanerAineho tajomníka a pre
lldaatil CSSR G. HusAka, fede
rAIDaj vlády a OV NF CSSR ve
dllcl stranlckej delegácie, člen 
Preclsednlctva OV KSC a prvý 
tajomnlk OV KSS J. Lenárt (vý
latok z jeho prejavu prinesie
.. ' bud6com čísle) . 

V lfallej diskusii pozdravil 
rokOYanie zjazdu v mene Zväzu 
akladaterov ZSSR jeho tajom-

nfk Fliarkovski j,- ako aj ďal
~í prec!stavitelia bratských skla
datefských zväzov. V diskusii 
vystlípilo spolu 14 delegátov a 
hostí. 
účastníci jednomyselne schvá

lili správu kontrolnej komisie 
a návrh na opravu stanov fe
derálneho zviizu, zvolili 40-

Clen ovia OV ZCSS 

Pohlad Da predsedníctvo 
sjazdu pri prejne pred
sedu ZCSS národného 
umelca Andreja Očenála. 

Snfmky: CSTK 

Sprava člen Predsednlc
tva OV KSC a prvf ta· 
jomnlk OV KSS Josef Le
nárt, predseda Zväzu čes
kých sklada terov a kon
certných umelcov národ· 

. nf umelec Jan Sei del a 
podpredseda vlády CSSR 
Matej 'Lúčan v predsed
nlctve sjazdu. 

členný ťistredný výbor zväzu. 
. osem jeho kandidátov a 8-l!lon
nťi kontrolnú komisiu. 

Na záver rokovania ll. zju
du Zväzu čs. skladaterov pri· 
jali jeho účastnlci uznesenie a 
schválili text listu, ktorý odo
slali OV KSC. 

Tíbor ANDRASOVAN, Payol BAGIN, )itl BAjER, Dagmar. BA
LOGHOVA, Igor BAZLIK, Josef BOHAC, Ladislav BURLAS, Lu
bomír ClžEK, Igor DJBAK, Hanuš DOMANSKÝ, Václav FELIX, 
Oto FERENCZY, Oldrich FLOSMAN, Jlf! CHV ALA, Frant!Aek 
JILEK, Miloš JURKOVIC, Dezider KARDOS, Mária KISONOVA
HUBPVA, Elena KITTNAROVA, Stefan KLIMO, ArnoAt KOSŤAL, 
Václav KUCERA, Vlasta LINHARTOVA, Alojz LUKNAR, Otmar 
MACHA, Zdenek MARAT, Peter MICHALICA, Zdenko MIKULA, 
Antonin MORAVEC, Rudolf MYSKA, Milan NOVAK, Zdenko 
NOVACEK, Andrej OCENAS, jii'i PAUER, Jan SEIDEL, Ladistu · 
SLOVAK, jaroslav SOUKUP, Otakar TRHLIK, Jifi WALDHANS, 
Pavol ZELENAY. 
Kandidáti ÚV ZCSS 
Pavol HAMMEL, Klára HAVLtKOVA, Nina HAZUCHOVA, Pavel 
)EitABEK, Zbyšek MALÝ, Miloslav MASIER, Alexander MELI· 
CHER, Petr REZNICEK. 
Kontrolná komisia ZCSS 
Olga BOLDOCKA, Vladimír BOR, Vlastimil HORAK, Karel HOR· 
KÝ, Ferdinand KLINDÍ\, MILOSLAV KOIUNEK, ĽudovU MAR
CINGER, František RAUCH. 

Po skončení II. zjazdu ZCSS .zišiel sa novozvolený Ostrednf 
výbor Zviizu československých skladatefov a na svojom prvom 
zasadnut! zvolil za predsedu ZCSS dr. Zdenka NOV ACKA, CSc., 
za podpredsedov národného umelca jana SEIDLA a zaslúli· 
lého umelca prof. Ota FERENCZYHO, za tajomnlkov Z_!!l!úli
lýcb umelcov Josefa BOHACA a Zdenka MIKULU. ClaJAimi člen
mi 12-členného Predsedníctva ZCSS sa stali: zaslúlilý umelec 
Pavol BAGIN, .zaslúlhj umelec qtdfich FLOSMAN, doc. dr. Vác
la v KUCERA, CSc., Alojz LUKNAR, zaslúlilý umelec pr of. Anto
n in MORAVEC, zaslúiilý umelec plk. Milan NOVAK a národný 
umelec j ii'i PAUER. 

Kontrolná komisia zCss zvolila za svojho predsedu doc. 
dr. Olgu BOLDOCKtJ, sa podpr edsedu Vlastimila- HORAKA. 
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ktorú predniesol predseda ZčSS 
národný umelec Andrej Očenáš 

CHCEME 
CESTNE PLNIŤ 
SVOJE POSLANIE 

Pri retrospektlve na tri desa ťročia nášho hudobného vývoja 
v procese výstavby socialistickej spoločnosti a soc1alis tlckeí 
kultúry môžeme konštat()vať nielen dynamický vývoj cele j 
hudobnej praxe, a le i vývoj t eórie socialist ického realizmu 

' v hudbe. PIHdeslate roky znamenali u nás dobu , v ktorej sä 
uskutočnili rozhodujúce zmeny smerujúce k socialistick ej 
orientácii hudobnej kultúry. Tento his tor ický krok sa u skutoč· 
nil v samotnej hudobnej tvorbe ako aj v OJ'ganizácii hudob
ného života a v nustolenl kultttrnopolitického programu s pri 
stupňovaniu umeleck ých hodnôt a kultúrnovýchovneJ práce. 
s voj polliel na tomto procese mala aj h udobná veda, ktorá 
nadväzovala na poznntky klasikov marxizmu-leninizmu a tlŕl 

pokrokové trad!cie vied o umeni, resp. umenovednej teórie. 
V prvej et ape možno hovori ť a hľétdanl špecifických čtt teórie 
soci ali ~ticMno realizmu v 11uctb& a o 'odp(rtanť sa od '!iter~ tt1 ro
centrlckého chápania toh to pojmu. Vývoj umenovedne j teórie 
ukáza l, že socialistický t·ealizmus v hudbe má zakotvené svoje 
predpoklady v samotnej podstate hudby ako umenia. Medzi 
hudobnými struktú rami fix ovaným! v notovom zápise, psychic
ký mi procesmi ll spol očenskou praxou - jestvujú dia lektic ké 
v/Izby, ktoré vytvára jú podmienk y pre komunlkatlvnos{ hudby, 
pre špec ifické pôsobenie na zážitkový, estetický a ideový svet 
čl oveka . OdtiaJ vedú ďalsie väzby k celému komplexu citového, 
etického s vetonázorového pôsoben ia a spoločenských funkci! 
hudby . 

Nie je od vec! poukázať v tomto smere aj nu podnety a pre· 
cedensy v našich spriatelených socialistických k ra jinách, na j
m!! v Zvl:lze sovietsk ych socia listických republik, k de došlo 
k vzn iku modem e orientovaných die l s výrnznými znakmi prf · 
s lušnos ti k socialistic kej hudobnej kultúre. Aj v naSej do·· 
mácej tradfcll je dosť argumentov z minulost i, nko sa zákon ite 
s pájal umelecký avantgurdizmus s pokrokovou občianskou , 
svetonázorovou H poli tickou orientáciou. Možno povedať, f.e 
túto spoločenskú zodpovednosť za um elec kú tvorbu, umelec)<ý 
výk on, si uvedomovnli tuk naši hudobní umelci, a ko i umeno
vedci. Nie náhodou sa v posiedn ých rokoch , možno povedať , 
že v celom uplynulom desnťročl , dostali teoretrcké otázky so
cialistického realizmu, hudobnej semiotiky a hudobnej komu
nikácie do popredia pozornosti. 

Rovnako potrebné je naďalej vid ieť v sociallstickom rea
lizme východiskovú bázu pre celé naše súčasné umenie. Socia· 
lis tický realizmus chápeme ako programový pojem, označujúCI 
socialistický postoj, sociali stický vzť ah ku skutočnosti a socia
listické vedomie zodpovednosti umelca. Je to umelecká arti · 
kulác ia záu jmov u potrieb r obotnlck.ej triedy, jej spoiočenského 
poriadku a jej historickej úlohy. Je to umenie, ktoré vyjadru
je protiimperlalistickú jednotu národov, záujmy robotnlcke j 
triedy a jej spojencov, vedene j marx isticko-leninsk ým učenlrn 
a. k omunistickou stranou. je to umenie, ktoré sa zusudzuje 
za medzinárodné mier ové úsilie a za svetový mier. je to ume
nie, kto ré v dialektike súčasných n ámetov a pocitov vie po
výš!t problémy všedného dií.a na typické, u melecky sugestlvne 
a akt!vne pôsobiace na vedomie a cftenie Iud f. Treba otvorene 
povedať, že nie všetko. čo su v súčasnej dobe u nás tvorí, 
je možné bez zbytku zaradlf do u menia socialis tického realiz
mu. Jestvu je však aj širši pojem: socialistická hudobná kultú· 
t•a. V nej má svoje oprávn ené miesto aj všeobecn ejšie numa
nistický orientovaná hudbu, klasické dedičstvo, experimentál 
na tvorba, hudba úžitková a pod. So(:ialistická spoločnosť je 
výsledkom historického vývoja o je to spol očnos ! dynamická. 
Preto aj socialistická hudbobná kultúra je dynamická a jej 
tvorivý predvoj reprezentu je tvorba scicialistlckého realizmu. 
Socialistická hudobná kultúra je pre javom tvorivej aktivi ty 
umelcov v podmienk.ac h socialistickej spoločnosti. Má svoje 
špecifické č rty v tvorivej metóde, spoločen skom posto ji umel 
ca, i v oblast i riadenia, čo do spolupráce jej zložiek p r i reali · 
zovan! jednotného kultúrnopolitického programu. Kvality vo 
vnútri toh to organizmu n evznikajú automaticky, n~vyplývajú 
len a ko samozrejmosť z daného spoločenského a kultúrneho 
syst ému. Záleží na kvalite osôb a osobnosti, ktoré su zú
častll.ujú aktivity vo vnútri _hudo~n~ho organizmu. Vefkou v ý 
hodou s ocialistického spoločenského poriadku je, že sa tieto 
procesy vo vnútri hudob~ého organizmu i mimo neho da jú 
programovať a riadiť z jednotného kultúrnopolltlckého aspek 
tu. Je na nás všetkých, aby sme túto úlohu zv ládli na úrovni 
možnosti, ktoré sa nám poskytujú. (Výber redak ciu l 



itaccat~ 
• KONCERT NA POČESŤ 70. NARO

DENIN JÚL!lJSA KOW ALSK~HO usporia
dal Zväz slovenských skladateľov 30. 
marca 1982 v Zrkadlovej sieni Primaciál
neho paláca. Na koncerte zazneli jubi
lantove diela - Sonat!na pre· husle a 
klavír (S. Kowalski - husle, P. Čáp o
vá - klav!r), Tre lnvenzioni per pia
nofm·te ( D. Kardošová), Plesne o sl o

. bode ( J. špaček -- barytón, M. Starosta 
- klnv!r ), "Päť malých rozhovorov" -
duo pre violončelo a fagot ( R. Kowal
ská - violončelo, F. Machats - fagot , 
premiéra) a VI. sláčikové kvat~teto (Tráv
nfčkovo kvarteto). Jubilantovu tvorbu a 
celoživotnú pedagogickú a organizátor
skú činnosť zhodnotil v slávnostnom prí
hovore dr. Michal Palovč!k, CSc. 

• PREHRAVKA NOVEJ ČESKEJ HU
DOBNEJ TVORBY. Jednou zo spoločných 
akci! Zväzu českých skladateľov a kon
certných umelcov a Zvilzu s lovenských 
·sklada te! ov majú byť v budúcom období 
pravidelné prehrávky novej hudobnej 
tvorby, ktoré by poskytli informáciu o 
najzauj ímavejš!ch tvorivých výsledkoch 
dosiahnutých členmi oboch národných 
zväzov. Po prehrávke najpozoruhodnej
ších nových slovenských diel v Prahe 
v decembri m. r., uskutočnila sa analo
gická akcia v bratislavskom Dome ROH 
( 7. apríla), na ktorej zástupcovia Zväzu 
českých skladate ľov a lwncertných umel
cov prezentovali ukážky diel 14 sklada
te!ov reprezentujúcich všetky generácie 
i tvorbu rôzneho štýlového zameraniu. 
Premyslený výber predstavi l vo frugmen
t A!nej podobe nové dielu j-. Pauera ( Sym
fónia pre sláčiky] , J. Seidla (Romancu 
o král ovi J ečmínkovi], ). Mateja (Hudba 
pre 5 dychových plechových nástrojov), 
O. Flosmana [Symfónia-koncert pre kla
vír a orchester), ). Boháča [Osud člo
veka. Oratórium pre sóla, recitátora, 
mužský zbor a veľký symf. orchester), 
C. Kohoutka [Symfonické aktuality, kon· 
certná freska pre orchester), V. Kala
bisa [ll. husrový koncert), s. Havelku 
( Percussionata), V. Kučeru (Orbis pic
tus, 4 muliar ske inšpirácie pre komor
ný miešaný zbor a s taré nástroje], l. 
Kurza ( Notokruh, pre s l áčikové kvarte
to) , O. K vec hu ( 4. sláčik.ové kvat•teto), 
M. Slavického (Dialógy s tichom, pre s lá
čikové kvarteto ), V. Riedlbaut ha ( Pasto
reli e .. concert) pr.e 2. \rú)J.k.y,. kefi!)Ý ,t;.q)), 
tr9mh6n a tubu.),. l .. Kubíka (Koncert pre 
husle a orchesteri a F. C'h<wná . (Qbt:á- . 

·"'ze k pro· ôi'l~h estér 1: Jedn'ôtúv'ých skládil· 
te rov a ich ·dle1a (nie staršie než 3-5 
rokov) predstavil v krátkos ti dr. jan Le
deč. Informat!vna prehrávka z n ajnovšej 
českej hudobnej tvorby sa stretla u bra
tislavskej hudobnej verejnosti, nnjmfi me
dzi členmi ZSS s veľkým záujmom a 
bola {lokiaclom o potrebnosti a vzájomnej 
užitočnosti tohto podujatia. 

• SLOVENSKA FILHARMÓNIA usku
točnila v a príli turné po švajčiarsku 
Pod taktovkou svojho dirigenta Llbora 
.Peška uviedla v Berne, Lausanne, žene
ve a ZUrichu diela W. A. Mozarta, M. P. 
Musorgského a F. Mendelssohna-Bilrthol
dyho. SpoluúČinkovala juhoslovanská 
Ila uti stka Irena Grafena uerová. iávereč -

. ný koncert v Schaffhausene dirigoval 
švaj č iar U. Kaechen a odzneli na rtom 
die la L. v. Beethovena a A. Dvoráka . 

• OPERA SLOVENSK~HO NARODNJ!: 
HO DIVADLA hosťoval a koncom aprí).u a 
prvej polovici mája t. r. v š panielsku, 
kde v mestách San Sebastian, Vittoria, 

· Pamplona, Bllbao, Gljón , Obiedo, Valla-
dolid a Zaragoza uvádzula dve svoje pro
filové inscenácie -- Donizettiho Luciu di 
Lammermoor a Beethovenovho Fidelia 
(celkom 13 preds tavení ]. Na vyše troj · 
týždiiovom turné sa zúčastnil 160-členný 
súbor opery SND, ktorý viedol jeho ~éf 
za si. u mel ec Pav91 Bagfn. 

• III. .ROČN!K SútAž E MLAD?'CH OR · 
GANISTOV OPAVA '82 vyhlasujú Mests ký 
národný výbor v Opave spolu s Mest · 
s kým národným výborom v Krnove, Mest · 
s kým kultúmym strediskom v Ostrave 
a Umeleckým závqdom na s tavbu orga· 
n ov Varhany Krnov. Sú ťaž bud e v dvoch 
ll:a tegórJách a je určena pre š tudujú · 
cich a 'absolventov 2. cyklu ĽŠU, ľudo
vých a štátnych konzervatórií. Uskutočni 
s a v diíoch 20. - 27. XI. 1982 v Mests kom 
dante kultúry P. Bezruča v Opave. Ve
ková h ranica účastníkov súťaž e je 26 ro 
Iwv. Prih lášky k úi:asti sa prij!majl1 do 
30. j úna 1982 písomne na adres u: Ľudo
v é konzervatódum Mestského kultúrne
ho strediska v Ostrave, Premyslovct"t 63, 
Os truva l , PSč 709 66. Nn základe pri
hlášky dostanú záu jemcovia s·Úfa žné pod
mienky. 

• III . BARDEJOVSKA HUDOBNÁ jAR sa 
u skutočnila v aprfli a máji t. r. V jej 
rámci vystúpili Dán~ky komorn ý orches
ter pod vedením Eleny šarayovej -Ková
_čovej so sólistkou Vik tóriou Strucenskou , 
1'rávn!čkovo kvarte to, Štá tna filharmó
nia Košice s dirigentom Janom Panen
kom a klaviristkou Sylviou Cápavou a 
·poslucháči KonzervatÓria v Koš iciach, 
ktor! s ú odchovancami ĽšU v Bardejo
ve. (sf) 

Haydnovské koncerty na bratislavs om konzervatóriu 
Jubilejný rok josepha Haydna oživil záujem o dielo ve!kého 

skladateľa nielen vo svete, ale aj u nás na Slovensku, kde 
skli\datel často pobudol i tvoril. Aj ked Haydnov význam je 
nesporný a všeobecne uznávaný, v nejubilejných rokoch sa 
objavuje na koncertných pódiách ibu menšie percento z jeho 
rozsiahlej tvorby. Je paradoxnou skutočnosťou, že súč.asná kon· 
certnli prax zatlačila kompozície tohto veľkého hudobného 
klasika podieľajúceho sa významnou mierou na vývoji hudby 
prevažne na miesto menej náročných otváracích čísiel sym
fonických a komorných koncertov i sólistických recitálov. Je
ho skladby - s výnimkou oratórií - nebývaj(t závažnými 
dominantami vrcholných hudobných podujati. 

jednou z oblastí, v ktorej zostáva Haydnovo dielo trvalo 
významným, je nj hudobná pedagogika: tu je Haydn $tále 
jedným z najdôležite jš!ch tvorcov študijnej lite ratúry pre všet
ky stupne. Niet klaviristu, ktorý by nevnikal do problematiky 
hry sonát cez jeho sklndby, nijaký vznikajúci komorný súbor 
sa nemôže vyhnúť jeho tvórbe. A neabsolvujú každoročne na 
celom svete mlad! inštrumentalisti s jeho hobojovým, trúbko
vým alebo violončelovým koncertom? Aj jeho dramatlcK'á 
tvorba, ktorá nenachádza miesto na velkých operných scé
nach, je vďačne využfvaná v operných štúdiách konzervatórií 
a ' hudobných vysokých škol. 

pravenosf a muzikalitu v Klavrrnej sonáte Es dur, Vnriáciách' 
f mol a v Sonátg G dur pre_ klavír. V Divertimente pre dycho
vé kvinteto žiaci dycohového !)ddelenia pt•esvedčlli čistotou 
ladeniu a , zdravým hudobným zápalom. Citlivý preqnes dvoch 
častí Sláčikového kvarteta B dur reprezentoval sláčikovú ko· 
mornú výučbu. Večer vyvrcholil Klav!rnym t t'iom G dur v ná· 
paditom, technicky zvládnutom u temperamentnom pOd!ln{ 
D. Saturyovej, J. Cižmaroviča a E. Procháca. 

Druhý koncert ( 15. marca) bol venovaný vokálnej tvorbe. 
Popri árii z opery Lekárnik, ktorú predniesla E. Milecová, 
zazneli ukážky aj z málo známej piesi'iovej tvorby. Jej pros· 
tata umožnila, aby sa tu dobre uviedli aj žiačky nižšfch roč· 
nlkov - E. Antoličová, j. Michalikovil, L. Strážecká a D. Li· 
vorová. Záver vokálneho koncertu tvoril v_ýber z oratória Stvo· 
ľenie, v ktorom pod vedením prof. D. Bllla a za klavírneho 
sprievodu R. Stankovského vystúpil Miešaný zbor konzervató· 
ria a sólisti L. Aghová, M. Babjak a M. Dvorský. · 

Nie je preto náhodné, že bratislavské konzervatórium de · 
monštrovalo svoj vzťah k Haydnovi a jeho výročiu ityrmi 
samostatnými podujatiami venovanými jeho dielu a životu. Na 
troch koncertoch predviedli žiaci školy 18 skladieb a výiíat
kov z jeho bohatej inštrumentálnej, komornej, orchestrá-lnej 
a vokálnej tvorby. Dobrá dramaturgia zabezpečila pestrost 
programu ako aj dostatočný prehľad o práci a úrovni jednot
livých umeleckých úsekov ústavu. Prvf koncert (9. marca) 
bol zameraný na klavírnu a komornti hru. B. Muzslaiová, 
J. Varečková u Z. Bahnová preukázall výbornú technickú pr!-

Treti, orchestrálny koncert ( 1&. marca) predstavoval· v mno· 
hých smeroch vyvrcholenie osláv. Zaujala tu najmä technicky 
a muzikálne kultivovaná hra M. Kopčanovej v Koncerte pre 
klav!r a orchester D dur a presve&ivý výkon O. Fllasa v ná
ročnom violončelovom koncerte. Splistov sprevádzal Komorný 
orchestet• školy pod vedením zaslúžilého učltela J. Praganta, 
ktorý nu záver koncertu s clluťou predniesol Symfóniu B dur, 
La Reine. 

jubilejné oslavy zakončilo bratislavské konzervatórium Slh· 
nostnou pedagogickou radou s prednáškou dr. R. Gráca o živo- .: 
te, diele a význame skladateľa. 

Výkony mladých interpretov pozprne sledovali početní náv
števn!ci, medzi nimi stály hosť všetkých podujatí, generálny 
konzul Rakúskej spolkovej republiky, pán johann Ottermayer. 

-ka-

II. ročnik Dní komornej 'hudby v Bratislave 
Jednou z umeleckých a ktivit v oblasti 

hudobného umenia, ktorá sa podielu na 
rozvoji hudobnosti, je rozvíjajúca sa ob
lasť neprofesionálne j komornej huqby. 
Výsledkom úsilia o prehlbenie záujmu 
o aktívne pestovanie komornej hudby na 
profesionálnej báze, bol tohtoročný 
IL roČn ík. 'bn! komornej hudby, prehliad
ky neprofesionálnych komorných súbo
rov. Defilé komorných telies zu·č, ktoré 
sa uskutočnilo v Zrkadlovej sieni ÚD.PM 
KG v Bratis lave 2. a 3 . . apr!la t. r., pri
pravil Mestský dom ku)túry a osvety v 
Bratislave v spolupráci so Slovenskou 
spoločnosťou pre hudobnú výchovu -
odbočka v Bratislave a Ústredným do
mom pionierov a mládeže Kl. Gottwalda. 

Na tohtoro~nej prehliadke komorných 
súborov, ktorá sa reali.zovala vo dvoch 
vekových kategóriách - v kategórii do
spelých a kategórii mládelnickych ko
morn.ých ., tel.ies - sa pre:zentovalo 12 stí
borov rpzmanitého nástrojového .obsade-
n}~.: .... \: . . ,, ., . ··,. 

Na prvom komoi·nom koncerte pre: 
h1indky sa svojimi interpretačnými vý
konmi predstavilo 7 komorných zosku · 
pení dospelých interpretov, poväčšine pe-

. dagógov Judových škôl umenia - si1bor 
.Flauta dolce ĽŠU Batkova, pedagógovia 
ĽŠU Súťažná, Hálkova, Exnárova, ĽSU 
šamorín a Trio súbot·u Technik pri SVST 
v Bra tislave. , 

V podan! sláčikového kvarteta pedagó
gov ĽSU Exnárova (P. Kunz, Ľ. Bari
čová, M. Schmidová, A. Gerhard tová) sa 
interpretácia dvoch čast! Sláčikového 

kvarteta D dur P. l. Čajkovského vyzna-

TE.LEVÍZNY 
ZÁPISNÍK 

Dávno pominuli čusy, kedy televízia 
bola v dôsledku nedostatočných výrob
ných a technických podmienok len in· 
Iormátorom H audioviztťálnym s prostred
kovate ľom politicko-spoločenských, kul · 
túmycti a š portových udalosti. Dnes vy
s tupu je do poprediu ·predovšetkým jej 
výchovno-vzdelávac ia funkcia, čfm tei e
v(zia pln! závažnú spoločen skú funkciu 
vo výchove umenfm a vo výchove k um~
niu a supluj e tým do is te j -miery funk 
ciu estetickú. Celkom opodstatnene sa 
však vynára otázka, čl nie je nieke
dy t<'tto jej funkciu v naš ich progra
moch prlliš prieh!adná. Isteže, je 
veJmi ťažké nájsť takú formu výchovno
V7.delávacej r elácie, aby divák nemal po
cit, že je "vychová~aný" a aby tu ne
prišlo k dvom extrémom - k podce
n eniu alebo k precen eniu divákove j aper
cepcie. 

Hlavná redukcia hudobného vysielania 
bratisluvsk ej televízie poKTtsila sa vy
rovnať s týmito problémami prostredníc
tvom novej relácie Najkrajila hudba môj
ho !ivota majúcej podtitul {'osedenie v 
kruhu milovnlkov hudobného umenia 
(prvý raz 19. februára t. r. o 20,40 h na 
2. programe]. Zmysiom a hlavným c_ie
l'om nového cyklu je n avodiCdivákovi at
mosféru k počúvaniu vážne j hudby, a to 
pros tredníctvom bezprostredného vyzna
nia účinkujúcich (umelec - profesiont'll 
a pro(>tý miiovnlk hudby) z ich subjek
tívnych poci tov pri vnlman! hudby. 
Tvorcom programu ide totiž q to, aby 
vzbudili záujem u tzv. n ekoncertného 
publika, kto ré by si chcelo nájsť cestič
ku k vážnej hudbe, no bez pomoci nie 
je toho schopné. Nová hudobná teievíz-

čovala koncentrovaným a muzikálnym 
výkonom. 

S príťažlivou dramaturgiou zostavenou 
zo skladieb majstrov renesancie a baro
ka vystúpil ambic iózny súbor pedagógov 
ĽSU Batkova - Flauto dolce (um. ved. 
j. Pipta , E. Kardošová, A. Caudtová, P. 
Slezák, G. Beseda, J, Kučerková, Ľ. Pip
tová] v · obsadení kvinteta zobcových 
fláut s uplatnením vokálnej zložky a za
u íimavým využit im akordeónu v úlohe 
continua. 

Hostín prehliadky -- pedag(Jgovia ĽSU 
Samorln, sa predstavlli s Haydnovou So-' 
nátou G dur pre sláčikové kvarteto a 
dvoma piesiíami z cyklu Z. Mľkulu "Môj · 
mu milému" ( Ľ. Sýkorová 1. 

l. časť Sonáty pre hus le a klavír G dur, 
op. 78 ). Brahmsa uviedlo duo pedagógov 
ĽSU S6ťalná (J. Lukáč, M. Beladičová) . 
Pôvabná Suita v špunielskom ľudovom 
slohu z pera M. de Fallu zaznela v pred-

, veé!e'n'f ' flautovo-gitarového ilú:it pedagó
gov ĽSU Hálkova ( H. Kopsová, R. Du
iátkii )'. ,. Prepr'acovanóu intei'pré tAcibu a 
štýlovým prejavom zaujul výkon Tria sd
boru Technik ( M. Škorupa, Ing. ). Mly
nár, J. Glombu) v dvoch sonátach anglic
l<ého majstra J. Ch. Pepuscha. 

Aj druhý koncert prehliadky prinie
sol rad vyrovnaných a kvalitných vý
konov, a to tak zo strany súborov ko
mornej hudby dospelých , ·ako a j mládež
níckych komorných telies. Sviežim inter
pretačným stvárnen!m zaujali !iaci ll. 
stupňa ĽŠU Obran_cov mieru v Triovej 
sonáte J. Myslivečka ( M. Saká č, A. Lu
čanská , ]. Šimko) i v 4 skladbách pre 
fla utu a gitu ru K. Filrstenaua ( M. So ká č , 

J. Hargaš ). Zrelým výkonom a presved· 
čivou interpretáciou lyrického cyklu 
piesn! J. Hatrfka - Vysoký je banánov
nik - sa prezentovali poslucháči tej 
istej školy ( E. Šm!dová , M. Betka). 

Príjemným prekvapen!n1 prehliadky bo· 
lo vystúpenie novovzniknutého komorné· 
hu s(iboru Renesančná kapela pri 
ObKaSS I . (um. ved. V. Uhlii'), Ktorý 
predniesol diela starých renesančných 
majstrov l skladbu súčasného česllého 
skladate ra (Eben] . Súbor mladých hrá· 
čov zaujal predovšetkým svojim zápalom 
a nefalšovaným prejavom. 

Vyvrcholením koncertu prehliadky sú
borov komornej hudby bol výkon vokáÍ· 
no-inštrumentálneho telesa Musica dui
cisona (um. ved. P. Baxa), ktorý sa 
predstavil repertoárom z tvor])y sklada· 
te rov renesančného obdobia ( M. Praeto
rius, P. Certon, Anonym, P. Attaignant]. 
šesť hudobníkov-inštrumentalistov i spe-

. 'vákov (P. Baxa,· b." Kub'ri cká, v. Toine
sová, V. Stah!!l, P. Cóp., J. StruMr.ik) za
ujalo prec!znosfou súhry, ·vyspelQu vok~l
nou technikou, čistotou intonácie a es
pritom, vyžarujúcim z interpretovaných 
hudobných skvostov. 

Dni komornej hudby - prehliadka sú
borov komornej hudby - boli festivalom 
zanieteného, úprimn'ého muziclrovania 
hu-dobní kov rôzn ych vekových kategóri! 
i rozmanitého profesionálneho zamera
nia. Boli prehliadkou umeleckých sna
žen! pedagógov i Žiakov ĽšU, ale aj dal
šich oddaných nadšencov, ktorých spája 
spoločný záu jem - obohacovanie vlust
ného emociotlálneho života čerpaním z 
bohaté-ho žt·iedla hudby. E. KYSELOVl 

'Nad novou televfznou reláciou 

NAjKRAJŠIA HUDBA MÔJHO ŽIVOTA 
na relácia by práve Jemu chcela poda ť 
pomocnú ruku. štas tný nápad drama tur-" 
gie spočíval v tom, že si k tomu zvo
lila formu nevtieravých s ubjektfvrÍyc h 
impres ií podložených bohatými životný
mi skúsenosťami skutočných mllovnfkov 
hudobného umenia, ako i v myšlienke 
zjednotiť úvodnú reláciu ús trednou té 
mou - cesta k hudbe. Úprimné a pros 
té slová prvých host! relácie - národ
ného umelca Ladislava Slováka a akade
mika Dloný.za BÍaikoviča, zakiadateia vi 
rológie na Slovensku, navodili príjemnú 
atmos féru domáce j pohody "v kt·uhu mi
Iovnlkov hudby". 

Pretože ide o novú "skúšobnú '' relá · 
clu (v zmys le očakávaného ohlasu u di
vákov J, je potrebné vyzdvlhn(lt i tie jej 
zložky, ktoré s i bežný divák často ani 
neuvedomuje, nechávaj_ťÍc na seba pô
sobiť t•eláctu ako celok. Mám na mysli 
najmä citlivú ruku kameraman a L. Strlt
za, ktorý dokázal stmeliť striedanie zá
berov v štúdiu s arch!vnyml snímkami 
do plynulého celku, dale j režiséra J. No
yana a dramatut·gičku E. Holub6nsku, 
ktorým sa podarllo vyťažif z myšlienok 
scená'ra maximum a vytvorit tak 40-mi
nútovú plochu ·plnú s lova a hudby v ich 
vzájomnej účelne j vyváženosti. Vkusne 
bola vyriešená sprostredkujúca úlohu 
E. Galanovej, ktoré decentnou spoluúča s

ťou nechala voľne piynút prirodzený roz
hovor bez väčšieho kon ferenciérskeho 

'zásahu, ktorý by atmosféru mohol na -
rušiť. 

Ak ·vychádzam zo záverečných slov 
E. Galanovej, kto rými su obrá tila na di 
váka s prosbou o pripomienk'y, -prípad
né návrhy a vyjadrenie su k novej re-

lácii, potom r eagujem kriticky a n azdá · 
vam sa, že relácia bola mierne s kal ená 
určitou žánrovou neč istotou a n evyhrane
nosfou v zmysl e oscilácie hovoreného 
s lova medzi osobným vyznunín1 a vý
kladom [ Čo ťalo s pôsobené práve v ý· 
chovno-vzdelávac!m aspektom ). Stojľ za 
úvahu, či by nebolo lepšie prizývať do 
tHjto relácie len nehudobnikov. Tým sa 
vynára závažná otázka výberu vhodných 
osôb. Nazdávam sa však, že v tomto 
smere by nemali nastať problémy, pre· 
tože tvorivý tím v prípade akademika 
Blaškoviča s právne pochopll, aký typ 
laického milovnlku hudby táto r elácia 
potrebuj e. Dale j by bolo vhodné pouŽivať 
zvukovo kvalitnejšie hudobné ukážky, 
azda aj zintfmniť prostredie v štúdiu a 
vyhnúť sa takým zbytočným lapsusom, 
akým bolo napr. nedotiahnutle precho
du komentára k navodeniu prvej hudob
nej ukážky. To všetko s ú poc tivo mysl e
n é vecné pripomienky, ktoré nijako ne
znižujú iste n emalý pr!nos te jto relácie. 
Napokon posledné slovo a j tak povie 
divák. Na . ňom spočíva, aké stanovisko 
zaujme k novému programu, či nájde 
v relácii to, o čo sa jej tvorcovia usi
lovali - preniés t zvláštne fluidum ve
černého posedenia v štťľdiu pri počúvaní 
vážnej hudby na diváka, vtt ahnut ho 
do a tmosféry relácie, a by pritom stra
til svoju pasívnu funkciu pozorovate !a 
a stal sa je j aktívnym rezonujúcim spo-
luúčastnÍkom. 

YVETTA KOLACKOVA 



, K životnému iubileu zaslúžilej umelkyne Zity Frešovej-Hudcovei 

LYRICKÁ OPERNÁ HRDINKA 

Zita lludcovA·Freiová· ako Ľutomfra v Suchoňovom Svätoplukovi 
(SND 19&0). Snímka: G. Podhorský 

razových možností, ale múdrym 
uprilimen!m sa na tie partie, 
ktoré najplnšie · odhalovaHkva· 
lity jej sopránu. Dlevčen,ské po· 
stavy svetového a domáceho re
pertoáru, nielen naivné a éte· 
rické, ale aj odhodlane boju
júce, aJ úsmevné, šelmovsky vy· 
strkujúce pazúriky - tak si 
Frešovej javiskové kreácie pri· 
pamätúva staršia generácia 
návštevn!kov opery. 

V prvol_ll obdob! jej umelec
kého vrcholu patria k Frešovej 
najoblúbenejš'rm autorom Mo· 
zart, Verdi a Puccini. Spieva 
Zerlinku i Zuzanku, Violettu, 
Gildu, Leonoru z Trubadúra i 

. nohavičkový part Oskara z 
Maškarného bálu, Mimi, Butter
fly, Liu - ale aj Donizettiho 
Norinu a Leoncavallovu Neddu. 
Jej náturelu je blfzka francúz
ska ly rická opera. Na tomto te· 
réne môže vari najplnšie U:Q~!It· 
niť svoje schopnosti jemného 
farebného a výrazového, ale 
tiež dynamického pastelovania. 
Tieto kvality Vložila Frešová do 
Margaréty a Micaely a na 
sklonku javls.ltovej . dráhy aj do 
Debussyho Mélisandy. . 

Po ósloboden! rozširuje sa re· 
pertoár umelkyne o klasické 
postavy slovanskej, najmä čes
kej tvorby. K plejáde smeta· 
novských kreácii - Marienka. 
(prvá po slov&nsky spievaná 
Ma.rienka na doskách pražs ké· 
ho· NDI). Barčl, V!!ndulke, Jitke·, 
Karolfne, pristupuje Dvoi'ákova 
Terinka a Rusalka a Janáčkova 
Jenuta. Frešová patr! k tým zo 

V roku 1934 prišla do oper· litný sólistický ensemble, v zakladajúcich generáci!, kto· 
ného súbóru Slovenského ná - ktorom pôsobilo práve viacero rých zastiiíol rozmach pôvod-
rodného divadla ďalšia z Ege· kvalitných soprá nov. Popri pri· nej s lovens kej opernej tvortiy 
mo~ých žiačok. Hned po za· madone súboru Helene Bartoša- v zenite umeleckých tvorivých 
nedbatelnom debute .:.... záskoku vej a hosťujúcej dramatickej sn. Preto pri životnej bllan-
v epizódnej Mercedes' z Cnr- sopranistke Milaqe Formanovej cii môžeme k Frešovej hlav· 
men, je Zita Frešová postave- uplatňoval sa celý rad mladých ným postavám z Rosinského a 
ná pred náročnú previer ku. Li · adeptiek, z ktorých Mária Ki· Holoubkových opier priradif i 
ši.ak v premiérovom naštudo- šoiío.vá-Hubová, Zita Frešová· Mar_!{u z Krúti'íavy, Milku z }U· 
vani L!šky Bys troušky potvr· Hudcová a do veľkých oper· ra Jánošika, Ľutomlru zo Svli· 
dzlije je j mimoriadnu muzikali· ných partií o pár rokov neskôr topluka i charakterový part Zu· 
tu i vokálny talent, dÓkonca a j vstupujÚca Margita česányiovä, zy Melišky ·7<. Holoubkovej Ro-
v rámci hodnotiacich kritéri! stali sa najväčšími oporami diny. Práve tak ako na oper· 
hudobného naštudova'nia Karla sopránového odboru po oslobo· nom poli, venoy_ala sa Zita Fre. 
Nedbala a v priamej konfron· dení. šová s neobvyklýijt zanietentm 
tácii s L!Škou Bystrouš kou He'- Rýchl-e a bohaté naplnenie aj slovenskej piesňovej tvorbe, 
Ieny Bartošovej. AJ tak však Frešovej vokálneho talentu a pričom viaceré z cyklov svo· 
obdobie plného, mnoho'stranné· interpretačných da posti umaž· Jich . generačných· . druhev,, .. aj .,,,,,. 
}!o , upl i'J tJ1e,l!\.a sa . Zl ~y Fre~ovej· !loy?l V !JlV,Bi_ polovic:;!,- šty rid,sia·, • J?l'(\!Diér_ovala, - Po takmer -tri· 
~bl,!dcovej ·Fľi9h?.!:\~1,1 H~:·- !?RČ<l :l , ... tyc:;p,. ro~P.V, ,.!!l . ~~r.q~.ÝJ, .~y preva·vu· · -9~~-(rqčn.eJ ,.< ľ~Jistick ej činn9sti 
v ]nových sezón, v ktorycli vy- · he klasJcký' r epertu1ir. Jej · rozlúčila sa zaslúžilá umelkyňa 
.rastá na jednu z protagonistiek mäkký, lyrický, vláčny soprán Zita Frešová s javiskom v ro· 
súboru. Treba pritom pri pome· (schopný koloratúry i mlado· ku 1962 v partii, · ktorá v pDS· 
núť, že aj napriek odchodu dramatických odtieňov l našiel Jedných rokoch patrila k jej 
v!lčjiny českých umelcov v" dô· svoje najvlas.tnejšie pole v po· na jfrekventovanejš!m - Dvol'á.· 
sledku pohnutých politických sta'!'_ác!l nežných, prostých, pre- kovou Rusalkou. V minulých 
udalostí rokov 1938 a 1939, vy· dovšetkým výrazovo nekompli· · di'íoch s}ávila životné jubileum. 
tvoril sa v prvej polovi<;i ro· kova ných hrdiniek. Táto Frešo- Ona .:... i slovenská operná kul· 
kov štyridsiatych v opere SND vej doménu n ebola dôsledkom túra, ktorá si ctí svojich budo· 
sfce po~etne neveľký, ale kva· obmedzených hlasových a vý· vaterov. JAROSLAV BLAHO 

Zaslúži.lému umelcovi· 
RUDOLFOVI MACUDZINSKÉMU 
k jubileu 

Drahý pán profesor, 
keď som už gratuloval Vaše j 

pani manželke k ;e; t rojnásob· 
nému st r iebornému životnému 
jubileu prostredníctvom Hudob· 
ného života, nemôžem neblaho 
želať i Vám pri tom istom vý
ro/:!1 tou ist ou cestou. Veď krá
t!ate spolu životom už vyše pol 
storočia. 

Pravda, u tomto prlpade ne
musím ne;ako podstatne dop~ 
llat údaje encyklop~dil a slov· 

· n!kov o Vaše j činnosti: všetky 
dáva;ú vcel ku objektívny obraz 
o Vašej aktivite: k oncertantnej 
- s6listicke;, sprevádzať!skef i 
duovej ( s Vašou pani manžel
kou) -, skladateľskej i pre
kladateľskej (a tu treba zdô· 
raznlť, že práve Váš preklad 
Krúti1avy ;e; otvoril brány do 
nemeckej ;azykove j oblasti a 
tým i do sveta vôbec! J. Zrejme 
práve preto, že Vaše krstnf!? me
no predchádza v abecede krst .. 
n~ meno Vašej žiVotnej družky, 
autor i spom!nan'ých hesiel dá· 
va/i Vdm prednost do te; mie
r,y, že dokonca aj Vašu spoloč
nú t!innosť v hre na dvoc11 kla
v!roch pertraktovali vždy prí 
hesl e o Vás - . takže teta Sil· 
vla prišla u nich dosť skrátka 
·(pravdepodobne st e vždy po zo .. 
známent s ich výtvormi pozna· · 
menal i : ,,U dotyt!n61Io zrejme 
»muller tacet in ecclesia«" -
ako to pri podobných príležitos
tiach zvyknete robievať J. 

Predsa však ;e potrebné do-

plniť obraz o Vašej i!innosti nie· 
koľkými tJ.dajmi z oblast i, ktord. 
j e Vášmu srdcu najbližši a -
z va§e j operne; tvorby. 

Je všeobecne známe, že Va · 
šou prvou operou ·;e Monte 
Christa, napísaný v druhej po
l ovici štyridsiatych rokov - a 
mnohí si určite pamätajú vý_· 
rok Schneidra-bát!ilzo {Mikuláša 
Schneidra·1'rnavski?ho J o tom, 
že Váš prvý hlavný hudobno· 
dramatický hrdina "skončil ako 
všetci grófi" ·r tak to formulo
val vo svoj ich memoároch). No 
bolo to typické zveličenie adek· 
vátne lwmornf!?mu spôsobu fJy· 
jadrovania prvého sl ovenského 
nositeľa titulu národný umel ec 
v oblasti hudby. Scény' z Va
šej prve; opery boli už u pät· 
desiatych rokoch nahrané v 
bratislavskom rozhlase a ne
raz sa s úspechom vysiel a.li - · 
a l en vonkajšie okpl nosti' za
bránili, aby, sa toto dielo uvied· 
l o i na ;avi!lku. Domnievam sa, 
že svo;u ž ivotnosť dodnes ne·' 
stratilo - aspor1 .v te; verzii, 
ktorú ste pri prlležítosti svo jich 
šesťdesiatin urobili dosť rad!· 
kálnymi, ale premyslenými šTát
mi. 

V sedemdesiatych rokoch, po 
odchode do penzie z. postu pro· 
fesora VŠMU, mali ste opäť čas 
sa vrátiť k "vrcholnému hu
dobnému žánru" (ako nazýva 
operu prof. Eugen Suchoň). 
Skomponovali ste ďalšie dve 
opery: Výstraha z Bl·Amarny 
a Oľga Janina . Prvá z nich je 
i nteresantná konfrontáciou at· 
mosféry starého Bgypta a 
ovzduším začiatku ·nášho st o· 

račia, druha ·popri skutočnej 
epizóde zo života ,F. Liszta ;e 
pozoruhodná komorným inštru· 
mentálnym obsaden!m: fe ta 
nonet, pozostáva;úci zo sláči· 
kov~ho kvarteta a dychového 
kvinteta. · 
· Náfdu sa divadlá, ktor6 sa 

ujmtJ. realizácie Vašich opier?: 
Alebo to azda bude rozhlas l!i 
televízia ? Neviem. Ale o jed
nom som presvedčený - o ich 
ohlas u obecenstva sa netreba 
báť. Práve preto, že ste v kom
poztcli v ždy zostali verný no
voromr;mtlckým princípom, dnes 
v dobe m6dy retrovlny stJ. Vaše 
'!.udobnodramatick6 výtvory cel· 
kom ,,ii jour". 

Pra[em Vám - l nám všet· 
k ým - aby ste nás, pr!slušnl
kov hudobnej obce, ešte dlhé 
roky obšťastňovali svotou op
timistickou vitalitou a pre Vás 
charakteristickým vtipom. 

Ad supremam altitudinemt 
Váš 

IGOR ·VAJDA 

GRAM O RECENZIE-
J •• nn BEETHOVEN: T~'IO 8 DUR pre klarjnet, viol~nčelo 
a klavlr, op. ll; ). BRAHMS: TRIO A MOL pre klarinet, vi o· 
lončelo a klavir op. 114 
J. LUPTACIK - klarinet, ). ALEXANDER - violončelo, P. TO· 
PERCZER - klavlr 
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Komorná hudba s klarinetom je pomerne z1·iedkavá, často 
vzl]ikla zo spontánneho nadšenia skladatera zo zvuku tohto 
nástroju. Azda preto patria tieto diela k mimoriadne pútavým 
skladbám. Presvedčivo to dokazujú Mozartove a Brahmsove 
dlela pre klarinet. Skupina Bt·ahmsových skladieb pre kla.ríne.t 
obsahuje ok1·em klarinetového tria Kvintet op. 114, Dve sonáty 
op. 120. Patria do neskorej tvorby autora a využivajú tónové 
kvality klarinetu v nových výrazových dimenziách, akejsi 
elegicky poznačenej očarenosti zastretej i.ntrovertnou zjasne
nosfou, humorom, ktorý pramenť zo vzdialeného poh!adu na 
milované výjavy, akými s(J reminiscencie na folklór, predo· 
všetkým na lllndlery a cigánsku hudbu. 

Interpretácia B1·ahmsových komorných diel s klaJ'inetom vy· 
žaduje velmi hlboký pohlad do tohto zvláštneho výrazového 
sveta. s veľkým zadosťučinen!m možno konštatovať, že sa zú· 
častneným umelcom táto úloha mimoriadne úspešne vydarila. 
Vzfahuje su to, pochopiteľne, na každého hráča triového en
sembÍu. Brahmsovmu triu velmi vyhovuje zdržanlivý spôsob, 
dištancovanie sa od pátosu, výrazovej výbušnosti a 1irezento· 
vanie (!iela za akýmsi závoiom, docieleným prednesom v sotto 
voce. Zárove11 tr~ba vyzdvihnúť fakt, že diskrétna, ale jedno
značná štylizačná diferenciácia charakteristik Beethovena 
a Brahmsa lahodl každému vytrfbenému poslucháčovi. Roz
dielnosť lntei'pretačného prlstupu neprameni z nijakej vonkaj· 
šeJ nadsázky, ale je plo.dom umeleckého pretavovania dučha 
a obsahu skladieb, ich individuálnych a jedinečných intencii. 
·Nahrávku možno smelo považovať za jednu z najlepších ko · 
morných interpretácll, ktorá bola u nás zaznamenaná na gra· 
mofónovú platňu a ktorá znesie akúkorvek konfrontáciu so za· 
hraničným! nahrávkami. 

J. S. KUSSER - J. MEIER: ERIND(). Dramma giocoso per mu
sica. 
Libreto J. Krčméry. Očinkujd: J. ~pal!ek, M. Hajóssyová, P. Dvor
skt, S. HaljakoY6, J . . Smyl!ková, O. Han6kov6, l!embalo 
M. Synková. 
SpevAcky zbor mesta Bratislavy, zbormajster L. Holoubek. 
Camerata slovaca, dlrlgent V. M_álek. 

. J, S. KUSSER: OUVERTúRA C DUR 
Camerata slovaca, dirigent · V. Málek 
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Opeľa Erlndo je dielom významného bratislavského rodáKa 
Jolianna Sigismunda Kussera. Toto javiskové dielo rozhodlo 
svojho času o umeleckom a spoločenskom úspechu nutora 
a znamenalo začiatok jeho pozbruhodnej kÚÍéry ako dirigen
ta, sk!adate la a organizátora hudobné ho života. Diele sa za
chovalo len v zlomkoch. Vzkriesenie tejto hudobnej drámy si 
vyžiadalo nemálo náročnej skladutelskej a muzikologickej prá · 
ce, ktorej sa ujal jaroslav Meier. S tvorivým citom doplnil 
mnohé .Inštrumentálne medzihry, recitutlvy, vypľacoval conti· 
·nuo a dal skladbe priliehavé, dobe zodpovedajúce inštrumen· 

, t·ačňé .. rúe·ho,. "č!m všetkým· Vybudoval zo za'chovaných ári! nový 
, -súvislý celok. Nemalo u, miet·ou sa na úspechu diela podi!lla 

Jela Krčméry' duchap)ný.IJJ.. dq~vo.I: e.n!m, libJ,"e t!!: .\l,Ys tlhlí! . dl!q)la 
doby a dala textovej predlohe vernú charakteristiku baroko· 
vých mytologick,ých opier. 

Práca. ktorú vynaložil jaroslav Meier nie je len mimoriadne 
záslužná, ale v rovnakej miere i úspešná. Odhliadnuc od fak· 
tu, že máme málo pamiatok zo 17. storočia týkajúcich sa bra· 
tislavskej alebo slovenskej minulosti. treba v \ rovnakej miere 

'oceniť snahu oživiť dielo významného bratislavského rodáka, 
ako i iniciat!vu vydavatelstva OPUS o spr! stupnenie tohto 
diela. · 

jaroslav Meier sa pri rekonštrukcii dielu · oprel o sol!dne 
vedomosti dobového štýlu stredného ba roka, ktorý je širšej 
verejnosti málo známy. Vychádzal pritom pre monódiu z cha
raktElristického záznamu sólovej i basovej osnovy. V celom 
diele zreteľne zvýraznil ·kres bu týchto základných obrysov 
skladieb, ktoré vystu-pujú z diskrétne inštrumentovanej har
monicke j výplne continua. ·S rovnakým pochopením š týlovej 
charakteris tiky vys taval dvoj spevy a ens emblové výjavy. Zvo
lený inš trumentár dáva dielu atmosféru svoje j doby . K tomu 
pristupuje vkusná a hodnotná interpretácia diela tak zo s trany 
dirigenta a ko l našich popredných s ól!s tov opery SND. 

Nahrávku opery dopli'íuje Kusserova predoherná suita C q.ur. 
:Ziaf, v ouvertúre nahranej a j tak v príliš pomalom t empe, nie 
j e zvýraznen ý pre francúzsku ouvertúru tak priznačný t em · 
pový kontrast s tredného diela (tr~ s viste - veľmi rýchlo, 
ten to diel má byť hraný alla breve }. j e to všeobecn ý znak 
francúzs ke j ouvertúry , ktorú Kusser udomácnil v s trednej Eu· 
rópe. Inak je 1 toto dielo zvukovo podané vkusne. Na úspechu 
nahrávky sa primerane podieln réžia i t echnika. . 

JAN ALBRECHT ... 
A. TORELLI: KONCERT. PRE HUSLE A ORCHESTER 
G. TARTINI: KONCERT PRE 2 HUSLI A .ORCHESTER . 
Sólisti: JOZEF KOPE"í.MAN (1, 2) a BOHDAN WARCHAL (2) 
HrA Slovenskt komornt orchester, umeleckt ved'áci Bohdan 
Warchal 
© OPUS Ste.reo 9111 097& 

Úa lšia plati'Ia SKO, ktorej d ramaturgia čerpá z talians keho 
baroka, dokresluje dlhoročnú prácu telesa zameraného inter
pretačne na t(1to štýlovú oblasť. Zvyknuti na "warchalov
skú" prectznosť, dynamičnosť a virtuozitu, p1·i t e jto nahrávke 
mus!rne konštatovať istú zmenu vo zvukove j disponovanosti, 
vo výrazove j pregnantnosti i v Interpretačnom ná boj!. Je var i 
prirodzené, že a j vývoj o rchestra prechá dza peripetiami. Od· 
chody tých, ktor! s tmelovali i poznačili jednotný kompakt 
a prichody zrastených s iným prejavom prináša jú zmenu. jed· 
nl sa prispôsobia, no u viacerých spomedzi warchalovcov badať 
skôr presadzovanie vlastne j individuality, ~Im menia zafixova· 
ný zvukový Ideá l ensemblu. Možno nie na škodu veci - . p re 
budúcn.osť , ale v recenzovane j nahrávke to ide na účet kom· 
paktnosti. Preto už Tartini nežiar l farbam i vivaldiovs kej 
interpretácie, ani Torelll n eoplýva plnosťou zvu_ku corelliov
ských con cert. Pomalšie tempá, na jmll v adagiách, napov.edajú 
priklon k akýmsi romantlzu júcim t enden ciám, namiesto stri ed · 
most! ktorá bola warchalovcom doteraz vlastná. J. Kopelman 
ako ~ólista l'orelllho koncertu a spoločne s B. Warciialom 
v Tartiniho kompozícii, ··podávajú zodpovedný, vyrovnaný vý· 
k on v prec!znostt i nástro jove j súhre. 

I ked táto n ahrávka v širokom okruhu a dlhom zástupe 
titulov SKO nepatr i medzi výnimočné, nevybočuje z rá mca 
vysokého profesionálneho š tan dardu súbor u. Sprievodný telCt 
Ladis lava KaČica je obsažný, vhodná JE! a j reprodukcia dobo
ve j maľby ·Hallana Paintera na ti tulne j s tran e zobrazujúce j 
hrajúce nymfy. E. CARSKA 
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SLOVEN.SKÁ 
FILHARMÓNIA 

( 18. ·a 19. 111. 19821 

Autorita, ktorú má Libor Pešek u členov prvého slovenského 
telesa, je podložená dôkladnou prácou, dlrigentovými muzikant· 
skými l povahovými kvalitami. Pe~kovo pracovné úsilie vy· 
chádza z drobnej práce na detailoch, od vybrusovanie toho, 
čo nazývame remese)nou, zvukovou stránkou výkonu. V tomto 
štádiu prfpravy je dôsledný, nekompromisný, nanajvýš pre
clzny. Popri budovaní takýchto pevných zákla dov pristupuje 
Pešek i k špecifickej muzikantskej nadstavbe, pre ktorú má 
tiež osobité predpoklady - osobné. i tvorivé. 'orchester cttt 
pevnú ruku, intenzitu muzikantskej osobnosti, schopnej bez· 
prostredného kontaktu s obecenstvom, hráči neochabujú v svo· 
jom pracovnom (rsill a všetci oveľa výkonnejšie, sústredenejšie 
r ešpektu jú i realizujú dir igentove požiadavky. Peškove výkony 
sú tým najlepšfm, čo v súčasnosti dramaturgia SF ponúka. 
Uvedomu jeme si to najmä pri konfrontácii s výkonmi osta t
ných zahraničných dirigen tov , ktor! vystupu jú v jeho sused
stve. 

Vnútorná koncentrácio, .. muzikantské zanietenosť , hlbku, 
vzruch, kultivovanosť, mäkko sýta paleta orchestrálnych fa · 
rieb a na jmä zreteľná Unia i filozofická medifácia charakte· 
rizovali interpretáciu Rapsódie pre a~t. mubký zbor a orches· 
ter op. 53 od Johannesa Brahmsa. Peškov lyrizmus nie je milk· 
ko sentimentálny, ani akademicky s~rohý, zbytočne vyrovnaný. 
Situuje ho do roviny mužnej vrúcnos ti , h!bavosti, zahaľuje do 
osobitého zvukového rámca. Poslucháč si ani neuvedomuje, že 
intenzita tónu je volená tak , aby mohol v s právnych propor
ciách vyniknúť umelecký vklad speváckej pa rtnerky 1 koreš
pondujúceho mužského zboru, pretože predovšetkým vnťma 
n ana jvýš účinný muzikants ký globál. Rumunská altistka Mar
tba Kesslerová tvoriTa svoj sólový pa rt l ahko, s maximálnou 
is totou u pravou pokornou oddanosťou autorov i. Aj výkon 
mužského zboru [zbormajster P. Baxa) a jeho spoluprá ca s or
ches trom, zvukové i intonačné vypracovanie a pozorné sledo
vanie pokynov dirigenta spoluvytvárali pravú, brahmsovs ky 
n a pnutú, citovo presvedčivú atmosféru. 

Alexander Večtomov predstavil su publlku ako sólista s klad
by Selomo - rapsódie pre violončelo a orchester od u nás 
vefml vzácne fre kventova ného Ernesta Blocha. Už a j výberom 
d ie la predstavil sa česk ý ume lec ako typ skôr introvertný, než 
virtuózny, i ked z jeho výkonu môžeme u sudzova ť aj na zna
menité technické zázemie. Večtomov je ma jstrom v tvorenl 
u bohatej zvukove j diferenc iácii kantilény. Udrž! n apätie l!nli 
bez toho, a by mu unikali zvukové nuans y detailnejš!ch plôch. 
Napriek tomu, že orchester spr ievod k tejto rapsódii ne poznal, 
vypracovanie partitúry ma lo znaky seriózn e j zvukovej i tvo
rivej pohotovosti a p redovšetkým citlivej spolupráce so sólis-
tom. • 
Záverečná 4. symfónia "Talianska", op. 90 od Felixa .Men· 

delssohna·Barthol.dyho niesla vše tky ty pické znak" Peškovho 
dirigentského rukopisu. Na jmä v l. časti sme obdivovali vzác· 
nu jednotu sláčikov, ktoré zneli tak vyrovnane, že sme ma li 
pocit znásobeného zvuku jedného nástroja, resp. sl áči'kového 
kvarte(!' · pyc,hy, sa f'~veJe pr~zentovali najmä v Triu l!in~ll!lra. 
Ak by s me však chcel i postihnú( osobitosť Peškovho výkonu 
v,, M~nd~l s~ohn?vi, len , zdťlr!1Z.f10van1m skvelej orchest~~)nej .. 
techniky, \lbližtl l by sme mu. Sugestivltn jeho Interpretácie 
spoč!vala práve Y syntéze, dokonulosti muzlkants kého remes· 
l a a vzácnej Istoty, fantázljného tvorivého vkla du a zaa nga· 
žovanosti umelecke j výpovede. 

( 2&. III. 1982) ' 

V dramaturgii sa toto vystúpenie Slovenského komorného 
orchestra odlišova lo od predchádzajúcich v tom, že so súbor om 
spolupracoval jediný sólis ta a zastúpenie s lovenského skla· 
dateľa sa zredukovulo na skromnejší príspevok - na ka · 
denciu Haydnovho l. koncertu pre organ a orchester z pera 
Iva na Hrušovs ké ho. 

Neoclmyslitefným atribútom každe j produkcie súboru je vy
soká kvalita, ktorá nás oprávi1u je použiť tle n a jpr!sn e jš ie kri 
t ériá. Keďže technické vypracova ni e programu, a a j ďal ši e 
interpretačné para me t re majú perman entne vysoký šta nda rd; 
zastavovať sa v hodnoteni p r i nich zna mena!o by Iba opako · 
vanie už známeho. Pre posúdenie tohto výkonu zvolili sme 
preto ako východiskov ý bod základný pr!s tup telesa k jedn ot · 
!Ivý m a utorom. ' 

Z celého progra mu úvodná Sinfonia A dur, č. 4 Antonia Vi· 
vllldilio bola skladbou , čo n ajv iac korešpondo~ala s najvlast· 
n ejším interpretačným prejavom war chalovcov. Zvuková ra 
zantnos f, svietiv os ť , z rete!né kontúry v artikulácii, s p_evná 
plas ticita , detailné vyp racovanie menš lch úsekov a súčasne 
zohľadnenie vl!čšťch !!nl! p režiarených s lova nskou vrúcnosťou 
it muzikants kou prl ebojnosťou boli tými komponentami, kto· 
rými si w arch ulovcl bezvýh uadne podmanlll po dlhšom čase 
opätovne plnú s iel1 SF. 

Oalšle dve skladby večer·a vznikli na rozhran! baroka a kla· 
sicizmu. Ukazuji."r už dopredu, ale súčasne zakotvili v epoc he, 
ktorá už odchá dzala . V Kvintete C dur, č. 3 Josefa Mysllvečka 
zoh!adnll s úbor tento moment istým ús tupom o-d barokového 
jasu, od spontánne j radosti z muzlcirovania a uslloval sa 
o uhladene jší, pre mysl ene jšl, zvukovo vláčnejš i a s triedmejšie 
<láv kovaný pre ja v. Táto tendencia dominovala predovšetkým 
v prve j časti. Strédné Andante gŕazloso zvie dlo súbor k svie· 
tivejšej kantabilite melodických Unlt a záverečná časť umož
nila uplatn iť žtv9 temperament umeleckého vedúceho. 

Sólis tom večera bol dr. Ferdinand Klinda. Jeho Interpretáciu 
Haydnovho koncertu C dur ( Hob. XVIII. l) - a ko jeden z prí
s pevkov dra maturgie SF k tohtoročnému štvrťmlléniu auto
ra - vykazovala zna ky uvedomele j disclpl!ny podporova ne j 
eleganciou i tvorivým zanieten!m. Registrácia umožňovala 
interpretovi j ednoznačne zdôrazi1ovať terasovité dynamlcko-fa · 
rebné vypracovanie, a až na 3. čast , ktorá s a nám zdala zby· 
točne prikontrastná ( k rikfavý rozdiel m edzi dvoma dominu
júcimi registrami), sa spra vne zahladela do epochy, ktorá 
sa v t om čase v hudbe už pomaly n apli\ala. Organové partie 
v spoluprác i s orch estrom plynul! presvedčivo, vyvážen e; me
n e j is to v interpretácii vyzn ela Hrušovského kadencia 2. časti 
s typicky ba rokovou sadzbou, ale už' s klasic ky rozv!ja nou 
motivlcko~ práco u. 
Záverečná · u . symfónia f mol (sl6čikov6) F. Mendelssohna

Bartholdyho s vojim kompozičným spracovaním [ je výsledkom 
tvorivého úsilia mimoriadneho talentu 14-ročnéhQ chla pca) 
takis to s tojí na rozhran! dvoch ďalšieh epoch - klasic izmu 
a romantizmu. Celkovým výrazom usiluje - a vo väčšine 
častí sa jej to dar! - už o vyjadrenie zvýšen ej citove j úprim· 
nosti, ohlasu je ústup od konfliktov typu Beeth ovena, skôr 
je bližšie k odľahčen ej spevnosti W. A. Mozarta. Interpretácia 
warchalovcov s merovala k vyzdvihnutiu jasavého o~timiz~u. 
k naliehavej rytmickej pulzácil s is tou dávkou zvukove i. ele
gancie. VLADIMIR Cl!tK 

Filharmonické kvarteto. Zlava P. Sochman, A. Lehotský, J. Petrovič 
a J. Skol'epa: Sn!mka: L Grossmann 

Hovorime s členmi Filharmonického kvarteta 

VYDARENÝ ŠTART 
Filharmonické kvarteto vznik· 

lo koncom roku 1975 pricho· 
dom primária Josefa Skoi'epu 
do Bratislavy a jeho nástupom 
do funkcie 1. koncertného maj
stra v Slovenskej filharmónii . 
Svoju oficiálnu činnosť začalo 
československou premiérou 15. 
sláčikového kvarteta D. ~osta· 
koviča na pódiu BHS v r. 197&. 
Cle!lOVia tohto mladého súbo
ru - Josef Skoi'e(la (1. husle), 
Anton Lehotský (2. husle) , Ju
raj Petrovič (viola) a Peter 
Sochman (violončelo) - majú 
viak ul bohaté skúsenosti nie
len y o_!llasti symfonickej (viet
ci sú členmi orchestra Sloven
skej filharmónie), ale aj s6iis
tickej a predovietkým komor
nej. Za krátky čas svojej exis· 
tencie sa ul kvarteto predstavi· 
lo poslucháčom v mnohých mes
tách naiej republiky, ale aj 
v zahranil!l. Rovnako ich pozna
jú aj poslucháči rozhlasu a te
levlzle. 

Nedávno bez fanfár a slubov 
.. vst(iplli ste do náiho hudobné

ho !ivota ako Filharmonlcké 
kvarteto. ,Dnes ul môleme po· 
vedať, le )ento vstup bol ťíspel
nf. Ml!ite za sebou pät' rokov 
náročnej a úspeilnej práce ta· 
kej kvality, le nabáda k optl· 
mistickej bilancii. Aké impul~y. 
záujmy alebo ciele vás dali do
vedna? Prečo práve vás ity· 
roch? 

- Umelecky a j ludsky nás 
zoznámila, spriatelila a dala 
dokopy vojenská s lužbu vo Vo
jenskom umeleckom s úbore ka· 
pitána Jána Nálepku. Hrávali 
s me v tamojšom koncer tnom 
orches tr! , vy tvorili sme aj prvé 
sláčikové kvarteto VUSu. Teda 
v prostredi, v ktorom sme od 
rána do noel, d lhé dni spolu 
nielen hráva l! , a le natolk o sa 
s poznali , že s me ve de li o sebe 
všetko ·- a tak sme sa l s pria
telili. Zfskal! sme pocit, že nás 
mnoho vec! spája, že máme 
mnohé spoločné predstavy, túž· 
by l zás ady. Zis tili sme, že na 
väčšinu umeleckých pro blémov 
máme rovna k9 náhľad. Preto po 
pr!chode Jos efa Skorepu z Br· 
na do Slovenskej filha rmónie 
s me sa celkom logicky rozhod
li, že za lož!me kvarteto práve 
my š ty r ia . Toto rozhodnutie n e· 
bolo motivované mome ntálnym 
vzplan ut!m, ale premyslenou 
koncepciou umeleckého vyžitia 
sa, sebarealizácie, rozš!renla 
osobného hudobn éh o obzor u, 
skvalitňova nia vlastných tvori· 
vých sn . Vedeli sme do čoho 
Ide me, vedeli sme, že ná·s čo· 
ká veiká d rina, velké odrieka
nie. Uvedomili sme sl však, že 
iba vtedy to má zmyse l robiť, 
keď docielime n a jvyššiu latku 
profesionality. Vedel! s me, že 
to nebude pohoda, že sa bude
m e musieť zt·iec t nielen osob
n ého volna, aie tiež inýc h ume
lecky, alebo ekonomicky láka · 
vých poduja t i. Slovom, boli s me 
presvedčeni, že máme nielen 
dosta tok umeleckých ambfci1 a 
pracovnej ene rgie, a l e tiež ta 
ké c ha rakterové vlastnosti, kto
ré dávajú predpoklady vydaťsa 
na dlhú cestu sformováva nia sa 
v umelecké t eleso s najnároč
n e jšlml kritér ia mi. 

Kfm ste vytvorili kvarteto, 
boli ste kvalitnl individuálni 
hráči. Co bolo treba urobiť, 
čoho sa uiecť a l!o pestoYať, 
aby z vynikajúcich jednotlivcov 
nniklo dobré knrteto. Co dm 

v tomto smere robilo a robi 
najväčlie problémy? 

- Napriek tomu, že každý 
z nás má a uchováva s i s voje 
umelecké ideá ly i názory, nie 
sú až t ak rozdielne, .že by sa 
diametrálne rozchádzal i. Dife
rencie vznikajú zväčša v pohra
de na detail y, a lebo na čast! 

jednotlivých d iel, ale nie pri 
základnom prís tupe ku koncep· 
c ii š tudovaných diel. Napriek 
tomu, ešte pred naštudováva
ním každého diela rozdiskutu
jeme sa o liom a tak su snaž!· 
me dospieť k spoločnému chá · 
paniu diela, ktoré potom v ko· 
nečnej podobe z titulu svojej 
funkcie formulu je i presadzuje 
primárlus. Naučlli sme su vy· 
j adrovuť svoje umelecké pred· 
s tavy. al e po oboznámeni sa s 
lepšou koncepciou usilujeme sa 
ju n ielen realizovať, ale tvori
vým spôsobom aj obohacovať. 
Okrem týchto ume leckých otá
zok je to každodenný zápas o 
zrieknutie sa podstatnej . časti 
voľnéh o času t pohodlia ~ pros
pech s~úšok u koncertov. A to 
popri povinnostiach vo 'vefkom 
symfonic kom orchestrU zá . 
uplynulých p!! ť rokov s me len 
na Slovens ku uskutočnili viac 
ako 50 k_oncertov s 9000 najaz
deným! kilome trami. To sú tiež 
mnohé hodiny z voľného času. 
Momentá ln e č as je ten faktor , 
ktorý do istej miery limituje 
naše rýchle jšie napredovanie a 
nedovolu je koncertovať ešte 
v iac. 

. Z akfch hladlsk ste budu· 
vali a budujete svoj repertoár? 
Specializujete sa na niektoré 
hudobné obdobia, iitýl alebo na 
niektorých autorov? 

- Nesústreďujeme sa ani na 
niektorých a utorov, ani na nie
ktoré obdobia. Myslime s l, že 
muslme ovládať všetku dobrú 
kva rte tovu literat(rru zo všet 
kých š týlových obdob!. Zač(na 
lí s me Haydnom, le bo jeho v 
tomto smere považuje me za 
na jťažšieho autora. Na jeho die· 
l e s me si preverili, že sme 
schopn! nielen spolu hra ť , ale 
tiež tvr·d o pracovať, že každý 
z nás má všetky tie predpokla
dy a danosti , ktoré hudobné 
kvarteto potrebuje, bez čoho by 
nemohio dlhšie existovať. Máme 
na mysli nielen dostatočnú in· 
dividuálnu muzikantskú kvalí· 
tu či zmysel pre súhru , ale tiež 
ochotu pracova ť t rvalo na se
be, i vo š tvori ci a v rámci nej 
sa aj podriaďovať či meniť svo
je predstavy. 

Máte nejaké interpretačné 
vzory? 

- Vzor ov máme niekoľko, 
a le najviac sa uč!me od Ama
deus kvarteta a u nás od Ja
náčkovho a Smetanovho kvar · 
teta. Obdivujeme ich tvorivý 
prís tup k š túdiu a interpretácii 
jednotlivých d iel. Každé z tých · 
to telies má osobitnú koncep· 
eiu l interpretačný š týl a pred· 
sa ich možno obdivovať, z kaž· 
dého sa možno poučiť, pretože 
každé Ich predvedenie má nie· 
len svoje opods tatn enie, ale tiež 
osobitné čaro, k rásu, a tmosfé
r u. 

Ktor( autori sú vám najblil· 
ii a ktoré diela hráva te naj· 
radiej? 

- My sme zatia l v eta pe, ke 
dy s i budujeme repertoár. Z to· 
ho vyplýva, že nemôžeme štu· 
dova t ani hrať iba to, čo sa 
nám najviac páči , lebo mus íme 

ovládnuť čo najväčšie množstvo 
kvartetovej literatúry. Okrem 
toho poradie naštudovávania, 
dokonca l hranosť jednotlivých 
diel ovplyvrí.ujú usporiadatelia 
s publikom. Nášmu naturelu -
umeleckému aj ludskému - s ú 
bl!zke kvartetá F. Schuberta, 
L. Janáčka, D. Sostakoviča. A 
to preto, lebo v týchto dielach 
cítime nahustenos f hudobných 
myšlienok a ich majstrovské 
vyjadrenie v takej polohe, že 
z nich priam dýcha odkaz či 
citový svat hovoriaci k nám a 
k našim súčasn!kom. 

Premiérovall ste u nb 15. 
sláČikové kvarteto op. 144 Dmit
rija Sostakoviča. Prei!o ste si 
vybrali práve toto dielo? 

- K tomu, že s me siahli prá· 
ve po tomto diele, dali pod
net organizátori Bratislavských 
hudobných slávnosti 1976, kto
r! sl jeho naštudovanie objed· 
nali v súvislos ti so životným 
jubileom tohto velikána hudby 
20. storočia. Pre nás to bola 
česť, že sme sa mohli predsta · 
viť práve s jeho dielom na ta· 
kom významnom hudobnom po· 
dujatl. Toto die lo nás zaujalo 
hlbkou myšlienok siahajúcich 
až k podstate človeka a zaujl · 
mavým hudobným vyj adrenťm. 

Hoci každé Sostakovičovo kvar· 
tetové dielo pracuje s inými 
výruzovýmí prostriedkami, 15. 
kvarteto je ak ousi bilanciou je
ho tvorby vôbec. V tomto 
zmysle sa n'ám zdá mimoriad
ne bohaté a ojedinelé. Mali sme 
s nim veľké úspechy nielen u 
nás, a le l v Pofsku, Ra kúsku, 
ba aj v Spanielsku. 

V repertoári· máte Ja náčko't'o 
1. sláčikovo kvarteto a pripra· 
vujete aj druhé. Casto ho uvá
dzate na koncertoch. Prečo? 

·- !Y! úte pravdu. Janáčka s me 
hruli viac ako 50 ráz. Vlastne 
hráme ho všad e. Hrali sme ho 
dokonca aj v Japons ku. Náš 
vzťah k Janáčkovi je vinená-, 
sobný. Okrem osobných vzťahov · 
k Janáčkovej hudbe ako takej, 
exis tuje tu a j istá his torická 
väzba. Náš prlmár!us š tudova l 
u pr imárlusa Moravského kvar
teta F. Kudláčka, teda u toho, 
ktorý toto dielo pt·emiéroval. Aj 
vďaka tomu si mysl!me, že o 
t e jto skladbe vleme viac ako 
o ostatných a okrem toho je 
to kvarteto mimoriadne bohaté 
na hudobné n1yšllenky, svoj:;k(l 
a , náahemé; A. toto ' postrehli aj 
v iacer! posluchá či, preto ho 
ž iada jú nielen u nás, ale l v 
zahranič!. 

Zo súčasných slovenskfch 
skladateJ.ov najčastejiiie hrl!iva· 
te Sláčikové kvarteto op. 2 Eu
gena Suchoňa. Pripravujete na
ltudovanie diel aj od iných sd· 
časných slovenských skladate· 
rov? 

- Nehráme iba Suchoi\a. V 
nasom repertoá r·! máme tiež 
Sláčlk'ové kva rteto "Nénla" od 
Martina Burlasu, ktoré sme hra· 
ll v Tokiu i v Moskve, premié
rovo s me uvie dli 3. sláčikové 
kva rteto Ilju Zeljenku [dole · 
raz 13 ráz) n na~tudovall sme 
uj Kvartetrn o Mira Bázlika. 
Všetky tieto skludby hráme ra
di a u publll.Út ma jú úspech. 

Päť rokov úspeiinej práce má· 
te za sebou. V čom vidlte vaie 
rezervy, aké piliny sl vytyču
jete do budúcna? 

Jednou z podmienok 
úspeš ného n a predovania je vy· 
tvorenie si väčšieho časového 
priestoru. Sme s i ve domi rezerv 
v individuálne j pr!prave, ale 
tiež v dokona lejšej kolektlvnej 
hre. Využ!vanie týchto rezerv 
je podmienené ďalšťm Indivi
duálnym a j spoločným š túdiom , 
počúvanfm hudby, konkrétnou 
prácou na naštu-dovan! nových , 
čl vylepšen ím už naštudova
ných diel. Zna mená to stále 
hfadanie ·dokona le jšej interpre· 
tácie, mať n eus tálu túžbu Ist 
s tále vyššie. Vkus publik a ras 
ti e a to znam ená, že spolu s 
rastom našich skúsenosti sa 
mus( vyv!jat a zdokonalovať í 
naša Interpretácia. V tomto du
chu pripravuje me naštudovanie 
jedného pôvodného slovenské· 
ho a českého kvarteta . Zo sve
t ovej tvorby chystáme kva rtetá 
B. Smetanu, 8 . Barf6ka, J. 
Brahmsa a C. Debussyho. 

Ako vyzerá vaiia spolupráca 
s rozhlasom, televtzlou, Opu
som? 

- Doteraz máme najšir šiu 
spoluprácu s rozhlasom, kde 

. sme okrem niek torých diel s ve
tovej literatúry nahrali všetky 
n ami n aštudovan é slovenské · 
skladby. V televfzil sme natira-
11 Haydn a , Janáčka a Sostako
viča. V Opuse pripravujeme na
šu profilovú platňu. 

LADISLAV šôtTfS 



Opäf Mozart a Salieri 
Dirigent Ka rl 

Bôhm pr iam zbož
t'\ova l Mozarta. Od 
neho je ten p riam 
okrídlený výrok , že 
'tk Beethovenova 
hud ba siaha k n e
besiam, tak potom 
Mozartova od tiaf 
pr ichádza. Mozart 
bol a je pre mno
h ých takmer čistý 
duch, nadpozem
s ký génius alebo 
zázračné dieťa, 
ktorého hudobné 
zázraky sa stále 
zmnožovali, stup
t'\ova ii, ale svätá 
detská naivitu 
skladateľa venčila 
až clo pri včasn ej 
Slllt'ti. 

Prevažná časť 

Emil Hordth ( Salieri) a Mila n Kňalko (Mozart) v 
bratislavske j insceniicii Shafferovlio Amadea. 

star~ej mozartov-
skej ltteratúry utvrdzu je ten bôhmov
ský božský obraz zbož!lovaného Ama
den. Nielen na dobových obrazoch, 
a!tJ ani v životopis nej literatúre Mo
zur! nikdy neskladá parocht'\u, všet
CI ho štylizu jú do nadfahčených ro
kokových tanečných póz, zdôrazi'tujú 
jeho eleganciu a jemnosť. A zaml-· 
ČUJÚ Mozartovu drsnosť v reči, jeho 
hrubé, oplzlé slová z denníkov n ko
ro;pondencie. 

Západonemecký s pisovatel Wolf
gang Hildesheimer roku 1977 porušil 
medzi prvými ono nepísané tabu v 
otvorene napísanej mozartovskej mo
nogrufii. Ukázal Moza rta bez paroc-h
ne, bez onoho rokokového "pohlav
ného" pokrytectvn, cituje dote raz za 
mlčované a cenzúrované pasáže a 
dvojzmyselné slovné -h rnčky zo skla
daterových listov. ]e tt.t zjavné úsi lie 
depatetízo vať a pofudšťovať, ukázať 
nn to, že aj Mozart bol človek z ma
sa u kostí,· že nič ľudského mu ne
bolo cudzie. Pri tejto " reštaurátor
skej" práci na htds kom profile gé
nia su však zob(tdo na to, že niekto
ré črt y týchto slávnych ľud i prlvel
ml otvorenou rečou o ich nedostat
koch možu sa hrubo defort'nov a ť na 
opačnú stran u. Ak boli doteraz v na
šich oč iach bez úch yliek, môžme ich 
pričinením tých nových objavov a ob
j!lvnej otvorenost i vidľeť div nie ako 
(tahýlných:• Strak-espeara: nátb jeho ro
tľlíci v angl!cittint ťéf'ev'finl:nn •·seriá li 
so všetkou serióznosťou ukázali ako 
náchylného k homosexualite, Moznr tu 
Peter Shaffer uvádza na javisko sko
ro ako erotomanu. 

Hra anglického dramčltika Petra 
Shaffera sa volá Amadeus, výstižne j
~~ názov by však hol An tonio. Lebo 

Snímka: l. Teluc-h 

je to vefký dramatický monológ skla
dateľa Antonia Salleriho. Hra, v kto
rej okrem Salier ih o všetky ostatné 
postavy sú ibn kulisami, kto ré nazna
čuj(t , ozvučujú a dopli'tajú priestor 
predsmrtnej celoživotn ej spovede 
úspešného viedenského dvorného skla
'datera a ešte úspešnejšieho intrigá
na. Aj Mozar t je v tejto hre iba po
stavou druhoradou, mlí však netradič 
ný Judský profii, ktorý poh'oršu je za
pr isahaných pestovatefov Mozartovej 
amadeovskej, čiže božsli,ej podoby. Vy
pukli škandä"ly, zakladajú sa spolky 
na obranu starých portrétov starých 
majstrov - a starých legiend o ich 
živote. 

Sha ffe r sa vo svojej hre nlk~e an i 
mtjmenšiml pochybnosťami nedotýka 
geniali ty Mozartovej hudby. Ba práve 
všemožne ju vyzdvihu je. Kým Mozart 
tvor! ·h t'avo a ľahk o, Salieri skladá 
vypočf tavo. Jeho utrpenie leži v tom, 
že sám rozoznáva geni ali tu Mozarto
ve j hud by. Tým úpornejšie proti n a
danému s klada telovl skladá intrigy a 
neotr ávi ho v!nom, ale celým radom 
podvratníckych akcii. Priemerný' skla
datel Salieri zhŕt1a pocty, peniaze, 
funkcie, Úspechy, nadpriemerný Mo
zart nemá postavenie, uznanie, vy
znnmenani e, peniaze. Vie kompono
vať, n evie imperá torovi zaimponovať, 
'vie h udobne tvoriť, n evie skladať úč
ty. 

Zato Shaffer li no. Neniožno· h o ob
viniť z neznalosti "materiálu". Sám 
je kl avirista, ale nekomponuje. Dva 
rok y bol hudobným kr itikom časopi
su Time and Tide. Vtedy s i začal 
zbierať materiál k tejto h re. Impulz 
mu vraj dala náhoda. Cital rozpráva
nie o búrke, :iťtorá vra j rozohnala 

trúchliacich nu Moz i t' .ovom pohrebe. 
Chcel si tú spr:ivu oJe t·i ť. Preštudo
val viedenské :neteorologické zázna 
my z tých č ia s 11 " u,ci1 niet o úda j· 
nej velkej búrke dni zm ienky . . Tum 
má koret1 d t·uma til; ')v záujem všetko 
si overiť a nepredlžova ť život starých 
legiend. Možn o však , že paradoxne 
pris peje k tvorbo nov5ch. 

Lebo Shaff erova hra nielen pobú ri
la s túpen cov mozartovského kultu , 
a le oživllu predovšetkým záujem o Sa
lie riho. Nie o jeho život , ule o jeho 
dielo. Tok uko v minulom storoči li'lo
towova operu vzkt·iesila tvor bu Stra
dellovu , tuk sa dnes pod dojmom 
Shafferovej h ry kde-kto zhál'ía po opu
soch Salie rových. Tiež som pod ľa· 
hol tomuto kurzu a neodolal som 
krátkej exkurzie do dejín Salleriho 
pozna nia u nás. Osobne bol v Brati
slavé. Roku 1808 tu dva mesiace di
rigoval dvorskú kupelu z VIedne a v 
roku 1788 su v Erdôdyho súkromnom 
divadle h ra li už št yr• jeho· opery. 
Prav-depodobne si čoskoro naživo vy
poČujeme a j u nás niečo z jeho mŕt 
veho dielo. Lebo Shafferova h ra -
akokofvek to nebolo v záujme auto
ra - zohra je a j úloh u propagačnú. 
Ba hra má už a j svo j náprotivok: Rea 
listické divudlo v Prahe uvádza hru 
Hansa Ungarn Proces Mozart - S<t
lieri 1982. 

Náš divák má až dve možnosti vi
dief Shafferovho Amadea. V prek la 
de Alexandry Ruppeldtovej uviedlo 
hru najprv Divadlo SNP v Martine 
( 12. 3. 1982) a o dva dni n es kôr Stú
dio NS v Bratislave, Martinská insce
náciu v réžii Ivana Petrovického má 
dobove verné zarámovanie v podobe 
operného proscénla, a le a j celkovým 
ladenim vychádza skôr ako "žlvoto
P!Sná ", nie však ppplsná inscenácia, 
ký m Vladimir Strnisko sa neobme
dzuj e ibél na rea lizmu_s ulebo surea
lizmus, ale obo je preple tá , dokáže ta
jomstvom zahaliť veci jasné a veci 
evidentné ukázať ako dvojznačné. Ani 
jedna inscenácia nie je historizujú
ca, v Mar tine sú však vernejš l· auto
rovi, v Bratislave sa a utorltativnejš ie 
presadzuje režisér. Napodiv však prá
ve v jeho koncepcii sa proti duchu 
hry hlási k životu ten romantický, 
silne zakorenený známy motlv, že Sa
lieri podal Mozartov! otrávené vlno. 
V Martine svojho pro tlvniko "otra
vu je" 'v priebeh u ce ie j hry. Hoci tom 
má inscená cia kostýmy akoby dobo
vé, vyznenie má nadčasové. Aj ti, čo 
pridu do týchto divadiel tba k vôli 
Mozartov!, ~riebehom hry určite za -

. budnú, ~.e t.u : b~~~( o jeho život. 'Ale ..... .. 
o ten skutočne a utorovi uni inscen á-
torom n ejde. Ukazujú, v čom nesmr-
t efní bol! smrtefn í. A varu jú nás, aby 
sme n ezamieiíali ús pech so skutočnou 
hodnotou a dielo tvorcu s jeh o živo-
tom. 

LADISLAV CAVOJSKÝ 

Koncerty MOKU 
v Bratislave 

Recitál Petra Toperczera 
O tom, že Peter Toperczer repre

zentuje špičku v súčasnej garnitúre 
s lovensk ý ch klaviristov, presvedčili 

sme sa a) 16. ma rca t. r. nu jeh o bra
tis lavskom recitá li v Zrkadlove j sie
ni Primaciá lneho paláca. Vi!čšinu re
pertoá ru z tohto nezabu dnute rného 
večera sme v umelcovom poduni pri 
rôznych priležitos tiach už počuli, ule 
to, čo nám Tope1·czer teraz predlož il 
jednoznačne potvrdzovalo, že na in
terpretačn ej podobe každého diela 
s(tstavne pracoval nielen umelec sá m, 
ale i čas, počas kt9rého reprodukciu 
domýšfal a dopracováva l na hrani
cu Ideálu, dokonalosti. 

Ovodnú Beethovenovu Sonátu C dur, 
op. 2, č. 3 má klavirista vo svojom 
repertoári už vyše 10 rokov. Jej po
čiatočné štádium je zafixované v roz
hlasovej fonotéke, a teda máme pri 
porovnávaní z čoho vychádzať. V sú
časnosti ju interpretu je Toperczer s 
vl\čšlm vnútorným oht'\om, s intenzlv
nejšou koncentráciou, s na pnutejšou 
tetivou dynamickej klenby. Aj napriek 
tomu, že sa mu v hre miestami vy
skytli menšie ,,škrabance" , krása a 
účinok celkových línii boli tak su
gestívne a presvedčivé, že ich poslu
cháč temer nevn!mal. 

Ak by sme vzali pod lupu typické 
črty Toperczerovho Interpretačného 
nrejavu a zast avľii sa napr. pri Bee
thovenovi u agogiky , tak by sme po
strehli, že umelcova h ra n emá nič 
spoločné s metronomicko-strojovým 
suchým akademlzmom. I ked ampli 
tl1du agogik y zdá sa tu na prvý po
hlad pomerne úzka , je predsa stále 
pritomná, oživuje a umocňu je výkon. 
Pôsob! ako drobné zrniečka mozaiky, 
ktoré svojím minlpriestorom a vkusne 
zabrúseným! hranami presne zaostru-

jú o skrá šlujú celok, dodá va júc mu 
punc osobitosti a neopa kovateTnosti. 
Toperczerovo rytmic~é cltenie má svo
ju st ro jovú pravidelnosť a pevnosť, 
ale súčasne oj ocerovú pružnosť. O 
intenzrvnej emocionalite Jeho hry sme 
su presvedčili najm!! v beethovenov
sk y hlbokom - spevnom i dramatic
kým nervom prežiarenom Adagiu, kto
ré, zČlá sa, na jmarkan tnejšie potvrzu
je umelcovo emocionálne dozrievanie. 

V Ďartókovej Sonáte ( 1926) napriek 
náročnosti oktávovo-akordických po
st upov dokázal Toperczer popri fasci 
nu júcej detailnej miniciúznosti sledo
vať liniu, budovať plochy, vychutná 
vať tl et1ovanie fa rieb, zdôrazňovať 
rytmické záchvevy 11 popri tom všet
k om nikdy nesklznu ť do situácie, v 
ktorej by su mu klavír stal bic ím ná
stro jom. Pretože prltve toto dielo po
skytuje tolko možnost! k ta!<__ej to ten 
dencii - a Toperczer jej dok ázal odo
l ať! 

~ravú velkosť výkonu sme zazna
menali pri interpretácii obidvoch s é
rlf Debussyho cyklu Images, ktorá sa 
pohybovala v poľohách úplnej doko
n alos ti ov ládania nás tro ja, v s kve
lom využiti jeho farebn ých možnostt, 
v ideálnej demonš trácii techniliY sto
jacej plne v službe výrazu. Tak, ako 
na Prehliadke slovens kého koncert
n ého umenia v 2!11ne ( 1979) patril 
Debussy k vrc)10l om vtedajšieho To
perczerovho výk onu, i na te r a jšom 
bratislavsk-om recitáli priblížil sa naj 
viac k hranici dokonalosti. Zvrch o
vane kultivovaný, sonórny zvuk za
h alený do osobjtého oparu, ale pred
sa s určitými kontúram! l!nif, rytm us 
zreteľne modelovan~, dávkovaný vš ak 
s jasným zámerom realistického vy
stihnutia programu jednotllvýt;_h častf 
(na jmarkantnejšie v Odrazoch vody, 
ale a j v Pohybe a dalrťch) , perfekt
né ovládanie h racieh o aparátu, vy-

chutnáva nie jemnej dynamicko- ťareb
nej pa lety a zosúladenie všetkých 
týchto komponentov v n eopakovate!
n ú tvorivú syntézu bolo zdrojom h l
bokého zážitku, ktorý nemoh li vy
chu tnať všetci, čo sa vybrali na ten 
to koncer t. Pretože bolo veľa takých, 
ktorým sa už vstupenky neušli. to
perczer má dn es už taký c hýr, ohlas 
a zázemie obecenstva, že by n aplnil 
a j Koncertnú sieň S_FI 

Suita z baletu Petrulka v au tor
skej transk r ipcii Igora Stravinského 
tvoril a záver tohto podUjatia. Bolo to 
jediné dielo, ktoré je časovo najkrat
šie zakotvené v Toperczet·ovom reper
toári. Pri vš etkej úcte a obdive k je
ho nemalým technickým dispoz!ciám 
a k úrovni, na akej toto na virtuozi
tu Jedno z najnáročne j šfch člsiel kla
viristického reper toáru stvárnil , m u
slme konštat ovať, že za tial čaká na 
dozretie a na ten stupeň suverenity, 
aký sme obdivovali u predchádza jú
cich skladieb. Najvyššie kritériá, kto
ré sme v s~tv lslostl s Toperczerom 
zvollli, n eboli plne uspokojené o v 
jeho h re bolo clt iť ist é rezervy. To
perczer má však na to, aby mohol 
elegantne jš ie vychutnávať fa rby i 
všetky rytmické zvraty, nepravidel
nosti, skoky a technické krkolomnos
ti. V doterajšom štádiu sa Toperczer 
u St ravin ského zamerai na celok, v 
ktorom predbežn e ešte nie všetky de· 
taily boli plne zohladnené a vyzdvih
nuté. Možno td pr iplsaf únave z ma
ximáln ej k oncentrácie u p redchádza
jÚcich autorov, ale aj ešte •nedosta
točnému stráv en iu , všetkej interpre
tačnej problematiky tejto suit y. Co 
všetko, samozrejme, p otrebuje svoj 
čas. A ten mu pri Petruškovi, zdá sa, 
zatial predsa len chýbal. 

VLADO CI!IK 

TVORBA 
ANDREJ OČENAS: CESTA K SLNKU. Jubi

le jné spevy pre miesaný zbor. mezzosoprilnové 
sólo a symfonický orchester na texty J. Wolkra, 
M. Pu jmunove j 11 P. Koyša. dielo 56. 

,.Cesta k slncu zdola od popol11 býva dlhá , 
zvličšu krvavá. , RoziJrAvočka zhovievavá bo
la. l mi los'rd ne o totn t'OZIJ I.'áva." V tomto ~tv or
verši ~1ilana Rúfusa z kn ižky Sobotné večery 

· s om n11šiei inšiJi ráciu a kh'tč k poznámkam o 
diele Cestu k s lnku. Múdrosť básnika mi 
pootvorlla trochu širši hor izont uvažovania, 
než v akom sn zvyčnjue pohybujeme . Ct nie 
je ná ~ sk lnda ter v ce le j wo je j tvorbe vlastne 
zhov íev1:1vým, milosrdným rozprávkaronľ? Ci nie 
práve v tom môžeme vidi eť Jadro jeho um elec
kého pr~javu? Lebo Očenáš vo svo jich opu
soch s ideou, témou, námetom, v celej te j bo
hatej súčasti vlastného tvorivého imania n ikdy 
nebazrroval na krvuvos ti cesty. Nikdy si ne
vybera l psychologicky zvrásnené, protlrečiv~m 

cli alektickým videním svetu obťažkané pred
lohy. Také, kde sa apeluj e na luclsk osť pro
str ednlctvom umeleckého zobruzen ia nefud
skosti , utrpenia , bolesti. Apelat!vne zuclelené 
vckálno·inštrumentálne diela , na priklad Sucho
iíov Zalm zeme podknrpatske j, Zeljenkov 
Osvienčim. Bázllkovi Dvanásti sú silné práv_.!; 
neprliomnosťou milosrd_ného princ lpu rozprá
vo~ky. Jeh zmyslom je drsná , špecific kými h u
dobn ými vyjadrovaclmi prostriedkami 11 zmys
lovosťou zvuku ešte umocnená pravda : už po 
jej vypovedani pt·ichádza úfava kata rzie. 

Náš uutor je z iného r odu bardov. On ne
chce zachycovať k fukatos ť ces ty, jej zákmty 
a prob lémy, n emopuj e člove_k a u svet nem i· 
losrdnou ps ychologickou či fi lozofickou a na

-!}•zou, nea kcentu je rozpory. jeho '!idenie ll 

svetonázor sa opiera jú o čistú silu nadšenia, 
viery, ideálu, vyjadruje sa vo svojich epicky 
vyrozprávaných hudbách vždy o čomsi jas
nom, peknom, precrtenom. V jeho Ceste k sln
ku dominuje slnko, cieľ, ku kto rému sa upí
name, ktorý s i vo funtázit vymýšľame a pred
s tavu jeme, ktorý sa snažlme ž iť a životom na
pliiaf. Mimochodom, Očenášovo epic ké založe
n ie ho často pt·iviedlo k určitej bezbrehosti 
tvaru, lebo tento spôsob podania zvádza k 
nadstavovanlu, sám zo seba sa - ako hovori 
a aj p!še Vincent Stkula - opl odi\uje; pr!beh 
vždy má v sebe niečo nekonečné, je r iekou. 
Tie Očenlíšove tJonúka li pramenis tú vodu, ibaže 
v nich bol občas porušený zá kon miery. A mož
no len čakajú na dokonalejšie, ich svet v plnos
t i vystihujúce koncertné oživenie: lebo, ako na 
to už dávne jšie poukázal profesor Kresán ek, 
n en ašli s i zatia l svojich pravoverných Inter · 
pretov ani Proroctvlí ani Mô jmu ná rodu a V!a
ceré da lšie monumentá lne fresky, kde adekvát· 
n u interpt·etácia je všetkým. Nehovorlm teraz 
o poslednom tvorivom obdo,bl Andr e ja Očená 
ša. pre nil)u reprezentovanou) · cy,klom· · pi!lsnf 
Listy ' slvo'vľlfsJ{e , óí·c h'estrálnytnľ štúdiami s 'ná · 
zvum Zobrazenie života i jubilejným! s pevmi 
Cesta k slnk u, kde sa už mnohé zo zdanlivo 
ukončeného uutorovh o prejavu zmen ilo. jeho 
epicky živel su zdisciplinoval , di kcia sa stala 
strohejšou, prlsne)šou, i v parlandovo jedno
duchom vedeni vokálneJ melodickej krivky soš
nej~ou, tek tonika zlska la pevnejšie prekreslené 
kontúry , spútavnjúce bezbrehosť vyprávania . 
ľochopt t eľne, a ko _f3_senciálna súča sť ani nie tak 
uutorovh ll 'Ht dobného myslenia, ale jeho oddáv
nu stub i l i~ "vuného es tet ického názoru ostali v 
spom!naných dieluch pritomné také závažné 
komponenty ako úprimnosť či precítenosť. Ale 
nadovšetko sa uplatrluje na začiatku spomlna
n ý princíp rozprávky, pochopiterne, uspôsobe
n ý Očenášovmu zá meru i možnostiam, aké ma 
v držbe h udba a !ba hudba. Práve preto s iah a 
po Wolkrovi, sn!va júcom o čase, keď nebude 
vidieť paláce an i úbohé podkrovia, ked zmiznú 
žobrAci, chudobní a hladujúc i, snivajúcom o 
svet!l bez biedy, ktorý budú stavu! montéri-in 
žini eri .,z básni, tóni\ a Železobetonu'' , d ale j 
nasledu je roztúžené lúbostné intermezzo mez
zosopránu, medzi dvoma vzopätiami snivý po
koj krásneho mierového sveta, preto teda na
·koniec prichádza ~E}bavedomé "Sme komunlst,!, 
zakotven! v ráne nádeje, idúci cestou k slnku . 
Táto dramaturgia môže zapôsobiť prfkro, ba 
zaraziť n ás, lebo poučenl omylmi z nadšeniu 
v poeti~e z pl:!ťdesiatych rokov nedôverujeme 
lacn ej t rans parentnosti, akoby sme ju len mlč 
ky u n eprtznane vykazovali do oblasti rýdzo po
litických žánrov. Plagát , prilež!tostná poézia -
tam sa priamočiarosf plne uplatni, kým, po
vedzme, kantáta mus! byť opatrnejšia. To je 
však do značnej miery nedorozumenie, vyplý
va JÚ.ce z nedostatočného uvedomenia sl dvoch 
modalit programovéh o hudobného umenia s 
textom -- podoby apelatfvnej, pracu júcej s fi
lozofick9m viden!m protirečivosti jovov sme
rom ku katarzii a podoby didakticko-povznáša
júcej, ~torá si, povedané s básnikom, milosrd
ne a zhovievavo nevš!ma krvavosť cesty, hlbin
né str ánky nášho údelu a st avia pred n ás Jas
n~ ideáL 
Očenáš je n_!!č isto ponorený do te jto druhej 

modality umeleckého postoja, ktorý musfme 
akceptovať pri hodnoteni, ak už to kvôli vkus
nému Imperatívu, subjektlvnosti prež!vania a 
vysoko variabilnej t ónine citového zaujatia ne
dokážeme vždy_ ak ceptovať v,. procese vnimania. 
Eugen Simunek. nedávno velmi explicitne roz
líš il účinok a účinnosť umeleckéh o diela. Jed
no, ak som mu správne porozumel, je bezpro
strednou danosťou, k·ým druhé objektlvnou po
tenciálnou kvalitou. Nija-kA argumentácia vás 
nepresved_či1 ak sa p_ri počúvani priamo vo vás 
neudial efektívny zážitok, ak sa t eda n erea li
zoval Í1činok. Avšak_ toto moje uvažovanie moh
l o azda niečo naznačiť, hocl zdanlivo odťaživým 
spôsobom, o potenciá lne) ú~innosti očenášov
skej cesty k slnku, ktorá si vyžaduje adekvát 
ny apercepčný uhol. IGOR PODRACKÝt 



NAS ZAHRANIČNÝ HOSŤ 
Umelecký ilvotopis franc6.z

skeho dirigenta Alaina Lombar
lta v stručnosti prezrádza, le 
·pílsobil sedem rokov v Metropo
litan Opere, 1í.činkuje v londýn
skej Covent Garden a v parll
skej opere, donedávna bol ume
leckým rladltefom Rýnskej ope
ry v štrasburgu, v súčasnosti 
je hudobným riadlterom štras
burského filhprmonického or
chestra a Ufdirlgentom Rezi
ilenčného orchestra La Haye. 
·spolupracuje s najvýznamnejil
mi svetovými orchestrami. Nái 
rozhovor začal trochu ne.zvy
i!ajne a azda - vzhladom na 
.jeho povolanie - aj banálne. 

Co pre vás znamená hudba? 
- v era. Azda všetko. 

Ako trlivlte dovolenku? 
- Nemám ju. 

Povedzme teda, čo robi diri
gent Lombard, keď na určitý 
čas prestane býť dirigentom? 

- Rád sa prechádzam, po
zerám si historické pamiatky a 
múzeá. Je vera činnosti, ktorým 
sa venujem, ak je na to prl
ležllost. Plávam, chodlm do 
hôr, milu jem rýchlu jazdu au
t om, chodim do kina, do di
vadla. Ale to všetko je druho
radé, na prvom mieste zostáva 
moj e povolanie. 

Akú ·hudbu počúvate vo vor
ných ciivllach? 

- Vážnu, pop, džez. Existu je 
dobrá a zlá hudba, ale ja po· 
čúvam všetko bez rozdiel u. 

Potrebujete obecenstvo? Ale
bo inak povedané, pociťujete 
rozdiel medzi !ivým koncertom 
a nahrävanim v itúdiu? Máte 
predsa na konte vyi e ityridsať 
na hrávok gramofónových plat
nl, televlzne nahrávky .. . 

- Obecenstvo? Budem kru
to· úprimný. Na jlepšie sa cftim 
n a skúške. Clže bez pu'b~ika. 
Samozrejme, že kvôli Juďom 
prítomným v sále hrá orches
ter lepšie, aj Ja sa azda vypnem 
k lepšiemu výkonu, ale napriek• 
tomu . . . Rozumiete, čo chcem 
povedať? Ked na skúške or: 
·cHeste1· zahrá Brahmsa perfekt
·n ýni' spôsobom," citľm· obrovské 
uspokojenie. Ale na ·to, aby som 

Dejiskom prehliadky súčasnej 
tanečnej tvorby baletných s ú
borov :;ocialistických krajin bo
la v diíoch 24. nr. - 3. IV. t. r. 
Budapešť. Na prehliadke sa zú
častnili : Moskovský klasický 
balet, súbor Arabeska zo So
fie , Tanečné divadlo z Puma· 
ne, buletné súbory drážďanskej 
Státnej opery, Státnej opery v 
Bukurešti, Národného divadla v 
Prah e a Slovenského národného 
divadla a tri súbory hostlter 
skej Juajiny - balet budapeš
tianskej Státnej opery, balet 
Kisfaludyho divadla v Gyori a 
Pécssky ba let. Prizvaný talian
sky súbor Aterbalet uviedol die· 
Ja známych západných chm·eo
gr,!! fov . 

Prvý In terba let v roku 
1979 - bol zameraný na novú 
tanečnú tvorbu a na možnosti 
medzinárodnej spolupráce. Ten· 
toraz venovali usporiadatelia 
pozornosť najmä vzťahu balet~ 
n ého umenia a hudby, jej mož
nej a citlivej interpretácie ta
nečno-pohybovýml výrazovými 
prostriedkami. 

Prezentovala sa najmä cho· 
reografická tvorba sedemdesla· 

--tych rokov nášho storočia , bez 
obmedzenia výberu sprievodnej 
hudby. Videli sme diela inšpi
rované hudobnými kompozfcia
mi domácich autorov i scénic
kú vlzuallzáciu známych opu
sov Stravinského, Beethovena, 
Wagnera , Vivaldiho, Berlioza, 
Respighiho, Pendereckého, Bar
tóka a Prokofieva, nechýbali 
ani džezovo ladené evoi ilcie a 
ukážky z tvorby Beatles. Vybe
ralo sa z tvorby siávnych l me
nej známych skladateľov , ume
lecká úroveň realizácii bola 
velmi rozdielna, a to v zmysle 
tvorivom a j Interpr etačnom . 
Zámer ne nehodnotlm osobitne 
katdé predstavenie, nemaľa 
som možnosť vidief inscenácie 
moskovského a budapeštllmske-

Dirigent 
ALAIN 
LOMBARD 
mal tento pocit, nie je prítom
nosť divákov potrebná. Pocho
piteľne, a k sú v sále, je v mo
jom uspokojenl ešte čosi na
vyše. 

Kontakt s luďmi, s ktorými 
pracujete, s ktorými ste na pó
diu, je vlak zasa volačo iné. 

- Pravdaže. Hudba nie je 
čosi mŕtve. stu dené, kus kame
ňa. VyŽaduje s i dobrý kontakt 
s fuďml, je tu pre Iud!. Ja som 
dosť temperamentný a tak vzni· 
kajú niekedy všelijaké situácie. 
Ale to je tiež Judský prejav. 
Netvt•dfm, že s každým hneď 
uzatvát•am osobné priateľstvo, 
ale zásadne sa pr id ržlavam to
ho, že sa mus lme vzá jomne reš· 
pektovať. To je podľa miía pod · 
mienk a dobrej spolupráce. 

Mäte bohaté skúsenosti ako 
opernf. i ako symfonický diri
gent. ' 

- Poznám dobre svoje povo
'Janla. Sú navýsosť odlišné, á}e 
akosi sa pred'Šél ' '1en ätiplt'laj\1. 
Pr itom každé z nich má svoje 

h o súboru, ani taliansky Ater
balet. Z predstavenl ma naJ · 
viac zaujali: "Krotíte!" v d rá~ 
ďanskej interpretácii ch 01·eo· 
grafie Emóke Pôstényiove j -
vofbou n·ámetu, umeleckou in· 
venclou aj v9stižnou ch arakte
rizáciou, gyôrsky súbor scéna
mi zo života Fréderica Garciu 
Lorcu, v choreografii a čias
točne aj prezentácii Jvánn Mar
kô, up(ttal tematickou vofbou 
i spracovanlm v ·zmysl~ taneč
ného divadla. {V te jto súvt>los
tl je uváženiahodná myšlienka, 
či by v budúcnosti nebolo 
osožné vyslať z CSSR zakaždým 
jeden reprezentačný súbor s 
ucelenou inscenačnou koncep
ciou, so súrodým umeleckým 
r ukopisom. l 

Z desiatich divadelných pro· 
dukclt Jnterbaletu '82 som vi · ' 
dela sedem u navyše aj "TANG· 
FORUM" s členmi baletu bu
dapeštianskeho divadla operety. 
V budapeštianskej Redute sa 
"Tancfórum" koná kažct·ý pon
delok, účinkujú t am nielen sú
bory. iáujrnovej umeleckej čin
nosti , a le aj sóhsti budapeštian
sk ej Stá tnej opery, ktor! tu mo
Jú možnosť overovať st svoje 
choreografické dls'pozlcle. Pod
fa informtlcil maďarských kole
gov, obecens tvo má o tieto po
dujatia vefký záujem. 

Na zvláštnom gala-predstHve
n!, ta kisto v Redute predvied
li na jlepšie profesionálne i a.n~a
térske súbory ludových tancov 
člsla syojho repertoáru. Náme
ty boli dômyselne volené, cho
reografia dynamická a interpre
tácia zápalistá. 

Usporiaďatelia nám umožnili 
aj náv~tevu Státneho baletné
ho učilišťa. Sl edovali sme štu
dentov z vyšš!ch ročnfkov na 
hodinách klasického i moderné
ho tanca, metodické postupy, 
rôznych peqagógov. 

špecifikum. Napriklad proble
matika opery: inscenácia je do
konale naskúšaná , prichádza 
dei~ . kedy sa koná predstave
nie. A zrazu sú tu javy typické 
pre hudobné divadlo - spevá
ci sa nec!tia dobre. Co roblf. 
Jednoducho som vtedy nútený 
zménit pôvodml koncepciu. Ale 
práve tak aj technika môže dl· 
rigenta nepr!jemne zaskočiť. 
Opera - to je štát v štáte. So 
symfonickým orchestrom je 
práca v určitom' zmysle jedno
duchšia, aj ked nie Yahšla. Tu 
so dá dosiahnuť istá dokona
losť, ktorá je· v opere velmi, 
velmi zriedkavá. So symfonic· 
k ým telesom, s ktorým pravi
delne skúšame, očakávaný vý· 
sledok sa dostav! na každom 
koncerte. Priznávam, že mo
mentálne je ml bližšia symfo· 
nlcká hudba, azda preto, že v 
poslednom čase som čas'tejšie 
pracoval so symfonickými tele
sami. 

Co je pre vás obťainejšie -
práca so spevlikmi alebo in· · 
itrumen talistami? 

- Ja vravim - jednoznačne 
so spevákmi. Na skúške poda
jú vynikajúci výkon, tesne pred 
vystúpen!m, hm ... V každom 
pt•fpade v~ak v spevtlkovi t re
ba vzbudiť dojem, že ho diri
gent bude sTedov ať, že sa mu 
plne prispôsobi. Hovor!m tak 
z vlastnej skúsenosti. Spev.ák 
jednoducho mus! byť. o tom 
presvedčený. Lenže dirigent 
mus! tiež za každú cenu zost;fť 
dirigentom. 

Začínali ste šti'idium dirigo
vania v jedenástlCll rokoch. Nie 
je to trochu· nezvyčajné? 

- Z hudobného hľadiska ne
velmi. Teraz mám Štyridsať ro
kov, čo predstavuje trictsaťroč
n(l prax. A to je dôležité. Po
znám vari všetky triky, ktoré 
je potrebné použiť na to, aby 
som pri práci s orchestrom do
s iahol maximálny výsledok. 

Pamätiíte sa na svoj prvý 
koncert? 

- Zachovala sa mi spomien
ka pl'edovšetkým na to, aký 
som bol nevedomý a h lúpy. 

V roku 1966 ste získali prvú 
cenu na dirigentskej súťaii D. 
Mitropoulosa v New Yorku. Ako 
dnes pozerä1e s odstupom·'l!asu 
na 'svi:Jju ' íľčasť?. •"'' 11 ' · -··1 • 

- Bola to moja prvá a pos· 

Balet SND sa predstavil v Buda
peiti Zeljenkovými Zaklínadla
mi (na snimke A. Vd icová a 
M. Vojtek v tejto inscenácii) a 
Respighiho Rímskymi fontána
ml v choreografii Karola Tótha. 
Národné divadío z Prahy sa 
predsta vilo bale tom Médea na 
hudbu J. A. Bendu. 

Snlrnka: J. Vavro 

V rámci seminárnyCh disku
s il teoretici -analyzovali aj prob
lematiku choreograficko-kon
cepčných zmien a ich opodstat· 
nenosť vo vzťahu k svetozná
mym hudobným dielam. V spo
jitosti s týmto druhom kompa.· 

zlclf hovorili o práve choreo
grafa na tvorivú sl obodu, o pr
vorad.ej dôležitosti kvality ume
leckého výsledku vo vzťahu k 
súčasnému divákovi. 

Prlpravný výbor Interbaletu 
'82 jednohlasne prijal tézy k 
s tále aktuálnym umeleckým Ct
lohám: 

l. Treba ďalej rozvíjať kla~ 
s lcké baletné dedičstvo a ná
rodné tradlcie, a to nielen v re
pertoári baletných sdborov, !Ile 
aj v baletných i kolách. 

2. V spolupráci s domácimi 
autormi usilovať o d'alil roz
voj niiro'élnýcb choreografie-

Jedná súťaž. Našťastie ·som zvl· 
ťazil, lebo inttk súťaže nemám 
rád. Je v nich niečo velmi smut
né. Ak totiž neprejdete do ďal
šieho kola, ste smutný vy, ak 
postúplte u ost atn! ·nepostúpia , 
smutnl sú oni. Na druhej stra
ne však rnuslm povedať, že pr
vé miesto ml veľmi pomohlo. 

Riadite sa vidy vlastnými ná
zormi, aj za cenu toho, ie vaše 
rozhodnutie nemusi vidy pri· 
spieť, povedzme, k rýchlemu na
predovaniu kariéry? 

.- štyridsaťročný di rigent je 
v podstate mladý. Nemuslm sa 
teda ponáhfaf s kariérou, mám 
ešte dosť času. A preto radšej 

, dávam prednos ť tomu, čo mi 
vyhovuje, inak povedané, po· 
mer ne dosť často sa podvalu
jem svojmu temperamentu, ná

ladám. Z toho plynie v~ellčo, 
ale nesťažujem sa. Jednoducho, 
ked mám chuť odneklaJ odisť, 
odfdem. Neskôr sa možqo vrá
tim. A možno tieŽ nie. 

Po siedmich rokoch činnosti 
v Metropolitan Opere ste odii
li. Prečo? 

- Dosť som sa vtedy viazal 
na vtedajšieho riaditeľa Ru
dolpha Binga. Keď odišiel on, 
necftll som akosi potrebu zo
stať dlhšie. Neboll srne sice 
bllzki priatelia, t o nie, ale mal 
som ráaštýl jeho práce. Na no· 

·vé vedenie som si nevedel zvyk
nú ť. Ale možno o tri-štyri ro
ky sa vrá tim späť. 

Okrem dirigovania ste itudo
vali aj kompozlciu. Tú ste tlel 
zanechaii ? 

- Nemal som talent - to je 
všetko. To, čo som skompono
val , nebolo zaujlmavé. A načo 
unavovať rudi sk ladbami, ktoré 
nie s(l dobré? 

Keby vás požiadali, aby s te 
zostavili koncert výlučne z diel 
našich skladaterov, ako by vy
zeral program? 

- Vybral by s~m skladby Ja
náčka. A potom celého Marti
nu. Tito sklaciatella sú ml naj
bližši a si:tčasne ich pokladám 
za najväčšlch reprezentantov 
českej hudby. 

Posledná otáz,ka: aké je va· 
še dirigentské krédo? 

- .. Rešpektova( ' to, č'o skla· 
date! naprsal.' To je najdhležl

.. teľšl'é: ' A súčasrlewaj ·ňaj~aŽšle. 
ANNA GROSSMANNOVA 

kých diel. V tejto spolupráci 
použiť poznatky z histórie to
ho-ktorého národa, umelecké 
skúsenosti z predchádzaj1í.clch 
tvorivých obdobi, scénicky vy
užívať ludové umenie jednotli
vých krajín. 

3. Cerpať z umeleckých vý
sledkov dosiahnutých v iných 
krajinách. 

4. Roziíriť tematickú, hudob
nú, iánrovil, štýlovú i pohybo
vo-technick6. škálu v oblasti ta
nečného umenia. 

5. Naďalej rozvíjať itýlovú 
mnohotvárnosť a technickú pri
pravenosť tanečných umelcov. 
Táto je neoddeliternou pod· 
mienkou pre ďalile napredova
nie v umeleckej práci.-

6. Treba zvýiíit' úroveň výuč
by v profesionál!Jych bale!ných 
školách. Popri technike klasic
kého tanca je nevyhnutná aj 
výučba ďalšieh tanečných tech
n ík . 

7. Vzhla dom na miestne pod
mienky a molnosti zvýiiť JIOčet 
baletných súborov, a to afkva
litatlvne. 

8. Popularlzovať tanečné ume
nie, vychovávať obecenstvo, 
najmä mladých náviltevnlkov 
diva dla. Pre t ento účel väčšmi 
vyullvať spoluprácu s televl
ziou. 

9. Zvýšiť po~et odborných 
publikácii a baletných časopi
sov, zvýilť tíroveň baletnej kri
tiky. Zabezpečiť pre to osobné 
i materiálne podmienky. 

10. Je 'bezpodmiene~ne nutné 
rozvljať medzištátne kontakty 
socialistických štátov v oblasti 
teórie i praxe. 

Umelecké stretnutia na me
dzinárodnej báze umožňujú 
konfrontáciu tvorivých ctefov aj 
dosiahnutých výsledkov, ich 
kategorizáciu, a sú mocným Im
pulzom pre ďalšiu prácu. Za 
túto stimuláciu sme maďar
ským kolegom vdačn!. 

ALICA PASTOROV! 

Zo zahraničia 
Uf 31. ročnlk hudobných 

slávnosti vo Schwetzingene 
otvorili 25. aprlla premiérou 
opery Uda Zimmermanna "Die 
wundersame Schustersfrau" v 
naitudovanl a predvedenl ham· 
burskej štátnej opery. Hlavné 
postavy vytvorili Lisbeth Bal· 
sleová a Franz Grundheber. Hu· 
dobné naiitudovanie bolo zve
rené Petrovi Giilkemu, rélia 
Franzovi Grundheberovi. · 

Symfonický orchester rakús
keho rozhlasu a televlzie hosťo
val koncom aprlla v ZSSR. Na 
iiestich koncertoch v Moskve, 
Minsku, Vilňuse, Kaunase a Le· 
ningrade predviedol diela 
Haydna, Mozarta, Brahmsa a 
Brncknera, ďalej Husfový kon
cert Albana Berga a Serenlidu 
rakúskeho skladatera Helmuta 
Edera. Dirigoval Walter W.eller, 
sólistami boli Hlro Kurosakl a 
Walter Kllen. 

Jeden z najvýznamnejiích re
iisérov súčasnosti jean-Pierre 
Ponnelle musel pre ochorenie 
· preruiiť na niekoľko mesiacov 
akúkofvek divadelnú činnosť. V 
tohtoročných ja rných mesia· 
coch mal irlscenovať v Ziiri· 
chu Mozartovu operu Onos zo 
Serailu a v západoberllnskej 
Nemeckej opere Verdiho Aidu. 
Réiiu Aidy pohotovo prevzal iéf 
západoberllnskej opery Gotz 
Friedrich. 

Mifánska La Scala otvori bu· 
dlícn opernú sezónu 1982'-83 ul 
tradične 7. decembra, a to Ver
diho ·operou Ernani. V hlav· 
ných úlohách vystúpia Mirella 
Freniová, Renato Bruson, Piero 
Cappuccilli, Placido Domingo, 
Ruggerc Raimondi a Nikolaj 
Gjaurov. Operu naštuduje Ric
cardo Muti, post reiiséra nie 
je zatial obsadený. 

Po vzore Viedenskej filharmó-. 
nie ziskalo aj novozalo!en6 
symfonické teleso Orchestra 
Filarmonica · della Scala vede· 
ná Claudiom Abbadom itatút 
samostatného, nezlivislého tele·. 
sa. Aj ekonomicky je orches
ter čiastočne nezávislý od 
opernej Scaly. Personálne je no
vé sy~foni_cké teleso z vefkljj 
časti identické' s operným or-
chestrom Scaly. · 

Popredný východonemeckf 
relisér Harry Kupfer insceno· 
val v .. dráiďanskej opere dra
matickú legendu Faustovo pre· 
kliatie od Hectora Berlioza . Ho· 
cl · toto Berliozovo oratoriá1ne 
dielo v románskych krajinách 
bolo l!asto uvádzané v scénic· 
kej podobe, v Nemecku ho scé
nicky uviedli doteraz iba raz 
- roku 1902 v Hamburgu. Te
rajtie scénické uvedenie Ber
liozovho diela v Drálďanoch 
komentuje kritika s velkým 
uznan im. 

57. Bachov festival NovefBa
chovej spoločnosti uskutočni sa 
tohto roku v dňoch 19.- 24. 
mája 1982 v západonemeckom 
barokovom meste Wiirzburgu. 

Spoločnosť F. Chopina v 
Darmstadte usporiada v r. 1983 

. prvý raz chopinovskú súťal. 
Miestom súťaie bude Da rmstain 
a porota bude mať medzinárod
né zloienle. 

Známy rakúsky klavlrny vir
tuóz Paul Badura-Skoda a spe· 
vák Kurt Equiluz boli menovanl 
profesormi viedenskej Hocli
schule fiir Musik . und darstel· 
lende Kunst. 

V Helsinkách zomrela vo ve· 
ku 78 rokov významná Hnska 
operná spavlička Lea Pilttiová. 
Bola členkou viedenske j štát· 
nej opery, hosťovala často v, 
Salzburgu i USA. Preslávila sa 
ako interpretka kolorattírnych 
sopránovfch úloh. S operno_u 
scénou sa rozlúčila v .roku 1954. 

Maďarský hudobný skladater 
Sándor Szokolay komponuje ul 
svoju iitvrt"tí operu Ecce Homo. 
Skladá ju na libreto podla ro· 
manu gréckeho spisovatera Nl
kosa Kazantzakisa. Premi6ra 
bude v sezóne 198~-83. · 

Sovietske vydavatelstvo Me
lodija vydalo gramoplatňu a 
nahrävkou Symfonickej fant~
zie B-A-C-H pre organ, sláčiky 
a bicie oči národného umelca 
Eugena S.uchoňa. Inter pretmi at 
iotyiskl koncertn( umelci - or
ganista O. Cindlnii, Komorný or· 
chester Iotyiske j itátnej filhar· 
mónie a dirigent T. Llilcs. 



Päťdesiatka 

dirigenta 

Séfdirigent opery Divadla jozefa Gre
gora-Tajovského, umelecký vedúci a diri
gent orchestra Lúčnice Mit·oslav 
S mld - sa 19. aprlla t. r. doŽil p!lf· 
desiatky. Aj keď š!rka jeho umeleckej 
aktivity je mimoriadne rozsiahla, pred
sa sa Smídova osobnosť najviac spája 
práve so spomenutými súbormi. Na kvan· 
titu rokov určite prevažuje LúČnica -
veď sem nastúpil roku 1953 ako dirigent 
a o tri roky neskôr s a s ta l profesioná l· 
n ym zamestnancom tohto telesa. Počas 
29 rokov v Lúčnici prešli pod jeho ru
kami desiatky mladýoh inštrumentalis tov 
- vysokoškolákov aj konzervatoristov, 
s Lúčnicou prežil najkra jš ie roky práce. 
v n eustálom omladzovaní svojho elánu 
a entuziazmu, ktorý_ čer;pa l ž ivú vodu 
práve z optimizmu mladých ľudí. ,Cel
kove 58 zahraničných zájazdov s Lúčni
cou bolo ·pr !ležltosťou na umeleckú kon· 
frontáciu, aie ! na krásne záŽitky -
no predovšeťkým húževnaté ús ilie o skve· 
lú reprezentáciu č eskoslovensk-ého ume-

, l)j,1!-- _Najvýrnz'p.'eJ~i~.- ~:s.P, ec~y 'd?siahol ce
M: súll_or t9.k~. 1.~?~ . _~;~,a, ,f:; el_o~tátnej súťaži 
v Prahe, odkiai sl odniesol v lťazstvá vo 
všetkých ka tegóriác-h . Ale Lúčnica sa sta
la l laureátom Svetových festivalov mlá· 
deže v Berl!ne, v Bukurešti, v Moskve 
a v Sofii, n ehovoriac o zlatej medgile 
na brusels kej Expo 1581 Vo výpočte .ff· 
tazstiev a titulov možno pokračovať -
vyústili však v na jcennejšle uzn ania: 
dvojnásobné udelenie Ra du práce pre 
Lúčnicu v rokoch 1963 a l973. Pravda, 
poctený bol celý s úbor, ale s ním a j' 
ten, ktorý tvaroval zvuk orchestra, spre
vádzal i sólis tic ky exponoval "svoj " si'ľ
bor, bez ktorého st Lúčnicu ťažko pred
staviť. Ťažko l spoč1tať všetky vysťú
penla doma i v zahranič! - ale bolo 
Ich as i dva tl s!cl K tort1u t reba prirá tať 
nahrávky v rozhlase, v te!evlzli, pre 
OPUS, film, ale l symfonické koncerty 
a do 500 operných večerov v DJGT. 

Od roku 1974 totiž Mir oslav Smíd na
stúpil ako šé-fdirigent do banskobystric· 
kej opery, ktorá n emá lah~é podmienky 
práce a s tále vera problémov práve v 
orchl:)strá)nej zložke . Bolo a je treba bu· 
dovaf inštr umentálne teleso v podmien
k ach zájazdove j scény, ktorá ni_e velmi 
láka absolventov umeleckých škôL V 
DJGT Smrd uviedol tri pôvod né pre mié · 

KONKURZ 

ry opier slovenských skladatefov a 22 
t itulov zo svetove j opernej tvorby. Sna 
ži l Sil najmll o cizelovanie zvuku komor
ne jšie znejúceho orch estra, o jeho per
sonálne vybudovanie a svo ju sebare!lli
záciu. Tento absolvent VSMU ( začal ~tu
dovať u V. Talicha l v triede dr. Ľ. Ra j
tera (odbor operného dii'igovania 1 má 
vo svojom repertoári nielen širokú po
nuku domácej a svetovej orchest rá lnej 
Literatúry, ale predovšetkým kvalitne 
zvládnutú tvor bu z h udobno-dramatické· 
ho divad la . Ved ra Smetanovej Predane j 
nevesty, Dvoch vdov, Hu bLčky a Dalibo· 
ra je to Dvorákova _Rusalka, ale aj Det· 
van V. Figu ša-Bystrého (jeho uvedenie 
v DJGT sa stalo významnou spoločen
skou, ale i umeleckou udalosťou). Su 
choľlova Krútľiava, CLkkerov Jut·o jáno
šlk, Andrašovanova Hájnikova ženu, 
Melerove Dreváky, Janáčkova Jej pastor
kyiia - ale aj L!ška Bystrouška, zo sve
tovej opernej tvorby je to mozartovské 
trojica: Cost fan tutte, "Figarka" a Ca
rovná flau ta , Cajkovského Eugen One
gin a Piková dáma, Bizetova Carmen 
Pucciniho Tosca l Madame Butterfly, vý: 
mmku zo zaužívaného pucciniovského re
pertoáru tvorí Dievča zo Západu. S vel· 
kým ohlasom sa stretlo Sm!dovo naštu
dovanie CholmLnovovej Optimistickej tra· 
gédie. Široký t·epertoár - nie na ostat
nom miest e - doplňa Moniuszk ova Hal· 
ka a verdiovky: Falstaff, Trubadúr a 
Rigoletto. Kritika pri hodnotení bans ko· 
bystrických operných premiér hodnoti
Ia: " ... cit pre lyrickú kantilénu a ago
glckú koncepciu, rešpektujúcu požiadav
ky sólistov." ( J. Blaho, Hudobný Život -
Tosca v duchu tradície, 2. Il. 1976], 
r esp. fakt, že " ... na dirlgentovom vede· 
nl treba oceniť zanietenie a vzlet, ktoré 
prenáša n a teleso - h rá s vervou 11 chu
tou." (l. Vajda, Film a divadlo -- Car
men, r. 1977!1 l- Anglická revue Opera 
p!še v článku F. E. Dostála: "Precítené 
naštudovanie umeleckého šéfa Miroslavu 
šmída tiež značne prispelo k úspešne j 
československej a svetove j premiére ko· 
mickej opery Dreváky od j. Meiera". 
(október 1978, Ope ra ). A nakoniec M. Pa
_lovčík ll. VJ. 1980 o. l. píše n a s trá n
kach Pravdy o Smtdovom náštudovani Fi 
garovej svadby: ,.Prednosť Cillikovej ré 
žie podmienilo nadväzovanie na obsa
hov(! s tránku hudby, zodpovedne n aštu
~ovanú a stvárnenú dirigentom M. Smi
dom. Jeh o 33-čl enný orch ester, technic
ky dobre pripravený, sa zmocnil pa rti 
túr y na podnecujúcej úrovni". 

Ak uvážime komornosť orchestra v 
DJGT ·:- súčasne n ezapLerame, že pracu
je na každej premiére (ba l repr!zach) 
s posilami - o to viac obdivujeme od· 
1/Hhu, s kto (ou. sa &íibor púšfu aj do ná: 
'fočných projektov. Zrejme sa riadi ideou, 
že hudba opernýc h majstrov bola pisa
ná nielen pre ve l ké operné domy a pub
likum svetových kultCtrnych centier. 
šmld ·síce nedokázal vyrtešľf problém 
banskobystÍ'i ck_~ho orchestra - j e to 
_komple x ot~zok, ~toré presahujú kompe
tenciu jedného človeka - ale gopos iar 
tu vykona l kus dobrej profes ionálnej prá 
ce, v ktot•e j nastávalo slávnostné vzru
~enfe a_ ume\ ec k-é Iskre nie najmä na pre
miérach, kedy l atmosféra nebola laxná, 
ale prajná· veľkým člnom. KultQrno-spo· 
ločensK'á práca tohto di rigenta je vý
znamná, široká a Ideovo ťtčlnná. Veď ro
ky prináša náročné umenie domácemu i 
zahrani čnému poslucháčovi: raz v ľudo 
vej pLesni, Inokedy v opernom diele. Je
ho muzikants ké povaha vychádza z dob
rej kantorskej tradície - a to sa pre 
javuje a j v rade vlastných kompoz!cH 
a úprav ludových piesn!. je to ume lec 
širokého . srdca , eÍánu, vzletu, ludského 
pr!stupu, ale aj nekompromisného posto
ju voči partne rom, ktor! s nim zvádzajú 
spoločný zápas o pekné hudobné posol · 
stvá z orchestriska 1 z operne j scény. 

TERtZJA URSTNYOVA 

Riaditelstvo Konzervatória . v Ziline vypisuje konkurz na obsadenie miesta 
interného pedagóga 

- hry na lesnf roh 
s n6stupom od 1. 9. 1982. 

Poladované vzdelanie: ukončenie vysokej iikoly múzlckfch umeni alebo kon-
lervatória s viacročnou praxou. 

Prihf6iky dololené livotoplsom . posie tajte na adresu: 
Kon1ervatórlu~ Zllina, ulica Maru Engelsa i!. 12. 
Termin: do 31. m6ja 19112. 

KONKURZ 
Riaditel Slovenskej filharm6nie v Bra lilian vypisuje konkun do orchestra 

Slovensk6 filharm6nla 
- na miesto orch. hr6ča na violu, 
- na miesto orch. hr6ča na lesnf roh. 
Konkurz sa uskutoČni dňa 10. júna 1982 o 13,00 h v koncertnej sieni SF; 
a konkura do šiovenského filharmonického zboru do liiasovfch skupin 
- alt, 
- tenor, 
- bas 

ktort sa' usk-utočn! dňa 11. júna 1982 o 14,00 h v sk6iobni SFZ, Bratislaň, 
Reduta, Palackého 2, l . posch. 

Prihl6'iky so livotopisom aailtte na k6 drové a person6ine oddelenie SF, Palac
kébo 2, 816 Dl Bratlslílva. 
Pritil6siť sa môlu _aj a bsolventi, ktorl v lkolskom roku 1981·82 končia VSMU, 

AMU, JAMU alebo konzervat6rium. 
Podmienky itonkur1u o1n6mime pribl6sentm uch6daaeom písomne. 

FAUST A MARGARETA 
v DJGT Banská Bystrica 

jozel Konder (Faust) a Dagmar Rohov6 (Margaréta) . 

Banskob ystrická opera 
sa k tomuto tit ulu vrá · 
UJa opil! po 18 r okoch 
{5. a 6. marca 1982 ),aby 
s i v novom preobsaden i 
overtla svoje Interpretač

né a scénické kvality pre 
typ v erke j franc úzskej 
opery. K naštudovaniu 
pris tupova la z dvoch zá
kladných momentov: in · 
terpretučne posky tnú ť 
dielu max imum umelec
ké h o stvámenia a scénic · 
ky mu poskytnúť vzdušný 
rámec jednoduchosti, s ú
sh' tldcný viac na symbo
liku. v. týchto Lnten· 
clách viedol s vo je režij · 
n é ponnt ie Koloman Cit 
Hk, . k\OL'ý .. p i'fJdov~e tk ým 

-· akcentevAl · hudobnú 
stránk).! opery. ved.úc ta k 
intc rpt·etov k optimálne
mu hudobnému 11 h erec· 
kému prej<~vu . 

K su jetu opery prístu· 
povul Cill!k netradične. 
Nein scenoval obraz Ma r
gm·éty pri praslici (ten· 
to obraz z opery vyne· 
ch a!, čím vypus til ni 
zmienku o Margaré tinom 
t ragic kom následku lás
ky ), al e sústredi! pozor
nosť nfl obraz Ma rguré ty 
ak o mladej devy, k toní 
trp! ZR zrad enú lásku u 
v ut rpení nachádza vyk ú· 
penie. Režisér účinku j ú · 
c ich sólis tov nerozptylo
wtl pohybom v rekviz ita 
mi za ťaž enom priestore , 
HÍe Ich úmerne viedol k 
zvýrazneni u hudobnej 
stránky d iela s primera
n ým pohybovým preja· 
vom kore~pondujúcim so 
symbolikou scény a vy
žadoval zvýrazniť ume
leckú hodnotu d iela ob
s iahnutú vo vefkých 
uzavretých át•iách a spev· 
ných recltatlvoch. 

Vedenie d ivadla u mož· 
nilo popusova ť sa s vo· 
kálnou nároč nosťou ope· 
ry viacerým s61Lstom, č o 
vyústil o až do t ro jobsa· 
denia hlavných postá v. 
Ňa prve j premié re post u
vu Fa usta spieval J~n 
Zemko. K naštudovaniu 
pristupoval so vše tkou 
zodpovednosťou, dáva júc 
si záleža ť na správnom 

Snímka: K. MLklóš l 

hudobnom pre jave. Vedo
mie náročnosti ú lohy mu 
však zabraňovalo dosiah 
nuť uvolnen e jš! prejav. 
Jeho alternant zaslúžilý 
ume lec Jozef Konder a. h . 
(Stá tne diva dlo Ko~Lce l 
dal postave Faus ta podo
bu oml adeného, láskou 
prebudenéh o muža, n ež· 
ného a tÚŽiuceh o po mi 
lovaneJ by tosti. Spofahll 
vosf v hudo bnom preja· 
ve umocnil u j h ereckým 
stvá rnením u vo vzá jom
n ej nndvtiznosti týchto 
zložiek koncipoval aj hu · 
dobne náročné miesta 
svojho par tu , k toré vy
zneli p resv edč iv o . 

Margaré ta Dagmar Ro·. 
hovej v porov.nuní ,; je j 
illterna ntkmn i vyznelu 
na j presvedčivejšie. He
recká skúsenosť, muziku
lita a elegancia prejavu 
s patričným výrazom sú 
jej doména mi na javisku. 
Ľubica Orgonášov~ v tej · 
to úlohe podala ve !mi 
dobrý výkon: i n tonač n e 
istou , a rtiku l ačnou zre
t efnosťou a výrazovou 
nežnosťou presvedči l a o 
oprávnenos ti obsa denia 
cl o téjto úlohy. Ist é re
zervy ztlstávajú vo vokäl
nom. pt•ejave n (lroč n e j 
šom na bohatšiu d ife ren 
ciáciu. Treti a ulternan tka 
Alena Stopková ( prv fi 
repr íza 9. 3. 1982 l sn 
predsta vila po prvý ruz 
vo v1lčšej a náročncj~ej 
úlohe. jej soprán je pri· 
jemný, znie v bohatých 
farebných odtieiíoch a 
má všetk y predpoklu(ly k 
čistému hudobnému pre· 
javu. Viac skúsenost! nn 
javisku prinesie iste svo
je ovocie. 

Obsaden ie úloh y Mefis· 
ta ba rytónmi poznučil o 
túto postuvu trošku inou 
po~lobou než sme zvyk l i. 
Mefisto zas! úžiléh o umel· 
ca Stefana Babjaka chce 
mu ť podobu diab la , no 
bráni mu v tom pl'iro 
dzená m/lkkos ť ch a rakte
r u ume lca. Mikul~~ Do· 
boii je v te jto Cii.oiw p l'l-l

svedčive j š!. Podal výbor
ný speváck y výko!). a le 
tiež to nebola pravá po-

doba sa r kasticky vyznie· 
va júceho dia bla. Hlavne i 
postave opery chýbalo 
práve t o, čo v nej malo 
by ť: výsmech , zárudnosť, 
snrk azmus, s t ra ch a dé
mon ická n advláda umoc
nená plnou hl bkou fud
s ké ho hlas u. 

Postavu Margaré tinho 
bruta Vale ntína stvárnili 
Jaroslav Kosec u Franti· 
ie k Balún a. h . (Státne 
divadlo Košice). V ich 
po'cla n! bola táto postava 
spola hlivým ohnivkom v 
konaní hlavných postáv, 
vyznela presvedčivo, u 
Ba lúna s v!lčšim hlaso 
vým volumenom. 

K vllčšlm úlohám patrí 
t iež postava !:iieblu , pria 
tera Va lentina, Ma rgaré
tinho ochrancu. Táto žen 
ská . ,nohavLčk ová " úloh a 
je pre mnohé sólis tky lá · 
k avou spevä ckou príl eži· 
tos ťo u. Krehkosť mladej 
duše a lyrizmus hudob
ného prejavu sú náročné 
lH ! adekvá tnos ť výrazu. V 
podAn! jarmily Vašicovej 
boli splnené tieto požia ~ 
da vky pos tav y. Altemu
júca Mtiria Ferenčíkov6 
~os t ala tej to pos tave dosť 
dlžná . )e j ma lá h e recká 
s k úsenosť poznačila tiež 
je j spevácky značne ne· 
vyrovna ný výkon. 

Dominu júcou zložkou 
h'udobného nuštudovania 
opery bol výkon orches· 
tra pod ta ktov kou d iri
genta Miroslava Smida. 
VýrHzovú ni!ročnosť ope· 
ry plnú kont rustnýc h po
lôh a sirok ých kan t ilén 
i citlivýc h sprievodov 
zviAdol o rchester na po· 
ZOľuhodne j úrovn í. V po
rovnani s inými operný· 
mi rw ~tudovan iumi mož
no bez n adsázky hovoriť 
o interpre tiicli . ktorá bo
lu r. itli vrl v sprievodoch . 
tvá rnu vo výraze <1 fríi-

. ·zovan r.. ko ntrastná v· mo ~ 

de lovani myslien ky, čim 
orchester tvot·ivo pr ispel 
k sp1·ttvnemu hudobnému 
nastudovaniu celé ho die
lu. Sólisti a h udohl}e dob
rc p l·ip l'Hvený zbor (na
študova l dr. Branislav 
Vargic l mali v di rigento
vi spofah livú oporu. 

Scénu navrhol Pavol 
Herchl v režisérových po
ži Eľd a vk ftch prehl adne , 
jednoduchosti, ktorá 
vša k v pr lpade te jto ope
ry bol El rn il1Stami n a ško
du l us poriadunie pra kti
ká blov a pro je kcia na po
ZAd! ne korešpondova la s 
obsahom jednotlivých ob
ľHZOv l . Nec itlivo k de ju 
a cele j scéne pôsobil bie 
ly port{!) z umele j hmo
ty. Niekto ré scény boli 
by zniesli uj viacej sve
telných efektov, čo by 
podporilo vizuálnu p red 
s tavu obsAhu ( naprik lad 
Val pu rgina noc ). V kos· 
týn:toch Agtity Grešovej 
bola sp lnená účelnosť 1 

dek orAtlvnosť . zv lášť v 
prvom obrAze. 

Nuš tudova nie Gounodo· 
vej opet·y Faus t a Mar· 
guré ta je výrazným prí
s pevkom do r epe rtoá ru 
bans kobystricke j opery. 
Pouká zalo na kva lity sú
horu , ale i na nedostat 
ky, ktoré bude potrebné 
v bud úc nost i oclstri! nit 
dóslednou pt•fp ravou. 

EVA MICHALOV A 
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l ŠTEFAN . HOZA l 

VACLAV JIRIKOVSKÝ 
a Slovenské národné divadlo 
Keď sa pri jubilejných výro· 

č!ach hodnotia viaceré umelec
ké úseky z histórie SND, v!ičŠi · 
na autorpv sa sústreďuje na 
riaditeľskú a dirigentskú osob· 
nost Oskara Nedbala, no už me
n ej sa prlpomfna, alebo len ver
mt okrajovo pôsobenie Václa· 
va Jitikovského ( 1891-1942 J, 
spolurladlteJa SND za éry O. 
Nedbala. 

Václav )iNkovský sa vlast · 
ným menom volal Herein. Ume
lecké meno Jifikovský prevzal 
po svojom strýcovi, známom 
hercovi českých vidieckych di
vadelných spoločnost! a ·neskôr 
členovi Vinohradského divadla. 
Jifikovský hrával divadlo už 
ako študent obchodnej škol y. 
Z ochotnfckych krúžkov anga· 
žovall ho k vidieckym divad· 
lám na milovn!cke úlohy. Na 
vidieku hrával s hosťujúcim! 
členmi p1·ažského Národného 
divadla. Eduardovi Vojanovi sa 
zapáči l talent a usilovnosť mia· 
dého herca, preto ho často po· 
vzbudzoval, aby sa prihlásil do 
ND, len:le brány tu boli pre ne" 
ho zavreté. Odišiel skúsi ť šťas
tie do Bma, kde ho angažoval 
riadi teJ František Laci na (ne· 
skoršie jeho svokor ), nám zná· 

znamenitého organizátora. Ned· 
bal sa chcel venovať okrem d i· 
rigovania v o pere najmä sym· 
fonickým koncertom nielen do· 
ma, ale 1 v zahranič!. PotrebrJ· 
val sa zbaviť adm!nistrat!vno· 
organizačných st~:~rost! v čino· 
hre, kde sa čim ďal ej ostrejšie 

- ozývali hlasy za jej posloven
čenle. Nedbal nenašiel medzi 
s lovenskými s pisova telmi vedú· 
eu osobnost pre činohru, ktorá 
hrala zväčša po česky, kým 
oper~:~ iba po česky. )iflkovský 
mal dať, okrem iného, tiež .pev· 
nejšle základy slovenskému či· 
nohernému repertoáru. 

Václav jitikovský nezaoberal 
sa teóriou divadla, napisal iba 
niek.orko článkov, no o to viac 
bol praktikam. Vidiac tiesnivé 
pomery v činohre SND ujal sa 
hned v začiatkoch svojho pô· 
soben!a - okrem réžie hier 
hraných po česky - aj réžie 
slovenskej Judovej hry Ferka 
Urbánka Rozmaj rin {31. 8. 
1925), v slovenskom preklade 
M. Rázusa I'e:li roval a s(Ičasne 
i hral hl avn ú postavu. v Mahe· 
novej hre )ánoš fk ( 18. 9. 1925). 
Túto úlohu n ehra l prvý raz, 
stretol s a s i\ou už v Brne r. 
1914. Divadelné referáty chvá-

Záber z inscenácie BelloYej ôpery ková i! Wieland (SND iHI'J. 

my tým, že I'. 1902 sa s brnen· 
skou operou zastavil v Brati · 
slave, ked' cestoval na pohos· 
tinské vystúpeniu do )uhosl~· 
vie. Mal v Bratislave velké 
úspechy, preto keď r. 1903 zno· 
va cestoval jeho súbor cez Bra· 
tislavu clo Ma tfar·ska . hral v 
mestskej divadelnej budove čr~s· 
ké a ruské opery. 

Václav Jii'ikovsl(ý su ~polu s 
dramaturgom J, Mnhenom stal 
v r. 1916-1918 vedúcou osob· 
nosťou brnenskej činohry a 
opery. Svojej zásade hrať či · 
n oherný repertoár vysokých u · 
meleckých hodnôt a ·pristupný 
najši ršlm vrstvám obecenstva 
os tal verný po celý život l po· 
kú~a l sa o to neskor i v Bra
tislave ). Po zrode CSR pri'Šiel 
s nápadom postaviť v Prahe Iu· 
dové divadlo s velkým počtom 
miest a ktoré by ideovo zro· 
zumiteJný repertoár hralo za 
nlzke vstupné. Bol to v povojno
vom čase mimoriadne odvážny 
čin, pretože sa nikde nehralo 
bez operety. Ale )ifikovský svo j 
návrh ospravedlňoval takto: 
" Zádné slušné divad lo nemá vú
bec hrát operetu. Samo se jí 
znehodnocuje". [Myslel tu v pr· 
vom rade n a divadlá s titulom 
národné.) Máme sa namáhal. 
Pre silný odpor vládnúcej bur
žoázi e nemohol preraziť so svo· 
jou ideou no mi nisterstve škol· 
stvo a osvety. 

Slovenské národné divadlo 
viedlo Družstvo SND založené 
r . 1!il9 na podnet jaroslava 
Kv a plla, šéfa na ministerstve 
v Prahe a ministra pre správu 
Slovenska dr. Vavt·u Srobára. 
Ked Družstvo h1adalo umelec· 
ko-organizačného r iadtteJa pre 
SND, Kvap!l r. 1920 navrhol V. 
Jiflkovského, ale nezfskali ho, 
pt·eto:le prijal miesto I'iaditeľa 
divadla v Ostrave, kde vydržal 
do r. 1925. 

Koncom sezóny 1925·26 kon· 
čila O. Nedbalovi zmluva s 
Družstvom SND. Na ďalšie tri 
sezóny ju nemieni! obnovit. V 
SND chcel ostať iba a'ko spolu
podnikateJ a šéf opery. Za svoj· 
·ho spoluriaditefa si na Kv a
pilovu radu vyhliadol V. Jirl· 
lwvského, ktorého poznal ako 

lia nielen Jo!ľ ikovského re:lijné, 
ale i hei'ecké umenie a zdô· 
razňujú, že dbal i o peknú slo
venčinu. 

Po nasledujúcej réžii Hviez'. 
doslavovej drámy Herodes a 
Herodias ( 26. ll. 1925 1 ujal sa 
Jiľikovský, ako vôbec prvý, t'é· 
žie opery ). L. Bellu Kováč Wie· 
land (premiéra 28. 4. 19iBl. Ti· 
tulnú úlohu spieval Zd. Otava, 
dirigentom hol O. Nedbal, de· 
kotácie poclľ11 návrhov prof. 
I<uutského vypracoval s kvostne 
G. W! nterstei ner a kostýmy na· 
vrhol mlutl ý výtvarník L. Ht'dd· 
ský. Treb<I poznanwnuť, že s 
inscenáciou i p rekl adom l ibreta 
(Vl. Roy l bol s pokojný aj s ta· 
ručký skladater. 

Oskat• Nedbal pevne ve['! l, že 
)mkovs ký vďaka svo jmu orga· 
nizačnému talentu dokáže v 
slovenskej činohre to, čo sa 
jemu nepodarilo. Ale ani )!i'i
kovský nenašie l zázračný prú
tik, ktorým by prlvábll sloven· 
ské a české meštianske obecen
stvo na slovenské divadelné 
predstavenia. Nepodarilo sa mu 
zfskať ani r.obotn!ctvo, bývajú· 
ce zväčša na per!férll Bratisla
vy a aj úradnícka vrstva e~te 
stá le nenachádzola cestu do dl· 
vadia. 

Slovenská činohra musela 
rýchlo naštudováva ť nové hry, 
pretože jej inscenácie nedosa· 
hovali dostatočný počet repr1z. 
Popri )il'ikovskom začal sa ré· 
žiou zaoberať i ). Borodáč a tak 
spolu povzbudzovali s loven· 
ských spisovaterov do drama!lc
kej tvorby , o do prekladov h ier 
zo svetovej literatúry a sused· 
ných národov. I táto výzva ne
našla primeranú odozvu. Sú· 
cich prekladaterov za vtedajS! 
s kromný honorár bolo ta:lko 
ná jsť. jednako zásluhou dvoch 
významných re:lisérov, schop
ných konk urencie s ostatnými 
režisérmi činohry zdvihla s.o ú· 
rovef1 slovenského repe rtoáru 
nielen po umeleckej, ale i 
kvantitatívnej stránke, takže v 
sezóne 1925·26 hrala sa už po .. 
lavica činoherného repertoáru 
po slovensky. 

SND však dalej zápas ilo o 
svoje bytie a nebytte pre fi· 

nančné_ ťažkosti. je zaujimavé 
citovať, čo na pfsal v zúfalom 
položení v. Jil'ikov·ský ked sa 
zdalo, že SND bude musieť u· 
zavrieť svoje brány, lebo nie
len návštevnosť katastr ofálne 
klesala, ale i subvencie pre 
SND boli overa menšie: "Kriti c· 
k ý je stav nášho divadla po fi . 
nančnej s tránke, ba priam hro
zivý. Uvážte. že noše divadlo 
potrebuje denne asi Kčs 12 000. 
V pondelok a v utorok sa ne· 
hrá a v stredu temer vždy je 
celkový prijem nie viac a ko 
Kčs 600 a v ostatné dni asi Kčs 
400 za večer. Netajím sa tým, 
že naša bilancia vykazuje asi 
250 000 nepokrytých pasív a ja 
s riadttelom O. Nedbalom ne· 
máme väčšiu gážu ako inf po· 
prední členovia súboru s tým 
rozdielom, že t ito musia vždy 
včas dostať svoj plat, kým Ned· 
bal a Ja. až keď sú peniaze. 
Stalo sa nám nie raz, :le sme 
museli na svoju gážu čakať 1 
dva mesiace". 

Divadelná budova na Hviez· 
doslavovom námesti bola ma
jetkom mesta. Na jej prtečelf 
bol nadpis: Mests ké divad lo -
St<.~dttheater - Város! sztnház, 
čo už samo osebe poukazovalo 
na problém nášho divadla. Bu· 
dava slúžila trom pánom, kto· 
rým ju mohla vydávať 1:1 prena
jímať mestská rada. Podobne 
rozhodovalo mesto l nad časťou 
divadelného fundusu, technlc· 
kého personálu, tiež nad tým, 
ako bolo divadlo vykúrené, 
osvetlené atď. Casta sa stávu
lo, že mesto prenaj!malo budo
vu na mimocl!vaclelné c ie le, 
napr. k oncerty, prednášky, t e
locvičné é(kadémie atď. V zmlu· 
ve malo vyhradené, že hla vni 
užívatelia (V. Jii'ikovský a O. 
Nedbal) budú hrať "opery, ope· 
rety, činohry, veselohry a fraš· 
ky úmerné umeleckým náro· 
kom mesta Bratislavy a jeho 
obecenstva. Riaditel mus! sú· 
strediť pozornosť na jmH na 
operné predstavenia". U :l z tej· 
to štylizácie vyplyvu, kto túto 
zmluvu vypracoval a že je viac
menej prekladom zmluvy, nkú 
mesto predkladala maďarsk~m 
zájazdovým spoločnostlum. 

Václav Jii' tkovs ký ako spolu· 
podnlkate! a spoluriad iteJ fJO · 

máhal O.. Nedba lovi svojimi 
skúsenosťami dodržiava ť pod
mienky zmluvy s Družstvom 
SND, mestom i ministerstvom. 
Tým sa Im ako koncesionárom 
dostalo trocha väčšej finančnej 
podpory a tak mohli občas vy· 
lepšiť scénickú výp ravu, resp. 
da f zhotoviť úplne novú. 

Václav J i ľikovský podujal sa 
v sezóne 1926-27 na réžiu Ma· 
dáchovej hry Tragédia človeka 
v Hviezdoslavovom preklade. V 
mladom L. Hradskom na~iel 
znamenitého výtvarnika, ktorý 
xlskal cen.né skúsenosti v práci 
s režisérmi. činohier a choreo
grafmi baletov. Teraz mu bola 
pridelená prvá samostatnlt scé· 
ntcká práca. k to rú vynikaj(ICO 
realizoval. Vedenie divadla prá· 
ve pri teTto hre poč!tal o s vtič· 

šou návštevníkov bra tislavs kých 
"starousadlfkov" - rnilovn!kov 
divadla. 2.ia1, ani tento maďar· 
ský autor, an i nád-herná výprtl · 
va, svetelné efek ty a dôkladné 
herecké naštudovanie nepr ivá · 
bili l epšie situované vrstvy oby· 
vateJstva clo hladiska. M!lšie 
mu boÍi pondeliíajšie a utorka· 
vé predstavenia nemeckých a 
madarských hercov, 1 keď čas
to nemali tak.ú umeleckú úro· 
veň ako slovenské alebo české 
divadelné predstavenia. 

Václava Jiľikovského neoch·a
dil ani ten to neúspech. Rozho· 
dol sa inscenovať Musorgf:!~é-iw 
operu Boris Godunov ( 10. 4. 
1927 ). Pamätám su na toto vel · 
kolepé a obecenstvom dlho očti · 
kávané predstavenie. Réžia V. 
Jil'ikovs kého výniku la 1ednot· 
ným slohom, na scéne domino· 
vali G. Wintersteinerom nama· 
Yované dekorácie vyhotovené po 
dohode s režisérom. Napr iek 
biednemu divadelnému osvetro· 
vaciemu parku docielil J!l'iko'v· 
ský vrcholné umelecké predsta· 
venie, ktoré bolo v súlade s 
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Vác!av Jifikovský v čase paso
benia v SND. 

hudobným naštudovaním B. Tvr· 
dého. l keď orchester a zbor, 
ktoré hrajú v tejto opere vý .. 
znamné miesto, boli čo do .. PDČ· 
tu malé, vypli sa k veJkému 
umeleckému výkonu. Podobne 
vynikali po speváckej a h erec· 
kej stránke aj všetci zúčastne· 
nf sólisti. Ak sa Jmkovský za
podieval u:l v mladosti myšlién
kou vybudovať osobitnú budovu 

' pre činohru v ·Prahe a neskôr v 
Ostrove, tým viac sa jej ujal v 
Bratislave. 

Koncom sezóny 1926·27 optit 
nadhodil Družstvu SND my!l· 
llenku výstav by budovy p t·e ~i· 
nohr u. Na razil však najmä v 
slovenskej autono!I_listtckej tla
čl Iba na upodozrievania, že 
chce v Bratislave utvoriť novú 
českú scénu ako konkurenciu 
SND. Družstvo SND sa predsa 
oqhodlalo vypísať v júni 1927 
súťaž s tým, že návrhy na vý· 
stavbu novej divadelnej budo· 
vy majú sa predložiť do 10. io. 
1928. Porota udelila tba 3. a 4. 
cenu a nlekolko odmien .. Mesto 
Bratislava venovalo pozemok, 
župa uvoľnila l m ilión korún 
do stavebného fondu. )iťlkovský 
sa s vervou venoval organizá
Cii prlpravných prác. Nukon!ec 
sa však plán výstavby neusku· 
točni!, pretože sa pôvodný roz· 
počet zvýšil na 12-f4 milió· 
nov, čo vo vtedajšej v~eobec · 
nej finančnej kríze nebolo 
únosné. · ' · 

Jil'ikovského myšlienku u:l 
nikto viac nespomenul. Bola to 
velká škoda pre slovenské p t·o· 
feslon~lne divadlo, ktoré moh· 
lo mať popri starej budove jed· 
nu novú, zodpovedajúcu yšet· 
kým umeleckým po:liadavkám. 

Václav Jiľi kovský znechutený 

t oJko zhoršila, že O. Nedbal sa 
kon_com sezóny · 1927 ·28 zriekol 
spolupo_dnikatefstva, k čomu 
dala podklad nezhoda s o r· 
chestrom, ktorý žiadal zníženie 
pracovného úväzku a zvýšenie 
gážf, čo podporovala i silná 
Onia hudobnikov v Prahe. far· 
cha vedenia SND prešla v bu· 
dúcej sezóne na V. )ii'ikovské· 
ho, ktorý sice pre zlú finanč: 
nú situáciu ťažko mohol súhla· 
siť s požiadavkou orchestra, ale 
očakáv.al poštátnerile alebo po· 
krajinčenle SND a tým aj zlep
šenie po finančnej stránke. O. 
Nedbal za te jto situácie pozval 
z Olomouca za šéfa opery svoj~ 
h o syn ovca Karla Nedbala a za 
režiséra B. Vilíma. 

VÁclav Jll'ikovský vidiac zhor· 
šujúcu ~a finančnú situáciu, ako 
l slabú návštevnosť v činohre 
a opere, vzdáva sa miesta sú
kromného podnikatefa. SND 
preb.erá Dru:lstvo SND s prlslu· 
bom ministerstva, že mu zvýši 
štátnu subvenciu. Napokon sa 
nič nezmenilo, lebo sub_vencia 
ostala pri čiastke l 200 000 ako 
za súkromného podnikateJa. 
Sklamané družstvo sa zrieklo 
vedenia a vzalo na vedomie tiež 
rezignáciu V. Jitikovského. 
Oskar Nedbal sa odrazu r ozho· 
dol op1lť viest SND ako sťÍkrom
ný podnikateľ, podporovaný 
niekoľkými členmi Družstva a 
skupinou hercov na čele s . J. 
Borodáčom. Medzi O. Nedbalom 
a V. Jil'tkovským nastali nedo
rozumenia najmä po tom, ked 
poslanec ). Sivák predniesol v 
pra:ls.keJ. snemovni (pri rokova· 
n l návrhu o poštátnení praž· 
ského NQ l také obvinenia pro· 
ti J! f lkovskému, že pri presu
dzovanl výstavby nove j divu· 
delnej budovy mal na mysli 
vlastné obchodné záujmy. )Iri· 
kovský vyc!til, že informácie J. 
Siváka pochádzajú z divadla a 
preto r. 1929 odišiel z Bratisla· 
vy do Prahy, -kde viedol ~!vad
lo a odtiaľ sa po dvoch rokoch 
vrátil do Brna, kde sa s tal riu· 
d itefom Zemského divadla. 

Nazdávam sa, že je potrebné 
oceniť orgftnizačné pôsobeni-e a 
umeleck(r prácu V. )il'ikovského 
tak v činohre ako i v opere 
SND. Pri b ila ncovaní nám vy· 
ch-ádzu overa viac kladných 
hodnôt, než zn čias jeho pô so· 
benia, k eď pre ustavičné na
pádan!e . b?li akoby ukryté v 
tieni jeho snáh. Nakoniec po 
odstupe času vidíme, že nemož· 
no v?>etky vyčítané l).edostat
ky pripfsať iba jeho osobe. T~:~k . 
ako u Nedbala, a nakoniec aj 
Drašara, vyplývali z nebla!tých 
sociálno-spoločenských a kul· 
túrnych pomerov, aké vt'ldy u 
nás_ panovali. 

Záber ll . . inscenácie opery Zla tt kohútik od N. Rimského-Korsa· 
kOYB (SND 1928 }. 
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upodozrievanim tlače i priamo . . 
v divadle, osobnými výpadmi cl 

skl amaný l časťou verejnosti. 
utiah ol sa iba k divadelnej ré· 
žii po česky hranýc'h h irn 1 Bo· 
govtč: Boží človek; Sh akesP.ea· 
ľe: Zimná rozprávka: l bsen.: 
Peer Gy nt l a po česky spte· 
vaných opier. Najprv naštudo· 
val Flbichovu Messinskú neves
tu ( 4. 2. 1928 J. ku ktorej no· 
vú výpravu navrhol Jári Ladve· 
nlca a dirigoval josef Vincou
rek, potom ruskú klasickú ope
ru Rimského·Korsakova Zlatý 
kohútik~ ( 22. 12. 1928 ) s di r l· 
gentom Kar lom Nedbalom, de· 
korácie l}.avrhol M. Urbancov. 
Je pozoruhodné, že uvedenie 
tejto opery vzbudilo veľkú po· 
zornosť n ielen u domáceho obe
censtvu, ale aj u viedenskeJ a 
budapeštianskej kritiky. 

Roku 1928 v spojitosti s po· 
štá tnen ím pražského ND rozví 
rila su v slovenskej tlaČ i zno· 
vu myšlienka poštá tnenia SND, 
Kompetentné úr'!dY všnk •li;J· 

bruli túto snahu slovenskej 1/e· 
rejnost i hlbšie n a vedomie. Fi· 
nančná si tuácia sa v SND na· 

Václav Jiťlkovsk·ý si zasluhu· 
je ocen enie za myšlienku vv· 
stavby novej d ivadelnej budo
vy · v Bratislave. ktorá je oo
dnes aktuá lna i za pi·ínos v ob
lasti opernej réžie v čase, k eny 
SND nemalo stá leho operného 
režiséra. Spolu s O. Nedbalom 
sa sn ažili za ťažkých pomerov 
~osiahnut širši repertoár čino
hry a opery v slovenskej reči, 
kvôli čomu rozširovali súbm·y 
nielen o schopných ochotnikov, 
ale n ajmä . anga:lovaním mla
dých a bsolventov Hudobnej a 
dramatickej akadémie, aby sa 
bratislavské divadlo stalo na-· 
ozaj slovenským a národným. 

Václav Jii'ikovský svojim! po
krokovými a vlasteneckými č in· 
ml na divadelnom poli bol tŕ· 
ňom v oku vládnúcim fašistom . 
Odvliekli ho preto clo koncen
tŕn čného tábora v Osvienč i.me, 
kde ho 9. mája 1942 popravili. 
l keď v SN D pôsobil len nie· 
kofko sezón, zaslúži si našo 
vďačnú spomienku, lebo mu ne
z iš tne venoval svoje orgamzač
né schopnosti a ume_lecké na
danie v rokoch najťažších. 


