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bor tu rozpráva jú prlbeh o 
princovi a vile, konči aci mrav
ným ponaučenlm . HUJ·nfk sa vy 
jadruje v tipne, vynaliezavo. i 
k ed nijak o nie ob javne. Pr edo
všetkým však poslucháča 
ušrachtllo zabáva. Skúsený vo
k álny auto1· Václav Felix ( 1928) 
sl pre svo je mužské zbory Spe
vy lúčenia vybra l ve 1·~e l. Ská
lu, N. Hlkm eta. O. Kugultinovu 
u ] . Urbánkovej, ktor é priná~u j ú 
~t y r i r ôzne pohlady na posl ed. 
né veci človeka. V sk romne j 
sadzb!l a vý1·uznej spevnej dik
cii tu vy tvor i l d iel o, ktoré su 
dli využiť ak o cel ok i po jed
notlivých čast iach niel en pri 
smútočných obr adoch. To, že sú 
fo lklórne podnety stál e živé, do
kázal Milan Jlra ( 1935 l balu
duu na sl ová moravsk ej ludovej 
poézi e zo SuWovej zbier ky pre 
soprán, tenor, ml ešnný zbor. 
dvu klavi r y a bie le nástro je Ne
iťastná svadba. Pr ostý st rofick ý 
tex t ]ira dotvára tlo vy~ších cel 
kov. podčiarkuje epi ckosť pri
behu bez toho, aby zbytočne čl 
navonok dramatizoval , vo kálne 
lln le sú p ri amočiare, na fol k 
lómych Intonác iách i ba vzdia
l ene závi slé. Už dopredu sa 
vzhladom na obsadenie a ná · 
met ponúkalo por o_vnanie so 
Stravinsk ého Svadbou a t1·eba 
poveda ť , že ]irovo r iešenie je 
úplne au tonómne. I ste to bol 
zámer - u ten vy~lel. T r ýzn i
vú sebarefl exiu osamoteného 

PRAŽSKÁ PREHLIADKA:NOVEJ TVORBY 
V obvyklých murcových t er · 

minoch usporiadal i toh to · I'O· 
ku Zväz českých skladuterov u 
koncertných umelcov jednu zo 
svojich vrcholných akcií, Týi••6 aovej tvorby, na ktorom v 
sérii ,koncertov v Dome umel 
cov, nu Zofine u vu Vel ke j sá
Je Lucerny ( 13.- 21. 3. 1983 l 
skladatcllu pr edloži li vere jnos
ti výsledky svojej tvor ivej prá 
ce. V tomto roku se Týždel1 
novej tvorby konal už po dvad
siaty siedmy ráz. Pokračoval v 
dlhej tradicii , k tor á sa osved
čila. Počas kr átkeho časovéh o 
priestoru n1al p1·uvidelný posh l 
cháč možnosť zisk a ť pr eh !nd o 
tom, čo sn práve rodi v diel 
ňach českých autorov, a to s 
výnimkou opery vo všetkých 
nu jdôležitejMch odboroch u 
fánroch. Porota pre pät kon
certov z oblust i tzv. vážnej hud
by vybrulu dvadsuťšt y r i novi 
niek. z obl nsti hudby popu lár 
nej, džezoveJ a tvor by pre ver. 
ké dychové orchest re štyridsu i 
~tyr i nových ~k l ud i eiJ , k toré ~~~ 
vt•retnostl JlUn (lkl l n11pospol v 
premléi'Ových naM uclovun iac h. 

Sú Tý?.!l ne novej tvo1·by 
ZCSKU rcprezen ta tlvnou pr e
hliadkou 1dcbu tvor ivou dlel 
ilou? Tátu otl\zka su p1·i hodno
tiacich úvahách k ladie kužcl o· 
ročne. OdpovetT je pritom úp! · 
ne jednoduchá: Týždne nove j 
tvorby prcdstuvu j(l oboje - pr e
hliadku i diel iHI. O d1·amuturgi i 
rozhodu jú skludatelia sami, pre
lote nn ich osobnom r ozhod
nuti zále2l, č i zadu jú nu Týž· 
deň piesiiOvý cyk lus. symfóni u 
alebo koncertn ~ valčl k . Výsled
nica Ich ponúk je nap r iek Ich 
relatlvnej néhudnosti slgn l f i 
kantntl , n teda dosta t očne r cp
rezentat lvnn aku vz01·k a. Tnk 
ako v minulých ručnlkoch pre
vl6dali l rohtu ruku diela, pl
sané pre konl<rútn cho sólistu 
alebo súbor, op!iť pr ibudl i 
skladby ~ nd hoc zostaveným 
lnterpret<~čn ýlll npurú tom. Opti ť 
ubudlo cykl ick ý ch v iucčusťo
V9ch formovt ch útvarov a vô
bec fonem pre k lnslcké i n~ tl' ll 
mentá lne obsadeniu. Tohto I'O· 
ku po dlhom čase po prvýk rá t 

na Týždni nezaznelo sláčj kové 
kvarteto Hl ebo· k ompozicia p1·e 
nástroj n k lavlr. Vôbec radi
kálne ubudl o koncertných žán
I'Ov, na druhej str une n a Týž
dn i zazneli premiéry dvoch 
symf ónii v obvykl om ror movom 
rozv r hu , uvšak s ce lkom [ OZ· 

dlelnym vnú torným r iešenlm. 
Možno poveda ť , že najpren lk a
vejši e výsledky pri n iesli kon
cer t y komorné u večer z die l 
s účasťou zborov. 

Všimnime si na jprv or ches
trálne novin ky. Hneď t raja au
tor i sa lnšpi rova li 40. vý roč lm 
l ld ickej t rugédie. Miloš Vacek 
[ 1928 l vo svojej symf onick e j 
básn i Svedomie sveta podobne 
ako vo svo jich p l·edchádza jú
clch d i el ach kreslf rea li sti cký 
zvuk ov ý obraz, dra matick y ú
č inný , al e zliroveií už pr il iš po
pl at ný mi mohudobne j poplsnos
t i. Václav Lldl ( 1922 l . skíl se
ný au tor f i lmovej h udby, dospel 
ku k ompromisnému ri ešen i u v 
Balade o jímovom r áne pre vel 
ký orches t tl r. keď konkretizu
JÚCe popisné partie doplnil plo 
CI1ami medi tat l vn ym i. Najsuge~

tlvne jšie sa so st[lle aktuál nym 
ná metom vyrovnal Evfen Zá
mcčník ( 1939 ). k tor ého Musica 
lamentosa i novovanými kompo
z i čnými pr ostr iedkami s mimo
rl ll dnou účinnosťou vy jadru je 
obecnejši u Ideu pamiatk y Lld lc 
u robľ tuk s plnou muzik an t
sk ou presvedčivosťo u. Finale 
festivo Zdeňka Lukáša ( 1928 l 
pri nM a opliť zdravo i n ven čnú 
hudbu, tá to však m iestami sme
ru je až k lacnejše j vt ier avosti. 
jedi ný k oncert pr e Týždeií na
pis <~ l Zdenek šesták [1925 l . Dnl 
IllU n f1zov Sursum corda a 
spr ievod sólových husl í zv eril 
dychov ým nástrojom, ha r fe, če
l este, gongu a tympanom. Pre
v l ;idu briózny pohyb, v só l ovom 
par te cfale t technick y expono
vuné behy a r ozk lady. T rochu 
chýba l y r i ck ejš, k ont1·ast 11 vô
hec úpl ne k unt flll i lné po11uti e 
Inak dos ť ster eo typne pôsob ia
ceho sólového h l ilsu. Vel m i 
skromnými, hoci nie jednodu
chými prostri edkami vypracova l 
Miroslav Raichl ( 19301 na Ovi -

diov t ex t koncertuntní1 ár i u pre 
.soprán u komorný orchester ll 
vrtan e· su tak pok úsil oži v iť v 
č esk ej modem ej ii tera túre úpl 
ne obchlídzuný žáner - a da
r ilo sa mu s úspechom i s vre
l ým poslucháčskym ohlasom. 

Ostr avsk ý autor ,Eduard Dflz
ga ( 1944 l dal svo jej 1. symfó· 
n li podtitul Bohemica. j eho na
turelu je na jbližší neoklus!ck ý 
~t ý ! , a tak možno charakterizo . 
vat i jeho symfóni u. Po nedra
mat ick e j. sk ôr Jyr ! r.k ej prvej 
časti a r ytmicky zauj imavom, 
h oci mnohými opukovaniami 
zbytočne rozme!nenom sche1·ze 
symfón iu ukonču j ú invenčne 
podstatne chudobne jšie, a t eda 
mene j vydarené čast i - pomulá 
a f inálna. Premiél'u zanechul a 
velmi rozpači t ý dojem. Stvor
časťový pôdor ys má a j Symfó
nia Es dur Otomara Kvecba 
( 1950 1. Oznučenl e tóniny v ná
zve je tuk tr och u pr ovokáciou. 
Tridsn tt rll·očn ý autor sa t u po
k úša na dosiahnute j ú r ovn i vý· 
vo ju kompozič ných prostried
k ov o syntetick ý pr ejav 
.,brahmsovsk ého typu " . Kvecho
vým zlimeron1 je vypoveda ť 

k ompl exne o osobných i gene
ra čn ý c h poc itoch a sn{ld pret o 
t u zhrií uje sumu svo j ich sk ú
senosti. Pracu je s témou i Jeit
motrvom, poč lt a s účinkom pr a
v idelného i zl·ožltého r ytmu , u
vo!i\u je v službe v ýr azu met
r u m, pl ochu ozvl ášt i\ u je pr ácou 
s timbrami. Kvi ntakor d Es du1· 
Sd ozve v lastne Ibu raz - v 
samotnon1 záver e l. ča st i. Po 
premi ére, k tor ú, žia! , nebol a n i 
čím viac než pí1 hou in form atlv · 
nou prehrávkou bez h lbši eho 
ponoru orc hest r a a dir igenta do 
diela. možno iba zosuma rizovať 
prvé dojmy: ide n esporne o die
l o zvJM C závažné niel en pre sa
•ll iOtného autor a, a to predovšet
k ým pre to, že jasne a nov o 
for mulu je domysl en ý est etick ý 
názor na stá l e živú a aktuálnu 
formu. 

Pre svo ju kan tátu Ozvena si 
Ilja Hurnlk ( 1922 l napisal t ex 
ty sám. j e poet ick ý a apokryf
ný. Zcnsk ý zbor, ~t y ri sól ové 
h l asy a mal ý inšt rumen táln y s(l -

č loveka ll jeho cestu k rudom. 
k životu a ulegori zovunému sln
ku v yjadruje výrazne symbolic 
k ý text ]. Mahenu, ktorý sl vza l 
za zák lad svo je j int erpretačne 

llliii10I'i adne ná ročne j dramatic 
kej f resk y Cesta k svetlu pre 
mužský zbor , sól ov ý hlas u r e
Ci táciu Klement Slavický 
( 1910 1. Mnohonásobn e delené 
h l nsy u značne komplikovaná 
~ t ruktúru r obi z toh to diel a (už
ko r iešiteln ý orie~ok pre Inter
p ret ačný npar át , čo plati i p1·e 
reci! á tor u, ktorého vstupy vý
I'UZne polarlzu jú smer a per cep
cie. Slavi r. k ý - r ovnak o ak o 
v l an i v :.l. symfoniette - do
spieva k h l'an ici nm Inter pr e
t ačných možnost !. Ide o d ielo 
fil ozoficky hlbok é, zvláš ť pô
sobivé, svo ji m posolstvom všuk 
značne v ýl u čné. 

V k omor ných žá nroch prišl i 
s nuj poclnetne jšim i novinkami 
mladši uu turi. Na pr vom mies
te treba uvlesf Ivana K"rza 
( 1947l . ktorého Zalm pr e žen
sk ý hlas, flautu , hoboj, husl e. 
viol u a v io l ončel o v dvoch za
u j lmavo tvarovaných diel och 
vyslovuje varovné memento, u 
pozor i\u jú ce nn ohrozené h otl · 
noty. Ak su h ovOI' l v súv islos
ti s Kurzový mi snahami o výra 
zovom z jednodušeni , o skrom
nosti použitých pr ost r iedk ov, 
ne jed ná sa o tzv. minimu! mu
sic , al e o vedomý návrat k zá 
k l adným pr incípom hudobného . 
významu. Úspomosf , s ktorou 
pracuje Kurz s plnou výrečnos
ťou s inven čne pr ostými pros
t r iedk ami, fascinu je. Posluchá
ča v ťahu je autor do svojho sve 
ta vyhrunene j hudobne j poeti · 
k y a ak je vn ímavý, veri mu. 
Oalšl mlnd ý au tor Pavel Kopec
ký ( 1949 l pr echádza rýchlym 
a zau jlmavým vývojom. Od tl·a
d l čn ých št ruktúr dospieva k u
vornene j expr eslvnej reči , novo 
vyjadrujúcej hudobný čas a 
h l ada júcej neopotrebovuné mož
nosti farebných a dynamlck ýr.h 
kon trastov. Prednosťou jeho 
Klavlrnebo tria je stručnosť vý
povede, i;frka záberu u efek
tivne využit ie prot lkludných 
vlastnosti zvol ených nást rojov. 
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Škoda. že pre ochoren ie sólis
tu odpadla premiéra j ednočas
tove j klavirnej sonáty Amorosa 
koši ck ého r odáka Juraja Filasa 
( 1955 l. Bude však doda točne 
štúdiovo nahraná a doplni pos
l ednú zo série live grumofóno
v ých r eportážnych pla tni , kto
r é z Týždi'la novej tvor by opa ť 
pohotovo Ji r inesú Supraphon a 
Pan ton. 

Serenáda pre dve t r úbky, l es
ný r oh, pozaunu a t ubu Oldfi
cba Flosmana ( 1925 l prezrádza. 
.že ju autor p isal s evidentnou 
chuťou u muzikantskou spon
tánnosťou. Počlta s bril antnou 
h rou celého kvinteta a vedra 
polôh vážnejšl ch využ lva i 
vtipné žartovné štylizácie, ko
r enlace sk ladbu jemným humo
rom. Rad ďalšieh renomova
ných autor ov s ustál ený m ru
kopisom ponúkol novinky, nH· 
písané s Istotou a individuálnou 
št ýl ovou pečaťou, avšak ne jde 
o diela, ktoré by portréty svo
jich tvor cov výrazne jšie dopl
nili. Pl atí t o o vôbec prvom Ol'· 
ganovom di el e Josefa Mati!ja 
( 1922). o organove j !mprovizá
cll )il'lho Dvoi'áčka [ 1928), kto
l'li sa stane Iste v yhladávanou 
sllťažnou skladbou, o Sonáte 
č. 3 pre kluvir Viktora Kala
blsa ( 1923 ), noblesne tva rovu
ne j. al e vý1·azovo akosi chlad
ne t. o kluvrrnej suite )uniores 
Dalibora C. Vačkái'a ( 1906 l . 
v 1·aca júcet sa k štylizácii im 
pl·esionlstic kého ty pu, i o Di
vertimente pre šty r i l esné ro
hy )if lb o Matysa ( 1927 l . v ýr a
zovo cudnom a zárovei'l navo
nok elegantnom: Concertino pre 
husle, violu, k ontrabas a sW
čiky Jany Obrovskej ( 1930 l je 
v skutočnosti par t itúr a s tr i
nástimi sun,ostatne v edenými 
sl áčik ovým i hlasmi, jemne 
štruktúrovaná, ktor ej pôsobi 
vos( závi r;i na st ar ostlivosti 
predveden ia detuilov : až pot om 
z nich rastie celok . Premiérové 
naštudovanie i ba naznač ilo, v 
čom spoč!v . 1 sila tejto i ste cen
n ej práce. 

z dvoch komorných piesf\o
vých cyl<l ov dávam prednost 
Snom pre vy šši hlas. flautu, ho
bo j, viol ončelo a klav l r brnen
sk éh o skl;:~d 11tera Petra lteznlč
ka ( 1938 l . k tor ý sa r ozhodol 
pr e d ievč enské v er še M. Pro · 
cházkovej. Autonómne h udobné 
vyjadren ie zbytočne nekonkre
tlzuje obsilh textove j v ýpove
de, osta tne l en vo!ne asoclatlv 
ne j, čo poc; l ucháčovu fantáziu 
povzbudzuje k domýš!an iu si 
významov . 1\i'ist i'Oje využiva au
tor s účeJ ,lou úspornosťou . Na 
r ozdi el od kezničku predstavi
te! m l adej česke j sk ladatel sk ej 
gener ácie Miroslav Kubička 
l 1951 l . ponímal t enor ový part 
svo jho cyklu p iesn i Okamihy 
na v er še M. Tllmu skôr Inštru
mentálne, pri čom klavírny par t 
si vačšlnou počina samostatne 
a pri svoje j pohyblivost i nie je 
spevák ovi dosta točnou opor ou. 

Zostáva asp 011 l etmo sa zmi e
ni( o interpr P. t och. ktor! sa až 
na v ýn i mk y svoj i mi znamenite 
pripraven ými výkonmi zasl úži
li o úspe~r.ý priebeh Týždi\u. 
Nemožno nE'p ripom enúť trad i č
ne spol ah livo i sté naštudovanie 
všetkých nov iniek pre velký 
dychový or ch est er ústrednou 
hudbou federálneho Minister
stva vnúll•a, výk on Kiihnovho 
mieianého zboru v novi nkách 
}l r u a nn)mil Sl avick ého, Štát
nebo symfonického orchestra 
Gottwaldov na čel e s ). Pinka
som, or gani stov M. Šlechtu a V . 
Rabasa, kla\-iristov P. Topercze
ra a F. Ma)[iána, mladéh o Zápa
dočeského kJavlrnebo tria a 
sopranistiek A. Kratocbvllovej, 
S. šubrtove j a predovšetk ým B. 
Šulcovej, k torá domi noval a v 
premiér ach Hurn!k a a Kurza. 

PAVEL SKALA 
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• BROŽÚRA HUDOBNt UDALOSTI V 

CSSR ul tradične sprevádza záujemcov 
pu hudobnom živote v Ceskoslovensku, 
informuje o najvýznamnejiUch poduja
tiach v oblasti vážnej i populárnej hud
by, o muzlkologických akciách, Interpre
tačných sťifažiach a i. Každoročne ju 
spoločne prlpravujtí hudobné informač
né strediská CHF a SHF. Nepredajntí, 
propagai!ntí publikáciu Hudobné udalosti 
v CSSR 1983 si možno vyzdvlhntíť alebo 
objednať v. SHF. · 

• NA MUSIKBIENALE v hl~vnom mes
te Nemeckej demokratickej republiky stí
bnr Berlinske dychové kvinteto uvedie 
Il. dychové kvinteto Vladlmlra Bokesa 
a Dychové kvinteto Vladlmlra GodárQ. 

• ZAUJEM O NOTOVt MATERIALY. 
HIS odoslal do Vilna notové materiály 
l . Hralovského, l. Parlka, J. Benela, J. 
Sixtu, V. Godára a M. Burlasa, ktoré by 
mali odznieť na koncerte v hlavnom mes· 
te Litovskej SSR začiatkom mája t. r. 
Vy!ladal si ich Donata11 Katkus, pedagóg 
Vysokej lkoly hudobnej a i!len známeho 
Vilňanského sl6i!ikového kvarteta. 

• DRAMATURGIA BERLlNSKEHO SYM
FONICKtHO ORCHESTRA, ktorej zástup· 
ca bol na Stretnuti dramaturgov v SHF 
v rámci BHS '82, požiadala Ilju Zeljenku o 
naplsanle skladby k slávnostnému otvo
reniu novej koncertnej siene v hlavnom 
moste NDR v roku 1984. 

• PODUJATIA PRI PRlLEZITOSTI JU
BILEA. Ľudové lkola umenia na Exnáro
voj ul. v Bratislave pripravila pri P!'~le
litosH 10-roi!ného jubilea zalolenia Ako
ly rad slávnostných akcif. K nim patri 
aj Výstava prác ui!itelov, ktorej otvore
nie bolo 22. 3. 1983 a kde vystavujtí mla
di pedagógovia a výtvarnlcl iikoly V. 
Hlôiikovlí, z. Eli6iiov6-Studená, L. Vaiei!
ka, S. Janikovii!ová a M. Hollý. V ten 
istý deň zároveň odznel aj Koncert ui!i
telov ikoly. Na 7. aprlla naplánova li 
Slávnostný koncert bývalých liakov ško
ly, ktori pripravili v spolupráci s p~
dagógml Konzervatória a VSMU v Brali· 
stave. 

• NAVRH PLAGATU BHS '83. Jedným 
:t hlavných drama turgických akcentov 
tohtoročných Bratislavských hudobných 
slávnosti bude dôra:r. na tvorbu sklada
toro.., slovenskej národnej hudby a slo
venskej moderny. V súvislosti s touto 
ruyr.lienkou sa orientoval i výber ume
lecko-ideového námetu plagátu. Po se
lekcii :r. niekofkých návrhov sa komisia 
~·cstivatového výboru rozhodla pre ,ob
ra:r. náJ·odného umelca pl'of. Jána Zelib
ského s niízvom Trio. Obraz bol vysta
venv v Slovenskej národnej galérii, kde 
inštŔJovali výstavu majstra želibského. 

• STRETNUTIE MLADÝCH. Dňa 1~. 
marca 1983 sa uskutočnilo jedno z pľavl· 
dctnvch podujati Kruhu mladých teot·~
tikov a kl'itlkov IJri ZSS, tentoraz na te
mu Realizácia a interpretácia hudobných 
pamiatok. Stretnutie viedol prof. Ján Al
brecht, ktorý zasvätene a podnetne ho
voril o 1·enesačncj a barokovej hudbe a 
svrlj príspevok ro:r.širil a j exkurzom do 
iných š týlových oblastí. Akciu s bohatou 
účast'ou zäujemcov doplnila prehrävka 
hudby a diskusia . 

• SÚŤAŽ PRAŽSKEJ JARI. Tohtoroč~ý 
35. ročnik medzinárodnej hudobnej súla
fc Pražske j jari sa uskutočni 2.- 10. má
ja. Sfiťaži ť sa bude v odboJ•och violon
čelo, organ a sl áčikové kvarteto. 

• NASl UMELCI V ZI\HRANICl. l':es
kostovenská umelecká ug1mtúra Slovkon
cert pripravila n a mesiac marec účin
kovanie týchto našich umelcov v zahra
nil:i: akordeonista Vladimir Cuchran vy
stúpil na turné v Kyjeve, Talikente a Or
dlonikldze (6.- 17.), klavirista Marián 
LatJ!anský nahráva l spolu s Petrom 
Schreierom v Drážďanoch na platne Dvo
fAkove Biblické piesne a Cigánske me
lódie ( 14.-18.), zast. um. Ferdinand Klin
da mal organový recitál v Krakove (18. ), 
:~asi. um. Peter Dvorský spieval v Ba
vorskej 'štátnej opere v Mnichove ( 4.-
1&.), Spevácky zbor stíboru Ltíčnlca vy
llttípll na umeleckom turné vo Velkej 
Británii (12.-22.). 

• PRV'tMI TITULMI vydavatelstva Slo
venského hudobného fondu v roku 1983 
stí dve kompozlcie národného umelca 
Alexandra Moyzesa - Jazzová sonát11. 
pre dva klavlry a Desať rodových ples
nl pre detský zbor so sprievodom kla
vll'a; tvorbu zasltílilého umelca Milana 
Nováka reprezentuje prvé vydanie jeho 
Ľúbostnej sonatlny pre lenský zbor 
a cappella na veriie Eleny Králikovej. 

• DIPLOMOV~ KONCJ;:RTY. Ako kaldo
ročne aj tohto roku zavriujtí absolventi 
iniitrumentálnych a speváckych tried Vy
sokej lkoly múzických umeni v Brati
slave svoje lttídium diplomovými práca
mi. Verejnosti sa ul predstavil častou 
svojej diplomovej práce flautista Gabriel 
Skriei!ka (z triedy doc. M. Jurkoviča l 
s dielami G. F. Händla a L. van Beetho
vena (8. II.) . Dňa 9. III. mala vokálny 
diplomový recitál MAria Nagyová (z trie
dy zasl. um. N. Hazuchovej) a predviedla 
skladb_y autorov rôznych ltýlových ob
dobi. Casť ·diplomovej pr6ce odviedol aj 
hobojista Peter Kosorln (z triedy odb. as. 
R. Nov6ka), hra l koncerty G. F. Hlindla 
a F. V. Kram6fa. 

Očakávali s111e VIaC 
V rámci ukončenia externej ašpiran

túry na VSMU [školiter zas!. umelec 
prof. Rudolf Macudziľlski) p.redstavlla sn 
7. februára 1983 v Koncertnej sieni čs. 
rozhlasu v Bratislave klaviristka Vilma 
Lichnerová. Z hradiska dramaturgie chý
bdli v programe diela bm·okových maj 
s tr ov i viedenských klasikov. Celý re 
PH•"toár rEcitálu vychádzal iba z tvorby 
XX. storočia, jedinú výnimku tvorila Cho
pinova Polonéza e11 mol, op. 2&, i!. 2, 
ktorá odznela na úvod. Toto dielo sme 
navyše počuli už pred rokmi na Prehliad
ke v Trenčianskych Tepliciach, ešte v 
časoch Lichnerovej štúdii na Konzerva
tóriu P. I. Čajkovského v Moskve. Táto 
sk utočnosť evokovala asociácie, čl sa 
nekráča cestou fahšleho odporu. čosko
ro, počas výkonu sme pochopili, prečo. 

Lichnerová disponuje pohyblivou a per
livon techn ikou, úspešne sa dokáže vy
sporiadať aj s hrou akordov a oktá v. jej 
schopnost diferencovať klav!rny tón pre
zráoza dobré vedenie a systematickú pe
dagogickú prácu. Kfúčovým problémom, 
ktorý sa z jej hry postupne vynáral, 
bula menšia účasť umeleckej discipllny, 
schopnosť pevne formovať a viesf llnlu 
v!ičslch celkov. Mysllm, že od ašpi·ľn nta 
túto vlastnosť už očakávať môžeme, ba 
mus!me l Po tejto stránke (ale na men
št~j ploche) najdlsclplinovane jšie stvárni
la už spom!naného Chopina; s!ce s istým 
odstupom, ale v podstate vkusne, kulti
vovane u dynamicky vypracov lllne. 

Vo výbere z Debussyho Preltídii .ašpi· 
1·antkn preukázala schopnosť tvorenia 
plastického tónu (VIly sú výborné ta
nei:nice, Terasa v mesačnom svite], zmy
~el pre bravúru pasáží a gllssánd ( Ohi'lo
s troj], pre vedenie kantilény i pre bez
!.tarostnú pohodu (Pahorky na Anncaprl ). 
Vo VInnej bráne, ktorá je vybudovaná 
na rytme habanéry, vieme si predsta
viť síce a j prec!znejsie zdôrazňovn·nle a 
doJržlavunie rovnomernosti ostinátneho 
ry tmu, ale - prosím - je vecou ná
mru, ako sa má k tomu-ktorému žán
rovému obrázku pristupovať. 

Frokollevovu Sonátu i!. 3 hrala prlll~ 
te•nperamentne, a preto sa nevyhla zako
lfsnniu technickému i pamäťovému , č!m 
utrpela najmä logika výs tavby . 

NOVf: KPH 
K rýchle mu rozvoju hudobnej kultú 

ry na Slovensku svojim podie lom prispie· 
·;alt.. aj kruhy priatelov, hudby. K tým 
i\ ruhom, ktoré pomáhajú pri zabezpečo
Vltní koncertného žtvota vo svojom mes
t ,~. pribudlo od októbra minulého roku 
osmlt nových - v Považskej Bystrici pri 
Dome kultúry ROH s predsedom Jánom 
Marciňom, v Brezne pri Mestskom osve
tovom s tredisku s predsedom Zoltánom 
Poprúčim, v Dolnom Kubine pri Mest · 
s kom osvetovom dome s predsedom 
MUDr. Petrom Mikolášikom, v Spiliskej 
Nove; Vsi pri Kultúrnom a spoločenskom 
~tredisku s predsedom prof. Zoltánom 
Fabiánom, v Poprade pri Kult. a spolo
c~n~kom st redisku s predsedom MUDr. 
Jánom Debrém, v Cadci pri Dome kul
t(:ry P. jtlemnického s predsedom Ditt-

V druhe j polovici recitálu pt•edviedla 
l.lchnerová imponujúcu demonštráciu 
technických dispoz ícií v Prelúdiách č. 2 
a l:. 4 od A. Cerepnina. Aj tento menši 
priestor bola by však mohla naplniť di
ferencovane jším výrazom i klavírnym tó
nom. Technicky zdatne sa predstavila 1 
v Sonáte i!. l od J. Zimmera, s kt o
rou sa prezentovala ui na I. interpretač
nej súťaži SSR v Banskej Bystrici a po
dobne, ako vtedy, ani teraz nevyhla sa 
pamäťovému zakollsaniu. Aj v tomto die
le - tobôž s ohfndom na dlhé pretrvá
nmie v jej repertoári - očakávali sme 
zaostrenejš! pohfad na koncepciu vý
stavby. Toho uvedomelého použlvanla pa
rametrov ktavlrlstlckého remesla, ktoré 
na konci nadstavbového štúdia očakáva
me, bolo akosi primálo, no o to viac do
minovala momentálna dispozlcla, či skôr 
- indlspozicla . 

Ak by sme chceli n<i záver nášho hod-
11Qtenla dospieť k nejakým premlsám, ne· 
moieme, žiaf, vys!ov1ť výraznejšie uspo
kojenie nad dosiahnutými výsledkami. 
Momentálna lndispozicla je Iste tiež mQž· 
ná, ale tou sa dá pokryť a osp1·avedlniť 
iba časť zoslabujúclch komponentov. 

Ďnl~!m záverečným ašpirantským vý-
1\onom na VSMU bol klavlrny recitál Da
niel) Kardolovej-Krollákovej ( školitefka 
:.:asi. umelkyňa doc. Eva Fischerová), kto
rý odznel v Koncertnej sieni Cs. rozhlasu 
v Bratislave 7. marca 1983. Mesačný od· 
s tup od vystúpenia V. Lichnerovej nás 
nevdojak zvádza k istému porovnávanlu. 
V dramaturgii koncertu D. Kardošovej 
takisto chýbala klasická sonáta. Na roz
diel od Lichnerovej celá polovica pro
gramu zameriavala sa na hudbu majstrov 
baroka a romantizmu. Až v 2. polovici 
odznela tvorba a utorov nášho storočia. 
V porovnani s Lichnerovou, ktot•ej hra 
má širšie spektrum farieb a je celkove 
kultivovanejšia, vlastni zase Kardošová 
spofahlivú, nezlyhávaj(tcu pamäť. Kardo
šovej technický fond z hladiska dosaho
vanej intenzity zvuku je s ohfadom na 
krehkú ženskú postavu Imponujúc!, nic 
v~ak bez istých zal<.:JIIsani (najmä vo 
velkej technike akordov a oktáv, miesta-

marom Barbierom, v Lučenci pri Mest
s i{om osvetovom stt·edisku s predsedn!č
kou Katarinou ňalokovou a v Krompa
choch pri Dome kultúry ROH s predse
dom Ins. Ľuboiiom Weignerom. Tým po
cet kruhov n a Slovensku k marcu 1983 
dosiahol č!slo 37. 

Zakladajúce schôdze boli spojené s 
lwncertom a slávnostným odovzdávan!m 
i: l')nsks'ch preukazov a vo vličšlne pripa
•Jov sa na nich zúčastnili aj zástupco
vi.:~ Sekretariá tu KPH a Slovkoncertu . 
Spoločným znakom hu! dôstojný a srdeč
ný priebeh a pr!jenmá atmosféra, ktorú 
vytvorili poslucháči a organizátori po
du jatf. Kruhy priaterov hudby v spom!
naných mestách si pt·edsavzali z!skať na 
koncerty vážnej hudby čo najviac poslu
chélčov a vybudovať širokú čl enskú zá
k!adii u, ktorá bude propagovať myšlien
ky KPH. V rámci činnosti sa budú sna
žlť vhodnou formou pr!bllžiť záujemcom 
ti E dlelil klasikov, ktoré v danom mes-

mi aJ v 1stote skokov J. To podstatné, čo
mu sme dospeli po odzneni Kardošovej 
recitálu, znamenalo znlženú účasť tvo
rivej fantázie. Jej hra pôsobi miestami 
takmer motoricky a klavir sa jej neraz 
stáve temer blclm nástrojom. V takých
to intenciách vyznievn potom aj program 
JCj vystúpenia na rozličnej úrovni. 

ú vodná Chaconnc G dur od G. F. Händ· 
!a mala tempovú ampiltúdu imponujúcu, 
nie však bez Istých neopodstatnených v9-
kyvov. Vu zvukovom vypracovani bol 
Hilndel pr!llš hutný, technicky však po
merne istý, sol!dny. Raný Brabmsov opus 
- Sonáta C dur, dielo l, je bielou vra
nou v repertoári klavlrnych recitálov . 
Rozfahlostou plôch, !ôirok9ml hmatmi, 
exponovonlm oktávovo-akordlckej sadzby 
nepredstavuje to'to dielo priam Ideálnu 
prlležitosf pre k·rehkú ženskú ruku. Kar
dosová zahrala skladbu s Istým odstu· 
pom, zvukovo pritvrdo a najmä citovo 
prllis triezvo. Dynamicky exponované 
miesta boli málo plastické, technicky ne
dotiahnuté a výrazovo vefml skromné. 

V 2. polovici programu prezentovala 
sa Kardošová už o niečo v priaznivejšom 
svetle. Aj ked Bartókove Dva rumunské 
tance zniesli by aj Istú dávku noblesy 
( n to je svet pri pr!llš strnulom hra
com aparáte Kardošovej pomerne vzdia· 
len ý) a výraznejšej zvukovo-farebnej pes· 
t rosti, nemožno povedať, že by Ich bola 
zahrala bez koncepcie a lste.j dávky tvo
rivého temperamentu. To robustné, zemi
té dokázala z diela vyhmatnúť, ale v 
úcnstJ tvorivej fantázie mala opätovné 
rezervy. Za tvorivý vrchol večera pokia· 
dáme Tre invenzloni per pianoforte solo 
od J. Kowalského, kde sa klaviristka 
mnohých úsekov zmocnila so suverén
nou Istotou a každopádne dynamicky s 
na jpestrejšou paletou. Pomerne úspešne 
~tvárnila, aj záverečné člslo - dve po· 
lyfónne skladby R. Si!edrina: Dvojhlaut 
Invenciu a Basso ostinato. Basso ostlnato 
sn dá lnterpertovaf a1 so šlrš!m dyna· 
mu:kým rozpätim a Iepš!m rozvrhnutlm 
celkovej výstavby, ale vďaka motorlc
kémt< tempu l úspešnému zdolávaniu za. 
htisťujúcej sa sadzby tvorilo pomerne 
úspešnú bodku za celým podujat!m. 

VLADIMIR ClZIK 

te nemôžu byť predvedené na živých 
k ::mcertoch (symfónie, orchestrálne die· 
In). teda realizovať večery reprodukova· 
ne: hudby s výkladom. Zaujlmavou for
mou kruhovej činnosti sú aj besedy s 
umelcami po koncertoch, hudobno-vzde
J:Jvacle prednášky, návštevy hudobných 
pot..lujatl v iných bl!zkych mestách a 1. 
Tieto druhy činnosti novovzniknuté kru
hl· zahrnuli do svoj ic h plá nov. 

Ukázalo sa, že výs ledky existujúcich 
kruhov sú podnetom na zakladanie no· 
výc n všade tam, kde sa postupne vy
tvllrBJÚ podmienky pre rozširovanie hu
dobnej kultúry a kde sa nájde niekolko 
i;u ctatrvnych rudi s úprimným vzťahom 
k hudbe. V prvej etape sa do hnutia kru
hov prlatefov hudby zapájal! predovšel
l<ým okresné a iné väčšie mestá, • kde 
exlstovall lepšie podmienky pre koncert· 
nú cinnosf, v ostatnom čase však pre
JIIVUjú záuje m l menšie mestá. 

MAGPA CERMAKOVA 

Rozhlasový zápisník 
a: k mechanicke; !ltruktúre pri vytváraní plánov a perspektív. 
Vladimír S/ujka však so stále rovnakým elánom siaha po te· 
matike zborov~ho umenia, považuje ho za skutočn~ho koníčka, 
ktore/zo "sedlať'' je rovnakým pôžitkom dnes ako včera. Pohlad 
ilJa na uplynulý jubilejný ročník a t~my !ednotlivfích relácii 
uávu tusiť, koľko róznorodých zámerov sa vystriedalo v "pol 
hodinovkách" tematických a hudobno-slovných relácii, nazva
ných Spevom k srdcu. Pripomel)me si napriklad program o se
l.lemdesiatinách Vachovho speváckeho zboru moravských učite
l iek, o zborovej tvorbe Ivana Hru!iovsk~ho, zábery z I. celo· 
s!ovensk~ho JestiiJalu speváckych zborov v Banskej Bystrici 
v c,któbri 1981 alebo reláciu o slovenskej zborovej tvorbe na 
VI l. TNSHT; ku D11u učitelov pripravil V. Slu/ku program Spie· 
vajú učilelsk~ spevácke zbory, výročie oslobodenia Bratislavy 
spr ítomnil zase umením Alexandrovovcov, ale siahol a j po .za
llraničnýcl! súboroch, ktor(! sú u nás menej známe, no nejakým 
spôsobom sa dotýkajú našej zborovej kultúry. Tak !lv~dsky 
mužský zbor ORPHEI DRÄNGAR uviedol v na!iom rozhl ase 
tvorbu E. Suchoiza a f . Ki·ičku, pri prtzežitosti Týždtfa nór
skej hudby predstavil V. Slujka nórsky študPntský zbor v Oslo, 
uviedol vokálnu zborovú tvorbu Artura Kappa v interpretácii 
zboru Est ónskeho rozhlasu a televízie, ako aj Symfonick~ho 
štátneho orchestra ESSR {v rc:lmci Mesiaca CSSP J ••• a pod. 
l ' dramaturgii relácie Spevom k srdcu nechýbali snáď žiadne 
IJ.fÍznamn~ jubileá a udalosti. Vedla storočnice Z. Kodálya to 
!Jc l1 ukážky z XIII. slávností zborov~ho spevu a sútaže o Zlatý 
veniec mesta Bratislavy '82, k výročiu SNP zazneli sloven· 
skr: povstaleck~ a vlastenecké zbory, na začiatku nov~ho škol· 
sk ého roku zase ukážky z prc:lce študentských a učitelských 
speváckych zborov, mimoriadnu obľubu si získali a j relácie, 
tematicky zameran~ na "spévntček nášho ľudu" . Vymenoval 
IJšetky typy jubilejMho cyklu ;e iste nie cielom pri zhodnoteni 
mimoriadneho elánu, s ktorým sa rel ácie skromn~ho V. S/ul
ku tvoria. V rokoch 1962- 1982 s i postupne ztskal tento autor 
u redakčný tvorca vera priaznivcov, ktorí pravidelne zapínajú 
prij!mače práve vo chvíli, kedy zuznieva nahlásenie ich oblú· 
benet relácie. Nasleduje polhodinu dôvern~ho zblíženia sa 
s krásou ľudsk~ho hlasu - raz vyc/brenť!ho profesionc:llnou 
kultúrou, inokedy rozpálenť!ho pravfím nad~ením amat~rskeho 
zborov~ho speváka, ktorý venuje každú chvtlku voln~ho času 
pre vyspievanie svo jich nálad a emócií v kolektíve rovnocen· 
ných partnerov. Spev oddávna sp4/al rudi dovedna .. Tak je to 
i dnes. Princ:lša im radosť a uspokojenie, naplnenie i poučenie 
z tol1o, čo všet ko ním možno vypovedať. A za mnoh(! hodiny 
roznorodých ob;avov v tomto druhu umenia patri vďaka l Vla
dimírovi S/ujkovi, ktorý svo ju redakčnú prácu "komponuje" 
s ozajstnou láskou. a stáleprltomným vzrušením tvorcu. 

Skončila sa prvá dva
rlsafročnica relácie S pe· 
vom k srdcu. Je v nej u
lcrytých množstvo náme· 
tov, mien súborov, stovky 
nahrávaclch hodín, cesty 
do ter~nu, veľa lásky a 
~kromn~mu umeniu zbo
rov~ho spi evania. Du · 
chovným otcom cel~ho 
dlhodoMho cyklu je ve
dúci redaktor Redakcie 
ludove; hudby H RHV v 
Cs. rozhlase Vladimir 
S l u i k a. Poznáme hÓ z 
viacerých významných 
funkcií práve v obla.sti 
zborov~ho umenia. Veď v 
rokoch 1956- 1973 bol di
r igentom Speváck eho 
zboru súboru Technik, 
ktorý pod jeho vedením 
získal cenn~ domáce i 
zahraničn~ ocenenia a 
diplomy. Vladimír S/ujka 
~ko viacročný predseda 
Kruhu zborových dirigen
tov pri Zväze sloven
~kých skladateľov rozvi 
jal úsilie o povznesenie 
vážnosti tohto druhu u
menia· - nie deklarácia
mi, ale konkr~tnymi pod· 

.netmi a ich realizáciou. 
<;náď najpozoruhodnejšou 
v tomto smere bola zbo· 

Vladimir Stojka, autor jubilejného 
20.ročnika rozhlasového cyklu Spe
vom k srdcu. Sn!mka: V. Hák 

SPEVOM 
K SRDCU 

1·ová časť Ceskos/ovenskej hudobnej žatvy v r . 1980- 1981. Mno
h(! skúsenosti z redakčne; práce obohacovali poznanie prob
l ematiky vcelku, v rámci Slovenska, ktor~ má V. S/ujka zma
povan~ z mnohých súťaží, celoslovenských zborových prehlia
dok a slávnostf, či regionálnych vystúpeni. Tridsať rokov prá
ce v Ceskoslovenskom rozhlase a dvadsať rokov tvorby jed
nej relácie by mohlo zviesť menej k oncentrovanú osobnosť - uy-



MICHAL KARIN 
75-ročný 

Do radu Interpretov, ktor! sa nezahudnutelne zaplsall 
du histórie slovenského hudobného umenia, patrf. aj 
jubilant Michal Karln-Knechtsberser (nar. 30. 3. 1908), 
popredn9 klavlrny umelec, pedagóg a jeden z prlekop
nlkov a organizátorov slovenského koncertného života. 
ADI sa nám nechce uveriť, že už vyše polstoročie obja
Yuje se na plagátoch jeho meno, čl už ako sólistu, ko
morného hráča, alebo sa nám prihovára rečou tónov 
z gramofónov9ch platni a magnetofónov9ch pásov. 

V r. 1928 bol jedn9m z prv9ch absolventov prof. F. Ka
fendu na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratisla
ve. Ale to sa už plne zapája do hudobného diania na 
Slovensku. V r. 1927 stál pri zrode - vtedy ešte skú
Sobného - hudobného vysielania bratislavského rozbia
IU. A rozhlnsu sa uplsal na dlhé roky. Oalšlch vyše 10 
rollov pOsol>! na rôznych postoch striedavo v Ostrave, 
Br.ttlslave a Brne. 

V r. 1939 nastupuje ako referent zltbavnej a tzv. vyš
lej populárnej hudby v Bratislave. Boli to roky prudké· 
bo rozmachu rozhlasového vysielania a Karin nielen 
zostavuje hudobné progumy, ale často v nich účinkuje 
buď ako sólista, dirigent, organtzllto•·. a lebo spoluzakla· 
datel (spolu s dlr. F. Bab uškom) Bratislavského komor
uého združenia. Za vynikajúc u sóllstlckú činnost l za 
vlestrannú rozhlasovú prácu menovali ho za sólistu 
Cs. rozhlasu. 

nášho prof. Gašparka. S prof. Gašparkom som hral 
mnoho rokov. Hrávali sme spolu l ako členovia Brali
slavského komorného združenia s J. Pragantom, E. Po
lákom a F. Babuš kom. Neskôr som účinkoval s Gašpar
kovS~m žiakom A. Móžlm a potom 1 s Móžiho žiakom 
V. Simčlskom. Veru, dá sa povedať, že sú to š tyri gene
rácie huslistov, ktor9m som pomáhal na začiatku Ich 
umeleckej dráhy". 

Keď su hovori o jeho všestrannostl, Michal Karin sa 
usUJejc u povie ust toto: " Isteže - ved všestrannosť te 
pre klaviristu prepotrelmá. VIete, každ9 klavirista musi 
byt tak vyz1>rojen9, aby zv ládol nielen sólov9 part kon
certu, ule ot komornú hru v rozličnom zoskupenl. Toto 
by moto byť pre každého samozrejmé. Ale na čom sl ja 
najviac zakladám, to te poctlvá u svedomitá každodenná 
pr6ca na sebe u na diele, kto1·é študuje m. VyžaduJe to 
pevnú vôlu !l mnoho, mnoho odriekania. Plne spokojn9 
som Ibn vtedy, ked viem, že som cdovzdal mAximum 
svojich schopnosti l sil 11 prispel som aj svojim osob
nostným vkladom k inter·pr·etácli dielo, ktoré som no
ltudovol". !loci sa hovori, že su upl!>al klasi ke "na ži 
vot a na smrť", v repertoári mol takmer 50 koncertov -
okrem diel Bacha, Moz11rto a BeethovenA sú to kon · 
ceri)' Bruhmsa, Schumanna, Cajkovskéh o, Chopina , Ru 
vala. D~bussyho, Prokoflevn l Hlndemlthn. A sa mO'l.l'et 
me drela slovenských s kladatelov, z ktorých mnohé uvá 
dzal premiérovo u bol Ich zanleten9m propagátorom 
nielen doma, ale l v zah•·anlčl. Tak napriklad Cikkerovo 
Conrerllno hral s dr. I:. Rajterom a Slovenskou filhar
móniou v Rakúsku, Belgicku a Taliansku. S dr. Rajte 
rom a L. Slovákom uviedol o. l. koncert F. Babuška, 
B, lirbanca 11 S. Jurovského. Účinkoval aj pod taktovkou 
takých dirigentov ako K. Bt!hm, H. swarovskl, L. von 
Mataete, J. Ferencslk a N. Rachlln. Stal sa aj vyhla
d•vBn9m partnerom napr. huslistov V. Pf!hodu, E. Zathu
reczkého a violončelistu E. Ma~nar·dlho. Je len samo
zrejmé, že účinkoval l s mnoh9ml slovensk9ml lnštru
mentallstuml n spevákmi. Sám o tom hovori : "Rád sl 
spomlnam na spoluprácu s prof. Aktnrdlevom, učltelom 

O nlekolko rokov neskôr začala plsat prvé kapitoly do 
dejln slovenského hudobného umenia Slovenská filhar
mónia. Michal Karin sa stáva v r. 1953 jej sólistom. 
Min ister kultúry ho menuje Zas!Ožll9m čestným členom 
SF a vyznamenanie mu udeluje l vláda CSSR. Stál v stre
de ná~ho hudobnéh o diania a tešil sa z rozmachu Inter· 
pretačného umenia, n o najm!! z úspechov mlad9ch kla
vfrnych umelcov, ktor! zástavu nemnoh9ch priekopní
kov prevza li z Ich rOk a dnes ako početne l kvalitou sil · 
ná generácia š!rla dobré meno nášho umenia po celom 
svete. Karlnov rozhlad, ako aj velmi kladn9 vzťah k mla
d9m vôbec ho priam predurčili k tomu, aby ako profe
sot· VS MU mohol Im odovzdávať svo je bohaté umelecké 
skúsenosti a viest ich cestou, ktorá je jeho krédom, 
cestou svedomitej práce, ktorá jedine Im prin esie nie 
len úspech, ale podmieňuje aj ich ďalši umeleck9 rast. 

Nie je možné obsiahnut nlekolk9ml vetami ce19 život 
Michala Ka ri na . Cel9 ten preboh&t9 život naplnen9 hud
bou, ktorl! ho od detsk9ch rokov obk lopuje a ktorej on 
oddane s lOžl zo všetk9ch s vojich sil a s celým s vojim 
nevsedn9m talentom. 

i\le tá to malá črta by nebola úplná, keby som nespo· 
menu! ešte jeden druh jeho činnosti. Ako jeh o spolu
pracovnlk v rozhlase i v SF mal som často možnost 
s nim muzlclrovat. A spolu sme prece!<tovall krlžom-krá
žom celé noše Slovensko a účlnkovuli na v9chovn9ch 
koncertoch pre školskO mládež. Karin bral toto poslanie 
velmi vážne a zodpovedne, ako všetko, <lla čo sa podu
jal. Uvedomoval sl, že pomáhame vnikať do tajov hudby 
mládeži - našim budúcim poslucháčom. Bol to pre 
mriu vždy hlbok9 zážitok, ked som s nim mohol . hrať. 
A to zážitok nielen hudobn9, a le na t9chto cestách 
sa ml ukáz.J l Miško Karin aj ako človek mimoriadne 
skromn9, vždy sršiac! vtipom a nezdoln9m optimizmom. 

RUDOLF KRI!AN 

RECENZUJEME 
CaN Ballot6: Totolnosť a podobnosť 
•ll6dll 
Prllpetok k apllkllcll matemallckfch 
•tlld ' mualkoloslckom vtskume " 
OPllS, Bratislava, 218 strlln. 

Nová kniha Ľuby Ballovej, pracov
DI!!ky hudobného oddelenia Sloven
ského národnéhv múzea v Bratis la
ve, obsahuje sedum kapitol: 1. Muzl 
kologlck9 v9skum a m!lotema tlcké mll
tódy, 2. Historické tance ako v9cho
dlskový pramer1, 3. Katalógy, 4. Vzťa · 
hy melódii: totožnosť a podobnosť, 
5. Matematické metódy, 6. Transkrlpč
nt jazyk M-ALMA·72, 7. Testova
ll& súbory. 

Pri ~pracovan! tejto tematiky siah
la autorka k využitiu samočinného 
):ol!llal:a, a to s vedomlm, že sl tu 
motno zvollt v podstate dve rôzne 
cesty: bud vyu21t v súčasne j dobe 
dollupné Informačné s ys.témy a v 
rámci nich existujúce programy, ur·
l:ené pre spracovanie hromadn9ch 
ddajov, alebo začať od základu Inak 
a vyvinúť k spracovaniu špeciálneho 
materiálu zvláštnu metódu. Ľuba Bal
lovA &i vybrala druh9 spôsob a hned 
na Qvod môžeme konštatovať, že s 
Qrpechom. 

Mal som možnost sledovať ce19 vSI
vot tojto náročnej vedeckej š túdie. 
Je ZB frou plných desať rokov tvrdej 
a poctivej práce: Ballová totiž túto 
tematiku uplatnila už v roku 1971 
DB prvom celoštá tnom seminári ze
morenom na otázkv využitia samočin
ného po!!ltača pri štúdiu ludovet ples
ne. A treba povedať, že už vtedy vy
stOpila prlpravene v spolupráci s ma
tematikom Igorom Ballom a po pred
cbádzlijúclch konzultáciách s fyzi
kom a muztkológom - zosnul9m MI
roslavom Filipom, ktoréh o podla zá
sluh prlpomlna l v tej to práci. Re
cenzovaná štúdia rástla cleluvedome 
krok za krokpm - bez nekritického 
optunlzmu vidiaceho v počltačove t 
technike všetko riešiaci čarovn9 prú
tik, ale tiež bez všetko zavrhuj(lce
ho pesimizmu neumoži\ujúceho pus
tiť sa do tejto problematiky s odvll
bou a preklenú( poč iatočné detské 
choroby, ktoré so sebou celkom pri 
rodzene taká práca prináša. 

Velkou prednosťou realizovaného 
projektu je predovšetk9m to, že au
torka sl správne vyt9člla h lavné úlo
lit a ciel. Od samého začiatku zavrh
la metódy presadzujOce kompllkova-

né analytické karty, ktoré nie sú a 
nemôžu byt perspektlvne z nlekol
kých dôvodov, z dvoch však zvlášť: 
po prvé, prečo kartu zaplňovať množ
s tvom tak9ch údajov, ktoré možno 
pcdla potreby z!skat pomocou počl· 
tača na základe premyslene) citácie 
daného materiálu? A po druhé, pre
čo t9m strácať čas a prečo 19m zaťa
žovať analyzátorov, ked ani dvaja ?= 
nich sa na nlektor9ch špeciálnych 
rozboroch nie sO schopn! zhodnúť? 
Ballov& sa rozhodla nesuplovat prá 
cu, ktorú môže na podklade správ· 
nej deskripcie daného javu vykonať 
počltač sám. Z toho zároveií vyw9-
va, že zák ladná katalogtzačná karta, 
s ktorou pracuje, te pomerne jedno
duchá; obsahuje de fac to len objek
tlvnu citáciu danOho materiálu. Všet
ky ostatné Informácie, ktoré vyp19-
vajú z evidencie jednotlivých znakov 
skúmaného objektu a daj(l sa presne 
dtflnovat ( algoritmlzovat) sa pren e· 
chávaj(l programom samočinného po
čltača. K základn9m premlsám, z kto
r9ch Ba llová vychádza, teda patri: 
naučiť sa optimálne využlvat možnos
ti modernej V9·počtovet techniky, aby 
slúžila, a nie zotrocovala. A to je tiež 
jeden zo základných predpokladov, 
nbt sa v muztkologlckom v9skume da
t.J účelne využit. (Mimochodom -
ako sme poznali z prednášok soviet
skeho vedca V. Hošovského v lete 
1982, ktorého podnetn9 zborn!k uvá
dza a utorka v rámci ll.teratúry, rov
oak9m spôsobom nakoniec postupoval 
tiež on. Jeho v9s ledky sú obdivuhod
né a bude treba oboznáDl'lf sa s nimi 
ešte podrobnejšie.) 

Niektoré časti práce, zvlášť metódy 
FIS a DIS, vyvin uté matematikmi Igo
rom Ballom a Rudolfom Chmúrnym, 
boli už s obmenou publlkované : na
pokon vyp19va to tak z hlavného tex
tu, ako a t z cUovanej literatúry. Je 
v~ak úplne sprá vne, že sú do tejto 
S)'ntetizujúcej práce zaradené, lebo 
bez nich by sa ostatné pasáže stali 
nezrozumlteln9ml; t9ka sa to zvlá šť 
k11pltol zaoberajúcich sa spracovan!m 
n.ekolk9ch sond rôznych tried nápe
vu. Na vys kúšanie vyvlnut9ch metód 
a k experimentovaniu s nimi vybra
la sl a utorka velmi premyslene nie
koľko navzá jom odllšn9ch testovaclch 
s úborov, takže sl mohla overovať, do 
ake j miery obe me tódy slúžia, v čom 
ich treba doplňovať a ak9m spôsobom 
eventu~lne zamerat ďalšiu prácu. 
Predložené v9sledky musia presved
čiť každého, kto sa k veci postavi ob· 
lCktlvne, že desaťročné úsilie bolo vy
naložené plodne. 

Hlavné ťažisko práce spočlva v do
kona le prepracovanom a vyskúšanom 
transkripčnom jazyku, plne rešpektu
túcom európsky notov9 systém, a v 
mnohonásobnom preskúšanl vypraco
van9ch postupov pre skúmanie -totož
nos ti a podobnost l melód ii rôzneho 
druhu. P1·áca však svojim spôsobom 
prispieva tiež k nešenlu radu ln9ch 
- obecnejšlch problémov: napriklad 
k teórii totožnosti a podobnosti ja
vov čl predmetov. 

Zároveií možno konštatovať, že Ľu
ba Ballová .ani v najmenšom nepred
stiera zložitosť riešenej problematiky. 
Nešlo všetko hlad ko. Z práce pre. 
znteva n11 vlacer9ch miestach, že dob
r9ch v9sledkov sa možno dopátrať Iba 
po častiach a postupne. Autorka otvo
rene priznáva, kolko márnych s kúšok 
a kolka nov9ch pokusov sa niekedy 
uskutočnila, než sa dospelo k správ
nemu r iešeniu. A presvedčivo tiež u
kazuje, že nest11čla Iba projekty, ale 
že je vôbec nutné Ich dlhodobé ove
rovanie na počHačl , a že už od pr
v9ch prlpravn9ch prác je nevyhnutná 
~polupráca s náležite lnformovan9ml 
matemutlkml a programátorml. 
Cel~ šiesta kapitola - ako aj rad 

ln9ch úsekov hlavnéh o textu tejto prá
ce - svedč! o tom, ako nezištne sa 
chce Ľuba Ballov:\ podeliť so všetký· 
mi odborn9ml záu jemcami o svoje 
draho zlskané s kúsen osti. V tomto 
zmysle sa jedná o prácu orientovanú 
nanajv9š metodologicky. Navyše je tu 
nazn11čen9 l rad dnlšlch zam9šlan9ch 
a lebo v súčasne j dobe rozpracovan9ch 
postupov k poznaniu mellckej a ryt 
mickej zložky hudby, takže na predlo
ženú š túdiu bude možné nadviazať 
kdekolvek na s vete. Ku knihe je prl 
pojen~ v9ber hlavne j litera túry a kni 
ha je velmi správne vybavená angllc
k9m, rusk9m a nemeck9m resumé. 
Pochváliť môžeme rovnako velk9 po
čet nevyhnutn9ch tabuliek, grafov a 
notov9ch ukážok, ako aj skromnú gra
fickú úpravu knihy. 

Ako sa dozvedá me na zadnej zálož
ky knihy, touto publikác iou Ľuby BaJ
tovej začfna bra tislavs ké vydavatel 
s tvo OPUS novú edlclu, ktorej ciel om 
te sprlstupnlť verejnosti v9s ledky ak
tuálnych snaženi v oblasti hudobnej 
teórie, muzikológie, hudobne j estetiky 
atď. il ktoré môžu byt prltažllvé tak 
pre širši čltatelsk9 okruh, 11ko zá ro
veň l podnetné pre odbornlk ov a pre 
lntenllsc lpllnárny v9skum. Ak teda 
otvorilo vydavatels tvo OPUS svoju no
vú edíciu práve touto knihou, potom 
malo určite šťastnú ruku. 

DUSAN KOLt 

TVORBA._..,.~~-
Alexander Moyzes 
3. sláčikové kvarteto, dielo 83 

Roblme as/ uerkú chybu, že sa častet§te ne
vraciame k hodnotdm, ktoré by časom mohli 
u nds dozrieť. Z/jeme u neustdlom absorbouant 
nových informactt a u tomto chvate aby sme 
niečo nezme§kall, zabúdame sa nerdz zastaviť 
a obzrtef dozadu. Plne som si to uvedomil pr/ 
počúva nt 3. s l d č i k o u é ho k u art eta Ale
xandra M o y ze s a, ktorého malo premiéru na 
VII. tOžilnt nove j slovenskej hudobnej tvorby 
u r. 1982. Lebo dnes, po určitom l!asouom odstu
pe, f!o{}úuam túto hudbu akosi d6uernej§/e a 
zasuat~nej§te než v minulosti. Pritom prvé doj
my bo/1 nanafoO§ presvedčivé a spontdnne. Len
že po určitom časovom odstupe sa ~lada pove
dať čosi ulac. Lebo azda sme u tomto diele 
ani nepostrehli t o najpodstatne/§le, čo u skla
dateľovej worbe u~ dlhé roky kllč/, Mysllm 
na nduraty k priezračne; faktúre hudby kla
sicizmu. Moyzesoue nduraty u§ak nie sú remi 
niscenciami u duchu neoslohou, pretože me/o
dicka kresba ma evidentné korene u slovenskej 
ľudovej melodike a nie u euokdctdch na l!ud · 
bu z obdobia klasicizmu. Sp6sob ·Spracovania 
:ejto sloqenskej ldtky u§ak už jednoznačne 
pouka<uje na tvorivé prieniky k duchu klaslc
kef hudby. Mdrne by sme teda hrada/i pond§ky 
z hľadiska tradtčnOch nduratou keďže tu sa 
klasický dur-molouo pôdorys dotudra o mo
dálne súulslostl, ktoré diktuje slouenskd rudoud 
pieseň. Idúc e§te o krok tlalej uldtme akOm 
sp6sobom skladater tvaruje sootu kudrtetouú 
sadzbu, korko str iedmosti a premyslene/ zdr!an 
1/uos/i je u te/to hudbe. Ziadne uzru§ené dra
mat ick{! oblúky, žiadne forslrouante dynamtc
kOcll fJ0/6h, Iba sama rozohratosť ktora akoby 
samočinne vyplynula z exponoudnej hudobne/ 
ldtky. Sledujme l en trochu proporčné členenie 
tloodnl!ho Allegra alebo záverečného Allegra 
vivace, o§tmajme sl kontinuitu metrorytmlcké
lw spdrlu hudby, ten klastckg sp6sob prepdja
ma kontrastngch alebo rozdielnych my§llen
k ovgcl! pdstem. Ako autor držt na uzde zemitú 
tanečnost - len krok a tato rahkosf tato zdr 
Za'!liud . hrauost sa preualt do orgia;tlcke j uo
bwmostl. Lenže autor ctti túto latentnú živel
nosť svojej hudby a o to prtsnej§le strdžt jef 
spútanosf. A cltllug posluchdč r ozumie tejto 
vnútornej sile, ktora tak drdždluo uyžaru/e z 
hudby. Ctt/ profdnnu silu zemitosti a tvorivé 
opraty, ktoré dduafú smer a Impulz celku. Sa
mozrejme nemožno poveda( že by sa hudba 
odutjaia u neutrdlnom pds~e, že by nemala 
po/drne centrd vybičované raz u lahkom ta
nečnom, neraz až pochodovom kroku, čl u jem
ne,, až rozprdukouo prežiarenej dojemnosti ale
Im u smútol!nej a Introvertne/ hudbe ktorú 
n~sloľuje Larghetto molto tranqullo. Lebo t o 
su prdue tie najprlznačne/!iie kreattune sféry 
3. sidtlkouého kvarteta. Kto napriklad nepocho
pí dojemnú spoveď Larghetta, to mužné a tjcli· 
vé vzlykanie §tyroch sldl!ikouOch ndstrojou ten 
nepochopil an/ radost dvoch krajngch č~stl. 
Lebo 3. sldčlkoué kvarteto dokazuje úplne evi
dentne, nielen kompozičnú, ale t duchovnú zre
losť autora. Te t o hudba, ktora sceluje hrana
l ost k ontrastov a ma u sebe posolstvo pokoj
nl'/ krasy. Po X. a Xl. symfónii - akgchsl 
romu.nt/ckých vyznaniach - ustupufe autor do 
etapy, v ktorej dochddza k novOm tuortugm 
se/eke/dm, k akémusi duchovnému oprostoua
mu. Zda sa, že je to uečnO cyklus dozrievania 
kc.ždef osobnost/ a každej generdcle. A prdue 
prPto 3. sldčlkoué kvarteto nam vera houort 
o autorov/, ktorO žije a tuort u §tddlu svojho 
vrcholného tvorivého obdobia. !: 

. Vieme, že Alexander Moyzes te umelec, kto- :o. 
ry sa s mimoriadnou kril/ckostou - ned6ue-
rou až skepsou dlua na mnohé kompozičné 
prúdy hudby 20. stor. To napokon celkom0 zre-
tefne vidief l u 3. sldčikouom kvartete Tcde 
~i autor nič neurahčute. So u§etkou dÍisled
no~fou a prtsnosfou voči sebe, pl§e len to, čo 
cft; a čomu vert. A to je lzodno acty - pre-
tože tu sa hodnoty umelecké 1 etické spdfa-
Jú u jedno, čo fe dnes mimoriadne uzdcne a 
zriedkavé. Pretože l tt, čo by chcel/ uyslovlf 
kritické slova na adresu 3. sldčlkouého kvar-
t eta, musia st uuedom/f prlkladnú konzekvent -
nosť kompozll!nej prdce u tomto diele. Teho 
hudbu charakterizuje striedmosť, mdlouraunost, 
vyžaruje z net Istota tvorivého zameru a jas-
nd rozpoznaternost predsavzatia. V§imnlme si 
l en neustdle kantablle, odohrdl11zjúce sa u rdm -
ci !ityroch sldčlkougch ndstro jou. Vždy jeden 
alebo dua hlasy spievajú a ostatné skromngmi, 
koncertantne formulouangmi krdtkymt pdsmaml 
ustupujú do my§ltenkového deja. V podstate 
nejde o nič Iné, ako o neustdle k onfrontoua-
nie statickej§lch a klnettckej§tch elémentov. 
Keďže pohybovo prvok sa pre/lna z ndstroja 
na ndstroj, u podobe rozmanttgch f/gurdc/1 a 
dlatonlcko-moddlnych pdsiem, uznlkd tak za-
k on/te priestor pre kont/nuitné zapotente kan-
tll~n. Ndstroje tak stdle hrajú a spteuatú u roz· 
vrdsnenej kuartetouef sadzbe - neustdle sa 
oslovujú v konjrontdcldch a uzdjomngch doty-
k och. A prdue preto sú stdle živé a erupttune. 
l u harmonickej sadzbe baddme už tradičné 
vyhýbanie sa ostrOm a hranatOm súzvukom. 
Nedf)clu1dza tu k žiadnym nekompromisnOm 
stretnutiam. Prdue naopak, autor l u t ejto sfé-
re preferuje klasickú uyuáženost a rozoddza, 
čo len nepatrné ndznaky tvrdosti a údernosti 
do upokojujúcich a zmierlioOch rovin. Napriek 
v~etket ·Striedmosti už uuedenOch uzfahou sr§l 
z tejto hudby spontdnna vitalita, suležost a čis-
t á hudobna k rdsa. A prdue pre tieto hodnoty 
bude mat 3. sldl!lkoué kvarteto A. Moyzesa 
u súčasnej slovenskej komornej tvorbe mimo-
r iadne miesto. V určitom zmysl e toto dielo 
ukazu;e tvorivé cesty l ďal§lm generdctam. Dd-
oa prtklad nafmti u t om, že dobrú hudbu mož-
no ptsaf l en s úprimnOm a dokordn otvorenOm 
srdcom, že tomu, čo sa napl§e, treba do pos-
lednej noty l ver/(, IGOR BERGER 



SLOVENSKA 
FILHARMÚNIA 

10. a 11. ID. 1983 

Výkony Byatrfka Relucha za pul
t om SF maj(! vysoký štandard a 
Ich dramaturgia umožňuje nám 
presvedčiť sa čoraz zretelnejšle o 
š lrke záberu jeh o tvorivých schop
n osti. Jeho tvorivý temperament 
n ezamer lava sa na efektn(l exhl
b!clu, ale podriaďuje ho vnť1torné· 
mu napätiu skladieb zafixovanému 
v partitúre. Náležite s me sl to uve
domili v rozv~žnej, ale pôsobivo 
vyznl evoaj11cej Inte rpre tácii (!vodnej 
predohry k opere Sila osudu od G. 
Verdiho. Pevným rytmickým · c(,te
'ntm stmelil nálndovo kontrastujť1· 
ce plochy a vytvorll tak účinnO 
klenbu napätia . Dramatické vzru· 
chy, ktoré charakter lzujll Verdiho 
rukopis , n eboli pod Režuchovou 
taktovkou vybočeniami z takto for· 
movanej hladiny, a le s ta li sa ne
odlučltelnou súčasťou, logickým 
vyústen!m plynutia hudobného 
prúdu. Výdatnú oporu pri reallz~
cll svojho zámeru n ašiel dirigent 
v pohot ovosll hráčov SF, ktorých 
sólové vstupy, vedúce hlasy viedol 
bezpečne a usmerňoval Ich účast 
na celkovom vyznenl. 

Režucha je Hj c itlivý a pohoto
vý sprevllclzač. Dokumentoval to 
svojou s poluprácou s popredným 
českým kluvlrlstom Ivanom Mo
ravcom pri jeho interpretácii só
lového part u Koncertu č. 3 c mol, 
op. 37 Ludwiga van Beethovena. 
Moravcov pohfad na viedens kého 
majst ra bol v por ovnani s Intro
vertným Toperczerom ( nedávno 
predviedol Koncert č. 5 Es du r ] 
reallstlckejšl o rovnako paleta je
ho dynamlck o-výr azových pros
triedkov vyzbrojená odtieňmi, kto
ré viac zohfadňovall výbušnosť 
B~;ethovenovej hudobnej reči. 
Crescendá boli prudké, osobn ost
n~ vklad lntenzlvny, ly ri ka muž
ná, kantabllná, technické paramet
re lmponujúce. AJ odozva u obe
cer.stva niesla sa v tomto duchu 
- bola spontá nna, bezpros tredná 
a srdečná. 

Režuchov nás tu p do s lovenské 
ho hudobného ž1vo ta v tiO. rokoch, 
jeho prvé uznania l úspechy via
za li sa na rllallzáclu súčasnej slo
venske j hudobnej tvorby. Velmi po
hotovo dokázal zorientova ť sa v 
problematike In terpretácie n ových 
kompozičných technik a vystihnúť 
podstatu zámeru, aký sa U!lilo
vu l ten-ktor5• autor prostredn!c
tvom nových vyjadrovac!ch pros
triedkov vyslov1t. je pot om ceJ.kom 
logické, že a 1 na recenzovanom 
koncerte dokázal teda po vynika
júcom výkone I. Moravca vystup
ľ\ovaf umelet: kú úroveľ\ podu jatia 
svojim prtstupom k XI. aymf6nll 
Alexandra Moy:.cesa. je J dynamic
kým oblúkom vtlačil klenbu napil
tla; šlrokodych ú llnlu s pevných ú.· 
sekov modelovul ú.člnne a plastlc· 
ky s vysokými kr ité riami rozváž· 
neho nadh ľadu. S prlznačným 
zmyslom pre mieru stava l kontras
ty, nepatetlzova l, ani zby točne n e
l>llntimen tallzova l, nedramatizoval, 
a predsa doklizal strh núfl 

Xl. symfónia z pera nur. umel
ca A. Moyzesa JB retros pektlvou 
tvorcu, ktorý v osobnom živote pre
šiel ťažkými skúškami, kým dospel 
v očistené znuernenle sa s ll4il'ú
tos tným osudom. Akoby sa prlho
vá raJ pos luchl! l'ovi a presviedčal 
h o, že práve v hudbe, v jej krá
s e 1 uš rachtllom pôsobeni možno 
hradať a ná js( vých odisko z k.ru· 
te l ·reality živo tných tragédi!. Toto 
poznanie pretuvil skl ada·ter maj
st rovsky do partitúry svo jh o opu
s u. Na Xl. symfónii zaujme práve 
jedmečnú schopnost autora suges
tlvne pret lmoči ť svo je fyzickým ve
kom i životnými - neraz trpkými 
- skúsenosťumi pozn ačené filozo
fické krédo. Dielo upú tu svo·jou 
prostou krás ou, prlamosťou výra
zu, ma jstrovskou Inštrumentáciou, 
vzltcnou s tuve lmou i nála clovou vy
váženosťou u - ·· vďaka z jednoduše
niu použitých prostriedkov - l ko
munika tlvnos ťou. 

17. a 18. IU. 1983 

Túto dvojit: u podu jati d irigova l 
Libor Peiek. Dramaturgia koncer 
t u opä tovne zohfadi\ovala tohtoroč
n é centenérium úmrtia Richarda 
Wagnera a zaradila do progľamu 

jeho Slegfrledovskú idylu pre 
mal~ .orchester. Dirigent vel mi ú
činne - nie však bez Istých r e
z~rv vo vystlhnutl je j medltatlv
neho podtextu - podčiarkol je j 
intlmny charakter a farebnosť 
partitl1ry situoval do decentných 
pastelových odtienkov. 

Oa lšou s kladbou večera bolo 
C~ncertlno pre osem n6atrojov z 

pera sllčasného českého skladate
l a )aaa Klaáb, ktoré pochádza 
z roku 1960. V šesťdesiatych ro· 
koch - &ko je známe - sa na 
Slovensku, v Cechách 1 ostatných 
eu~::ópskych kNtjinách zdv-ihla mód· 
na vlna zvukového experlmentá
torstva čl hladačstva. V tomto 
zmysle <rozhodne netradičnou je l 
Klusékova práca, \<!torá podneco
vala k llvahám, čl Meta šUídle do
kážu poveda( niečo posluchličovl 
naš ich dni alebo čl . to nie sil Iba 
dokumenty svojej doby. Asi ta kéto 
pocity v nás v~voJ.alo predvedenie 

, Concertina . Z tektonlcko-kompozlč
ného hladiska sa jedná o skladbu, 
ktorá vytvára oblOk s dynamic
kým vrcholom pr lbllžne uprost·red 
časového priebehu kompoz!cle, 
pritom začlna l konči pianissimom. 
Z aspektu Interpretácie jav! sa to 
·ako úloha na prvý pohlad jedno
duchá . V skutočnosti je však ovel a 
fažšla , pretože nástroje vstupuJO 
do h udobného prl1 du rovnomerne, 
bez výraznejše j temattckej difer en
ciácie. SkOr vytvárajíl d robné zvu
kové plôšky, lctoré sa podrladu-
111 celkové mu stuve bnému zámeru. 
Vo vedúce j funkc ii pôsobil Pešek 
nanajvýš lmponu júco. 

Ivan Sokol prezentoval svoje ne
všedné mu2Jikants ké l technické 
dls pozlcle ako sóUsta Koncertu. pre 
organ a orchester od F. X. Brlxl· 
ho. Potvrd il s voj zmyse l pre vyvá
ženosť Interpretačných paramet
rov, pre napätie l pevnosť vedenia 
linh a predovšetkým ukáza l svo j 
p resvedčivý tvorivý n adhlad. Pe

šek dávkova l orchest rálny spr ievod 
s Iskrivým tvorivým zanletenlm, 
zvukovo pr iliehavo, r ytmicky 1 ar-. 
tlkulačne zreterne, bez výraznej
šlch agoglck ých výkyvov. 

Umeleckým vrcholom progr amu 
bola Oda na radost' - oratórium 
pre sóla , recitá tora , zbor a or· 
chester na sl-ová M. Rúfusa od nA· 
rodného umelca )Aaa Cikkera. Jej 
prvé uvedenie 7a t raktlvnll fakt, že 
sám sklada.tel účinkoval vo funk
c i! recitátora. AJ ked k tomuto 
k roku došlo kvôli odr ieknutiu pO
vodne naplánovaného ná r. umelca 
L. Chudlka, tá to skutočnosť sym
pallcky symbolizovala jednoznačné 
postavenie sa a utora za svoje die
lo. 

ú strednú ideu literárnej predlo· 
hy, že cesta k dosiahnutiu šť.astla, 
vy1·ovnanost1 a nadhladu zrelého 
veku nie je luhké, !e ju lemujú 
poryvy väč~leho l menšieho utr 
penia - rieši s kladatef osobitým 
druhom hudobného komentára. Aj 
samotn ý výber textu, v lctorom sa 
určité pasáže opaku jú, určoval a u
t orovi koncepc iu formove j výs tav
by, ovplyvnenú snah ou o dosiah
nutie jednoty medzi reprlzou tex
tu a tematickými ná.vratml v hud
be. Rozvrh myšlienkového ma teriá 
lu, ktorý citlivo reagu je na obsah 
poézie, umocňuje rozčlenenie dy
namickej výstavby. Sk ladat~lu pr i 
jej rozvljanl viedol neomylný In· 
š tlnkt, zmys el pre dramatický 
nerv. Hlbka Rúfusových všefud
ských myšlienok n achádza tak 
adekvátnu špecifickú r ezonanciu 
poznačenú prlzmou s kladatelovej 
osobnosti. Obdivuhodný je autorov 
zmysel pre s tavanie kontrastov a 
predovšetkým pre skutočné <lr.a 
ma tické naplltle. A toto dosahuje 
nte vždy decibelmi, ale naopak, na 
viacerých miestach zámernou 
úspornosťou použitých vyjadrova· 
clch prost riedk-ov. DramaUcký 
vzruch t epe a stupi\u je sa pr edo· 
všetkým v orchestri, ktorý vďaka 
Pe~kovl bol spolahllvo pripravený 
a mal popri tex•te prlmárnú vý· 
razov(! funkciu. Speváci, sólisti, 
zbor l recitá tor tvorili sice základ
íl u, a le ťažisko pôsoben ia hudby na 
diváka spočlvulo v orchesl'rl. Al 
SFZ (zbormajster P. Baxa) pre
zentoval sa nanajvýš zaangažova
ne - tak technicky, citovo l výra
zovo. 

Sopránový purt s tvárnila muzl
l<álna sólistka opery SND Elen.a 
Hollčkov6, ktorej svietivý hlas na
dobúda n a prieraznosti a vyrovna
nos ti. Mezzos opranistka Vikt6rla 
Stracensk6 za u JB la technickou vy
rovnanosťou, spofah llvou intoná
c iou a kva litou tlmbr u. Sólista SND 
tenot·ls ta Frantli ek Llvora svojim 
pre javom znamenite korešpondo
va l s dramatickým napä tlm skla,d
by. Seriózny a kultivovaný basista 
Peter Mlkul6i s prlznačnou ume
leckou poctivosťou výborne a dô
kladne vypracoval svoj part. Všet

·ky zložky lntt:rpretačného apará
tu s a tak spolupodlela ll na srdeč' 
nom pri jati a ováciách, s akými so 
st retla premiéra Cikkerovho nové
ho opusu u obecenst'Va . 

VLADIMIR CIZIK 

Hovorime • Pavlom Procli4zkom, 
dlriCJentom SEUKu • a(íboru lechnlk 

ZBOROVÝ SPEV 

rlana je prvou z Konfron tácii , osta tné sú už 
vlltšlnou tiež nap lsané. Zaznejú však až na sa
mostatnom koncerte na jesci'i tohto roku v Bra
tislave. 

Vy ate naj pGYodcom - v otlach llroke j Ye· 
rejnosll late, ale molno i v kruhu odbornlkoy 
dosl nenyklej terminol6gie, presne Yymedzu
j6cej označenie tých,. ktor! dirlguj6 spevácky 
zbor. Kto je teda podla vb xbormajater a kto 
zboroYý clirlgent? 

- Dirigentská profesia je jedna, a le akoby 
s dvoma kufrlkml. V jednom je ma teriál s dô
razom na Inšt rumentálne, v druhom na vokálne 
~peclflká, )a som š tudova l d 1 r i g o v a n 1 e. 
Keď stojlm na konce rtnom pódiu pt·ed spevác
kym zborom so všetkou osobnou umeleckou 
zodpovednosťou, som dirigent. Ked pripravu
jem spevácky zbor, aby ho potom spolu s or
chestrom dirigoval Iný dirigent , vykonával som 
prácu zborma js tra. Ta káto činnosť tvori na
priklad velké percento mojich povinnost! v 
s r:uKu. Slovo zborma js ter s me zre jme prevzali 
z českého slovn lka - sbonn lstr. Tre ba sl 11ve· 
domlt, že sú tu rozdie ly repertoá rové, vzťaho
vé, v nepos lednom rode spoločenské a z toho 
vyplývajú.ce l ekonomické. 

Vai lm prvoradtm pôsobiskom vlak ole je 
Tech!Jik - pôsobiť len v "ZUCKe " sa zatial 
praYdepodobne ned6. S akfmi pl6nml a ~ed· 
savzatlaml ste teda prljlmall miesto s takspe
clflckfm umelecktm zameranlm v Slovenskom 
radovom umeleckom kolektive? 
. - V SĽUKu som prijal miesto profesioná lne
ho zborového dirigenta v ro ku 1975 s t:l efom 
skonsolidovať asi len 25-č l enný s pevácky zbor 
programovo, dramatu rgicky 1 personá ln e. Akou
sl previerkou bol koncert s k lasickým a cop
palia programom. Mohol s om ho usku t očn i ť len 
s výpomocami z Lúčn ice, Techniku 11 v tom 

- JEDNA Z CIEST K HUDBE 
Hlavntm podnetom k míljmu rozhovoru s di· 

rigentom Pavlom P r o c h 6 z k o m boli jeho 
úspechy a amaté rskym apev6ckym zborom aCi
boru Technik pri SVST Bra tislava v ostatnom 
f ase. Presiahli totil r6mec obYyklých umelec
kých devfz, ktoré z6ujmoY6 umelecké činnost" 
prln6ia naiej kult6re. Pritom som al vi ak un
domlia, le sa vlastne o tomto mladom dlrlgen· 
tovl, o jeho ntupe do hndobného cliania, o je
bo n6zoroch a jeho celko•om pôsobeni -hovo
rilo pomerne m6lo. 

Co teda alebo kto vb usmernil k poYolaniu 
zboroYého dirigenta? 

- Po rokoch š túdia na ĽSU v Topofčanoch , 
kde ma v hre na klav~rl a všeobecne hudobne 
vzdelával K. Kinček, som sa stal žiakom Kon
;-:erva tórua v Zlllne v r . 1964-68. Anton Kálla y, 
môj klavlr-ny pedagóg a dirigent už vtedy jed· 
ného z najlepSich amatérskych vokálnych te
lies - Zlllnského miešaného zboru, ma na j
prv zaangažoval ako speváka, čoskoro ako s voj
ho asistent a. Popritom som viedol l de tský s pe
vácky zbor ZOS na Hollého ul. v Zlllne. Ked 
sa k týmto pra ktickým skúsenostiam pt·idružill 
pracovné st r etnutia s prof. Jáno m St relcom, 
začal som na jmä na jeho podnet v roku 1968 
študovať na VSMU dirigovanie. Hned od začiat
ku vysokoškolskéh o štúdia som už prncoval 
s ilratlslavskýml zborovými telesami: v rokoch 
191:18-72 v Lúčnici ako asl·s tent dr . Stefana ~ll
mu, od decembra 1972 ako d ruhý dirigent. V r . 
1973 som prevza l po Vl. Slu jkovl Spevácky zbor 
súboru Technik. 

Výmena dirigenta - najmä u amatérskeho 
umeleckého telesa - môle znamenať podstat
né zmeny. Vy ate vlak CiroYeň a Ciapechy Tech
niku nielen aachovaU, ale v maohom l rôzvl
null. Pamlt6m sa na di velmi skorý a Yelký 
íaspech na dťall v rak6akom Splttall, ked' ate 
pred 8 rokmi zlakall pn4 cenu v polyf6nll 
a druh4 y kateg6r ll ludov6 pieseň. Potom prlili 
d'alile a d'aliie pocty z domácich l zahranič
ných dtalnýcb stretnuti. NemOieme detko vy· 
menoYat'. No pribiline posledné dn roky at
bor akoby eite YJilupňonl noje umelecké 
6sllle tak interpretačné, ako aj dramaturgické. 
Toto detko ho v kr6tkej dobe ovenčilo YBY
rfnml, ako bronzoyý Eur6paky poh6r • belgic
kom Knokke, 6čaať na Fl6mskom hudobnom 
featiYale profeaion61nebo umenia, zlskaale Zla
tého venca mesta BratlalaYy na XIII, alhnoa
tlacb zboroYého ape•a, dn prvé ceny a Grand 
Prix za galakoneert na Rencontrea lnternatlo
nalea de Chant Chural • Tours, UtaJ laure6ta 
a abaol4tneho Ylt'aaa na medsln6rodnej dťall 
akademických spev6ckycb zborov v Par dubl
clucb (IFAS). Teleso čaato uddza alovenak6 
t"worbu a skladatelia ako Zeljenka, Hrulonkf, 
Salva l d'alll naplaall mnohé noje skladby 
priamo pre Technik. ' 

Ako prl jlma nalu tvorbu zahraničie a ako 
má me rozumieť slovu konfront6cle, ktoré sa 
objavilo vo vaiicb novfch dramaturgických zé. 
meroch? 

- - Všade, odborn lol l obecens tvo obdivujú 
kompozičnú prácu našich s kladaterov, s nad
šllnlm prl jlma jl1 tvorbu tradične l netradične 
koncipovanú, čo nám mnoh! i osobne tlmočia. 
Co sa týka Konfrontácii, ide o snahu trochu 
vybočlf zo stereotypu zborového s pievania. S 
Tadeášom Salvom, dr amaturgom SĽUKu s me 
prišli na myšlienku vytvoriť s kladby s konfron
tác iou s ta r éh o kompozlčného poi'iatla so sú
časným. Pre náš zámer s11 nadchli aj s kladate
lilt Zeljenka, Hatrlk , Beneš, Podprocký, z čes
kých Kučera , Ištván, Parsch. Pri jali na mi vy
brané s kladby zo starej literatúry l zámer. že 
nemusi Isť o prax komponovania n a tému, ale 
o prlstup vychádzajúci z ak ejkolvek z ložky 
hudobnéh o pre javu s použitim fubovorných 
kompozičných prostriedkov. Zel jenkova Hasslc-

čase ešte z Brutl slavs kého komorného zboru. 
Neskôr, po pri jati nových l: lenov a po díl · 
kladnej dramaturgickej pr!prave sa spevlicky 
zbor vyprofilova l clo samostatného a cappe lla 
progra mu Pieseľi života s kompoz i čným vklll· 
dom mn ohých sklad ute rov s tredne j 1 mladše j 
sk l~da tefske j generá cie u s uplatnen rm neob
vykl ých prvkov v t ra dičnom zborovom spieva
n l ako symbolický pohyb a lebo využitie rudo
vých nástrojov. Clalšl plán som realizovul v 
celovečernom programe Spleva jže sl, spievaj ... 
pre 9pevácky zbor, sóla a orcheste r. Zazneli 
v i'lom s kladby tzv. zla tého fondu, s kladby, 
ktoré naplsa ll národn! a zas lúžili umelc i prla · 
mo pre SĽUK. Skoda, že s a n epokračovalo v 
kompozičných In tenc iách, ktoré tu naznačili 
napr iklad Moyzesove Ples ne od Zvolena a lebo 
Such011ove Spievanky. Sú to die la, ktoré sa mO
žu h ra ť v amfiteá troch l koncertných siet1 ach, 
je to typ štylizovaného rudového umenia, ktoré 
s ph1a poslan ie SĽUKu. Na to by sa nemalo za
búdafJ Rád by s om tiež vybudova l národn ý spe
vácky zbor vychá dzaj úci druma turgicky z ru 
dovej plesne a tým odliš ný od fil harmonického 
telesa . Za tia l sa to nedar! pre nedos tatok spe
vákov, zbor SĽUKu by mal tvori( nie 47-čl enný, 
a le asp011 60-čl enný kolektfv. S tak5'm telesom 
by s om mohol Inte rp retovať l tuké náročné 
pnrtlt úry v zmys le štylizácie, ako je napri kl ad 
Such011ova Ves elica, venované SĽUKu. Také te · 
Jese by viac podnecovalo skluda terov spraco
vá va ť to n esmierne krásne boha tstvo s lovens ke j 
rudovej piesne do zborovej fa ktú1·y. V tomto 
smere vynika júco obohatil našu liter atúru v 
poslednej dobe E. Such oľ1 cyklom Ozven y -
ôsmimi úpravami fudov'5'ch piesn! o p1·á ci , lás 
ke a odbo ji. 

Vala idea spev6ckebo zbor u " radovej pies ne" 
ma - prlzn6m sa - očarila. Treba sl totil jed
noznačne uvedomiť svojské, od seba odlliné 
poslanie nai lch profeslon6lnych xborových te 
Iles a v a6vlsloatl 1 tým l osobité miesto ama
térskych apev6ckycb zborov v naiej kult6re. 
Z toho totll Yyplýva rad s6verov, díllel ltfcb 
napriklad i pre nai lch skladaterov pri adresu
vani nojich skladieb. Ťaliako filharmonického 
zboru predsa zostane vidy v lnterpret6cil vo
k61no-initrument6lnej llterat6ry. A preto by si 
skladatelia mali osvojiť myi llenku, le ul dnes 
netreba plaať a cappella tvorbu len a predala
You fllharmonlckého zboru pripadne dvoch
troch amatérskych kolektlvov bratlalavakfch. 

- Tu muslme všetci stá le pracovať n a tom. 
aby sl -skladatelia a celá profesionálna h udob
na pospolitosť naš li Iný prlstup k amatérske
mu zborovému spievaniu. Vll č!llna nepozná 
problematiku, nevedia, že existu jú na Sloven
s ku da lšie dobré telesá, ku ktorým budú pri
búdať dalšie, ked popri schopných dirigentoch 
bud(t môcf résf na vhodne j litera túre; neuve
domujú si dosta točne, že cez zborové spieva
n ie od deti po dospelých vedie jedna výrazná 
Cflsta k Ich spopularizovaniu. že zbot·ový spev 
supluje hudobnú vých ovu, formuje posl ucháčov 

pre koncertné siene. Nepoznám v Techniku člo
veka, ktorý by neprejavil as poi'l r11z mesačne 
záu jem o koncert. Uza tvá ranie sa profesio
ná lov do seba je nezdravé. Pisať pre spevác
ky zbor sa nedá za klavirmu. Vzniká ve ra skla
clieb, a le zosta nú mf·tve, nez:az.ne jú, lebo sú ne · 
~lvotné. 

Na zber súd' eite jedaa otázka. Povalujete 
sfl falenle naj•l v z6ujmoYej umeleckej čln
nosti za osolné ? 

- Súťaže existujú na celom s vete pre profe
sionálov l amatérov a s ú opodstatnené v záu j
me celkového rozvljanta každej činnosti. sn zá 
l'oveľl výborným pol'ovnévacím kritériom a ško· 
Jou pre zúčast nených. · 

MARCELA M~SAROSOVA 



Boj už dopredu prehratý? 
DIDO A AENEAS 
NA SCf;NE SND 
Od poved nu otázku, prečo v 

posledn9ch desa ťročiach tak vzrás
tol záu jem o barokovú h udbu, pre· 
necháme hudobn9m sociológom. 
Prečo však táto módna vlna záuj· 
mu nezasiahla aj operné publikum 
u jeho vzťah k barokovej opere, 
je celkom zjavné. Názor na ope ru 
vo vere jnosti su totiž za toto ob· 
lloble v9razne posunul od jej chá· 
panla nko ko~týmového koncertu 
f nk9 toleru jemP. len za prltomn os· 
ti najjasnejšlch hviezd operného 
nebu l k jej chápaniu ako hudob
nej drámy a hudobného divadla. 
Opera s edemn:is teho a väčšej čas
ti osemnásteho !ttoročiH nemá však 
vlastnosti urnožJ1u júce takýto spô· 
sob lnscenovaniu. Aj v9sostne dra
matické lá tky ulim on11 sprostred· 
kúvu tu k, že Ich nezobrazuje, ale 
len o nich referuje v podobe vlr· 
tuóznych árii s h udbou, k torá v 
nás dnes vyvoláva skôr pocity vy
rovnanosti , ha rmónie a čistej krá · 
sy než vnútornej dL'ámy hrdi nov 
jednoduchých prlbehov poväčšine 

z antickej mytológie. Kedže v sa· 
mej pods tlllte t9chto opern9ch die l 
niet v9rozne jše 1 epickosti, napil· 
tla, pohybu, Inscená tori vnáš11 jú 
sem tieto prvky bud pros trednlc· 
tvom zložky balotnej alebo výtvor
nej, no ly•·tckm;( u stutickosť ja
viskového tva r u sa t9m potieru len 
zdanlivo. 

Tieto obec neJi.ie úvuhy o rea 
lizácii barokovej opery v našom 
atómovom veku sme pok ladull za 
nevyhnutné pripomenúť v s úvis· 
losti s riskantným počinom dra
maturgie SNI.:, ktorá uvtedl!l Pur· 
celluvu barokovú operu Oldo a 
Aeneas. Za Iných okolnosti by sme 
možno naoza j mohll hovoriť o zás
lužnom drama turgickom č lne. Ak 
sl však uvedo1111me, že v opere 
~ND sa momentá lne nehrá jedln9 
Wngne1·, )un<ičt•k, jediná f•·ancúz
ska operu o žt v rámci t rudtčné· 
ho romantického repertoáru sa do
teraz bratlsluvskému opemému dl · 
vákovi predkladnli Jen tie nuj
známejšle H nnjhrávunejSie dielu, 
potom je Purcellovu ope ra nn ja· 
vls~u ~ND trocha nedomyslenou 
exkl uzivitou. 

PoZI'Ime su tr.J·uz nn to, ako ju 
tam lnscenov<t ll. 
. Ak by sa po prečltun f parU

tury mohlo zd uť. že s pevácke úlo
hy ľurcellovuj opery n ie sú ťaž 
ké ( vzhfado111 no krátkosť jednot
Hv9ch hudobnS·ch člsel u obmedze
né požiadavk y na hlosov9 rozsah). 
Inscenác ia ·poodho ll lo Ich zá lud
nosť, spočlvojúcu v značnom ob
nuženl" speváckych pUL·tov spr e
vódzun9ch bud komorným orches-

trálnym sprievodom a lebo čemba
lom. Na túto okolnosť na jviac do· 
pla til i obe predstavttelky BeUndy 

čo do počtu nôt asi najväčšej 
úlohy. Obe Elenu Holli!kUY6 l Mi
riu Turňov6 t reba pochváliť, fo 
v duchu barokove j Interpretačnej 
tradlcle jednotlivé pasáže, resp. 
hudobné frázy v~ruzne dynamicky 
odtienil! a snažiÚ so o Istú hra
vosť a bravúru predveden ia. u pr
vej z nich so v!;ak práve v dôsled
ku komorného sprievodu poodha· 
Ilia menšin farebnosť a pútavosf 
h lasovéh'O ma teriálu (·najmä v n lž
šlch polohách a pri s plevan l v 
mezzu voce l , u druhej zasa obna· 
ženejšle než obvykle pas obllo väč· 
š le vlbrá to a zv9ruznlla su men 
š i!! presvedčivosť vo vedeni vokál· 
ne j llnle. 

Ťažisko pm·tu Dldony je v dvoch 
áriách, vo vstupnej o pt•edsmrtne j. 
Ak pri úvodnej lirll sme v lnter·pre· 
táciL Anny Klukovej moll pocit 
podlžnosti voči voká lnem u Ideá lu 
vyplýva jt1cemu z odmnéh o typ~ 
h lasu než sl vyžodu je baroková 
opora, potom pl'J záverečnej fo ne
obyčajne k rásne j l órll so objavili 
už oj pod lžno~tl technické, hlas 
pôsobil má lo pružne a ťažkopád 
n e. Alternu júca Jitka ZerhauovA 
naopuk predvif!dla najdokonolejšlu 
kreáciu celej Inscenácie, kedže jej 
svetlejšl mezzosoprán je dostatoč 
ne pohyblivý u znie vyrovnane vo 
všetkých polohllch. S dynamikou 
narába opatmejšle ako predslo · 
vltefky Belindy a mierne rezervy 
zostávajú u ne j vo výrazovom re· 
gistrl vokálneho prejavu. 

~ostava Carodejnlce je jedinou, 
pn ktorej je potrebné zmieniť sa 
aj o hereckom výkone lnterpretlek. 
V podani Ľuby Barlcovej, no na j· 
mlí Marty Nitra novej neopúšťa sice 
celkom pole štylizovaného herec· 
tva, no predsu má expreslvnejšle 
rysy, bo obča s vzbudzu je až dojem 
nndsádzky vo vS-rč!znej gestlke. Ba
rlcovej vokálnemu predvedenlu 
trotha chýba démonick osť u nlek· 
dajšin sý tos't hlbok, no oko celok 
pôsobi jej voiiálno kreácia pomer
ne ucelene a vyvážene. V9kon M. 
Nitrunovej, ktorej mezzo·poloho 
robi problémy len v úvodnom ná· 
stupe, prlmärne clíarokterlzuje 
hrása hlasu u expreslvny pre jav, 
štýlovo nie ce lkom zodpovedajúci 
barokovému Ideá lu krásy. Duo 
strlg v zloženi StarostovA - Ha· 
zuchovA lad! l&p~le u je preclznej· 
š ie i št91ovejšle než duo Mlcb6lko
vá - KucharskA. 

Z dejového hfodlsko ús tredná 
postava Acnenso má v opere len 
tri v9stupy, z ktorých je vokál· 
ne závožpejší Ibn druh ý (scéno 

Premiéra v DJZ v Prešove 

Muzikál KANDRDAS 
Kandrdas - muzikAl, naplsaný 

tolne na motfvy romAnu A. Duma· 
sa Traja mui ketleri. Hudba: Lu· 
.. omlr Veteika. T~zt: Pavel Cmlral. 
Preklad: Olga BaglnovA. Relis ér: 
Jill Silan, zalll611lý pracotnlk kul· 
ttry, vylnamenanf Za vynikaj6cu 
prácu. Dirigent: Jan Bedfich. Cho· 
reograf: Zdenfk Prokei a . h. Scé· 
na: akad. arch. Martin Brezina. 
Kostýmy: Ľubica Jarjabkov6 a. ·h . 
PohybovA spolupr6ca - i erm: Ing. 
Peter Koza a . h. Dramaturgia: 
PhDr. Ero Sebo. Zbor majster : Ivan 
Pacanonký. Oi!lnkuj6: s611stl, zbor, 
balet a orchester DJZ • Preiove. 

Ceako81ovenak6 premiéra 11. a 
12. febrn6ra 1983 v DJZ • Preio· 
te. 

Ako celoštútnu premiéru uviedla 
spevohra DJZ v Prešove muziká l 
s neobvyk l9m názvom K a n d r · 
d a s. Môže o:;a dešifrovať l ako 
kryptogram mena Alexander Dumas 
Jeho nestárnúcl Traja muš ketieri 
lnšpt rovali spoluprácu brnenského 
fL. Veteška l a pražského auto
ra fP. Cmlral l , ktor! svoj pr!beh 
situovali do divadelného prostre
dia. POvodne slubn9 text, využ!vo
jOcl maximálne analógiu s posta
vami literárnej predlohy sa napo
kon uspokoj il s vonkajš!ml znak
ml permutácie románu. S diferen
covanejšou a tvorivejšou vn O.tor· 
nou variabilitou postá v text ver-

ml nepočltal, ich podobenstvo je 
evidentné a v súvzťažnostlilch vel
ml umne pre myslené. Vyna llezavo 
n profesionálne zvládol a utor llb· 
ruta - na svoju chvá lu - záklud
nú myšllenku muziká lu. l ked sa 
teda formá lne typy vydot•ill, natis · 
ka jú so otázky, súvisiace s vnú· 
torn9m v9vinom a vrstevnatosťou 
jednot llv9ch · pGstáv, s využltlm 1 
t ej to plochy v gradačnej lfnll, uk 
máme na my:>ll ak t uullzačn9 zá
mer. ln9ml s lovuml pt·obl é~ny, odo· 
hrávajúce sa v divadle X os tal i 
viac-menej len v rovine toh to dl· 
vadia X. Velmi sa tu núka ana
lógia s predlohou muzikálu Cindy 
(libreto F. Zacha mlk, hudba L. ve. 
teškal, ktorá velmi známu pred· 
Iohu o Popoluške v9sostne pribi!· 
žilo dnešnej dobe. 

Hudba muziká lu prezrádza skú· 
s eného aut~oro. Práca' s tónovým 
ma te riálom l aranžmán zotrvávaj(! 
v rovine prl jemného počúvan ia. V 
h udobnom prúde sO však vsuvky 
typu "fudovk y~ l .,dychovky" pred
sa len trochu násilné u nesGrodé. 

Inscenácia muziká lu Kandrdas v 
réžii J, Silana má celistvú tvár. 
Režisér na stroh o štylizovanej scé· 
ne M. Brezinu prihliadal k samo
sta tne j v9vo)oveJ logike jednotil· 
vých postáv. Na jlntenzlvnejšie sa 
tejto snahe prispôsobil v Olohe 
Mirka Nováčtka ( kandrdaso l Sla-

Zflber zo scénlcky velmi priUehavo 
rleienej opery Oldo a Aeneas. 

Snlmka: J, Vavre 

búrky l. Z dvoch Interpretov Stefan 
Hudec spieva part manlerovltej
šlm, k9m novoungnžovon9 Frantl· 
i ek Caban prirodzenejšim spOso
bom. Až na Intonačne "pribllžné" 
,nasadzovanie tón u je Hudecova vo
kálna kreácia nebýva le kvaiHná, 
pričom vysoké tóny zne jú mu n ie
len bezpečne roko zvyča jne l a le 
aj mimoriadne furebne, hoci 'mo~
no p re puristov bnt'Okovéh o št91u 
môžu pôsobiť azda trocha verlstlc
ky. Cabanov h lasov9 ma teriá l je 
nnpt·iek sve tl ejšej farbe dramotlc· 
kejšl a svojho h rdinu koncipuje 
v ostrých kon.trustoch od drsného 
dJ·amatlčna až po nosta lgické ly
rlcké vyznania, pričom druhá po· 
loha mu sed! lepšie. 

V krátkom, n!zko položenom só
Je sa málo niesli až zan ika li v 
sprievode čemba la hlasy P. Oawal· 
da r. I. Olv6ta. V menšom ženskom 
sóle uspoko ji li ). Smyl!kov6 a A. 
Czaková. 

Spofah livo, •Li ked fat•ebne t ro
cha jednost ra nne zne ll početné 
zborové scény. 

Režisér B. Krlika správne po· 
chopil, v čom spoč!va oproti dobo
v9m kánonom špecifikum Purcello
ve j opery - v jej jednoduch osti 
il Intimite. Do vyváženého, estét· 
sky vycibren~mu zraku 1 sluchu lu· 
h odiaceho výsledku réžia dokázalo 
zlnd!t dojmy z pôsobivej Vycho
dllovej scény, decentných koslý· 
mov H. Be1ákovej, bohatej, miesta
mi dráždivej choreogr11fle K. T6· 
tba, účinne j práce so svetlom, šty· 
lizovilného pohybu spevákov, Ich 
spevu i z elegickej partitúry Pur
cellovej, odohranej so zmyslom pre 
št91 pod tak tovkou mladého S. ~ti· 
r a. Ak bol ten to do jem miestami 
predsa len prfliš mdl9, je to s kôr 
vlnu časove j priepasti, čo nás de· 
ll od estetických Ideá lov baroko
vej opery, než vlna lnscenáto•·ov. 
Otázkou zostáva iba to, či bo j o 
oživenie oper~· Oldo o Aeneos ne· 
bol už vopred prehrnt9. 

VLADIMIR BLAHO 

Na snhnke alava Róbert Sudlk 
(Mirko Nov6i!lk alias d'Artagnan 
kandrdas) a )6liua Pluut (Trefa!: 
ka a lias de Trévllle, iéf i!lnohry) ; 
u adu Zolt6n Leskov ec (Port oa) 
Vladimir Timoi!ko (Aramis), Er~ 
Se bo (At oa) . 

Snlmka: A. Zlžka 

vomlr Benko o v Olohe Ruka.vlčku 
Stefan Senko a v ďa lšieh úlohách 
na jmä A. Benkovi, ). Korp61o•A 
čl H. Horv6thoyA. No výstavba hu· 
dobno·dramatlckej pr edloh y, mie
ra užltej š tylizácie postáv 1 r oz
vinutie fabule a utormi muziká lu 
zanechali predsa len svoj vplyv 1 
v scénickej podobe diela. 

DITA MARENCINOVA 

CRAMOR CENZIE 
GUITAR DREAM WITH JOZEF ZSAPKA 

, JOZEF ZSAPKA, gitara 
STOOIOVt ORCHESTER CS. ROZHLASU V BRATISLAVE 
Dirisent VIEROSLAV MATUSIK 
OPUS Stereo 91131144 

Pre mil ovnlkou lahk~ho ždnru vydal OPUS platilu s 
p~puldrn~ml mel6dtamt u transkripcii pre gitaru. Sólo· 
vy part mterpretuje popredný gitarista f ozef z s ap k a 
viac zndmy z ,,udžneho• ždnru, no dokazuje tu suoj.:r.my~ 
sei l pre dalSl typ hudby, hoci vplyv )clastck~ho• 
prednesu je zjavný. Prispieva k tomu 1 skuto!Jnos( že 
hrd na klasickej gitare a JeJ zvuk je predsa l en uSl~ch· 
tilejSt. 

Platila Qbsahuje 16 zndmych melódlt filmových, muz/
kdlouých a Iných; zmle1lme sa aspo/l o melódii z filmu 
Mut a žena, z muzlkdlu Love Story, West Side Story 
beatlesovských skladbdch atd . Z hladiska /nterpretdcl~ 
az~a najviac uptítajtí gltarov~ sk ladby - Lecubnoua Ma· 
laguelfa a Rodrlgouo Conclerto Aranjuez, kde f . Zsapka 
môže jedinečne r ozvlnfíf svoje umenie a uplatni ( rozllč· 
n~ vir tuózne Jlnesy . Vo vlU!~Ine skladieb spreuddza só· 
listu St tídiový orchester Cs. r ozhlasu u Brat islave pod 
taktovkou Vieroslava M a t u St k a, k torý sa spolu 
s f . Zsapkom podlel a aj na aranž~rskej prdcl . Aranžmdn 
z~le vcelku dobre, je proJeslondlne zvlddnut~, pravda, 
nte vSetky skladby sa pre kombindctu gitara - sld~iky 
idedlne hodia. Menej výrazne uychddza napr. Yesterday 
f . l,ennona u P. Mc. Cartneyho. V ~lsle 3 ( Muž a ~ena 
od F. Lala} prekvapt pomerne vel a ruSluých pazvukov, 
mdč je po zvukovej strdnke plat ila na sluSnej tírouni 
(za zvukoutí reallzdclu zodpoveda /fí L. Komdrek , O. Nopp 
a P. Smolinský}. Obtllka je velmi pôsob/vd (design 
P. Danay J a nazddvam sa , že platila obsahove i svojou 
i nterpretačnou tírovlfou zaru~uje zdu jem Slrokých vrst iev 
ko nzumentov zdbaune j hud/Jy. 

HOMMAGE A TELEMANN 
CESKA FILHARMONJA a jej poprednl s6llstl 
Dirisent n6rodný umelec VACLAV NEUMANN 
PANTON Stereo 8110 0201·2 

Predvlani st kultúrny svet pripomenul 300. výro~/e na
rolienw skladatela, ktorý napriek pokra~ujtícej renesan· 
cii svojej tvorby, datujúcej sa už prakticky od prv~ho 
desufročia ndšho storo~ia, kedy na tohto zabudnut~ho 
velikdna hudobn~ho bar oka upozor nili Max Schneider a 
Romain Rolland, zosttlva nielen pre latkou, ale aj pre 
odbornl/cov v podstate stdle vel kou nezndmou. Prlčin 
je viacero: 11ySe dve storo~la le~all Jeho sk ladby za
budnut~ v archlvoch a dodnes nie sú vedecky dokonale 
spracovan~; i dnes sa z neobvykle bohatej Telemannovej 
tvorby uvádza iba nepatrný zl omok ; rovnako edl~ntí ~in· 
nost nemol!no považoval za adekvdtnu ugznamu tohto 
tvorcu. Inou otdzkou je, že v obrovskom tvorivom odka· 
ze tohto skladateľa sa nd jdu skladby tak hodnotn~, ako 
mene; hodnotn~. 

Vydavatelstvo Panton stce svojim dvojplattiovým albu· 
mom zostaveným z in.štrumentdlnych koncertov Georga 
Philippa 2' e l ema nn u a dodajme, že z koncertov na· 
pospol mdlo zndmych alebo celkom nezndmych - pre· 
Juvilu snahu s platit aspo11 ~asf. -dlhu vo~l tejto osobnosti. 
Zvolený ždner v!iak nie je, ž/al , pre skladatela najtyplc
kejsi a sdm ho považoval - l napriek obrovsk~mu 
množstvu skomponovaných koncertov (okolo 170} 'za 
okrajovú záležitost, ako to napokon cituje aj autor sprle· 
vodného textu albumu Vladimir SeJl: " . . . muslm pr iznal, 
že mi nikdy neprlrdstlt k srdcu, hoc/ som Ich skom· 
panoval pomerne vera .. :. Napriek tomu sl vSak poslu
chdt po vypo~utl ôsmich koncer tov z plattlov~hq,. kom· 
pietu uvedoml pr iam nevy~erpatelnú melodlcktí i nven· 
clu skladatel a i jeho schopnos( vytvtlraf t~my organic
ky vyrastajúce z charakteru sólov~ho ndstroja. I ste, 
v Telemannovýcl1 suitdch ntl jdeme ovel a v iac umelecky 
cenných strdnok - a predpokladtlm, ~e 1 v kanttl tach 
a oratór idch, ~~ oper tlch , ktor~ vSak t akmer vôbec ne· 
poznJme, no v ka~dom prtpade jeho koncerty by bolo 
t reba aj časte/Sie verej ne uvddzaf. Stí to diela ntlstro· 
jovo velmi vda~n~ a obdivuhodný je v nich Telema nnov 
zmysel pr e Jarbu zvuku a cit pre vztljomntí komblntlciu 
ndstrojov. Tdto ich vlastnosť spolu so ztl~ltkom z vy
nikajtíceJ reprodukcie posk ytne posluchtlčovl týchto kon· 
cer tov pravý pôžitok. 

Ceskd fi l hurmónla pod taktovkou svojho š~fa Vdclava 
Neumanna muziclruje s nadhladom, ale i zjavnou ra
dosťou z hry. Nahrtlvke by azda prospelo trochu dôklad
nejšie dynamick~ vypracovanie. S podrobným vyznačo
vanlm dynamiky sa, pravda, barokovt skladatelia prtll.š 
nezdr~lavali , ale doktlzatelne s ni m v reprodukcii rtltali, 
c.:nz nevraviac o tom, ~e stíčasn~mu posluchtlčovl sa už 
predsa l en ži ada detallnejSie dynamick~ diferencova
nie . 

Sólistiek~ výkony !J lenov orchestra CF sú na skutoč
ne skvele; úrovn/; plattla je akousi prehliadkou repre
zentantov chýrnej ~eskej dychdrskej Skoly. Po~ujeme tu · 
trtíbk tlra Mir oslava Ke jmara v Koncerte pre trtíbku B dur 
Koncer te pre hobo j a trtíbku c mol , Koncer te pr e husl~ 
u t r tíbku D dur, ako aj v Koncerte pre 3 trtíbky, 2 hobo
Je, tympany a sltlč lky D dur. Kejmar predstavu je dnes 
svetovtí trtíbkdrsku triedu a radt sa ako· rovnocenný part
ner po bok takých osobnost( ako M. Andr~ ~l A. Scher 
baum. Hrtlčov na l esnom rohu, bratov Zdetlka a Bedŕi · 
cha TylSar ovcov spolu so Stanisl avom Suchtlnkom po~u 
jeme v Koncerte pre 3 lesn~ rohy a obdivujeme--mäkký 
uSlachtllý ::vuk Ich ntlstrojov. AJ hrtl~l na drevených 
ntlstrojoch - flautista fiT'l Vtllek, hoboj ista Tm Mihule 
a fagot ista fiFt Seidl predvddzajtí v Koncer te pre flau
tu, fagot a sltlčiky F dur , v Koncerte pre hoboj e mol 
l spomlnanom Koncerte pre hoboj a trtíbku výkony tech
nicky perfektn~ a Stýlovo člstd. Zvltl$( by som vSak 
chcel vyzdvlhnfíf nahrdvku Koncertu pre oboe ďa171.ore 
A dur v podani Frant/Jka Klmla. Posluchtl~ sa pri po~tí
vanl diel a nevdoJak začuduje, ~e tak prekrdsny ndstr oj 
zamatov~ho zvuku sa v modernom orchestr i nepouf.tva. 
Paletu sóllst lckých výkonov hodnotne dopllfa aJ huslis
ta Petr Skvor a čemballsta Franti§ek X. Thurl, ktorý 
je dnes aj reallztltorom jedn~ho z koncertov. 

Komplet p(Jsobt verml vydarene aj po technickeJ strdn
ke. Hudobn~mu re~ls~rovl Pavlovi Kllhnovi a zvuk tlrovi 
f /Ftmu Zobačovt sa podarilo dosiahnu( tdetllne vyvat.ený 
zvuk aj u ntlstro jov značne r6znorodých . 

Po dramaturgickeJ l reprodukčnej strtlnke je tele· 
mannovsk ý album Ceskej Jllharmónte významným obo
h atentm ntl!ho gramofónov~ho trhu a stane sa nepo
chybne aj žiadaným vývozným art iklom. 

ROMAN SKa EPEK 



Hudobné reflexie 
z Drážďan 

Dirigent Herbert Kegel z NDR. 

Jednému z nafobdivonnefifcb tenorlstov nailcb elaa 
Placidovi Domlngovl udelila britské Royal College of Mu
sic čestn~ doktorát. 

~~~~------------------------No pol:eat 300, výročia narodenia nemeckého aklada-
tefa Johanna Cbrlatopba Graupnera bud6 sa konať 11. a 
12. j6na 1983 v Darmstadte Graupnerove hudobné dni 
!Graupner-Mualktage}. Dkrem bohatého hudobného pro~ 
gramu uKporiadatella pripravili at výstavu o ll'rote a die· 
le tvorcu. 

Ako prumiéra zaznelo v Leningrade osem zboroy moa
kovakého skladatefa Georgija Svlridova, napfaan6 na 
verie Surgefa Jeaenlna a Alexandra Prokoflen. Inter
pretmi boli Lenlngradaký orchester M. I. Gllnku, ako at 
vynlkaf6cl sovietski spedcl Jelena ObrazcoYorA a Jnge
nlj Neatoreuko. 

Poča s ôsmeho estetického seml· 
ná t·u hudobn9ch kritikov v Dráž
ďanoch ( 4. --•l. 2. 1983 ] pt'I!Ha k 
s lovu aj živ(! hudba v podobe 
dvoch koncertov n jedného opet·· 
ného preds lavcuiu. veru s rubova l 
nujmä Maurizoo Pollini, ~tot'9 ok· 
rem vlastného ;·ecitá lu ntul di l' lgo
vnf aj IIIOZill'tOVSI<ý večer ~;o 
Staatskapelle Dresden. Ochorenie 
umelca prekazllo očakávan9 zážl· 
tok a ten so potom s nažil nuhríl dl( 
poslucháčom preplnenej sá ly Pa
láca kultúry mlad9 holandsk9 dl· 
t lgent H*n• Vonk Wagnerovou 
Slegfrledovou Idylou, Mozartovou 
Symf6nlou C dur, KZ 425, ,.Linec
kou" a 11. aymf6nlou D dur, op. 
31 od Ludwiga van Beethovena. 
Dirigovať Staatakapelle nie je 
problém. Hrá perfektne , vyrovna
ne, s kompaktným s vietivým zvu
kom, ktorý prebleskuje každou 
skl&dbou, hudobnou myšlienkou, čl 
v9t·azovou frázou. Dirigent musi 
vl oži ť ,.len" to svoje - názor, kto· 
rý charaktertzuje jeho rukopis. Ten 
Vonkov bol dos ( opatrný. Radšej 
menej a podla možnosti bez väč· 
šfch emócii, s triedmo, s čistým 
zvukom, men!Hm výrazom - to 
odha lili pomdlé časti , najmä u 
Beethovena ( Larghe tto). kde sa 
mu pravú beethovenovs kú hudbu 
nepoda rilo .,vyču rlfu. Vonkovl chý· 
bolo väčšie uvurnenle, žiada lo so 
menej opat rnosti , viac Istoty a 
trebárs rizika, ale predovšetkým 
tvorivej Iskry. Tou disponoval Her· 
bert Kegel, šéfdirigent Dresdner 
Philharmonie, ktorú dirigova l v na
s ledujúci veče:· . Opä( v úplne zo
pln enej sá le pre 2500 návštevnl
kuv Paláca kultúry dirigova l Bee
thovenovu Leonoru č. 2, C dur, 
op. 72a, Prokofievov Koncert č. 2 
g mol, op. 18 a Beethovenovu Sym· 
f6nlu č. 4 B dur, op. 80. Sólis tom 
bol NikolaJ Dumldenko, nám zná 
my zo záverečného koncertu osta t
ných BHS v Cu jkovs kého Koncer 
te b mol. Zuu jllnavá bola predo
v~etkým mož'losf porovnáva( dva 

vy nikajúce or::llflstre. Ak Stantska
pelle je vraj dnes tretfm ot:ches
trotll na svew, potom Dresdner 
Phllha t·monle !>Vo jou zvukovou kul 
tftt·ou, sýtym tónom, čistým lade
nim, vyrovnanosťou skupin neza
ostá·va prfl lš za ľíou. Pri oboch vý
bomých ot·ches tt'och práve v takej 
to bezpros trednej možnosti porov
nanlo ( 11 e~t e k tomu no die lach 
Beethoven ll l vrs!Ctplll do popredia 
charakteri sti cké č rty každého z 
nich. U StBats kapeHe je to predo
všetkým lesklý, kovový zvuk, pres 
nosť, brilantnosť, čistota Intonácie, 
vyrovnanosť skupin; Phllharmon~e 
m.l mäkšl, a le kultlvovane jšl zvuk , 
nie však na torko presný a čistý , 
ale s väčšlm výrazovým diapazó
nom. je to orchester taktiež vyso
kých parametrov, ktor ý s polahll 
vo vedte a usmeri\uje vyhranené 
osobnost šéfdirigenta. Skúsený, vý
borný muzikant , spolutvorca kož· 
dého h raného opus u, s tovtte r po
tnB iých čast!. Tam s pieva hudba, 
ktorú autor vložil do partitúry a 
Kege! z nej · urob! živú muziku! 
Najvýraznejsle sa to prejavilo v 
Beethovenovo111 Adagiu IV. sym
fónie, čo markantne vystúpilo do 
popredia a j v súvislosti s predoš
lým dt1om. Nikolaj Demldenko je 
klavlrny vtrtttóz s akrobatickou 
technikou. Zahrá asi všetko, ole 
nte všetko bez<.hybne, čisto. Pro
kofieva - náročné Scherzo, Inter
mezzo 1 Flnalc - tiež tok h ral. 
V úvodnom Anduntlne bolo potreb
né prida( aj čosi navyše zo seba, 
preniknú( a spoji ( so s obsažnou 
hudbou, ktorou táto časf priam sá
lu. Tá u Demldenka však ttbsen
tovala a nedostala sa k s lovu do 
konca vystúpeniu. Dokonca unl v 
prfdavku - Variáciách na tému 
zo Schubet·tovho Slá či k ového kvin 
tetu Pstruh od F. Liszta. 

Snlmko: I. Grossmann 

Nový rl11dltef viedenskej StAtneJ opery Lorin Maazel 
plánuJe usporiadať v f6nl 1984 featlval Alban Berg-Fest
woche. K poduJatiu aa mA priradiť aJ na okt6ber 1983 
priprávovaná premiéra Bergovef opery Lola vo VIedni 
v hudobnom naltudovanl Lorina Maazela a v luee
nlll:nef roalizAcli Wolfganga Webera. Tltuln6 postavu 
vytvori Julia MlgeneaovA, v dalllcb 6lohácb sa predsta
via o. i Brigltte FaubaenderoYá, Peter Scbreler a Theo 
Adam. 

Digitálny gramoprehrévač Phi· 
lipa CD 200. 

Koncom tanuó.ra t. r. usku/Oč · 
nl/ sa vo francúzskom Canm·,; 
u poradi 'Už sedemnó.st y ročlllk 
M 1/JHM - - medzinó.rodný veľtrh 
nosičov zuukou~lw zó.znamu a 
hudobných uydauatelstieu. 1'uk 
ako u predchó.dzafúclch rokoch 
i teraz stovky znó.mych i me· 
net frekventovaných gramofó· 
nových firiem z 55 krafl n sveta 
úporne súperili o prtaze11 fed· 
nutlluých odberateľov a uyulfal/ 
úsilie, aby suofe nahró.uky do· 
kó.za/1 ču nafuýhodnefSie ko · 
merčne umlestnlf. Dialo sa tak 
po pruýkró.t u novom ue[lržnom 
paló.ci, vu u/acúčelovef, archi
tektonicky Impozantne r/eSenef 
budove, postauenef na morskom 
pobrežl pr/ uyústenl hlavne/ 
mestskef tepny Crolsette, kto 
ref rozlahló. expozll!nd hala bo · 
la, ž/al, siluouanó. do suter~n
nycll priestorov. Ako to už pri 
uuddzanl podobných obfektou 
du preuddzky často býva, celú 
akciu cltelne spreuddzali orga· 
nizačn~ defekty, nedorieSenosli 
a omyly, u tak nie div, že mno· 
ho účast nl kou z predchddzafú · 
ciel! ročníkov si nostalgicky za
spomlnalo na starý, dobrý Pa
la/s de Festival (kČle sa tvTIDHM 
dosiaľ tradične uskutoMoualo l, 
ba nechýbali an/ irunick~ po
zndmky nafmél z radou pritom· 
nych novinó.rou, ktor~ tohtoroč
ný ueltrh označili za .,zostup 
do pivnice" u doslovnom i pre· 
nesenom zmysl e sl ova. Ostdun 
len uerif zdrukó.m generdlneho 
tafomnlka MIIJHM B. Chevryhu, 
že novó. oryanizó.c la podufatla 
sa po prekonanf detských cho
r ôb predsa l en osvedči a pre
uktHe suu[u životaschopnos(. 

Slegfrleda Kurze, v réžii Davida 
Sandberga a na scéne Petra Sy· 
koru. Už 65 predstavenie od pos
lednej pt·emléry bolo slušným 
operným divadlom po každej strán
ke. Prosté, pôsobivé scéna, dob
re t•ozohrané pl'edstavente, vynika
júCI, závideniahodný orchester , 
pekné výkony spevákov v h lav, 
ných úlohách , v ktorých vystúpili 
H. P. Monettl a. h. ( ~ellm-paša ) , 
Carolyn Smlth-Mayerové l Constan
za ). Brigita Elsenfeldové ( Blonde). 
Los pa dos Armin Ude (Bel monte ). 
Andreas Schmidt ( Pedrillo l a Ro lf 
Tom!iszewskl rosminl . Najväčšou 
osobnosťou predstavenia bol práve 
on. Rozohra l a rozospieva l posta · 
vu do takých vynikajúcich r ozme· 
rov, že ostatné výkony, l keď po· 
daktoré s kultťirou h lasu a pre ja
vu, zostali v tieni vďačnej, a le ná
ročnej a pet•fek tne zvládnute j pos
tavy Osmina. 

Po dvadsaťročných rekonltrukčnýcb prácach slbnost· 
ne otvorili v decembri minulého roku Kráfovakt opern 
" Stokholme. K fubllefn6mu 100. vfročlu 6mrtla ne
mllckébo velikána a operného refor•tora naltndonll 
uii dve wagneroraké inscen6cie - S6mrak bobov a Val· 
kfru. Ako slávnostné premiéru na zber aez6ny v jtnl 
tohto roku pripravuf6 Wagnerovbo Tannbluaera pod ve
dllnlm dirigenta Heinza Frickebo 1 NDR a dom~cebo 
rellséra Glirana Jl"efelta. Do dramaturglckfch pl6nor 
zahrnuli at premiéru opery a6čaanébo lv6dakebo a)l1a
datefa Pera Norgarda a únom Slddartba. 

Claudlo Arrau, klavirista netoYBf poveaU, oUávU YO 
februári tohto roku avofe 80. narodeniny. Medalnárodn6 
renomé sl ztakal najml Interpretáciou diel L. van Bee
thorena a F. Chopina. 

Doteraz neznáme dielo a aranlm6n Georga Gershwi
na obJavili v akladiiU Istého zábnnébo koncernu War
ner Brothers v Secaucua v USA (itát New Jersey). Pod 
nájdeným kusom sa rraf akrfva kompoztcla • tltnlom 
Half paat eight z roku 1918. Okrem Genbwinovef sklad· 
b}' Je tu clalltcb okolo 70 kart6nov 1 partit6raml mnzl· 
kélovfch skladateJov Cote Portera a Richarda Rodgeraa, 
o ktorých aa myslelo, le d dávno stratené. 

Záverečný večer pa tril opä( Mo
zartov!, ole opEH'nému. Nn progra
mc bol Onoa zo Serailu v podaril 
~úboru drAi donakeJ opery, Staata· 
kapolle Dresden pod taktovkou 

Drážďanský hudobný život je 
plný a boh a tý. Mimoriadny záujem 
publika tohto mestu nie je sno
bizmom, ale oprtmným vyznan!m 
vz tahu k umeniu, ktoré tm mesto 
s takou bohatou hudobnou, výtva r 
nou a architektonickou trad!clou 
poskytova lo a dodnes naďa le j raz
vijo a upevi1u je. 

ETELA CARSKA 

V januári tohto roku aa dolll sedemdesiatin vfznam· 
ný pofaký skladater Witold Lntoalawakl. Jeho tYorba 
spolu 1 tvorbou K. Pendereckého vfrazne o•plyvnlla 
povofnov(t poJak6 hudbu a rfcblo sa doat6Yala do pon
domla aj v ilrlom enr6pakom kontexte. 

MIDEM '83 -
míľnik technického pok~oku? 

Tohtoro{jn~ Ml DeM charakte
rizovalo e!ite af iné Specifikum: 
po rokoch dominufúce'lo a z 
hladiska komerčného uplatne
nia pochopiteľného preulddania 
nahró.uok nonarllflc/dlnet hud
by sa konečne vytvor /l pr iestor 
1 pre fa1./skou~ uplatnenie kla
slck~ho k atalógu s pestrou po· 
nukou technicky Inovovaných 
ll lstorických snlmok, nahrduok 
s atraktlunym repertodrom, vr
chol ným/ interpretačnými kred
c/umi i uldeozdznamou oper 
ných diel u reprezentatlunom 
speudckum obsadenl. Na klasic
kú orlentdc/u veľtrhu programo
vo naduilzouali at koncerty a 
celý rad ďalSich umeleckých 
podufall, k torých bolo u Can
nes t ohto roku neúrekom. Zain· 
teresouaný posluchdč mal, na
priklad, uzdcnu možnost uypo
l!ut sl uokó.lne diela talentoua
n~ho a u NSR pomerne frek 
ventovane uvó.dzan~ho skladate
ľa Wolfganga Rihma (Neue Ale
xanderlieder, Woelfli -Lieder 
buchJ u podani duofčlenného 
súboru Ensembl e 13 zo zó.pado
nemeckého Baden-Badenu, a 
uzdpiltl obdivova( veľk~ speudc
ke umenie dvoch l egendó.rnych 
osobnosti svetovej opernef sc~
ny - sopranistky lleany Cot
rubasoue j a barytonlstu Rolan
da Panerala, ktor l úl!lnkoual/ 
na galarec/ldll, zostavenom z 
diel francúzsko-talianskeho o· 
pern~ho repertoó.ru. S pozor
nosfou publika sa stretli tíe1 
autent/ck~ prezentó.cle staroby· 
l~ho maďarsk~ho a lrdnskeho 
folklóru, zopdr džezových pro· 
dukcll l zó.verečný koncert Or · 
chestre NatiOnal de France pod 
t aktovkou Gerda Albrechta. Va
rl nafzaujlmavejSlm koncertnym 
podufatlm vSak bolo vystúpenie 
francúzskeho súboru pre novú 
hudbu Ensemble lntercontempu
ra/n s jeho umeleckým vedúcim 
P. Boulezom; na programe boli 
diela Ligetiho ( 10 skladieb pre 
dychov~ kvinteto) , Stoc~hause 
na ( Refraln/ a ScltlJnberga 
( Zjasnend noc 1, ktor~ znó.m11 
skladateľ nielen sdm uuddzal, 
ale opatril tiež zasuilteným, t 

lu/eke; časti publika prlstup
ným vysuetru;úclm komentdrom. 
Bohatý priestor na dôstojnú u· 
meleckú prezentdciu dostala na 
MIDEM aj mladd, eSte l en za
l!lnajúca generdcla Interpretov 
z rôznych konl!ln sveta. Cesko
slouensk:~ koncertn~ umenie za 
stupovalo u Cannes Nov~ praž
sk~ trlo (uviedl o diela Sostako
ull!a a DvorÓkaJ, nechýbali ani 
sovietsk i umel ci, huslistka Lia· 
na l sakadzeoud a klavirista Ml · 
cha/l Pletliov. Napokon, medzi 
siln~ umeleck~ zdWky patrila 
af profekcla filmoveJ snlmky 
St raussoueJ opery Elekt ra, kto
rtí s režijnou l výtvarnou ima- . 
glndclou stvdrnll GlJtz Fried
rich a hudobne realizoval Karl 
BlJhm (bola to posl ednó. gramo
nahrdvku velk~ho rakúskeho di· 
rlgenta pred jeho skonom]. 

Nesporne najuäl!Sie nóvum 
predstavovalo tohtorol!n~ MI
DRM u obl asti technlck~ho raz · 
voja nosll!ou zvukou~ho zdzna
mu; po prvýkrdt sa tu vereJ
nosti prezentoval Sldger sezóny 
- tzv. k om pakt nd dlgltdlna gra
moplatlia a s /lou l dlgltdlny 
gramoprehrdval!, ktorý u spo 
l ol!nom profekte vyvinul/ ho
lands/cd firma Philips a japan
sled spoločnosť Sony. Ide o 
technickú novinku, predstavu
júcu podla ndzoru odborntkov 
.,najvill!~Ju revolúciu vo vývo
/i nahrduacef a reprodukčnej 
techniky od l!las Berlinerouho 
uyndlezu gramofónu u r . 1887", 
ba an/ významn! svetov! inter 
preti neSetrla slovami chudly a 
nerozpakufú sa označi( Ju za 
,.mtrnlk technlck-~ho uýuofa" 
{Kara fan}. Kom pakt nd digitdl· 
na gramoplat11a { CDDJ o prie
mere 12 cm, reallzouand dlgl
tdlnou nahró.vacou technikou, te 
uyhotouend zo skloult~ho ma
terló.lu a poliahnutó. t enkou o
cllranou fóliou, kt ord Ju robi 
odolnou voč1 prachu 1 odtlač
kom prstov a zaruču;e prak
ticky fef neobmedzenú Z/vot · 
nosf . Po u/oženi do dlgitó.l ne
ho prehró.IJal!a r otuje CDD u 
f!om rýchlosfou c irkuldrky, pri· 
čom na rozd iel od tradičnýclr 

Séria titulov kompaktných digitálnych gramoplatnl z produk
cie Polygramu. 

analógovýcJJ gr amoplatnl ponú
ka až 60 minút hudby; navyše 
absenci a mecllanlck~ho kontak 
tu pri prellrduanl - CDJJ je 
snlmand laserovým lúl!om 
uylul!ufe ak~koluek sprlevodn~ 
zvukov~ skresl enie, zaprlčlnen~ 
nerounosfou povrchu gramo· 
platne l!/ Sumom prenosky a 
poskytuje posluchdl!ovi /dediny 
h,lldobný pôžitok dosial netuSe
ných dimenzií. Pokusný predaj 
kompaktných digltdlnych · plat 
nl a dlgltdlnych gramoprehrd· 
val!ov na feseti mlnul~ho roku 
v faponsku prekonal vSetky u
l!akduanla (za Jediný mesiac sa 
tu predalo 37 000 prehrduaclch 
pr lstrojou a 300 000 ks CDD J u 
pr/núl/l vel k~ gramofónov~ spo
ločnosti podnikať kroky na l!o 
najrýchleJSI prechod na novú 
nahrduac/u a reprodukčnú tecll· 
niku. Ak su pôvodne rdtalo :; 
pomerne dlhým obdoblm para
lelnej existencie dlgltó.lnych u 
ana/6gouých platni, nedó.uafrí 
teraz Spec/alistl tradičným 
,.čiernym" gramopl atnlam šan
cu na prežitie dlh~lu ako 
10 rokou. 

Súl!asfou nekomerčných podu
jati MIDHM '83 bol a aj odbornd 
konferencia na t~mu Produkcia 
vdžne j hudby - uýuof l!i reg
r es?, ktorú usporiadala uleden
skd. ln~tllúc/a lnternat lonales 
Muslkzentrum a Jef hlavným 
moderdtorom bol fack Bornoff , 
u súl!asnef dobe hudobný po
radca UNESCO. V priebehu 
dvoch dni odzneli na sem/ndr/ 
tri tematick~ bloky ( Budúcno:;f 
udžnef hudby u rozhlase, 1111 
k oncerte a u gramofónovom 

priemysle, Vdžna hudba vo fll · 
me a videozdznamoch, Komple
mentdrna funkcia masovo-ko· 
munJkal!nýc/1 prostriedkov pr/ 
produkcii vdžnej hudby J so s~
rlou podnetných prlspeukou, 
k torých autormi boli odbornl 
pracounki popredných európ
skych firiem, rozhlasových spo
l ol!nostl a Skolských lnStlttícll. 
Osobitnú pozornos( vyvolal a 
predndšku prof. H. Hirscha, vl · 
ceprezidenta fy Polygram, za
merand na uývof a možnost i 
uplatnenia kompaktne/ dlgltúl 
nej gramoplatne vo udžnej fiud
be. 

CSSR bola na MIDEM už tra
dične zastúpend hudobnými vy 
davatel stuam/ Suprcrphon, Pan 
t on a Opus a podnikmi zahra 
nll!n~ho obchodu Art/a a Slov 
art. Sl ovenskó. úl!asf s úspe
c hom prezentovala najnou
~le nahrduky gramokataTógu 
OPUSu, i keď SlrS/e mozlfostl 
ich uplatnenia zatial eSte llml· 
tufe skutočnost, že nie sú rea
lizovan~ digitdlnou nah7'ävacou 
technikou. Pozornos( zahranič · 
ných partnerov sa sústredila 
na jmä na nalrrdvky DuoFó.kou
ho Stabat mater a jeho sym
fonických hdsnl so SF, SFZ u 
dirigentom Z. Ko~lerom, ďalej 
na nedduno realizovanú rozhl a
sovú sntmku Gounodouef opery 
Faust a Margar~ta s M. Hafós
syouou, P. Dvorským a S. Kop
l!ó.kom u hl avných úlohó.ch 
(SOCR, O. Lendrd/, no a, po
clwpltelne, na nd~ho nov~ho 
Zlat~ho sldvlka populdrneho 
speuó.ka Miroslava Zbirku. 

IVAN MARTON 



K päťdesiatinám Mariána juríka 

čAS NA 
BilANCOVANIE 

Plynutie toku žltla nezadrža terne za
raduje v týchto di !OCh clo rudu mužov 
,.zrelého .. veku oj muzlkológu, hudobné
bo kritika a v slovenskom hudobnom 
tlvote mnohostranne zaungažovaného 
organizátora Mariána )urlka. Nastal čas 
pozastavlf sa, pozamýšlo ť a aj oceniť 
pozltlvne výsledky jeho doter a jšieho 
Osllla, ktoré jednoznačne demonst i'Ovalo 
snahu - byť užitočným spo ločnosti , po
máhať rozkvetu o slren i u nnjk i'ajšieho 
umeleckého plodu l udského ducha, k to
ré sprevádza zrod, život a aj zíin i k č lo
veka. T9mto umenl m je hudba. 

Venova l jej cel ý dotera jsl ži vot. Zač ia t 
ky najv!lčsej lásky sp lývajú s rodi nným 
prestred!m v Dolnej Krupej, kde rod ič ia 
- učitelia pôsobi li, pr acova ll u vychová
vali gener ácie, kde otec - r iaditel naj
prv ludovej, neskôr strednej školy (bol 
aj jej zakladutelom ) odovzdúva l prvo tné 
úklady o hudolmom umen i aj svoj im 

o dvom synom. Stúdi um na pnd11gogickom 
gymnáziu Mariánovi pornáhnlo rozširovuť 
hudobný obzor, pi'ehl bovnť znalos ti teo
retické l prak,tlcké u ked' sa roku 1953 
s t9mto trnuvským učilisťom lúč il bez 
nostalgie, tak iba preto, že jeho c ielom 
bolo venovať sa hudbe overu intenzfvne j
tie, clelavedomejšle a so zíimei'Om do
siahnuť čo najlepšie výsledky. Vysoká 
lkola pedagogická v Brut islt~ve a výcho
va pod veden rm p1·o r. • Eugena Sucho iw 
splnlla jeho predsavzatia dosiahnutim 
aprobácie z hudobnej pedagogi ky a štá t
nice z klavfm ej hry. Kontu llty s rozvi 
nuttm bratislavským hudobným životom, 
dujem o široké pozn(Jvnnie hudobnej 
literatúry, štúdium hu dobne j esteti ky, 
zoznamovaniA su z novými, moclel'llými 
kompozlčnýnll postupmi, otvúmli jub i 
lantovi cestu zu hlbším powúvnním hud
by vObec a slovenske j tvor by zv lášť. · 
Našiel k nej vrúcny ci tový v zť uh. Roz
v6!ne hodnoti l die lo uko celok t1 nie 
jeho čiastkové danos ti u spi'(I vne usu
dzoval, !e i ba v komplexnos ti spočív a 
alla hudobného obsuhu, idey diela, kto
rej hodnota tkvie v umeleckej pr esved
člvosti a nie v názve skladby. Marián 
jurlk sl utvoril vlastn ý názOI', pri rodze 
ne, formovaný aj vedeckými výs ledkami 
lnfch bádatel ov, o národnosti v hudbe. 
Modernosť výrazových prostriedkov chá
pe ako produkt súčas nosti, ale ozajstný 
umelec nezaprie sebo, svoje prostredie, 
korene svojho bytia ani v modernosti. 
Nemusi pritom zostávať nu platforme 
romantických výpovedi. V novej tvorbe 
často stači Iba náznak, atq10sfér a, cha
rakter myslenia, povaha typick ých men 
t6lnych čtt, uby skúsený muzikant od
halU pOvodcu diel a alebo uspoií j eho 
zaradenie do kontextu ši r šieh dimenzi i. 

Tieto a dalšie ideovo-estetické názory, 
nadobl1dané rokmi skúsenosti sa jui'ikovi 
darllo tvorivo uplatií ovu! už na jeho 
prvom pôsobisku v Cs. rozhlase v Bra . 
tlslave, kde bol r edaktorom, vedúcim 
oddelenia pre symfonickú a opernú hud 
bu a hudobným dramaturgom pre hudob
n6 vysielanie. Sedem rokov ( 1957-64 ) v 
tejto naj frekventovanejšej kultúm o
umeleckej inštitúcii bolo velkou školou 
na osvojenie sl bohatstva hudobnej tvor
by. Predstavu jú stovky hudobno-umelec
kfch programov, medzi ktorými dodnes 
trvajl1ce Stúdlo mladých má svojho au
tora práve v j ur!kovl. Dal šie štyri I'ok y sa 
ako prvý profesionálny hudobný r edak 
tor venoval hudobnej publicistike a ume
leckej kritike v našom mládežnlckom 
dennfku Smena. Nlekolko stovák článkov 
o novej slovenskej hudbe, o koncertných 
vfkonoch, o rozv! jaj(Jcom sn hudobnom 
l lvote na Slovensku , o č innosti hudobno
dramatických di vadiel utd . svedči o p i - · 
nom stotožnenl sa uutoi·u s kult ú1·nou 
politikou KSC, s celes po ločenskou sna
hou pomáhať ďu l š lem u k u l túrnemu v ý
vinu na Slovensku u v republi ke. 

V najťažšom obdobi kJ•izov ých rokov 
(1968-70 ) bol Marián jurik ria d i t eľom 
Slovkoncertu. jemu pripadla ·(Ilohu nad 
vazovať spreo·hané kontukty s koncert
ntmi agentúrami socialistických kraj in 
a hlada ť for my, ako obohacovať náš 
hudobný život čo najviičs!m ich za inte
resovanfm. Májová porndu v Bukur ešti 
priniesla osobitný úži tok. Pat ri k záslu
h6m súdruha jur!ka, že na jeho návrh 
sa Brotlslnvské hudobné slávnos ti obo
hatili dodnes trvajúcim Interpódlom, 

Snímka: l. ( ir ossnw nn 

ktoré sa stalo fól'llm prehl iadky mladých 
koncertných ume lcov zo soci ul istick ých 
krujfn. Orgunlzučnýml opntreniami utvo
r il pries tor pre vznik smnostatných se
kretariá tov BHS a Bratlsluvskej l ýry, 
stál pr i z rode časo pis u Hudobný život 
a nema lou mierou sa zns lúži l na zač iu t 
ku konsolidačného obdobia aj o nový 
rozk vet hudobného živo ta na Slovensku. 
Tieto a podobné spomienky so tl ač i a na 
myse! pri uvažovan i o uži točnosti pr áce 
jubilantu zn uplynulé asi dve a po l 
desuťročia. 

Dobrý zámer začal s p lným vedomím 
zod povednosti realizova ť aj v Ceskoslo
vensk om hudobnom vydavatelstve OPUS. 
kde vo f unkci i šéfi'ednktora pôsobi od 
roku 1972. Osobitné koncepcie pre gra
mofónovú produkciu a pre vydávanie 
hudobnin a kn ih sú znovu dôk azom pre
mysle ného pos tupu pi'l ~fren ! hudobnej 
kultúr y v našich podmienk ach u v za
hraniči. Išlo o zachy tenie súčasnej hu
dobnej tvor by n ie v šii'ke r eper toáru, a le 
výber om die l typických pre uutorov 
rukopis, p i'o filujúcl ch j eho ideovo-est e
tick é a k·ompozl čno-tvorivé smerovanie. 
Možno iba dodať , že takéto pro filové 
pl at ne majú takmer všetci slovensk ! 
sklada telia. V g ramofónovej p i'Odukcii 
bol o ti'eba zmapovať aj slovenské inter 
pretačné zázemie. Ciel om bol o dokázať 
na svetovom repertoár i , že Slovensk o 
v podmienkach socialistickej výstavby 
disponuje dosta točne kva litnými hudob
nými interpretmi, ktor ! popr i nah rá v
kach Supraphonu, sú schopn! dôstojne 
reprezentova ť slovenské hudobné ume
nie aj na konkurenčných trhoch západ
ných kra jin. P1·ekvapu júco vysoké člslo 
asi tisic titulov gnunofónových platní 
(vydaných za desu! rokov ) j e pr esved
č iv ým arg umentom o spr ávnej polit ik e 
vydavatel stvo a jeho príslušného útva ru . 

s.l ovenská hudobná tvorbu pred s tči VU je 
ťažisko uj vo vyduvatelsk om pláne hu 
dobnin, kde sa pozomos ť k oncen truje 
na pôvodnú tvorbu všetkých žánrov. 
vrátane nu j lepšleho výbe1·u aj pedugogic
ko-inšt r uktrvnej literu túry. Podobne ve
decká litera tú J·a. diela našich 1 soviet 
skych autorov o h udobnej estetike, 
podnecovanie domácich muzikológov k 
tvor be progr es!vne orien tovnných prác 
požiadavk y nčl tém y o popul ari zácii hu~ 
dobného umenia - to všetko je zahrnuté 
v programe vyduvatel stva Opus. 

Práce čaká mnoho. Až na tolko, že nčl 
vlastnú muzik olog ick (I činnosť už nezv y
ŠUJe sil. Do vedomia odbomíkov a zá 
ujen;cov su aj ta k jurfk zap!sa l oko 
veducl autOI'ského kolektlvu čl sám uu tor 
značnej čas ti hesiel Malej encyk lopédie 
hud by. V S (I časnostl je v tlač i prepraco
vané české vydanie čl pi'ipravuje sa roz
šír ená r eecl fc iu tohto d i el u vo vydavater-
stve Obzor . V štyr och sa mosta tných 
monografiách spi·is tu pn l l č it a te ľskej 
ver ejnos ti svoje l n terp1·etučné ., lásky .. -
Emila Gilelsu ( 1971). Sviatos luvn Rich · 
te ra ( 1975). Duvidu Oistrucha a Máriu 
Callasovú ( 1976 ] . Prlíve poznávan fm 
umenia sovietskych umeleckých osobno
stí odharoval uj podstatu u prfčiny sve
tových úspechov moskovského konzer
va tória a sovietske j hudby. Obsiah ly 
heslár o hucl obnodraméi ti ckom umeni pre 
En cyklopédiu SAV dotvltru jeho vedeck(! 
č~ nn~s ť , k torlt v jubile jnom veku piiťde 
SJu tnika Mantu111 jurikll, pred pok ladtuue. 
dostune nové i n š pi i'a čné podne ty. Zel(J 
me mu k tomu vera zd ruviH n invencie. 

MICHAL PALOVCIK 

Vypísanie konkurzu na poskytnutie štipendia 
Ministerstvo kultúry SSR a Slovenský hudnbný fond v snahe vytv01·it' p r iaznivé 

)IOdmlenky pre vliestranný rast mladej generácie koncertných a spevoherných 
.. elcov a komorných s6borov (do 5 /!Jenov)_ vypisujú konkurz na poskytnutie 
ltl,.adll pre absolventov konzervat6ril a vysokých hudobných likôl. 

Z .. Jemcovla sa m61u prihlásiť do konca aprlla 1983 v Slovenskom hudobnom 
lt .. e, refertit fondove j starostlivosti, FučJkova 29, Bratislava. 

Minlst.er stvo kultúry SSR, 
Sl ovenský hudobný fond 

Aktív ZSS 
N<• svojom pravidelnom každoročnom 

ak tlve !>d stretli členovia Zv!izu sloven
sk ých sklada telov d ihl 14. ŕebruára 1983 
v ZHSIIdace j mlestn osll Filmovéh o klubu 
v Bra t islave. Zasudn ut ie otvoril a h l av
ny refer tH mal predseda ZSS prof. dr. Oto 
Ferencz}, ktorý vo !>Vo jom p i'ispevku 
ho tino til činnosť zviizu tuk za upl ynulý 
1 ok, ako aj v širších vývo jových súv is
lostiach. Skonšta tovul , že slovensk á hu
dobná kultúra dospelu ku kompľetnej 
profeslonallzácii , čo pozltrvne ovplyv i'lu 
je (Irovei\ l rast našej hudobne j k u ltÚry. 
Podobne pozltlvnym faktom je l to, že sa 
nám dari p i'lbllžovnť sa k vyspel ej čes
kej hu dobne j kuli(ll'e 11 podur ilo sa nám 
p ii r ticlpova( na vývo ji i v európskom 
kon texte, naj m!! vďaku vynlkaj(Ici m jed
no tlivcoiu. V budúcnosti - samozr e jme 
- treb<I udržinvaf toto dosiuhnuté n i
veau, no zárovel1 sn treba snažiť o d al
šie skvali tnenie úrovne a prehlbenle zá
u jmu o vážnu hudbu. OnlM prednáša
júci doc. dr. Ladislav Mokrý, CSc. vo svo-

jom referá t e na tému Základné probl émy 
vývinových per spek tfv zdô1:nznil, že prvo 
radou podmienkou pre budúci perspek
tfvny rast a vývoj je kri tická anal ýza 
ten:jšieho stav u. Poukázal na niek toré 
!'JVV, ktoré bude e~te trebu doriešiť, ako 
Je mapr. otázka profesionalizácie na v i 
Ou!k u. cen trallzl!cla skladaterov do Bra
t i~ lav y, <ilspi·opor cla medzi ponuk ou a 
s~otrebou v oblast i k oncer tného umen ia, 
probl emati k a šlr en la hud. kultúry v ma· 
sovo- komunlkučných prostriedk och a 
pod. Posledn ý príspevok mul prof. dr. 
Jozef Kresánek, DrSc. ňa tému Hudob
nít výchova, v k tor o:n akcentova l závaž
n osť kultúm eho povoclomla ak o dôle~i
ltího l ntegi'Hčného momentu rôznych ob
last• umeniu. Zárovet1 predostrel návr h 
r ozp i·ncovnného k onceptu hudobne j vý 
uky nu jednotllvých typoch škôl. Nn zá 
vor referovu ll jednotliv! predsedovia Tvo
r ivých k omlsli o stave a činnosti svo
jich sek elf ( H. Domanský za Tvorivú ko
misiu sklada terov. Ľ. Baricová za Tvorivú 
komisiu k oncertných umelcov u L. Mok
rý za Tvoriv ú komisiu teórie a k ritik y) . 

-na-

Doc. dr. Ladislav Mokrý, CSc., !!len predsedníctva ÚV ZSS a predseda TKTK pred
náia svoj referát. Za predsednlckym stolom dalej ( zravaJ prof. dr. Jozef Kre!A
nek, DrSc., prof. dr. Oto Ferenczy, predseda ZSS a doc. dr. Ladislav Burlas, CSc., 
podpredseda ZSS. Snímku: P. Procházka 

V službách rozhlasovej 
, 

pra ce 
jubi l an tku Olgu Odzganovú si osobne 

dobr e pam!ltám e~t e zo študentských 
vysokoško lsk ých čias. jed nak ako poslu 
cháčka vtedy velmi počúvanej n mláde
žou milovanej relácie NH modrej vlne. 
k de pôsobila ak o hudobná redaktorka 
od r. 1963, al e aj z osobných stretnutí 
pri prvých kon tuk toch s Hluvnou reda k 
ciou pre deti a mládež. Akosi t ie rok y 
rýchlo utiek li u tak vteda jšia tridsia t
ničk a si dnes pr ipom!na dve desaťročia 
navyse il má za sebou kus peknej práce. 
Začinala ako st r edoškolská pr ofesorka: 
po absolvovan r Pedagogickej fukult y UK 
uči la tri rok y v Krupine na Pedagogic
k ej ško le pre učitefov národných škô l. 
Ale od 15. Xl. 1957 je v službl!ch Cesko
slov ensk ého rozhlasu - vo Vysielan i p r e 
školy, v M ládežnick om vysi elan i, v Re- , 
dakcii sy mfonick ej, komornej 11 opernej 
hudby, od k iai odlsla I'. 1976 do 1-Huvnej 
redakcie propugandy uk o vedl1ca tamo j 
še j Hudobnej reduk cie. Otga Odzganová 
pr ešla nielen viacerými I'edukci ami , a le 
skúsila aj mnohorakú pr ácu v oblus ti 
hudobnej publicis tiky t1 uktuálnej hudob
nej k r itiky. j ej p1·ácu sa tak odvlju od 
živých vstupov v relácll Nu modrej v lne. 
kde spolu s Ernestom Weidlerom a i. 
priprnvovali hudobné kvizy, reportáže 
zo stretnuti mládeže, t•ozhovory s umel
cami, samostatný blok ,.Pri stišenom 
svetle... l<cle zaznleva lu poéziu i hudbtl 
a td. Za populámu .,Modrú vlnu .. z!ska l 
vtednjšf tím Cenu Maxima Gork ého od 
SúV CSM ( r. 1966 ). V Redukcii symfo
nicke j, komornej 11 opernej hudby pri 
pra vovalu Oľga Odzganová - spo lu s 
jozefom Malovcom - Hudobné spravo
da jstvo, s reda ktoi·kou Vi er ou Režucho
vou koncipovull pr vé vstupy o BHS (od 
I'. 1972], so Zdenkou Bem átovou a dr. 

KONKURZ 

Zdenkom Novl'ičkom , CSc. zača ll vysiela ť 
pôvodne P!il otázok pre vás (d nes popu
lárne Tr i o tázky pre vás ) . . . Okrem 
toho tu bo la pr ácu pri prenosoch kon
certov SOCR u SF, tvorbu tzv. ,.sklada
čiek.. u pod. Roku 1973 dostáva Olga 
Odzganová ti tu l Vzomý pracovnfk ·cs. 
rozhlasu u r . 1975 Cestné uznanie od 
úst redného rladltera rozh lasu v Pr ahe. 
Medzi tým však zmenila pôsobisko a pre
šla do Hlavnej redukcie propagandy, kde 
podnes počúvame j ej hlas i sledu jeme 
pr ácu na hudobných vstupoch r el ácií 
Rádiomaják, Dobr é r áno, Kon takty, Po
hlady do kul túi'Y, V I'á mcl mo jej zodpo
vednos ti a Roln!cku beseda. Práca dlho
ročn ej r ozh lnsove j publlclstky sa vyzna
č uje uktuálnos!ou, poho tovosťou a 
výs tižnosťou. Balu n i e ruz ocenená v tzv. 
rozhlasovej žatve - najvýruznejšle l. 
cenou v celos lovenskej r ozh lasove j žatve 
za re lác iu Hud bu j e súčas ťo u môjho ži
votu. Bolo to v ianoč né stre tnutie s poslu
cháčm i k vlzu Tri otázky pre vás, k de 
dosta li pr iestor rozhovor y l oblúbené 
h udobné d iel u. Cenu získa la spolu so 
svojou ko l egyť\ou Zdenk ou Bernátovou -
podobne ako niektoré dalšie uznania 
v interných kolách tejto kon frontácie 
práce rozh•lasových pracovn i kov. Ctnnosť 
rozhlasovej publlclstky a k ritičk y je tak 
mer nezachytitel ná - odchádza s plyn u
tím času ovel u rýchlejšie ak o Iná hudob
no-odborná ak tivita. Má však jednu ne
zastupi telnú pred nosť: zasahu je mnoho
tisfcovú obec, i n fo1·mu je, vychováva a 
estetick y pôsobi. A v tomto smere spra
vila jubilu júCI! orgu Odzganová záslužný 
a neoceniterný kus dobi'ej práce nä poli 
slovenskej hudobnej kult (Iry. 

. uy -

ONV - odbor i kolstva vo Vranove nad Toprou oz.namuje, le v ilkolskom ro
ku 1983·84 s nástupom od l. 9. 1983 prijme dvoch uiHterov -- absolventov kon
zervatória na ĽSU vo Vranove nad Toprou pre nástroje trúbka a lesný roh. 

Zusdostl posielajte na ONV - odbor školstva vo VrannvP. n . T. do 15. júna 
1!1113. 
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Herbert von larajan 75-ročnj 

IDEÁL 
UMELECKEJ 
DOKONALOSTI 

Je nesporn~, že jednou z najzaujl ma
veJ~lch osobnosti s11etov~ho interpretač
n~ho umenia ncHlw stvročia •je Herbert 
von K ar a 1 an. {eho umeleck~ kredcie, 

, ale i spôsob reklamy vyvoldvali nad~e
nie, ale aj protirel!iv~ diskusie. Jeho ces
ty k sldve sú výsledkom nielen neoby
čajn~ho umeleck~ho nadania, manaž~r
skych schopnosti, obchodných kalkuld
cif, no aj dodnes záhadných politicko
spoločenských man~vrov. E'aktom v~ak 
ostdva, že Karajanova dirlgentskd osob· 
nost priniesla do hudobn~ho života Eu
rópy množstvo vzruchov a podnetov a 
nekompromisný ldedl t echnickeJ dok o· 
nalosti , ktorým dokdzal na určitý čas 
zatlačiť do lízadla mnoh~ r ovnako vel· 
k~ interpretačn~ osobnosti. 

Herbert von Karajan sa narodil 5. apri· 
la 1908 v Salzburgu v r odine praktic · 
k~ho lekdra dr. Ernesta von Karajana. 
Hudobn~ nadanie, ktor~ prejavil už v 
títlom detstve, správn11 podchytil na kla
vlrnych lekcidch prof esor Ledwinka. Ako 
~esfručn~ zdzračné diela Karajan po pr· 
vý raz vysttípll ako klavirista. Na Jeho 
ďal~om profeslondlnom vzdeldvanl mal 
velký podiel vteda}Sl riaditel salzbursk~
ho Mozartea dr. Bernard Paumgartner 
a neskítr v dirigentskeJ triede v ieden
skeJ Hudobnej akad~mie dirigent Franz 
Schalk. Dňa 17. decembra 1928 sa Kara
jan za pultom ~tudent~k~ho orchestra 
Hudobnej akad~mie predstavil po prvý 
raz verejnost/ ako diri gent . V nasledu
Jtícom roku pri {lma. svoje prv~ angažmdn 
do opern~ho divadl a v Ulme. Tu prejde 
v~etkými funkciami operne{ produkcie od 
korepetllora cez zbormajstra až po di
rigenta. Z tohto počwtočn~ho pôsob/s· 
ka v krllikdch vysoko hodnotili jei!O in · 
scendcie Fidel/a a Fiyarovef svadby. V 
roku 1935 s/dva sa v Aacl!ene najm/ad
~ím nemeckým gencrdlnym lwcto/Jným 
riadllelom a stíčasne tu uw tvára svo{e 
prv~ manželstvo s operet nou sopranist
k ou El mou Holgerloefovou. Tot o aacl!en
sk{! obdobie možno považova( za počia
tok ndstupu vefkef kurMry Karajana. Uo 
roku 1937 datujtí sa jelw prv{! kontakty 
s viedenskou Státnou operou a Ber lln· 
skym filharmonickým orcl2estrom. V ro· 
ku 1938 vzbudia neušedný ohlas /eho 
vystúpenia v ber/lnskef Sttltne; opere 
s Fidel/om a Tr/stanom a Jsoldou. llfr· 
llnske noviny jeho vystúpenie označili 
za zázrak {"dus Wunder Kara;an" / u od 
tých čias sa pestoval tent o cl2ýr až du 
nerldvnych rokov. V tomto období Karo 
;an súčasne nadvlizuje pr11é rovnako 
úspešné kontakt y so zullľťmictm: dtriqu/c 
v milánskej l.a Scal e, uo Florencii, /Jel 
gicku , Holandsku, škandindvi i a inde. 
Po c/rultej svetove; vojne sa Karajan ura· 
cia do Nakúska a v lone roc/n ~/10 Sa/z· 
burgu a Viedne začínu svo!e hegemonis
ttck6 ťaženie po lwdobnýcll centrách liu
r6py. Ani nie je moiné na krátkom pr ies · 
tore vymenovať vsetky stanice a zast áv· 
ky Karajanovlw napreclovania. S pome il 
me vsak aspo!) /ie najvý znamne jšie. V 
roku 1946 sto jí už za pultom Viedenske j 
filltarmónie, s ktorou l! n bude spájať dl · 
horol'nd spolupraca. V ··oku 1949 stáva 
sa riaditeľom viedenskej Spoločnosti 
priateľov hudbu. Na začiatku päťdesia
tych rokov sa teho diri9entské účinko 
vanie síri neuveriteľne prudko . Fenomtsn 
Karajan začína hrať rozhodujúcu úlolw 

v Londýne, v La Scale, na festivale v 
Luzerne, Salzburgu, v roku 1955 st ava 
sa doživotným !i~fom Berllnskej filhar 
mónie, v rokoch 1957·64 vytvára svoju 
velkú a zdrove1~ zložitú éru vo vieden 
skef Stdtnet opere. V roku 1965 vstupu/e 
do film u s k oncepciou - ako režis~r 
i ako dir igent - zachytil na filmovom 
pldtne svo je na{významnej~ie inscendcle. 
Potom prichódza Bayreuth, jeho vlast · 
ný VefkonočRý festival v Salzburgu, kde 
11 roku 1968 zaklada svofu dirigentskú 
nadóciu. Zmluva s gramofónovou spo· 
ločnostou Deutsche Grammophon mu 
umožnila nahrať celý ;elw operný a sym 
fonický repertodr v niekoľkých verzldch . 
Najväčľil cle[\ ktorý si Karajan vo svo 

jej kozmopolitnej diktdtorskej umelec 
kef predstave vy(!jčll. predsa len nedo 
siahol. Kara;an ako umel ecký !Mf vieden · 
skef Stdtnej opery si zaumienil podri a· 
dtt svojím zdujmom v~etky svetov~ oper 
nt! hviezdy a napodobniť tak nadvlddu 
Wlianskef opery z 18. storočia. Popri !;~ 
fovani vo Viedni prijal rovnaktí funkciu 
v milánske; La Scale. Obe zmluvy mali 
rovnakých !iesť vodou, kt oré mu wručo 
valt neobmedzenú moc. Kurajan rozllodo 
val n ielen o repertoári, ale aj o v!Jet 
kýc/1 zósadných otázkach prevádzky 
týcht o sc~n. Jeho zámerom bol o pribra( 
pod "svoje krldla" e!;te Covent Care/en. 
ba dokonca vytvorit jeden operný kar 
tel. ktoní by obsiahol este zópadoberlln 
sku Nemecktí operu u napok on i newyor 
~kú scénu Metropolit an Operu . Konflikty. 
ktoré medzitým vznikli , v!iak neumožnili 
Karajanovi uskutoŕ::mľ túto jeho neredl · 
nu a nadnórodnú koncepc iu. 

Vyse päťdesiatročné c/irigentsk~ pôso· 
/;eme Herberta von Kara{ana poznačilo 
interpretačn~ umeni e Hurópy prlli!> sil 
lit' a významne, aby sme ho z umelec· 
k él1 o hladiska nebrali vdžne. Známe sú 
jeho metódy skú!iok s orchestrom, na 
1:/0rJJCII {nie jeden raz u; na Pražskej 
jari 1 sme moll/i poznať základn~ tajom· 
s:vo jeho osoiJnosli. i\ara{an t o/i i dlho 
Studuje diel o. k toré má po prvýkrdt pred 
viest, c/llw lltadá vlastnú a jednoznal' · 
nú preclstavu. Tdto predstavu zavŕsenosti 
/Varu, formy, zvuA·u, tecl111ickej perfekt 
nosti stala sa vzorom /Jre 11l110hýcll mlac/· 
!;ích dirigentov ná!il to kontinentu. t<ura 
janovský ic/edl umeleckeJ c/okonalusli -
ro /Jo/o 11/avné a na;vaC!;te pozitívum Je 
120 c/l!loročn~lw pósobellla u kontexte eu 
rópske!tu hudobného i iuota. Práuom su 
vsak po čase dostali do popr edi a at /nl! 
osobnosti, ktor{! z nou~lw pohľadu a 11 
novom svetle unwtt)uju v idte! a j historic 
ký uýznam fenomt!nu Karajctn . 

MAR IAN JUR!I< 

K storočnici Jaroslava Kociana 

DOTKNÚŤ SA 
HVIEZD 

Len ži júcim umelcom možno pri Ich 
jcblleu blahožel ať a stisnúť r uku. Profil 
h usl ovéh o v ir·tuózu Jaroslava Kociana 
( 1883-1950 l. nurodeného pred 100 rok
mt v Ústi nad Orlie.!, sa skôr zjasn i a 
vyostri , ak sa zamýštame nad jeho ž i· 
volom, zvažu jeme, vorovnávame, hladÍ!· 
mc jeho význam a zmysel. Nie je p r áve 
pr·i fažk é nájsť pre tohto umelca prille
hav5 epiteton (napr. ,.strážca ševčlkov: 
ského odkazu" J alebo deftnlciu jeho 
osobnosti, k torou rozumieme vzájomné 
prepo jenie činného indl vldua a spoločen 
sk ých vzťahov, novú kvalitu a autonóm
nu skutoénost. Kocian nezostal v tieni 
súčasných svetov9ch · zjavov, a kými boli 
Hubermunn, Th l baud, Krelsler, Ondr!ček , 
Kubellk , Pi'ihoda, Mar teau, Manén, 
Flesch, Burmester a ďalši. Litera scrip ta 
manet - a presvedči pri minime citá
tov. ,.Koc ianovi, na jpritažlivejšiemu z 
mnohých naduných huslistov, bol a daná 
čes( byt prvým," zaznamenala newyorská 
T r i bune. Podl a londýnskych novin Times 
<:!ostalo sq Kocianovi takých ovácll, aké 
zo:lul potom l en Paderewskl. Casopis 
St1:r zusa referovnl: ,.Kocllln má feno
menálnu techniku. Vládne jemne jšlm t ó
nun. než Kubellk". Talia nsk a Gazeta di 

Pa n nu pr~u la: ,.Svoj im tretim koncer tom 
z[!:k ul ma jster Koc1an úspechy najvUč· 
f.w .. . Zdedil ducha a temperament ná~
h :J Pa~ani niho, uchvátil, rozjasal 1 roz
!JIIIkal" . Morning Ad vertlser prorokovul 
Kuc1unovi vHč~lu umeleckú budúcnos ť 
n r~ Kube l i k ovi. 

Dubové kritik y upresnil , skorigova l u 
doplnil čas i kr ivka umeleckej dráhy 
tej to významnej osobnos ti. U Kocia na i 
K111Jclfkú badáme pr udký vzostup, no u 
p rvGh o rftzn y odchod z koncertných pó· 
dri v Sty r idsia tom p iu tom roku života a 
ol.J •·a t k čin n ost i pcd<:goglckej, u drul}é· 
ho zuss pomalý zostup, u ďalši eho ver
kého čes kého huslistu Oncli' lč k a zak on· 
Cenle akc.by sforwtom slä č ika , ktoré pri· 
niesltl näl! ICJ s nu·ť. Charakte1· umeleckého 
naturelu inklinova l u Kubclfk a k tech · 
n ick )' v!nuózncJšiemu prejuvu, u Koc ia· 
1111 IJU I VlilC Výl'i lZOVe prchluen ý, ZU iliC· 

n mý k lyrike. Kocianov tón bol mllkký, 
spevný, intonačne bezchybný ak o dôslc· 
duk uusolútneho sluchu, v r úcn y a vrc· 
I ý, podobne ak o timbre hlasu Emy Des
tinovei a výrazový roman tický ideál Hen· 
r yk a Wien iaw sk ého ( post reh samotného 
Sevčfku ). fiachove sl-: lad by nehr ávnl oko 
stat ic ky .,monotónnu kutedrú lu" či ucho
službu", ale ako v ýraz krásy nno~;1j po· 
zemsk ého života, s p regnuntnou rytmikou, 
uk by som citoval z listu N. Kubátu uu
torovl článku. 

Z prednesu Cajkovského Koncer tu 
O dUL v ypočul ktorýsi kritik oneginovský 
smútok. Tretiu čast d1ela Kocian h rával 
pomulšie . ako dnešnl huslisti , zato t9m 
v lur. dal vyn i knú( odtlet1om ruskej ta· 
nečnost i , ,.pohrával sa s akcentmi a tem
povými zmenami, odhadoval v skladbe 
nové sk ry té krásy, ktoré tam pred nrm 
n i kto neuašiel " ( cLtujeme spomienku Iné· 
ho Sevčlkovho žiaka ). Odkázanl nn 
hmlisté zážitky z j eho h ry po značnom 
časovom odstupe o na prlllš už vybled· 
nutt; spomienky jeho žiakov a pamlltnf· 
kov, upozon1ujeme e~te na umelcove ob· 
1tl i>ené skladby, ku ktorým patrili Sme· 
tanovo duo Z domoviny a z Dvoi'áko· 
vých hu:;l ov9ch k ompozlctr dtelo na jná· 
ročnejšie - Koncert a mol. Kocianovmu 
nnturelu vyhovovala dvorákovská lyrlc· 
kosť. appasslonátnost , kantilénovost, r oz· 
r adostnen ost l citlivost pre ryt mus lu· 
uového základu. Citov9 vztoh k Dvoráko· 
vt preh l bovala l tá okol nosť, že bol jeho 
žiak om v kompozlcii. l to bola dobrá 
opora, ktorá priniesla zisk u výsledky 
i l' množ~tve Inštrumentá lnych u voká l· 
nych Koc ianových sk ladieb. Avantgardu 
nehrával zrejme kvôli presvedčeniu, že 
husle nie sú .,náradlm", ale nástro jom 
stvoreným pre krásu melódie a pre vy· 
judren le velkého citu. 

.,Dotknúť sa obl·ohy a hviezd! A Ist du
le j i" - t o je poetick é vy jadrenie ciel ov 
a snáh ševčlkovsk ej pedagogik y. Cesta 
k tomu bola tvrdá n nelútostná, ale dA· 
Vd lil žiakovi systém a technickú suve
nmltu. Sevčl~ova šk ola predstavovala 
prcces. n ie Iba vytlačené opusy, ktoré 
zvádza j ú k nekrltickému podceľiovanlu 
l<ocianovho učltela. I v t omto bode Ko· 
uan presvedčuje úrov11ou Jedinečných 
plodov: národný umelec Josef Suk , pro· 
fcsorka AM U Mar ie Hlout1ová, nedávno 
zwmulý Al exander Piocek, M adar Ede 
Zathureczky a in!. ~a Slov ensku odo
vzdávtljú svoj im žiak om ševčlkovsko-ko· 
r.tunovsk ý systém Viliam Kor!nek a Al bln 
Vrter, oba ja profesori bratis lavsk ého kon
zr.rva tórta. 

Nu svojich vystúj>eniach Kocian rov · 
nuko ako k aždý Iný sóllst tl h ráva l a j ná· 
str o jové k oncer ty s klavlrnym sprievo
oom; k nim prlná ležali Mozartove k on· 
! eny. Beethovenov Koncert O dur, ako 
aj k oncertné opusy iných sk ladatelov. 
To požadoval aj ou svoj ich žiakov. Pe
dagoglck 5 for·mallzmus a purizm us el i· 
n1lnoval t ento zdrnvý úzus: ved mi a· 
dy umelec mal tak možnost zohra ť sklad
bu na viacerých v ystúpeniach, než do
r.ístol k mterpretác!i s orchest rom. Ko
cia n l"ád h rávul od !nudentsk ých rok ov 
v k omorn ých súboroch, čo možno opil! 
povužovať za vzor pre súčasnú výuku u 
•Jmelcckú sólistiek ú činnos t. Dok onca ne· 
pnl reuoval p1·e žiaka korepetltor a: ve
dcl sám zahrať klav\rny part na pro· 
fc<>IOnálnej úrovni. 

(J Kocianových· vzťhhoch k Slovensku, 
o teho priatelských k on tak toch s M. 
Schnuidrom-Trnavsk ým, o koncertoch v 
jcc:notlivých mestách dala by sa napf
:wt i malá štúdia užšie zameruná na uve· 
dcnú problematik u. Za tia l na túto tému 
\'7.n ikla p1·áca publikovaná v 5. zv!lzk u 
nu ... ·n nsk ého matlčnú'•o zuomfka Hudob
n )· urchrv. 

JOZEF TVRDOŇ 

Spomíname na osobnost Vášu Suka 
SH! pr·e luv l ll v jeho kompozičnom odkaze. Profi l u je ich 
symfonic kú blíse11 jún Hus uvedená v dramaturgi i mos
i<ovských koncertov a opera Lest"1v pán { Lesnoj eur) 
pocl fa pocll ckej predl ohy Mlic hovho Múja, clokončen lt 
v Pet r ohrad"! 10. január u 1893. j ej klavlmy vý ťuh nu
chúdza sa údajne v depozite Stä tm~ho m úzea P. l. Caj · 
kovsk ého v Kline. Okrem chm·kovskej premlér·y ( 10. feb· 
ruára 19001 nasledovali j e j uveden ia nn scénach v Ky· 
jeve, Odese, Tiflise H ni c prlllš Ll spe~né predstavenie 
u j v Pr u he ( 5. ap1·Ha 19031. 

Ceskú kul t úr·nu oblust sa oddávna kontaktova la s pro· 
grusivnymi obzormi umelec kých sfér iných národov, ne
raz obohacu júc svoje i mpulzlvne p r ietoky dotyk m i naj· 
výda tnejšfch prumeľíov , ale i ponúkan ím a rozllávunrm 
vlastných J E!dlnečných hodnôt podmanivého niveau. Vz(a· 
hy českého a slovenského národa k Rusku v oulast i 
hudobn ej kultúry, ohraničené rozplltrm p r lnujmene j 
troch posledných storoč i , umoc1i ova l a magick á myšlien· 
k a slovanske j vzájomnost i , dot9kajúca sa epochálnou 
vlnou novodobého politického slavizmu cel ého slovan 
sk ého sveta a jeho pôsobtvého rusk l:ho centru. Z roz
siahlej plejády výrazných osobnost[ vzišl ých z nášho te· 
ritória, ktoré prispeli k rozvoju pokrok ov9ch tendencii 
velkolepého r usk éh o hudobného umenia, patril povedla 
Ferdinanda Lauba a Eduardu Nápravnrka tiež kladndan· 
sky rodák V6ia Suk (16. l l. 1861 - - 12. l. 19331. 

V priebehu januára uplynulo už polst•oročie od úmrtia 
toh to znamen i tého dirigen ta, ktoréh o rozlet z pôdy praž· 
sk ého konzervatória { patril k odchovancom A. Benne
wttza a Zd. Fi bicha 1 vyústil do l egendárnej dirigentskej 
kariéry na scéne mosk ovského Vefkého divadl a. Vjačes
l av Ivanovič ( ak o ho najčastejši e naz9vali v odborn9ch 
kt·uhoch 1 budoval svoje v yh1·anené postoje spočiatku 
vo f unkcii koncertného majstra, no neskôr už erudova· 
ného dirigenta cez V aršavu, Moskvu, Chark ov, ragan
rog, V ilno, Sarat ov a Kyjev. S puncom osobitosti su pod· 
pfsal pod úspešné inscenácie opier P. L Cajk ovsk éh o 
a N . Rimsk ého-Korsakova. 

Pozoruhodnú úlohu v j eh o umel eckom živ ote zohralo 
inscenačno·hudobné prehodnoten ie Sadka vo Velkom 
divadle v Moskve v októbri 1906. Z ohlasov odbornej 
k r itiky sa jednoznačne dozvedáme o záslužnom podiel e 

dirigen ta na odozve diela, k tor9 je111noci tne zohladnil 
kuztlý takt " pat ri č n ú notu, takže publ ikun1 vc hádzalo 
dv divadla ~ očakávanlm čohosi n eobyčajného. Po od
chode Rachmaninovu isre n ie náhodou si Ko •·sukov -
značne popul árny svojimi požaclovačnými nl'irok mi · -
vynliaclol pre spomína n(l inscent1c iu práve VM;u Suku. 
\' prvej m oskovsk ej sezón e s bohutou dávkou podrnanl · 
vej fantazijnost i dáva novú pulzáclu tiež Aide. Rusl il 
nov i a I:udmile, Knieža ťu Igorovi povedľa Dargomyž. 
skéno Kamenného hos ťa. Do i ch rl\mca zasad ! aj znovu · 
zrodeni e Be•·I iozovej clramnticke j legendy Faustovo pre· 
kliatie, ktorú po pr vý raz roku 1847 v Moskve él Petro· 
h •·aue d i r igova l sá m autor u kt orej sa po dl hej prestáv
ke u jima s patričným r ešpektom až Vá šu Su k . jeho re
jJertoár vo Vefkom d ivadle su postupne r ozrastal pre· 
dov~etkým uvádzan l m Korsakovových opier - Legendu 
o neviditern om meste K !tež! ( 1907). M áj ová noc ( 1908) 
a Zl atý kohútik ( 19091. Sklada tel pred musk ovsk ou pre· 
miér ou Legendy okr~m iného Sukovi p fše: ,. .. . verlm, že 
pod Vašrm vysokotalentovan9m vedenlm vsetko dopadne 
skvele a ja Vám už vopred blahoželám". 

Približne päťdesiat opier a stovky sy mf on ických skla· 
llieb predstavu jú nám rôznorodú škálu opusov, ktorých 
su zmoc ľ\ov11 1 v celej ich šlrke náročnosti umeleck ej 
podsta ty. Vedel pomôc ť i povzbudiť, ako napri klad v prl
pade moskovského našt udo·vanlu Nápravnl k ovej opery 
Dubrovskij v decembri 1913 v tit ulnom stvárnenl vyni · 
k Hjúceho L. V. Sabinova. 

Keď sledu jeme významnú etapu dozrievaniu Sukovjlo 
tvol'lvéh o zonitu, nesmieme opomenúť vztahy umelca 
k domovu a zvlášť k českej kultúre, ktoré sa výraznej· 

Nórodnú osobitosť , ktore j zdroj p rumenf v českej ru
dovej spevnosti , badáme v Cesk ých pi esľin ch pr e slf•· 
čik ov ý or chester , v Dvoch českých tancoch pre k lu
vfr, v Serenáde pre symfonick ý ot·cheste r u v početných 
•·umCJncách i komor ných d ieluc h. 

Zásudný antimiliturlstický posto j s humánn ymi po
hnútkami profilu je v jeho ži vote obdobie p r vého sve
tuvého požiaru, k edy CJ ktr vne organizoval k oncerty v 
prospech Cerveného krlža, na ktorých odznievali revo
lucné 'premeny nasto lené Ve l kou októbrovou sociul i st ic· 
kou revolúc iou a v pl nom rozsahu pochopi l závažnosť 
úloh formujúcich mladé sovietske umen ie. Päťdeslut tri 
operných p r edstaveni Vefkého divad lu zaznel o pod jeho 
tak tovkou v obdobi búrllvej epochy revo lúcie, pokým 
e~ t e 15 r okov s elánom organizoval prevádzku populár
)1e j scény sovietskej metropoly. Za jeho nezlštné zásl u
hy na poll k u ltúry udelil a mu sovietska vláda v roku 
1!:125 titu l narodný umelec RSFSR. 

Stanlslavsk lj, Glier , Neždanova, Salapin, Sabinov, Vu
silenl<e, Golovanov, Vach tang a mnoho ďalšieh promi
nentov rusk ej a sovi etske j k ultúr y pat rilo do rod iny J)ria
telov velkéh o um.elcu. Váša Suk na rozhranr uúr livých 
revolučných premien budoval svoje hodnotové postoje. 

· na podklade jasne formulovaného posolstvu, reflektu
JúCeho umeleckú nároč nosť a spoločensky pQ<krokovú 
angažovanos(. MARIAN BULLA 


