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Hovorime s PhDr. Zdenkom Nováčkom, CSc .. vedúcim redaktorom časopisu Hudobný život 
Z akých koreňov vyréltla vala vle

strannocť. rozmanitost odbomtch :&áuj· 
mov? 

- Mysllm, že korene budťi už v rodin
nom prostredi, najmä vo voplyve mat· 
ky ... 
Hudobnlčka? 
- To nie, ale bola mimoriadne širo

ko kuLtlírne oorlentovaná, najmä v 1\te
ratlíre. Otec bol sice "lbaw robotnlkom, 
ale mal tiež boha•té ku:ltťirne záujmy -
spieval v spevokoloch, viedol lmlžnlce, 
hrával divadlo ... Jedným slovom, bol tu 
základ už od mladosti, dobrý odrazový 
mostlk. Navyše mal som štii'Stie l na dob
rých učltelov - už od prvej triedy. 

Pamätáte si eite mená tých pl"\'fch? 
- Mená nie, ale Ich podoba ml hlbo· 

ko utkvela v pamäti. Na čo sl dobre pn· 
mätám, te ich vplyv; už ako malý chla
pec, neskôr ako §tudent, som bezpro· 
stredne cltil, a ko pod nim narastajťl a 
kry§tallzujlí s a určité moje záujmy 8 ve
domosti. Amblcle univerzálnosti vo mne 
výrazne podporila Plzeň, kde som ;;ko 
štu.dent vn!Jnal predovšet·kým velmi Si l · 

nú smetanovskú 1radlclu. Na plzenskej 
scéone, ktorá v1edy mala skvelťi úroven, 
som mal možnost vidiet všetky Smeta
nove opery, to vo veku medzi šestnástvm 
a osemnástym rokom má svoj význám. 
Vynt:ka jlíci žiak V. Nováka Bo.hdan Gsell
hofer nn mi'ln 1 na spolužiakov vplýval 
prWátne, orientoval nás v hodnotách 
svetovej hudby - často s me ho vyhra
déovnll. Pam!ltám si napriklad, ako nás 
on a prof. Fillpovský prvý raz upozor· 
nili na tvorbu a názory I. St·ravlnského. 
Boli sme vtedy tesne pred matur!.tou ... 

Zaujlmavé, bola v tom obdobi, v po· 
hnutých časoch vojny, po rozpade re
publiky možnosť takýchto duchovných 
kontaktov? 

- Nebolo toho vera. ale kontakty sa 
úplne neprerušili. V:lldel·ancl a pokroko
vl ludia i·ch i za cenu určitých obeti 
udržiavali ... 

Aké Impulzy formovali v61 filozofický, 
netonázorový vfvoj? 

- Z hladiska filozofického bola v tých 
rokoch moja generácia orientovaná dosť 
pozitivlstlcky. 

A politicky? 
- Cltlll sme ako mladi republikáni 

obrovskú radost zo spoločného štátu Ce· 
chov 8 Slovákov 1 nesmierne sklamanie 
z jeho rozpadu za tragických hlstortc
.kých okolnosti ... MarxistiCký pohlad nči 
spoločnost, je f perspektlvy, vývojové sme
rovanie prišiel však až neskOr, tesne po 
vo jne, vyformovaný životnými skúsenos
ťami. ktoré pred ňou ešte chýbali. 

Co vás usmerňovalo na ceste k muzi
kantskej profesii? 

- Už som spomenul, že som mal vždy 
šťastie na vyntka júcich profesorov. Ne
bolo tomu inak ani na pražskom kon· 
zerv~:Wtóriu, kde .som s ich pomocou zis· 
kal orientáciu v profesionál:naj hudobnej 
sfére, prehlad o ťažiskových h odnotách. 
Na Kn.rlovej univerzite, tesne po vojne, 
som ako študent hudobne j vedy najvlčiC 
ziska! od J. Huttera , v estetike od J. Mu
kafovského. Zachyti l som ešte i peda
gogické pôsobenie Zd. Nejedlého, ktorý 
však už vtedy, a ko verejnou činnosťou 
zamestnaný minister, prednášal mene j. 
Stačilo to vš ak na to, aby som sa s nim 
dobre spoznal. To ml velmi ulahčilo ne
skorš! vlastný vstup do žlv·Ota. On to· 
tiž vedel svo jich žiakov dol7re vyzbro-
jiť a usmerniť. · 

V svojich estetických ltddlách ho 
predstavujete ako určitý ideál vedeckej 
osobnosti, ktorá svoje poznanie dokúala 
tfrazne uplatniť i v aplikovanej kul
t6rnopolltickej podobe .. . 

- Imponovala mi šlrka jeho myšllen · 
kového záberu, hLbka osobného presved
čenia, ktoré i keď nebolo vždy a vo 
všetkých aspektoch tolerantné k všet· 
k~m. čo nestáli na rovnakej platforme. 
vedelo strhnlí( obrovsk9m dynamtz.mom. 
Hlasy, tvrdiace, že prednášal ,.<lejiny 
pivovarnlctva", že bol •prlllš punktičkar· 
sky, ma lic herne 'J)Odirobný, sú zlomyser
né u fal~né. Bol predovšetkým vy!:pe· 
l~m metodikom - jeho vzdelanost a pe· 
dagogická schopnos t vyvolávall hlbokú 
úctu . Také niečo a koby už dnes a ni ne· 
exis tovalo . .. 

IDEÁL A ISTOTY 
PhDr. Zdenko Nováček, CSc., pOpredný českoalovenskt hudobný vedec a kritik, 

veddcl redaktor časopilhl Hudobný Jivot, riaditel bratislavského . konzenat6rill, 
predseda Zvllzu i!s. skladatelov, poslanec Federálneho zbromaldenia CSSR, sa 
v auguste t. r. dollva 60-tich rokov. V svojej vedeckej práci sa zameriava na 
viacero oblutl. Venuje sa tak histórii, ako aj otázkam sdčasnej hudby, kde za
ujlma stanovilko najml k problematike národnosti v 1hndbe, umeleckého talen· 
tu, nťabu tradlcie a DDVátoi'MVa i k otázkam socialistického realizmu. Z prác 
spomenieme Robotnlcke s,pevokoly na Slovensku, monografiu W. A. Mozart, 
Hudobné rezidencie na západnom Slovensku, Sprievodca hudbou XX. swroi!ia, 
Hudba v Bratislave, Kapitoly 1 bndobnej estetiky, redakcia slovellilkej čutl Ces· 
koaloveDakébo budobnébo slovnlka osôb a inititdcil, rad it6dil, ilvah, či6Dkov, 
krUicktcb analtz v odbornej i ostatnej tlači. 

Ste rodom z Ciech, v českom prostre
di ste ráltu, ltudovall . . . Kedy a akým 
spôsobom sa vala poaomosť začala ob
racať na slovenskd kulttíru? 

Promoval som v štyridslčitom 
Osmom. Dostal som ponuku - miesto 
asistenta na pražskej hudobnej vede. Naj 
prv som ale nastúpil na vojenskú pre· 
zenčnú slu~bu - na Slovensko, do Ban· 
skej BystriCE .. . 

Teda voje!M!ina . .. 
- Nielen to. Onedlho som sa tam a j 

oženil. Rodina mojej ženy pochádzala z 
Oravy. A mOj svokor zásadne už od pr 
vej h·odiny nás tojil na tom, a by som su 
dôkladne zbllžil so slovenskou vzdela · 
nosťou. V tých časoch som preč!tal Ku· 
kučlna. Timravu, Tajovského, Hviezdosla-
va ... 

Bol to pre vás nový svet? Tullli ste 
ul vtedy, t:e k slovenskému ipeclflku 
"privoniate" aj ako odbomlk, vedec-mu· 
zikológ? 

- Mnohé s ice bolo pre mňa nové, a le 
uvedomova l som !li čij paralely - s Ni!m
covou, Nerudom, Vrohlickým, a t9ch som 
vždy velmi uznáva l, vyznával a mal v 
láske. Co sa týka odbornej s·féry, veci 
ovplyvnila náhoda: 9bretol som sa s aka
demi·kom Pavllkom a on ml ponlíkol 
miesto na Slovenskej akadémii vied. Zfs. 
kal som záchy.tný bod, z ktorého som 
mohol porovnáovat. Pokúsil som sa vypra · 
covat dlhodobú koncepciu ústavu hu
dobne j vedy. Medzi sta~om muzikológie 
v Prahe a Bratislaove bol vtedy obrov
s ký .ro-..:diet. Moje vedomosti, opreté o 
Huttera, Mukafovského a najmä Nejed
lého, boli systema.tickejšie, ďaleko širšie 
a čo je hlčivné - metodicky už vlastne 
kráčali v ústrety marxizmu. Do iľOku 1948 
sme na škole zachytili predsa len čosi 
z nových pohladov na dlalekti·ku , mnohi 
sme práve \'tedy vstupovali do stra 
ny ... 

Prelom teda nastáva) nieien v spolo
čens:ko-poUtickej sfére, a.Je aj v duchov· 
nej oblasti ... 

- Po Febr.uárl bolo ideové a politic
ké dozrievanie moja! generačnej vlny, 
do ktorej pa trilo vera už vtedy l ne· 

s kôr známych osobnost! ako Sychra , ]i · 
ránek, Herzog, Kuba, Slp, velmi prudké. 
Doba vo jny, protektorátu nás vlas tne 
ukovala do ta•kých v.nútorných foriem 
a noriem, ktoré robili tento proces velmi 
pri-rodzeným a vyvolali hlad po nových 
pohfadoch, po marxistickom ponfmani 
problematiky . . . Azda i preto som v no · 
vej spoločenskej situácii dosiahol v Bra· 
tls lave prvé úspeohy a najmä dobré od
horné uplatnenie. 

Ako prebiehali vale prvé dotyky so 
slovenskfm prostredlm v zmysle lpeci
flcky hudobnom - so slovenskou ludo
vou plesňou, s h"odnotami slovenskej ná· 
rodnej hudby, ktoré v čase váiho muzi
kologlckébo nástupu boli vlastne ul na
stolené zakladatelskou tvorbou generá
cie Moyzes, Suchoň, Cikker . .. 7 

- Vekove ml bola bHžšla gener4cJa 
Ju rovského, Kardoša, Očenáša. . . Preto 
prvé, · V čom som sa snaži l zorientovať, 
bola ich tvorba. V druhej etape som sa 
pribllž.i l už a 1 dielu spomfnan9ch star
š! ch ~kladatelDv. Spomlnam sl, že mojči 
s naha ven,ova ť sa z estetickej pozlcie 
slovenskej hudobne j súčasnosti, vyvolala 
velmi priaznivý ohlas. Mal som u v~et

kých otvorené nielen dvere, a te i parti 
túry ... 

Boli ste činný aj ako kritik? 
- Ano. Typ rustikálneho r!')čilizmn , 

ktorým sa v tom čase prevažne legltimu
va la nár odná slovenská hudba, bol vie· 
dy velmi bllzky mojej p redstave o spo
ločensky pozl~lvnom hudobnom umeni. 
Oceňoval som obl'ovskú svojráznosť jej 
výrazných reprezentantov. Vo viacer9ch 
štúdiách , článkoch, recenziách som sa 
snažH zaujať stanoviská . Spoml.nam s i 
napriklad na svoje prvé ro2lbory Krútňa 

vy, Svätopluka, raných operných diel 
Ctkkera, niektorých s ymfonických diel 
A. Moyzesa. Moyzes ma zaujal aj tým, 
ako v skladbách ty·pu T.rávnlc, 'I'ancov 
z Gemera, Tamcov z Pohronia vedel lu· 
dový odkaz umelecky očlstlt , d~ortť a v 
kryštalickej podobe Vlrátiť náTodu. 

PoPri týchto skladatelocb, ktorl na 
Slovensko prenif1sli vplyv a odkas lkoly 
v. Nodka, je tu vlak koncom ltyrldsla· 

tycb a začiatkom pätdealatycb rokov al 
Oto Ferenczy, ktort vtedy ako mladý 
muzikológ a skladatel orientuje veci tro
chu inak, na iné uory - a ako sa 
ukázalo, tiet plodne. Je tu navyle aj ipe· 
ciflcky bratislavská tradlcla albrecbtov
skébo domu, bohato a ronrstvene napo
jená na európsku klimu; je tu sldadatel
skf a pedagogický odkaz Frica Kafendu. 
atd'... . V akej vllzbe a bierarcbii vldl· 
te vletky tieto momenty dnes a ako ate 
leb vnlmaU vtedy? 

- Vtedy som tťito rôznorodost, rozlo
žitosť koreňov slovenskej hud·.by ešte 
celkom necháp·al. Postupne som sl sice 
uvedomoval napriklad Viplyvy Hlndeml
tha a Stravlnskéh·o na Al·brechtovu tvor. 
bu, registroval som líčlnky Szymanow
ského na Suchoňa, ale ako ov·plyvnlll si· 
tuáclu Kafenda, Kodály, Bartók, to som 
v tej etape necltll dostatočne hlboko, 
a pret-o som tieto vecl nereflek·tovnl ani 
muztkologlcky. NeskOr som zlstll, že 
ide skutočne o vážne väzby. Som však 
naďalej toho názoru, že n<Wákovský 
vply·v bol h istoricky logický, podnetný, 
sllný, pre slovenskú :hudbu velmi výhod
ný. Vzhladom na typy osobnosti, u kto
rých sa prejavoval, ukáza:d sa ako naj
VI•Mnejšl ... 

Dlhé roky stojlte ako riaditel na l!ele 
vtzna·mnébo pedagogického učlliita -
bratisla.vskébo konzer.vatória. Podarilo sa 
vám upriamiť pozornosť na jeho vfsled· 
ky i -w: medzinárodnom meradle. V akel 
relácii vidlte domácu 6roveň vtchovy 
k hudbe a hudbou k tomu, čo sa na tom· 
to poll deje v cudzine? 

- Za tých 21 rokov, čo som na kon· 
zerva tóriu, mat som mo~nost všeličo vy
sondovať, porovnať, vidiet, a•ko to robia 
in!. Typ nášho hudobného škols tva je 
vcelku dobrý, roz·vinutý. Na·jmä na pO
de ĽSU sa udialo a deje vera pozttlv
nych zmien, hoci v nejednom prlpade 
vidno ešte formalizmus, nižšie nároky. 
Napriklad komorná hra sa rozhýbala až 
v poslednom čase. Co sa týka konzerva
toriálneho typu, mysl!m si, že kafendov
sko·očenášovsko-vilecovská tradlcln slúži 
ako dobr9 zákla~. Pr!nos svojej "éry" 
vldlm jednak v mode.rnizácll, zriadeni 
n ahrávaCieho š túdia , technicky výborne 
vybaveného, ktoré urahčuje dokumentá
c iu, ume leckú sebakontrolu a podobne, 
jednak v tom, že som sa dokázal po
merne rých lo zorientovať a upriamiť po
zornosť svojich pedagógov na najprogre
s lvne jšte európske školy - sovietsku, 
anglickú a hola:ndsk·ú. 

Clm tieto ikoly vplývali na v41 pri· 
stup k riadeniu hudobného učililťa, k 
usmerňovaniu metodických a obsahových 
východisk? 

- So'Vietska - preclznym v9berom ta· 
tentov, citlivým w!stupom k Ich rozvl
janiu. ZapDjenie praktických doplňujú
cich predmetov, napr. Intonácie, je v 
nej na vyšše j lírovnl, než u nás . Preto 
l hudobná predstavivosť sovietskych štu· 
dentov je bohatšia, diferencovanejšiu. 
Anglické školy sa ml páčia najmä rleše
nlm teoretickej výuky, his tórie, analýzy, 
a pod. - bez zbytočného, od .praxe od
trhnutého teoretizovania. Učebnicový 

text býva struč-ný, obsa.'hujúcl však vera 
odkazov na živú, znejúcu hudobnlí ma
tériu. V Holandsku ma udivova l úžasný 
vzťah ku komornému muztclrovanlu, ktO· 
rý v spoločnom úsili združ u je Mudentov, 
pedagógov, ba i rodičov do roz.manltých 
s líborov, komorných združeni, aby pro· 
dukovali čosi n lllvyše, pre vlas tné po
tešenie a umocľ\ovall tak vlastný rozv.lj 
talentu. 

Clovek sa v llvote uči určite dlhile, 
net bo učia. Obdobie it6.dil je relatlvne 
krátke, prichádza prax, !Ivot. Udrlať si 
kult6.rne potreby, nadienie, nepodlahn6t 
pra~clzmu, nekleaať k nililm trovniam 
postojov k umeniu - relnačnej a kom
peru:ačnej, to chce kus 6sllla. Ako vidlte 
perspektlvy vfchovy k 'umeniu a ume· 
nim v ttchto lirllch, celospoločenských 
sdvislo.tiacli - ste predsa poslancom 
Federálneho zhromaldenia CSSR, a to 
dokonca poslancom lpeciallsovantm na 
knlttm a vfchovu. 

- Trend je pozltlvny. Zo života nilš · 
ho človeka postu'Pne mizne gýč, ovel-t 

( P~račovanle na 4. s~r. l 
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• BRATISI,AVSKt: KONZERVATÚRI UM 
na~tudovalo operu Wolfa-Ferra r iho Sly
r ia grobia•ni, ktorú uv iedlo 20. júna 1983 
'dvakrát v Kultúrnom dome v Galante. 
Symfonic l<ý orchester školy a sólisti ro· 
zohrali to to predstaven ie do komickej 
polohy a zls ka ll tým u galantského obe· 
censtV<I velký úspech. Na predstavenl sa 
zúča.stni l vedúci tajomnlk OV KSS Ing. 
Ondrej Sa!i'ng. 

• OCENENIE ĽSU V BARDEJOVE. V 
prvých má jových cliíoch prevzal riadj,tel 
Ľudovej skoly umenia v Bardejove súdr. 
)án Marhulik Cestné uznanie, ktoré ško· 
le udelila vláda Ceskoslovenske j socia. 
listickej repu bllky a ústredná rada od
borov za prlkladné výsledky ioh inlcla· 
tlvy k 65. výročiu VOSR a X. všeodbo
rovému zjazdu. S. F. 

• ZO ZIVOTA SHF 
- Hudobné informačné stredisko SHF 

na vštlvili p. Catheri,n e Clementová, ria· 
dlt e lka kultúrnej a umeleckej výmeny 
na francúzskom ministers tve zahraničia 
a p. j ean Louis Lepretre, kultúrny radca 
fra ncúzskeh o velvyslanect\'a v Prahe. 
Hos·tia sa zau jlmali o starú s lovenskú 
hudbu a autent·ický folklór, z ktorého si 
vypoču li niekolko ukážok. 

- Arno ld Kl otynš z Rigy v rámci pra· 
videlnej I'OZhlasove j relpcle Hudba XX. 
s t o r·očia zaradil a i viacet•o s lovenských 
Skladieb z gramoplatnl, ktoré rrw zasla
lo Hudobné in formačné str ed isko SHF. 

Westcleutscher Rundfunk Kllln 
[ NSR l si vyžiada l partitúry Suchoňove j 
Serenády a Dyohového kvinteta B dur 
A. Moyzesa. Obe s kl adby zaradil do plá· 
nu nahrávok pre tento rok. 

• JU131LU)ÚCI PEDAGÚGOVJA 
- Na bratislav.skom konzervatóriu si 

prLpomenuli šes ťdesi811iny významnej 
č l enky pedagog ického zboru Taťjany Vo· 
loši n ovi čovej . Táto klaviristka absolvo
v.ala brat:stavs ké konzervatórium v r. 
1945 pod vedenlm A. Kafendove j. Po pô· 
sobenr na hudobnej škole prešla na Vyš
siu hu dolmú s kolu a odlia l v r. 1958 na 
bratislavské konzerva tóri um. Významná 
je jej činnosť v oblasti odborárske[ prá
ce. kde dlhé roky vykonáva la funkciu 
predsednlčky ZV ROI-1. V tom čase sa 
rczvinul o na konzerv.a tóriu viacero no· 
vých iniciat!v. kontakty s inými škola· 
mi a náučné zájazdy. jubi lantka je no· 
s tielkou niekol.kých vyznamenan[, čest· 
ných uznan i, odborá rskeho vyznamena
nia Ces tn ý zlatý oclzna.k ROH, a·kO .a i 
titulu Zaslúž ilý pracovnlk r·ezor tu ško l· 
stv ll. 

- Ďa lšlm jubilantom konzerva tó ria je 
ľeter Vereš. ktorý oslávi l svo je 55. na
rodeniny. Me novaný sa po a bso lvo,van! 
vyš sej p riem ys lovej s tavebne j školy ve
nova l profesionálne a kordeónu, ktorý 
ukonči l v r. 1957 na bra tis la vskom kon· 
zervatóriu. Svo je schopnos ti up l atľ~uje 
niel en ako pedagóg, a le a i organizátor 
kultúrnych br igád a spoluorga nizátor pri 
r iešen! výučby popu lárnej hudby na kon
zerva tóriu . Verej nosť ho pozná 1 ako 
akt!vneho hudobníka, člena rôznych po
rô t a kultúm eho funkcioná·ra . 

• ORAVSKÉ ii UDOBNt: LETO. Už po 
ôsmy raz sa uskutočni l o IHl Sla nickom 
09trove umenia na Oravs kej priehrade 
JJOcluja.tie s názvom Oravské hudobné ie· 
to. V rámc i ~tyroch koncertov v pravi· 
de tn ých týžclľ\ových inte rvaloch od ll. 
Vi. clo 2. VIl. 1983 vys t(r,p ili tri komor· 
né súbory Musica Dulcisona , F iatti cla 
Camera, TakE1csovo kvu r teto z MĽR a na 
samostatnom koncertnom večere sólisti 
Dagmar Sebestová, jozef Zsapka a Pe
ter Subrt. 

• DETSKÝ FOLKLÚRN Y FESTIVAL sa 
konal už po deviaty r·az 24. - 26. Vl. 1983 
v Prešove. V progra moch s pútavými 
n[rzvarn i Svi eť slnko mieru. Pozvanie na 
fes tival, Hrivny v detskom fo iklóre ukry
ré, Poklady nujcenn e jš ie, Detské veseli
ce úči n kova l i domáce i zahraničné det 
s ké súbory; kultú rnu zložku dopln ili dva 
sem ináre na té mu Detská aktivita a folk · 
lór. 

certy VšMU 
\ 

Dt"'a 25. 5. 1983 sa predstaVlili hudobnej verejnosti na svojom 
absolventsk om vys túpeni sopranistk·a Ľubica Rybárska z triedy 
odb. as. Vtktórie Stracenskej za k la,vl rneho sprievodu doc. Ľu
dovlta Marclngera a klarinetista Ľubomlr Seidl z t riedy jozefa 
Luptáčika za klavlrneho sprievodu Tatiany Lenkovej. 

Interpretácia Rybárskej zaujala už od úvodne j Händlovej 
árie Rosany z opery Florldante a Mozartovej koncertnej árie 
Chlo mi scordi di te, K. z. 505. Obe árie speváčka zaodela do 
boha tého farebného, dynamickéh.o a v.ýra.zového spektra. Po· 
danie Brahmsových piesni O wUsst Ich doch den Weg, Am 
Sonntag Morgen a Llebestreu a vý-beru z Dvof6kovho cyklu 
Plesne milostné bolo skutočne vzorné. Zmysel .pre v9raz a kul· 
tivOIVaná muzlkaHta dali prednesu umeleckú a slohovú čistotu. 
V dl'uhej časti sv.ojho prog·ramu spieva la Rybárs ka na jprv Su
choňov cyklus na verše P. Stillchu PohJad do neznáma. Bolo 
potešen!m sl edovať, s akou istotou lntertpretka odvl ja prlznač· 
nú suchoňovskú melodi,ku a s ak9.m v9razov9m a farebn9m 
bohatstvom dokáže vyklenúť melodickú frázu. Na zá'Ver svojho 
vystítpenia ,predniesla slávnu áriu Mimi z Pucciniho Bobémy 
a Bolero Eleny z Verdiho opery Slcllske neipory. V oboch 
áriách plne odkryla svo ju spevácku vy.spelost. Rybárska je 
speváčkou krásneho silného a s9te farebného hlasu schop
ného a•ko vyklenutia nároč.nej melodickej frázy, t ak jemnej 
minia~úrnej drobnokresby. Možno očakáv·ať, že s.peváčka splni 
i najťažšie umelecké úlohy, ktoré sa budú od nej požadQIVa(. 
Ľubomlr Seidl hral najs kôr Sonátu f mol pre klarinet a kla

vlr, op. 120 ). Brahmsa. jeh o interpretácia iba čiastočne vy
stihovala celkové rozvrstvenie určujúcich hudol>ných sil v tej· 
to s kladbe. Lepšie sa Seidlovi darilo v Capricciu pre klarinet 
sólo H. Sutermeistra a v Solo de Concours pre klari·net A. Mes
sagera. Modernejšia hudobná reč t9chto skladieb lepšie vyho· 
V·Ovala umeleckému naturelu mladého k•laronetistu. Obe diela 
podal vo vtipne j interpretácii založenej na dobrej technike 
i v9razovosti. 

Dľ~a 27. 5. 1983 sa konalo absolventské vystúpenie basistu 
Jána Galiu z triedy prof. Idy Cerneckej. Ga lia sl vy,bral pre 
svo j recitál náročný program z árii a piesni niekolkých š tý· 
tových obdobi. Už úvodná ária z oratória )udAl Makabejský 
G. F. Händla svedčila o spevákovej mimorJadnej disponova
nosti, jej podanie malo dramatický akcent i melodický ťah. 
Rovna•ko Beethovenovu pleseň In questa tomba oscura zo sláv· 
nej zbierky 63 piesni na ten Istý text Canpan·!h.o básne podal 
a bsolvent s presvedčiv9m zdôraznenlm jej pochmúrneho ob· 

V máji roht.o roku oslávil svoje sedemde· 
siatiny v p lne j životnej pohode a vitalite 
dlhoročný významný košický pedugóg, ale 
aj sól'ista a orchestrá l·ny hráč, profesor Fer· 
dlmtnd Glnelll. Najhlbšiu brázdu vyoral ako 
profesor husr.ovej hry na košickom konzer· 
vatóriu, kde vychoval 34 a•bsolventov. Z je· 
ho bohatých umeleckých i životnýc.h skúse
nos t! však čerpali aj ďalš! poslucháči v t ri e
de komornej hry, súborovej h ry, zborového 
s pevu, orch estrálnej hry, v náuk.ke o nástro
joch, dejinách a literatúre sláčikových ná
strojov. Casta tiež ú·činkoval ako člen 

porôt sláčikových súťaž! a inštruktor uči1elO'V ĽSU. 
Ferd·inand Ginelloi sa na rodil v rumunskom Temešvári, no od 

svojich štyroch rokov ži je v Košiciach. Desaťročný dochádza 
na Mestskú .hudobnú školu k učitelke Irme Székelyovej, neskôr 
prechádza do triedy Ladis lava Drumára, odchovanca budapeš
tianskej Hudobnej a kadémie, kde bol žiakom francúzskeho 
hus Ji.s tu Emila Barého. Dalšlm Glnell iho ,pedagógom bol )ind· 
i'lch Feld v Prahe a neskôr - znovu v Hud&pešti - Tivadar 
Országh. 

Pedagogic ká činnosť jubilanta sa datuje od roku 1935. Para
lel·ne sa však stretávame s jeho menom na konceťtných pO· 
diách i v rozhlasovom štúd iu , kde a•ko sólista vy stupu je s roz· 
s iahlym a náročným repertoárom. Najväčšiu ak.t ivitu v tomto 
smere vyv! jal od oslobodenia do roku 1953, kedy sa stáva 
členom koš ického rozh lasového orchestra, avšak bez toho, aby 
prerušil svo je pedagogické pôsobenie. Na k ošickom k·onzer
vutór·iu pôsobil Gine lli až do minulého roku, ke dy odišiel 
na odpočinok. 

Hoci ·Ginelliho ovplyvnila predovsetk9m francúzsko-maďar· 
s ká hus!ová škola, neprisahá na n ijakú metódu a.ko jedinú 
a spasitelnú. Každá škola môže - podla je ho slov - byť 
dobrá, ak sa a,plikuje dôsledne. Osnovy sú pre všetkýc h žia · 
kov roVIna ké, pedagóg vš81k mus i ku každému žiak.ov i pristu
povať individuálne. Po dlhoročných skúsenostiach prof. Gi· 
nell-i tv·rdl, že nie je s právne, aby vyučovacia prax konzervu
to ristov prebiehala na ludových školách umenia - tu sa bo· 
rie často formálne a miňa sa teda c ie lom. Mala by sa vyko· 
návať na konzet·va tóriu u pedagóga hla·vnéh o predmetu. Spo
menuli sme len zopár z podnetnýc h myš lie nok Ferdinanda 
Ginelliho, kto rý naďalej živo sleduje hudobný žľvot a problémy 
hudobnej pedagogiky. 

So žiakmi profesora Ginelliho sa s tretneme na najrozlično j· 
š!ch postoch do ma i v zahranič !. Pôsobia ako sólis.ti, orches· 
trálni hráči , učHelia i riaditelia l udových škôl umenia. Všetci 
radi spomlnajú na svojho obe tavého a zanieteného profesora: 
svedčia o tom a j desiatky lis tov, z ktorých va nie ďcta a vďač· 
nost. ROMAN SKltEPEK 

sa.hu. V Grei!aninovových a Cajkovského piesňach sme mohli 
len uvltaf, s a·kou v9razO'Vou kultivovanosťou spevák. prednie
sol ich zasnenú ·romant>ickost. Interpretáciou cyklu Styri ples· 
ne l Dib6ka preukázal Galia schopnost postihnúť i jemnú 
lyrickú miniatúru. Na zá>Ver zaspieval áriu Flltpa z Verdiho 
Dona Carlosa, kde jedinečným spôsobom .vyklenul skladatelo· 
vu melodickú i dMmatiC'kú frázu, a áriu Basllia z Rossiniho 
Barbiera, v k torej opä( uká~a.l v najlepšom svetle všetky svoje 
h lasové možnosti. Skoda len, že plne nevystlh ol zvláštnu 
.,intri,gáns.ky komickú" povahu tejto árie. Piesne a árie pred
viedol Galia za vzorného klavlrneho sprievodu Katarlny Dib6-
kovej. Galia zau'jal sústredenou údernosťou svojich tónov. Má 
vefký, k ·hrdinskému výrazu inklinujúc! bas, s ktorým je schop
n9 dosia,hnuf oza jstného účinku v9ra zu. Spieva s neobyčajnou 
technick.ou Istotou a n adhladom, ktor9 mu umožňuje preko· 
naf l tie najťažšie úskalia, ktoré mu jeh o part kladie. 

MILOSLAV BLAHYNKA 
Dňa 10. júna 1983 ukončila absol•ventským koncertom v Di· 

V6delnQIIIl štúd·iu VSMU svoje štúdium kla-vlrn ej hry na VSMU 
Eva RebrGvá z triedy odb. as. I. Paloviča. Absol-vent ka sl pre 
svoju diplomov·ú prácu pripravila š týlovo rozsiahly program, 
v ktorom sa prejavila s kôr ako pedagogický typ k laviristu. 
Takéto zameranie sa stalo určujúcim aspek•tom pri hodnoteni 
jej výkonu. V interpretácii Preltidiá a ftigy d mol J. S. Bacha 
sa Rebrová opierala o št9lovo čist9 prednes. Prelúd ium sta· 
vata n a pra'.'idelnom rytme s vy;z;dvihnutlm partu ! !I'Vej ruky 
a použitim terasovite j dyorramiky. Beethovenovu Sonátu D dur, 
op. 10, i!. 3 poznačila vo velkej miere nervozita, pre javu júca 
s11 v mnoh9ch nepresnost!aoh najmä v prvej časti ( Presta]. 
Potom - zrejme v dôsledku snahy prekonať technické P.rob
lémy - sa zn!žila pozornosť Interpretky na oblasť výrazu 
(snáď s v9nimkou pomalej časti). Tým sa sonáta ochudob· 
nila o vnútornú dynamiku a n apätie, vyrastajúce z beethove· 
novskej evolučnosti. Dalšie dielo - Fantáziu f mol, op. 49 
F. Chopina podala Rebrová už značne uvo!nene jšie. Celk·ove 
lepšie zaipôsobila absolven tka v druhej časti večera - v Racb
maninovovej Elégii, op. 4, i!. 1, no najmä v Prelťidlách C. De' 
buuyho, kde velmi ptljemne prekvapila: v 5 kusoch z prvého 
zošita velmi plasticky pretlmočila !l]yšllen.ky a nála dy týchto 
kompozloil. Záverečné Dva rumunské tance, op. 8/a Bélu Bar· 
tóka vystavala E. Rebrová na zložke rytmicko-metrickej, pri
čom nestrácala zo zrete!a ani oblasť dynamiky jednotlivých 
melodických úsekov. JURAJ DOSA 

kí U· i] 
Di'la 19. jfila 1983 oslávil svoje 70. na r·O· 

denLny profesor akordeónove j h ry na Kon· 
zervatóriu v Košiciach Imrich Skripko. Oslá
vil ich v plnom zdravi a v plnom n asaden! 
v pedago.glckej činnosti. S menom profeso
ra Skripku sa spája pečiarok existencie 
ako rdeónového oddelenia na konzervatóriu, 
jeho založenie a r ozv·oj. jeho vyše 30- ročné 
pôsobenie na tett·o §kole malo podstatný 
vplyv n a s lovens ké interpretačné umenie " 
oblasti a kordeónovej hry, akordeónovej pe
dagogiky a metodiky. Vychoval celý rad vy· 
nikajúoich absolventov, z ktorých mnoh! 

dnes zastáva•ú významné funkcie v hudobno-spoločenskom 
dian!, sú .ped·agógmi na konzervatóriá ch a rudových školách 
umenia, hudobnými kritikmi, dirigentmi a riaclltelmi. Pre 
ilustráciu hodno spomenúť mená, ako sú A. Cuchranová, M. Di· 
kánová, I. Ruslnko, V. Cuchran a mnoh! ďalši. 

Profesor Imrich Skr ipka ziska! základné hudo bné vzdelanie 
na StAtnom sle·peckom ústave v Levoči. Neskôr sa stal členom 
.,Hudobnej komory" založe nej v roku 1939 v Bratislave. Hu· 
dobné vzdelanie si ďa•le [ rozšlril litúdiom v Bratislave, kde 
úspešne absolvoval štátnou závereOnou skúškou z hudby. ju
bilant pôsobil a·ko korepetltor i ako učitel hudby v Spišske j 
Nove j Vsi a v Krlifovskom Chlmci. Od roku 1934 rozvljal 
mnohostrannú hudobnú činnosť v Michalovciach. Svojou prá· 
cou sa vo velkej miere pričinil o pozdvihnutie hudobného 
a kultúrneho žlvO'Ia v meste. Imrich Skt'i·pko sa už v Michalov· 
ciach stal a k9msi pľ'Vým pionier.om akor deónu a po presťa
hova nl sa do Košic pri ja l miesto profesora ako rdeónove j hry 
na jp!lV 111a Mestskej hudolmej škole, ne~kôr na Vyššej hudob· 
n ej Š'kole premenova'!lej v ďalšom obdob! na Konzel'vatórium 
v Košiciach. Pedagogic ky ·pôsobi v Košiciach od roku 1952 
a za tú dobu vychoval vyše 60 absolventov. 

Dnes čast o spomlna n a ťažké začiotky tohto odbor u. Spoml· 
na na nedostatok literatúry, n a nedostatok kv a<lltných nástro
jov, na to, ako musel vychádzať z klll'v!rnej lit era tú ry. 

Velký podiel má profesor Skripka na roZ>Voji a kordeónove j 
lite ratúry. Ako dôvernlk Slovenskej a Sovietske j kni·hy spolu· 
pracova l s vydava.tel stvami a prichádzal clo styku s novými 
pôvodnými skladbami pre akordeón, ktoré uvádzal do života 
prostrednl<:tvom svojich študentov. 
Cinnosť profesora Imricha Skripku sa na Konzervatóriu 

v Ko!Hciach neobmedzovala len na pe dagogic kú oblasť, ale bol 
a je dodnes a·ktlvny v politickom a spoločenskom dian!. Bol 
dlhé roky predsedom ZO KSS, funkcionárom ROH a zastáva 
významné funkcie v ústrednom v9bore Zvl!zu slovenských in· 
va lidov. Za bobatú pedag.og!ckú, politickú a spoločenskú čin· 
nosť jubilantovi ude lH! kra jské a mestské orgá,ny viackrát pa
mämé medaily a vyznamenJnia. VLADIMIR CUCHRAN 

Slu!;nosť, ak nie trochu aj zl ozvyk kaže pripomína( 
si výročia významných postáv hudobnej histórie. Deje 
sa tak rozličnými vhodnými i menej vhodným i forma
mi; u televízii najčastejsie medailónmi, profilovými r e
ldcianlt alebo - ako sa to sta l o 18. V l . 1983 - formou 
,.póuodne; t el evíznej dramatickeJ kompozície o detstve, 
m l adosti " diele národn(ho umelca MikuldSa Schneidr a
Trnavského" . Reldcia mala ntlzou SOLO PRE CANTUS 
FIRMUS. Na úl ol!u pripomenúť 25. uýr ol!ie úmrtia jed· 
n(!ho zo spoluformouateľov nase; narodnej hudby su 
podujala Hlavná r edakcia vysie l ania pre det i a mld
cle ~. 

z hladi ska tvorivých postupov pomerne mdlo ndpadltý. 
Zrekapitulujme si niektoré sekvencie z tejto dramatic 
kej kompoztcie: scéna o výbere k r stného mena {je to 
skutočne dô ležita informacia pre pochopenie životne j 
cesty umelca? J, ol!arenle verklikarmi ( véelku vydare
ný napad}, výber povolania, nepodarené stredo~kolské 
St údia ( modelova situácia rozčúlených a prekvapených 
rodičov J, St údium na Krarovskej uhorskej akadémii (po
merne násilné ukážky "sťaby Studentských strastt i ra· 
dos tt" J, t vorivé spory s profesor om ( ktorého divák am 
neuvidl J, st údi á vo V i ed ni a Prahe a na zdver - kruh 
sa uzatvdra - opä( scéna o výbere mena, tentor az pri · 
jlma umelecké meno Trnavský. Spojovactm l!ldnkom 
medzi týmito sekvenciami bol Schneider-Trnavský v úlo· 
he "moderátora" , takže v~etko mohlo plynú( od úvodu 
k isMmu zavŕ!ieniu na plesovej scéne počas martinských 
oslav. Predsa sa v~ak divák nemohol ubrániť poc itu sta
tickosti a f ormalneho radenia úsekov zo života sklada
tela. Niektoré zo zdramat izovaných sekvencl,l - napr. 
o výbere mena či voľbe povolania - bol i zbyto,čne r oz
vláčne, opisné u neprldavali nič k obrazu umelca a k je· 
ho skladateľskému vývoju. Ti eto prvky nam napokon aj 
najviac chýbali v pasme, ktoré z nepochopiteľných do · 
vodou obsahovalo iba zopar piesn! z jeho tvor by. AJ 
keby ich bol dvojnásobok, bo l o by to pomer ne md l o na 
hodinvú (l J reláciu nielen o detstve a mladosti, al e a j 
u diel e, ako to tvorcov/a naznačili. Mimochodom, pra
ve scény, kde zaznieva ženský hlas ·so sprievodom kla· 

víra, patrili medzi najpôsobwej!iie úseky. Podobne svle
ío p6soblla satirlcka doboud pesnička·travestia "o ka
nape" v ndrel!í a v podan! " juniora" Mlkula~a. Pok/al 
ide o herecké výkony treba kon~tatovaf, že zdsluhou 
režiséra Branislava KrBku mali punc istej striedmosti, 
najmä civilný prejav V. Blahu v úlohe majstra Trnav
ského bol adekvátny. Už menej prirodzene pôsobili pos
tavy mladých Studentov, s ktorými sa mladý Schneider 
stýkal. Scéna Otta Sujana a kostýmy Stefdnie f urd!io
t•e; - v duchu velkých inscendci! - ,spll!ali iste pred
stavu d lvdka o dobe, v ktoreJ M . Schneider-Trnavský 
žil. 

Celkom na zdver sa žiada poveda(, že informační! 
nasýtenosf reldcie nesplňala kritérid ndročnejSieho di
vdka. Chýbali údaje o ďal!iej tvorbe, takže obraz tvor
cu množstva piesn!, organových, zborových d i el, ale l 
symfonlckef. a komornej hudby nebo l úplný. Z toho usu
dzujeme, že r el_9c/a bola chystand hddam pre niUl ve · ' 
kouý stupe1!, ako to signalizoval vysielac! l!as l sobota, 
20,05 h (IJ, ll. program ) . Navyse, l. program .silne kon
kuroval americkým filmom Legenda o velkeJ ceste 

Autor scendra a súčasne a; nametu Rudolf Kaztk sa 
r o?.ii:Jdul pre tú najzrozumilr!ľnej~lu fo rmu, zohladi!ujúcu 
mladého adresata relacie. Tak sa to aspoň zdalo na za
l'iatku programu. Keďže programovd noticka u časopise 
upozornila , že reč bude o detstve a mladosti umelca, 
nemôžeme uinif autora, že "prlbelz" končí približne v ro· 
ku 1904. Narqdný umel ec M. Schneider-Trnavský (hra 
l!o V . Blaho, v mlad§om vydan! P. Rúfus} vystupuje 
u ú/alle spomienkového sprievodcu jednot livými etapa· 
mi suojlro života. Výber fiktlvnycll epizód zo života, aJ 
keď scenarista re!ipektoval historický čas, bol v!iuk 

s R. We/chovou. Tdt o výl!itka ide plne na vrub Hlav
nej redakcie programu. Podla nd~ho ndzor u rel dcia r oz
hodne mala maf premiéru v Inom vysielacom l!ase, pre 
Iný okruh televtznych divdkov. Tam by iste na!ila pat 
ričný ohlas a splnila by svofe poslanie - primeranou 
formou nal!rtnúf dramatickú skicu z tvorivých začiatkov 
nd~ho " krdra piesn!". MESKA PUSKASOVÁ 



K sedemdesiatinám zaslúžlllo umelca Ladislava Holoubka 

ZASTAŤ PRI PRVOM LETMOM DOJME 
Nemalo by sa hovoriť, že pre 

niekoho život začlna a konči hud
bou. Taký človek by nemohol byt 
naozajstným umelcom, lebo tam, 
kde umenie prestáva tlmočiť po
stoj čl oveka, prestáva mat aj svo
ju oznamovaciu funk ciu a stáva 
sa len hrou, sebauspokojovanlm, čl 
samoOčelom. Každý skutočný um e
lec je nim preto, lebo svojim ume
n im dokáže sprostredkovať n iečo, 
,čo má životno pla tnost, niečo, čo 
vlastne sto ji mimo umenia, ale ča 
sa usilu je prostrednlctvom umenia 
stvárniť, vyfadrlt a tlmočiť. To pla
ti l vtedy, keď sa umelec zdun
livo priamo ponára len do svojej 
činnosti. Táto oddanosť však v sku
točnosti je skôr dôkazom t oho, že 
umelec vldl v umeni vtac e k·O he
donlcko h ru s médiom. Ten, kto 
chápe umenie ako zrkadlo života, 
ad{o vyjadrovacl prostriedok vlast
ného názoru, sa právom Identifi
kuje s umenlm a s umeleckou čin
nos ťou, lebo akokolvek sa napri
klad hudo bný skladater zahlbl do 
rlše tónov, nestráca sa v• ne j, le
bo rozoznáva tu viac ako Iba ro
bezné vlnenie zvuko v; snaž! sa do
týkať Ich prl bo jom brehov kon
krétneho a plného život<a. 

Ladislav Holoubek bol čl ovekom, 
u ktorého nikdy nemohla vyvstať 
rozpačitá otázka, čomu sa má v 
živote venovať. Narodil sa pre hud
bu a mienil 1'\ou žlt. To mu bolo 
jasné od Otleho detstva: Ked sa 
dos tal na bratislavskO HudobnO a 
dramatlckO akadémiu, preja voval 
sa už a ko velmi pohotový klaviris
ta. Klavlr mu bol spočiatku naj
významnejš lm sprostredkova telom 
tl'adlcle hudby; je j sa zmocňova l 
.,prelúskanlm" najzák ladnejšej li
teratúry, ktorú si osvoj!.! už v mla
dlckom veku a ktorá sa staln je
ho neodmysli telným duchovným 
ma jet kom, z neho vychádzal, na 
ňom budoval formujúc svo j na j
vlastnejšl umelecký svet. Jeho ver
ká Improvizačná zručnosť a zálu
ba vo vornej hre mu pomáhali 
spon tánne rozšlroV'ať sl ume.lecký 
obzor a dotvárať ~rzenál akllvnej 
tvorivej predstavivosti. 

Mladý Holoubek sa pritom in
tenzlvn e zau jlmal aj o iné druhy 
umenia, predovšetkým o llteru to
ru, ale a j o výtvarné umenie, kto
rému sme sa spoločne venovali po
čas šiestich rokov, čo býva l ako 
študent v našom dome. Okrem roz
hodu júcich podnetov a poznatkov, 
ktoré čerpa l na akadémii, dopl
nil sl svo je zn6los tl o svete ume
nia a hudby a i mimo školy, využil 
ti ež v najkladtne jšom zmysle ln~pl
rácle, ktoré sa mu ·ponúkali v na
šom dome, č1 to bQIII rozhovory s 
mojim otcom - hudobným skla
datelom Alf.' '1drom Albrechtom 
- o fllozo kých otázkach ži 
vota a umen1 a, alebo kontakty s 
osobnosťami , čo navštlvll i môjho 

'otca, v prvom rade s Bélom Bar-
4ókom, Ivanom Ballom, Gustávom 
Korlčánskym , Eugenom Suchoi'lom 
a mnohými inými. 

Už a ko teenager bol Holoubek 
dok onale informovaný o dobovom 
hudobnom dlan i, poznal diela eu
rópske j hudobnej moderny, a ko l 
novodobé t rendy Interpretačného 
umenia. Azda netreba ani sporn!-

nať, že sa ochotne aktlvne zúčast
nil mnohýah koncertov, ktoré mOj 
otec dirigoval. Hral napriklad čem
balové continuo v Bachových Ma
túšových pašlách, kde mail mož
nost ukázať sv·oju mimoriadnu po
hotovosť, ked zlstll, !e ladenie 
čembala •bolo presne o velkú 
sekundu nl!šle ako organ. Na ver
ké prekva penie tenori stu Antona 
Dermotu dokázal bez zakollsanla 
tra nsponoVIB.f čembalový part všet
kých l!'eclta t!vov do žlad11cej tóni
ny. 

.Snlmka: z. Mlná~ová 

Inšpirácie a podnety, ktoré Ho
loubek čerpal z tnformácll o sve
tovom a domácom umeni, pri jal 
akthme, ale nikdy sa nenechal vy
kolajit z vlastnej l!nle. Bol vždy 
kritic,ký a prijal len to, čo vedel 
umelec·kY bez zvyšku pretaviť a 
zladit s !Vlastnými ciel-ml a ume
leckými predstavami. Vysoko sl 
vážil hodnotu tl'adfcle, ktorej vý
razové možnosti nikdy nebol o
chotný zam~nlf za otázny alebo 
neoverený experiment. Nezlavll 
nlkdy zo svojich postov, ku ktQ
rým sa dopracoval poctivou prá· 
COU a ú!lrlmným umeleckým !>na
ženino. Každá zmena a každý vývoj · 
vloastného štýlu sa preto odohrá
vali výhradne evolučným pribra
tlm nových prvkov s nadobudnu
tými zlad1tellnýml prvkami. Na 
tomto fakte nemenl ani okolnosť, 
že ako dirigent, ktorý velmi za· 
včasu začal svoju dlrlgentsk11 čin
nos t, mal II'M\l!nost tvorivo sa obo
znamovať s najrozmanltejšlml pre
Javmi hudobného umenia: s ope
retou, baletom, operou, ale a 1 so 
symfonlokou tvorbou rôznych čias, 
š týlov a charakterov. 

SkladOibné majst·rovstvo Holou
bek chápal v!dy ako neodmyslltel
nú s11časf umenia v jeho neodde
!Ltelne j nacLvä~nostl na tradlclu a 
napokon a.ko žlv11 organickú po
trebu umeleckého sebavyjadrova
nla. To však v žiadnom prlpade 
nemožno stotožňovať ani s tradi
cionalizmom, ani s konzervatiz
mom, lebo Holoubak nikdy nepo
važoval na:dVIlzovanle na trad!clu 
:r:a recept 111lebo dokonc·a za ·Vý
slednS' ciel, tradlclu považoval len 
za základ, n;a ktorom možno vy
stavať nový prejaov, nov11 s11stavu 
vyjadrovaclch väztelJ hudobnej ko-

munlkácle v tom zmysle, !e tra
diela musi byt v jej najosvedče
nejšlch čr.tách obsiahnutá vo všet
kom novom, a to nie na spOsob 
obmedzuj11cej Inštancie, ktorá by 
nedovolovala ·prekročlt tel obry-

. sy. Holoubek amalgamizoval mno
ho nových výbojov, vidlme to, ked 
sa pozeráme na vývojový obl11k je
ho diela, ktoré lnvolvuje podnety 
jednak novej vecnosti, výrazovej 
palety expresionizmu, charakteru 
poetickej reminiscencie, pretavo
vaného romantizmu, jednak novo
dobého realizmu, ako l aktualizo
vaných ·podôb opery buffy. Jeho 
dotyky Siahajú daleko, hoci sl to 
priamo neuvedomujeme, lebo to 
na tvzdla.Jenejšle dokázal - podla 
vlastného želania - spájať v oh
nisku v.lastnef palety, s vlastným 
umeleckým obzorom, s neJvlastnej
šlm jeho ja. 

Holoubkova sna·ha byt sám se
bou a neskrývať sa za nadbytočnS'
ml solovaml, prehnanýml nepreclte
nýml gestami plati rov.na•ko pre je
ho skladatelskd, ako l dlrlger.tsk11 
činnost a plati aj pre jeho prak
tický !Ivot. Tak, ako neporzná ne
priamu reč, taktizovanie pri jedna
nl, je aj jeho umelecký prejav 
priamočiary a prostý, bez náznf'.
ku predstler1111la a ozdobnostl, bez 
okrás a vypočttavej raflnovanostl. 
Ako diMgentovl mu Išlo vždy o 
vystihnutie podstaty. Jeho vynika
Júca znalost .diel .....:. dirigoval naj
náročnejšie diela spamäti -, jeho 
neomylnS' cit pri volbe ·adekvátne
ho tempa., jeho pozornosť, ktorou 
ustrážil detail , ako a f ex!IJktnost 
pri realizovan! zá.plsu, pramenili 
vždy z dôkladného poznania par
tlt11ry a zároveň l zo zá!ltkové
ho zvládnutia obsahu diela. Do
siahnutie podstaty mu bolo vždy 
kanečným cielom. Tento ciel ne
mienil nikdy vystupňovať vonka j
~!ml prldavkaml rafinovanou 
stratégiou, ·ktorá ;by azda bala 
schopná umocnlf dosiahnutý výsle
dok u širšieho obecenstva. To, čo 
označ u jeme slovom ,.efekt", bolo 
holoubkovskému sloV'Uiku 'll natu
relu cud·zle, lebo nele!alo na pria
mej ceste, ktorou pristupoval k 
dielu, k realizácii. Holou•bek celý 
svoj život nebol človekom kompro
misu, 11stupku a diplomacie ani 
v umeni. No ani v živote - žlal, 
nie vždy v svoj prospech. Holoub
ka treba dobre poznať, aby sl člo
vek uvedomH jeho velké ?udské 
hodnoty, teho t1prlmnosf, čestnosť 
·a vernosť. Ani svojim umeleckým 
prejavom sa nikdy nel!škal pri jl
matelovl; ten, kto chce poznať 
opravdivé hodnoty jeho umenia, 
musi sa k nemu prlbllž:lf viac, aby 
napokon zistil, !e je takto lepšie 
odmenený ako .pri prvom letmom 
dojme. Nie každé umenie dokáže 
vy jsť v 11strety a zlskaf svojho prl
jlmatela - čo často ani nezaruču
je trvácnosť do jmu! ' - na prvý 
pohlad. Umelecká práca Ladislava 
Holoubka, ktorťí VY·kanáva.l počas 
polstoročia, sl zasluhuje, aby sme 
ju ponlmali a.ko neodmyslltelnt1 
sllčasr slovenskej hudobnej kultU
ry, zasluhuje si, aby sme jej Išli 
v t1strety a aby sme sl uvedo
mUI v plnej miere jej hodnoty. 

JAN ALBRECHT 

Mafistický útok 
na diváka? 

Na jl ep~ou obranou je vra j útok. Z tohto predpokla
du pravdepodobne vychádzal l zas!. um. Milan Nova«, 
ked v tlačenom programe •k OPERE MAFIOZO, ku 
ktorP.j nupfsal hudbu, s a náležite .poistil sloV8'llll: 
" . . . Opera mafiozo je votilpná 11 m11dra. A pritom ko
mediálne blázntová. Má to však háčik. DUdla by ma
li mnt :lnznamenané v občl·an'skych preuka:ooch: Tenoto 
občan má/nemá zmysel pre humor . • . kto tot!'! ne
má zmysel pre humor, nemal by vObec Ma.floo:a vi
diet. Vlastne by vôbec 111ema1 chodlt medzi ludl .. . ". 
Držme 58 zatial tónu taketto nadsádzky - verme, !e 
tieto slová vôbec boli myslené ako nadsádzka, potom, 
ak opúšta publikum sálu brnenskej Reduty po zhlla·d-

. nutl tohto dvo jdielneho muzikálu so zmiešanými po
citmi, je chyba v divákoch samých . . . 

Ale vážnejšie. Týchto otáznikov a zádrhelov je v 
brnenskej inscenácii, ·ktol'ú pripravil stbor apevobry 
Státneho divadla, viac než dosť a Ililektoré spoč!va·fťí 
už v diele samotnom. Autor ·textu, sofiJský draoma.turg 
Vasil Stanllov, a koniec-koncov i Bra·tlslavčan MllaD 
Novák predsa len precenil! operný rozhlad pri61Iler· 
ného diváka tým, do akej miery oei.tovali, resp. para
frázovali Bizetovu Carmen. Použitie Blzetov~ch noto
ricky známych melódlt z l. a 2. de)stva snáď e§te 
svo je poslan ie pln i, ale výber - a to pomerne raz-

l 

slahly - sekvencii z de~·va tretieho a §tvrtého 
l s reclt&Uvnyml ,pasátaml predpokladá predsa len 
di'Vá·koa el'udov!lllejšleho na opernom poll. Skrátka U, 
k·tórl o Carmen vedia Iba to, že exi9tuje, nemôžu zá
konlte vy.clliU'tnat všetky nu'ansy situácii, a to nielen 
z h(adlska rýdzo hudobného, ole l z pohladu vývoja 
deja. Dá sa Iste mmlletnut, !e d1'Vák mMe sledovať 
det 1 bu náležitého vedomostného zázemia. Roo:hod
ne však, čl u! sa mu potom muzl·kál ·páči viac elebo 
menej, ochudobnený je. 

Z hladiska dram&tlockého toku nie je Opera mana
zo sotavaná v Ideálnych -proporciách, pŕedovšlrtkým 

. v zá-verečnej trettne (pri dlhých cltáaláoo Bizeta) 
temporytmus pová!lwo chraane. Ani vzájomné .,vy
vra!denlew nekť>runuje dielo naltyydarenejšle. Nová
kava hooba sa sice dobre počliva, ale prll!Vdepodobne 
!Iadny evergreen z net newntlme. Vlastné brnen~é 
na§tudovanle vlelky otéznlky ešte zvS'TazňuJe. 

.,Mat nadhlad nad vecou,w 7Nl6dnuf polohu paró
die a pJ.ne vy.hovtef l po!llfdavkám ll1oh maflstlokého 
prlbehu sa ~lne bez 7JVy!ku nepodarilo nikomu. 
Najvydarenejlle ollvll srojho Ollvettlho, asistenta 
réž:le, Jladftcb Svltalc.. 

( Pokrocovanle na 7. str. 1 

TV R 
LADISLAV HOLOUBEK 

GENE:ZIS, kantáta na báseň Milana RO.fusa pre basba
rytón, mieianf zbor a velkf orchester 

Ku každému umelcovi pristupujeme cez tie dotyky 
s jeho dielom, ktoré v nás zanechali trval11 s topu. Ne
vlastnlme vo vedo mi kom,plexný ,.image", Iba útržky 
z neho, no nesmierne dôležité pre náš postoj. Ja si na
priklad jasne pamätám Hatrfkovu brilantnú analýzu Hp
loubkovej opery Profesor Mamloc.k: nevidel som ju, no 
reč o nej sa ml nestala "prameňom nedorozumenia", 
čfm v spoojitu sti s hudbou často býva, ale naopak. Po
tom som sa u~il o tvorbe skladatera, predstavujúceho 
vo viacerých smerooh kus histórie našej ná rodnej kul
t11ry, vedel som menova ť jednotHvé opusy, tušiac, že 
ony s11 akosi nielen svedectvom jednej nelahke j, zložitej, 
hladanLm, tápanlm poznamenane j lndlviduálnet životnej 
cesty, ale že odrážajú . a j o becnejšie zákon itosti vývinu 
mladej, od tridsiatych rokov náhle pr!pr udko rastúcej 
slovenskej hudobnej kultúry. To som sl uvedomil ne
skOr, už počúvajúc Holoubkovu štý'lovo t ak roz<pätú hud
bu. Sli'ný citový kontakt som sl našiel k cyk•lu Dcérenka 
moja a kúsok z neho dodnes zvyknem zaspieva ť potl
ohu vlas tnej dcére. Potom ma nadchli Panpulónl, kde 
priam operne buffózny Holoubkov cit plne zarezonoval 
s Válkovou detskou poézl,ou, aby vznlk·lo zriedkavo vtip
né a účinné hudobné dielo. S Inštrumentáln ymi kon
certmi pre lesný roh a hoboj som polemizova l poklal 
tde o organické prepojenie vlastného, z pozdnooromantlc
kej faktúry vychádzaj11ceho štýlu a slovenských idlo mov, 
nepopieral som však Ich spoločenskú potrebnosf v zmys
le obohacova•nla literatúry pre "ok·rajové" ,nástr oje. A na 
koniec prišla Genézls, kantáta na báseň Milana RO.fusa 
pre ba&baryt6n, mieianf zbor a velkf orchester, k~orá 
podivuhodne pospáfala všetky útržkovité a náhodné sto
PY Yo vedomi - zapôsobila na mna nielen ako umelec
ké d ielo sui generJs, ale umožnila mi tiež lepšie po
chopiť človeka-skladatera. 

Každý národ sl nado~šetko, noielen v piesňach, po
vestlach, zvykoch, predmetoch, ale až ltdesl v kolektlv
nom genotype ucho váva svo ju históriu, svo j vznik. Má 
hrdinov a slávne ud81lostl a charaik'teristic·ký, sebe vlast
ný ,.osudový" znak - v ~om našom slovenskom ešte 
bolo vari až prlhojne malosti a ústrkov: no ak by sa 
pfsall dejLny práce, ako podotkol v Dúcha nl do pahrieb 
V. Mináč, vtedy sa nemáme za čo hanbiť, ani za krpce, 
ani za murársku ,.kelňu", či drotá rsku nošu. Ibaže ne
priaznivé podmienky dlho .podlamovali vnútornú silu 
celku l jeho najlepšieh duchov a a j medzi ta lentovaný
ml hudobnlkml nájdeme ri.a to bolestne vera prikla
dov - stači spomenúť J. L. Bellu. Such01'\ov Zalm zeme 
podkaropatskej sa svojou jedinečnou hudobno-emotlvnou 
·S~lou stal symbolom celej tej minule j biedy a strádania. 
Potom prlšl'O "nové ráno" a nim o.pojenl s·kladatelia 
vo svojich kantátach akoby zabudli na históriu , tak sa 
Im žiadalo rozospievať sa, že sploštili celkový obraz . Po 
rokoch sa ukazuje, že sa to nestalo ani tak kvôli aké
musi hudobnému primlt i·vlzmu, že kantátová tvorba päť
desiatych rokov, naopak, mä svo ju intanačn11 svi ežosť 
a hudobn.11 hodnotu, ale že nepostihla - l ydaka jedno
rozmerntm textovým predlohám - pln"Osf rea lity, jej 
prot.lkladmi .vyplnený svet, že neZJmapovala našu slo
vensklÚ genézu, trvanie, prftomnosť a projekciu v jed
notnom umeleckom tvare; že nedosiahla k nadčasovosti. 
Báosnlk R11fus ju načrtol kondenzovane 'a vý·stlžne v zbier
ke Až dozr.leme a skladater Holoubek siahol po tomto 
mimoriadne vhodnom, lebo s akousi pod•vedomou hu
dobnou dramaturgiou riešenom texte v čase svoje j zre
losti, vo chvili, ked po ťažkej cj.orobe pocit!! vnúton íú 
potrebu obz!'let sa spät, sumariZJovat. Ocitol sa Intui
tivne vo zvlá~tnej tónine súhlasu s básnikom a hudobne 
zvýraznil myšlienkový l citový obsah jeho s lov. Povedla 
daklamačne stigestlvne 'vedenej llnle ba.sba·ryton istu, 
sošne a výrazne modelovanýc·h zborov a náladotvorných 
orchestrálnych medzihier sa mu· základným pros tried
kom stala hutnO'Sf vyjadrenia, až aká,si "znaková " cha-
rakterlzác!.a. -

Mo!no poveda ť, že v partitúre n iet ani n~ty navyše. 
od vstupného, zväčšenou domi naruto u k "es priprave
ného monumentálneho oznamu - lebo to nie je výkr ik, 
ale jednoduchosťou omr.aču j11ce sebavedomé ohlásen ie 
toho, o čo pôjde - Genézis až po jeho utv rdzujúce 
záverečné zopakovanie. Medzitým sa odohrávajú hudob: 
ne rozmanito riešené, l ked v jednotnom š týle nesené 
epizódy: obraz sm11rt.ku (symbol minulosti otcov). preky .. 
pu !JlCI ftprtmnostou a pokorou cftenla , obraz cesty ( sym
bol osudu synov putujúcich po bláznivom jarmoku sve
ta). obraz pochodu [symbol práce a od.vahy bojovať), 

smerujt1cl v náznakoch tex.tu už k hrozným vo!novým 
udalostiam, ktorý vystrieda do jlmavý sólový komentár 
sólistu. Vzápätl sa v tempe Marcla rls oluto rozvl ja cen
trálny ob11az (symbol budOcnostl, nádeje, ls~oty, že ,.rod 
pretrvá a sen sa dielom stane"). vrcholiac! v čoraz 
tu'bilóznejšom a grandióznejšom vzopäli zboru. Ta.kto 
prlbll!ne sa odv!Ja Genézts, prl~om Holoubkovl sa pre 
jednO'tli'Vé obrazy podarilo nájsť výst-Ižné hudobné zna
ky, cenné tým, !e v sebe šťastne zlučujú komunlkatlv
nost bezprostredne počutelnt1 s estetickou plnosťou a 
pravdi'Vosfou. Pre štýl, techniku, formu l Intonačne-ob
razný charakter Holoubkovej Genézis celkť>m plati Mo
Jasova formulácia, ž:e umelecké dielo te ,.šťastnou dla
lektlt'kou jednotou banálneho (známeho l a originálne
ho". Celé hudobn1kovo gesto s11zvučl nielen s textovou 
predlohou, ale aj s člmsl na§ským, ·pr~rodzeným, tradič

ným. Zároveň sa Holoubkovl podarilo realizovať azda 
aj nechtiac dvojlt11 metaforu - lebo Ide o neho samého, 
jeho vl8'S'tn11 p11f, l o dejiny spoločenstva. Táto dvojplá
novosf prldáova na hodnote dielu, ktoré .po rokoch opäť 
potvrdilo životaschoponsf .kantátového žánru, prišlo 
v prB'Vý čas a pádne zap0sob1lo. Môže sa stat tlel! tnšpi
rujQclm prlk1adom a•f pre Iných autorov svojimi oporný
ml bodmi jasnej koncepčnosti, vn11tornej za!ltostl témy, 
výberu predlohy obecne platného, závažne celistvého 
charakteru, t\prlmnou nehlad111110stou hudobne1 reč1, re
latlvnou nezávlslosf·ou štýlu k celkovému umeleckému 
vyznaniu. A u! niW!dy - o tom som .presvedčený -
bude toto dielo fungovať v kultúre ako pôsobivý obraz 
toho, a-kl sme boli a ak! sme, bude v nás popri estetic
kom t\člnku vzbudzovať pocLt nie zbytočnej, márnej a nie 
bezv9znamnej slovenskej hlstonlcllty, pocit hrdosti. 

IGOR PODRACK"r 



Reflexie o XX. jubilejnom MTF Zlatá· Praha 
- ROlK 

"Obrazovka slúli poznávanlu a cíorozumeniu medzi národmi" - a ttmto tra
~ičným ,programovým mottom vstúPil ul do svojho jubilejného XX. ročnlka me
dzinárodný televlzny festival Zlatá Praha (1.-9. 6. 1983) . V dramatickej i hu
dobnej kategórii sa na ňom ztičastnllo 39 televlznych organizácii z 34 krajin 
celého sveta, hudobnti ponuku tvorilo pritom ~6 programov. Hlavným kritériom 
pri hodnoteni prezentovanej produkcie bola a~uálnost' námetu i spracovania, 
zobrazovanie problémov dnelnej spoločnosti; ako cenn ti devlzu v náplni tak
mer vlietkých programov treba vyzdvihn6.ť vieru .v pozitlvne hodnoty človeka. 
Sedemčlenná medzinárodná .jury udelila hlavné ceny takto: cenu Zlatá Praha 
zlskala Cs. televlzia s hudobnou drámou Premeny Prometeove; cenu Intervlzie 
program sovietskej televlzie Mravinskij: Piata symfónia Cajkovského; pri prlle
litosti 30. výročia Cs. televlzie mimoriadne udelili cenu hl. m. Prahy, a to hudob
nej dráme belgickej televlzie Balada o vojakovi Johanovi. 

a~ ~ 
Záber z 3. časti programu Cs. televlzie Premeny Prometeove, ktorý zlskal Zlatú Pra
hu. Zdeni!k Rehor ako Atbert Einstein, tilohu spieval Václav Zltek. 

Námetová, estetická a najmä žánrová 
pestrost - to snáď možno vysloviť ako 
prvoradé charakteristikon tohtoročnej 
Zlatej Prahy. Nenašli by sme azda 'ani 
jediný žáner, ktorý by sa opakoval vo 
svojej klasickej podobe, poč!na·júc tele· 
v!znym medailónom, záznamom z kon
certu, operou, baletom, populárno-nliuč-

[ Do·končenie z l. str. J 

viac vkusu ako kedysi sa prejavuje v 
ubliekani, dyzajne, bytovej kultúre. No 
ekonomický potenciál nášho štátu; jeho 
kultúrne tradicie i nallehavost socialis
tického ideálu sú také obrovs-ké, že sa 
nesmieme uspnkoiiť, musime chcieť viac. 
Dveľa viac ... Osobne som presvedčený, 
že v najbližšich rokoch na úseku výcho· 
vy, ale uj profesiálneho hudobného ume
nia silne s·túpne tlak .na kvalitu, ktorá sa 
s·tane prioritným hfadlskom. Kvalitu v 
tejto súvislosti chápeme, prirodzene, v 
jej ideovo-estet ickom súlade, komplex
nosti. 

Napriek vállmu optimizmu mám pocit, 
že, nérol!ný postoj k hudobnému ume· 
niu, očakávanie bezproblémovosti, ba 
niekedy al bezduchosti a•kosi stále pre
vléda. Ako sa to jav! vém - z postu 
kultúr.neho politika, máte zaiste Ietlií 
prehlad. 

- Rúky sa v rozhlase podlelam na 
.prlprave relácie Dialógy s hudbou. Ne
ve ri li by ste , a le môžme dokumentovnť 
zllujem i celkom prostých lud! - ro
botnikov, .družstev.nikov - . ktor! nám 
pišu nadšené ohlas y. Sú to u rčite skor 
prvé last ovičky ako všeobecný jav, ale 
dôležrité je, že c !tiť pozitivny trend v 
hudobnej orientovanosti ludL Rozhlas 11 
TV tu neraz zustupu jú to, čo, žia r. viaz
ne na stredných školách všetkýc h ty 
pov a čo a ni pripravovaný nový školský 
zákon nezakotvuje - estetickú výchovu. 

Dá sa tu elite niečo urobiť? 
- Napisa l som •rad lis tov popredným 

č init elom, v ktorých upozorňujem na 
nevyhnutnosť cibrenia esltetic·kého clte
nia, na potrebu hovoriť mladým o ume
leckých hodnotách, or:lentovat ich v zlo
žite j a c itlivej problematike Ich hierar 
chizác ie. Dostávam však a i protiargu
menty. 

To sa divlm - kultúl'IJia necitlivosť ro
bi spoločnosti velké lkody, lebo sa pre
náša i do etickej sféry. 

- Treba údajne ešte zvýšiť podiel ra · 
cionálne j výchovy, matematiky, a pod., 
tak. ako to vyžaduje technic·ká revolú
c ia. Prosim. Ale jedno je is té - bez ci
tového, kultúrne rozhfadeného, esteticky 
vnímavého, výborne v s ebe zorientova
ného č lov eka vysoké spoločenské ideály 
socia lizmu nikdy nedosiahneme . .. 

Psychológia to ul dokázala - tvorivé 
problémy, velké 61ohy sa čistej raciona
lite, bez prispenia ostatných zlatiek, kto
ré ste práve menovali, nepoddávalú. Le· 
nin povedal "Nechajte nás snívať: " . Co 
m61e lepliie a účinnejilie bréniť a rozvi
jať toto Judské právo, ako umenie? 

- Naša spoločnost je práve t ým s il
ná , že sa snaž! vyformovať človeka do 
maximálne 'IJlOžnej kom·plexnosti, že mu 
chce poskytnúť všetko cenné, č o ludstvo 
nuz.hromaždilo , p1· i čom sl k·aždý za1ste 
vyberie to svoje - určené s vojimi mož
nos ťami a predpokladmi .. . 

Sn!mk'a: M. Posp!šil 

nými reláciami až po akúsi syntézu ume
nl (·hudobného, dramatického, výtvarné· 
ho, tanečného], kde dominovala, resp. 
urč u jú co u bola hudba. Práve tento pos
ledný druh su logicky spájal predovšet
kým so súčasným umen!m, zakladajúcom 
s i na pou.ž!'Van! netradičných prostried
kov, či novátorsko-objavnýc•h postupov. 

T 
Určite. Netreba vlietktch esteticky str

kat' do jedného vreca. ·· 
- Maximálne "vyžmýkať" esenciu ce

Josvetovaj>.'I/Zdelanostiwa~.tou .pôsoblt, -for
mov.ať, diferencovať, to je to k<rásne, to 
je náš ci el i perspektlva. 

Prejdime teraz k jadru náliho rozho
voru. Ul sme to trocha načali zmienkou 
o "rozlolitfch koreňoch", z ktorfch vy
rastala súčasná slovenská hudba. K No
vákovi, Bartókovi, Stravinskému molno 
z hladisk·a generácie, ktorá nasUípila 
v 60-tych rokoch pridať i 11. viedenskú 
ikolu a d'alilie impulzy klasickej európ
skej moderny. Ako dnes hod
notlte túto paletu vplyvov, do akej mie· 
ry je určujúca pre súčasnú situéciu, naj
mä v tvorbe? 

- ja mám v tejto veci jednu .tvár, te· 
den rozum, jedno vedomie a svedomie. 
Roky ho p1•ezentu jem. Zásluha dnešných 
sedemdesiatnikov a šesťdesiatnikov na 
založeni a upevneni národnej hudby je 
velká, nes porná. Zaslúži sl úctu, samo
zre jme, v správny·ch dhmenziách. Stred
ná generácia prišla do zložitej situácie 
- musela s a vyrov.návat nielen s vplyv
mi klasikov moderny, s domácou t l'a 
diciou, a lt• .a i s akt uálnym s tavom hu
dobnéh o vý·voja v zahranič!: s pols kou 
školou, Ligetim, Bouleznm, Stockhause
nom a vyprof.ilovat svoj vlastný jazyk. 
Generácia približne dnešných päťdesint
ni,kov je velmi silná, sú v nej výrazné ta
lenty. ]a si ju však pre seba dife ren
cujem. 
Ak chceme objektlvne urelť hierar chiu 
hodn6t, je tu potrebné. 

- Hierarchia tu je. Eovidujem niekor 
ko vynikaiúCich umelcov, lud!, ktorým 
d·ržim palce. Popr.! nich s toji v<Šak i nie
kolka slabšich - tak to už býva. Jediné, 
čo ma mrzi, a už som to pred časom 
i otvorene povedal, že pr!slušnlci tejto 
generácie nemali možnosť dôkladnejš ie 
sa preprac·ovat k podstate ma•rxizmu-le
ninizmu v jeho klasic-kej podobe. 

My mladli! sme predsa v marxizme dil· 
kladne, systematicky likolenl. 

- Ono je to rozdiel. Dosiahnuť hlbku 
osobného presvedčenia, úrO'Veň lnvestl
cle celej svojej osob~nosti v prospech ver
kých ideálov social zrnu, na to treba 
priamu ži•votnú sk ú ·enosf. 

Nebude to tak, ako ste ul povedali v 
trochu inej súvislosti - le prlklon k úr
čltému ty•pu tradfcie, k akémukolvek ná
zorovému východisku je da·nf vntitornou 
dispozfciou? Tti formuje to, čo človek 
prelil, precftil - a ti mladi! si hádam 
eite nestačili vlletko "naliť" . . Majti vlast
ný "sediment" sktisenostl, ktorý by ne
bolo správne sklamať. Preto i tá odlii
nosť v pociťovanf rovnakých veci. 

- Predsa len mi nedá nepoložiť s l 
otázku, kde by už mohli niektor! mladš! 
umelci so s vojim talentom. technickou 
zdatnosťou byť dnes . keby boli mail to 

- - ·N T 
Svédska televlzia sa predstavila hu

dobným rozprávanim Posledný z truba
d6rov ·o Guirau'tovi Rlquierovl, ktorý 
"zbožľiovaJ a ospieval lá·sk'u, ženy a ry
tierske cnosti v P.rovence v 13. stor.o
čl". Zlvotný pr~beh truba·dúra ga odv!ja 
v striedani hist·onického výkladu s do
bovou produkciou tr.ubadúrskych spevov 
i vtedajš!ch tarlcov. Treba ocenlf sna
hu o zachytenie atmosféry 13. storočia 
s ·jej najvýraznejš!mi prejavm! v oblasti 
svetskej hudby. Moderný výrazový tanec 
priniesla juh·osloV'anská ukážka s názvom 
Kurent. Celú kompoz!ciu preni·kala dra
matická expreslvnost v choreografii a 
farebná symbolika kostýmD'V. Hudba Iva 
Petriča bola velmi homogénna v zmysle 
kompozi-čných postupov, tak:le pri cha
rakteristike postáv pôsobila ta·kmer in· 
dlferentne; tieto odlišovali väčšinou iba 
situácie a vzťahy, do ktorých vstupovali. 
Hudba z Královského paláca v Aranjue
ze (Spanie! sko) bola zamýšlaná ako kon
cert mladého španielskeho gitaristu Er· 
nesta Pitettlho s tvorbou .prevažne maj
strov španielskej gitary. Koncepcia však 
vcel•ku vyv-olávala dojem statickosti, zá
k.laodom bol striedajúci sa model bloku 
poézie, hudby a ukážok sta·l'obylej ar
chitektúry. Najviac vynlkll zábery z in
teriérov 1 exter,lérov prekrásnej králov
skej rezidencie, ale hud·ba s a ta.k dostá· 
vala do funkcie hudobne j kulisy. Poe
tická evokácia osobnosti Igora Stravin
ského v hudo bnom filme belgicke j tele
vlzle Putovanie za S ( pismeno S je vlast
ne akronymom skladaterovho mena l je 
naozaj iba symbolická. V rozprávke, kde 
vystupujú ako hlaV'né posta•VY král Blá · 
zon, krá r,ova dcéra Daria, kTálovský dô· 
vern!k Automat, huslista Ivan, hudob
n!k N~kolaj, Vták Ohnivák, nejde Jen o 
zápas dobra a zla, ale najmä o viťaz
s tvo života nad ,.a·utomatovou" strnulou 
mechanickostou, o odovzdávanie posol 

šťast i e st re~núť sa osobne s takým Ne
jedlým, Fučlkom, davistami ... Určite by 
sme dnes paletu angažovane socialistic
kého, bo•jujúceho umenia mail bohatšiu, 
dôslednejšiu. 

Sú tu predsa diela mladlifch, ktoré do 
nej patria. 

- No bolo by toho ovela viac, keby 
umelecké majstrovs!lvo bolo v hlbšom, 

. ·vnútornejšom kontakte s humanistick ým, 
všestranne socialisticky pod·kutým sve
domím. 

Ja som v tomto smere optimistom -
kontakt, ktorý spo~Jlifnate, tu rozhodne je 
a mám dojem, !e sa stále prehlbuje. Ale 
cestičku k pravdivému, socialistickému 
umeniu, si musi kaldý preliliapať sám, 
z vlastných sil, či nie? 

- To je pravda. Rád by som doplni l 
s voju kritickú výhradu - táto generačná 
vlna určite ide s na mil A i mne sa ulta · 
zuje, že je j vzťah k podstate pokroko
vého socia•listlckého ~deáJu sa stá le pre
hlbuje. 

Ked' človek sleduje na.prlklad stičasnú 
sovietsl,(u vedu o spoločnosti, o človeku , 
o umeni, znamenajúcu určite predvo j 
marxistického myslenia, je vidiet', !e ro
mantické črty marxizmu, kedy stačilo 
prihlásiť sa, byť za, ·odulievniť sa za no
vý svet, sú ul za !nami. Dnes marxizmus 
o.vera hlbilie preniká do spoločenských 
procesov, do problematiky človeka, do 
umenia. Na druhej strane akoby sa -
na ilkodu veci - v:y~tratil pátos !'evo
lučného nástupu, pátos prvých budova
telov. Casto po ňom ako umelec ttilim, 
chcel by som na ňom stavať svoju prá
cu, len sa boj(m, aby som nepôsobil fa
Ioline, neprecftene. 

- Odporúčal by som čerpať pátos z 
presvedčenia a pevnej viery, že jedine 
socializmus má p!'edpoklady zachrániť 
ludst•vo pred tendenciami, ktoré zahmJie. 
vajú a ničia jeho budúcnost. Inými slo· 
vami: na velkosti socialistického ideálu 
založiť istotu vlastného konania. Možno 
je chyba trochu l v nás, čo sme bez
prostredne zažili viťazstvo nad fašizmom, 
nad domácou reakciou, že s me s vo j spon
tánny pocit súhlasu, s totožnenia sn so 
socializmom nevedeli dostatočne pre
svedčivo a prirodzene preniesť na tých, 
čo prichádzali po nás. 

To by som si nevyčftal. Hocako je zá
kladná pravda objavená, daná, kaldá no
vá, nastupujúca generácia si musi vo 
svojom vntitri vlietko budovať akoby "od 
základu", nemille paslvne preberať. 

- Vltam, že sa už a t st·rednet gene
rácii dostáva spoločenské,ho ocenenia, že 
výhrady zo strany ·staršich ustávajú a 
začlna prevažovať uznanie. Prlvlta! by 
som však, keby niekto z mladšich doklí· 
za! predostrieť velké, humanl'sticky za 
ložené vyznanie socializmu, jeho prav
divú apoteózu. To je však velmi ťažk é. 
Skutočne. Ved' aj u takých spoločensky 
zod,povedných skladatelov, ako sti so
vietski, prevaluje dnes burcujtici, apela
tlvny moment protestu proti vojne, la
hostajnosti, proti ka!dému zlu nad vie
obecne oslavným tónom. 

- Protest je jedna z možnost!. Pozn·á-

v 
stv a a hladanie praovdy (hoci Ivan -
na rozprávku netradične - zomiera). 
Kompozlcle Stravins-kého tu poskytujti 
hlavný zdroj hudobných vstupov. Varov
ným mementom bol balet Sinfonia da Re
quiem z produkcie telev!zle NDR, l!člacl 
utrpenie a hrôzy dati počas vojny. Hu
do'bný rámec mu dala •rovnomenná sklad
ba Benjam1na Brittena na.plsaná počas 
2. svetovej V•Ojny, no choreo·graf Stefljn 
Lux sa Isto Inšpiroval aj Breohtovou bás
ľiou Klnderkreuzug 1939 o detoch bez 
l.'odloov, ktoré hladajúc svojich bl!zkych 
sťlllhujú sa cez krajinu. Jednoduchá scé· 
na neznlizoriiu je Jen chudobný svet de· 
tl, ale aj to, že táto tragédia by sa moh
la od·ohrat hocikde. Výstlžn.ú choreogra
fiu podčiarkli farebné a svetelné kon
trasty. Účinkovali žiaci Stá.tnej baletnej 
!ik•oly Berlin. Televlzna reportáž kubán
skej te!evlzie Sobota rumby z pravldel
ný.oh verejných ta•nečných programov 
mala pre nás skôr didaktickú náplň ako 
umelecko-estetický zámer. 

Televízne spracovanie známej Rossini
ho buffy PrUelitosť robi zlodeja s!ce 
u,púta lo (Maďarská televlzla), aie jeho 
úrovei'l neprevýšila očakávanie. Reáli)& 
scéna sa st.rledala s názna·k ovo u (pre
vaha bielej farby ako symbol na·hové
rania, pytačiek 1. Vyrovnané sexteto .~o
listov (Júlia Pászthyová, MáTia Zemplé· 
n1ová, Alfonz Bartha, János Bánd!, Ba
Jázs Pókn, András Féher) uspok•ojHo po 
speváckej i hereckej stránke. Už manet 
dobre zapôsobilo spracovanie hraničných 
ž.ivotných udalost! manželov SOhuman
nových a Johannesa Brahmsa s názvom 
Klára Wieckov1i a Johannes Brahms (ho
landská produkcia 1- Hoci pôvodne to mal 
byť hudobný dokument, v·šetko smero
valo do roviny, zdôrazi'lujúcej epizódy 
sentimentálnej citovosti. Bulhars.ká tele· 
vizia s iahl a v svojom programe Scherzo 

[ Pokračoval!lie na 5. str. l 

me a le velké diela, ktoré vyvreli z po
citu súhlasu ·S pozitivaml. Kto by napr!· 
klad dokázal presvedčivo vyjadrlf pozl· 
tivny mierový program a.ko výsledok so
cialistického snaženia, dobyl by pre na-

. šu tvorbu obrovské viťazstvo! 
Sila celosvetového mierového hnutia 

je skutočne dojfmavá a inlipirujúca. 
- Aby som to zhrnul - méme už hu· ' , 

dobné hodnoty, na ktorých sa dá stavat 
a ktoré treba overa viac frekventov·at. 
Rod! sa však i vera .priemeru a podprle· 
meru. Tretina"' skladieb, ktoré nás kaž
doročne zaplavujú, by vôbec nemusela 
existovať - nič by sa nestalo! 

Je to normálny zjav, alebo sme sved
kami poklesu, krlzy? 

- Je to úplne normálne. Mám pre
hlad : i ·vo svete vzniká vera balastu. 
Musime byť vnlmavl a trpezllv!, aby 

·sme postupne mohli vytriedlt sku-t·očné, 
trvalé ·hodnoty. Chce t o väčšiu pr!snost 
kriti·ky, lektorovania, no súčasne i väč· 
šiu uznanlivosť tam, kde hodnoty na
ozaj sú. 

Ako vidfte úroveň kritickej reflezie 
tvorby u nb? Ako je hierarchizovauá? 

Osobne vysoko uznávam dvoch· 
troch kritikov, ktorým č·aSitO zdôrazi'iu
jem, aby si prehlbovali <lialektlcké mys
lenie v marxistických kategóriách hod· 
noty, v relá.ciách nášh·o národného vý
voja. Skoda, že gros kritiky p!še pr!llš 
opatrne. Na druhej strane ešte máme 
i d·os t urážlivých umelcD'V, ktor! nezne
s ú, ak sa Im pripomenie, že sa Im dačo 
nie celkom v~arilo. To situáciu kritl· 
ky kompl•lku je. Treba priznať, že okolo 
viacerých zá-vužných diel sa dodnes mlči. 
O iných sa zasa popls alo až prlvera ve
rejnos1.t nič nehovoriacich šbnrkturalls
tických popisnos t!. jedným slovom, res
Tov je stá le vera. Skoda, že moja gene
rácia už kritiky neplše. 

Je to asi zákoni·té. Snaha kritizovať, di· 
ferencovať, oddelit' sa je prirodzená naj
mä v mladliom veku. Ľudská a odborné 
zrelosť prináila potrebu veci sumarizovať, 
zjednocoval', nekritlzovať jednotlivosti, 
ale integrovať pozitfva. 

- Máte pravdu. Z tejto predstavy vy
chádza a j moja kultúrno-politická čin
nosť v parlamente. A-k to človek robi 
úprimne, s vedomosťami a čestn e, môže 
vykonať velmi vera. ]e to vlas tne kom
plexné zasahovanie do kultúrneho mys
lenia, formovanie spo!očen.ské.ho veda· 
mia cielavedomou manipuláciou s hod 
notami. Predostrenie aktuá lnej proble
mati'ky v parlamente má podla mňa nie
kedy overa väčši význam a dosa·h ako 
desia·tky článkov . . . Kultúrna politika 
neznáša dve tváre, vyžaduje bo•j za hod
noty proti pseudoh odnotám z jasných 
Ideových pozlcii s prislušným, politic
ky spravnym nadhl adom. 

Je to zaujlmavá stránka vaiie j price, 
:j:aiste zjednocujúca a apllkujtca vlietky 
zlol ky a tendencie valiej odbornosti. O 
tom viak podrobnejliie pri inej prlleli· 
tosti . . . Oakujem vám, stidruh doktor, za 
rozhovori 

JURA) HATRIK 
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Za zaslúžilým umelcom Bartolomejom Urbancom 

DOBRÝ ČLOVEK UŽ NEŽIJE 

dom - čl hercom. Ale - ako 
spom!nam - .za.žUa som; ho 1 
vtedy, ked pochyboval, spyto
va'! sa - no tak, aby to vyzne
lo a-ko prlatelská polemika, pl
ná Cicty voči palrtnerovl. S()l 
vďačný za každé Ciprlmné slo
vo, radu, ako málokto zo skla
datelov bol zvedavý na dojem, 
názor, ba vážne bral 1 upozor
nenia kritiky.. . To sa stáva 
vskutku mál.g_kedy, Jeho tri ope
ry, nap!sané za posledné de
saťročie, sll svedectvom obr-ov
ského duševného vypätia: Pani 
!lsvltu komponoval .. v rok() ch 
1970-73 podla rovnomennej drá
my A. Ca·sonu na vlastné lib
reto, vypracované v spoluprá
ci s J. pyermek-om (·premiéra v 
SND 7. 2. 1976). Tanec nad pla
fmn na.p!sal v rokoch 1978-77 
na Gyermekov prepis hry Pet
ra Zvona (premiéra v opare 
SND 26. 5. 1979) a MaJster Pa
vol mal premiéru v bansko
bystr1ckom DJGT 25, 10. 1980 
(·pôvodné Ubreto nap!sall J. 
Krčméry a A. Braxatorlso
vá 1 : . . Všetky sme videU, ko
menrova.ll, prežtll - Iba t(! os
tatn-Ci, komtc.k(! (nazvan.(! Veld
rové sako) poznáme iba z roz
právania sklada.tela. úprimne 
sa bavu na jej zápletkách, an
tlhr.dtnoch a situáciách, d(!fa
jllc, fe čoskoro ožljCi aj meló
die tohto operného diela ria 
n!~}ttorom s lovenskom javisku. 
Je :~o asi výstifne povedané -
mijlódle, lebo Urbanec bol naj
m! a v prv.o.m rade melodik: 
aj v operJ:~·om úsili. Neznamená 
to, že by tvo.rll práve túto črtu 
svojej hudobnej reči IJ.,a spOsob 
romantického chápania. A pred
sa patril do " retro v.Jny" . kto.rá 

snáď nikdy nezostarne. Cltil 
povinnost voči národu, nuž v 
tretej opere (ale aj v ora tóriu 
Blagoslavlen mir) pozerá do 
histórie zeme, z ktore j sa ll': 
r odil a ku Morej napokon l}rlf 
nul tento . východoslovenský lťL'· 
dák a naturallzovaný Nitran. 
V Cipr!mnej viere v inšpiráciu 
dobových ·prvkov čerpal z mno
hých 'Prameňov minulosti, aby 
pribl!ž!l prostredie, historické 
pramene, psychológiu doby a 
ludl, ktor! v nej ž!li i mysleli. 
jeho k·omornejš!, st!šenejš! hu
dobný apel na poslucháča bol 
v pr!krom rozpore s vonknjším 
prejavom vitálneho a zd1·avím 
sršiaceho umelca. Podivuhodné 
- obecenstvo jeho prlhovor 
bralo na ved·omle, pozorne sle
dovalo od-kazy, smerujúce do 
pr!tomnostl a najmä po pr•J· 
mtére Majstra Pavla odmenil" 
Urbanca obrovským El i,l <Hl70tn . 
Akoby práve tu poslu cháči Ili'· 

chopili, že sa t reba 0hr~tiť 
priam programov·o 11 bez t:-·n· 
by za národnú mi'nulos( ''" 11• 

zeme i k je) histórii a rnornl
nym hodnotám. I v tom bola 
U11bancova s ila; vedel si vybrať 
ndmet a dotknúť sa nim poslu· 
cháča a diváka. Nevedno, nké 
je ono Ve!Cirovo sako, ale mo
rálny tmperatlv Majst ra Pavla 
sotva prevýši. Tu sl dával Ur· 
banec otázky sám s ebe él s na
žil sa poctivo odpovedať na 
postavenie umelca k tvmbe, ži
votu, spoločnosti , ale a i k cel· 
kom bUzkym jedincom. Rieše
nie dilemy ,.ego - tvorba -
citové vztahy" ponechév,a divú
kov! kladúc ústam! Pavla o
tázk~: "Zbohom vám, mŕtvi . . . 
zbohom aj vám, živt! Vhfitr., 
tu som s·· vami, váš 1J~ r . nu:i'li 
majster! Vletel ma odsúdi:, -
aj vy ma od!!_údlte?" 

12. Xl. 1918 2. VIl. 1983 
Akosi ťažko uverlf, že niet 

medzi nami Bartolomeja Ur
banca. Možno 1 preto, že sl ho 
pamätáme Iba plného energie, 
sršlaceho vt•lpom a hlasným 
smiechom, ktorým d.o<faleka 
oznamov&! svoju pr!tomnost. 
Dnes už n·eodhaHme pravú pod
statu jeho vnútra. Iba si dá
vame otázky: bol vskutku ta
kým, akým sa zd.al?, nebola to 
tba dobre nacvlčená úloha pre 
ludl a svet? Ktovie, kolké zá
kruty a ta}omné húštiny má 
ludské vnútro? Ztvot kráča nie
len •PO šir.okých a jas11ých 
prlamkach, ale občas zablúdi 
aj do h!bok, odkial ťažko hla
dať cestu k živým hodnotám. 
P·ri svojej nie tak dávnej šesf
desiat·ke odpovedal Bartolomej 
Urbanec autorke toht·o článku 
na ·otáz-ku, čo všet.k·o zašifr.o
val zo sVIOjho životného i ume· 
leckého k.réda do opery Tanec 
nad plačom: 

"M6j otec, dobrf i!lovek, zom
rel vo svojich päťdesiatich 
dvoch rokoch. Ja kaldf deň, 
kaldf rok navyle povalu jem za 
dar, spojenf s povinnosťou za 
tieto pridané roky tvrdo robiť. 
K opere tolko: libreto podpo
rilo moje presvedi!enle, le ,dob
rf i!lovek elte llje', musi llť, 
aby sa llť oplatilo," 

Snlmka: I. Kva1pil 

lie o hladanie ra.dosti a život
ného jasu. Preto tým viac pre
kvapuje a zarmucuje spl'áva, že 
nositel ta.kýcMo ide! ·odišiel, 
zanechajúc v nás nezodpove
danú otázku, prečo to svetlo 
nádeje nedokázal niesť do kon
ca . . . Mala som pr!ležitosf nie 
raz pobudnúť v rozho~oroch s 
dnes nežijúcim skladatelom . a 
snáď si môžem dovoliť povedať, 
že vedel i st!šif forte svojho 
uva~ovania a prejaviť zrejme 
to, čo sa najviac bl!ž!lo k prav
de o jeho Judskej i umeleckej 
osobn•osti. Bol ambiciózny 

Jeden z tých dobrý'ch, srdeč
ných, život m!lujúcich a plne 
vychutnáva júcich rollandov
ských typov odišiel. Niet ho -
a žiadne utešujúce slová ne· 
nahradia jeho rozšafnú osob
nost. Zostalo však krédo Barto-
1omeja Urbanca, viera, že ten 
dobrý človek medzi nami exis
tuje, len ho treba hladaf s vel · 
kou vierou v pozit!vne hodno· 
ty života. To bola na·pokon naj· 
s!lnejšia ideová zbraň Urban
covho diela - nielen toho fi· 
nálneh10, operného, ale i po
četných piesn!, komorných skila
dieb, folklorizujúcich kompoz!
ci!. Vo všetkých sme cft!l! úsi· 

ale ved to patr! k t vorivému 
lndiv!duul Chcel prekročiť hra
nice, aké si vytvoril v istý čas 
sám úspešnou a velmi žiada
nou tvorbou pre súbory, roz· 
holas, film, úžitkovú hudobnú 
sféru. Bola to dobrá hudba -
vys tih.ovala jeh.o por trét v do
be, ku ktorej neodmyslitelne 
patril : boH ro ro.ky budovater
ského nadšenia, radosti z mie
rového života, vydýchnutie si 
mladej generácie z voj-nových 
útrap a napät!. Bar.tolomej Ur
banec p!sal pre mladý SĽUK, 
Lúčnicu, is tý čas fun.kcioná·rčil 
vo Zväze slovenských sklada· 
tef.ov, bol dirigentom, ale a i 
[a to iE! menej známe), riad i-

tel•om Novej scény. Z tých čias 
mladej mužnosti pochodia ples
ne Hej, slnko vychod(, Radost
ne budujeme, Naia jar, ale aj 
stále vysielaná Pieseň o s16vil!
kovl, t~mce Prosté, Kredk, Bun
kolovf, kedysi populárne mon
táže ludových · plesni Perinlar
ky, Vfchodoslovenské z61etnfc
ke plesne, ale aj "l&jčlakovský" 
cyklus baryt6nových k.omor
ných vyznani nazvaný Plesne 
o valkom priatelstve, čl MAjo
vA 16ska na poéziu Kristy Ben
dovej, Pla.ne o hor6ch· pisa
né na slová tej Istej autorky, 
cyklus Dozrievanie s Pártošo
vej poéziou . . . Všetko to bo
la <tvorba mladého, nadšeného, 
citovo bohatého skladatela, 
ktorý sa doslova vrhol do ži
vota, v ktOiľom tCižil ná jsf na
V()nok 1 V'IlCitrl l'ovn.ováhu. Mn()
hé sa poda.r~lo, Iné nie -ved, 
tak už .to býva. Spoznávanie 
nielen strpčuje, ale 1 prehlbu
je. Bartolomej Ur·banec vedra 
usilovnej práce pre ·rozhlas a 
film ( "jeh·o generácia" tu spra
vila kus záslužnej a snáď l ne
prehodnotenej .práce 1 sa plne 
vyznával zo SV() jho vnCitorného 
žltla v komorných opusoch. Ne
mal ešte odvahu na niečo ver
ké, kde by plne vyjadril svoj 
vzťah k základným otáz-kam ži
vota a smrti, ale l k vecia-m 
národným. Casom sa však od
pútal od Srat~lavy a jeho t.r
vaM adresa znela na nitrian
sky Zobor. Odtlal schádzal so 
svojim "cégrom" na nákupy 1 
"služobné cesty" d() Br111t1slavy, 
plný Cismevu a zvesti o reali
zovaných i ešte Iba myslených 
[no rastúcich) plánoch. Stre
távali sme ho nečakane. Prud
ko vtrhol na miesta svojich pO
sob!sk z mladosti a všade za
spom!nal na bohémske časy 
"vtedajška". Jeho reč 1 spôso-

priniesla V·Zk·rlesenle dobre 

. by mail čosi starodávne - a 
pritom dynamické. Hovoril s 
pátosom, kt·orý prislúcha bar-

sple'liatelnej voká-lnej llnle, 
zjasnente a zjednodušenie or
chestrálneho prCidu, sprfstup
nenle hud.obného posolstvu šlr· 
š!m, než Iba odborným k ru
hom. Nepochybne v tom bol zá
mer, ale aj hranice, ktoré kaž
dý v sebe nos lme ako osud, 
dar a obmedzenie. Bartolomej 
Urbanec · šokoval svojou ne
smiernou snah·ou vygra~ovaf fi
nále umeleckej tvorby vstupom 
na hudobno-dramatické javis
ko, ktoré - ešte stále - a 

Niet medzi nami viac do bré
ho človeka Bartolomeja Ur ban 
ca. Zostalo prebohaté dielo, ale 
a 1 otázka, prečo odišiel tak s ko
ro - a čl všet-ko bolo zodpo
vedané zo strany Majs tra , a le 
aj tých, čo sle d·ovali jeho zá
pas o na·plnente ideálov. česť 
jeho ludskému l umelec·kému 
CisUiu, nech dalej žije vo svo
jej hudbe. 

TER2ZIA URSINY OV A 

SIROKA PALETA žANROV 
Cs. telev!z!e Premeny Prometeove (hlav
ná cena Zlatá Flr111ha l bol zrejmým fa
vorHom v tohtoročnej produkcll hudob
ných filmov vďaka svojej obsahovej ko
mun!kat!vnosti i hudobnému spracovaniu 
vysokých umeleckých kvalit. Hudobná 
spontá.nnosf popredného českého .skla
datela Otmara Máchu sa tu prejavila vo 
svojej maximálnej š!rke umeleckej vý
povede aJko kongeniálny ekvivalent nos
ného a hodnotného libreta Jli'!ho Kola
l'!ka, pre ktorého sa <báj o Prometeov! 
stala účinným ·východisko m k vytvore
niu fa•bulatf.vne výrazného námetu. Die
lo, roz.vr.hnu'té do troch čast! a zodpo- · 
veda·jCice ta·k 5-dlelnej plas tickej drama
ticke j kadencii od ex.poz!cle .po k-atastro
fu má monotematický chll!l'akter. Zač!
na prometeoV'skou témou, tnš·plrovanou 
sta.rou antickou ·plesňou, zachovanou na 
Selkllovom náhr-obku. :? n ej sa pomaly 
rozvlja široko ponlmaná freska, l!čiJ~ca 
rýdzo, umeleckým! pnostrledkam1 hudob· 
nýml, verbálnymi 1 vizuálnymi jednotli
vé per-ipetie. Prvú časf, uveden(! bary
tónov91m monológom za ·sprievodu zboru, 
charakterizuje Prometeovo odhodlanie od
poru voči Dlovmu rozh odnutiu. Stredný 
diel s kompozične výraznou organovou 
tntroduk'ci()u l!čl Giordana Bruna v jeho 
osudovom stretnut! s Inkvizičným s údom. 
Konečne záverečný obraz, venova111ý ge
niálnemu Einsteinov.!, privádza· diváka 
do našej epochy. Program Premeny Pro
meteove je našou pl'V'ou telev!·znou hu
dobnou drámou so stere.ofónnym zvuko
v91m záznamom a s využl~!m modernej. 
teohln~ky obraz ového záznamu a nových 
výľO'bných technológii, umožňujt1ctch 
vznik ne.konvenčnej kompoz!cle telev!z
neho obrazu. Všetky výkony Interpretov 
sa vyznačuj(! vy.sdkými ·par ametrami. 
Speváci Karel Berman , Václav Z!tek a 
LLbuše Mál'ová 1 herečka Jana Stl!pán
ková sa v audi:t!vnej rovine prejavll! 
rovnako výra7lne, ako l hlavni _preds ta
vHella Ciloh - herci Zden/!.k Rehnr a 
Vladimir Ráž. Zá·Slubou rells érov Jána 
Bon111ventu ru a Adama Rezka Máchova 
pôsobivá hudba dostala vhodný obrazo
vý ekvl·valent. 

dukcla) v podam! Komorn ého ba letu Pra
ha a v prekva.plvej choreogra!i1 JJ.t' t'o 
Pavla Smoka pripomenul pôvodnC1 t " · • 

nác!u diela z roku 1917, ako ju \fJt•. ~ 
reaLizov ali v dobovom poňatl. Smokr.vcl 
koncepcia citlivo reagovala n n hudo b 
ml zlož·ku a zárovei'l dielo súča snému 
d!:vákovl pred·v!edla v pôsobivom tvare. 
Philemon a Baucis [NSR) jé jednou z 
ptatl~h bábkových hier, ktoré joseph 
Haydn ·skomponov.a l plľe IJá·bk'Ové divad
lo na zámk·u Es terházy, kde ho ti ež v.idela 

- c~sárovna Má·r.!a Terézia. Vtedaj šie 
"Pressburger Zeitung" o tom dokonca 
priniesli správu. Pri s filmovan l te jto ope. 
ry sa použila i metóda z dobove , pre
miér y - bábky v životne j veľkosti , kio· 
rých kostým je oblečený na živého her
ca. Toto riešenie bolo divácky pôsobivé 
a pr.lspelo k ožl•ven.iu inscená cie. Hu
d•obný film Vyh6ňanle diabla (Velká 
Británia ) o zvláštnych druhoch húb, pre
ž!'Vaj(!c!ch v b!llptistiokých sektách ntt 
(!zem! Apalačskýoh hO r. n!elenžr ,,.,ri 
!oval medzi dokumentom hudol." ·: 
sociálnym, a le v mnohom neprin iry!·u, :1 ,, · 
základné ucelené informácie z da11tJ • ob
lasti. Mexiko sa doteraz hudobnej ka
t egór.le nez,účastnilo: pr!spevok Silná lás
ka (Mexl'ko) sa vzhladom k s voje j n lz
kej umeleckej l obsahove j úrovni ra di l 
k najmenej úspešným 17rogr.amom. 

(Dokončenie zo 4. str . l 
po worbe Sergeja Prokofieva (výber z 
opier Zásnuby v kláštore, Láska k trom 
pomarančom). aby ukázala jednu z ch a
rakteristických čŕt jeho poetiky - zmy. 
sei pre humor až sarkazmus. Hoci stme
lovatelom deja by mala byt novodobo 
pretrans ponovaná postava commedie 
dell'arte Pantalone, medzi oboma diel
mi chýbal vý-razneJš! spoj'ovac! člen. 
Fln1>ka tanečná dráma Pollar meste Tur
ku baz!ruje na skutočnej udalosti, ked 
v r. 1827 vtedajšie hlavné mesto F!nsk a 
vyhorelo do zák lad·ov. Dráma lásky so 
sociálnym podtextom sa tu personifikuj e 
v rôznych typoch ta:nca: od výrazovo
expreslvneho cez klasický a Iudový ta
nec až po pr-vky akrobatické, b-a cirkuso
vé. 

Kanadská televlzla sa predst avila det
ským, svoj!m spôsobom animovaným fil · 
mom Poviedka o vtákovi, ktoréh o zvlášt
nosťou bolo to, že !Samy deti sa podielali 
na jeho realizácii v štCidtu. jedný·m z 
l!las!oký.ch rýdzo hudobných programov 
bol pr!spevok soviets kej ielevlz!e Mra
Yinaklj: Plata symfónia Cejkovského (ce
na Jnterv!zle ). Velký sovietsky dirigent 
si ·tohto 'roku prlpom!na svoje osemde
ilattny a možno aj táto skutočnost zo
hfadnila vý·ber tohto titulu pre tohtoroč
ný festival. Na úvod programu sa Mra· 
vlnskli vyzná·va zo sv·oiho vzta.hu k Caj
kovs kému a do is t,sj miery a j k te jto 
symfónii, ktorá - podla slov moderáto
rových - sa nachádza v rebr!čku naj· 
hrávane jš!ch skladieb v jeho repertoári 
na prvom mieste. Po úvodnej slovne j in
trodukcii prlchád·za na rad hudba: celú 
prvťi čast Cajkovs kého symfónie vid!me 
však tba zábery na dirigenta, k~orého 
skromné, ale prec!zn11 gestá oza i hodno 
zachyt!f, a·j telev!znym spO'sobom zveč 
nlf. Až potom pride na rad dirigent a 
jeho orchester - Akademický symfonic
ký orc·hester Leningrads kej f!l.harmónie 
- vo vzá jomnej ~ntera·kc.ll; rýdzo hudob
ná stránka interpretácie teito sn!mky 
mala vysoké niveau. Program piesn! a 
tancov s revolučnou temat-ikou Frontu 
nárQdného oslobodenia Pa'lest!ny s né· 
:wom Stbor plesni Al-Ailkln prezento
vala palest!ns ka televlzia. Jedn-9m z naj
ptlta.vejš!ch progra,mov festivalu Prečo 
préve husle z produk.cie ZDF (NSR l bol 
do i-stej miery uká~kový v t·om, ako tre
ba podchytiť záujem mladých o vážnu 
hudbu. Na ·otázky veselo l vážne odpo
vedal huslista ltzhak Perlman, zahra l 

"perličky" zo sv·ojho repertoáru, no v 
každom pr!pade s a p11ičlnil o bezpro
strednú a spontánnu atmosféru, ktorá 
vládla počas · celého jeho stretnutia s 
deťmi. Po každej stránke na vysokopro
fesionálnej báz e zvládnutý pr-ogram. Rov
na·ko vysokú úroveň mali aj dalšie trt 
programy. Balada o vojakovi Johanovi 
belgickej telev!zle (cena hl. m. Prahy l 
stoj! takmer na rozhran! literárnej a hu
dobnej drámy, no hudobné tkanivo pre
niká celým dielom a zás adne vystupuje 
na exponovaných miestach. Histor ické 
udalosti ( 15. s t·or. 1 sa aktual.izu)ú a zo· 
všeobecňujú, aby pri premene vojaka n a 
sedliaka ešte viac vynikla pocUvá prá
ca a životná s ila človeka. Ukážkový pre
nos z priameho koncertu poskytol pro
g.ra:m dánske j telev!zie Koncert KrAJov
ského dánskeho orchestra a Sir GeorR 
Solti, k~ orl predniesli diela Berlioza a 
Mozarta. Okrem technicke j kvality sn!m
ky i obrazu žiada sa 1pri,pomenúť pre
dov-šeťkým dve skutočnoot!: bezchybné 
zá·bery kamery ešte zvyšovali pOžitok 
poslucháča z koncertu ; dalej kome1;1tár 
k dielam bol velmi ak·tuálny, žiadne od
borné analýzy (tie majú tiež svoje vy
hradené miesto). ale vyzdvihnutie tých 
zau jlmav.ostl, kt-orými sa dielo l!šl od 
iných, resp. toho, čo ho najvJac charak
terizuje, Boulez dnes s a volal pr !spevok 
br.rtskej televlznej spol-očnosti a form·ou 
medailónu p·ribližova l divákom zauj!ma
vú skladatelskú osobnost Pierra Bouleza, 
d.nes vedúceho exper;mentálneho štúdia 
v Par!ž!. Bohatstvo ·s pracovaného mate
riálu, neobyčajn e tvorivá Invencia i myš
lienková. potencia tvorcu ·dali relácii ta
ký spá·d, že by dielčie rozpracovanie nad
hodených pro'blémov vyda·kl 1 viac pro· 
gramov. Ná·padlt-osf koncepcie sa preja
vila i v s triedani viacerých rýchlych roz
manitých záberov (·práca v štCidlu, st rih 
- st·aršia sn!mka, ·koncert, Boulez ho
vor! a pod.) . Rumunský program Orlando 
dl Lasso .ako koncert bukureštského loo
morného s úboru oMa·drlg~l momo zara
diť t ak ipO umeleckej, ako a·j technic
k ej stránke len k vel mi priemerným 
pr!s pevkom a podobne ani polská ba
letná .pantom!ma Zalm na hudbu K. Pen
dereokého tentoraz nepriniesla velmi 
objavné podnety. JANA LENGOVA 

l 

Prls pevo,k Sharad Mallka z Indie ( je
diný čiernobiely) mevyc-hádza l z dote
raj še j trad!c le indlcký~h súťažných fll· 
mov .s fol•klórnyml námetmi. 

Emot!vne l umelecky osobitý pr!spevok 

. Ukážkou preclznej práce dir igenta a 
orchestra pri skúške na koncertné vy
stúpenie sa stal francúzs ky pr!spevok 
Zrod jedného predst·avenia: Trotrohf klo
bdk M. de Fallu (FrancCiz&ko). autentic
ky prlbll.žuj Cic! zálku!Lsle poctWej tvori
ve j práce bez nadbytočných komentá
rov. Fllharmonloký orchester vo fran
cúzskom Ulle sa predstavU -pod taktov
kou mladého a talentovaného Jeana 
Clauda Casadesa. Balet Igora Stravin
ského Pleseň al6vlka ( švajčiarska pro-

Tohtoročný MTF oproti minulos ti ne
priniesol mnoho výra•zne presvedčivých 
a objavných programov. Zre jmý ned:Js· 
ta·tok sa javil najmä v televi:~m ych h u· 
dobných dokumentoch, kde o·krem profe
s ionálne dokonale zvládnutých progra
moch o huslistovi Perlmanovi a s kl ada
telovl Boulezovl sa absencia oprot i mi 
nulým rokom javUa najvýraznejšie. 
~ovnako oblasť pôvodných telev!znych 
inscenácii Qperných diel poskytova la len 
málo možnost! k .poroV'Ilávaniu, hoci nrá
ve tu sa mnohokrát objaovilo !1C if1rJn o 
prekvapenie, Moré t entora-z moznt. l· . 
vom prlp!s af Cs . telev!zii. Vlťazný >: c' 

gram Premeny P.rometeave ziska! svo 1e 
ocenenie podra zás luhy: svojou umelec
kou úrovňou i technikou stvárnenia sa 
vymykal väčš!me predvedených súťaž
ných programov, ktoré svoje .poslanie pJ . 
nlll nie vždy cel•kom presvedčivo a 
funkčne. Potešľtelný bol ·vzostup úrovne 
s(!fažných pr!spevkov z kraj!n, ktoré v 
minulosti neoplývali k•valltnými progra
mami, zatial čo favoriti tohto roku p•ri 
nlesll zauj!mavé noVilnky skOr pos krom
ne Hudobná ka tegória tohtoročného 
r~nfk.a MTF teda g.lobálne nepreukázala 
mnoho Invenčne podnetných a osobitých 
progra·mov a zos tala na úrov-ni predchá
dzajúcich rokov. TOMAS G. HEJZLAR 



A f PRINC VO VEĽKOM DIVADLE 
V moskovskom Velkom divadle ZSSR 

uviedli ako poslednú •premiéru tohto
ročnej sezóny balet Malý princ, naplsa
ný podla zná mej rozprávky pre dospe
lých z pera francúzskeho prozatka a ese
jis tu Antmna de Saint-Exupéryho. Na 
predstavenl sa autorsky podielali: skla
datel Jevgenij Glebov, choreograf Gen
rich Ma jo rov, dirigent Alexandr Kopy
lov, výtva•rnlk Valerij Levental. 

O svoje j novef práci hovori Genrich 
Ma jarov, choreograficky -tvorca ďalších 
ôsmich baletov, ktoré sa hrajú v rôz
nych sovietskych mestách: 

- Malý princ - to je jedno z naj
poetickejllfch diel svetovej llterat6ry, V 
tomto umeleckom výtvore možno obja
viť všetko: aj filozofickú hlbku, aj pOé
ziu, aj fantasticltosť - a z tohto všet
kého vyžaruje svet dobroty. Snažili sme 
sa ukázať v predstavenl to, alw nájsť 
priatelov,. aké krásne mílle byť priater
stvo a aké je dílleWé vzájomn~! ludské 
pochopenie. 

Hudba Jevgenija Glebova je mnoho
vrstevné, zodpovedajúca tejto rozpráv
ke. Nájdeme v ne j melodicko-lyrické ob
razy, šťavnaté žánrové k resby, trefné 
groteskné portréty. Zéroveň je velmi ta
nečná. Usiloval som sa v chareogr.aru 
ukázať nejednoznačné charaktery hrdi
nov a ich vzájomné vzťahy. Každý z 
nich sa tu čomusi naučil od druhého. 
Malý princ - zmužilosti a tvrdosti u 
Letca, a ten zasa u •neho - romantic
kému chápaniu sveta.. Múdrosti sa uč( 

. Malý princ u Háďatka a ono u neho -
dobrote . .. 

- Vo vaše j choreografii , podl a mô jho 
názoru, "Jcitmot!vy" jednej partie vel· 
mi zauj fmavo prechá dzajú do druhej a 
opačn e. Núzorne vidno, ako jednotlivé 
postavy za člnajú chápať jedna druhú; 
čo láka tiež ku kombinácii poézie a hu
moru. 

- Ano·, snaž! me sa o "lahkf úsmev". 
Taký, akt nachádzame u Exupéryho. NU 
P1·inc je - rozprévkovf. romantický, ale 
aj - malý, nielen vzrastom, ale aj v 

Premiéra 
Rozmach nášho umeleckého sn!I:Zema 

siaha od brehov Atlantiku až po Tichý 
oceán, vyslanci čs . kultúry putujú od se
verného obeatnfka až po rovn!k. Cas od 
času dô jde však k udalo.sti, ktorá pred
s taví výsledky systematického rozvojd cs. 
k ultúry s pôsobom, aký je v histórii spo
lupráce národov ojedinelý. Takýmto či· 
nom boli Dni československej kultúry 
v Mongolskej ludovej republike, prvým 
v his tóri i našich spria•telených stykov. 
Konali sa peáve v di\och 10. výročia pod
p!san ia Zmluvy o pria telstve a spoluprá
ci medzi CSSR a MoĽR, ktoeá položila 
twž zák lad k rozmachu našej kultúrnej 
výmeny. 

Dni čs . kultúey v Mongolsku sa sta li 
celonál'Oclnou slávnosťou vzdialenej áZII · 
s kej kea jiny, ktoeá je rozlohou desať
keá t väčšia než CSSR počtom m!l!ón se· 
demstotislc obyvatefov. S päťdesiatimi 
rozličným i progPamami · sa rozišlo po 
Mongolsku okolo sto českých a sloven
ských umelcov - opernl sólisti Národ· 
ného divadla v Prahe Naďa Sormová , 
Miros lav Sve jda a Bohumil Marš lk , ba
letn! sólis t i Slovenského národného di
vad la Gabriela Záhradnl·ková , Ju r ij Plav
nik , Eva Senkýfiková a Libor Y.aculfk , 
40- č lenná inštrumentálna a tanečná sku
pina SĽUK-u, voká lna a inštrumentalna 
skupina Plavci, Milan Drobný a Eva ::ie
pešiová a inštrumentálna skupina Nova, 
špičkov! artis ti Cs. cirkusov a var~eté 
atď. - ich programy doplnilo ni ekoľ· 
ko výstuv čs. umenia a celovečerné h ru· 
né fil my. Mongolská te levlzia a rozhllls 
ž ili plných 14 dni reláciami z Cesku· 
slovens ka a nebolo takmer jediného ol:iy
vate la, ktorý by sa nepod!elal na t ej to 
velkej s lávnos ti. 

Mongolsk! umelci prispeli sam! radom 
podnetných akcii k úspešnému priebe· 
hu D.n!. Pr iekopnlcku prácu tu vykon~tla 
predovšetkým pantom!mic·ká skupina ná
rodného umelca Ladislava Fialku z Pra-

ch6pao( sveta. Ja vefmi dGvarčivf, bez
proatredof. Dok61e n dokoaca 6prim
oe oadchatt aaf6kantm a nadntým Krá· 
lom alebo samol6bym Namyslencom. A 
al potom ziM!laa vidiet za královskou pf· 
chon - prúdaotu, za zdaolivou uhla
deaosťou. Namyslenca maniérovi
tost .. . . Chcel som toto Yietko vyjadriť 
aj v choreografii. 

- l Ruža vo vašom balete - nie je 
krásavicou, ktorá upútava všetkých a 
ktorá pozná svoje čaro. Al ona je iba 

Hlavné úlohy v moskovskej inscenácii 
Malého Princa stvárňujú Nina Semizo
rovová (Rula) a Stanislav Casov (Malý 
Princ). 

malá Ruža, ktorá sa chce zdať velk·Ou a 
neobratne "vypúšťa šlpy". Prvé dueto 
Princa a Ruže je pekné i zába.vné: roz
vlja sa spočiatku ako milostné adu~io 
a ukončuje sa detskY. smiešnou · hád
kou ... 

- Zivot je moohotvárny - préve o 
tom hovori Exupéry. Treba .,otvoriť do-

korán srdce" voči livotu, iba vtedy člo
vek zachyt( jeho mnohofarebnosť. Ten, 
kto sa egoisticky uzaviera do seba, stá
va sa emocionálne neprlstnpným. Nie je 
schopný pochopiť druhého, spolusúcitiť, 
pomôcť ... Takýmito postavami v naiom 
predstaven( sú Král, Namyslenec, Ob· 
chodnlk, Pijan - úmyselne odllšené tan
com, majú iba groteskný polotanec ale
bo satirickú pan:tomlmu. 

- Z ôsmich baletov, ktoTé ste cho
reogr!lficky vytvorili, sú štyri rozprávky. 
Crm vás priťahuje tento žáner? 

- Mám réd rozprávku. V BChopne a 
talentovane naplsanej rozprhke vždy 
existuje symbolika obsahu. A. to je prá
ve vhodné pre balet. Takéto dielo zá
roveň umožňuje urobiť predstavenie tak 
pre deti, ako aj pre dospelých. 

Na ma lebnej scéne, vytvorenej výtvar
nfko m Valerijom Levetalom, rozkvltHjú 
exotické kvety, mih a ;:1 sa rozmarné svet
lá . . Carovné, tajomné o·rámovanie scény 
samotnej slubuje rovnako nedbyča jné 
udalosti. l dej sa rozvlja ako kaleido
skop neoča·kávaných epizód, z ktorých 
každé prináša svo je ponaučenie pre ži
vot malého cestovatera. 

Na preds tavenl sa velkou mierou po
dielajú mladi tanečnici, nové pokolenie 
Velkého divad la. Mená mnOihých sa ešte 
len nedávno začali objavova ť na plagá
toch. úlohu Malého princa zverili Sta
nislavovi Casovovi, absolventovi mosko v
ske j tialetnej školy, k·torý vo Velkom 
divadle pôsob! druhý rok. Je to jeho pr
vá velká postava. Tanec Casova je gra
ciózny, elegantný, vzdušný, páči sa svo· 
jou strhu júcou výrazovosťou, premenil · 
vo u diferencovanos.ťou , v ktore j nájde· 
me prostú veselos ť i schopnost reali
zovania vážnych zéžHkov. V úlohe !.et
ca vystupu je Alexej Fadejičev. V jeho 
repertoári sa nachádzajú hlavné posta
vy zo Spiacej krásavice, LBJbuti eho ja
zera, Macbetha, postava Parida v Ro· 
meovi a Júlii. V novom balete stvám il 
svoj·ho hrdinu s črtami rozhodnosti. 
zmužilosti i lyrickosti. APN 

čs. kultúry v Mongolsku 
hy, ktorá po prvý raz ukáza la tajomstvá 
svojho umenia mongolskému publiku. 
Spoločným vys túpenlm demonštrovali só
listi a koncert·nl umelci, že tvorivý elún 
vzájomne podnecuje a oboh•acuje l<ul 
túrne snaženie. Ukázalo sa to predovšet
kým na večere operných a koncertných 
sólis tov v Státnom divadle opery a ba
letu v Ulánbátare, kde mongolskl spe· 
váci vyškoleni väčšinou v ZSSR a Bul· 
harsku, neraz prekvapili svoj imi ári :t
m! a hl81Smi, . hodnými uplaJtnenia sa na 
najvýznamnejš!ch scénach. V kmeňovom 
repertoáTi ulánbátarskej opery sa obja
vila mongolsky naštudovaná premiéra 
Smetanovej Predanej nevesty, kto rej 
predvedenie za spolupráce našich só· 
ll stav ( N. Sormové ako Marienka, M. 
Svejd!l ako Janlk a a: Maršlk ako Kec al l 
sa s ta lo dojemn9m momen·tom i zlatým 
klincom Dn! kult úry CSSR. 

Zo vzá jemného poznania a poučenia 
vzni•kol i rad zaujlmav9ch podnet-ov. Ako 
nám potvrdil v rozhovo-re námestn!k mi
nistra kultúry Mongolskej ludovej re
ptllbli'ky Boľikc'hondoi, budú Dni kuliúry 
východiskom k š!Tšej výmene h odnôt 
medzi našimi národmi. Mongolsko mô
že napr iklad Ceskoslovensku ponúknuť 
výborných spevákov a tanetn!kov. Mia· 
<lá mongolská operná tvorba [klas ický 
ty:p opery tu existuje iba 20 rokov!] sa 
chystá intenzlvnejšie zamerat a čerpať 
;z našich tradlcil. Budeme lepšie s·pQ.Iu
p racova t v oblasti divad la, na trhu sa 
ob jav! viac preložených literárnych diel, 
budú pokračovať v9stavy obrazov. úrod
né semeno umeleckého nadšenia, ktoré 
bolo v Mongolsku Zlastate prostrednlc
tvom úspechu Dni čs. kultúry, iste padlo 
na úrodnú pôdu. A aj nám tiež prinieslo 
mnohé povzbudenia. 

)liU VITULA 

Budora Státnej opery a baletu v Ulénbátare. Sn!mka: ). V!tula 

Milánsky Kamenný host' 
Na záver sezóny 1982-83 uviedl a mi · 

lánska La Scala na svojej pridruženef 
sc~ne MALA SCALA ARTURA TOSCANI· 
N!HO operu ALEXANDRA DARGOMYZ· 
SKHHO KAMENN? HOST, nap!sanú na 
predlohu A. S. PUSKlNA. StarSie ročn!ky 
operných priaznivcov si e!Ue pamätaJú 
inscenáciu tohto diela z roku 1958. Má
jová premi~ra Kamenn~ho hosta má za
ujlmauo, do po/kruhu rie~enú sc~nu, kto· 
rá bol a dielom francúzskeho uýtvarn!ka 
Guy Clauda Francoisa, pôsobiu~ kostý
my navrhol Jdn Skalický. Predstavenie 
dirigoval V.ladimir De/man, stály dirigent 
Teat ro Stabile u Bologni. 

Ndmet opery tvori jedna z "malých 
tragédi!" A. S. PuSki na, ktorej ústred
ným hrdinom je známy libertln Don 

Juan. Na rozdiel od Mozartovho Dona 
Juana · vystupufe tu ako romantickO hr 
dina, k torý sa snaž! z!skat lásku a cit 
manželky zavražden~ho komtura Donny 
Anny. Ani ona nevystupuje u opere ako 
pomstitelka, ale ako k rehkd bytost, kto
rá nakoniec ettu podlahne. Z ostatných 
známych hrdinov tu možno ndtst Lepo
rel/a a zauJtmavtí postavu herečky Lau· 
ry, tnterpretuftíceJ dve veselé ~paniel
ske plesne, ktor~ talianski kritici radi 
prlpodobiiuftí k Verdiho piesni o závofi 
z opery Don Carlos. Komorné ladenie 
inscenácie s malým počtom tíčinkujú· 
cich a zborom umiestneným za sc~nou 
zaiste podmienila a j men~ia rozl oha ja· 
viska MaleJ Scaly. Jednotlivé akcie hlaD· 
ngch hrdinov umiernených v gestdch vy· 

vrcholili v niekolkých sugest!vnych mo
mentoch: scéna stíboja Dona Juana a Do
na Carlosa, nov~ho nápadn!ka Laury, sc~
na na cintor !ne a zdver opery s k om
turouou sochou. 

Operu ako dielo i ako inscendciu hod
notila tal ianska hudobnd kritika velmi 
pozitlvne. Zo skupiny spevákov - hlau
ngch preilstauitelov, z ktorých mnoh! sú 
slovansk~ho póvodu, nafviac uznania zis
kal tenorista Peter Gugalov [Don Juan} ,. 
mezzosopranistk a Julia Marpozanoud 
{Laura;, barytonista Boris' Martinovič 

{ Don Carl os} a sopranistka Mar iana Ni
colescová {Donna Anna}. 

ANNA PODOLSKÁ 

Zo zahraničia 
Johna Pritcharda, léfdirigenta opery 

· v Kollne nad Rýnom a známeho lpecla· 
listu v oblasti mozartovskej interpreti· 
cie, povýšila britská královná Allbeta Il. 
do ilachtického stavu. 

Rakúskeho dirigenta, violončelistu 1 
hudobného btidatela Nikolausa Harnoa· 
courta poctili vysok fm vyznamenanlm 11 
hudobné zásluhy medailou Hans·GBOI'Jl· 
Nägeli-Medallle, ktorú dáva Ziirich. Har· 
noncourt, ktorý sa venuje predoviletkfll 
itúdiu interpretačnej praxe renesancia 
a baroka, realizova l v posledných ro
koch v Ziirichu nielen významný cyklu 
Monteverdiho a Mozartových opier, ala 
tak isto so zUrišskou operou uviedol ' 
kongresovej budove Händlovo ,oratórfum 
Saul: opäť s velkým úspechom. 

Jeden z prvých 11perných tenoristov, čo 
pochádzali z USA" a čo si vydobyli slávu 
aj na e urópskych operných scénach, člea 
Metropolitan Opery v New Yorku od 1935 
do 1960, kde spieval v 283 predstave· 
niach, Charles Kullman zomrel vo veka 
80 rokov vo svojom rodnom meste New 
Haven v š tá te Connecticut (USA). 

Talian Massimo Bogianchino, ktorý od 
septembra prevezme ;vedenie Parllskej 
opery, chysté sa zaradiť do operného 
plénu sezóny 1983-84 velké medzinárod· 
né repertoérové opery, ktoré kedysi boli 
skomponované pre Parfž: Mosil od G. 
Rossiniho, Jerusalem (druhá verzia opa· 
ry Lombardi a lla prima croclata) od 
G. Verdiho, Iphigénie en T.auride od Cb. 
W. Glucka a druhú verziu Wagnerovbo 
Tannhäusera, ktorú uviedli 1861 ako pre· 
miéru v Parili. Okrem toho sa mé veno
vať pozornosť aj významným súčasntm 
skladatelom ako napriklad dielam Hea· 
zeho, Stockhausena a Pendereckého ale· 
bo opere Olivera Messiaena o Frantii· 
kovi z Assisi, objednanej bývalým oper· 
nfm riaditelom Rolfom Liebermannom, 
ktorú premiérovo uvedú budúci rok. 

.,Za mier - proti rasizmu" - bolo 
motto výstavy o Paulovi Robesonovi, kto· 
rú bolo možné uvidieť v aprlli ·vo foayel'l 
bcrlfnskej Státnej knižnice. Expozlcia ar
chlvu Paula Robesona Akadémie umeni 
NDR umožnila zoznámiť sa IS bohatým 
fotografickým a dokumentačným mate· 
riálom, ako aj s platňami tohto vynika· 
júceho speváka. Výstavu in!ta l11v.ali pri 
prUežitosti 85. výročia narodenia umel· 
ca. 

Viedenský učitelský zbor Wiener Leh· 
rer-A-cappella·Chor si pripomlna t-oho 
roku 70. výročie svojho vzniku. Pri tej· 
to prUežitosti sa uskutočnil slávnostnf 
koncert, na ktorom zaznelo Händlovo 
oratórium )udéš Makabejskf. Na koncert 
boli pazvanl ako spoluúčinkujúci aj bf
valf členovia zboru. 

Katalógy bavorských hudobných zbie· 
rok mohli prednedávnom predložiť dali! 
v porad! deviaty diel zo svojej série. 
Pojednáva sa v ňom o niekdajšej zbier· 
ke hudobných rukopisov králnvskej dvor. 
nej kapely a kňažnej Márii Anne v Mn!· 
chove. 

Nemeckú cenu gramofónovej platne 
(Deutscher Schallplattenpreis) za I'Ok 
1983, kitorú udeluje Deutsche Phono
Akademle Ilir den Deutschen Schallplat· 
tenpreis, zlskalq o. i. aj nahrávka ČBI· 
koslovenského gramofónového vydava· 
telstva Supraphon za operu B. Smeta· 
nu Predané nevesta. V hlavných úlo· 
bách spievajú G. Beňačková a P. Dvor· 
ský, Ceskú filharmóniu diriguje Z. Koi· 
ler. 

Novým riaditelom festivalu Blennale 
Venedlg pre hudobnú sekciu sa stal Car
lo Fontana, vedenie divadelnej sekcie 
prevezme Giorgio Strehler. 

Prenosný elektrický notový plsacl 
stroj vyvinula Istá brUská firma. Skla· 
dateli.a a opisovači níit ntm míllu po· 
hodine zaplsať notové značky na papier 

. tak ako pri liste. Strojom naplsané par· 
titúry ma.jú mať dobrú viditelnost zna· 
kov a míllu sa dokonca podla lelanla 
rozmnožiť. Tento "Pavey Musicgraph" 
(ako ho nazvali) je variantom be.ne 
poultvaného plsacieho stroja z plastic· 
kej hmoty s 33 cm dlhým valcom. Mé 
44 klapiek, pomocou ktorých sa dajt 
zaznačiť v!ietky potrebné notové údaje. 

Parllske vydavatelstvá Costallat a DB· 
rand plénujú 3-zväzkové súborné vyda· 
nie diela Clauda Debussyho. Prvý zväzok 
má vyjsť tento rok, ďalliie dva by mali 
nasledovať s odstupom jedného roka. 

Aaron Copland, 83-račný amerlckf 
skladatel, dokončil po osemročnej pret· 
távke dve nové klavlrne skladby, kto
rým dal nézov "Midday·Thoeghts" 1 
,.Proclamation". Obe kompnzfcie premié· 
rova uviedol Bennet Lerner v newyor
skej Carnegie Hall. 

Vynikajúca polské huslistka Waada 
Wilkoruirska prijala pozvanie poholtln· 
sky vyučovať od zimného semestra 1983· 
84 na Stá tne j vysokej hudobnej likole ' 
Heidelbergu-Mannhelme. 

Clara Nunesová, známa brazUska spe· 
véčka samby, zomrela ako 39-ročná ' 
Riu de Janeiro. 

Ul 32. ročnlk mozartovského festivalu, 
ktorý organizačne pripravuje . Nemecka 
Mozartova spoločnosť, sa uskutOČnil od 
10.- 18. júla 1983 v Baden-Badene. 



ZDENKA BERNÁTHOVÁ iubiluie 
V t9chto dňoch 

si pripomfna me 
lllifdesiatiny Zden
ky · Bernéthovej, 
v9znamnej 1J rtl
covnfčky Cs. ~oz 
hlasu. dlhoročnej 
redak torky (ot.! 
1957) a v mnohom 

zaslúžilej odbor-
• ........ nfčky pre rozhla-

sové hudobné programy. Ako taklmer ce
lá jej generácia a j ona š tudov-a la hu
dobnú vedu na bratislavskej FF UK, l< de 
zfskala i akademick9 titul PhDr. Pntrf 
k silnej gP.nerácii muztkológov, ktorä 
sa začala v 50-tych rokoch venovať roz
hlasovej problema tike a zostala tejto p ro
fesii verná dodnes. V9hody rozhlasu vy
užila v prospech svojho rozletu. K ces
te za rozhlasov9m ma jstrovstvom je j po
máhala nielen usilovnosť . ale i určLt9 ta 
lent pre rozhlasovú špecifickosť a schop
nost budovať si stabilne jšf okruh spo
lupracovnlkov. jej relácie m!ljú všestr:m
nú zameranosf a viaceré z nich získali 
ocenenia v domácich l medzinárodných 
rozhlasov9ch súťažiach. Pre jej précu 

je typická absolú tna korektnosť v oči 
svo jim spolupracovnfkom, velká úcta k 
historick9m faktom , dôs lednosť v časo
vom plneni ter mfnov a zmysel pre va 
riabilitu jednotliv9ch re lácii. Pre našu 
verejnosť redakčne pripravi la niekolko · 
cyklov. z ktorých zvlá Šť náročný a v 
pravom s lov·a zmysle dlhodob9 je cyk
lus Dialógy s hudbou. Hoci možno ť až
ko exaktne merať reá lny dopad práce 
jednotlivých rozhlasových reda.ktorov, u 
Zdenky Bernáthove j je tento záber sku
točne vlditelnejšl. Zostáva za ňou dobre 
badatefná stopa vykonanej práce. ktorá 
sa dá lahko prepočltaf na s tovky hodin 
s tráven'9ch nad V"ýberom hudby, čl stn
novovanfm základných .koncepcii, na 
stovky hodin venovaných konzuJ.tl\ciám 
s autormi i reálnej práci -pri v9robe re
lácii. V r. 1981 udelil jej úsl'redný ria
ditel Cs. rozhlasu titul Zaslúžilý pra
covnfk Cs. rozhlasu. jubilan tka má mno
hé podnetné plány do budúcnosti a sú 
všetky predpoklady k ~omu , aby zúročila 
svoje bohaté r edak-tol"Ské skúsenosti. Jej 
profil dotvára •práca publicistická a úlo
hy vyplývajúce z čl enstva vo Zväze slo
venských skladatefov. z. N. 

Mafistický útok na diváka? 
[Dokončenie z 3. st r. l 

Nez11 !ažený vefkooperet-nou maniérou modeloval pos-tavu ťahmi úplne prirodzený
nt! a na rozdiel od niektorých kolegov bol jeho pohybový prejav samozre jmý, uvol
nen9. v9kon mal náboj náležite j komediálnosti, hoci nie všetky spevácke pasáže mu 
vyzneli na tideálnejšie. Na ove la menšej ploche sa podobne darilo Jlflmu Jurkovi 
ako predstavitelovl Dona ,Martiniho Blanca. Parafráza Manrlcovej s tretty Di queUa 
p1rn mala svoj u atmosféru. a le jeho sprevádza jú ca mafistická suita bola neúnosná 
[song Mafián je di plomat) . Eva Veilkrnové ako Beat ri ce v prvých výstU;poch pôsobila 
po spevácke j st ránke až ochotnlcky; .. nesúrodý h lasový regLster" a tv-orenie vyššlch 
tónov pôsobHI až rušivo. Spevácky krkolomnä úloha Antonia Bulgarelliho môže by t 
úlohou vďačnou. pokiaf tJJreds-tavitelťlvi nerob! problém song Labutia ,pieseň - vy
soké c1 - a nemusi sl vypomáh-a ť fis tulou, ktorej použitim sa spevák ochudobňuje 
o v9sledn9 efekt. Milan Horský odviedol snaživý výkon, ale ono úsilie sa až prlliš 
pripomfna lo predovšetk9m S'Pevácky. · 

Režijne Inscenác iu PI'ipravila Eva Deékové. Nie je v žiadnom prf pade jej vinou. 
že predstavenie nevyznelo najpresvedčive j šie. Hoci nebolo v jej silách preklenú ť 
problémy v diele samom a výraznejšie zas'ia hnuf do sféry rýdzo Inter-pretačnej, 
preclov~etk 9m jej práca s deta-Ilom prezradzovala inšpiračné zázemie a vynalie
zavosť. Nemožno však povedať, že by jej úlohu vždy uľahč ila choreografka 
Vladimira Kartousová, n avyše na niekt-orých komparzlstoch bolo skôr vidief. ako 
ma jú k baletu ďal e k-o, než aby bolo zjavné, ako im je pohyb vlas~ný. 

Nedel'né dopoludnia 
v mesiaci máji sme v Bratisla.ve opllť 

sledovali cyklus komorných koncertov 
v Mirbachovom paláci známy pod ná
zvom Nedelné dopoludnia v GMB, podu
jatle, ktoré už tradične usporadúva 
MDKO, GMB v spolupráci so ZSS a SHF. 

Prvý koncert ( 8. V. l venovaný 38. vý
ročiu oslobodenia pozos tával z tv·orby 
mlad9ch s lovenských skla-da te ľov. Pre
zentované diela naznačili , že mladi au
tori vnáša jú do svojich kom'Poz!cil osob
nostnú k•oncepciu, prejavuj ú sa spontán
ne bez akejkofvek vyumelkovanosti, s na
žia sa .predovšetkým o tvarovanie myš
lienok v stručnej, neunavu júcej formu
lácii. Vš~ky uvedené diela našli odo
zvu i vo vynik·a túcom predvedenl !)1la
dých koncertn9ch umelcov. 

Na úvoď v inter pretáci!. Ľubomfra .Zo
vies zaznela s kbaôba Ad hoc pre akor
deón s61o Stanislava Hochela. Expreslv
nou kantilénou chromaticky vedených 
modelov vyznaču júce sa koncertantné 
dielo stvá rnil interpret muzikálne, opie
ra júc sa o princlp kontrastných prvkov, 
z ktorých vyrasta la forma kompozlcie. 
Hudba pre dvoje husi! od Pavla Malov
ca má pôsobivé lyrlcké črty, zm:!leriava 
sa predovšetkým na sonoristiku a širo
kodyché vedenie melodickej llnie. Cha
rakter sk•ladby vhodne podčiarkli inter
preti: Juraj Ciimarovli! a Bohdan War
chal ml. Priezračnosť a jednoduchosť 
oplerajúcu sa o tanečné, naturálne prv
ky, vniesol sklada'tel Vfťazoslav Kubička 
do kompozfcie s náz-vom Úsilie pre dva 
klarinety In B. Klarlnetové duo v zloženi 
Peter Drlička a Gabriel Koni!er tu stvár
nilo preclzne a s kvalitnou súhrou. s 
uplatnenlm boh atého dyna mického arze
nálu. Osemčasfová Suita pre dvoje husi! 
od Vladimfra Godára vo vynika júcom 
predvedenl Jozefa Kopelmana a Petra 
HaBNlra mala gradačn9 s pád a zaujala 
kontrastnosťou hudobných námetov jed
notlivých časti. Záverečná skladba Petra 
C6na Tre trombonettl v pod·an f Tibora 
Winklera [ pozauna l a Petra Minárika 
[klavfrl vyznela v L časti ako mohutná 
gradácia : v 2. časti sa autor zameral 
na efektnosť zvukovej zložky a 3. vir
tuózna časf zúroč uje technické možnosti 
oboch nás1rotov, pričom klavfr s upluje 
biel Inštrument. Interpreti pretlmočlli 
dielo na vysokej umeleckej úrovni. 
. Uveden9 koncert vďaka iniclatfvnej 

dramaturgii ZSS bol v!tanou prehliad
kou komornej tvorby našej najmladšej 
generácie skladatelov. ktorá priniesla 
vzruch a oživenie množstvom hodnot
n9ch a zaujlmavých podnetov. 

Na dr uhom komornom koncerte [ 15. 

VLADIMIR CECH 

v GMB 
V. l sa preds tavlll klaviristka Eva Dla
novská-Virsfkové a baryton ist>a Jaroslav 
Kosec, ktorého na klav!rl sprevádzal Ja
roslav Krátky. Na úvod koncertu Dlanov
ská tP-rednlesla Sonátu č. 3 Paula Hlnde
mitha a 12 varlécU na Allegretto B dur, 
K. z. SOO W. A. Mozarta. KomorriY prejav 
Di·anovskej vhodne doplňal charakter 
uvedených diel umocnený navyše výbor
nou prs1ovou technikou, dôkladnou vy
pracovanosťou a kultlvova·nosf·ou tvore
nia tónu - zložiek, prevládajt1cich v jej 
hre. Hindem!thovu Sonátu stavala na 
formovo zretelných, gradačne klenu-tých 
celkoch. Dobre 7JVolené tempá kontrast
ných čast!, a ko aj zdôraznenie funkč
ných harmonických prvkov v dynamicky 
nuansovanej hre, dodali tejtťl hudbe jas
né kontúry. Výhrady vznášame len k 
neúmernej pedalizác!i u Hind€mitha, kto
rú vzhladom k akustike v tomto pr!pade 
bolo potrebné zredukovať, Mozartove Va
riácie predn iesla Dilanovská s lahkosfou. 
šarmom a eleganciou l narpriek tomu. 
že sa je j nie vždy podarilo rozoz·vučaf 
krehké tó-ny ornamentiky. 

Bary;tonista Jaroslav Kosec svo jim vý
konom •potvrdil, že patri medzi zrelých. 
vys pel9ch i•nterpretov, rozhla-dených vo 
svojom odbore. Jeho ·zmysel pre drama
tick9 prejav sa odzťk-adl il i v piesňovej 
t·vorbe. Silou dl·sponujúc1 hlasový fond 
prl temného zafarbeni a znamenite podpo
ril erudovan9 až impulzlvny klav!rny 
sprievod jaroslava Krátkeho. V úvodnej 
skladbe A. Scarlattiho Ocessate di pia
garmi vyrovnrane stvárnil širokú kanti
lénu plesne, ktťlrej väčšie f·rázovacle cel
ky sta val na pev.ne posadenom dychu. 
Romanlick9 š týl P. l . Cajkovského, A. 
Grečaninova. A. S. Dargomylského bu
dova l na citlivom prejave vychádzajúc 
z pointy piesn i. Tri plesne z Dvofé-ko
vých Cigánskych melHU, op. 55 mali po
trebn ú náladovosť, hoci sme miestami 
zaznamenali l menšiu dlstonäclu. N-a zá
ver j. Kosec predniesol Dve plesne Fri
ca Kafendu s reš pektov.anfm rubát nos
talgickej ná lady, ale a 1 s vystihnut!m 
kontra-stujt1ceho •veselého až bujarého 
tempera mentu. 

Ga•lérie a múzeá tvoria špecifľkum kaž
dej ná·rodnej kuLtt1ry, významne priS'Pie
v.ajú .k Ideovopolitickej, kultúrnej a es.
tetlckej výchove. V r. 1977 rezoh1ctou 
generálnej konferencie Medzinárodného 
výboru múze! (ICOM] v Leningrade bol 
vyhlásen9 18. má j za Medzinárodný deň 
múze! a galérii. K osla-vám toht·o sviatku 
prispel v rámci Nedelných dopoludn! v 
GMB at ďalš! koncert cyklu (22. V.]. Na 

Kvety na hrob J. L. Bellu v Bratisla-re poloiili dňa 8. júna 1983 predstavitelia Zvä
zu československfch a slovenskfch skladaterov. Týmto aktom sa začali spomienko
vé oslavy 140. výročia narodenia tohto klasika naiej 111érodnej hudby. 

Stretnutie v 
Už 3. ročnfk seminára mladých čes

kfch kritikov a muzikol6gov, organizač
ným garantom •ktorého je AkUv m-ladých 
Zväzu českých skladaterov a koncert
ných umelcov, sa ·konal v dľ\och 26.-29. 
mája 1983 v r odisku velkého morav
ského skladatela Leoša Janáčka. Pestrá 
paleta programu podujatia .ponúkala tak 
prednášky významných muzlkologických 
osobnost!, koncerty, a nalýzy skladieb 
mladých autorov, a ko aj prezentáciu vý
sledkov vlastných prác mladých hudob
ných vedcov. V podnetnej a obsažnej 
prednáške na tému Revolúcia a konfron
tácia v hudbe 20. storočia dr. Ivan Poled
ňék, CSc. kriticky rozoberal koncepcie 
súhrnných prác o hudbe 20. stor., kto
ré často nereflektujú javy, ovládaj úce 
hudbu našej dťlby. Hovoril o dialekti
ke hudobnej tvorby a celé.ho hudobné
ho vývota. o dOs ledk-och civilizačných a 
technických premien na rozvoj i per
cepciu hudby, o artlficiálnej a monar
tiHclálnej . hudbe a td. Dr. Jén Vičar, ináč 
aj vedúci semlná•ra, referov-al o výs led
koch ankety, ktorá skúmala názory mla 
dých skladatelov (pre mladú generáciu 
je napr. pr!značná "mnohorakosť a in
dividuálnosť š týlových .prlstupov, ne
možno žiť v izolácii od spoločnosti, po
jem angažovanosť možno chá-pať jed-

svojom klav!rnťlm recitáli mladá umel
kyňa Zlatica Poulové uviedla diela W. A. 
Mozarta, J. Brahmsa, M. Bázlika a c. De
bussyho. Hoci ť'rvodná Mozartova Sonáta 
a mol, K. z. 310 nebola technicky dosta
točne zvládnutá [ •pamäťové kazy, č lene
nie melodickej lfnie VQ frázovaclch ob
lúkoch nemalo zreteJnú dikciu 1 ako ce
lO'k vyznela s dynamizujt1clm, gradačným 
spádom. Dve Bal.ady a Capriccio J. 
Bra·hmsa interpretovala Poulová v cito
vo triezvom. na zvu'kov·ú kvaltt i.t zame
r.anom prednese. Cyklus 5 s kladieb s ná
zvom Paleta od Miroslava Bázlika s kla
S'!ckou tektonickou ·Stavbou, adekvátne 
stvárnila v ·poeticky ušl achtilej expre
s!vnej hre. V Debussyho Ohľ\ostroji in
ter,pretka dokázala navodit predstavu 
žiarivých farieb, o čo skladaterov.i vlast
ne v námete išlo. Vyst(LpEm1e Z. Poulťl
vej pot·v·rdilo, že Ide predovšetk9m o mu
ziká-lne a štýlovo c!tlacu kla·virlstku. 

K-omorný koncer t dňa 29. 5. uzavrel 
májový cyklus v GMB; t1č!nkovall na 
ňom tenor~sta Ivan Ohét s klaviristkou 
Darinou Lackovou a vlollsta Jozef Hoiek 
s klaviristom Ivanom Palovlčom. Sóllsta 
Ivan Ožvát predniesol diela Beethovena, 
Schuberta, R. Straussa, Kafendu. Inter
pretácia t-oht o nádetného umelca sa vy
značovala hlbkou, lntonačnou čistotou. 
jasnou a rti-kuláciou. Jahkým, nenásilným 
t•voren!m tónu s dôrazom na dynamic
kú tvárnosť mäkko, ale l hrdinne sfar
beného hlasového fondu so širokým am
bitom. Zmysel pre ucelenosť formy, po-

KONKURZ 

Sn lmka: l. Michálek 

nak v spojitosti s ak tuálnou spoločensko
politickou problematikou, ale a j v šir
šom s-lova zmysle ako odovzdávanie 
osobného posolstva). S poetikou vl ast
ného kompozi č n ého procesu sa predsta
vil brnenský skladater doc. Miloslav 
litva·n a názorne ju apllkoval a j na ukáž
kach svoj ich prehrávaných skladieb. Mla
di muzikológovla dostali priestor na pre
zen táciu v dvoch blokoch, jedn ak pri 
analýzach vlfazných ·skladieb súfa~e Ge
nerácia '82 [O. P.odgorný, V. Mojžiš ), 
jednak v tribt1ne názorov Mlad! muzl
kológovia sa preds tavujú ( K. Maýrová, 
s. Boha dlo, O. Cechová, M. Hulková, J. 
Lengová, M. Bárdiová, P. Kofroň, M. Fra
n1!k, J. Stilec J. Neocenltelnou dev!zou 
celého podujatia bola neobyčajne spon
tánna. bezprostredná a živá atmosféra, 
ktorá sa odra·zila na jm!! v bohatých a 
obsažných diskusiách o aktuálnych otáz
kach, vyplýva júcich z referátov. ale aj 
o úlohách hudobnej kritiky ako takej. Na 
záverečnom matiné z vffazných skladieb 
ostravskej skla-datelsket súťaže Generá
cia '82 zaznela o. 1. ko mpoz!cla Petra 
C6na Musica pro tabulam. k'torá ziska
la 2. cenu. Na podujati sa zúčamnill aj 
traja pozvani zástupcovia mladých muzi
kológov zo Slovens·ka. - jL-

chopenie obsahovej zložky - črtali sa 
v Ožvátovom pr!stupe k interpretác!l 
každého predneseného diela. Jeh-o vý
borná disponovanosť v koncertnom vý
kone pou-kázala hneď od počiatku, že ide 
o umelca. kto rému nechýba tvorivý pri
stup a fantázia pri kreovanf umelec
kého artefaktu. I klaviristka Darina Lac
ková kultivovaným kla-vfrnym sprievo
dom výdatne podporila Ožvátovo úsll!e. 
Druhým pohorovým a koncert~Qe erudo
vaným umelcom t·ohto podujatia bol vio
lista Jozef Hošek. Rozsahom krátke, ale 
o to náročnet·šie Allegro passionato Du
iiana Martinčeka in terpretoval s technic
kou suverenitou, v pregnantne!. pulzujt1-
cej, gradáciou s trhujúce j iue. Dominan
ta Hošekovho vystúpenia však spočíva
la v uveden! rozsiahlej Sonáty f mol 
pre violu a klavfr, op. 120, č. ľ J. Brahm
sa, kde dokázal vyťažiť maximum z ob
sahu diela. Váše11, lyrická nostalgia, rab
kosť až tanečnosť, no vždy doplnená 
vážnťlsťou - preni'kll do violistovej in
terpretácie. Renomovaný klavirista Ivan 
Palovič sa spolupodielal na dosiahnut! 
plného umeleckého účinku tohto diela. 

Vcelku kvalitné výk·ony účinkujúcich 
na uvedených koncertoch svedčia o sve
domitom pri-stupe mladých umelcov prl 
prfprave na koncertné ·vystúpenia, klQré 
sú tak pre nich vhodnou prHež!tosfou 
overovať sl svoje sily a zf,ska vaf nové 
poznatky, skt1senosli na pol1 interpre
tačnéh-o umenia. 

BOZENA DLHA1il'.OVA 

Riaditel Slovenskej filharm6nie vypisuje konkurz na miesto 
koncertného majstra 1. huslf 

do orchestra Slovenské filharm6nia, ktorý sa uskutočni dňa 28. 10. 1983 o 13,00 
bodine v koncertnej sieni SF, Bratislava-Reduta, Palackého 2. 

Prihléiky s uvedenfm vzdelania a praxe zailite na kédr. a personálne odd. 
SF. Podmienky kunkurzu oznámime prihlésenfm uchádzačom pfsomne. 
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{Dokončenie z predchádzajúceho čís l a. 1 

Medzitým som založ.il v· Michalovciach 
aj orchester Matice slovenske j. Obsade
nie, pravda, bolo skromné, a le v živo
te okresného mestečka to bol krok do
predu. 

V nových podmienkach som sa sústre
ďoval čoraz väčšmi na hudobnú peda
gogiku na všeobecnovzdelávacích š lw
lách. Vždy som si' uvedomoval, že na
priek rozšírenej pôsobnosti táto oblasť 
nie je dostatočne využitá. Up'latnenie sa 
len obmedzeného percenta žiactva l pre
važne dievčat 1. stále nedávalo h udob
nej v\•chove takú všeobecnú platnosť, 
akú by mala mať. Chlapci v mes iacoch 
mutácie zo spevu temer vypadli - iba 
samotná náuková stránka ich neuspol<a
jovala. Bolo t.reb:t dokázať, že aj chlap
r.i môžu obstáť pred vet·ejnosťou. 

Trojročná meš tianka mala svoje po
kračovanie v jednoročnom kurze, v kt9-
rom sme ti ež zavied li hudobnú výchovu. 
Jedenásť až p1Hná sť chlapcov po puber
te dobre dop!flalo dievčenské hlasy. Vzni 
kol miešaný zbor s obsuclenim: soprán, 
l. a 2. al t a bas. Chlapci h ravo zvlúdii 
hlbšie tóny {po C]. Speváčky v to mto 
obsadení zasa nemuseli preexponovávať 
vysoké tóny. Basisti boli h rdí na svoju 
úlohu v spevokole. 

Roku 1938 som pres túpil na uč iteľský 
ústav clo Bratislavy a tak som mul prí
l ežitosť ovplyvi'lovať a j výchovu uč iteľ
ských kandidá tov. Učiteľská priprava bo
la v Bratis lave riadne roz·trieštená . Pod 
Hitler.ovou ochranou vládol kleri.kal.iz
mus uči t eľské vzdelanie značne 
ovplyvoovala ci rkev l na jm!l katolicka l 
a svetonázor žiakov bol dos ť reakčný. 
Týka·lo sa to a j š tátneho chlapčen slté
ho učiteľského ústavu. Bol tu aj diev
čenský učiteľský ústav Uršuliniek, kde 
učili výlučne rádové sestry. O rok sa 
obidva ústavy spoj ili a zmen il1 sa na 
päťročnú učit eľskú <tkadémlu. Touto 

·zmenou sa malo sčasti vyhovieť dá vnej 
požiadavke pokrokového učiteistva na 
vysokoškolské vzdelanie·. P·ritom sa \ šak 
cluchovens•t vo nechcelo zr iecť priority v 
dosiahnutom vzdelani. Touto reformou 
chceli dosia hnuť, aby v obc iach pôsobil i 
učitelia len s akousi rozš!renou fo rmou 
si redoškolského vzdela nia, kým kií.azi by 
ma li úplné vy•sokošk OI!s ké vzdelanie (se
mináre 1. 

Politické vzdelanie bolo úplne v ru 
kách Hhnkove j s lovens kej ľudovej ~ tra
ny a polovojeruskej Hl•inkovej gardy. Uve
dený klérofašis tický plán uči telského 
vzdelania sa udrža l až clo oslobodenia. 
Odhliadnuc od ducha a me ntal ity žia
lmv, vyučovani e začína lo pravidelne 
modli tbou, obedy v intemátoch tiež Ot
čenášom, ba a j závažne jš ie porady sa 
otvárali ne jakou zbožnou myšlienkou. 
Ostatne, nejaký. výrazný prel om v zvyk
los tiar.h tu nenastal a nebol ani po treil· 
ný, pretúže škols tvo na Slovensku bolo 
a i tak prevažne oirkevné. Státne školy 
sa vyskytovali len s poradicky a dosť 

zriedkavé boli aj obecné alebo súk rum
né školy. 

Tvorcovia s lovenskej národnej hudby 
JAN LEV OSLA V BELLA 
OPUS Stereo 9110 1201-02 

Zostaviť dobrý a reprezentatívny vý
ber s kladi eb Jána Levoslava Bellu zhus
tený nu dve dl hohrajúce g ramoplatne, je 
úloha neobyčajne ťažká a zložitá. Nielen 
pre to, lebo - ·- priznajme - Bell ov u tvor
bu v ce lom r ozsahu ešte dobre nepo
znám e, ale hlavne a predovšetkým, že 
Ján Levoslav Bella ( 1843- 1936] počas 
svo jh o dlhého života komponoval na· 
ozaj vera a jeho tvor·ba je z hfud iska 
hodnoty a kvality veľmi rozmani tá a '.'ÔZ

norodá. 'l'ažko s11 z nej vyberá a preto 
je samozrejmé, že realizátori nahrávky 
l duchov ným otcom projektu i a utorom 
zasvä teného sprievodného textu je univ. 
prof. dr . Jozef Kresánek, DrSc. ] sa za
merali le n na určitú - zre jme nuj
významnejš iu u najumelec kej šiu - čast 
Bellovho odkazu, na inštrumentálnu hud 
bu, z kto re j sa s nažili prezentovať to 
najlepš ie, najkr.aj š ie a najpútavejšie. Rád 
konš tatujem, že sa ten to zámer v pod
s tate vyclwr il a že - odhliadnuc od 
drobných chybičiek krásy - aj nároč
ný záujemca dostáva do rúk na hrávk u, 
z ktore j bude mať radosť a ktorá roz
šíri jeho horizont. 

O prve j skladbe - je to Slávnostná 
predohra Es dur, ktorú Bella zložil pre 
kremnic ký amatérsky orchester a (po
dobne alw nas ledujúca ] zaznieva tu v 
interpretácii SOCR-u pod skúseným ve
den!m Ondre ja Lenárd.a - sa ·konštatu
je v s prievodnom texte, že je to dielo 
viac -menej 'Oddychové , skladba, či sl\ôr 
iba skladiJička, ktorá sa dobre počúva. 
Tým je azda povedané všetk<J - nehne
vali by s me sa. keby namiest•o tejto ver
mi 'pr iememej kompozície s triviálnou 
invenciou zazne la in1l , z1·elš ia a výraz-

Po osloboden! sa utvorili pre na~e 
šimls tvo nové ideové predpoklady. Kle
rikalizmus sa zoo školstva pomerne r ých
lo vytratil. Zača l a sa novú organizácia, 
vytvorila sa jednotná škola so sociaiis
tickým a internacioná,Jnym duchom. Na
še myslenie, práca, teclmlka a kultúra 
dostávali vedecký smer. Učiteľstvo s i po
stupne osvojilo revolučné zmeny v bu
dovani a aj ďale j sa preblja po ceste, 
ktorá vedie k novým výchovným zásadám 
a for mám. 

Na učiteľslwm ústave som sa usiloval 
odst rá niť formalizmus z hudobnej vý
chovy a priviesť kandidátov k žive j hud
be i k vedomostiam, ktoré by pomohli 
.budúcim uč iterom úspešne sa začleniť 
do praxe nielen po technickej, a le aj 
po umeleckej stránke. Napriklad diev
čatá radi spievali, ·ale boli menej ši· 
kovné v organizovan! a veden! menšlch 
súborov. Vytvoril som preto rôzne triá , 
kvartetá, kde sa v ich veden! žiaci str ie
da li a pri·tom si osvojili a j základné di
r igentské gestá a návyky. Neskorš ie, po 
zriaden! študentsltého orchestra žiaci 
prejavili záujem aj o inštrumentúlnu 
hudbu a naučili sa jednoduchšie inš truk
tfvne skladby. Náš žiacky orchester so 
spevokolom dobre obstál néi školských 
a verejných slávnostných poduj'atiach v 
Redute. Obľúbené boli aj moje úpravy 
ľudových piesní, ako Po horách, po clo
lách, Pod Vihorlatom. 

Cim ďalej, tým viac sa ·priprava u či
terov bl!žila k vyso lt oškolskému vzde
lávaniu. Výchova sa postupne stáva kom
plexnejšou. Dôležité je, aby aj výchova 
prostredníctvom umeleckých predmetov 
pôsobila ce listvejšie na osobnos t. Veď 
už v sta roveku sa k rásno v umenl s pá
ja lo s etick·ou stránkou človeka a po
žiadavka, aby radosť z krásna vo vset 
!{ých fot'mách r ovnala cestu k !udské
mu dobru a k pravde, je čoraz aktuál
nejšia. Jectno je isté, osvojeni e si hu
mánnych názorov a postojov je v s po
jení s esteti ckým zážitkom prls tupnejšle 
a. prirodzenejšie. 

Roku 1949 sa v Bratislave vytvori! 
Státny pedagogický ústav {neskoršie 
premenovan~· na Výskumný ústaJV peda
gogický). Môj prechod na tento ústav mi 
poskytol nové podnety v hudobnej vý
ch ove, ktorá sa sta la mo jím povolaním. 
S výskumom v hudobnej výchove som 
začal v čase, keď sa aj v iných kraji
nách dostala hudobná výchova clo po
hybu. nnjm!i ta m, l1cle sn jej ujali osved
čení skladatelia (napr. Z. Kodá ly v Ma
ďarsku, C. Orff v Rakúsku a i.). U nás 
sa hudobná pedagogika s pá ja prevaž
ne s menom E. Suchoľla. Niektoré jeho 
diela a úpravy rudových piesni sú vďač
nou časťou inštruktívneho materiálu pre 
predšltolsltú výchovu, pre všeobecnovzde
lávacie školy i pre ľudové š koly ume
nia, trt!{ na interpretáciu, ako i na vní
manie; spomeniem naprlltlacl cyklus Ob
rázky zo Slovenska, Aká si mi krúsna. 
Vari la myšička l{ a šičku a iné. 

Na Výskumnom ústave pedagogickom 
okrem porovnávac!ch a výs kumných 
prác som sa ~mol u s VOP v Prahe a do 
is té ho času Hi s VOP v Brne zúčastiío-

nejš ia, trebárs aj z voká lnej, piesi'lovej, 
zborrovej či opernej tvorby. 

Diametrálne iný prlpad predstavu je 
dnes už legendárna, n o málo hraná a 
tak ·vlastne iba z literatúry zná ma sym
fonická básei'i Osud a ideál (z r oku 1874, 
prepracovaná r. 1880 a 1890 - nevie
me vsa.k, krt orú verziu počúvame ) a lw 
pa radigma a s ymbo.l Bellovýc h osobn~·ch 
a osobnostných životných i umeleck}·ch 
kol!zií. O Osude a ideáli sn veľa hovo
rilo a p ísa lo, s ld aclba má svoju aureolu; 
rozličnými programovými vysvetleniami 
a extrapoláciami nezaťaženému pos lu
cháčovi sa relatívne dobrá nahrávlta Bel
lavej na i lepše j s ymfoniclte j básne nepo
chybne bude j aviť a lw vnútorne neoby
ča jn e silne precrtená novoromanticko
subjektívna autobiografická skladba s 
rukopisom kompozične už dobre pripra
veného autora. 
Trojčasťová Fantázia a sonáta d mol 

pre orga n zo začiatku Bellovho teme r 
štyri dsaťročného pobytu v Sibini upú
t!l predovšetkým vďaka vynikajúcemu 
naštudovaniu Vladimh·a Rus6a, ktorý z 
te jto n eve?mi rozsia hlej [aj tu p la ti. ze 

val na tvorbe školských dokume ntov: 
koncepcii, osnov a metod ic·kých materiá
lov. Na ne nadväzovala a i tvorba učeb
n lc, kde sme sa opierali slce o cudzie 
vzory - systémy, či impulzy, ale vždy 
len v ta kej miere, a by sa v nich uplatni 
la ako hlavné žriedlo - osobit osť slo
venskej luclove j 11 národne.j hudby. Bolo 
zárovei't treba rešpektovať n11še,- spruvid
la skr<Jmnejšie možnosti. 

Hrada! som pramene a ko aktirvizovať 
žtakov, preto S()m sa priklái\al k tvo
t'ivému spôsobu vyučovania. Vďačným 
vzot,om mi v tom bol n ajmä Orffov sys
té m nielen pre svoju názornosť, a le ai. 
pre príbuznosť s mentalitou det! mlad
šieho školského veku. Ak•tiN·izáciu som 
sa snažil upla!iiovať so zreteľom n a hra
vosť, obrazotvornosť a družnosť men· 
šfch det! a postupne zvyšova ť zodpo
vednosť a zaangažovanosť vôľových prv
kov žiakov v systéme učebného procesu 
ta.k, aby sa živelné duševné vzrušenie 
pozvo!na premenilo na estetic.ký zážitok. 
Moja prá.ca na Výsk umnom ústave peda
gogickom mi dovoliJoa vniknú ť do súhry 
tých či n i teľov, Moré umoži1ujú vytvorit 
u žiakov duševné stavy, potrebné k pre
mene psychických podnetov na podnety 
zvukové. Tieto činitele treba hladaf v 
hudobne j výr.heve v súčinnosti vnlmateľa 
1 v našom prlpade žiaka ako subjektu 
a objek tu vyučovania l s hudobným die
lom (ako produktom človeka 1 a peda 
gógom 1 a ko usmeri'íovaterom hudobno
výchovného procesu 1. Z intera'kcie tých
to činitelov, pri ktorej ide vlastne o člo
veka, bolo treba vychádzať aj pri učeb
nicovej tvorbe. Začal som sa l'O'ku 1955 
zaobera ť pr!pravným ročnlkom [te ra jš! 
prvý ročnlk]. teda šesťročným č l ovieči
kom, lttorý nie je len menši, ale aj ln9 
a lm dospelý č l ov ek. Llši sa od neho svo
jou hravosťou, obrazotvo.rnosťou, t úžbou 
pu uplatneni sa, detskou personifiká
ciou. Bola to moja prvá učebnica hudob
nej výchovy. Keďže de ti ešte n evedia č l
tať , životné situácie sa v nej nazna
čovali obrázltami. Týmto spôsobom sa 
sprlsľupňovala cesta aj k hudobným poj
mom a predstavám. Ne~lo tu eš te ani tuk 
o sys temuticky usporiadané učivo ako 
s kôr o .,spriatelenie sa" s hudobným 
umenlm, o nadobudnutie presvedčenia, 
že hud ba má svoju reč, ktorou ná m mo
že všeličo povedať ( uspáva.nkou, pocho
dom, tan com a pod.). Môže sn pripájať 
k slovám, k pohybu. k hre. Môže zvý
l'azm t a obohatiť celý detský život. · 

Táto učebnica po reo rganizácii v škol 
s tve zanikla, ale nazdávam sa, že plni 
la svo je poslanie. Ostatne, podobné ces
ty sa hľadajú aj teraz v rámci príprav
ného š túdia na rudových ško ltich ume
nia, pravda, s vyššími nárokmi. 

Svo ju snahu zača ť hudobnú výchovu 
vzbudenlm záujm u a zvýšeným využl
van!m detskej mentality som u skutočnil 
vo svoje j Metodickej príručke hudobnej 
výchovy pre l. a 2. ročn ík ( SPN Brati
s!ava 1966 ]. V tejto príručke otázka vzťa
hu k umeniu dôsledne prevyšovala ná u
kovú s tránku. Pritom pokladám za po
trebné zdôrazniť , že kvalita estetického 

menej je niekedy viac l], ale v šťastnej 
chvili napísanej sk·laclby, urobil perfekt
nú konce r ta ntnú hudbu - vniesol do 
nej vzruch, n rup!\tie, iskru a š irokú pa 
letu fa·rieb. A nielen to: presvedčil , že 
neexistu je absoi(Jtne platný a výlučný 

ideál organového zvuku a hudby, ale že 
aj roma ntický a mod erný organ s fluo
reskujúcimi timbrami môže byť krás ny 
a podmanivý. 

Andante sostenuto zo Sláčikového 
kvarteta B dur (z r. 1887, tu v rovnakom 
podan! ako prvé dve orchestrá lne s ldad
by] v úprave pre sláčikový orchest er 
[ nepodarilo sa nám dozvedi e ť autont 
úpra·vy] uzatvárra druhú stranu komple
tu. Prof. Kresá nek ju považuje za Jed
nu z najkrásnejšlch a najoriginálnejšlch 
BeHavých skladieb vôbec, a plným prá
vom, lebo táto so tva ses ťminútová hudba 
je na oza j prototypom prekrásneho nok
turna, či ser enády con a more, !tele sa 
Bellovi porlm'ilo - obrazne povedané -
prelwnat seha ·samého a prekročiť svo j 
vl astný tieľL 

Druhá platľl!l prináša iba dve sláči 

kové lwartetá vo velmi zanietenom a lús
ky plnom podani Košického kvarteta l On
drej Lewit, Milan Jirout, Jozef · Kýška, 
juraj ]á nošlk l : Sláčikilvé kvarteto e mol, 
tzv. Uhorské ( 1870-1] a Sláčikové kvar· 
teto c mol (z r. 1880, skl ada teľ ho vš uk 
r. 1918 prepracova l - ani tu nev.ieme, 
lnoré znenie sa nahra lo]. Zaradenie 
dvoch úplných. pomerne dlhýc h cyk
lických skladieb rovnakého druhu Isteže 
vyvolá roz.pa ky a pochybnosti , či je to 
správna voľba; vzhľadom na to, že dnes 
už vieme, že práve komorn ú hudba pa t
ri k š]J ičklím Bellove j tvorby, môže byť 
táto dramatu rgiA pri ja terná. "Uh·orské" 
kvar teto je svojo u hudobnou substanciou 
va ri výrazne jšie, pikantnejšie - " uho r-

. sk ý" mot!v sa objavuje len v 3. čast i , 
a to tiež Jen v náznakovej, sublimova
nej podobe _:__ d ielo je však miestami 
zdlhavé, málo kompaktné. Kvart eto 

zážitku je na rozličných stupňoch hu· 
dobného vývoja žla'ka značne rozllčná. 
Napriklad v predškolskom veku (3.-5. 
rok života 1 si dieťa pods!latu hudobnej 
krásy ešte neuvedomuje, v interakcii s 
hudrbou .pociťuje skôr akési psychofyzic
ké osvieženie, akés i biologické oživenie 
organizmu hudobnými prostrledkam1 
(na jm!i .rytmickou a intonačnou diferen
ciáciou). K tomu pristupujú a•j dynatnJC· 
ké a t imbrové kvality, ktoré ztntenzlv· 
I1ujú výrazovú stránku. 

Až vo vyššlch ročn!koch (pri správ· 
nom hudobno-pedagogickom veden!) za· 
člna žiak uVlažovať o melodických zvlášt. 
nos t,iach, o svojráznych rytmických po· 
hyboch, o dynamických a farebných nu· 
an.sách, no i o formových osobitostiach 
piesni a s kladieb. Neskpršie je aj výber 
skladieb nárt>čnejšl, kontrasty sa stá· 
va jú širokoplochými, gradácie sú mohut
nejšie. Najma v o bdob! puberty, pr i do· 
spievaní, keď sa v psychickom živote 
vytvá·najú aj vzťahy k svetu, k človeku, 
k spoločnost i, keď už mladý človek na· 
chlírlza svoj s pôsob myslenia a svoj vlast
ný citový život, je vnímavý aj pre este
tické ·doj my, pripadne sl tiež utvori vlast
ný estetický náhľad. V takomto pr!pa· 
de si už pomenne ľahko vytvára vlastnil 
koncepciu o poslan! hudobného umenia 
v živote ruclskej spoločnosti. 

S organizáciou učebnicovej tvorby 
1 pracoval som samostatne aj s autor· 
skými kolekt!vmi l s tal•a sa naliehavou 
a i tvorba metodik pre učiteľov, ktoré 
by pos.kyt!i na podklade osvedčených dl· 
clruk tic kýc h zá•sad i s kúsenost! dobré ra· 
dy pre prax. E\ri t·vorbe učebnlc pre pr!· 
pravu učiteľov - na prikla d pre stredné 
pedagogické školy - sme metodické zá. 
sady a praktické pokyny spájali s uči

vom rozv! ja júcim muzikalitu ži.akov, tak· 
že takáto učebnica s metodikou sa sta
la a kýmsi životným druhom učiteľa. 

Okrem pomocných metodických mt~te· 
r iálov vy•vodH som na podklade svojich 
výskumných vý.s !edkov a j zovšeobecJ1u· 
júce závery, ktoré som publi.koval v člán
koch, v štúdiách, a lebo som Ich použil 
vo svo jich prednáškach a seminároch 
pre metodi·kov a učite!ov hudobnej v~· 
chovy, často v spo jen! s praktickým! 
ukážkami vyučovania. 

Okrem ltteratúry hudobno-pedagogic
kého zamerania som vytvor il, resp. upra· 
vil pre rôzne voká ln e a Inštrumentálne 
obsadenia rozma.nité hudobné materiály-, 
napriklad detské piesne, niektoré s úpra
vami pre orffovské hudobné nástroje, 
suity z rudových melódii, inštruktívnu 
hudbu pre študentské orch estre, .h arrno
nizácie piesni pre spevácke zbory 11tď. 

Konč!m svoje spomienky - od roku 
1977 som v dôcbodku. Azda by som bol 
rád, keby sa mi vrátili mladšie roky 
n mohol by som uvažovať o riešen! nie
ktorého hudobno-výchovného problému 
i v súvislosti s novou koncepciou, ktorá 
sa kryš taJ.izu je, n o mys !Im si, že sa tak 
rýchl o nedor ieši; ·veď pravda v umenl 
nie je len prltomnosťou, ale je v nej 
a i kus budúcnosti. ktorú si náš up'ti· 
miz.mus vysnlval., 

c mo l je zasa koncepčne premyslenel
š ie, sústredene jšie, ale prináša hudobntl 
matéri u konzervatlvne jšieho razenia. 

Rodost rom Bellove j hudby má vel mi 
hlboké korene, siah ajúce až kdesi do 
kl asicizmu. Vlastný h udobný jazyk Jána 
Levoslava Bellu - a j keď nie materin
ský, ale veľmi dobre osvojený - je však 
rornantioký s odnožou k n emeckému 
wagnerovs kému novoromantizmu a s ~ý
honkami k pos t romantizmu. Stab!ln~m 
fundamentom je soclldna kantorská tra
dlcia, poctivý kontra·pun.kt, .no v nie
ktorých Bel!ových dielach začu jeme čo
si, čo by s me s kôr očakávali, povedzme 
u R. Straussa či G. Mahlera (jeho tvor
bu mohol Bella poznať n a na jvýš z nOt] 
n ež u r egenschoriho, k torý žil v zá
vetrl svojho s ibinského tus kula. Na dru
hej strane neváha.jme priznať istú t•oz
pačitosť vo výs tavbe vačšej formy, vá
h anie p.red vlastnými nápadmi. Bella mal 
ako koniec-koncov každý autodidakt svo
je hranice. Nechýba l mu 1ta!ent, a.Je skôr 
tvrdá a s ystematická škola a ešte v!uc 
s timulujúca klima velkých miest, kon
kurencia, súperenie! Na·priek tomu čas
to Cltime, že sa k nám prihovára umelec 
z rodu čistých a vznešených. 

Hudba jima Levoslava Bellu má viac 
tvár!, viac podôb. Je v prav.om slova 
zmysle polymorfná a pe11yvalentná. Ak 
sa v n edávne j minulosti akcentov·al Bel
la a ko zak l adateľ novovekej s lovenskej 
národnej hudby, rea lizátori nášho kom
pletu osvet lili Bell u predovšetkým ako 
zau jimavého reprezentanta hudobného 
romantizmu viac-menej európskeho za
merania. Ak na to upozon1u jeme, chá
peme to predúv.šetkým ako výzvu k dal·· 
š iemu s kúmaniu bel!ovske j problemall· 
ky a - prirodzene - a j k ďalšiemu 
bádaniu Bellovej hudby a zaradeniu do 
súčasného slovenského kontextu. Bella 
ak.o Slovák a umelec disponu júc! európ
s k!'JU kultúrou, rozhľadom má na to prá
vo. RICHARD RYBARIC 


