
Snímka: CSTK 

V oblasti hudobnej kultúry sa čoraz viac uplatňuje mladá 
umelecká generácia skladaterov, koncertných umelcov a hu· 
,dobnýcf! publicistov. Prichádza do :llivota odborne a technicky 
pripravená, má svoje plány, predstavy a túžby, ktoré sú cha· 
rakteristické pre mladosť. Má, pravda, svoje problémy, a je 
to prirodzené. Ak sa majú mladi fudia správne orientovať 
a rozlišovať medzi tým, čo je skutočne novátorské a moderné 
a medzi tým; čo je módne, formalistické či dokonca ideovo 
srestné , je Ž·iadúce zdokonaľovať pôsobenie zväzu medzi mia· 

' dými umelcami a denne s nimi pracovať. V niektorých našich 
hudobných žánroch pociťujeme nedostatočne spracovaný obraz 
súčasnej doby i dnešného človeka. Vy sami ste hovorili o tom 
na národných zjazdoch. V tomto smere je namieste žiadať vý
raznejšie výsledky od umenovedy a umeleckej kritilty, najmä 
od každodennej kritickej a recenznej činnosti. l keď je v tejto 
oblasti pozitlvny vývoj, stále nie dosť aktívne a kval~fikovane 
pílsobi pri prebojúvanl marxisticko-leninských princlpov v 
umeleckej tvor be. 

Ustanovenlm celoštátnych umeleckých zväzov sme organizač
ne kodifikovali stav, ktorý je výslednicou historickej vzájom· 
nosti vývoja českého a slovenského umenia , a nielen umenia. 
Prirodzenou súčasťou tejto vzájomnosti boli a sú vrelé bratské 
vzťahy českých a slovenských skladatefov, českej a sloven
skej hudobne j kultúry. Slovensk! skladatelia, už od prvých 
tvorcov slovenskej národnej hudby - Ján Levoslav Bella, Mi
kulá!i Moyzes, Viliam Figuš-Bystrý, Mikuláš Schneider-Trnav
ský, si vysoko cenili a inšpirovali sa vyspelým českým h'udob· 
ným umenlm. V tomto duchu tvorili a tvoria aj súčasn! popred
nl slovensk! skladatelia. Ako hlboké vyznanie znejú slová 
národného umelca Eugena Suchoňa na prvom zjazde sloven
ských skladateľov: "My, ktor! tvorime novú hudbu, vedome 
nadväzujeme na tento l_lrahý odkaz. To, čo vytvoril Smetana, 
Dvol'ák, Janáček, sa d'alej zdokonaluje. Je tu Novák, Suk, je 
tu celá škola. odchovaná Vítezslavom Novákom. Novák a Suk 
sa obracali už i na slovenskú Judovú tvorbu. Tu sa začínaj-& 
spoločné vzťahy česke j a slovenskej hudby. Chceme viietci 
hovoriť jazykom súčasnosti , ale naiou prvoradou povinnosťou 
je nadviazať na tradlciu, .ktorá sa ukázala svetovou nielen 
z domáceho hladiska, ale aj modernou, a to vo svetovej re
lácii!" 

V rokoch socialistickej výstavby sa jednoznačne preukázalo, 
l c rozvoj českej a slovenskej kultúry je moiný len v jednote 
a vo vzájomnom obohacovaní národných kult6r pri reš.Pektu· 
vani oboch stränok tohto procesu. Dnes ide predoviletkým 
o prehíbenie a upevnenie vedomia p~vných spojiv umenia 
našich národov a národnosti, pt•ameniacich zo spoločných 
Ideálov, rieiienia konkrétnych úloh z jednoty a bratstva ndicli 
národov a národnosti. 

Sedemdesiate roky predstavujfa fýznamné obdobie v práci 
tvorivých zväzov a v rozmachu naiej kultúry vôbec. Prekonali 
sme neblahé dedičstvo kr izových rokov a zrodili sa mnohé 
nové diela, svedčiace o velkosti našej doby. Dnes pred ndlm 
'tvorivfm frontom stoja opifť velké, smelé a náročné úlohy. 
Z nich vychádza politika KSC, ktorá na svojom XVI. zjazde 
formulovala i zásady a ciele socialistickej umeleckej tvorby. 
Sme presvedčeni, !e konkrétnou oďpoved'ou umeícov bude no
vá tvorba, nová SVOjOU ľdeovou a utneieckou kval\!OU. 

(Z prejavu vedúceho delegácie úV KSC, čl ena Pred
sednfctva ÚV KSC a prvého ta jomnfka úV KSS Jozefa 
L en á r t a na II. zjazde Zväzu československých skla
daterov.) 
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Vyznamenaní u~elci 
Na návrh ústredného výboru 

Komunistickej strany Ceskoslo
venska, ústredného výboru Ná
rodného frontu, vlády česko
slovenske j socialistickej repub· 
liky, vlád Ceskej a Slovenskej 
socialistickej republiky a 
ústrednej rady odborov prezi· 
dent Ceskoslovenskej socialis· 
tiekej republiky k 1. máju 1982 
vyhlásil za 

ľa, za r ozsiahle skladateJské 
dielo usokej u~eleckej a ideo
vej úrovne. 

CESTNÝM TITULOM ZASLOZILÝ 
UMELEC POCTILA VLADA CSR 

V ODBORE HUDBY 
Prezident Ceskoslovenskej so· 

cialistickej republi~y udelil za 
vynikajúce tvorivé výkony z od
boru hudby 

koncertného ma jstra Bruna 
BEi:.CIKA, opernú speváčku Mar
tu ~fJHACovo, dirigenta tibo
ra HLAVACKA, klaviristu a pe· 
dagóga Jil'iho HUBIČKU hudob· 
ného ski'adatela Otma'ra MA· 
CHU, zbormajstra Miroslava 
MALtHO, hudobného skladate
fa Josefa VE)VODU a speváčku 
Helenu VONDRACKOVO. 

STATNE CENY KLEMENTA 
GOTTWALDA S CESTNÝM 

TITULOM LAUREAT STATNEJ 
CENY KLEMENTA GOTTWALDA 

NARODNtHO UMELCA 

zaslúiilého umelca Karla 
BERMANA, sólistu opery Ná
rodného divadla v Pra he, za ce
loživotnfi spevácku, režisérsku 
a pedagogickú prácu pre -č·esko
slovenskú kultúru a za vzor
nú reprezentáciu nášho umenia 
v zahranič!, 

prof. PhDr. jozefovi KRESAN· 
KOVI, DrSc., profesorovi Filo
zo~ickej fakulty Univerzity Ko· 
menského, Bratislava, za dielo 
Základy hudobného myslenia, 

CESTNÝM TITULOM ZASLúZILÝ 
UMELEC POCTILA VLADA SSR 

V ODBORE HUDBY 
hudobného skladatela La disla
va BURLASA, sólistu opery SND 
Pavla GABORA, sólistku opery 
SND Sidóniu GAJDOSOVÚ-HAL· 
JAKOVO, sólisiku Slovenskej 
filha ':.mónle Magdalénu HAJÓS· 
SYOVO a sólistku baletu SND 
Gabrielu ZAHRADNIKI1Vú-DE
MOVICOVÚ. 

zaslúlilého umelca Václava 
TROJANA, hudobného !Jkladate-

národnému umelcovi Vilémo
vi PitiBYLOVI, sólistovi opery 
Státneho divadla, Brno, za he
recký a spevácky výkon v úlo
he Dalibora na scéne Janáčko
vej opery v Brne. 

O cen en· e c s ty 
Magdalény 
Hajóssyovej· 

Snímka: ). \7avro 

Udelenie titulu zaslúžilej umelkyne, ktor9 od 
týchto dní Magdaléna Ha jóssyová pripája k svo j
mu menu, je ocenením významným. Nestoji však 
osamotene. Predchádzala mu Cena Slovenského 
hudobného fondu "za vynikajúcu koncertnú čin· 
nosť s prihliadnutim na vytvoren ie postavy Sophie 
v opere Hra o láske a s mrti od J. Cikkera" ( 1974 ). 
a Cena Zväzu s lovenských sk ladateľov "za vyni 
kajúcu interpretáciU a premiérové uvedenie ko
morných diel Z. Mikufu, M. Nováka a T. Salvu" 
(1977). Vo svojom novom pôsobisku, v Nemeckej 
demokratickej r epublike, kde je od roku 1978 
členkou berl!ns!teJ Státnej opery, zlskala Magda
léna Hajóssyová ďalšie prejavy uz!lani - dve 
ceny od kritikov, Národnú cenu NDR a titul Ko
mornej speváčky. 

Na profesioná lnej dráhe je Ha jóssyová čosi vyše 
desať rokov. za desaťročie je takýto rad uznani 
a cien , z ktorých srne pripomenuli iba tie na jvý· 
znarnnejš le, impozantn9. Taká je aj cest a, kt orou 
mladá umelk y!l.a prešla, také je i množstvo a roz
manitost umeleckej práce, ktorú za toto obdobie 
vykonala. 

Pripravená bratislavským konzervatór iom l Vy-

sokou školou m~zlckých umeni, profesorkamt Má
nou Smutnou-Vlkovou i Annou Hrušovskou pri· 
chádza Magdalén~ Hajóssyová v roku 1971 do só
·!istického ensemblu Opery Slovenského národného 
divadla a vstupu je aj na slovenské koncertné pó
cllá. Za sedem sezón v súbore zúročuje svoj ne
vš~dný talent a výnimočnú pracovitosť vo velkých 
a uspešných kt•eáciách - Fiordiligi v Mozartovej 
opere Cosi . fan tutte, Marienky v Predanej neveste, 
Dvoi'ákovej Rusalky; Elvfry v Donovi Glovannim, 
Sophie v Cikl<erovej Hre o láske a smrti i jeho 
Katar íny zo Vzkriesenia, Gounodoveí Margaré ty. 
Pucciniho Mimi a Beethovenovej Leonory. Stáva 
sa vyhľadávanou lnterpretkou oratoriálnej literu
t úry i piesl~ovej tvorby, jej široký repertoá r ob
sahuje diela klasické i si1časnú svetovú tvorbu 
a významn9 podiel v tl.om patr! dielam sloven
s kých autorov. Bohatá je jej spolupráca s gra
mofónovými; rozhlasovými i televlznyml štú.dia· 
mi. 

V roku 1976 hosCuje ako Pamina v Kaš likovej
Krombholcovej inscenácii Carovne j flauty v praž
skom Národnom divadle, neskôr ju tu vltaj(t ako 
Mozartovu Elvíru. Mlmortactne dobrý zvuk jeJ me
na v domácom hudobnom živote čoskoro preniká 
aj do zahraničia. Súbor berlinskej Státne j opery 
ju pozýva hosťovať na svoj zájazd do Japonska a 
v roku 19?8 jej ponúka trvalé angažmán. Tu na
študuje okrem iné ho ]aroslavnu v Borodtnovom 
Kniežati Igorovi, Evičk u vo Wagnerových Maj · 
stroch spevákoch, Agatu vo Weberovom Carostrel
covi, znova . sa s tretáva so "svoj im" a utorom -
Mozartom, ~tuduje Micaelu v Carmen, postavy 
opier Richarda Straussa - Arabellu a Grófku 
v jeho poslednej opere Capr iccio. S berllnskou 
operou vystupuje aj v zahran ič! , v poslednom 
čase často hosťu je aj na západonemeckých a ra
kúskych operných scénach. 

Prirodzene, že jej vystúpenia všlma si aj tamoj
šia kritika a n iektoré z je j hlasov prinášame 
aj pre slovensk9ch čltatefov, najmä pre t9ch, čo 
sl vystúpenia Magdalény Hajóssyovej na domácej 
scéne SND čl na koncertných pódiách nedajtt uj sť. 

Tak o jej Elek tre v Mozartovom Idomeneovi uve
denom v berllnskej Státnej opere H. H. Stucken
schmidt vo Frankfurter Allgemeine Zeitung ( 8. 5. 
1981] napfsal : "Hviezdami predstavenia boli M. 
Hajóssyová a E. Btichner ... Dokonalá v t ech· 
nike, dynamike a v zviádnutí mozartovského štýlu 
bola M. Hajóssyová ako Elektra, dramatickejšia 
vo výraze, než strhujúca J. Váradyová v ·salzbur· 
gu, s precftenými tónmi presvedčivej hlbky do
kázala urobiť z t ak trocha nevďačnej úlohy hlav
nú. pos tavu". W. Lange v t ýždenn!ku Sonntag (24. 
maja 1981 ) konštatuje: "Publikum búrlivo oslavo
valo zvukovo bohatý, dramaticky precítený, slo· 
vansky zafar bený soprán Magdalény Hajóssyovej". 
Dr. M. Frede v Der Mor gen ( 28. 5. 1981 l pf še: 
"Démonická, Žiarlivosťou do priepastne] vášne ve
dená Elektra Magdalény Hajóssyovej je na jvyni· 
kajú.cejšírn het·eckým i speváckym výkonom pred
stavenia". 

Rovnako kladn e piše t en istý kritik a j o jej 
Agá te vo Weberovom Carostrelcovi v Hamburger 
Abendblatt ( 16. 8. 1981 ), kde mimoriadne oceňuje 
je j " jemný, obdivuhodne rahko zne jú.ci soprán" . 

• 
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Súl'AZ O CENU BEETHOVENOVHO 

HRADCA vstupuje do svojho XXI. rečni
ka. Bohatá hudobná tradlcla hradeckého 
zámku zrodila šlachetnú. myšlienku uspo
riadať na Hradci cykl!ckťi súťaž o cenu 
Beethovenovho Hradca, zameranú na 
tvorbu L. van Beethovena. Od roku 1962 
sa v Hradci strie-davo súťaž! v odbo
roch klavlr, husle, violončelo a komorná 
hra. Zatial čo účasť kandidátov bola 
spočiatku veľmi skromná, dnes možno 
konštatovať stúpajÚcu úroveň, a to nie
len v kvantite, ale aj v kvaiite. V tom
to roku sa v df\och 13.-19. Júna bude 
súťažlt v odbore husle. Do sťiťaže sa pri
hlás!lo 84 huslistov, budú súťažiť v troch 
kategóriách. Slovensko reprezentujú: Ire
na Bezdťčková, Zuzana Kopasová, Milan 
Rigó, Silvia Velacká, Roman Sotola, 
(Konzerva tórium Bratislava l . Zlatica 
Benková, Peter Bulla, _Beáta Gregušová, 
Júlia Adamcová, Gaoriel Gulyáš, Miloslav 
Skuka l!k, Martin Sleziak, Peter Soušek 
(Konzervatórium Zll!na). Ľubol!l!r Burgr, 
Ja ros lav Capák, Vladimir Ljubino_v, Da
na Petzová (Konzervatórium Košice l, za 
VSMU Bratislava súťaží Ewald DaneJ. 
J edenásťčlennej porote bude predsedať 
profesor Albín Vrtel, vyznamenaný Za 
vynikajúcu précu. (JAn Pragantl 

PORADU SLOVENSKÝCH KONZERVA
TÚRI! zvolalo Ministerstvo školstva SSR 
do Bratis lavy na 4. mája t. r. Rladl
tellu škôl su venovali kontrole učebných 
plánov a Ich z jednoteniu. Súčasne roko
vali aj o možnos ti užšej spoÍupráce t9ch
tu ~ kôl , o sys téme prljimaclch ·skúšok, 
o vým~nných koncertoch a pod. 

Dr. ZDENKO NOV ÁCEK, CSc., poslanec 
Federá lneho zhromaždenia CSSR a šéf
reduktor nášho časopisu vystúpil ako 
s lávnos tný rečn!k n a oslavách l. mája 
v .Hlohovci. Pri t ejto priležitostí rokoval 
s miestny mi funkcionármi o ďalšom roz
voji kult úry mesta a o perspektívach 
hlohoveckého e mpírového divadla. 

SLOVENSKÝ HUDOBNÝ FOND v spolu
prác i so Zvlizom slovenských skladate
rov pripravil na april u máj besedy 
a prehrávky v KJube skladatelov: 8. IV. 
uvádzal dr. Igor Podracký skladbu Pav
lu Bagina Hudba pre sláčiky; 15. IV. 
predstavil záujemcom nové nahrávky Cs. 
rozhlasu z oblastí populárnej hudby Pa
vol Zelenay; 22. IV. bola ústrednou té
mou k besed e a prellľávke hudobnoscé
ni c; ká kompozlcla Sťastný pr inc od Jura
ja 1-l a tr ika , uvá dzal Igoi' Vajda; '6. V. 
s tretnu t ie ~ jl.lbilujúclm muzikológop1 dr. 
'I,(IBs\i!Pfrg_r)l . CJ.W~om, Lprlwa.v!la ~W.Í!-"íi 
Marczellová; na počesť jubilujúcich man- . 
že lov Si lv ie a Rudolfa Macudzinských 
u skutočnilB sa 20. V. beseda o význame 
8 zá s luhách oboch popredných interpre
tov a pedagógov, ktor ú viedol dr. Vla
dimil· Clžlk . 

SÚBOR SPEVOHRY DIVADLA JONASA 
ZÁBORSKf:HO v P1·ešove premiérova! 
23. IV. t. r. hudobnú komédiu Sediny pá
na Cesanovu - hudba: OlMich Smatera, 
libreto a texty: Miroslav Svandrl!k. In
scenáciu pripravili: Stanislav Fišer a. h. 
- réžiu, Stefan Adler - choreograf, 
akad. arch. Martin Brezina - scénB, 
Alois Vobejda u . h. - kostýmy, jan Bed
l'i ch - dirigent. 

ZA VLADIMIROM HORAKOM. V druh.ej 
polovici apríiB zomrel náhle a . nečaka
n e docent dr. Vladimir Horák . Po štú
diu na l;lrnenskej univerzite pôsobil v 
rodnom Kyjove, v Kroml!l'l~t. v Gottwal
dove H na po kon posledných 15 rokov na 
Kate dre hudobnej výchovy Pedagogickej 
fakulty J. E. Pur kynl! v Brne. Obdivu
hodne vedel spájať muzikologlckú eru
d lc lu so živou muzlkantskou praxou ako 
zborma jster, dirigent orchestrálneho 
združenia, organizátor koncertov a me
dzinárodnýc h kolokvll Musica viva, ako 
autor muztkologlckých štúdii, z ktorý~;h 
na jv!lč ~lu heu r ls tickú hodnotu má kniha 
o Františkovi Pivodovi. Pretože časf ži
vota patril svojmu slováckemu regiónu, 
už ako š tudent rád upravoval slovácke 
a slovenské plesne pre zb.orovél telesá. 
Moravsko- slovácke regionálne povedomie 
bolo mu preto vždy stimulom k tomu, 
aby s i vážil vo všeobecnosti celú sloven
skú hudobnú kultúru. Dožil sa len šesť
desiatky. - O niečo skôr zomrela ru 
dová speváčka Božena Sebetovská vo ve
ku 62 rokov, rodáčka z juhomoravského 
Podlužia, spolupracujúca vera rokov s 
Brnenský m súborom ludových nástrojov. 
S Jožkom Sever lnom ako častým part
n erom sa svojho času azda najväčšmi 
zaslúžila o popularizaciu najm!! .,doliíác
'kycti" ludovýc h piesní v celej našej vlas
t i. · (Jozef Tvrdoň) 

KRAJSKÁ SÚŤAZ HUDOBNÝCH ODBO
ROV ĽŠU VO VÝCHODOSLOVENSKOM 
KRAJI sa uskutočnila v dňoch 19.-21. Ill. 
t . r. v Ba t·ciejove. Ztact súťažili v sólo
vej hre na akordeóne a v akordeóno
vých duách , v sólovej hre ha dychových 
nás trojoch a v dychových duách rovna
kých nás trojov a v hre sláčikových sú
borov a orches trov . . Predsedom krajskej 
súťažnej komisie bol Ján Zabka, riaditel 
ĽSU na Sverdlovovej ulici v Košiciach. 
Jednotlivé súťažné komisie svorne kon
~tatovall vyššiu úroveň súťaže, než aká 

» 

bola pred tromi rokmi. Lepšia úroveg 
pripravenosti jednotlivých súťažiacich 
odrážala systematickú prácu Ich p,eda
gógov. Po skončeni súťaže sa konan se
mináre pre pedagógov jednotlivých ~is
ci.plln, kde sa analyzovali výkony ·súťa

žiacich. Súťaž bola po organizačnej strán
ke výborne pripravená, na záver, po 
odovzdan! diplomov a cien konal sa kon: 
c e r t vlťazov. (S. Fecskové l 

MLADÁ SLOVENSKÁ KONCERTN A SPE
VÁCKA Kamila Vyskočilová-Zajlčková už 

K súťažiam žiakov slove 
ko 7.ervatórií v rokt 9 2 

h 

po šiesty raz hosťuje s Toruiísk ým ko- Siedmy ročn! k sú taže žiakov s lov en- lin a l. MMé (Kos ice). Pa~t lechová ( Bt·a-
morným orchestrom v Polskej ludovej s kých konzervatóril, k tor ll organizuje Mi- ti s la va), Plvk11 ( Koš jce J. Pt'ochác ( Bra-
republike. Dňa 30. I. 1981 spievala ariety nis terstvo š kolstva SSR a s lovenské kon- ti s l i! vu). Slden ka (Košice l . šintá l ( Ží -
Monteverdiho, Purcella a Legrenziho, v zervatóriá, bol op !Iť vý bo rnou p r fl ež itos- lin<t J. Tokllr (Košice ) sa už väčšinou 

· dňoch 20.-21. VI. m. r. spievala Mo- ťou "nazt·t eť do k uchyne" mravč e j prá - zapísal i do ga lér ie náde jnýc h sloven-
zartovo moteto "Exultate, jubilate", účin- ce pedagógov konze rvatóril, ktor! majú skýcll Interpretov. Boli to p redovsetkým 
kovala na Festivale W. A. Mozarta, k torý pods tatný pod iel na formov.nnr a vytvá - víťaz~tvá n a konzervatoriálne) sú ťaži, na 
sa kona l v di!Och 29. Xl. - 1. XII. 1981 r an i Int erpreta čnej úrovne v s lp vens kom ziíklll cle čoho boli vy b ra ní na Prehliadku 
v Lodži, Pabianiciach a v Toruni. Tieto hu do bnom živote a pa r tici puj (] há da m ml11c! ýc h s lovenských in ter pretov do 
koncerty sn lmal a j po!ský t•ozhlas. Spo- najv!l~šlm die) om na budúcom profil e in- Tren čia n skych Teplíc , ale i do in ých, ce-
lupráca ~ torui'\ským orchestrom sa ja- terpretačných kád rov. Ze je to súťaž dob- loštiítnycti súťaži, k de potvrdili svoju vý-
vr ako vermt ús pešná. Umelkyi'\a zis ka- rá, to azda a ni netreba p rfzvuk ova t. Ze bornú l)rlpravenus ť . Zásady sú taže žlu-
la ďalšie pozvanie od polskej umeleckej má i svoje záporné strán ky [ a ktorá kov s lovenských konzerva tórií mot ivujú 
agentúry PAGAR] na máj tohto roku - súťaž _ nemá?) , i t o je dob re známe. Po d - i žiakov t ých odborov, ktoré sa sólís-
zhos tlf sa s ólového partu v Pergolesiho s tatné je to, že klady ďaleko prevyi:;u jú tick y menej u pl atiíUJÚ v koncer tnom ži-
Stabat Mater. záporné s trá nk y, kto ré čoraz viac a . viac vate. Mám pritom na mysli harfu, via-

K NEDOZI'ľ1M SEDEMDESIATINÁM ustupu jú do pozadia. Tu t reba zaspoml- lu, kontntbas, ale í niek toré sólisticky 
profesora bratislavského Konzervatória nať h lavne na " d emiurga" tejto súťaže. menej frekventované dychové nást roje. 
zas l. učitsla Gustáva Večerného pripravi- p r of. M. St rausza. ktorý bojova l za usku- Súťaž podporuje i rozvo j komornej h r y 
la š kola n iekolKo akci!. D!'ía 5. aprlla točnen ie ta kej súťBže a s tál pri zrode na jednotlivých školách , a to predovšet-
t. r . položilo vedenie š.koly a zástupco- organizačných zásad a· súťažného poriad- kým :->láčikového kvar tetu, dychového 
via sláčik.ového oddelenia kvety na jeho ku. Predsedn!ctva organizačného výboru kvinte ta· a k lctv!rn eho dua . V minulosti 
hrob na ctnto rlne v Slávičom údoiL Na súťaže, ktorý pt·acu je pri Ministers tvo dosiah'tl niektoré te lesá pozo ruhodnú 
piétnej koncertnej hodinke vystúpil je- š kols tva SSR, sa M. St ra usz vzdal ko n- u me leckú vyspel os ť a je len na škodu 
den z najlepš ieh absoiventov prof. ve- com minu lého škols kého roku, keď p io- vec i, Ž!l po sl<on<~ení štúd i! sa tieto te-
černého Ľudov!t Kanta a pedagógovu nlerske ro ky tej to sú ťa ž e sú už za na- lesti rozpadnú a nezúročia tú ve l'kll ná-
prácu a osobnosť úvodným slovom pripó- mi a s Ctťaž je pevno u s(t časťou umelec· mahu, ktorú ve.nova li komor nej hudbe 
menula absolventka večerného t r iedy kého života je dnot livých škôL Ani tohto, · 1u t ~ko l e. 
Jurina Szolga yová. ročná sll ť až nebol a výnimkou. V pos led - Organizačnému vý boru súťaže sa do-

nom čase za užlvnný úzus - pozýva ť Zil teraz nepodarilo h lbšie zainteresovať nn 
MLADÝ JUBILANT. Df\a 12. mája oslá- predsedov a podpredsedov porôt peda- ~(Jťaži Zvaz slovenských sklaclct terov, kto-

vU životné jublleum - šesťdesiatku - gógov a umelcov .z českých š kôl - . sa rý - ppd1a zásad pre tllto súťaž - má 
riaditel ĽŠU v Malackách Augustin · Jur- s tal p ra vi d lom p re organizačný výbor i mat záš titu né!d tiou, vyslaní zást upcov ia 
kovU!, významný pedagogický a kultúr- pri tohtoročných súťažiach. Podarilo sa sa ma jll zúčnstniť ro~ ovan ia o d bornej 
ny pracovnlk. Rodák z Malaciek po ma- z!ska ť renorpovaných pedagógov a ume- po roty s poradn ým h lasom. Zial, za tial 
tu rite na g ymnáZIU ( 1941 l š tudoval po- lee kých pracovnikov, ako n aprik lad: zas l. čl O i na jednej súťaži S(!_ nez (Jčastnfl i zá-
pri zamestna ni na bratislavskom Kon- umelk yt'\u Ma ri u )eremiášovú-Bud!kovú, stupcovia ZSS, čo je o to horšie, že je to 
ze rvatórlu husle a violu. Absolvoval. r. profesork u AMU v Prahe, zasL umelca slovenská súťaž so značnou frekvento-
1954 u prof. L. Hrdin u a stal sa jeho Mllana Ettlika, profesora AMU, docentov vanosťou diel slovenských skladaterov, 
bllzkym spolupra covníkom pri organlzp- pražskej AMU Jirlho Tomáška a Rudolfn pretože v sllťažných programoch sa P\'ia -
vanl hudobnýc h škôl na Slovensku. Naj - Lajdu, umeleckého vedúceho pražsk ých mo ráta ~ in terprot.áciou s lovenských 
prv pôsobil na novozaloženej VšMU ako komorných . sólistov Hube r t u Simáčka . skladieb. Na ilustt·áciu stačí uviesť , že 
pracovnlk re ktorátu a od ~ r. 195~ do · Ich n esmie rne poc tivý a ob je kt!vny pr !- len na tohtoročných sll ťaž i ll ch odznelo 
1956 na Poveren!c tve kultúry ako peda- stup k veden iu práce poroty bol rozhocl - 26 sk ladieb slovenských auto rov, ného-
gogic ký referent odboru škôl umelecké· n ým prlnosom to htoročných s(íťaž L Je vor !ac o ďalšieh naštudovaných cl ielaC.h 
ho smeru. Svoje organizačné skúsenos - len poteš ite lné, že icl1' názory na o r- takými žiak mi, ktorí sn nedost ali zo škol-
ti a schopnosti .však plne zúročil až po ganizačnú a umeleckú ú r oveií jed notli- ského kola na súťuž. Preto súťaž žiakov 
návrate do rodného mesta, kde za vyše · vých (lú ťaž ! sú vtac ako lichotivé. Vďa ka slo v en~k.ýc h konzervntóri! možno právom 
25 rokov svoje j doterajšej činnosti vy- tejto s polupráci s eeskými porotcami je zarad i ť medz i na jväčšie h udobn é ( kažďo-
oral pozoruhodnú brázdu. Už ako uči tel d nes možné q Íikom jednoznačne kon 'š ta - ročne sa o pa k u júce ) podu ja tie u nás, 
na ĽSU založil r. 1957 zo žiakov komor-· tova ť, Ze ume lecká špička slovenských pokia ! sa to týka uvedf.nia inšt rumen-
ný orchester, ktorý pod jeho vedenltn konzervat.órl! sa (tplne v yrovnáva so ses- tálnyc h d iel s lo venských skladatelov. 
zis k at popredné _umies tnenia v k.rajs~ých .. , , ... , t!:!'~k.9m! ... č,~~~ ýmt skolam!; ,., Ahq df'! f!., .. t,q_ ~.s-~.~ by n.e~ta! .. !lf-.~-~.a t.,"~ez, .. ~gvštrnnut.\1! 
i celoš tá tnych suťažlach. Keď s a sťal N a- kon~ta tova it všetci predsedovia porôt. a n t ltt skutočnost, ze prwmo n11 podnet 

, .d,iter,om ,, š~O!Y . jehot:~prvou snahou bol~ pričom n echýbali an i h lasy:, volajúce po tejto súťaže vznik l\ a vztJ.iká]l;l n ové n u-
skon;~.p.ll'lti.Z.O//llf .. ~EltM' jej odboryua.>.2l,a.-..J' L.J>zllvätltant' '~ódobnéj súťažl\'1 i p'ŕe 1 ~'če'ské'l''"d'O'b'ŕlé dle'flt_ 'stft'él2 ťyffi ,.'j)ľ'i aino pod pÓ!-
bezpečit pre _ne )<vallfikované pedago- konzervatór iá. Nás môže Jen tešiť , že sn r u je vznik nových s lovenských hudob-
gické s il y i vhodné pries tory. Do r . 1968 n ám podarilo uskutočniť d obrú vec, kto- ných -diel hl avne v tých oblastiach; kde 
sa mu podarilo založiť výtvarný, tanečný r e j základné klady sú v pravidelnosti, je ich nedostatok, alebo n ie sú vôbec;_" 
i literárno-drama tický odbor., čim sa ma- v pevných organizačných podmienkach Slovenský hudobný fond zatiar d'otuje 
tacká ĽSU s ta la jednou z prvých p lno- a v q obrel spolupráci pedag óg ov jedno!- súťaž tba ni ekolkými vecn ými cenami za 
organizovaných škôl na _Slovensku. Bol llvých Škôl. Súfaž žiakov s lovensk ých na jl epšiu interpretáciu diel slovenských 
s poluzakladate lom a zamete~ým propa: konzerva tórif má oproti mnoh ým iným sklaclatelov na zá kla de ná vrhu jednot-
gátorom koncertov MalackeJ hudobneJ umelecký m sú ťažl\}m i jedn u ,(Jedago- llvých sútétžných porôt. Zdá sa, že an i 
jar! (1965). ktore j 18. ročnfk pr~b_le?a g ick ú" výhodu v . tom, že všemožne pud- toto partnerstvo nie je dostatočné, pre-
v tomto roku. N!}. týchto koncertoc!l učm- poruje výchovno-vyučovacl proces na na- tože SHF má emi nentný záu jem na š í-
kovali najm!! pre mládež ešte ako štu- š tch k onzervatórtác ll a podporuje vy tvá - renl d iel s lovenských s kladate lov a na 
dentl dnes už renomovan! umelci Cernec- ranie jednotných hodnotiacich kritérif _ motivác ii vznikL~ nových s klad ie b. 
ká, Kákonl, Kramperová, Pazdera, _Sp~t- popri .. rešpektovani os obného poh l'a d u Retrospel1tí-vny poh ľad na súťaž žillkov 
kov·á, Tedla l ďalši. Ako aktívny vwhs- každéh o hodnotlte!a - pedagó gov škôL slovenských konzerva tóri! roku 1982 
ta stal s a členom kva_rteta mesta Ma- Tieto_ snažen ia podporuje v ýber súťažné- utvrdzu je· na še š lwly v poci t e dobre v y-
laclek, v ktorom príležttostne hráv \}1 aj ho programu, k torý vždy rešpek tu je konane j pr.á ce pedagógov a žiakov. Je 
nár . . umelec Martin Benka. Augustín _Jur · učebné osnovy, 1 spôsob zverejnenia vý- nesporným ús pechom budovan ia sloven-
kovič nevenuje svoje schopnosti a mtmo- sledkov súťaži , pri ktorom jednotlivé ško - s kého umelec kéh o školstva , že dnes d is -
riadnu agilnosť iba. vl~stnej ~kole. J_e ve- ly majú k d ispoz_lcil bodovacie tabu! k y p oml)eme tromi profesionálnymi školami, 
dúcim metodikom ~abmetu Ľ.Su Pľl 0~ - s hodnoten lm každéh o člena poroty. špe- na ktorýc~ pt·ncuj(t kvalifik_ovan i a za-
resnom pe~agogickom stredtsku Bratt- clalltou s(t posúfažné s eminá re ktoré n ielen ! pedagógovia, scho pn! pripravo-
s lava-vlglek, členom sekcie okresných vedú pr~dsedovla porô"t a sú povinné va ť ~ lakov pre náročné sllťaže, k toré sú 
metodikov ĽŠU pri Kra jskom pedago~ic- pre všetk ~ch účastnikov súťaže. vzp ruhou i meradlom zvyšujúcej sa in -
kom ús tave v Bratis lave, členom komtsl! Súťaže žiak ov s lovensk ých k onzervató- terpretačnej úrovne na Slovensku_ 
pre obsah ovú pres tavbu ĽSU, pre tva~- r il sa už pravidelne stávajú odrazovým 
bu nových učebných osnov a pre ko~ct- mostlkom pre slovensk~ interpretačný 
povanle podmienok celos lovenskej s_uťa:, d orast. Mená Buranovsk ý ( Zllina ) . Gaifln 
že r.Su.• Ako anga žovaný pedagogtcky (Žlllna ), Gytlptls ( Bratls iava J. Mintál ( Ži -

MATEJ LENGYEL, 
predseda organizačného výboru 
súťaže pri .Mš SSR 

pracovnlk je aj lektorom politického 
vzdelávania na ĽŠU , od r. 1965 poslan
com a od r . . 1970 predsedom komisie 
školstva a kultúry pri MsNV v Malac
kách. Je predsedom sekcie pri OV ZCSSP 
a pravidelne organizuje v rámci Mesia
ca zcss"p koncerty kyjevských konzer
vatoristov v Malackách. Ponri takomto 
pracovnom zaťažení sl nachádza čas aj 
pre svoje osobné záluby, ktoré pravda -
okrem aktlvne j športovej činnosti: troj
násobného majstra CSSR v streleckých 
puškových dlsclpllnach - úzko súvisia 
s jeho pedagogickou a umeleckou čin
nosťou: pre husllarstvo a fotografovanie. 
Od r. 1960 opravuje a udržiava nást ro je 
žiakov Školy (husllars tvu sa priúčal u 
O. J. Wlllmanna ) a jeho bohatý foto
grafický arch!v uchováva nejednu vý
znamnú osobnosť, fotografovanťí na kon
certoch alebo v súkromi po celej re
publike. (M. Kres~k) 

Ce oštát a pre 1ié a 

OPRAVA. v 8. č!sle Hudobného života 
v článku Martin Benka a hudba na 8. 
strane 41. riadok v druhom silpci zdola 
má znieť takto: ..... aj čelo, plšťalky, 
fujara a cimbal.' ' V tom istom čísle na 
str. 2 v rubrike Skola a hUdba: Celo
štátna súťaž v hre na akordeóne sa ko
nala v Hofovlciach (nie v Košiclach'ľ 
a žiakov M. Kobeláka a M. Kerekantča 
z Koš!c vyučuje prof. V. Cuchranová fa 
nie prof. Cuchran ). Autorom príspevkov 
sa ospravedlňujeme .. 

l 

s ove ského , b letu 
Výrazným úspechom vyvrcholila nie

kolkomesačná príprava celoš tátn eh o uve
denia slovenského baletu RIEKA od za 
s lúŽilého umelca Ba r tolomeja Urbanca na 
libreto autor a a d r . Stefana Merešša, 
CSc., ktoré p r ipravilo Konzervatórium v 
Košiciach, predovšetkým jeho tanečné 
oddelen ie a symfon ick ý 'orch ester š ko
ly (prvé p reds tavenie bo lo 25. marca 
t . r . l- Choreqg_rafiu vytvor il Csaba Sze
k eress, h udobne naštudova l Roman 
Skfepek, réžiu m al r iadtter školy d r. S. 
Merešš. Hudba hovor! zrozumi telnou re
čou, nie je kompl!k ovaná vo svojej kom
pozičnej sadzbe, d isponuje sviežou a p r i
s tupnou melod ikou, prirodzenou taneč
nosťou, rytmicky kódovaternou. Libreto 
sledu je Ideu rieky ako symbol opak u
j\Jceho •Sa . Zlvot kladie nástrah y Láske 

' mladej dvojice, k torá však napo ko n · 
pre!fsa len l'Polu vykroči prott p rúdu 
r ieky - prežiť svoje šťastie. Táto filozo
fická Idea je stvárnená v choreog rafii 
v ýrazovými , p rostriedkami, prispôsoben ý
ml l zohladňujúcimi rôznorodé vekové 
zoskupenie tanečn!kov célého tanečného 
oddelenia konzervatória a samozr e jme 

a j z toho p lynúcu tech n ickú p riprave
nos ť ,jednot li vcov. Rezerv y sa napriek 
tomu objavili v súvisl ost i stvárnenia. dy 
n amic ke j kl enb y hudobno-tanečných 
f ráz. V choreog rafick y ná ročnejšlch kreá· 
c lách sa predstav\11 abso lventi - poslu
cháči 5. ročnlka - najm!i výrazovo prie
be jná Kristina Zarubová, ďal ej Gabr iel 
Takáč a Ivan Kudláč, Stan islav Papčo, 
Tatiana Tkáčová a Jana Sabová_ V ďal 
šieh a bsolven tských v ýkonoch to boli 
Mária Molnárová, Ja rmil a Pinková a Má
ria Richtrová. V elast ickej pohybovo i 
výrazovo pružnej kreác ii upútali Igo r 
Holováč a ja na Blikavá, kto rých dopl
n il Igor Vr bél, všetko ž iac i _2 . ročnlka . 

Symfonický orchester kon ze rvató r ia 
pod vedenl m B_omana Sk rep ka pod~! veľ
mi se riózn y, h udobne prepracovaný v ý
kon .. Studenti .získali n ielen predstavu o 
prác i na 'pr ip rava cel ovečernej inscená 
cie, no svo jim zodpovedným p rístupom 
napln ili jej formu hodnotným umelec
k ým obsaho m. Slovenský balet Rieka 
spropagovalo 'konzerva tót·ium viacerými 
vys tú peniami v obvode mesta i v krctjL 

DITA MARENCINOVA 



zaslúžilá umelkyňa nlzettlho Dona Pasquala a Ves
petta a z Telemanovho Pimpin
nor;teho. Aj svo jimi vokálnymi 

Sid-ónia nárokmi [ lyricko-subretná ko
loratúra) boli pre i'ni akoby ši

Haljaková-Gajdošová 
té na mieru. Popri tom vytvá
ra Haljaková v SND · aj tri tra
gické pos tavy - Gi! du [v star
šej inscenácii Rigoletta), Vi o
I ettu z Travlaty a Straussovu 
Salome. Je j Gllda je oproti tr a
d!c!l menej krehká a menej pa
s!vna, s vokálnou dominantou 
v druhom obraze a vôbec vo 
vysokej polohe, Vloletta zasa 
excelu je vo finále prvéhÓ obra
zu účinn9mi v9škamt. 

Predstaven ie Mozartovej Ca
rovnej flau ty začiatkom sedem
desiatych rokov patrllo k tým 
najvydaren ejš!m v histórii oper 
nej produkcie Stúdia VSMU v 
Bratislave. Popri štýlovej Pa
mine M. Ha jóssyove j najväčšiu 
pozornosť pútala kreácia Krá 
rovnej noci Sidónie Haljakove j, 
bezpečná v koloratúrach n. s 
čisto vyspievaným trojčiarko
vým f v. oboch náro~ných 
áriách. Tento fakt sa ocei'!oval 
v kuloároch o to viac, že hlas 
mlade j a bsolventky z triedy 
prof. A. Hrušovs kej nepa tril 
jedhoznačne k typu ľahučkých 
a svetlých h láskov, ktorým vy
ťukávanie koloratúr . n erob! 
problémy, no ktoré sa sfr áca
jú v momente, keď I]la jú vy
spievať melodické oblúky v n lž· 
šich oktávach. A hoc! sa nesto
toži1ujeme s hlasmi, ktoré už 
vtedy hovorili o dramaticke j 
kolorattírke, ďalš!, dnes už ll· 
ročný vývoj umelkyne - só
listky opery SND - potvr dil , 
že Haljaková sa nemieni špe
cializovať a vyvíjať v rámci je
diného sopránovéh o odboru. j ej 
možnosti sú ši ršie, amblcle vyš
šie. 

Ak by sme mali charakter!· 
zovať Ha!jakovej hlas pomocou 
prirovnan! k medzinárodným 
zjavom operného spevu, potom 
by sme ho mohl! umiestniť kde
sl medz! dievčensky čistý a 
naivný tón Llny Pa!lughiovej a 
"verkosubretný" rozšafný hlas 
Anny Moffovej. Toto základn é 
ladet:lle si Ha ljakovej h-l as ucho
va l dodnes, pravda, rokmi jej 
tón ziska! väč šiu nosnosť, roz
šlr!l sa najmä vo vysokej poio
he. Technická prip ravenosť spo
lu s pr !r odnými danosťami hla
su, prieb.ojného,...jasnou fa rbou 
a sllou, jej umožňu jú popaso
vať sa aj s úlol}aml, ktoré by 
podľa· tradi čných kritéri! mal! 
zostať mimo jej možnost!. To, 
.čo jej hlasu zatla! chýba [s čim 
sa spevák väčšinou nar odi a čo 
sa dá zisk at len výnimočne ). 
schopnosť vyjad riť city in ter
pretovanej postavy nielen in 
terpretačnými "finesami", a ie 
aj samotnou povah ou tónu, to 
Ha ljaková nahrádza technicky 
suverénn·ym spevom a spon
tánnym, oduševneným a pria
močlarym herectvom. Uveden é 

Nas ledujúce dve sezóny sú 
pre spevá čku ak9misi oddycho
vými [z ôsmich premiér vytvo
rila jedinú väčšiu postavu v 
Brittenovej Zobr áckej opere, 
kde op!!t uplatnila svoje kome
diálne vlohy) a pr!pravou na 
sezóny ďal šie, v ktor9ch vytvá
ra päť významn9ch 'postáv v 
pí·emiértH h a indiv iduálne si 
doštuduje Musettu z Bohémy 
(pôvodne pre rozhlasovú na
h rávku ), Margarétu z Fausta a 
koncertne neskôr aj nn scéne, 

.\ko Musetta v Pucciniho Bo- sa predstavuje dokonca aj v 
héme. Sn!mka: j. Vavro lyricko-mladodramatlckom od

bore [ Madame Butterfly). J ej 
Rosina z Paisiellovho Barbiera 

charakteristiky umen ia Ha lja- i Mozartova Zuzanka z Figa ro-
kovej ju predurčujú na jednej vej svadby sú priamym nadvia-
strane skôr , k interpretácii zan!m na úspešné k lasicistické 
predromantickej než romant!c- kreácie z jej prvého. obdobia a 
kej opery (prevaha technické- patria k jej najväč š!m úspe-
ho spevu nad výr azovým ), na ch om. Menej príležitos t! posky-
strane druhe j k prevtelovanlu tuje pre jej typ hlas u moderná 
sa predovš etJ<ým do komických opera, no a j tu obohacu je re-
post!\v. Ba zdá sa__,_ že skôr než gister svojich postáv o grófku 
n ejaké úzko poiíaté vokálne Silviu z Urban covho Tanca nad 
hladiska dominantnou črtou plačom. Bezproblémovosť zv'lád-
všetkých jej najúspešne jš!ch nutiá vysokej polohy dokazuje 
vystúpen! je vitalita a spontán- Haljaková aj v Donizettiho Lu-
nosť ako protiklad pla ton!ckos- cii z Lammermooru a v dosiar 
t i a strohej disclpl!ny, t akže je j pos lednej úlohe [z polovice se-
hrdi_nky v operách mozar tov- zóny 1980-81 ), v Massenetove j 
ských čias, v pa rtitúrach znač- Manon, kde st rháva pozornpsť 
ne difer encované od postáv ro- na seba v okázalej gavotte . . v 
mantickej čl veristickej opery, oboch posledne menovaných 
sú v jej interpretácii bl!ženca- operách sa plne prejavuje jej 
mi. schopnosť sústrediť sa a zaujať 

Prvá polovica spevá čkinej do- v najefektnejšlch pasážach spe-
terajšej činnosti v SND je ob- váckeho partu. Prevláda júcim 
zvlášť bohatá a popri niekoi' dojmom z jej prednesu ·scény 
kých _epizodických postavách a šialenstva Lucie nie je napr!:. 
účasti v piatiCh operných in· klad .. elegancia a grac!óznosr 
scenáciách Ceskoslovenskej te· kolorat(try, ani hlboký psycho-

levizle ( Lortz!ng, Paisie!lo, Bach, logický ponor, ' ale jednoducho 
Haydn, Mozart) ju tvor! osem efekt z úžasnej intenzity a fa-
veľkých kreácii v r okoch 1971- r ebnosti záverečných extr ém-
76 . . Pove~Iu . Fre.šovej Ľadpvej . _ n_yc~,. v 9š~~- ,,1 , •. 
princ-eznej z -opery . Martin , a , .. . Sidón!a. , I-Ja-ljaková-Ga,jdo~ová,;t;, •J _, , 

slnko to bol! štyri charaktero- n arodená v Tr. Teplej, štu.do-
vo značne bl!zke postavy - ·že- val a na Státnom k onzervatóriu 
ny š ibalské, koketné, vyzýva- v Ziline a na VSM U, od roku 
vé, optimistické: Despina z o pe- 1971 je sólistkou opery . SND, 
ry Cas! fan tutte a Zerlina z od mája 1982 je zaslúžilou 
Dona Giovanniho, Norina z Do- u melkyi'lou. VLADIMIR BLAHO 

Uznania Pavlovi Cáborovi rá mu od útleho detst va pri
rástla k s rdcu a jej vernou 
bezprostrednou interpr etáciou 
rozdáva optimizmus l pr!jemnú 
pohodu. Preslávil ju na nespo
četných zahraničn9ch zája~
docl} s mnohými popredným\ 
folkl~rnymi súbormi. j eho na
hrávky , v rozhlase, v telev!zii, 
mnohé vystúpenia na vidlek_u, 
kde ludová pleseň má stále hl· 
boko zapustené korene , platne 
hudobného vydavaterstva Opus, 
účinne propágujú toto naše veľ
ké n árodné i kultúrne · bohat
stvo. j e laureátom dvoch sve
tových festivalov mládeže a š tu
dentstva vo Varšave a vo Vied
ni, ús pešne absolvova l medzi
národnú súťa·Ž vo w aleskom 
Langolene. Nie je mu cudz! ani 
náročný žáner klasickej opere
t y. Tenorové árie z diel Lehá
ra, Kálmána , Strauss a, Nedba
la a Duslka nahra l nedávno na 
plaťiíu vydavatefstva Opus. 

Tie prvé sa začali už n a sú
ťažiach Ľudovej umeleck ej tvo
rivosti v p·ovojnových rokoch. 
Vtedy bol ešte sólista opery 
SND, zaslúžilý umelec Pavdl 
Gábór školá kom v rodnom Va
r!ne a so súborom Sekera , kto
rý tvorili jeho vrstovnici zo 
školy, sra l sa známy po celom 
okol!, zakrátko l vo väčš!ch 
mestách; k de zvyčajne vyhrá· 
val!" prvé ceny. Tam ktorýsi z 
odbornlkov zaregistroval, že by 
bola škoda nevyškoliť Gáborov 
zdravo znejúci n ádejný tenor. 
Tak sa "Ciostáva n a bratislavské 
konzervatórium a neskôr 1 na 
VSMU do triedy prof. Kor!n
sk"ej. Zo zanieteného interpre
ta n ašich Iudových piesn! sa 
kryštaiizuje speváK súc! zvlád
nuť aj tenorové pa rtie väčšieho 
rozsahu. Ešte cez vysokoškol
ské štúdiá bol angažovaný za 
sólistu opery SND, absolvoval v 
roku 196Ó Lukášom v Hublčke, 

. predtým ešte vytvoril a rest a v 
lflgénll na Taurlde, Ottav!a v 
Mozartovom Don Glovannlm, 
Triquetta z Ca jkovského Onegi
na. 

Prvým krokom na bratislav
skej opernej scéne bola epizód· 
na úloha ba letného majstra v 
Pucciniho Manon Lescaut, kde 
uplatnll najmä svoj vrodený he
recký talent, pohybové a taneč
né schopnosti. Stáva sa sporah
llv9m lnterpreto.m lyrlckých t e· 
norov9ch úloh, často kom!c
k9ch, ktoré stvárňuj e s premys-t 
lenou koncepciou, v snahe vy
zdvll:mú! ich špecifickú índlvt
dualltu. Velk_ll pr!ležitos! do
stáva v roku 1966 úlohou Alber
ta Herringa . z ,rovnomenn ej 
Brlttenovej opery, ktorou si zfs, 
kal sympatie publika l odbor
nej kritiky. S umeleckou pre
svedčivosťou stvárnil nielen ná
ročný part, ale l v každom z 
troch dejstiev odlišnú tv.ár tej-

to postavy. Podobne pristupuje 
a j k Vaškovi, u ktorého· sa sna
ž! vyzdvihnúť n ielen momenty 
vyvoláva júce úsmev mi tvári 
publika, ale vykresruje. ho v ce· 
l ej jeli.o zložitosti a konflikt
nosti. Brilantný s pevácky V9· 
kon, ktorý tu podal, ho opráv
n ene zaraďuje k na jlepš!m 
predstaviteľom tejto úlohy v 
histórii sloven ského vokálno-In· 
t erpretačného umenia. S pri
liehavým štýlovým, výrazovým 
a dramatickým akcentom stvár
nil fa lošného priekupnika žien 
Sporting Lifa v oblúb~nej in
scenácii Gerschwi;novej opery 
Porgy a Bess. Postupným hlaso
vým vývojom sa dosté,_vá z buf
fóznych a ch arakt erových pos
táv i k ú!Qhám spinto-odboru. 
Naštudoval Pinkertona z Mada
me Butterfly, Alfréda z Travia
ty, v sezóne 1973-74 pdspieval 
náročný a vysoko položf;lný part 
Ernesta v Donizettiho Don Pas
qualovi. Pri pr!ležitosti 60. vý
ročia založenia opery SND sa 
opäť st retáva s Lukášom v s-láv
nostnej inscenácii Smetanove j 
Hubičky. úlohu Jur ka z ludové
ho prostredia opery Cert a Ká
ča, obdarenú jadrnou dvorákov
skou melodikou naštudoval v 
minulej divadelnej sezóne. V
júni t . r. h o čaká velká pr!le
žitost v podobe Ferranda v Mo
zartovej opere Cost fan tutte, 
ktorú uvedie súbor SND na zá
ver tohtoročnej divadelnej se· 
zóny. Bolo by možné menovať 
aj dalšie ú lohy, ved za svojho 
pôsobenia v SND ich stvárnil 
okolo 60. Neobišiel ani pôvod
n ú domácu . tvorbu [K r ú pÍl z 

, Krútňavy, Gajdoš!k z jura Já
nošika, Predstav zo Svätoplu
ka, atď . ). 

Mnohostrannú umeleckú čin· 
nosť Pavla Gábora si nemož
no predstaviť bez' propagácie 
slovenskej rudovej piesne , kto-

Spieval a hosťoval ta kmer po 
celej Európe i v zám or! (ZSSR, 
NDR, MĽR, BĽR , juhoslávia, 
NSR, Francúzsko, Anglicko, Be· 
nelux, Grécko, · Cyprus, Kana 
da, USA, atď.). VIac mesiacov 
pôsob!l v h ambursk ej operete, 
kde h o apga~oval! do úlohy 
-princa Orlowského v ~trausso
vom Netopieroyl. Zaslúžilý u
mel ec Pavol Gábor je vedúcim 
umelec"kej s kupiny SND, ktorej 
základ tvoria jeho viacer! po
predn! §_~!Isti, ktor! počas dlho
ročnej činnosti prlprav!ll vlace-. 
ro. monotematických literár no
hudobných programov, najmä k 
našim významným politickým 
výročiam. Sú pris tupné a zro
zumltelné rôznorodému publl· 
ku, . žán rovo i umelecky vy_vá
žené, vždy s pr iazn!v9m ohla
som najm!! medzi mládežou. Za 
vysoko angažovanú umeleckú a 
politickú činnosť dostal Pavol 
Gábor viacero rezor-tn ých vy
znamenanf a oceneni. 

JOZEF ,TOMA 

Hudobný s kladater Lad i~lav 
Burlas ziska! titul zaslÚžilé-tio 
umelca. Mám sa priznať, že ne
byť tohto faktu, možno by som 
tak skoro nebol dostal impulz 
vrátiť sa k jeho dielu ako k 
celku, načrieť do vlastn ých 
predstáv a názorov o 11om? 
Skrúšen e pr iznávam. 

Z čoho teda vlastne čerpáme 
presvedčenie o kvalitách a sme
rovani práce toho druhéh o, keď 
proti -procesuálnosti , spo jitosti 
toho, čim sa prehrýza umelec, 
stoji iba naša sporadická s kú
senosť, občasný dotyk? _le kryš · 
!alizácia obrazu o druhom za
búdanlm nepodstatného a podr
žan!m typického? Alebo je to 
l en náh odná. hra súvislost!, 
ovplyvnená n avyše vzájomnými 
sugesciami a sklonmi o všet
kom vytvárať· mýty, všetko ná
l epkovať a zaškatulkovať (aby 
sa nám t o nepoplietlo)? 

Pri pr!ležltosti spoločenského 
ocenenia Burlas ovej skl adateľ
skej práce som si usporiadal 
malý koncert a zahral som sl 
niekoJko jeho diel tak, ako 

MÓ MAL ' 
BU ASO SK 
,KON'C 

chronologicky vychádzali z je
ho · tvorivej · dielne. Tých tJár 
hodín, strávených v pozlci i po
slucháča·, som sa nesnažil krie
siť staré "do jmy, potvrdzovať si 
svpj_e vlastné sta ršie výrok y a 
úsudky. Nech al som Bur}asovu 
hudbu sebou prechádzať ako 
defilé. Nestál som pri tom na 
tribún e, Iba n a chodnfku -
ved nie som profesionálny kri
tik , iba kolega-skladater. 

Prvé, čo ma zaujalo, bola ref
rénovitosť určitých situáci!, at
mosfér v9razových gest. Pozná
me to z prezerania fot ografii: 
"Tu sl tak9 prirodzený, ako· ži
v9, . taký, aký si - tu sa akosi 
nepc;:.dob~š ... ": _ Pre mňa ni).J· 
kra jšia , vnútorne na jprežlare
nejšia podoba Burlasovej hud, 
'bY·' trlá · lt\r'U-k' · !ltií1člkovej ·praVé' ' 
niencie. Nemysl!m ani tak oh
·ňostroj hmatov, razantn9ch a 
určite zasvätených zásahov slá 
čika do pokorných strún , ako 
skôr celkom jednoduchý, či lep
šie: jednoznačný spev, možno i 
tichý nárek jedného, a le l mno
hých hlasov. Tento zaznie
va z mnohých miest v l. i Il. 
kvartete, takmer z celého III. 
kvarteta, zo zákuti vzletnej a 
ušJachtilej exhibicie Koncertne j 
sonáty pre hus le sólo ... A nie 
je to · len v speve . - 1 sp~sob 
tvarovania, formulácie hudob
ných obrazov lyrického s mútku, 
nežnej, sústredenej kontemplá 
cle sa v Burlasovom diele ref
rénovite vracia, vÚly trocha 
posunut9 zvolenou technoló
giou a aj mierou udomácne
nosti sklaclatela v nej. V tomto 
ci tim ja podstatu Burlasovho 
smerova nia k sebe, do vlastné
ho jadra, i to, čim sa presa
huje. V tom je, presnejšie po
vedané, podstata úsilia, ktor9m 
prerastá cez seba, ktor9m sa 
vnútorne zdokonaľuje, lebo tu 
určite nejde len o prita kávanie 
vlastným prirodzeným s klonom, 
o súkromnú bolestlnsku "va
tlčku". Potvrdzuje to dramatic
k y poňatá Hudba pre husle a 
orchester. Tam akoby Burlas 
zámerne viedol poiemiku, ost rý 
spor o svoje meditat!vno-lyrlc
ké ťažisko, alebo dokonca pro
t i nemu ; a koby guJometnou 
paibou razantne fa r ebne a 
rytmicky profilovaných orch es
t rálnych tvar ov rozmetával 
vlastnú túžbu po pokoji a kon 
centrácii, stelesnenú v husl!ach. 
Tie s ú v te jto skladbe nielen 
púhym hlasom, generátorom 
hudobného materiálu, a le ak"o
by samostatnou dramatiCkQu 
postavou. 

Narazil som 1 na takú "foto
grafiu", na ktorej akoby sa Bur
las nepodobal. Nielen že na se
ba, ale ani na obraz, ktorý som 
si vždy o ňom ako-tak udržo
val v povedom!. Concertino pre 
dychové nástroje a biele som 
počul na premiére v Košiciach 
začiatkom sedemdesiatych ro
kov. Vtedy som si o ňom po· 
myslel zhruba toto: zaujlmavá 
štruktúra, neošúchaný zvuk, 
originálna forma, azda trochu 
kožené. Celkom som zabudol na 

výraz - je tvrdý, útočný, nie
kedy až kŕčovito sústredený nn 
,.op racová vanie" materiá"l u. Až 
teraz s om oceni l, korka vôle 
po prekročení vlastnej vnútor
n ej determinovanosti J.!'l v te jto 
Bur!asove j skladbe. Azda je 
dobr e mať v a lbume aj takéto 
obrázky. Provokuje t o uvažovať 
o veciach z iného konca. Neraz 
sa ml potvrdilo, že t akáto maž· 
nost pr!stupu ,.odinakiar'' býva 
nielen na jzretelnejšfm potvrde
nlm cesty zauž!vane j, a le aj 
spresnen!m súradn!c samotn éqa 
ciel a. 

Hral som si aj ni e~oľko Bur
lasových zborových diel. je ml 
bl!zka jeho úzkostlivá obava o 

· zreternošť 'verbálne j zl ožký po
solstva. Slovo sa nesmie stľa-

. tli!: . jtl" také ťaŽké, závažné .. . 
Tiež som sa potýka! .so žulou 
Rúfusových básn1. O nič ľah
šie to Burlas nemá· s Relselom, 
či s Novomésk ým. Pr! starost
live j deklamácii-, pr! údernom 
vypovedan! textu cez zborové 
médium sa ceiá mohutnosť emo
cionálneho gesta zvykne presu
núť do vert ikály, do harmonic
kých účinkov. Do nich je za
kliata k rása Zvonov, č-l cesta z 
mučivej neistoty k hymničnos·
ti Siestich básni lásky, prostá 
apelat!vnosť skladby Dobrý 
deňl l s ústredenosť rúfusovské· 
ho je ticho už . .. Pr! všetkej 
ú cte k skladatelovej zbor ovej 
tvorbe c!tim [opaku jem: s ver
kou osobnou účasťou] za spô
sobom, ktorým sa zmocf\uje 
t extu, ale už aj v jeho. púhej 
voib"e, neistotu č l oveka a umel
ca, ktor ý vel mi dobre pozná aj 
r acionalistické, lntelekt!Jálne 
cho<;ln!čky k svo je j múze, a pre
to ju môže niekedy pristihnúť 

aj n epripravenú. LebÔ ona nás 
z tých s trán vlastne nečaká. 

Môj malý súkromný burla
sovsk9 koncert je t9mto vyčer
paný. Co dodať? Ladislav Eur
las sa vo svojich 55-tlch ro
k och dočkal, nes porne zaslúže
ne, vysokého spoločenského o
cenenia. On säm, ako akt!vny 
nielen skladater, a le a j muziko
lóg a pedagóg najlepšie vie, že 
m!ľniky na ceste umelcn, tie 
naozajstné, kladie sám život a 
ten sa zdá byť vermi nevyspy
tatefný, ak čakáme nEJ_j akú zre
ternú a pravidelnú navigáciu. 
Priznanie zásluh ak o vyjadre
nie a kejsi "kolekt!vne) vôle" 
spoločnosti má preto určite 

na jmä ten zmysel, aby sme sa 
nad dielom a osobnosťou Laca 
Burlasa hlbšie zamysleli, ne
uspoko jili sa s kašlrovanou zá
sobou ziskaných prEI'dstáv o 
fwm, a tým si lepš ie, autentic
kejšie osvojovali h odnoty, ktoré 
nám vše tkým priniesol a stále 
prináša. 

JURAJ HATŔIK 
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SLOVENSKA 
FILHARMONIA 

(1. a 2. IV. 1982) 

V drmnatur..gii tvorba novoromantikov a hosťovanie 
českých interpretov charakte rizovali dvojicu týchto po
dujati. Z dirigentského p re javu zasl. umelca Zdeňka Koi
lera mohli sme postrehnúf odlišné uhly pohiadu na dve 
programové symfonické básne. V prípade Dvofákovej 
symfonickej básne Holoubek, op. 110, vzhľadom na pa· 
ralelné nahrávanie pre Opus, išlo o optiku, ktorej jed
notlivé úseky predstavovali ustálený, konečný tvar, a ako 
také ich aj pos udzujeme. Perspektíva zvukového zázna
mu nútila Koš le ra pracovať na čo najvybrúsenejšorn 
tvare partitúry, a tým sa akosi to špecificky hudobné 
o citalo neraz na vediajšej kolaji. Toto konštatovanie 
vzťahujeme predovšetkým na úvodný ús ek smútočného 
pochodu, ktorý _z hladiska volby pr lllš pomalého tempa 
bol takmer za hranicou poslucháčskej vnlrnacej schop
nosti. A takto sa z llnie stala plocha, ktorá však -
priznajme to - pln ila funkciu navodzovať istú medi
tatívnu atmosféru. S pr avou, dvoi'ákovs ky široko rozo
splevanou melodikou tva rova l Košler už úsek Iúbostnej 
scény, ktorá i z hladiska opriadania sprievodnými ná
strolovými hlasmi niesla znaky citového osobnostného 
zaangažovania. '!'ažisko prínosu dirigentovej koncepcie 
nachádza sa podla nášho názoru v ús ekoch nasledujú
cich . Tu totiž hudba líči konflikt svedomia, ktorý vy
ústil do tragédie samovraždy l v záverečnú očistnú ka
tarziu. Tu zažia r il Košlerov vkus, zmysel pre poetický 
náboj a rozvážne dávkovanie výstavby dynamickej for
my. 

V symfonickej básni Richarda Straussa Smrt a vykt\· 
penia, op. 24, Košler zohladňoval skladateiov typický 
novorornantický patetizmus, Intenzívny príval citov, 
vzruch, ktoré premietal do spontánnejšie vyznievajú
c ebo hudobného prúdu. Ak v Dvoi'ákovl vládlo sústre
denie sa na detail, vychutnávanie krás y rnenšfch plôch," 
pričom v tomto úsil! akoby ceiková llnln miesta mi vy
stupovala z optiky tvorivého pohľadu, v Straussovi sa 
Koš le r zameriaval ~a muzikantský globál. Používal sý· 
tej šiu dynamicko-výrazovú paletu orchestrálnych fa
rieb, pri čom dokáza l zohľadniť aj - pre Straussa menej 
typické - zamys lenie sa nad otázkami zmyslu života 
a smrti. 

Bohuslav Matouiek sn predsta vil v neľahkej pozícii 
sólistu populárneh·o Koncertu D dur pre husle a orches· 
ter, op. 35 od P. l. Cajkovského. C!rn je totiž nejaké dielo 
známejšie, v drama turgii fre kventova nejšie, o to ťažšie 
dokáže u melec nájsť si k n emu svojský, osobitejši pri
stup, vyhma tnúť ten uhoÍ optiky, v ktorom by pripadne 
zažia rili aj nové polohy. Situáciu interpreta sťažujú aj 
grnmopriemyslom ~afi xované koncepcie špičkových 
umelcov, ktor! zdvihli Jatku náročnosti priliš vysoko, 
a tak nie len odborník, nie aj la ik potom v duchu porov
náva , na základe toho i hodnoti výkon umelca na kon· 
certnorn pódiu. 

Matouš ek sn· usil'oval · - n· na- · llmohýeh miest ach sa 
mu to skutočne aj podarilo . - vyyážiť tvorivý vklad 
s vlrtuózno-technlck·ými nárokmi. · Pomer~e , presvedčivo, 
1 ked nie bez rezerv, ponára! sn d'o lyricko·kantabil· 
ných partii v prve j, al e najmä v strednej pomalej Canzo
nette. v oblasti lyriky podarilo sa mu nájsť, alebo 
prin ajmenej veľmi tesne pribllžiť k ob jektívnemu zapo
jeniu svojho ja do formovania llnie. Skoda, že v tech
nicky vyh rotenejšlch _úsekoch ch ýbala jeho hre miesta 
mi Istota - na úkor dojmu z presveclč ivejšej suverenity 
a tVOI'i vého nadhľadu nad dielom. 

(15. a 16. IV. 1982) 

Celú prvú polovicu te jto dvojice koncertov zaplnila 
tvorba W. A. Mozarta. Vedúcimi zložka mi dirigentského 
.rukopisu Libora Peška pr i tnterpretácll tohto autora sú 
neot raslt eľný, rovnomerne plynúci r ytmický tok a spo
ľahlivé technické vypracovanie orchest rálnej sadzby a 
s n imi súvisí aj zreteľná art ikulácia hudobných fráz. 
Jasne ohraničené kontúry, pevný rytmus, bezpečné tech 
nické a n ajm!! zvukové vypracovanie tvoria potom s po
ľa hl iv o fungujúci odrazový mostík , n_a ktorom Pešek bu· 
d u je umeleckú nadstavbu svoj ich výkonov. Prvým zna
kom špeciťickostl jeho interpretácie je pružná spevnosť , 
ktorou poznačuje motivickú prácu viedenského majst ra. 
Táto črta je konštantná, a to bez ohľadu na rýchlost 
pohybu, v ktorom bud obný tok plynie. Kanta bllítou sn VY· 
znač ov ala aj taká šu m ivo živá s kladba, akou je predo
hra k opere Figarova svadba (KZ 492 l- Pod Peškovou 
taktovkou nepredstnvovala len púhu exhib!ciu presn osti 
súhry, a le predovšetkým pr iezračnostL, jasu, optimistic · 
kého s pádu a v dyna mickom parametri i typick é"ho mo
zartovského striedania s vetla a tiei'ta . 

juhoslovanská umel k yňa Irena Gralehauerové pristu
puje k Mozartov! (Koncert pre flautu a orchester D dur, 
KZ 3!4) s n efalšovanou úprimnou citovosťou svojej mla
dosti, pričom svoju prirodzenú muzikalitu a tvorivú dls · 
cipl!nu stotožiíu je so svet om Mozartovej hudby. A to 
je závidenia hodná devíza, ktorou očnrováva obecenstvo, 
in špiruje orchester a zo~lna zaslúžen ý úspech. Vyzdvl~
nlme a j "spoľah livé naštudovanie sólového partu spamäti, 
čim sa je j pr!stup Hši od výkonov n ašich dychá rov. 
Práve on sta l sa základom pr e rozv!janie Iskrivého pri
stu pu, nezlyhávajt1ceho tva rovania uasáži, vychutnáva 
n ia dynamických nuansf, čo všetko s poluvytváralo n e
opakovateinú syntézu radostného, bezprostr edného mu
ziclrovania. 

Aj Pešek naštudova l a dirigoval záverečné č!slo pro-
' gramu - Bt·ucknorovu 7. symfóniu E dur - spamäti. 
Širokoklenuté oblúky brucknerovskej faktúry býva jú 
vždy previerkou interpretovanej sch opnosti udržať napä
t ie velkých plôch a súčasne nastofu je problém: _yypra· 
cova ť kompozičn·i1 motivickú prácu v partitú re t ak, a by 
logicky, účinne a presvedčivo zapadala do monumentál 
n eho celku. u dirigenta sme n ajviac obdivovali jeho 
zmysel pre mieru. Správne dávkoval citový vklad, ne
prehnal pátos, dramatický akcent i po~oj lyriky. Peškov 
m uzikantský inštinkt a inteligencia diktovali mu správne 
proporcie t ýchto zložiek . Jeho prlstup k Brucknerovl vy
značoval sa syntézou vznešenost i, elegancie, ale aj muž
n e j rozhodnosti a nástojč ivosti. Postrehli srne menšie 
znkol!sanie v druhej i vo finá lne j časti; i tvorivá sila 
Peškovej osobnosti nevystačila s dychom pri širokoro
z osplevanom Adagiu. Vcelku to však bola Interpretácia 
presvedčlvá , nabitá tvor ivou energiou a 12ravým rnuzi
kantským vzletom. VLADIMIR ClžiK 

"Záujmová činnosť dnes pred
stavu je významn(! zložku kultúr
no-osve tovej, politicko-výchovnej 
činnosti, pôsobiacej nielen na jej 

· samotných noslte lov - členov sú· 
borov, umeleckých tvo rcov, ale a j 
na jej potrebných konzumentov -
divákov v hladlsku. Ne jde tu !ba 
o náhod!lú činnost. Pestovanie ak
tívneho vzťahu ku kult(lrnym a 
umeleckým hodnotám, k národné
mu ďedlčstvu, ale predovšetk ým 
rozvijanle vlastného, tvorivého pri
stupu s i vyžaduje a j cleiavedomú 
odborno-metodickú starostlivosť 
štátnych a spoločenských kultúr· 
no-výchovných Inš titúcii. Jednou z 
mnohých dnes využlvan ých foriem 
metodicko-odbornej · starostlivosti 
socialistického štá tu je trvalá Sú
ta! záujmovej umeleckej činnosti, 
vyhlásená Ministers tvom kultúry 
SSR v .súčasnosti na obdobie 1981 
a~ 1985. V rámci tejto súťaže sa 
už po trinásty raz organizujú Sláv
nosti zborového spevu - celoslo
venská súťaž speváckych zborov 
dospelých A kategórie. Vychádza
júc zo zámerov a poslania záuj· 
movej umeleckej činnosti má ten
to celoslovenský festival široký a 
ozaj mnol!ostranný význam. Dnes 

·splna aj dôležité kul_túrno-spolo· 
čenské a výchovné poslanie. Ide 
tu o poslanie vyplýva júce jednak 
z trval~ch záujmov, cleiavedorných 
vývojových koncepčných trendov, 
ale aj súčasných významných po
litlck_ých, kultúrnych a spoločen
ských udalosti." (Z prl!Jovoru Já· 
na Mlškoviča, vedúceho odboru 
ZUČ Osvetového ús tavu, vo festi 
valovom bulletine. l 

XIII. slávnosti zborového s pevu, 
ktoré sa uskutoňnlll v dňoch 24.-
25. apr!l a t . r. v Koncertnej sieni 
Slovens ke j filharmónie na počesť 
významných udalost! roka, 65. vý· 
ročin Velkej ol<tóbrovej soclal!s 
tlcke j revolúcie, 60. výročia vzni· 
ku ZSSR a 37. výročia oslobodenia 
Bratislavy, boli vo svo jej koncepč· 
nej 1 obsahovej štrulttúre nové. 
Zrodill sn zo spolupráce Osveto· 
vého ústavu a Mestskéh o domu 
kultúry a osvety v Bratislave, po 
prvý raz vystupovali špičkové ama
térske zborové telesá nn Sloven 
sku súčasne aj v súťaži o Zlatý 
veniec mesta Br atislavy. Myšlien
ka zl úč iť dve podu jatia pod jed
nu strec-hu sa ukázala ako velmi 
životaschopná: okrem _]:Výšeniu 
spoločenskej vážnosti celého po
dujatia bra tislavské zbory,- tradič
ne s(l(ažjace p Z~&tý vflniec, do-

.... 11" staJ! ,.., Hážnyctl1~.k,onk·Ullen.tCiJ.v l> Z " r a -

• OBJAVNO U DRAMATURGIOU 
sa v rámci pravide lného koncert
ného cyklu Nedeiné dopoludl)la v 
Galérii v Mirbachovom paláci pre
zentoval vynikajúci slovenský kon
t rabasista Karol Illek ( 28. II. t . r . ). 
Program recitá lu si zostavil s jas
nou a premyslenou koncepciou, 
aby ukázal všetky hodnoty ume
leckého prednesu, ktorých je kon
trabas ako sólový nástroj schop· 
ný. Baroková Sonáta anglického 
skladateia Henryh o Ecclesa, ktorý 
pôsobil v Parlži, otvorila konce rt 
lyrickou kantalénou Lnrga. Kan· 
tabilné úseky lllek vrúcne vyspie
val, pričom precízna interpretač
ná práca sa prejavila na jmä v mu
zikálne prepracovanej vnútornej 
tektonike die la , vo výrazne vybu
dovanej klenbe a st rhujúcom účin
ku. Hommáge á j. S. Bach a je 
s kladba šva jčiarsk eho skladateia 
Juli ena Francolsa Zblndena, autor 
ju skomponova l pre požiadavky 
Medzinárodnej kontrabnsove j sú
ťaže, ktorá s a pr_nvldelne uskutoč
ňuje v Zeneve. ·mek pri jej Inter
pretácii doku mentoval skvelú tech
niku, ktorá je prvotným stupňqm 
Jeho tvorivej koncepcie a hlboké
ho stvárnenia hu<lobnej logiky die
la. Sonáta Paula Hindemitha patri
In v a r chitektonicke j výstavbe re
citálu k dramaturgickému l ume
leckému vrcholu. IIiek rozohral 
vzácne čistý a oživujúci prúd hud
by, rozozne l širokú výrazovú šká · 
lu, vyja dril filozofickú koncepciu 
a takto podnietil silné znpôsobe· 
nie expreslvneho tvaru cele j soná
ty. V zvukovo-objavnej s kladbe sú
časného kanadského s kladateia 
Johna Welnzweiga Refrains ohňo
st ro j nápadov, pôsobivých k ombi· 
náci!, náročná a súčasne jasná hu
dobná reč vytvor ili nesmierne za
ujímavý a súčasne pôsobivý ume
lecký ce lok. Logickým vyústením 
koncertu bola Aria et r ondo An
drého Desenclosa, skladba, ktor á 
opäf zdôraznila lyr!ckú kantabll· 
nosť a klas ickú r ovnováhu drama
tických a senzitlvnych p lOch . Re
citá l Karola llleka bol nevšedným 
koncertným zážitkom. Kvalita u
melcove j Interpretácie je vysl ed
kom tvorivého r ozv[jania výrazo
vých schopnosti, ktoré sa uskutoč
ňovalo niel en v procese sólisticke j 
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du slovenských zborových telies, 
ktoré sa v celosJovenskej súťaži 
prebojoval! do A kategórie. Povin· 
nou skladbou pre zlskanie Zlatého 
venca bola Zem moja rodná od 
Dezldera Kardoša (pre miešané 
zbory ), Prvomájová od Ladislava 
Burlasa (ženské zbory l a Máje od 
Ota Ferenczy ho (mužské zbory l
Zápolenie amatérskych zborových 
telies hodnotila odborná porota, 
ktorej predsedal dr. Stefan Klímo. 
úroveň slávnosti i sútaže bola vy
s oká, j edenásť na jvyspelejšlch spe
váckych zborov na Slovensku, kto
ré sa na tento post prebojovali 
z vyše tlslcovej základne, predsta
vilo dobrý obraz o kvalitách slo
venského a matérskeho zborového 
spievania. A čo je zvlášť poteši· 
teiné, v programových blôkoch sú
ťažných vystúpeni (ale aj hosťu
júcich zborov) výrazne participo
vala slovenská zborová tvorba -
už .,klasická.", ale aj na jčerstvej· 
šla. Perspekt!va kvalitnej Interpre· 
tácle oživ'-lJe zá1,1jern našich skla· 
datefov o túto oblast : dokumentu
jú to festivalové premiéry Zeljen
~ovej náročnej i pôvabnej Hass
lerlan~ (v podani speváckeho z bo· 
ru Technik ), Hatrikovho zbor u Co 
je krása (z Dlptychu Dotknúť sa 
krásy, Spevácky zbor s lovenských 
uč!telov ), a k.o aj zbory L. Burin
sa, E. Suchoňa, O. Ferenczyho, I. 
Hrušovského, M. Nováka, T. Andra
šovana, A. Zernanovského a ďal
šieh. 

Zo súťažiacich zborov ani jeden 
neopustii vybo jované poz!cie v A 
kategórii. V druhom pásme te jto 
kat egórie sn umiestnili: Akademlc· 
ké spevácke zdrulenle PKO s dl· 
rlgentom dr. j. Potočárom a s di
r igentkou B. Plh alovou - zbor z!s· 
kal aj cenu Osvetového ústavu za 
dramaturgiu programu, Koiickt 
spevácky zbor učitelov s dirigen 
tom K. Petróczlm, Ľudový spevokol 
učitelov Slovenska s dirigentom M. 
Vachom a Spevácky zbor sloven
ských učiteliek Ozvena s dirigent
kou E .. Sárayovou-Kováčovou . V 
prvom pásme sa umiestnili :· S pe· . 
vácky . zbor maďarskfcl\ učlteJov 

··• ~S.SR,Ls d!rlgen\ern .. ·L .. , Vas som• 

Interpretácie, ale v súčasnom pre· 
hlbovan! tvorivého mys lenia v 
procese pedagogicke j práce ( peda
góg hry. na kontrabase na brati
slavskom Konzervat óriu v r. 1962-
1974 a na VSMU v Bratis lave pd 
r. 1972 ), ako aj špecifická ume
lecká práca v Slovenskej fllhar· 
mónli, kde je vedúcim skupiny 
kontrabasov, a práca v komorných 
telesách. Drullým umelcom, ktorý 
sa zaslúžil o dokonalý umelecký 
zážitok bol- klavirista Ivan Palo· 
vič, ktorý kontrabas nielen spre
vádzal, ale umelecky dotváral kon
cepciu s kladieb. 

(Daniela Sllacka) 

KOMORN? KONC ERT Z TVOR
BY JÁNA MO~YHO pri prlležltostl 
skladatelových n edožitých 90. na· 
rodenln pripravili Literár.:ne a hu- . 
dobné múzeum a kra jská pobočka 
z vazu slovenských sklada tefov v 
Banskej Bystrici. Koncert sa uskU
točnil dr'\a 17. V. t. r. vo výstav
ných priestoroch LHM v Bansk!li 
Bys trici v rámci podu jat! Dňa o.tvo
rených dverl v bans)w byst r ickom 
Literárnom a hudobnom múzeu. V 
programe koncertu účinkovali 
Dagmar Rohová , Ľubica Orgonášo
vá, Ján Zemko, Milan Pupaln, Mi
roslav Masá r, čl enovia DJGT, Vla
dimir Kovát a Mich aela Vavruš· 
~ová, žiačka ĽSU , na klavlrl spre
vádzala Darina Surová -Turňová. 

SYMFONi é K? ORCHESTER KON· 
ZERVATÚRIA V BRATISLAVE a 
Miešaný zbor školy otvárali 3. má
ja t . r. Dni sovietskej kultúry v 
Bratis lave. Na programe boli die· 
Ja sovietskych s kladateiov, domi
n antu tvoril Koncert pre vlolon· 
čelo a orch ester Es dur O. šosta 
koviča (sólista Eugen Prochác l a 
časti z Juhočesk ej suity V. Nová
ka. Plná Koncertná sieň Cs. roz
hlasu ocenila výkony konzervato
ristov. Miešan ý zbor konzervatória 
odcestoval 5. mája t. r. na sláv· 
nos ti zborového spevu Nemeck ej 
demokrat ickej republik y do 
Schwerinu. Dirigent telesa p rof. 
Dušan Bill pripravil program, v 
ktorom je zastúpená tvorba šies 
tich slovenských s kladatelov. Kon
zervatoristi vystúpili na troch kon
certoch a zúčastn1ll sa ďalšieh po-

a l. Jandom - zbor ziska! aj cenu 
Slovenského hudobného fondu za 
predn es súčasnej slovenskej tvor
by, Žilinský mieianf zbor s dirl· 
gentom A. Kállayorn - získal a j 
cenu Osvetového ústavu za in ter
pretáciu skladby českého aut.ora a · 
Spevácky zbor slovenských učíte· 
lov s dir ig entom P. Hr adilom. V 
prvom pásme s pochvalou poroty 
sa umlestnlll 4 zbory: Komornt 
spevácky zbor koilckých učiteliek 
s dirigentkou J. Ráczovou - z bor 
dostal a j cenu Osvetového ústavu 
za prednes skladieb autorov zo 
socialistických kra jin a zn pred
nes povinnej skladby, Spevácky zbor 
Kysuca_ s dirigentom P. Fiafom -
zbor z Cadce, ktorý po prvý raz 
súťažil v A kategórii, si za svoje 
kvalitné vystúpenie z Brat islavy 
odniesol aj cenu Osvetového ústa
vu za ldeov~ zameranie pr ogramu 
a .jeho umelecké stvá rnenie, Spe
vácky zbor mesta Bratislavy s di· 
r igentom L. Holáskom - získal 
aj cenu Ministerstva kultúry SSR, 
Spevácky zbor Technik SVST v 
Bratislave s dirigentom P. Procház
kom - je rna jlteiom Zla téh o venca 
mesta Bratislavy zn na jlepší pred
nes povinne j skladby, ako i ceny 
Osvetového ústavu za vynikajúci 
umelecký výkon. 

Dva súťažné koncerty (škoda, t e 
obecens tvom menej sledované l do
plnili dva bohato navštívené a 
aplau dované slávnostné koncerty 
Na nich sa predstavili ukážkami 
zo svojich súťažných programov 
vyššie spornlnané zborové telesá a 
hosťujúce zbory: svieži a mimo
riadne úspešný Prešovský detský 
zbor s di r igentkou E. Zach arovou, 
Dievčenský s pevácky zbor MJ.pdost 
z Levoče s dirigentom M. PitoM· 
kom, Trnavsk ý gymnaziálny zbor 
Canticn nova s dirigentkou L. Sa
gonovou, drama turgic ky a t raktívny 
pražský zbor Canttcorum jubilo s 
dlrigenj:om O. Dohnányim a špa
nielsk y robotnícky zbor Coro San · 
ta Maria De Solvay Santander -
počtoru , .. neve1ké, vo • .z!luku však 
vefmi fa rP. bné a vokálne k valitné
zborové teleso. -ZM-

du jatl v rá mci družby s mládežou 
NDR. 

VlŤAZ i MEDZINÁRODNEJ ROZ
HLASOVEJ SÚŤA2E MLAD1CH HU
DOBNtKOV CONCERTINO PRAGA 
1981 z MĽR , NSR a ZSSR pr icestu 
jú do Ceskos lovenska cil1a 14. Vl. 
t. r ., aby sp'o!očn e s našim i la u
l'eátmi vystúpÚi na koncerte vrtu· 
zov 19. V l. v Smetanovej sien i 
Obecnéh o domu v Prahe. Po p raž
skom koncerte odces tu jú účinku· 
júct na XIV. juhočeský festiva l 
CONCERTINO PRA GA, kde v čase 
od 21. VI. do l. VI l. vystúpia spo
lu s ďa l šimi ú častnlkmi z CSSR 
n!l siedmich festi va lových koncer
toch. 

Detail prospektu ch6rového organ
teka v r. kt. fa rskom kostole v 
Prešove - 17. stor. (Sn imka k · 
článku Historické organy. l 



Od detstva t(tžila byť balerfnou. 
Tento sen s11 jej v plnom rozsahu, 
splnil. 

N11 svoj talent upozornila v balet
nej škole v t•odnej Trnave a počas 

štúdia na tanečnom oddeleni brati
slavského konzervatória už bolo zrej-

m~ľ;~n~0 pbe~·~~e~~1i~~t s:ez~~g=~~t byť 
pravdivé. V Spiacej krásavici, v pr
vej veľkej úlohe z klasického balet
ného repertoáru, upútala sviežim ta
nečným prejavom a pekným zjavom. 
Onedlho po tom, v balete Don Quijote, 
už bol zreteľný výrazný rast jej tech
nického ma jstrovstva: ľahký skok, 
bezpečná rotácia a veľké rozpätie ta
nečných póz boli dominantnou črtou 
tejto ·i nasledujúcich tan{lčných úloh. 

Samozrejme, umelecká príprava sa 
ovládnutlm tanečno-technickej osnovy 
nnkonči. Tu sa vlastne len začína 
stvári'tovanie úloh. A v tom zmysle 
dula Gabriela Zahradníková každej zo 
S\'Ojich scénických postáv osobité čr
ty. Významným medzn!kom bola dvoj
úloha Odetty-Od!lie z Labutieho ja
zera. Na tomto veľdiele svetového ta
nečného umenia sa v celej širke pre-

Gabriela Zah.radniková s Jánom Hala mom v inscenácii Cajkovského Labutie
ho jazera. Sn!mk a: J. Vav~ro 

Gabriela Demovičová-Zahradníková vtl{a. O čosi neskôr s a v d iametrál
ne odlii;nej podobe predstavila v Lor
covej drá me transponovanej do taneč· 
n ej reči ; jej Bernarda je poznačená 
bezci tnosťou, ale v interpret ácii je ba· 
daterná aj spolÓČenská motivácia, kto· 
rá t ú to ženu viedla ku kr uto~ti. Ce
na Andreja Bagara za túto úlohu, k_!o
rou Ga brielu Zahradn!kovú poc tili 
napr iek tomu, ·že ju zvykn.ú udeľo
vať len činoherným umelcom, výstiž· 
ne h ovor! o d ra maticke j sile tanečne j 
prezentácie. 

javilo jej tanečné majstrovstvo: mi
moriadny. talent spolú s vycibrenou 
technikou, doplnl'!ný premysleným a 
precfteným naplnením hereckého pre
javu. 

Každá jej úloha - rôzne podoby 
ženy v jej podan! pôsobili výrazne 
svojsky - v Bachčisarajskej fontáne 
vyjadroval každý pohyb jej Zarémy 
veľkú lásku poznačenú žiarlivosťou, 
vo vzťahu k ľudovej hrdinke našla 
odlišný spôs ob pr ístupu a obdarila 
Gajané odhodlanosťou bojovať za šťas
tie celého kolchozu. f:terická Giselle 
s veľkými piochami pre lyrický i 
dramatický tanečný prejav bola ďal· 
~ou náročnou skúškou. Ako iskrivý 
protipól možno spomenúť L!zu z Már
ne j opatrnosti, prvú úlohu z kome
diálnej obl asti. Aj tentoraz sa poda
rilo zvládnuť (t skalia technickej bra
vúry a nezabudnúť pritom na pr!· 
vetivosť tanečného prejavu a na diev
č enský pôvab. ú lohu Anny Karenino
vej_ bolo taktiež treba vý razne od
l!W. Výrazovými prost r iedkami taneč· 
nej reči vyjadriť citový život ženy, 

REC·ENZUJE.M·E 
' ~~·-' 'l l · l ~ •~\Ut ' I P1 •\' 

A. I. ORFIONOV: VEĽKt: DIVADLO V 
MOSKVE 
OPUS Bratislava, 1980, 248 strán. Pre
klad Juliana Szolnokiová 

Publikácia Veľké divadlo v Moskve, 
pochá dzajúca z pera bývalého sólis
tu tohto divadla a význa mného vo· 
kálneho pedagóga A. I. Or fionova, obo
hatila náš knižný t rh o prá cu, podá· 
va júcu obraz 200-ročnej histó~ie jed
nohu z najvýznamnejších opernýc~ 
Ústavov sveta . Je napísaná vecne, bez 
v!ičš!ch literá rnych ambícií, svedomi
te opisu je vývoj d ivadla, chr onologic
ky vymenúva na jvýznamnejšie jeho 
inscenácie a spom!n a i prínos jed
notlivých hlav nýc h predstaviteľov. ll 
novš!ch predstavení obohacuje knihu 
i rad citá tov z ohlasov sovietsk ej a 
zahranične j t lače. Publikác ia je bo· 
ha to vybavená obrázkovým . mat eriá
lom ži aľ väčšinou slabšej kva lity. 
Osobný v'z ťah a utora k Vefkému di· 
vad lu azda zapr!činil , že n emá vždy 
dostatočne ob jek t!vny odstup od spra
cúvanej tematiky, a ta k po preč!t~
ni knih y nadobúdame do jem, že dt· 
vadlo sprevádza jediný d lhý rad ús pe
chov, čo samozre jme, súdnemu čita· 
teľovi neznie dosť h odnoverne. teby 
za 200 rokov nebola na tomto javisku 
vznikla jediná nepodarená inscen ácia, 

' čl neodznel s labší u melecký výkon ? 
Pr!klad: autor veľmi chvá li I. S. Koz
lovského v úlohe Lohengrin~, Mali 
sme možnosť počuť · veľa n ahrá vok 
t oh to lyrickéh o tenoristu a obdivovať 
jeho nesporn e skvelý výkon, napr. v 
jurodivom - a te akýže to mohol byť 

· Lohengr in? AJ autorovo hodnotem e 
kval!t baletne j hudby Pugniho a Min
kusa je s ilne nadsadené. Sporná sa 
nám vid! i ch arakteristika rozdi ~lu 
medzi t ali anskou a r usk ou speváck ou 
~k olou: " ... Talianska škola kult ivu
je zvuk ako cieľ sám osebe, citovú 
jemnosť od ti eňov a nest avia úlohy 
psychologického výrazu. Est etickým 
TJ.rinc!pom ruských umelcov je na 
proti tomu voká lno-dramatick á je.dpo
ta postavv, umelecká, pravdivosť v od· 
balení jeho psych ológie du ch ovného 
sveta, vzá jomná spätosť hudbv a s lo
va pri dokonal e j vokálno-technick ej 
fo1·me" . O ni ekoľko strán ďoalei sa 
však ·dazvediíme. že najvl!čším orínn
som pre Veľké divadlo bola skutoč 
nosi', že mnoh í jeh o popr ední sólisti 
Študova li, alebo aspm'l stážovali v Ta -
liansku! · 

Orfion ov s pomína. zauj!mavý mo
)D.ent z histórie Veľkého divadla, .}<eď 

ktorá sa rozhodla ísť za hlasom svo j
ho srdca napriek tomu, že hovoril 
proti zvyklostiam doby, do ktorej au
tor literárnej predlohy zasadil dej 
svojho románu. 

úmerne s úrovňou umeleckých Vý· 
konov rástla aj náročnosť úloh, kto
r}·mi choreografovia Gabrielu Zahrad· 
nilwvú poverovali. Po R!mskych f\m· 
tánach, kde našla uplatnenie v mo· 
derne koncipovanom diele, nas ledova
la klasická úloha Swanildy v ba lete 
Coppélia - ďalší obdivuhodne vycib
rený výkon, zatancovaný so samozre j· 
me pôsobiacou istotou a ľahkosťou. 
Suchoi'tova hudba k Poeme macabre 
inšpirovala choreografa k pohybo
vej básni o vzťahu dvoch ľud!: Muž, 
jeho život a vzťah k dievča ťu, neskôr 
milovanej žene, ktorá v závere pe r· 
sonifikuje smrť. Tri premeny v rám
ci sedemnásťminútového diela, ktoré 
vyžadovali ozajstnú um·eleckú zrel osť, 
int erp~etačné majstrovstvo. Presvedči
vo vytvorila aj scénickú podobu Frý· 
gie -- ženy chápajúcej Spartakove 

1 ideály,_ jeho úsilie o oslobodenie člo· 

sa po Veľkej októbrovej socialistickej 
revolúcii uvadzali svetové oper y s re
vo-lut n e ., upt'tlWl~lými !ibr-e-tamk .. ·Bolu 
by· ..pre čnat eľu .. n esporne;., zaují·!navé, 
k!:lt:IY"Sii o ·tom'ti!Jl'Období doz•eciel v·iac 
a podrobnejšie. 
· Niektorých závažných · udalosti v 
his tórii 'v u sa autor ao týka len veľmi 
stru čne a nesmelo. Spomina napri
klad, že Muradelliho opera Veľké 
pria teľstvo bola s tiahnutá už po dvoch 
reprízach. Prečo autor obchá dza okol
nosti, za ktorých k tomut o stiahnutiu 
došlo? Zamlčovaním všeobecne zná
mych udalostí predsa kniha stráca 
na dokumentá rnej hodnote! Rovnako 
aj inscenáciu baletu S. Prokofieva 
Rómeo a Júlia, ktorý sa n eskôr stal 
jednou z vrcholných kreácii ba letné
ho súboru VD, predchádzali rozličn é 
zákulisné boje, ta kže svet ová premié
ra sa napokon uskutočnila v Brne. 
desa ť rokov pred mos kovs kým uvede
n!m. 

Nášho čitateľa by zaiste podrobnej · 
š!e zau jímali osud y inscepácie Janáč· 
kuvej Pastorkyne - prve j v ZSSR, 
realizovan ej tfmom našich umelcov, 
inscenácie podľa všetkého veľm i vy
da rene j. 

V knih e n á jdeme, žia!, a j nemálo 
di'Obnejšich nedostatkov a ch ýb, kto
r )•m bo_lo možn é pri väčšej pozornos
ti zabráni!- Na ukážku aspot1 ni ek oľ 
ko z nich : v mennom zozname na 
konci knih y ch ýbajú údaje o Fomin o
vi, Paškevičovi, Sokolovskom, Zorin o
vi a ďalš ieh, kt orých mená sa v tex
te spom!na jú. Dirigent českéh o pôvo
du Havrán ek sa objavuj e a j a ko Avra
n.ek, violončelista Ha nuš Wihan sa vy
skytu je iba s obyčajným V. Beetho
venov Jacq uino z Fideli a sa zmenil 
n a Joachina a text pod obrázkom na 
str. 39 odporu je tomu, čo č !tame dve 
strany predtým. _ 

Niektoŕé nedost atky t reba prip!sa ť 
z javne na k onto prekladu. Sú to fo r
m ulácie, · a ko "dirigenti, k to rých spo
lupráca obohatila hudobné oddelenie 
diva.d!a", alebo ,v _divad le pr epukol 
požiar", č i " umelci dali koncert" . Nie 
veľmi logicky znie veta: "dodržiavpla 
sa policajná hodina, od 6 rá na do 6 
večer" (l ). Nes právne je skloňovanie 
mena Mazeppa l " v Mazepe" - z ja vný 
r usizmus ), namiesto t ermínu "svetská 
dá ma" by azda lepšie znelo s vetá_ck a 
dáma. Nebude me d'alej vyratúvať tieto 
d robné chyby - nazbieralo by sa 
ich ešte dos ť - svedč i a však o is te t 
povrchnosti v p rfprave knihy, v k to
r~j navyše zap racoval a j tlačiarenský 
škriatok (s tr. 27 ]. Odhliadnuc od 
týchto s!ce drobných, ale zato počet
n ých ch ýb krásy, poskytu je kniha A. I. 
Or fionova v zásade dobrý p rehľad o 
h istórii i s(Ičasno sti Velkého divad-

Dlh ý rad pr incezien, krás av!c a v!l 
z rozp rávkových baletov dopli1a dia
pazón umeleckéh o poten ciá lu takisto, 
ako početné príležitost i pre koncert
né vyst úpenia doma i v zahraničí , 
k de umelkyi1a vždy preukázala schop
nosť prilieh avej interpret ácie. So 
vzácnym poch open!m pre požiadavky 
choreografa stvá rnila a j svoju n qj
novšiu úlohu - Esmera ldu v balete 
2'vonár z Notre Dame. Aj t u je 'in· 
tonác ia umeleckej výpovede poznače-. 
nií p rofesionálnymi kvalitami, za kto
r6 Ga brie lu Zahradníkovú odmenili 
Cenou Zväzu slovenských d ramatic · 
kých umelcov, Cenou ministra kultú· 
ry SSR a t eraz titulom zaslú~ilej umel · 
kyne. . . ALICA PASTOROVA 

la. Splňa pŕedovšetkým informatív
nu funkciu, bez úsilia o hlbší ponor 

• do te jto ·zaiste ·zauj fmavej ·a atrakt ív· 
·· n e j témy, t akže na" publikác iu •s dô· 
;-; kládri&jšou; l!ána:l-ýzoti' •e-i'nnDsti ···a' sme-

rovania tejto výziJamnej opernej a ba
letne j scény s l bude me musieť ešte 
počkať. ROMAN SKR.EPEK 

Naša hudobná vere;nosť nie ;e sys· 
t l?maticky a v dost atočne/ šírke infor
movaná o muzikologickej publicistike 
ľudovodemokratických štátov . Z pod· 
netu bukureštskej Editura muziealä 
radi robíme výnimku a berieme do 
rúk ob;emnú publik áciu: ideu interna 
cionalizmu naplňme aspoň stručným 
dotykom s tým, čo nám ponúk o. péiť 
zväzkov PAGINI DIN !STOR/A MU· 
llCII ROMÄNESTI. Ich autor om je 
George Breazul (1887-1961/, mnoho
stranne aktlvny rumunský muzikológ. 
Mnohe z jeho štúdii, často roztrate
ných po rôznych časopisoch, 11 r ad 
článkov nepublikovaných vyšli v pia
tic lz "posmrtných" knihách ak o kapi
t oly z deiín r umunske; hudby záslu · 
hou profesora muzikológie {a; u nás 
známeho z medzžndrodných k olokv ií} 
Gheorge Ciobana. 

Prvé dva zvéizky obsahu;ú štúdie 
charakteru rýdzo historického, tretí 
a .5tvrtý zväzok ;e antol6giou ~udob
nýclt kritík a rozhlasových relácií, 
posledný, piaty zväzok {vyšiel nedáv· 
no j ;e vl astne širokou "etudou " o tom. 
ak_o G. Breazul pracoval. Po úvodne; 
štúdii G. Ciobana zaufme etnomuzik o· 
l6ga tá časť knihy, ktorá sa zaoberá 
podobou hudobne; kultúry l'udu regió 
nu Olténia, provincie rozprestierajú
ce; sa medzi O/tou, Duna;om a Kar
patmi. Po stiJ.ročia tu ;estvu;e bohatý 

·a svo;bytný hudobný život; priam ve · 
die ku konfrontó.ciám medzi názormi 
n:munskj}clz muzikol6gov a B. B'art6 · 
kom, poprlpade a; s C. Sachsom a 
znalcami stare; ruske; hudby. Ku kom 
parastike nás vedú charakterist ické 
predpentatonické a pentatonické ma
dy, detailnejšie napr. tri princípy an
ht:;mitonické, z ktorých pozostó.va ce
lý modálny pentatonický systém re
gioniJ.lnet hudby Olténie. Zau;ímavý ;e 
autorov názor na vzťah hudby a reči: 
rumunská ľudová hudba ;e vra; za
u;ímavd tým, že poetický text sa ia
vl. významove dr uhoradý a priorztu 
nadobúda zložka hudobná; týmto však 
nechce povedať, že spo;enie 11erša a 
melÓdie ;e podriadené , nemennému 
vzt ahu, ktorý by bol identický '{YT'e 
všetky druhy rumunského rudového 
spevu. Na rozdiel od našich niekto
rzích muzikol6gov, rumunská etnomu
Úko/6gia nepoužíva termín " hudob· 
ný dialekt" , ale "štýl" hudobne; r et!_t 
patričných oblasti. JOZEF TVRDON 

'l 

GRAMOREC 
Kodály - Debussy 
Miroslav Petráš, cello 
Petr Adamec, piano 
Supraphon Stereo 1111 2847 

ZJE 

Kodályova Soná ta pre violončelo sólo pa tr! 
k najnáročne jš ím dielam violonče t ove j lit e ra
túry. Iba má lo sól is tov sa vedelo vys poriada{, 
s je j muziká lnymi a technic ký mi požiadavkami. 
Sonä ta obsahu je pritom vera zauj!mavých a 
pútavých nápadov, ktoré sú úzko spll.té s vý ra
zovými možnosťa mi violončel a . Ich účinnosť 
predpokladá však suverénn e zvládnuti e vse t
kých požadovaných problémov inštr umentálnej 
hry, bez čoho by toto d ielo stratllo svoj u ob
sahovú pôs obi v osť. Práve to sa podarilo m l a· 
dém u Miroslavovi Pet rášovi , k torý nielenže 
zvlá dol zá kl adné požiadavky tohto diela, ale 
vedel umocniť skladbu veľkou fa rb itosťou pre
ja vu , boha tou škálou diferencova ných tónových 
kval! t na základe správneho poňatia cel e j kom
pozíc ie, čo sa odzrkad ľuj e v c it live j art ikulá· 
cii, v jasne j dokresľu júcej agogike, ako i sch op
nosťou vystavať celý gradačný oblúk kompo
zfcie. Interpret postavil tým dôstojný pomnfk 
významnému hudobnému pedagógovi pr i prf
l ežitosti jeho nedožitého 100-ročného jubilea . 

Petrášov zmysel pre far bisté dotvorenie mela 
su sa v plnej miere pre ja vu je aj v interpretácii 
Debussyho Sonáty pre vi olončelo a klavír. je 
t o jedno z troch d okončených a šiestich plá
nova ných komorných skladie b zakl adajúceho 
ma jsti·a impresionizmu. Sú to di e la, ktoré už 
prerážajú rámec Debussym vytvorenéh o impre
s iunizmu, a k toré predstavuj ú spojova ci č l á
nok jeho hud by s hudobnou modernou. 

Bach, Vivaldi, Mozart: Concertos for Two Vio
Una and Orchestra 
Anna & Quido Hiilbling - Violins 
Slovak Chamber Orchestra - Bohdan War
cba·l 
OPUS Stereo 9111 0893 

Nahrávka je príťažli vý m dvo jport r étom man
:žeiav Hälblingovcov, ktorým je t áto platila 
s SKO zre j me venovaná. Anna Hälblingová 11 
Qu ido Häl bling sa venovali ešte v čase , keď 
n epôsobili v Slovens kom komornom orchestri 
duetovej lite rat úre pre dvoje husi!, čo možno 
h odnolif ako orig iná lnu d rama turgickú ideu. 
Manželom, ktorým sa podarilo dosiahnuť pozo
r uhodnú úroveií v in terpretácii husrových 
duet, je typ dvojkoncertu mimoriadn e blízky. 
V spDh.tpráci s SKO dostáva dvo jspev huslí 
e šte umocnenejš iu účinnosť. 

Dvojkoncert y boli v obdob! ba roka mimoria d
ne ob ľúbeným a frekventovaným zoskupením, 
keďže vyt10vovali dobovému h udobnému mys
lenltl, t. j. možnos ti up l atniť koncertantný prin
{:f1~ - O!J rot i•··tejto obľube dvojkoncer tov pre dva 
nqstroje rovnakej výškove j polohy, stá va jú sa 

, tieto .typ y 1 v olJdobi -'kl asicizmu zriedkavosťou. 
Prefer ovali sa skô r zoskupenia nástr ojov ne
rovnake j polohy. Preto predstavuje vo ľba Mo
zartovho Concertone pre dvoje huslí a or ch es· 
te r veľmi š ťastnú dramat urgickú ideu. · 

Inte rpretácia ba rokových dvo jkoncer tov a v 
t e j súvislosti predovše tkým Mozartovho d iela 
upút a ist e každéh o poslucháča jemnosťou po
dania a decentným s tvá n!ovaním do seba za
pleten ých melodických oblú~ov n a zákla de 
t echnic ky a muzikálne vyspelého podania diel 
z o s trany sólis tov, ako i v rovna ke j mier e zo 
s tran y SKO pod veden!m Bohdana Warchala. 

J. Haydn - Piano Concerto in D major 
J. K. Vaňhal - Piano Concerto in D major 
Klára Havlíková, piano 
Slovak Chamber Orchestra - Bohdan War
chal 
OPUS Stereo 9111 0989 

Klavírne koncer ty, za zrod ktorých možn o 
ďakovať okrem iného Rj J. S. Bach ovi, jeho 
s nah e zveriť klávesovým nást ro jom v inš tr u
mentálnych zoskupeniach honosnejš ie miestu 
<l j mi mo rea lizovania continua, prin,ášali svo
je ovocie. Klavírne koncer ty zaž ili v obdobi ga
lantného štýlu nečakane veľký r ozkvet. Klas i
cizmus mohol pre to už sta va ť na po lsto ročnú 
tradíciu v pestovan i t ohto žánru a pozdvihnúť 
skladobný . duch klav!rneh o koncertu na vysokú 
kompozičnú úrove11, ktorá kulminu je už v 
Haydnových a Mozartových dielach tohto dr u
h u. 

Haydnov koncert D dur pa tr! k vrcholným 
kreác iám nielen v rámci Haydnových klav!r· 
n ych k oncertov, a le v jeho celom diele vôbec. 
Toto m iest o mu prislúcha na základe svieže j 
tematicke j vynaliezavosti, duchaplnosti, kompo
zičného stvárnenia , espritu, ako l živosti výra
zu a v n emalej mie re i perfe ktnej for movej 
výst avby. Haydnov u zásluhu mož no v plnej 
miere ohopnoti ť, ak porovnáme t ento konce rt 
so zodpoveda júc imi dielami rok oka. Haydn dal 
k lav!rnemu koncertu akúsi definit!vnu podo
. bu, v ktorej mohol tento žán er sl úžiť a ko pev
n é východisk o ďalšieho vývoja až k naše j sú
časnosti. 

Koncepčnú a kompozično- technickú dozretos f 
klavírneh o koncertu v období klasicizmu do
kazu jú pritom aj die la iných reprezentantov 
te jto š týlovej periódy, ako tomu nasvedčuje 
i klav!rny koncert J. K. Vaňha l a. Nahrávka toh · 
to, žiaľ , málo ohodnoteného klasic istu úspeš
ne doplňu j e ch ýbajúcu medzeru v našej orien
tácii. Konfrontácia Haydnovh o koncertu s Vaií.
halovým je záslužná i z h ľadis k a dramat urgie. 
Pianistka sa úspešne usilova la o št ýlovo verné 
podanie. Citlivá voľba tempa, ako i vyrovna
nosť 1ľ dynamický pokoj pri kresbe k rehkých 
tematických a figurativnych tvar ov dá:!a jú h u
dobným ideám štýlom požadovanú podobu. O 
kvalite nahrá vky rozhodovala v nemale j miere 
i h odnotná spolupráca Slovenského komorného 
orchestra pod povola ným vedením Bohda na 
War chala . JÄ.N ALBRECHT 



NÁŠ ZAHRANiCNÝ HOSŤ 
- Z newyorskej Metropolit

nej opery, kde som spieval ro
ku 1976 titulnú postavu Wag
nerovho Lohengrina v réžii Au
gusta Everdina. Bol to, mysHm, 
môj doteraz najlepší výkon a 
tiež najviac aplaudovaný publi
kom. 

te k najnov!iej opernej literatú
re? Zo zahraničia 

R· né 

- Podla mojej mienky, Wag
nerovu "vefkosť" dosiahol po 
11om iba Schtinberg svojim Moj
žišom a Argnom. Súčasnej Op~Jr
nej literatúre chýbajú diela, 
ktoré by sa im mohlY prirov
nať. 

K 250. vý-ročiu narodenia Jo
sepha Haydna vyšlo v naklada
telstve Schott súborné vydanie 
skladatelových klávírnych so
nát v redakcii Christy Lando· 
novej. 

Existuje ešte nejaká dôleli
tá operná scéna, na ktorej ste 
nespievali 7 

- Ano, ale i táto medzera sa 
ešte v tomt o mesiaci zaplni. 
Spoiu s Hamburskou operou 
hosťujem v Moskve a budem 
mať možnosť spievať i v sláv· 
nom verkom divadle. Je to po
vinnosť, ktorá ma velmi vzru
šuje a na ktorú sa naozaj ver
mi teš!m. 

V poslednom i!ase sa dosť ho
vorf o inscenáciách a · ré:Uách 
klasickfch opier. O úlohe spe
váka v nich sa odborné kruhy 
vyslovujú dosť sporne. Valia 
mienka? · 

Miklós Rózsa, v USA :lijúci 
skladatef maďarského pôvodu, 
ktorý sa preslávil najmä ako 
autor filmových hudieb, dol!lva 
sa 75 rokov. 

Spevácka s6ťa.l! Kodálya-Er· 
k ela · bude v Budapešti v dňocb 
17.-29. sept11mbra 198Z. Je vy· 
písaná pre odbor operný a pies
ňový, zúčastniť sa na nej mô· 
fu u~elci zo všetkfch krajin, 
narodenf po 1. januliri 19~7. 

Dráfifany, api.'H 198Z. y itú
diu VEB Deutsche SchaUplatte 
prebiehajú nahrávky Wagne
rovho Siegfrieda ako pokra_čo
vanie nahrávania kompletného 
Prsteňa Niebelungov so Staats
kapelíe Dresden, s dirigentom 
Markom Janowským a s promi
nentnými sólistami, medzi kto
rých patril aj René _Kollo. A to 
bola prilelitosť osloviť tohto 
svetoznámeho tenoristu.' Je sy
nom zn6meho skladatera Willi
ho Kolla (pôvodným menom 
Kollodziewského), autora po
četných operiet a kabaretov, 
majstra rahkej m~zy, v medzi
vojnovom obdobi i dnes i!asto 
uvádzaného na nemeckých ja
viskách. René .Kollo sa narodil 
20. novembra i937 v Berline, 
pôvodne c!Ícel byť kamerama
nom, skúšal šťastie aj ako spe
vák populárnej hudby. Tu 
slávil · svoje prvé spevácke 
6spechy a al v roku 1958 sa 
2ameral na štúdium spevu. De
butoval roku 1965 v Braunsch
welgu, roku 1969 sa v Bayreu
the úspešne predstavil v ~lú
diacom Holanďanov! a svojim 
stvárnenim Lohengrina (1971 l 
je povalovaný za ideálneho 
wagnerovského speváka a dra
matického tenoristu. Naďalej sa 
však vedra ·velkých wagnerov
ských postáv venuje i lahkej 
m6ze. Teda ostáva verný svoj
mu hudobnickemu pôvodu, KTo
rý ho iste zaväzuje ... 

- Bez toho, aby som havo
varil o detailoch: podla mňa 

_ mus! operný spevák predovšet
kým spievať - a to dobre. To 
všetko ostatné nemá v zmlu
ve . . . 

Momentálne ste dokončili na
hrávku Wagnerovho Siegfrieda, 
máte prehlad o svojich gramo
nahrávkachi' 

Ul dvadsať rokov ste teri!om 
kritiky. Ako ju prijlmate? 

Straussova Ariadna na Naxe . 
je prvou inscenáciou Joachima 
Herza vo funkcii šéfreliséra 
štátnej opery v Drálďanoch. Dl
rigf!ntom je Siegfried .Kun. 

s · A. Tomovou v milánskej in
scen6cii Lohengrina. 

mu starému otcovi, skladateio
vi Walterovi Kollovi, ktorý je 
autorom niekdajšieho hltu .,Wie 
einst im Mai" a pokračovali cez 
môjho otca až ku mn~. Chcem 
svojej rodine robiť dobré meno, 
ale to všetko je otázkou nie· 
len talentu, vzdelania, ale i ná
hody - samozrejme šťastnej. 

- Nie, ale túto moju čln· 
nosť vedie ve!mi exaktne moja 
sestra, tej by som sa musel opý
tať ... 

Co bude nasledovať po Sieg· 
friedovi? 

- Operetné melódie. 

Spievate Wagnera a krátku 
na to fahkú m6zu7 Nie je to 
privelmi vzdialené? 

- Kritika a kritika, to nie 
je jedno a to isté. Sám k se
be som vefmi kritický, po pr 
von, zaspievanom tóne c!ttm, 
či boi v poriadku. Ak nie, mám 
sá m tofko energie, že svoju 
chybu okamžite naprav!m. Kri
tika v tlači býva často velmi 
subjektívna a obyčajne hovor! 
o inscenácii ako celku. Osob
ne mi nepomáha , ale často ma 
vzruš! a nahnevá. 

Doteraz neznáme bartókovské 
dokumenty objavili pracilvnlci 
Kisfaludyho knilnice v Gyíiri. 
Vyše sto knih, rukopisov a fo
tograflf rozšlri obraz o skla
datelovom iivote a diele. 

Pri prllelitostl 50. vfročia 
smrti skladatela a klaviristu 
Eugena d'Alberta pripravuje 
Eterna gramoplatne s nahráv
kami obidvoch skladatelovf'ch 
klavlrnych koncertmr. 

Začlnali ste ako idol teena
gerov s plesňou Hello, Mary 
Lou. llnes ste jednou z ·najosla
vovanejšlch hviezd operného 
sveta. Predpokladali ste nieke
dy niečo podobné? 

Vôbec nie. Mnohostran
nosť. ma teš! a som rád, že nie 
som len wagnerovským spevá
kom. Zásadne som proti takým 
názorom, že dobrá hudba sa 
mus! tváriť vážne a že jej hod
noty sa zač!najú kdesi Beetho
venom. 

Patrite k najviac zamestna
nf'm spevákom. Necltite sa una
vený? 

- Ked som sa pred 20 rok
mi začal zaoberať vážnou hud
bou, o ničom takom som ani 
nesníva!. Dnes som neraz pre
kvapený a zarazený, ako sa mo
ja kariéra takmer hladko a bez 
rozčarovan! rozvíjala. Mysllm; 
že sa to nedá inak vysvetliť, 
než ako naozajstné šťastie. 

Ste rlí d, le ste dosiahli po-
pularitu? . 

- Ten, k,to si želá byť umel
com, ten sl želá i popularitu. 
úspech ma teš! a bol by som 
určite nesmierne nešťas tný, ke
by ma fudia z dnes na zajtra 
nechceli viac počuť. 

- Kto nie je, všetci, ktor! 
berú svoje zamestnanie vážne. 
250 dni v roku som na ces
tách a mám pritom života po 
hoteloch naozaj dosť. Keď som· 
však 10 dn! doma, stávam sa 
nervóznym a spomfnam, aké t o 
bolo pekné_ .. 

Na klavírny koncert F dur 
od Georga Gershwina p~i~1ravil choreograf Jerome Robbms ba
let s názvom Gershwin-konc~rt. 
Premiéra bola v New Yorku.-

V Lipsku (DVfM) vyšiel di'u
hf zväzok publikácie Hudba a 
politika v edícii Súborné 'dielo 
Hannsa Eislera. Kritické vyda· 
nie pripravil GUnter Mayer. 
Zväzok chronologicky na"-v~'zu
je na prvý- a obsahuje komplet 
publikovaných i nepublikova· 
ných Eislerovfch št6dil a člán
kov, ktoré naplsal po sv_ojom 
návrate z USA. 

Co znamenli byť dobrf'm te· 
noristom? 

Hudobné korene mojej ro
diny sia'Qajú vlastne až k môj-

Hosťujete na opernf'ch scé
nach celého sveta, odkial s.te 
si priniesli tie najbohatšie spo
mienky? 

Wagner, to je pre vás pojem 
vrcholnej opery. Ako sa stavia-

- Mať v hrdle zlato, také , 
aké mali priam učebnicoví te
norlst! - Tauber, Schmidt či 
Glgli. 

AGÁTA SCHINDLÉ-ROVA 

ingradská hudob á jar 
Ceňľŕigrä~dšlfá ' h:'íiffoolfá' -jlfť j'fľ[5ľebľ!adkoU'llOVej tvorby '··· dislava•·Uspenského ··na~ texty J:'" '}evtušenka-, • cyk·lus p!:esn!· 

leningradských sklaäaterov. Pri významných politických .,Silencium" mladého Jevgenija lriiana na Tjutčevove 
výročiach však poskytuje priestor i dielam autorov verše, no najmä dve 'diela skladateľov mladej generácie: 
z iných zväzových republ!k. Tak tomu bolo i v tomto Ofgy Petrovovej "Prameň" a Igora Rogaleva Koncert-
roku, kedie festival bol zasvätený 60. výročiu vzniku kantáta pre komorný zbor na fudové texty. Upútal! pô-
ZSSR. vodnosťou, nevšednosťou, úprimnosťou a citovou r ýdzos· 

ťou. Petrovová sa inšpirovala orientálnou lúbostn ou 
V priebehu jedného týždňa [2.-9. apríla 1982 l sme poéziou zo Salamúnove j Piesne plesní. Výber reprezen-

počuli 2 koncerty populárnej h_udby, 1 koncert auten- toval ľúbosť vo všetkých jej podobách, autorka konci-
tického folklóru, l operné predstavenie, 3 komorné a povala skladbu pre soprán, flautu, gitaru a sláčikový 
3 symfonické koncerty. Okrem _toho sa uskutočnila be- orchester. Hneď úvodné tóny sólovej flauty, ku ktorej 
seda s arménskym skladateľom :rerterianom a záverečná sa pridal veľmi prirodzene soprán, zarazili pos luchá-
diskusia v posledný deľi festivalu. čom dych a donútili ich necheť sa unášať to~om kreh-

P6zorovatelia z Bratislavy mali ešte v živej pamäti kej, čistej, cudnej krásy. Iného t ypu je · dielo Igora ·Ro- ' 
VII. týždei'i novej slovenskej tvorby a neubránili, sa po- galeva, ktorý nači era do nevyčerpateľnej studnice ru ' 
rovnávaniu. Ukázali sa niektoré spoločné črty. Predo- dového spevu a l udovej poézie. Nesmierna sila, zemitosť 
všetkým mnohoštýlovosť - čo je znakom úplnej tvorivej a pravdivosť ľudového prejavu je ·zušl'achtená, umelecky 
slobody neobmedzovanej žia?nymi direktlvami, 1_1ezväzo: povýšená, pričom nestráca peľ autentičnosti. 
vanej žiadnymi "svetovými" móda-mi, I).eterorlzovaneJ vera sa diskutovalo o opere Sergeja Slonlmského Má-
jednostrannou· kritikou. Pri mnohorakosti štýlov a kom- riíl Stuartová. Divadlo bolo úplne vypredané, hoci nešlo 
pozičných prístupov je u všetkých a~torov __ badateľn~ o premiéru, ale už o niekoľkO reprízu. Nebola tu žiadna 
snaha vyjadriť myšlienky čo najzrozumltefneJš!e --: te~H "vata", ale bežné operné obecenstvo. Aj tento fakt sved-
snaha po komunikatjvnosti. Ďalšou spoločnou črtou _le čí o tom, že ide o, výborné ·divadlo. Drardatick~ námet 
vysoká úroveú a zanietenosť interpretov, ktorí d!ela me- je spracovaný fil movým spôsobom, v krátkych epizódach 
len svedomite naštudovali (väčšina hrala spamäti), ale [je ich 22) zhrnutých v troch dejstvách. Výborne r i e-
sa s nlmi stotožnili a interpretáciou ich dotvárali. šená scéna - č ierny horizont, strieborno-sivé J:!-ontúry 
Veľký (lriestor dostala najmladšia gener_ácia, sk_lada- vežových- konštrukcií, pôsobiacich ako kovová čipka a 

- 1 ,. symboli:tujúcich raz hrad, raz k ostol - podfa toho, či telia ·pod 30 rokov; prekvapilo nás, že už su č ~nm1 zva-
zu. z hľadiska kompozičného pr!stupu tHlž ne 1~e 0 štý- sa na nich týčila zástava, alebo kríž - bola veľmi 
lova 

1
.ednotnú generáciu, naopak, 0 veľmi rôznorodú _ vhodná pre rýchle zmeny situácií alebo prostredia. Pred-

k h stavenie má vzrušu jÚci spád, najmä v prvom dejstve. od experimentálneho hľadania [_Farah Karajev) cet re -
kú emocionálnu lyriku [Oľga Petrovová ), intele~tuálnS' Veľkou prednosťou Slonimského opery z hľadiska hudob-
ko~šttllktivizmus [Grigorij Korčmar 1 až po "chuligán- ného je melodičnosť speváckych partov. Sú tu v pravom 

zmysle slova árie. Ťažisko je na titulnej postave, ktorá 
sky" primltivizmu'S [Leoni d Desiatnikov l· je stredobodom diania a ktorej spevácky part je velmi 

Kladom festivalu bolo, že koncerty neprebiehali simul· náročný. Menej vydare_né je orchestrálne spracovanie. 
tánne a tak účastníci festivalu mohli sledovať všetKy l'r!lišné preferovanie plechov dychových nástrojov pô-
poduj~tia. Nerátejúc koncerty populárnej hudby a auten- sobí spevákom nemalé problémy. Sláčiky boli v pozadí 
t!ckého [olldóru, na festivale odznelo 27 d1el, z toho a najmä v áriách Márie sa priam žiadalo ich využitie. 
1 opera, 4: kantáty, 5 piesňových cyklov, . 7 symfomc- Veľmi dobre pôsobilo využi vanie sólového čembala ako 
kých, 5 koncertantných a 5 komorných. charakteristiky alžbetínskej doby. Bolo by zauj!mavé 

Rozsah t'ohto článk\! nedovoľuje-.hovoriť 0 všetkých uviesť toto dielo u nás, hádam by pomohlo vzbudiť di-
dielach i keď sa na festivale neobjavilo ani jedno také, väcky záujem o súčasnú operu. 
ktoré by bolo nezaujímavé. Sústr.e~ím sa, n~ __ to, čo V koncertantnej a v symfonickej hudbe sa prejavili 
zapôsob\lo nielen na ml'ia, ale yyvolalo pr1az;nvé_ reak- najpozoruhodnejšie diela. 
cie aj u obecenstva a pozornosf na záverečnom hodno- Koncert -č. 2 pre v'tolon~elo a sláčikový orchester 
ten!. od arménskeho skladatera Tigrava Manzurjana repre-

Komoruá tvorba ' ako celok bola najmenej výrazná a aj zen tuje dobrú a obsažnú mu~ku. Koncert je troj časfový, 
najmenej početná. Dobrá bola -Sonáta pre lesný roh a v prvej časti dominuje slaQ_ká, nežná melodika, inšpi-
klav!r Borisa Arapova. Dvojčasťová skladba formovo uce· t•ovaná pravdepodobne dievčenskými arménskymi pies-
lená, v melodike použ!vajúca ľudové prejavy, je nástro· iiami. Druhá pripomína a kýsi dialóg medzi sólovým ná-
jOvo veľmi vďačná. P_ôvabné bolo Pastorále pre !lautu strojom a orchestrom, ký!Il tretia čast nastupuje v 
a zvonček sláčikové kvarteto a veiký bubon od Borisa ohromnom kontraste, nie šokujúcom, ale logicky vyplý-
Archimandritova, skiadatera strednej generácie, autora vajúcom z predchádzajúceho hudobného diania. Sól!s· 
opier, baletov a programov hudby. Trojčasťová skladba, tom bol vynikajúci čelista Ivan Monigetti. Koncert-poéma 
čerpajúca z tuctových inšpiráci!, ovp!yvnená hádam tak pre husle a orchester od Oresta Eulachova je velmi se-
trochu i Stravinským, vyznela ako óda na pr!rodu, ako riózna hudba plná kontrastov a krásnych melódi!, naj-
túžba po jej nekonečnom pokoji. m1l v sólovom nástroji. Svojráznou národnou osobitosťou 

zapôsobilo dielo kazašského skladateia Timura Minja-
Viac bol zastt1pený p_ies!1ový a kantátový žáner. Spo- jeva Suita z baletu Freska, najmä čast nazvaná Kone. 

jenie hudby a slova stále láka autorov - jednak asi 
preto, že poézia je silným· inšpiračným zdrojom pre II. symfónia mladého ieningrads_!{ého skladatera Gri-
skladateľa, Inokedy zase sklada!eľ svoj obsahqvý zámer gorija Korčmara je rozsiahlym, takmer hodinovým · die-
zvýraziíuje umeleckým slovom, Zaujal cyklus piesn! Vla- lom, skladajúcim sa zo štyroch čast! barokového typu: 

Ostinato, Invenzione, Ciaccona, Toccata. Sled je attaca. 
Obecenstvo prijalo dielo viac-menej chladne. Odbornlci 
ho svorne označili za zau jímavé. Skutočne zau jalo pr e
dovšetkým tým, že bolo _umne, ba hádam perfektne 
.,urobené". V skladbe bola taká prevaha intelektu ,· že 
to,- čo robi hudbu. najemocLonál nejšlm umenl,m,, :;;a flpl~e ... 
sťratilo. Skuda, lebo predsa len kde-tu sa zableskol ná
znak hudobného ta lentu [v druhej časti ), čo' dokaz·avalo, 
že t u nejde o "cnosť z núdze". 

Diametrálne odlišná je, 5. symfónia gruzínskeho skla
dateľa Gija Kančeliho. Pri konfront~vanf s Korčmarovou 
symfóniou mi prichádza na um_ myšlienka .W. S. Maugha
ma: "v technike sa ume~ec vyžíva vtedy, ked ho námet 
vnútorne nezaujal. Akonáhle ho námet posadne, nemA 
veľa času myslieť na t echniku jeho stvár'nenia". Tým ni
jako néchcem povedať, že !;lY Kančeliho ·-symfónia nebola 
technicky dobrá, skôr, že Korčma_rovi chý'bala "posa <;l
l osť námetom", ktor~ z Kančelihd' ):!u c_lby vyznieva v kaž
dej note. Jednočasťovú symf6ni~ venpval pamiatke ro 
dičov, ale tento sulijek tívny námet dostáva v die le šir
šie, všeobecnejšie dimenzie. Rozpor medzi svet om- od
chádzajúcej generácie otcov, v, ktorom kadečo bolo 
ťažsie, ale l jasnejšie, a svetom generácie synov, plnom 
chvatu a komplikovanosti i úporne j túžby _ po poko ji, 
tic,hu a mieri. Mieri v zmysle osobnom, ale i všesveto
vom. Sugestívna hudba koncipovaná v prudkých _kontras
toch, kde st ráca júci sa svet charakte rizuje dojemne 
naivná hudobná téma, zverená če l este a pripomlnajúca 
h racie skrinky a je tvr(:j_e kon tras tovaný vážnou témou 

. v sllíčik.ových nástro-joch , ostrou a tiaživou. Obe témy 
sa rozvijajú v bohatom _a spontánnom hudobnom toku 
vyúsťujúcom do múdr ej katarzie. Dielo vyvolalo búrlivé 
ovácie, čo je dôkazom, že uspokoji)o obecenstvo ako ce
lok, mladých i starš!ch, O'dbort}!kov i amatérov - mi
iovn!kov hudby. Aj na záverečn ej diskusii vš.etci ozna
čili toto dielo za na jslln ejš! zážitok z festivalu. 

Mne sa však žiada. ešte vyššie vyhodnotiť Koncer't 
pre violu a komorný orchester od litovského skladatefa 
Vitaulasa Barkauskasa - pr e dokonalú vyrovnanosť zlož
k y Intelektuálnej a emocioná-l nej. Posadnutý tým, čo 
chcel povedať, uvedomele postupoval v prístupe - ako 
to povedať. Povedal t oho vera o múdrosti zákonov pri 
rody a nemúdrosti človeka v ich zneuž!vant, o potr ebe 
zachovania r ovnováhy v sebe, vo svete, vo vesmlre. Ho
voril to prostriedkami, kto ré sú velmi jasné a komuťíi· 
kat!vne, hoci tu bola . aj aleatorika, nie samoúčelná , 
ale v únosných dávkac1J, vo zvukovej štruk túre boH a j 
klustre, ale v únosnej dynamike, a bola tu l prekrásn,a 
melodika v sólovom, nástr oji a celok bol plný hudobné
ho krásna. Bolo by pr!nosom pre náš koncertný život , 
keby Kančeliho 5. symfónia i Barka.uskasov_ Koncert pre 
violu a komorný orchester zazneli aj u nás. 

Treb~ sa ešte zmieniť o koncert och populárnej hudby. 
Na prv.om sme sa stretli aj s takými menami ako Ba~
ner, Kornakov, Petrov, Petrovová, Uspenski j ... 'Záve
rečný bol celý venovaný tvorbe národného umelca V&
silija Solovjeva-Sedého k jeho nedožitým 75. narodeninám. 
Nie všetko, čo u nás zahŕňame pod pojem populárna 
hudba, je v sfére záujmu Zväzu soviet skych skladaterov , 
iba tá oblast, ktorá je všeobecne nazývaná "sovietska 
p1esefi", komponovqná odborne vyškol enými sk !adatef
mi, ·ktorá je pokračovaním ľudovej piesne, l~bo je vo 
väčšine znárodnená. Také ·sú aj plesne Solovjeva-Sedého 
a dôkazom , toho boi kO!!Ce.!_t, na ktor"om sa zúčastnilo 
viac ako dvetisíc ludť všetkých generáci!. Program bol 
vetkoryso koncipovaný, ukázal široké rozpätie a utorovej 
hudby. 

ANNA KOVÄltOVÄ 
\ 
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. 
rá níčkov 

kvart .to 
' Už niekofko rokov sledujem výkony 

Trávn!čkovho kvarteta a - pravdu po
vediac - umelecké dozrievanie tohto 
bez~ochyby vynikajúceho komorného te-

. lesu su zdalo by ť spoč iatku priamočiarej
šie. NIJaký h udobný kr!·tik by n eurobil 
dobrú službu ,interpretačnému umeniu a 

, ani Trávníčkovmu kvartetu, keby s l za
krýval oč i pred touto skutočnosťou. Ne
vyslovujem to len na základe komorné
ho koncertu v Zrkadlovej sien i Prima
ciá lneho palá9a 23. marca t. r., ale vy
cháclzum z určit ej s umarizácie výkonov 
trávn!čkovcov za posledné obdobie. Na 
spomínanom koncet·te predviedli 'Hayd
novo Sláčikové· kvarteto d mol , op. 76, 
č. 2, Mozartova Sláčikové kvarteto B dur, 
KZ 589 a Kvinteto B dur, op. 34 pre 
klarinet, dvoje husH, violu a vio l onče(o 
od C. M. von Webera (s kl arinetistom 
A. )!mo~kom ), Takáto závažná 9ramatur 
gická koncepcia komorného koncertu dá
vu Interpretom šancu ukázať vs kutku 
všetko svo je umenie a vydať zo seba ma
ximum tvorivých s!l a schopnost!. Ale 
to. že púha snaha nestačí, potvrd!la už 
interpretácia spom enutého Haydnovh~ 
diela. Nechcem sa dotýkať drobných 
technických a intonačných n epresnost í, 
i ke<.l' v Haydnove j čiste j a vs kutku krAs
nej tiudbe každý nepr esný deta11 až prí
liš "bolestne" počuť. Co mi v~ak na in 
teqit·etác ii azda najviac prekážalo bola 
výrm;ová , robustnos ť, expresivitu, ktorá 
je .v take jto miere cudziu duchu Haydna
vej hudby. Rustiká lny živel, tak výrazne 
prltomný i v tomto die le, n ie je dô
vodom k tomu, aby bola nurušená kla
~ ic kú miera a vyváženosť. Existujú pred
sa hranice, ktoré v nijakom prlpade ne
možno prekročiť , ak sa · má dosiahnut 
štý lová · č istota a rýdzosť int e~pretá.cie. 

Azda ešte závažnejšie výhrady možno 
vysl oviť ' na adresu Interpretácie Mozar
tov~o S l áčikového kvui-teta B dur. Tu 
bolo technických a intoriačných zakalí
sant ešte viac. Z toho potom vyp lynul 
obraz pt•i bližného u náhoc!ilého celku, 
ktOt'Y ·bol vý·~leclkom neadekVá tneho prí
stupu, výsle~lkom uchyfovaniu su v in
ter pretácii k prejavom manierizmu ako 
k Iluzórne j opore, pochopiterne, nikam 
neveclúce j. v tttkýchto prípadoch každá 
prElforsírovanosť je len chudobnou re
kompenzácio u za ~týl ov o nevykryšt<\liZo
vanú koncepciu. V Mozart ovej i Ha ydna-
vej hudbe by mala b yť každá polaritu 
v~Y.ážená , vyfijln,t_t; f!X~P~ a._ ~~~kv~ t.na; .. B~- , ~ > 

. '.l.'· .. : .. 

lo by však nes právne n a tomto mieste 
vysl ovovať konečné t•ezultáty v tom zmys
le, že hud ba z obdobiu vrcholného vie
denského klas icizmu Trávn!čkovmu 
kviu:tetu nesed!. Práve naopak, som pre
svfldčený , že je v s illich i v schopnos
tiach tohto komorného telesa vyspor ia
dať sa úspešne i s dielami z tohto ob
dobia. Dnes je však h lavná sila Trávnlč
kovho kvarteta v literatúre romantickej 
a novšej. To potvrdila l interpretáciu We: 
berovho Kv inteta za spoluúč inkovania 

Koncerty MDKO 
v Bratislave 

nášho popredného klarinetlstu A. )a
noš)w. Tu nebol.o ni č vyumelkované, ná
silné či strojené. A práve to je dOkaz 
duchovného stotožnenia sa s dielom. I 
polm·tta dramatických krajnosti bola ro
zohratá !Hl báze vlacvrstevných polOh a 
tvorivého muziél rovania. Ani men šie 
'technické prehrešky u klarinetls tu ne
os labili velmi dobt'ý dojem zo stvárne
n iu tohto prekrásneho plela. 

Stretnutie s Trávnlčkovým kvartetom 
bolo v mnohom poučné . i inšpirujúce. 
NiHt príč in zakrývať nedostatky a na 
stran~ druhej vyzdvihnúť pozitíva, pre
tože jedin ým cielom kritiky mus! byť 
prHvdivé a úprimne mienené s lovo. 

IGOR BERGER 

ec tál 

V cyk le komorných ·koncertov MDKO 
v Bratislave bol vio l ončelový recitál Jo
zefa Pod horánskeho ( 6. aprlla t. r . v 
Zrka dlovej s ieni Primaciálneho paláca J 
jedným z na jlepšieh, . ktoré tu zazneli. 
Nielen pre svo ju ná t•očnú u zaujlmavú 
drélmaturgiu, ale predovšetkým vdaka 
umeleckému výkonu obooh interpretov 
- Jozefa Podhoráns keho a Mariána Lap
šanského. Počuli sme recitál jednolia
teho vyrovnaného a zrelého komornéhQ 
tel esa, za loženého na rovnocennom part
n erstve a vzä jomnom rešpektovani sa 
dvoch mladých, ale umelecky . zrelých 
osobnos tí, zjednotených spoločným cie
rom - tlmočiť na čo na jvyššej úrovni 
diela s kladutelov, svoje vedomosti a po• 
stoj k nim. Vývoj, ktorým interpret pre
chtldza, sa nemôže pok ladať zu uk onče-

•. ' ~~,l • ' •• 

ný, poktar je čo i najmenší predpoklad. 
pre činorodú prácu. Posledný sólový re
citál uzavre l jednu etapu Podhoránske-

' h o vývoja a súčasne odkryl ďalšie rezer
vy a možnosti, ktoré sa pred nfm č rtu
jú. 

ú vodnou skladbou recitálu boli Variá
cie na slovenskú tému od B. Martinu, 
ktoré Podhoránsky predviedol bravúrnym 
spôsobom, s precltenou muzikalitou, 
vhodne voleným frázovaním. Hodnover
ne tým charakterizoval ·jednotlivé variá 
cie plynule na seba nadväzujúce, ktoré 
tvoria formový rámec tohto diela . Hlav
nú dr·amaturgickú nápli'l večera tvorili 
dve Brahmsove violončelové soná ty. Prvú 
z nich , Soná ta e mol , op. 38, sólista 
prr.dvteciol s menšou dávkou sebavedo
mia, čo malo za nt\ sledok, že klavrr· na 
mnohých miest ach prekrýva! sólový ná
stroj, bol. dominujúcou zložkou tejto in
terpretácie a udával tým charakter ce
lému dielu. Overa istejšie a presvedčivej
šie vyzne la druhá sonäta, F dur, op. 99. 
Sadzba tohto diela, riešená priam v sym
fonickom duchu poskytuje velké mož
nosti violončelu i kla víru, ktoré t u sto
ja pri sebe ako dva rovnocenné nástroje. 
Je viacero možnost!, ako interpretovať 
toto dielo. Podhoráns ky a Lapšans ký si 
zvolil i tú, ktorá vyzdvihu je romantický 
duch skladby v d uchu Brahmsovho tvo
rivého princ!pu. Siroké dynamické oblú
.ky, temperament až vášnivosť, ale aj 
l yrika a vrúcnosť - ne ustály tok hudby 
plný citu, plynúci bez technic kých prob
lémov, boli základom ich interpretácie. 
Na záver koncertu umelci zaradlli tran
skripciu orchest rá lnej 'medzih ry Kadrif 
z opery Nielen láska od Rod iona Sčedri
na. Melodika , zvukové zafarbenie l rytmi
ka te jto s klad by vy rasta jú z charakter,u 
rusk ej fudovej hudby a balulu jkového 
súboru, pretka ného miestami prvkami z 
l'uskej c igáns kej kapely. Je j do minu jú
cou črtou je h umor, prechádW JÚCi na 
mnohých miestneh až do pa ródie t ýchtn 
zvukových prvkov. Bohatú s tupnicu dy
namických, tempových, ale a j zvukových 
nua ns! využili interpret i v plnllj miere. 
Ľahkosť, humor a vtip, ktorými h ~ril . t 
táto skladba , boli dôstojným protikladom 
k t rom predchádzaj(tclm skladbám veče
ra. MARTA FOLDESOVA 

Hudobný život na Slovensku nie je až 
natoFko rozvinutý, aby si moh ol dovoliť 
luxus celej plejády koncertných spevá-

kov. A tak aj v cykle komorných kon
certov MDKO v Bratislave vyplľíajú väčši · 
nu vokálnych recitálov speváci operní. 
Ak má vzniknúť dramaturgicky a inter
pretačne hodnotné podujatie, vyža dujfl 
sl to potom okrem dramttturgického vkla
du orgunizátorov koncertu aj amb!cie, 
ochotu a tvorivé nadšenie účinkujúcich , 
ktor! pripravia program (najmä ak je 
náročnejš!) s vedomim, že je viac-menej 
urč.ený pre jednorazové predvedenie . 

Z tohto hľadiska si zaslúži koncert 
v Zrkad_!ovej sieni Primaciálneho paláca 
- plesiíový recitál sólistu opery SND 
Pavla Mauréryho - to na jvyššie ocene
nie. Umelec-sa v iíom predstav u v n eoby
čajne širokom zábere p iestiového in'ter
p reta od barokovej cez nemeckú romaa-
tl?kú t~orbu až· po premiérovo uvádzai}~, A/f:' ,,,:\,:1·: . . f 
sučasnu slovenskú p)es~il. Repertoár bol \ ' t· : .' 
koncipovaný nárqčne nielen širokým .šty-' :i ·1 " j. 
lovým rozpätlm, ale aj orientáciou na ~ 
cykly (Schubertova Zimná cesta Brahm- '· .,. 
sove Zigeunerlieder, op. ·103, M~sorgské- · 
ho cyklus Bez slnkl\ a Dibákom zhudob-
nené t exty Mlhá llkn ). . 

Mauréry SH rozospieval na CHrlss'fní t 
ho Vittorli o z úvodnej trojic.e baroko
vých · s klad ieb upútal najviac v HändL!l,v,L .. 
l Ah ml o car). kým v Bachovej á r ii z K!=':: "··'''. 
vovej kantáty jeho snaha o vyslovene 
technický, ctynumicky pritlmený prednes 
nenu šla dostatočné pochopenie u, klnvi - · 
ri stu Karola Toperczera. V intet•pretác ii 
Schubertu treba obzvláš( .ocenlf spev~-
kov pokus oprostiť vokálny prejav od 
operného výt·azu. Snaha o pretlmočenie 
lyrlckých nálad sa odzrkadlila vo vrúc
nom tóne, pohyb~tjúcom sa takmer vý
lu čne v dolnej polovici dynamickej am
pli túd y, v nanášuni s kôr svetl ejš!ch fu-
rleb a vo väčšom dô,r11ze na deklamáclu. 
Pri tom všetkom zostala však v Mauré
ryho prejave určujúcim, dominujúcim u 
zjednocujúcim princípom kantiléna , 
plasti cká plynulosť voklilnej línie, takže 
v porovnani s o ~pectall stami na nemec-
kú ptest1ovo tvorbu vyznieval jeho pre-
jav trocha " itallanizujúco" a vo výraze 
mene j diferencovane. Náladovo odlišný 
svet Bratunsových piesn! pretlmočil Mau-
réry s použitím sýtejšich, tmavš!ch fa-
rieb a kont rastnejšieho výrazu. V drulle j 
časti koncertu po Musorgskom a po ci
tovo zaujatom prednes e nových Dtbáko
vých plesní k najldeálnejšiemu súzvuku 
medzi s kladatelom a spevákom došlo k 
záverečnej Holoubkove j piesni Majster 
Pavol dumá, pravda, ak nepoč ltame prl
d íJVOk - Gerardov monológ z Giorďa
novJ?.o Cheniéru, kde nás Mauréry pre
svedčil, že po chvályhodnom exkurze do 
sveta plesľíovej interpretácie zostáva pre
dovš etkým výborným operným spevákom. 

s. ALTÄN 
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· kan'~ pery, Vóm, ;edtne vám, Poprosme 

hviezdy, Poda; mt rúčku a poď so mnou, 
Nie som ta ešte tak starý, Dedinka ty 

' Trliló. 
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Za Otom Kaušítzom· 
119. V. 1909 - 30. IV. 1982) 

V posledný aprllový deň toht o roku 
odt§iel ne~akane, na prahu nových ;ar
nych dni svo;ho života Ot o Kaušitz. Srd
ce, ktor~ rozdával v mnohých veršoch 
plesni , nevydržalo a prestalo životodar 
ne bit. Patril k trojici legendárnych slo
venských libretistov klasických operiet, 
ktorú tvorili farko Elen , 'Pavol Braxa
toris a Oto Kau§itz. Nepatril však tba to · 
muta divadeln~mu žánru.: písal texty k 
tane~n!ím piestwm, prekladal, al e a; s'pte
val, llral a orgánlzoval či "redaktorči/ 1' . 
Hoci prešiel mnohými povolaniami, ;ello 
talent a zameranie na;výstižne; !Jie ozna
čuje po;em "hudobný spisovateľ". K ne
mu patri a; ;emná, citlivá, nervnó, ale 
nesmierne ľudsk(! Povaha, sklon k roz
§afn~mu boh~mstvu, príklon ku v§etké· 
mu, ~o vírilo kultúrnymi vodami Slo 
venska. Oto Kau§itz bol zamestnaný a; 
na Nove; sc~ne, kde bol istý ~as ta;om
nlkom a členom zboru, vo Zväze sl o· 
venských skladateľov , kde pomerne dlho 
pracoval v oblasti zahraničných vzťalzov, 
vo vydavateľstve Panton s jeho neopako· 
vatelným pracovi skom na Gork~ho uli 
ci, či v úväzku Slovenského hudobMho 
fondu., ale . . . ;eho vnútorný život a zá
ujmy mierili ~i krúžili šir šie, než mu 
určoval plsací stro j a stoilk so spismi. 

Oto Kau§itz pocMdzal z devilťčlenne; 
rodiny, a tak ;eho sen o opernom pô
sobení ~oskoro stroskot al. Začal stce !;tu
rlovaf u známeho a vychýren~ho vo/Cálne
ho pedagóqa Josefa Bgema na bratislav
skej Hudobne; a dramaticke; akaci~mii, 
no materiálne ťažkosti ~oskoro nádej
ného speváka zreóÍntli. Už ako študent 
prekladal nemeck~ a maďarsk~ !!lágre, 
ba pr/vyrábal si a; ako spevák populár 
ni./Ch piesni a árii v bratislavských cuk
rclr7lach. Podľa jeho vlastných spomie
nok, ,.ako blesk z tasn~ho neba spadli 
nu spleva;iicu Brat islavu dve hudobné 
bomby: Dita od Alexandra Aranuosa a 
1o/epovedz dievčatko nikomu od Dušana 
Pcl/ku, ktor~ naspieval Ste'fan Hoza". 
B11str!Í a spoio~ensk!f Oto Kaušitz okom
We zareOfJOVal na nové prúdenie v slo
venske; záhavne; hudbe, na menó a in
terpretov, k torí spo lu s Vl/dauateľom fa
ros/avom Stožick(fm dosl ova zal ožili a 
rozvinuli rJelkú ~ru sl ovensk ého tanoa a 
operety. Na;prv - spolu s Tiborom ·Gaš
parkom - napísal operetu Nepoko;n~ 
leto. Roku ~935 z ne/ bratislavský raz-

hlas vysielal ukážky s Margitou Ces_g.
nyiovou, Renátou Simanovou, Stef anom 
Hozom a Stefanom Figurom. O rok ne
skôr píše Kaušitz texty p(esnt k hudob
ne; kom~P,ii Ge;zu Dusíka - , Odyseou 
slávny návrat do vlasti, ktorú takisto 
vysielal rozhl as. Odvtedy sa datu;e už
šia 7udski1 i umelecká . cesta Duslka a 
Kau!Jitza, ich spoločn~ besedy l tvoriv~ 
plány v Redute, Múze;ke, Astork e, Grand
ke . .. Oto Kaušitz naptsal spolu s Ge;
zom Duslkom ok olo 150 piesni r ôznyph 
druhou: od tanečných po pionierske. Ale 
na;vii~ší úspech dosiahol ak o spoluau
tor Dusíkových operiet. Napísal nlekol
ho hudobných textov k operete Keď roz
kvi tne mó; {1938}, ktorej libretistom a 
textárom bol ináč dr. Pavol Braxatoris, 
pripravil podklady k piesňovým textom 
do operety Pod cudzou vlajkou ( 1940 J, 
bol upravovaterom pôvodne; francúzsk ej 
veselohry Roberta de Mack ielsa na libre
to k hudobne; kom~dti Turecký tabak 
(1941} a spoluautorom (libreto - . texty 
plesní} Osudn~ho valčika (1 943}. Kau
!i it zove texty znel i v mnohých populór 
nych !!lágroch - spomeňme aspoti De
dinku v údolf, S tebou pod Tatrami, Sai
gon, ty prlstav k rásnych ži en, Neboz-

• PQ roku 1945 Kaušitz spolupracoval s 
ďahťm známym skladateľom time~ne; 
hu~by - s Káro/om El bertom. Naplsal 

' pre neho okolo 100 textov k budovateľ
ským, tanečným piesňam a libreto k ope
rete Z prístavu do prlstavu { z taneč
ných evergreenov spomeňme: Mne sa 
každ~ dievča ~čl~ Do za;tra čakaj, Bol 
krósny ,de11, Jediný po.hľad tvo;, Neplač, 
môj synóčik atď.J. Na·· Nove j sc~ne, kde 
Kaušllz . pôspbil od r. 1951, prel o il/ rad 
~e,ských' a sovietskych, r.es.p. lných spe
vohier, operiet a huflobných kom~dií 
{ Voľný vietor, Ket o a • Kote, Kalinový 
háf, /1al eká ~esta, ale a; Csinom Palkó, 
ÍQ/;J('tiVý študent , Svadobná cesta, Vese 
1á vdova, Zem úsmevov 1 'q, , /. }. K teho 
textu napísali ope~etu Táňa - Rudolf 
Ková~ a '(3rn,i!st1 Petrovskp_, dr., J?ohuS S/e
zďk operetu Mahargdža, Zden~k Cón hu
dobnú veselohru Ty si mô; Rómeo, v sil
pise sa uvádzá tiež fakt, že Oto K,ausitz 
naptsal libreto k mu:.~.ikálu Zdenka Miku
lu Tatransk~ noci, k Siváčkovej Uličke 
mladých, k muzikálu f. Franka Zemp/ln
skeho Skor než odldeš (na motlvy rov· 

nomenn~ho šlágru }, v rukopise zostalo 
11/Jreto k muzikálu Johny, ktor~ ~erpá 
námet z bratislavsk~ho podhradia, a /ib · 
r eto k opere zo súčasnosti Bratislavská 
romanca. Pre Jaroslava Meiera naplsal 
libreto k televlznemu baletu Tak to býva, 
preložil Meierovu- Kusserovu operu 
Erlndo do nemčiny, takisto ;e výsledkom 
prekladatelske; próce i nemeck(! mutá
cia textu k Meierovým operám Noc pred 
nesmrtelnost ou a Dreváky, do sľoven~i · 
ny a nemčiny preložil libreto opery Mi 
rosl ava Mirkovil!a Hasanaginica. Ak si 
uvedomíme, že Kaušitz napísal. vy!ie 1000 
textov k pies1~am (vii~~inou na hotovú 
hudbu skladateľov l, z nich 300 vy!;/o tla-

. ~ou . a bolo nahraM, že prekladal do 
nemčiny a maďarčiny - ~i opačne, sám 
OO/ činný ako l ibretista a dok01JCa autor 
melódll - t o všetk,o vydáva svedectvo 
o veľkom snaženi, do ktor~ho vložil nie
l en talent, al e i silu svo;ho !;irok~ho 
srdca. Libreto Svadobn~ !;aty, o ktorom 
rozprával autorke článku pri poslednom 
stretnuti, zostalo zrejme nedokončen~. 
Ale vera iných činov z tvorive; dielne 
Ota Kaušitza zostáva ako živ~ svedec
tvo jeho nezabudnutel net osobnosti. 

TER.E:ZIA URStNyOVÁ 

Dekan PedagogickeJ fakulty v NitrlJ vypisuje k o n k u r :1 na obsadenie 
1 mi_esta docenta, pripadne odborného a~istenta pre predmety budobn6 · 
teória a akordeón. 
PoladuJe sa vysokoikolské vadela nle prlsluiného smeru a prax. Mol

nosí nástupu od 1. 9. 1982. 
Prihl6iky dololené dotaanlkom, ll votopisom, dokladom o doterajiej pra

xi a . odpisom diplomu sa podévajt\ do 28 dni po uverejnen! konkurzu na 
KPÚ Pedagogickej fa'kulty v Ni·tre, Lomonosovova ul. 1. 
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Histo ické or any 
na lov ns u 

ve v t9ch najmenš!ch , na bež
ných mapách nevyznačených 

obciach. Taktiež zjednotenie ú· 
dajov o rozsahoch klavtatúr a 
zlepšenie reprodukci! 3-4 fo
tografi! by sa žiadalo v dru· 
horn vydan!, ktoré s určľtosťou 
predpokladám. OPUS st túto 
publikáciu môže s pýchou pri
počítať k svojím akt!vam. 
Vztirapom_ na c~Josvetový zá
Uiem o historické organy - a 
najm!! preto, že Slovensko v 
tejto sfére predstavuje nezná
my, nový· a neočakávaný pr!nos 
do mozaiky európskeho orga
nárstva - možno rátať s úspeš
ným exportom tejto knihy. Ked· 
že na platniach OPUSu jestvu· 
je aj zvuková dokumentácia 
p!!tnást!ch z uvádzaných orga
nov, nazdávam sa, že by bolo 
pre zahraničie atrakt!vne spolu 
s knihou expedovať aj kazetu 
gramoplatn!. 

nástro jov a takmer všetky 
ostatné v knihe neuvedené, ho· 
ci tak tiež pamiatkové, sú v ne
uspokojivom, ba aj v dezolát 
nom s tave. Pekný exteriér na 
fotografii nás nesmie mýliť: pre 
umelecké úč-ely je väčšina z 
nich nepoužitelná, nereštauro
vaná, alebo iba nedokonale, vy
stavená chátraniu a dalš!m ne
odborným zásahom. Zasvätenl 
ved ia, že aj nahrá'vky na tých
to organoch sa uskutoči\ovali 
za nesmierne ťažkých techn~c
kých podmienok, za neustálej 
asistencie opravárov, 

vykle: keď sa spori , nepomýš· 
ra sa na milióny, ktoré pred· 
stavu jú iba percentá velkých 
akcii, ale na pár tis!cok, ktoré 
úplne znemožnia akciu tnú, ne· 
mene j potrebnú. Faktom ostá· 
va, že SUPSOP je dnes zame· 
ran9 vyslovene výtvarne, akoby 
iné pamiatky ani ne_!lxtstovall: 
medzi stovkami o(!bornlkov, 
ktorých zamestnáva, niet pre 
Eelé Slovensko ant jedného, 
ktorý by sa zaoberal pamlal· 
kaml hudobnými (nielen organ· 
mi)l 

Potrebujeme teda sústavnú, 
kodifikovanú starostlivosť o 
historické organy, na základe 
zákona o pamiatkach. Čo však 
pomôže ·samotný zákon, ak sa 
podla neho nepostupu je, ba 
oficiálne ani presne nevie, čo 
mu podlieha, a čo nie. V štát· 
nom Zozname pamiatok väčši· 
na .!).istorických organov nie je 
uvedená, naproti tomu tam fi 
gurujú nástroje, ktoré hudob
nou pamiatkou už dávno nie sú 
- iba ak ich v9tvarni rámec 
(so znetvoreným obsahom) . 
Prečo je to tak, keď vieme, čo 
žtada súčasná pamiatková sta
rostlivosť a máme kladné pri
klady zo všetkých susedných 
krajin? 'Dôvod je jednoduchý: 
Slovenský ústav pamiatkovej 
starostlivosti a ochrany prlro
dy, ktorému Ministerstvo kul 
túry SSR túto činnosť už pred 
rokmi výslovne uložilo, nemá o 

Velmi dúfam, že publikácia, 
ktorá pôjde do sveta a razom 
obráti pozornosť odbornlkov l 
milovn!kov na doteraz" neznáme 
bohatstvo s lovenskej kultúrnej 
minulosti, na historické orga
ny, pohne svedom!m tých, kto· 
rých povinnosťou je t ento po· 
klad chrániť a rozv! ja t. 

Publikácia môže byť aj im· 
puizom pre centrálne a miestne 
usporiadatefské inštitúcie, pre· 
tože by bolo škoda nevyužiť 
fondy, ktoré máme a neurobi( 
ich súčasťou nášho koncertné· 
ho Života. Má me úspešné pr!
l<lady z _Tr enčianskych Bohusla· 
vie, z Ludrovej a Liptovskej 
Stelnice. Takisto by sa dalt vy• 
užiť organy napriklad v Kež· 
marku, v Hronseku, v Banskej 
Štiavnici, v Antole, vo Višiíovom, 
v Pruskom, v Slädečkovciach, 
v Pezin~u.. . !-iádam teraz už 
aj telev!zia a rozhlas splnia 
dlh tej to poslucháčsky i divác
ky nesmierne vďačnej tematl
·ke. 

Pozitív slávneho Hummelovbo levočského orgaňa :t 
rokov '1916·24. · 

Táto skutočne vzorná publl· 
kácia sa nezrodila z iniciatlvy 
nejakej inštitúcie, al!;! zo "sú
kromného" ús!l!a zanietených, 
pre vec angažovaných rudi. 
Obaja autori, občianskym po
volanfm jeden historik a dru
hý lekár, venovali slovenským 
organom desiatky rokov, prak
ticky celý svoj volný čas. Ne
šlo však tba o prácu v archf
voch či o úmorné výskumy v 
zaprášených útrobách starých 
organov: oni v poslednej chvi
li ~achraňovaii nejeden organ 
pred odstránen!m či devastá
ciou, nezriedka samt opravili 
a konzervovali menšie nástro
je, presvedčovali, argumentova
li, intervenovali, aj z!skali 
prostriedky od lokálnych orgá
nov na záchranu zopár nástro
jov. Vydan!m knihy, pravda, sa 
záujem o naše pamiatkové or
gany nekonč! a nesmie k'ončiťl 

túto oblasť záujem. Komisiu 
expertov, ktorá bola pred 9 rok
mi ustanovená, vôbec nezvolá · 
va, návrh "Smernic pre starost
livosť o pamiatkové organy", 
ktoré komisia vtedy vypracova
la, ani neschvafu je, a ni nedis
kutuje, ba pred časom zastavil 
SUPSOP aj financovanie najzá
kladne jšieho, východiskového 

Oživovanie pamiatok hudob'· 
nej minulosti dostáva spQiočen· 
ský zmysel tba vtedy, ked sa 
integruje do súčasného hudob
ného ž~vota. Zelám si, a by 
vzácna kniha o historických or· 

,ganoch na Slovensku sa stala 
jedným z impulzov k tomu. 

Ked otvárame obrazovú pub
likáciu Otmara Gergelyiho a 
Karola Wurma práve vydanú 
OPUSom, nemáme pred sebou 
iba peknú knižku pre pastvu 
zraku a pre zauj lmavé člta nie. 
Ide v pravom slova zmysle o 
_kultúrny čln. Odkrývajú sa nám 
hodnoty, o ktorých ta kmer 
n ikto nevedel a neuvedomoval 
si tch v súvise s našou hudob· 
npu minulosťou. Historické or
gany - na rozdi el od iných 
naš ich starých nástrojov - sú 
totiž dodnes živými zvukovými 
svedkami, poskytujúclmi obraz 
o zvukovej estetike, ako aj o 
úrovni hudby štyroch storočí. 
Objavuje sa čoraz viac dokÍa· 
PQ.V a n_9tovýc11 moteriálov z 
ttašéj"., hudobnej' ·mtmJio9ti · ~· te
raz sa nám v publikácii pred
stavuje konkrétny, materiálny 
základ zvuku aspoň časti z 
nich. V stručných, ale výstiž· 
ných statiach defilu jú pohnuté 
osudy 'l evočského organa i je
ho nešťastného majstra Hum
mela, aj ostatné velké nástroje 
:>pl~a a východného Slovenska, 
kláštorn~ organy v Pruskom, v 
Beckove, · v Štiavnických Ba
niach, atď., svedčiace o vyso
kých požiadavkách hudby, kto'
rá sa v ich OKOif ll priamo na 
nich produkoy!:!la. · A9torl nám 
zasvätene predstavujú činnosť 
c~lej plejády, vlastných domá· 
clch majstrov-organárov: Caj
kovského, :.?lorkovského, rodiny 
P.bdkonlckých a Pažlckovcov, 
Pecn!ka, Kysel'a, s ·aškovcov a 

• iných , ktor! vo svojej práci vy-

chádzajú zo základov JudoveJ 
remeselnej tvorivosti a v prie
behu činnosti dosahujú 1 z eu
rópskeho hladiska pozoruhod· 
ný šta~dard a osobité umelec
ké výsledky v stavbe organov. 
Vo zvuku ich nástrojov sa od
rá~a slovenské ludové etnikum, 
zhmotnené v zdravom dreve 
majstrovs_!{y vyrobených pišťal 
a v sviežej Intonácii, čo rob! 
n ástro je jedinečnými i typický· 
ml súčasne. Orlgtniílne sú smelé 
a neobvyklé v9tvarné riešenia 
organov, farebnosť a ornamen· 
tika , priestorové usporiadanie, 
aké inde nevidno. Všetky· tieto 
vlastnosti, spolu so starostlivo 
vystopovaným historickým zá
kladom, sú podkladom dvojja
zyčného, dobre"i!itatern:ého tex
tu, ktorý je konc!zne formula· 
van~ a odborne vynikajúco 
fundovaný. 

Fotografie Romana Bunčáka 
sú vyslovene krásne. Hoci au· 
tor predtým nikdy nefotografo· 
val organy, vytvoril si. k nlm 
zrejme úzky viťa]!, takže poe
tickosť jeho objektivu daleko 
PI:esahuje dokumentaristiku a 
s táva sa osobnou l tvorivou. 
Gra'ŕická ciprava Juraja Linz· 
botha Je vkusná a na. vysokej 
úrovni reprezentatfvn.ej publi
kácie, ktorej redaktorom je La
dislav Kai!ic. Z povinnosti re
cenzenta vyplýva upozorniť iba 
na maličkosti, napr. na chý.)?a· 
nie mapky s vyznačením loka
llt, a to nielen pre zahraničné · 
ho čltatera. Mnoho historických 
organov sa totiž zachovalo prá· 

Treba otvorene povedať, že 
prevažná vl:lčšlna tu uvedených 

. materiálu, s.Qpisu organov Zá · 
padoslovenského kraja. Ako ob- FERDINAND KLINDA 

Pallckébo organ v Sládečkovciach z roku 1792. Organ Lorenca Cajkovského v Ev. drevenom l 
Snlmky: O. Gergely kostole v Kežmarku z roku 1720. 

K iubileu zaslúžilei umelkyne Janky Gabčovei 
• • v obraz 

Nezažil som umelecké začiatky janky Gabčovej, a ni 
obdobie. v ktorom spievala Azuceny, Ulriky, Carmen. 
Ale pamiltám si ju dobre z desiatok epizódnych, vždy 
ozvlástnených figúrok i z veľk9ch charakterových po
stáv. V tomto odbore a v obdobi, na ktoré spom!nam, 
bola umeleckou silo._u naozaj na pravom mieste. Oaká 
zala vždy vyhmatnúť z postavy . či postavičky to pod
statné: ježibaba "ako z rozprávky" - zlovestná l chá
pajúca, pokojná, láskavá Martinka, nadudralá , hrdá 
a potom sklamaná Háta, dobrotivá, javiskom sa motka
júca Fillplevnu, roztúžene pechorivá, ale už odkvitnutá 
a preto smlošna pani Marta, ktorá sa n a Mefistovo za· 
liečanie zmôže iba opakujúcim sa "to sa nesvedčl, takto 
bez reč!! " Medzi figúrkQmi Gabčovej posledných sezón 
vyniká vel ká charakterova postava Anny ,v Cikkerovom 
Begovi Ba j<~zidovl. Operné starenky, matky, tetky, strigy 
a v panenstve zostá!·nuté. guver.nantky - to bol charak
terový odbor, ktorý sme si v opere SND bez Janky. Gab
čovej v p11ťdesiatych a prvej polovici šesťdesiatych ro
kov jednoducho nevedeli predstaviť. Dokonca sa pri· 
znám, že dodnes si mnohé z týchto postáv jednoducho 
identifikujem vo fyzickej podobe pani Gabčovej. 

tanka Gabi!ová ako mama Lucia v inscenác!i Mascagni· 
llo Sedliackej cti v r. 19til - na snlmke s Olgou Haná· 
kovou {Sanťu:tza ). Sn imka: J. Podhorský 

Ak po štvrtstoroč l pravidelných návštev v hľadisku 
opery Slovenského národného divadla lis tujem v pamäti, 
vynárajú sa mi z minula ako najjasnejšie, najživšie 
obrazy práve tie na jstaršie. Je to pochopttefné. Mladosť 
prij!ma a fixuje plnými dúškami, na jmä ak má pocit 
očarenia č!msi tajomným, n~obvyklým, krásnym. Vteciy 
som po prvý raz videl Krút!1avu. Fledlerova inscenácia 
z roku 1952 hrávala sa už pomerne zriedkavo. - Dv!ha 
sa opona k druhému obrazu. Na scéne je realistická 
strážnica, pred ňou na lavičke sedla a čakaj\1 na vý· 
sluch dve staršie svedkyne. Dve dedinské ženy - oble
čené I/o sviatočnom, stavovsky hrdé, zakrývajúce nepo· 
koj matriarchálnou dôstojnosťou. Sedla nepohnute, skr!· 
zené ruky skryté pod vlniakmi. Najprv akoby ntč, l en 
do vzduchu vrhnut~ repliky, postupne však spriadajú 
rozhovor. Komentujú udalosti - akože inakšie, než zo 
svojho zorného uhla, v zrkadle spomienok na _vlastnú 
mladosť. Kabinetnti ukážka nehlučného a neokázalého 
realistického opérného herectva na malom priestore. 
Skalnicu vytvárala zaslri'žllá umelkyf'ta Janka Gabčová, 
Zalč!čku národná umelkyňa Helena Bartošová. Gabčovej 
Školnlca - to bol akoby z literárnej predlohy vystrih· 
nutý charakter. Dodnes mám v' ušiach Intonáciu v repli: 
ke, ked Skalnica prichádza pozrieť Katrenino dte1a 
a s furtáckym odttei\oln v h lase sa pýta: "A kde ho má· 
te, zázraka!" 

Pred ntekolkýml dňami dožila sa sedemdesiatich pla· 
lieh rokov. Je najstaršou žijúcou členkou "egemovskej" 
generácie našich operných sólistov. Blahoželanie k ju· 
bileu nech je zároveii pripomenut!m zásluh tých, čo 
nasu operu budovali a dávali jej základy, na ktor9ch 
dnes staviume. JARÓSLAV BLAHO 


