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IX. TÝŽDEŇ NOVEJ SLOVENSKEJ HUDOBNEJ TVORBY 
V alloch 9.-17. februára t. r. uskutoč· 

111 11 v Bratlsiqve, ale l v daliilch mes· 
dcb - Kollclach, ~anskej Bystrici a 
Pldfanoch - IX. t:fldeň novej slovan· 
uej hudobnej tvorby. Toto ul tradičné 
podajltle patriace v oblasti hudby na 
SloYaaskn k najz6valnejiilm, organizačne 
prlprulll Zvlil slovensk:fch skladaterov, 
Slnaask:f hnclobn:f fond a Mestsk:f dom 
llalttry a osvety v Bratislave. Tohtoroč· 
at prehliadku novej tvorby venovali or
pliútorl dvom v:fznamn:fm polltlck:fm 
t:frol!lam - 36. v:fročlu Vlt'l!zného feb
nAn 1 40. v:fročlu Slovenského nérod
atbo povstania, aby sa tak dokumento
nie spltosť tohto prvoradého hudobné
lllo podajatla s udalosťami, ktor:fch po
Utlcko·spoloi!ensk:f v:fznam a dopad pre
ubaje Iii do s6časnosti. Zékladn:f zmy
Ili \':fldlla novej slovenskej hudobnej 
tvorby zostha l naďalej ' rovnak:f - je 
~anoa platformou pri! prezent4clu tvo
rlt:fcb l!lnov v kompozičnej oblasti a 
YJIYoranla ilrokého priestoru pre kon
freadcin sQčasnej umeleckej tvorby. 

Tobtorol!n6 prehliadka novej tvorbv dr· 
ll ari!ltf primát - bola doteraz najroz
slablajlla. Csllle sprlstupniť nové hudob-

. at bodaoty čo najiilrllemu okruhu poslu
cb6i!OY viedla orgsnlz6torov k zaradeniu 
koacart~>v l do il'"aliilcb miest. i!fm sa 
prehliadka predllila na deväť dni. Na jej 
,rtllf_!IIDI boli tri symfonické a tri ko-
110ra6 koncerty, dva koncerty z tvorby 
pn deti a mlédal, koncert populárnej 
ltuby zameranf na lansónovQ tvorbu 
a spolol!n:f program Voj11nského umelec
kého •Oboru a Slovenského fudovébo 
... leckého kolektlvu fv:fber z celo!16ho
rovtch prol(ramov ,.Aby slnko m~Jtlo 
Pletlf" a ,.Slovensko"). Novinkou tohto-

Otvorenie IX. roenlka T9ždňa novej slo
venskej tvorby sa uskutoenllo v Koši
ciach [9. 2.1. Usporiadatelia sa zaslúžili 
o to, te to ~ol štart skutočne dôstojný. 
V naplnenej sále Domu umenia, kde v,ed
Ja .,skaln9ch" abonentov SFK zasadli 
poslucháči vyššlch roenlkov konzerva tó
ria, vládla atmosféra oeakávania a sláv
nostného · vzrušenia . Prltomnosf väčšiny 
autorov a poeetná delegácia Ov zss ako 
l kritikov potvrdila, že ide o mimoriad
nu udalos( v slovenskom hudobnom dia
Dl. ZdOraznil to v úvodnom prejave 1 
podpredseda ZSS zaslúžll9 umelec Milan 
Novák. 

Koncert otvorila skladba Ivana Parlka 
Hadba pre dychy, kontrabasy a bicie. 
Skladbá eerpá z hudobného materiálu 
Ve!ovej hudby, vytvorenej koncom šesť
desiatych rokov, a teda je akousi remi
niscenciou na obdobia hladanla. Nemož
no jej uprlef profesionalitu kompozič
nej práce, dramatické napätie založené 
na kontrastoch vo všetk9ch paramet
roch a skladatefov zmysel pre easovú 
proporenosf, vďaka čomu dokázala udr
Ie! pozornosť i>oslucháea poeas celej 
skladby - ale l tak sme si uvedomili, 
le smerovanie súeasnej slovenskej hudby 
l autora samotného je dnes kdesi Inde. 
Nelahkú skladbu v9borne interpretovali 
br6čl košickej filharmónie. Zaskvela sa 
skupina plechov9ch dychov9ch nástro
jov, na ktor9ch spočlvalo ťažisko kompo
zlcle. 

Koacert pre violončelo a o rc hester 
op. 50 Andreja Oi!enéiia nesie všetky 
charakteristické znalty tvorby tohto zre
lého umelca: bohatosť melodick9ch ná
padov, komplikovanú orchestrálnu sadz
bu a maximálne využitie technlck9ch 
mofnostl sólového nástroja. Napriek au
torovej snah P. ,.skomornl f" orchester (vy
nechal plechové dychové nástroje s v9-
nlmkou dvoch trúbiek) miestami. na jm!1 
v prvej časti zanikal sólov9 nástro j v 
komplikovanom pradive hlasov orches
tra. Sú však v koncerte velmi pôsobivé 
miesta, ako napr. kadencia sólového ná
sttoja so sprievodom tympanu, el boha
tos! melodiky v závereenej ča_sti. Obdiv 
patri sólistovi Mlloilovl Sédlovl, k tor ý 
mimoriadne zložll9 part naštudoval zna· 
menlte. To, že popredn9 eesk9 interpret 
s tak~m zápalom dáva svoje umenie do 
stvárnenia novej slovenske j tvorby' je 
velk~m einom pre zv9raznenie Idey Ro
ku českej hudby. 

' 

ročnej prehliadky bol komorn:f koncert 
zo súčasnej českej tvorby, ktor:f bol za. 
raden:f do programu z podnetu prhe 
prebiehajúceho Ro~u českej hudby. 
Vzdal sa t:fm hold vyspelej bratskej čes
kej hudobnej kultúre. Aj ked oficiálne 
nezaraden:f do programu, stal sa logic
kou súčasťou prehliadky i I. audiovizuál
ny koncert elektroakustickej tvorby, na 
ktorom sa prezentovala tvorba ôsmich 
skladaterov z časového obdobia posled
n:fch desať rokov. 

Celkove na tohtoročnej prehliadke od· 
znelo od 50 autorov vyile 80 skladieb, z 
ktor:fch 30 bolo uveden:fch premiéro
vo. Okrem novej skladatelskej tvorby bo
lo v:fznamne na prehliadke zastúpené l 
slovenské interpretačné umenie. Nale 
najvyspelejiile symfonické orchestre, ale 
i rad komorn:fch súborov, telies a zo
skupani, lniitrumentalistov i spevákov sa 
pričinili aj tentoraz o to, le novA tvor· 
ba slovensk:fch skladaterov bola zodpo· 
vedne naltudovan6 a zaznela v dôstoj
nom predvedenl. 

V rámci IX. t:fldňa novej slovenskej 
hudobnej tvorby uskutočnila sa 14. feb· 
ru6ra v bratislavskom Dome ROH aj vf
ročné plenárna schôdza členov ZvJ&u 
slovensk:fch skladaterov, ktorA bola ve
nované aktuálnym otázkam slovenskej 
hudobnej tvorby. Po prlhovore predsedu 
ZSS národného umelca prof. Ota Feren
czyho a po správach vedúcich jednot
liv:fch tvoriv:fch komisii ZSS (S. Bach
leda, l. Bázlik, Ľ. Barlcov6, L. Mokr:f) 
predniesol dr. Zdenko Nov6ček, CSc., 
predseda ZCSS, podnetn:f referát na té
mu .,K estetike socialistického realizmu", 
v ktorom objasňoval niektoré otázky s1í
vislace s pojmom socialistick:f realizmus 
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N6rodn:f umelec Alexander Moyzes ďakuje dirigentovi Bystrlkovl Reluchovl aa 
predvedenie svojej XII. symfónie. Snlmka: P. Procházka 

(charakterizoval sociallstlck:f realizmus 
nie ako sloh či ltfl, ale ako tvorlvd me
tódu schopn6 pomocou logického mysle
nia a umeleck:fch obrazov pravdivo zob
raaiť skutočnosť). V d'allom referáte 
.,SlovenskA hudba v medzinérodn:fch re-
16ci6ch a jej postavenie v socialistickej 
spoločnosti" jeho autor, zasl611l:f ume-

lee doc. dr. Ladislav Burlas, CSc., pod
predseda ZSS, pouk6llal okrem Jného na 
sfíčasnú explóziu skladatefskej tvorby, 
na značné rozllrenie jej lt:flovej i 16nro
vej palety a oz~:ejmil niektoré aspekty 
molnosti v:fvozu nalej hudby a jej uplat
nenia v aahraničl. 

(Red.) 

Symfonické koncerty 
da prv9m dotykom tvorcu so životom, 
mOže naznačlf smerovky úspešnosti a 
prlnosu diela, ale nie vždy musia byf 
prvé dotyky aj správnou dla~nózou. Tol
ko je potrebné predostrle.f aj v lnforma
tlvnej recenzii o T9ždni novej sloven
ske j hudobnej tvorby v oblasti symfonic
kej hudby. 

Problémy populárnej hudby sú v po
predi záujmu zväzovej a ktivity. Prvora
dou úlohou je zvyšova( jej profesionálnu 
kompozlenú úrovei\ a odstraňova( z nej 
diletantizmus. Preto nás uspokojuje, ked 
sa v9znamný predstavllel populárnej 
hudby, ak9m je nesporne Igor B6zllk, 
prezentuje aj in9m hudobn9m druhom. 
jeho Styri rozprávky pre detsk:f zbor a 
orbhester na s lová Tomáša janovica do
kazu jú, že nezostáva pri stereotypn9ch 
modeloch hudobného myslenia vaešlny 
populárnych piesn!. jeho melodická In
vencia a vynaliezavá inštrumentácia pri-

Skladater Vladimir GodAr, autor Lyrickej 
kantáty pre mezzosoprán a orchester. 

spievajú k hudobnému pretlmočeniu ob
sahu textu (orchester nielen doprevádza, 
ale dotvára 1 potvrdlll profesionalitu 
skladatera. Košické dell , pripravené sve
domite zbormajsterkou Varlnskou, spie
vali s radosťou a dobre. 

Vyv rcholenlm košického koncertu bo
la Lyrická kantáta pre mezzosoprán a 
orchester Vladimlra Godára. je to hud
ba precltená, prežitá, hádam aj pretr
pená. Pri tom na pos lucháea nepOsobl 
depreslvne, lebo je plná hudobnej krásy, 
pokoja a chvejivej, viac tušenej, než vy-

povedanej nádeje. jeho modálna melo
dika je prostá a predsa pôsobivá, leBo 
je vrúcna. Obsah plesne je zv9raznený, 
ba priam pode!arknut9 v orchestri, kto
rý s Judským hlasom tvori nedellteln9 
celok a predsa mu ponecháva patričnú 
prioritu. Stará elnska poézia, prebásne
ná I. Kupcom, je práve cez Godárovu 
hudbu pribllžená človeku dneška a to, 
eo sa pred tlslcroelaml dot9kalo toho 
najkrehšleho v eioveku, ovanie h o l dnes 
ako vôňa kvetu, ktoré napriek civili
zácii našej doby - alebo práve pre ň'u 
- nie je bez úeinku. je obdivuhodné, že 
tak9 mladý skladater a taká mladá In
terpretka, akou je MAria Adamcová ml., 
dokážu toto všetko pochopi( a premys
lieť l preclllt. Adamcovej prekrásny, 
tvárny a kullivovan9 hlas bol plne v 
službách poézie hudby a textu. 

Rozhodujúci podle! na úspechu veee
ra mal dirigent Richard Zimmer. Doko
nale naštudoval partitúry a pripravil or
chester tak, že dokázal realizova( jeho 
koncepciu. Súeasné hudba je Zimmero
vi bllzka a on ju vie aj robiť. ] filho ges
to je čoraz Istejšie a jasnejšie a orches
ter mu rozumie. Zimmer je velká diri
gentské náde j. ANNA KOVAitOVA 

Dva bratislavské symfonické koncerty 
T9ždňa novej slovenskej hudobnej tvor
by predstavili verejnosti sedem nov9ch 
diel. Nie je to málo. Na prehliadku v9-
beru z úrody uplynulého obdobia drama
turgia zaradila vo vaeštne skladby tvor
cov, ktorl sa nachádzajú v ease Judskej 
zrelosti a v obdobi uvedomenia sl posto
jov nielen k otázkam prostriedkov vy
jadrovania, ale aj k funkcii vlastnej h ud
by v slovenskom hudobnom spoloeen
stve a v kultúrnom živote vôbec. Pre
hliadkov9 t9ždeň prlj lmame a chápeme 
ako pracovn9, ako fórum, na ktorom už 
ozvučené podoba sklada terovho rukopi
s u podá prvú (a to nie vždy spofahlivú l 
informáciu o diele, verifikuje úsilie tvor
cu, ktoré komentáre v programovom 
bulletine k TNSHT - a i v tomto roku 
väč šmi orientované na technológiu 
len naert nú. Prehlladkov9 t9ždei\ je te-

Na prvom koncerte ( 13. 2.1 Symf onic
kf orchester Ceslc;oslovenského roahlasu 
v Bratislave a jeho dirigent Oliver Doh
nányi priniesli svoj nov9 slovensk9 re
pertoár, skladby, ktoré zvaeša Inšpiro
vala rozhlasová pôda. Odznela Ouvert6ra 
in F Tibora Andralovana, kompozlcla 
Per orchestra od Juraja Tandlera, Sláv
nostná predohra Milana Nováka a Sym
fónia Miloslava Koflnka. 

Andrašovan tvorivo reagoval na v9zvu 
Redakcie symfonickej, opernej a komor
nej hudby Ceskoslovenského rozhlasu v 
Bratislave naplsaf symfonické dielo s te
matikou Vlfazného februára. Andrašova
nova hudba je optimistická, priamočiaro 
oslovuje poslucháea, predkladá mu ob
razy vznešeného pátosu, prteom svoju 
inšpiráciu s9ti z dobového plesňového 
repertoáru. 

Milan Novák svoj postoj k t9mto uda
lostiam rieši po svojom,. úloha znamenala 
pre neho v!1ešl umeleck9 problém. K te
matike velk9ch chvll našej nedávnej his
tórie vracia sa nie po prvý raz. Novák 
jej venuje skOr hudbu meditatlvneho 
charakteru, prieom nemalú úlohu pri 
takomto ozvláštnenl zohráva aj volba 
sláetkov ako dominantného člnltera v 
celej skladbe. _ 

Miloslav Korlnek svojou trojeasfovou 
Symfóniou zožal v rámci prvého sym
fonického večera pomerne najv!1ešl 
úspech. Skladbu venoval 60. v9roeiu Ces
koslovenského rozhlasu. Korlnkovo zná
me muzlkantstvo i úsilie o hlásanie optl
mična prejavovalo sa v dlhšom časovom 
obdobi cizelovanlm nároenej hudobnej 
formy. Ona dokázala však upútaf Iba 
eiast očne, predovšetk9m prvou easfou. 
Možno, že v rade potrebn9Ch rehabili
tácii po prv9ch dojmoch z T9ždňla za
sadne a 1 Korlnkova Symfónia. 

Skladbou Per orchestra juraj Tandler 
debutu je v práci s velk9m orchestrál
nym obsadenlm. Prijatie skladby bolo 
viac než rozpačité, vyčltal sa jej rozpad 
na detaily (možno sklada tel si o to sám 
koledoval, ked sluboval, že sa v tomto 

( Pokraeovanie na 3. str.) 
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------~~----• PREDLZENIE DOHODY O SPOLU-
PRACI MEDZI ZVÄZOM ČESKOSLOVEN
SKÝCH A RUMUNSKÝCH SKLADATEĽOV 
podpfsali 15. februiira t. r . v Bratislave 
Ich predsedovia !Ir. Zdenko Nová
ček, CSc., a prof. Nlcolae Calinolu. Do
hoda podčiarkuje vfznam vfmeny po
znatkov o hudobnfch kult6rach oboch 
národov, vt menu skladieb a vzájomn6 
ťičasť na najvfznamnejifch hudobných 
podujatiach v oboch kr~&jinách. Na pod
pisovani sa z)i.častnil aj predseda Zväzu 
slovenskfch skladaterov národnf umelec 
prof. Oto Fere~czy. Na snfmke P. Pro
cházku predsedovia oboch zväzov pri 
podpisovani. 

• STRETNUTIE ZAHRANICNÝCH 
CCASTN1KOV IX. TNSHT. Dňa 16. februá· 
ra t . r . uskutočnilo sa v hoteli Carlton 
v Bratislave prlatelské stretnutie zahra
níčn:fch ťičastnlkov IX. tfldň_a !'ovej slo
venskej hudobnej tvorby s predstavltef
mi Zväzu československých a Zvä zu slo
venských skladaterov. Na stretnuti sa z6· 
i!astnill predseda Zväzu rumunských 
skladateJov prof. Nícolae Callnolu, dalej 
skladatelia Vladimir Blok a Juozas Šlr
vinskas (ZSSR), JUnger Golle a Joachim 
GrUner (NDR), Theodor Bratu (Rumun
sko), Edward Pallasz ( Polsko) a diri
gent Ul ri ch Faust (NDR) . Z naiej stra
nr dr. Zdenko Nováček, CSc., predseda 
ZCSS, zaslťifill umelci Zdenko Mikula a 
Josef Boháč, tajomnlci zCss, zaslťilllý 
umelec Pavol Bagín, podpredseda ZSS, 
Igor Dibtik, iiéfredaktor Hlavnej redak
cie Hudobného vysielania Cs. ro:r.hla11u v 
Bratislave a Jlfina Hiilkovti, odborná ta
jomnli!ka zEss. 

• PREDSEDA OKRESNtHO NÄROD
NtHO VÝBORU V TRNAVE JOZEF TO
MAŠOVIC: prijal 9. februtira t . r. pred
sedu ZCSS dr. Zdenka Novái!ka, CSc., 
vedťiceho tajomnlka ZSS dr. Aloj:&a Luk· 
nára a riaditera SHF Alojza -Stuiiku, aby 
spolu prerokovali ďalil postup staveb
ných prác v Domove slovenských skla
daterov v Dolnej Krupej, najmä s obra
dom na dokončenie renovácie tzv. Bee
thovenovho domčeka a zámockého par
ku. Predseda ONV prisJťibll pomoc pri 
urýchleni prác a pri vytvoreni najopti
málnejiilch podmienok pre prácu a rek
reáciu v tomto areáli . 

• PAMÄTNÚ MEDAILU A DIPLÓM KA· 
ROLA SZYMANOWSKtHO udelilo Minis
terstvo kultťiry a umenia Polskej rudo
vej republiky členovi Zväzu slovenských 
skladaterov zaslťilllému učiteJovl Jťiliu
sovi Kowalskému, nositeJovi vyznamena· 
nia Za vynlkajťicu prácu. Toto vyzname
nanie odovzdal menovanému konzul PĽR 
v Bratislave Ryszard Niedwiecki. 

• CONCERTINO PRE FLAUTU A KLA· 
VIR od Duiana Martinčeka odznelo 
2. februára t. r . v Hannoveri za osob
nej ťičastl autora v rámci tamojilch Dni 
nove j hudby '84. Dielo slovenského skla · 
datera predviedli nemeck! interpreti -
Hans-Jiirg Wegner (flauta) a Markus 
Becker (klavlr ) . 

Prvý audiovizu lny ko ce t 
Divadlo hudby Domu ROH, Elektro- gické", ,.konfliktné", ,.evolučné" (úvo-

akustické š túdio Ceskoslovenského roz- dzovky dávam naschvár, lebo hudba M. 
hlasu v Bratis lave a Zväz. slovenských Burlasa tieto úctyhodné pojmy zámer-
s kladaterov usporiadali 10. II. 1984 na ne a nezanedbatelne relativizuje). 
Malej scéne Domu ROH v Bratis lave kon- ,.Vrchárska" T. Salvu, pôsobivý ,.hus-
cert slovenskej elek troakustickej hudby. rový gobelin", utkaný z bohate j multi· 
Z 8 uvedených skladieb boli vlzuali- plikácle a farebnoprlestorovej modlfiká· 
zované dve - ,.Venované Musorgskému" cle prvkov pesničky "Borievka, borlev-
VIťazoslava Kubii!ku (technická a ume- ka" v podani R. Oláha, bola doplnená 
lecká realizácia Ing. J, Ouriš, dlapozl- diapozlt!vml, s le dujúclmi tri llnle: ho· 
t!vy B. Sá!ek, programátor obrazu Ing. K. ru, ako ,.rodisko" husler, ich výrobu v 
Dobiáš l a "Vrchárska" Tadeáia Salvu dielni majstra Nosál a a ich vlastnú, mu-
[ technická realizácia Ing. P. Janlk a J. zlkantskú f.unkciu. V tejto vlzuallzácll 
Backstuber, dlapozlt!vy B. Sálek, progra- som, napriek kráse obrázkov, skutočne 
má tor obrazu Ing. P. Dubec 1. Ostatné niekedy na úsmevno-skeptický návrh mo-
kompozlcle - "Plač stromov" Martina derátora programu prlvleral oči, a vni-
Burlasa [technická realizácia J. Back- mal len hudbu. Rytmu naskakovanla ob-
stu ber), 3. čast (záverečná l z "Letných razu na troch projekčných plochách na-
prelťidU" Vladlmlra Bokesa (Ing. P. Ja- stoloval nespofltú, prlliš ,.hranatú" pos-
nlk, J. Backstuber), "Bačovská elégia" tupnosf. Co v hudbe fungovalo a ko ply-
Mira Bázlika (Ing. P. Janlk, J. Backstu- nulá fluktuácia prvkov z úrovne ,.flgú-
ber), ,.Pocta Hummelovi" Ivana Parlka ry" na iíroveň "pozadia" a naopak, pri· 
( Ing. P. Janlk, J. Backstuber), " Záhrada čom oboje bolo sledovatelné v jednom 
radosti" Jozefa Malovca ( Ing. P. }a nik, percepčnom zábere, v jednom priestore, 
J. Backstuber) a "Epitaf pre Mlkulála to nemalo v trojvrstevnom obrazovom 
Kopernfka" Romana Bergera (Ing. P. Ja- ekvivalente dostatočnú plynul osť a hle-
nik, J, Backstuber J - zazneli v pôvodnej rarchiu: pútalo pozornosť na úkor hudby. 
zvukovej podobe il predstavovali výber Bokesovo ,.Letné prelúdium" č. 3 s ku-
z produkcie Elektroakustického itťidla točne radikálne (ako poznamena l M. 
Ceskoslovenského rozhlasu v Bratislave Adamčlak l nastolufe vzťah priestoru a 
za obdobie od r. 1973 [Berger] až do času. Použitim náhody ako "generátora" 
r. 1983 ( Bázllk ). Koncert slovom sp rc- a ,.organizátora" procesu, pričom prvky 
vádzal Milan Adamčiak. sú s kladaterom pevne a vo vzájomnej 

Stoj im zrazu pred dil emou, z ktorej v !l zbe [rovnako ako celkové proporclo-
strany reagovať na toto zaujimavé po· ná lne vzťahy] dané, vzniká provokujú c i 
dujatie. Dalo by sa hovoriť o všeobec- celok. Popri všetkej neočakávanosti .ná· 
ných problémoch elektroakustickej hud- slednost! však predsa Jen preráža zvlášt· 
by; o je j estetickom účinku, o zložitom ny" typ špe kulatlvnej meditativnosti a ko-
a bohatom technologickom, ale l pracov- mornej rozvážnosti prlbuzný s tým, čo 
no-psychologickom zázeml komponovania nach ádzame v autorových skladbách 
v štúdiu, o materiá lových a Iných špe- Iných žánrov. 
cifikách, atd., a td. Slovom do diskusie Najstarš im z programovaných d iel bol 
sú aj oba pokusy o dodatočnú vlzualizá- ,.Epita f pre Mikuláša Kopernika" R. Ber-
eiu pôvodných e lektroakustických kom- gera. Je to určite jedno z na jzrelš lch 
pozlcil. Výber organizátorov koncertu z diel, ktoré v slovenskej hudbe vznikli 
dotera fšej slovenskej tvorby v tomto žán- [nielen elektroakustickej! ]. Východisko-
ri by ·bolo možné doplniť - poslucháč, vý inštrumentálny zvuk (vlastne nar-
ktorý počul iba toto a n evie o ďalšom, málna hudobná myšlienka v orchestrál-
je informovaný Iba čiastočne a pred bež- nom rúchu) transcenduje v bohatom, 
ne. Znieslo by to preto aj trocha his- premenlivom, nesmierne dramatickom a 
tórie - tento žáner totiž nie je ničim zaujimavom procese do nových, nečaka -
novým, ani kurióznym; má i u nás svoju ných polôh a súvislos ti. Možno Jen s ú· 
tradlciu , svoju "klasiku" , štýlový a funk· hlasiť s M. Adamčiakom, ktorý s obdi-
cionálny "rozptyl", ba i svoje vlastné vom akcentoval Bergerov " zápas o my~-
skúsenosti z kontaktu s poslucháčom. lienku", nekompromisnú vôfu k pohybu, 
Takže - čo vlas tne? Pretože nie som k . ~volučna:;ti , ktorá , ;>Jl}eru,je ~ ,,neko-
autorom, ktorý by mal v tejto sfére s kú- nečnému horizontu" javového sveta. Pri · 
senosti, ani teoretikom žánru, pokúsim tom je ' to s kladba obdivuhodne propo•·č· · 
sa pár poznámkami reagovať -· oko ra'-" ' ' He· •vylllll!enl\',' prehladh'á:" de~lfrollatelná 
dový posluchá č. bez abstraktných výkladov. Jef gesto je 

Zachovám pOl'Udle, v akom s me sklad- gestom humanistického pátosu, oslavujú· 
hy počúvali. Program otvorila skladba ceho viťazstvo myšlienky, vl!azstvo člo-
M. Blll'lasa. Nastolufe dramatickú sl- veka. 
tuáclu - nástro jový s pev ("bojový cho· z dvoch na fo lklórnom materiáli bu-
rá!", rozmanite sadzobne i farebne pre- du júcich skladieb sa mi "Bačovská elé· 
perovaný] je narušený a pohlcovaný gia" M. B~zlika zdala o niečo dalej ako 
zvukmi "mechanizmov". Nemal som, na Salvova "Vrchárska" (vznikla tiež o 8 
rozdiel od Adamčiakovho výkjadu po- rokov neskôr, na báze bohatších štúdio· 
cit, že tieto dva svety vstupujú do dia- vých skúsenosti v danom smere]. Báz-
16gu, ba nenastáva ani konflikt v part· llk čerpá z archlvnych záznamov nry 
nerskom zmysle. Skladater sa k expono- na rudové nástroje (plštaly, fujary, clm· 
vanej s ituácii nevracia. Necháva ,.blofll · bal 1. Jeho skladba je s kôr h ravá ako 
ny" prvok s pevu [alias ,.prlrody" , narle- elegická; ma jstrovsky narába s jemný-
kajúcich stromov J v pasivnej rezlsten· ml asociáciami, podobnosťami a proti-
eli takmer zaniknúť pod ná razmi deš- kladmi. Páči sa ml odstup, ktorý má a u-
trukcie. Od takmer ,.nulového bodu" ho tor od materiálu, analytická schopnost , 
znova a v elegickom duchu reštaur.uje s ktorou Izoluje a využlva jeho často 
a necháva rozvážne a zrozumitelne vy- prekvapujúce, a lebo menej bys trozraké· 
znieť. je to zvláštna s kladba - "vlsi" mu pohladu neprlstupné detaily a 
na jedinom klinci jednorazovej "uda- nuans y. 
lost!" a má svo j špecifický, pribrzdený Ked som raz, pri Inej p r lležltos ti , po-
čas. Závan osamelosti až auti zmu, ty plc · čul Parikovu "Poctu Hummelovl", ktorý-
ký pre viaceré opusy Martina Burlasa s l z pritomných výtvarnlkov v je j s tavbe 
z posledného obdobia ... Je to na môj rozpoznal analógiu s tavebného princlpu 
vkus azda predsa trocha málo "dialo- Kolál'ových obrazov - citá t, rozdelený 

Komorný koncert zo súčasnej česke· tvorb v 
To, že sa v tohtoročnom TNSHT naš iel 

pries tor i pre súčasnú českú tvorbu, je 
vskutku tým najsprávnejšim krokom k 
poznaniu nám najpribuznejše j a najbliž· 
šej česk ej národnej kultúry. Verlm, že 
nielen Rok českej hudby vyprovokoval 
toto s tretnutie, a le predovšetkým du
chovná potreba hladat nové cesty k se
be, a to na obidvoch s tranách. Aby však 
mohla vzniknúť dobra klima bez náno
sov oficlózneho lesku je potrebné, aby 
sme k sebe na obidvoch s tranách pri
stupova li s otvorenou krltičnostou a po
l emickou erudovanosťou. To je jediná 
cesta , ktorá môže viesť k vytúženému 
cieru. Práve z takéhoto hladiska by som 
chcel pristupovať k dielam tohto kon
certu, ktorý sa uskutočnil v bratislav
skej Mozartovej s ieni (12. 2.). 

V úvodne j časti koncertu sme vypo
čuli baladu Vandrovali hudci, pre sop
rán, klarinet, violu a klavlr od Arnoita 
Koilťála, v podani s úboru Ars cameralls 
[Z. Matoušková , L. Matoušek, L. Kyselák 
a M. Langer ] . AJ ked a utor hovori, že v 
tomto diele necituje nijaké fudové ná 
pevy je zrejmé, že základné znaky ale
bo lepšie povedané lnšpirativne okruhy 
vyrastajú z poznania ludových elementov 
a z nich odvodenej baladičnosti. Pri po
čúvani tohto diela som mal pocit ne
dostatočnej ev olučnej práce s nastolený
mi myšlienkov ými tvarmi. Zdá sa, že an i 

dramatický žive( v rámci navodenej at· 
mosféry nedospel k svojmu možnému 
kulminačnému vrcholu. Akoby expozičný 
typ hudby dominoval všade, dokonca l 
tam, kde poslucháč pocltoval potrebu od
pútať sa, vzdla llf sa do sveta vymys le
ného samotným skladaterom. Kedže k 
tomuto okamihu neprišlo , vznikol akýsi 
s tatický model bez vzrušujúcich momen
tov. 

Ku kompozicll Václava Felixa - Sona
ta lirica pre hoboj a klavfr, op. 49 sa 
žiada poznamenať, že v úporne j snahe 
po komunlkatlvnostl sú skryté l mnohé 
nebezpečenstvá , ktoré - ak sa zavčasu 
nerozozna jú - dokážu v konečnom dôs
ledku devalvovať skutočné tvorivé hod
noty. A tu s me boli práve svedkami toho, 
a ko zafixované modely a počuté hudob
né tvary vyplávali celkom j ednoznačne 
na povrch. Interpretácia Felixovho die
la bola pôsobivá a dokumentovala vy
sokú muzikalitu hoboflstky L. Jalovej a 
klaviris tKy J. Nácovskej. 

Serenáda pre dve trťibky, lesný r.oh, 
trombón a tubu od Oldficba Flosmana 
až prlvelml našepkávala skladaterovu 
primknutost ku klasikom :-nskej a s oviet
skej hudby. To všetko by bolo v úpl
nom poriadku, keby sme z rozmanitých 
typov te jto hudby dokázali vyčltat l t o 
svojské. I ked s a zdá, že Flosman ne
kráča vždy po vlastných cestách , pred-

sa len citit v tomto diele viac n ež púhe 
epigónstvo. Stretávame sa tu s para
frázami na rozmanité zažité hudobné 
typy - od sa lónnej hudby počnúc až po 
smútočne ladenú atmos féru. V každom 
hudobnom type je však t rochu pochyb
nosti, čl je tomu naozaj tak, a práve 
táto kollsavosť zbavuje Flosmanovu hud
bu stereotypne j jednoznačnosti a pôso
bi · na poslucháča ako určitá kvalita l 
k ed často zameraná na vonkejši efekt. 
Budme však autorovi l za to málo vďač
nl, lebo 1 tento moment dokáže maxi
málne upútať a zaujať. Samostatnú 
zmienku sl zasluhuje skvelý .výkon Ces
kého dychové ho kvinteta [V. Rejlek 
trúbka, J. Burian - trúbka, Z. Pok 
lesný roh , L. Odchádza l - trombón, T. 
Trnka - tuba]. 

Druhú čast koncertu otvoril Dialóg pre 
violončelo a klavlr od Josefa Ceremugu 
v podani B. Pav lasa (violončelo j a H. 
Dvofá~ovej ( klavlr ]. Charakteristickým 
znakom celého diela je určitá nesúro
dos t kompozlčného jazyka. Táto kollsa
vost sa prejavuje v oscilácii medzi n eo
romantickým cltenlm, najm!! v ly rlc· 
kých a medltatlvnych pásmach a gra
vitáciou k súčasnosti v dramaticky vy
hroten ejšich myšlienkových typoch. Tá
to hybridnosť môže prirodzene fl!ngovať 
len t am, k de má svoje vnútorné opod
sta tnenie. U Ceremugu to bolo s kôr a ké· 

k 
na ,.pásma" a znovu, v nových kontex· 
to ch .. 1=1ožený", navrstvený, rytmlzovaný 
a komentovaný. Parlkova práca s citátmi 
z Hummelovho klavirneho koncertu je 
velmi decentná a azda až prlliš nevtiera· 
vá a asketická. Výsledkom je [pre mňa ] 
nenásilná poetizlicia a monumentalizá· 
cia tých prvkov Hummelovho mys lenia 
a najm!! klav irne j sadzby, o ktorých už 
vieme, že boli vývojovo nosné, inšplru· 
júce. Tým ho Parik prekvapujúco oslo· 
bodzuje z dobovej s úvislosti, zata:ienos· 
ti manierou a zaraduje priamo do ,.cho· 
pinovského" kontextu. Vidim v tom aj 
kus dobrého, múdreho humoru. 

Z oboch vizuallzovaných projek tov sa 
mi viac páčila Kublčkova skladba, v ob· 
razovej zložke kontrapuktovaná citátmi 
z diel ruských realistických maliarov 

· 19. stor. [Levltan, Repin, Surlkov ... ], 
doplnenými expresivnejšlm, výrazne rus· 
kým N. Rerlchom. Samotná Kublčkova 
hudba vychádza z prvkov Musorgského 
,.Noci na Lyse j hore". Je uvážlivo a jed· 
noducho vybudova ná do expreslvneho 
oblúka s pôsobivým vrcholom a citlivý111 
doznievan im. Vllzba hudby a obrazu sa 
mi zda la už mene j "diafonická", mozal· 
kovitá - niektoré miesta, napr. vrchol 
s citátom pohfadu detských oči, prelnu· 
tým na záver do rozfázovanej citácie por· 
trétu Musorgského (tiež od oči) , mali 
v sebe čaro a silu novej dimenzie, pre· 
kračujúcej dvojkolajnost oboch médii. 

Malovcova "Záhrada rados ti " akoby fn· 
žila z raných skúsenosti autora v žánri 
[Tmel, Ta bu]. Prezrádza jeho zmysel pre 
neočakávané v!lzby, asociácie, svlezäsť 
predstavy, schopnost integrovať množ· 
stvo heterogénnych prvkov. Hudba tejto 
skladby v dvoch vlnách transcendu je z 
neurot ickej polohy cez trag ic ký ,.In· 
fa rktový" lider do s féry akéhosi nad· 
osobného pokoja, prostéh~ pocitu šťastia, 
možno trocha málo diferencovaného, ne· 
hybného a snovo obsedantného [ neko· 
nečný refrén orchest rionu] . Opäť zasta· 
vený čas .. . Tentoraz za tým stoji ťažká 
životná skúsenost autora, ktorá sa však 
velmi sympaticky prezentuje ni e ako bo· 
lestinstvo, úzkosť, bezvýchodiskovosť, ale 
prichádza s láskavým gestom, ba až jem· 
ným pousmiatlm nad sebou samým. Ten
to úsmev je trocha záhadný, lebo neod· 
halu je celé ta joms tvo autorovho pozna· 
nia. Jeh.o názna.kovQ:;t y~ak vyžaruje au· 
ten tický optimizmus, tichú, ale intenziv
nu lásku k prostým veciam života. 

·· " Koncert · elektroakttstit!kej hudby" :usne 
ukázal, že v tomto žán ri už dávnejšie 
existujú a stále vznikajú hodnoty, ktoré 
sa rovnocenne radla k výsledkom slo· 
venskej hudobnej tvorby v iných žán· 
roch. Znova sa tiež potvrdilo, že máme 
v pracovnikoch Elektroakusti ckého štú· 
dia Ceskoslovenského rozhlasu v Brat!· 
s tave neobyčajne technicky i umelecky 
vyspelý a inšpirativny kolekt iv, ktorý do· 
káže "byt pri tom" bez toho, a by po· 
t lá ča! a obmedzoval a utorov ( výpove
de sú neobyčajne pestré a rôznorodé]. 
Napriek tomu sú jeho členov ia v mno· 
horn ohrade pritomnl v dielach aj ako 
rovnocenl . partneri-tvorcovia. Páčilo sa 
mi aj sprievodné s lovo Milana Ada m· 
čiaka, ktorý sk romne zamlčal, že je p ri· 
najmenšom spoluautorom audiovizuál· 
nych koncepcii a ktorý ako prezentátor 
vedel byt vecný, a pritom n evtie ravý -
skôr poeticky naznačoval, než by roz· 
vláčne dokumentoval a argumentoval. Al 
preto to nebola Iba le kcia o elektron!· 
ke, č i burza na hrávok, al e skutočný a 
velmi p(ltavý koncer t. 

JURAJ HATRfK 

sl balansovanie, čiastočne odôvodnené 
tým, že v lyrických úsekoch chcel doslah· 
nuť toho, aby mu tu dominova la zložka 
tematická a v expresivnych dynamická. 
Výsledkom ta kejto zaiste neuvedome lej 
dvojpólovostl je akási dezintegrácia -
inak prvok, s ktorým sa dosť často s tre
távame l v s lovenske j tvorbe. V tomto 
pripade bola to však o to väčšia škoda, 
lebo skladater skutočne s velkou zna· 
!osťou a dôvtipom rozohral tak viol_on· 
čelo, ako i kl avir. O interpretácii tohto 
diela sa možno vysloviť opäť len v super· 
latlvoch. 

Na záver zaznelo dychové kvinteto 
Jiflho Dvofáčka Prahké premeny v skve· 
lom podani Filharmonického kvinteta Br· 
no [ j. Kessner - flauta, J. Bartonik -
hoboj, L. BartOii. - klarinet, B. Zoubek -
lesný roh, V. Ve leba - fagot ]. Dvoráček 
nas tolil vo svojom dychovom kvintete 
viacero typov hudby, ktoré sú však š tý· 
Jovo nesúrodé, ako keby nepochádzali z 
jedného pera. l tu teda chýba z jednocu· 
júca tvorivá perspektive, ktorá by do· 
kázala da ť rozmanitosti a mnohosti ne· 
opakovatelnú jednotu a najm!! jedineč· 

nost. Zdá sa, že jediným prostri edkom 
a ko docieliť túto jednotu je sila v !ma· 
nentne j kompozičnej reči, po ktorej všet
ci tak voláme. Pre tože o vysokej pro· 
fesionalite nemožno tu vôbec pochybo· 
vat, l en je pot rebné si uvedomiť, že sku
točné umenie potrebuje čosi viac. 

IGOR BERGER 

l 
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Symfonické koncerty 
nezvyčajným. Jeho chápanie hudby a jej 
prezentácie nanovo prekvapilo. Predložil 
dvojčasťovl1 hudbu, ktortí možno chápať 
l ako klav!rny koncert. Druhá čas_t je 
venovaná Beethovenove j Eliške v štýle 
20. storočia. Beethovenovu Elišku s me 
počuli v azda najkrajšej orchestrálnej 
adaptácii. Nie je to však aranžmán sklad
by klasika. Je to Grešákovo poňatie, chá
panie sveta starého majstra. Druhá časť 
nie je akýmsi apendixom, ktorého sa mô
žeme zbaviť, či t reba zbavit. Patri orga
nicky k hudobnému snu Jozefa Grešáka 
o hudbe, ktorá ho oslovila: o Zuzanke 
Hraškovle a Beethovenovej Eliške. Témy 

l Dokončenie z l. str.) 
smere "polepšt" ). Zdá sa, že problém 
tkvie kdesi Inde, že zdanie detalllzovania 
Je vyvolané t9m, že Tandler v sl1vislom, 
kompaktnom celku privelmi usiloval o 
upOtanle: nielen poslucháča, ale najmä 
sQboru, ktorému skladbu venoval. Akoby 
dominovalo technologické hladiska, títž-

Mladému dirigentovi Richardovi Zimme
ro'fi bol zverený otv6racl koncert 
ll. TNSHT, ktorý sa uskutočnil v Koll· 
ciach. Sntmka: F. Nemec 

ba predostrieť v~etko, čo je v autorov9ch 
silách. • 

Druh9 koncert [17. 2.) patril Sloven
skeJ fllharm6nll , dirigentovi Bystrlkovi 
lelacbovi a sólistovi MariAnovi Laplan-

skému. Predviedli predohru · pre velký 
orchester Pocta Maximov! Gorkému od 
Zdeaka Mikula, Hudbu pre klavlr a or
chester od )oaefa Grelaka a Symf6niu 
č. 12 pre velký orchester, op. 83 Ale
xaadra Moyzesa. Zdá sa, že aj atmo· 
sféra v koncertne j sieni Slovenskej fll· 
harmónie sa v tento večer rozžhavila 
(hoci rady boli menej obsadené). Poc ta 
Maximov! Gorkému je dôs ledkom skla
datelovho dlhodobého sl1žltla s dielom 
tohto literáta a dramatika l s hudbou 
svojich operných jednoaktoviek, k.toré 
naplsal na jeho témy. Bohatstvo hudob
ného materiálu Mikula dostatočne ex
ponoval, skladba je spočiatku zaujlma
vá a prUažlivá myšlienkovým obsahom 
l koloritom, neskOr však jej stavba sa 
začtna akosi rozptylovat. V záujme dlh
šej životnosti diela stálo by azda za to 
vrátit sa k nemu, upevnit jeho stavbu 
a vtesnať kompoztclu do pevných fo
riem. 

Moyzesova dvanásta symfónia je 
ostrovom Istoty. Je· dokladom skladate
Iovho vyprofllovaného symfonizmu, tvo
rivým nadvädzovantm na to, čo Moyzes 
na svojej ceste zlskal. Je t o dielo, kto
ré dokáže dať poslucháčovi kom.plexn9 
zážitok, dielo, ktoré evokuje dôverne 
známu hudobnl1 reč skladatera, a predsa 
je pritom nové! Moyzes sa vracia k svo
jim prameňom, nepotrebuje svoju reč 
inovovať, vracia sa k svojim Istotám a 
na nich stavia nové posolstvo. Nanovo 
vypovedá o človeku l o sebe. Ako sa 
bol vyslovil, plše "dennlk v notách". 
Stránky dennlka sa množia a sl1 čoraz 
čltatelnejšle, zrozu)llitelnejšle. Dvanásta 
symfónia je reprezentatlvnym dielom 
skladatera, ale aj tou skladbou, ktorou 
sa mOže slovenská hudba prezentovať 
navonok. 

V Hudbe pre klavlr a orchester pri· 
šiel Jozef Grešák zasa s člmsi novým, 

Dirigent Oliver Dohnányl uviedol so Sym
fonick:fm orchestrom Cs. rozhlasu v 
Bratislave nové die_la T. Andralovana, 
) . Tandlera, M. Nov6ka a M. Koflnka. 

Sntmka: R. Polák 

Komorné koncerty 
la nap!saná na požiadavku interpretov -
). L"!lpt6čika, J. Alexandra a P. Toper
caera) vymyká z jeh o dotera jše j tvor
by. V 70-tych rokoch dominuje u Sixtu 
pr!klon k symetrii ako kompozi čného 

prostriedku a zvukovej priehladnos ti 
[oproti princtpu asynchrónie zo BÓ-tych 
rokov), ktorú dosahuje použitim zvuko
vo homogénnych nástrojových zoskupe
n! [Kvarteto pre 4 flauty, Okteto pre dy· 
chy 1. Problém zvukovej rôznorodos ti ná
strojového zoskupenia v Triu auto_r rie· 
šli striedanlm dominantne j funkcie v 
prospech niektorého nástroja v dôsledne 
polyfónne koncipovanej faktítre (pra Si x· 

Prv9 komorný koncert v rámci TNSHT 
!15. 2.) vzhladom na program a zastú
penie autorov 1 D. Martinček, I. Zel jen
ka, J. Sixta, J. Hatrtk, L. Holoubek, J. Be
ne~. B. Trnečka l sfuboval vysoký ume
lecký zážitok. V priebehu prezentácie 
jednotllv9ch diel však bolo možné po
zorovať väčšie alebo menšie zohladne
nle skutočnosti, pre koho a za akým úče
lom by mali byť skladby nap!sané. Prob
lém komunikácie zrejme neustále viac 
naliehavo vystupuje do popredia, nie 
v~ak v nesprávne pontmanom zmysle 
zjednodušenia výrazových prostriedkov 
na Qkor kvality diela, ale ako prejav 
n4ročn$ho a kritického zhodnotenia vý
beru vlastných kompozičných prostrled· 
kov, ktoré by mali byť prostriedkom ti· 
močenla vlastného postoja autora a nie 
naopak [existu je totiž zrete Iná hranica 
medzi skladbami, ktorých autori majú čo 
povedať a t9mi, ktoré nás nechávajú l a
bostajn9ml), pričom konctznosťou výpo
vede, volbou jednoduchých výrazov9ch 
prostriedkov sa mnohokrát dosahuje väč

§f Qčlnok. 

)edný_m z t9Čh, ktor! nielen prehovo
rili hudbou svojich skladieb, ale aj vzbu
dlll záujem u poslucháča bol D. Martin
eek a jeho Tri skladby pre sláčikové 
kwartelo v podani Kvarteta mesta Brna. 
My~llenkovo sklbené dielo, koncipované 
do väč~ieho stavebného celku vzájomne 
sQvlslaclch troch sk ladieb 1 zámerne rie
~ených ako trojčasťov9 cyklus s okrajo
vými r9chlyml a strednou pomalou čas
lou l je pozoruhodné najmä riešen tm v 
oblasti motivlcko-tematlckej a celkovým 
s0nlck9m stvárnentm. Spomei\ me napr. 
vyufltle mnohotvárnych výrazových pros· 
triedkov o kontrastných zvukových kva
lit, ktoré v oblasti tematicko·tvarovej 
zjednocuje hudobný materiál , vybudova
ný prevažne zo se~únd a kvárt a ich 
obratov l kvinty, septimy): výrazom tých
to postupov je aj v~sledná sónická po
doba diela (zaujme už pri prvom počuli 
skladby), umocnená rôznymi spôsobmi 
nástrojovej hry a artikulácie, ale aj vy
užltlm modelovej aleatorlky a dômysel· 
ne rlešen9ch polymetrlckých úsekov l v 
2. skladbe spolu s polytemplkoul. 

Pocit optimizmu a radostnej náladý vy
volalo 1 zrejme u väčšiny publika l Cap· 
rlcclo pre klavlr od l. ZeiJeaku vo vý-

l 

bornej interpretácii P. Toperczera. Zel
jenka patr! medzi tých vzácnych skla
datefov, ktor! dokázali skoncentrovať 

svoj vyjadrovacl aparát a zo zámerne zú
ženého výberu použitých prostriedkov 
vyťažlf zo širokej potencie variačných 

obmien a z možnost! ďalšieho rozvlja
nla základného hudobného tvaru 1 aj ked 
v tejto stívislosti sa autorovi niekedy 
vytýka určitá stereotypnosť) - možno 
tento jav skOr kvalifikovať ako typic· 

Skladater Dulan Martinček a Kvarteto mesta Brna po odzneal skladatelových 
Troch skladieb pre sl6člkové kvarteto. Snfmka: R. Polák 

ký spOsob jéh o kompozičného myslenia, 
ktorý sa realizu je až v spojeni s jedi
nečným, špecifickým rlešenlm v konkrét
nom diele. Vo výborne klavlrlstlcky po
stavenom Capriccie sa na báze t9citto 
postupov (exponovanie základného mo
tivickéh o jadra-buňil:y, ktoré vyrastá zo 
sekúnd a terci!, z Ich obratov a vzájom
ných kombinatórnych možnosti) odvtja 
to špecifické v spôsobe akcentácie hra
vosti a capricctóznostl - napr. adekvát
nym rytmickým členen!m hudobného pro
cesu, využltlm na ttíto zvukovtí kvalitu 
zameraných spôsobov nástrojovej hry , 
artikulácie a dynamického priebehu. 

J. Sixta sa prezentoval skladbou Trio 
pre klarinet, violoačelo a kl81'lr, ktorá 
sa nástrojovým obsadentm [skladba bo· 

tu pr!značný spôsob kompozičnej prá
ce l· Pozoruhodný zvukový účinok dosa
huje autor v úsekoch gradácie polyfón
ne vedených všetkých troch hlasov, ke
dy dochádza k stupňovaniu horizontálnej 
hustoty 1 zrýchlenie impulzov v násled
nom smere) v hudobnom procese. Väč· 
štm problémom apercepčným, zrejme v 
dOsledku neustále polyfónne znejúcich 
nástrojov, bolo určité ochabnutie pozor
nosti poslucháča (chýbal snáď v!:lčšt kon
trast, nemysltm na spOsob striedania 
faktúry), na základe jedného počutia sa 
však ťažko robia uzávery. 

Vrchol prvého komorného koncertu 
nesporne tvorila Hatrlkova Ponorená 
hudba pre sopr6n, husle s6lo a 12 sl6-
člkov:fch n6strojov, ktorej účinok ešte 
znásobila vynikajúca interpretácia (SKO 
a E. Holičkov6) . Hlboké myšlienkové zé· 
zemie tohto autora, schopnosť prostred-

týchto dvoch hudobn9ch postáv ved ít 
sk ladatela n a ceste, ktorá smeru je k vy
tvoreniu pOsobivého klavtrneh o koncer
tu, a le aj hudby pre klavlr a orche<s
ter. Inak je Grešákova Hudba pre l<la
v!r a orchester vlastne v prvej svojej 
časti velmi pôsobivým pr!spevkom clo 
našej koncertantnej literatúry pre k lt
v!r, azda jedným z najkrajšlch. Má všet
ky znaky klavtrneho koncert u (prvá 
čast) väčšm i než exponovanie sólové ho 
nástroja ide o dialóg dvoch rovnocen
ných zložiek. 

Dva bratislavské symfonické koncert y 
v rámci tohtoročného Týždľ\a novej slo
venskej hudobnej tvorby neboli ch udob
né. Priniesli odobrenie už známych isttit 
[ Moyzes ), priniesli skutočne tv orn ý 
vklad do d iskusie o spolužitt klasikov 
hudby a súčasného tvorcu ( Grešák l- Azda 
podnietia diskusiu aj o tom, do akej mie
ry je potrebná prltomnosť profesion.í l
neho remes la, ba lepšie povedané, kde 
jeho hranice končia a kde sa začina 

tvorba. Druh9 brat islavský symfon icl<ý 
koncert prineste Iste aj podnety k do
hodnoteniu velkej postavy s lovenského 
symfonizmu - Ale xandra Moyzesa. 

Osobitnou kapitolou Týždľ\a novej slo
venskej hudobn ej tvorby je lnte rprct{lcta 
nových skladieb. Škoda, že v štatúte pre
hliadky nie je zakotvené vyh lásenie na j
lep~leho Interpretačného činu. Uchádza
čov o tento tit ul by bolo v tomto roku 
viac. Bol to aj z hladiska dokonalej "pt·
volezeckej" a pritom tvorive j interpre
tácie zvlá šť úrodný rok. Symfonický IJl'· 

chester Ceskoslovenského rozhlasu, mla
dý Oliver Dohnányi, ktorý sa už nie r nz 
osvedčil práve pri tlmočenf pôvodnej 
tvorby, Slovenská filharmón ia a jej di
rigent Bystrtk Režucha, ktorý je už po 
roky známym mecénom novej tvorby, 
najmä tej, ktorá mu je najbližšia - a 
to je tvorba Jozefa Grešáka , klavirista 
Marián Lapšans ký, ktorý spoluvytvára l 
podobu Hudby pre klav tr a o rchester -
t t všetci by sa pri podobnom hodnoten! 
uchádzali o popredné miesta. 

ZUZANA MARCZELLOV A 

ntctvom hudby zachytiť to, čo je in<~ k 
nedostupné - odráža tá to s ugestfvna 
hudba. A s lová kanadského poetu J. Ro
bertsa sa len vyná ra jú z imanentne ply
núceho hudobného procesu, ozvl(t štiíu jú 
a dopovedajú tónmi spevu to, čo 1e skry
té v obsahu tejto pôsobivej hudby. lll bší 
rozbor skladby prezrádza využlvanie zá
kladných prlnctpov výstavby hudobného 
diela - sila tejto hudby teda nespočlva 
v hladani a priori in ýc h zákonitosti, ale 
v schopnostiach autora zachytiť bohatý 
zážitkový a emocioná lny svet človeka. 

Varl~cle na slovenskú rudovú pieseií, 
op. 71 od L. Holoubka pre violu, vio
lončelo a klavlr (J. Hošek, J. Alexander, 
H. Gáfforová) autor skom ponova l po roz
siahlom a myšlienkovo závažnom diele 
Genezis ako isté kompozičné od fahče
nie. Napriek tomu je skladba výrazom 
premyslene; kompozičnej práce s pozo
ruhodne riešeným spôsobom variačne j 
techniky (od doslovnej citácie rudove j 
piesne až k charakteristickým a ve rným 
variáciám, s použitim passacaglle pred 
záverečným finále ). 

Najväčšmi diskutovanou skladbou toh
to koncertu sa stala Suita pre kla vír 
č. 2 od J. Beneša. Autor sa v programo
vom bulletine vyznal z vnútorných po
hnútok vzniku tejto skladby. Pravdepo
dobne však tento program, z ktorého sa 
poslucháč dozvedá o spôsobe vyjadrenia 
autorovho posto ja k s kladaterom svo jej 
generácie, spôsobil značné nedorozume
nie a u rčit é odvedenie pozornosti Iným 
smerom. Ak však hodnottme výsledný 
zvukový rezultát s kladby (neo by ča jný 
výkon odviedol interpret S. Zamborský l 
je nutné na jednej strane konšta tovať, 
napriek štýlovo rozmanite orien tovaným 
východis ká m, zretelný rukopis au tora, 
ktorý z jednocuje použitý materiá l (až na 
koláž citátov z diel eur~psk ej hudby v 
Reminiscencii, ktorá pôsobi dosť neodô
vodnene l - na strane druhej je tu znač
ná časová disproporcia vo vzťahu k a per
cepcll l dielo trvá 30 min. ], ktorá by sa 
snáď bola vyriešila skrátenim niektorých 
časti , ale l dOslednejšim využitim pri n
cipu kont rastu (v zmysle psychologické
ho účinku). Možno však práve znovu
vypočuttm tejto s kladby bez spom!na
ných vedlajšich asociácii by sa ziskn l 
nový pohlad na s kladbu ako celok. 

Invencia pre dychové okteto od B. Tr 
nečku v poda n! Bratislavskej komorne j 
harm6nie sa urč itým spôsobom vy my
kala z rámca tohto koncertu. Autor sa 
totiž venuje komponovan iu náročnejš!ch 
druhov hudobného umenia len s poradic
ky, čo bolo cit if zo s kladby (mám na 
mysli vyrovnávanie sa s klastkmi 20. 
storočia, boli tu zjavné vplyvy Debussy
ho, Sucho!\a, a le a j Stravinské ho a ja
náčka) . Napriek tomu má skladba svo jo 
kvality (v9borná inštrumentácia, nic a j 
sympatický optimizmus a rados ť z hry ], 
ktoré by však v inom kontexte a priesto
re vyzne li priaznivejšie. 

ZUZANA MARTINAKOVA 

1 Pokračovanie na 4. str. l 
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Komorné koncerty . 
no-tvarové prostriedky, ktorých hudob
ný zmysel nie je .,zakliaty na sedem 
zámkov", ale jasne dešifrovatelný. V 
h udbe tak a ko vo výtvarnom umeni exis
tujú velké plátna, monumentá lne fres
ky, ale aj drobné miniatúry, čl medai
lóniky. Komornosť obsadenia, zámer i 
obsahové zacielenie diel recenzovaného 
koncertu ukazujú, že tu Išlo o ten druhý 
typ tvorby. 

Druhý komorný koncert ( 15. 2.) mal 
na programe šesť skladieb, z toho až na 
jednu výnimku (P. Cón ) všetko premié
rových. 

O Bázlikových Prelúdlách 1-12 som 
obš!rnejšle pfsal na strán kach Hudob
ného života. Konštatoval som tu, že kon· 
frontácle harmonických pásiem by mali 
vyniesť na povrch ako svoju výslednicu 
myšlienkové spektrum k!lždej skladbič
ky, kedže je tu !varovosť prepojená dôs
ledne l v lfniách vertikálnych. Sklada
tel sa však i naďalej rozhodol pokra
čovať v dosadzovanf myšlienok .,zvon
k u", čo treba akceptovať a ko jasný, tvo
rivý zámer. V tretej lestlcl B6zllkovfch 
Prel6dil sa však začlna objavovať akási 
Invenčná vyčerpanosť. Jednotlivé sk lad
by sú málo diferencované, a to tak v ob
lasti, tematicke j, ako l výrazovej a, žiar, 
i klavlrlstlckej. Jednoznačne vo všet
kých Prelúdiách dominuje hutná akor
dlcká sadzba bez adekvátneho kontras
tu a rozohrania prstových, pasážových , 
či dvojhmatových flguráclf. I harmonic
ký svet čerpá dosť jednoznačne z bohat
stva brahmsovsko-rachmanlnovske j akor
dlckej traktácie bez vybočenia do In ých 
svetov. V tejto llmltujúcej zahfadenosti, 
v tomto chv!lkovom preoblečenl , strá
ca sa z Bázlivej h udby práve to, čo bo
Jo pre neho v minulosti typické a pred
savzatie, čl naliehavý zámer tu oklieš
ťujú svojský rukopis dosť výrazne. In
terpretačný výkon M. Laplansk6ho mož
no hodnotiť v tomto diele ako spolah
llvý l ked som nemal pocit vnútor ne 
zažitej Interpretácie. 

Nad tvorbou J. Malovca, ktorá je kreh
ká a zvnútornená až do najmenšfch jem· 
nôstok, som sa už viackrát zamýšlal. 
V Troch lnvench\ch pre dychov6 kvin
teto sa predsa len v oblasti tvar ovosti 
dostáva autor do širšieho výrazového 
rozptylu. Je však pritom zauj!mavé sle
dovať , ako sa nev ládze z týchto rozma
nitých Impulzov vyvinúť taký typ hud
by, ktorým by sa rozšfrll a prirodzene 
1 obohati l tvorivý diapazón skladatera. 
je pravda, že Malovec sa s každou myš
lienkou, nech je z akéhokolvek výr~
zového sveta, dokáže dômysP.Tne pohrať. 
Nechce však do nej udrieť, rozštiepiť ju 
na kusy a potom opäť v evolučne j prá
ci vytvoriť z nej novú mozaiku. Stále 
mi chýba ten energický impulz tvorcu, 
ktorý neušetrf ani seba ani svoju výpo
veď tvrdej konfrontácii. Možno však, že 
táto moja výzva stoj! proti na jvlastnej
šej podstate skladatera, možno je t o z 
mojej strany vstupovanie na zakázané 
územie. Za skvelú Interpretáciu topto· 
diela, ktorá korešpondovala s tvorivým 
zámerom skladatera, vdač!me Bratislav
skému dychovému kvintetu. 

Skladater Ivan Hrul ovskf, autor Sl6i!i-
• kového kvarteta, ktoré sa stretlo u pub· 

lika s mimoriadnym ohlasom. 

O C6novej skladbe Musica pro fabula 
možno hovoriť kladne, aj ked treba vi
dief, že nejde o dielo, ktoré by sl ná
rokovalo stáť v prvých lfnlách hodnOt. 
Cón má však iskru, jeho hudba má ne
odola telnú prfchuť rytmickej živelnos
ti, i ked využitie džezových prvkov mc_Jh· 
lo byt dotiahnuté ešte dalej - súdiac 
podla súčasnej svetovej tvorby, ktorá 
tvorivým spôsobom čerpá z podobných 
Impulzov. Je však sympatické, že Cón 
kráča svojou vlastnou cestou, čo t r eba 
len privltať. Na prvý pohlad by sa mQh
lo zdať, že Impulzy z džezovej hudby 
prichádzajú Cónovl na pomoc ako ná
h rada za vlastnú lnvenčnú silu. Nie je 
to však tak a bude preto zauj!mavé 
vrátiť sa v analýzach k tomuto dielu 
a pozorne sledovať ďalš! vývoj tohto 
skladatela. V členoch súboru Quatro soli 
da camera našiel Cón vynikajúcich a 
tvorivo mysliacich Interpretov. . 

V dJ"Uhej časti programu odznela Zim
merova Vl . sonáta pre klavlr, op. 94 v 
podan autora. V Zlmmerovej hudbe je 
vera 1. nánosov tradfcle, predovšetkým 

z floskúl a klišé klav!rnej štylistiky. 
Predsa však je tu prftomná sila, čl túž
ba po syntéze, ktorá marka ntne vystú
pila z tejto hudby. Nie je to len vo vy
užfvanl harmonlcko-tonálneho myslenia, 
čl v kontrapunkti<;kej práci, ale v poku
se stmeliť do súvislejšej formovej vý
stavby paletu rozmanitých kompozičných 
postupov a technik v snahe dať celku 
zjednocujúcu duchovnú silu a h lbku. Ne
možno povedať, že by sa ten to zápas 
jednoznačne vydaril, pretože prlnclp prl
buznosti a kontrastov nevystupoval v 
tomto diele ako Introvertná duchovná sl
la , ale skOr ako prvok zameraný na 
zmyslovo hmata telný lesk. Cltim teda 
rozpor v predsavzatiach a v realizácii 
zámeru, čo je však otázka tak závažná, 
že v krátkej recenzii ju nemožno zod
povedať, azda len nastoliť. Imponujúc! 
bol však Interpretačný výkon autora, 
dnes už tak ojedinelý a vzácny jav na 
našich koncertných pódiách. 

Toccatu pre dva klavlry, op. 27 Igora 
Dibáka premiérovo uviedlo klav!rn~ duo 
Eva a Ján Salayovcl. Krátke, približne 
S-minútové dielko autor zamýšlal ako 
pr!davkov4 skladbu pre koncerty kla
vfrneho dua. Z tohto pohl adu treba chá
pať ako adekvátn u aj jej výrazovú a 
kompozično-technlckú strán ku. V diele 
nájdeme väčšinu tých znakov l postu
pov, ktoré sl v historickom vývoji pri
vlastnil formový druh toccaty: flgurat!v
ny pohyb, oktávové l a kordlcké sledy, 
ostina to, zádrže . . . Zdalo sa, že kompo
z!clu by bolo mo,;né v kocke označiť za 
.,hudobnú prskavku, brilantnú vo zvuku, 
pregnantnú v rytmickej pulzácll a prle
bojnú vo výraze". Výsledný interpretačný 
tvar však jednostranne smeroval k vyš-

Skladater Jura j Ha trlk ďakuje národné mu umelcovi B. Warchalovi, E. Holli!ko
vej a SKO za vynlkajdce predvedenie svojej Ponorenej hudby. 

Po Zlmmerovej 6. klav!rnej Sonáte za
znelo dielo, ktoré patrilo nielen k vr
cholom tohtoročného TNSHT, ale patri 
celkom určite i k tomu najlepšiemu, čo 
v slovenskej komornej t vorbe doposiaf 
vzniklo. Ide o Hrul ovského Sl6i!ikov6 
kvarteto. Sú známe pričlny a okolnosti 
vzniku tohto diela a po jeho zazneni po
známe aj skladatelovu doposlal najdu
chovnejšlu a do umeleckého tvaru vyroz
právan ú spoveď. Ano, je to živá , hlboko 
prenikavé výpoveď o bolesti a smrti, 
o živote a túžbe, o posledných veciach 
človeka. Nie je to však mystérium smrti, 
a le prlmknutie sa k životu. Pisa( o tejto 
hudbe, ktorá hovor! tak velavravne je 
nesmierne ťažké. Som hlboko presved
čený o tom, že v preplnenom auditóriu 
drvivá väčšina pocitlla, že toto f\lelo ne
patr! len autorovi, ale nám všetkým. Bo
lo to krásnych 20 minút a vďaka za ne 
patr! l tr6vn!i!kovcom, ktor! sa nám pred
stavili ako zrelé a vskutku velké komor 
né teleso. 

Nie najšťastnejšie zaradila dramatur
gia za toto dielo Poetickd hudbu pre dy
chov6 kvinteto od L. Burlasa. To, že Bur
lasova h udba dokázala poslucháčov v 
maximálnej miere zau jať, je azda naj
lepšfm svedectvom o jej umeleckých kva
litách. Pre mňa osobne bol to Burlas 
zatial nepoznaný a objavný. Ob javný 
h lavne vo svojej vlacvrstevnej poetičnos
ti a polypersonallte, nadväzujúc pritom 
na toho, na koho sa zdanllvo nadvia
zať nedll - na Gustava Mahlera. Pozna
júc 1 mnohé nevydarené pokusy také
hoto nadväzova nla dnes však už ver!m, 
že za určitých okolnosti je toto nadvä
zovanie možné. Burlasava poučenosf je 
prlto·m plne tvorivá a nestráca so zre
tefa ani seba pred týmto gigantickým 
vzorom. O hudbe samotnej azda ešte t ol
ko, že vyrastá z poznania a využitia 
paralelného vedenia vlacvýznam_ových 
expresfvnych polôh a Ich účinkov. )e 
tu teda všadeprftomná konfrontácia na 
viacerých frekvenciách fantázl jnej kla
viatúry. Bratislavskí! dychové kvinteto 
sa postara lo o skvelú Interpretáciu toh
to diela. IGOR BERGER 

Tret! bratislavský komorný koncert v 
rámci TNSHT ( 16. 2. 1984) predstavil 
mená siedmich slovenských skladatelov 
v širšom generačnom rozpätf. Podobne 
ako a j na ostatných koncertoch uvedo
mili sme sl zrete lnú snahu - ba dnes už 
tendenciu - tvorcov vedome sa vzdáva ť 
šoku júcich novostf a usilovať sa nad
viazať komunlká.clu s poslucháčom, po
užfvať takú hudobnťí reč, či kompozič· 

Sn!mka: R. Polák 

š!m dynamickým hladinám ( odhlladnuc 
od kvallty nástroja), hoci viac legglerosa 
by len prld!!lo na brisknom vyznen!. 

Ze Mihállkov preklad cigánskej ppé
zle je pre hudobných tvorcov Inšpiru jú
cim textovým podkladom dokazuje jeho 
dalšie zh udobnenle v cykle piesn! pre 
nižši hlas a klav!r Svitlo slnko od Tibo
ra Andralovana (po Z. Mikulov! 1. Zal!]f
mavé je porovnať napriklad len takú 
skutočnosť, že oba plesňové cykly - An
drašovanov l Mikulov - sú určené nfz
kym h lasom, ktor ých sfarbenie sa zrej
me viac bl!žl onomu cigánskej duši 
vlastnému búrlivo pulzujúcemu tepu. An
drašovanov cyklus sa zrodil v roku 1981 
a vo svoje j hudobnej reči vyviera - v 
nadväznosti na dedičstvo minulosti -
zo slovenského etnika. Z hudobných ob
ratov - prostriedkov - vlastných c_!
gánskej hudbe preberá iba nemnohé, 
skôr vychádza z celkového naladenia a 
atmosféry poézie v jednotllvých častiach 
celku. Snaž! sa byť spevný, no zároveň 
artikuláciou a významovo výrazný. 
Zvláštna symbolika poézie, ktorá svo
jim jadrom udiera na strunu večne Jud
ského citového zau jatia (láska k mile j, 
milému, matke 1 dostáva tu zmyselno-ex
presfvnu podobu. Práve preto kultivoya
n ý prejav Niny Hazuchovej (na klav!rl 
sprevádzala Eva Fischerová ) neučinil za
dosť hudobnej predloh e, lebo vymizla tá 
očakávaná temperamentná vibrácia, ~i 
patetické cigánske .,rozdatie sa". 

Predstavitel mladšej generácie V!ťa
zoslav Kubii!ka zatial svoje kompozičné 
zámery rea lizuje najmä v oblasti ko
mornej tvorby. Kým elektroakustická 
kompozlcla Pocta Musorgskému akcento
vala dramatickejšie polohy, klav!rny Por
trét dlevi!aťa vychádza l z intfmne j ly
riky zdôrazňujúc k rehkosť výrazu a pre
hladnosf klav! rnej sadzby i štylistiky. 
Túto krehkosť naznačuje už úvodné mo
tivické jadro (v jednohlasel. podlieha
júce bohatým tvarovým metamorfózam a 
ktoré sa v prvotne j podobe objav! vžd_v 
v te j chvili, ked už sa zdá, že skladba 
stráca svoju kompaktnost. Portrét je la
dený do tmavš!ch náladových farieb, niž
šie registre evokujú zádumč ivosť, ba až 
nostalgiu. interpretačne ho v expresfv
nejšom a tónovo reálne jšom podan! pred
ložil klavirista MariAn Var!nsky. 

Huslov6 duetá Ilju Zeljenku vznikli 
v januári 1982 a ešte v tom Istom roku 
mali svoju premiéru. Zeljenka je tvor
com, ktorý upúta nielen samotným ·hu
dobným nápadom, a le vie s nfm aj prf
ťažlivo pracovať, čl už sa rozhodne pre 
nanajvýš údernú a reflex!vnu výpoveď 
alebo pre dielko l obsahovo komornej-

šle. Túto tvorivú !Skl·u doplt"'n citlivý 
zmysel pre psychologický čas, urču júc! 

celkovú dlžku i proporcionalitu skladieb. 
Huslové duetá (a či miniatúry - a ko 
Ich nazval aj sám autor) vytvárajú 5-
časťovú suitu strledajúcu kontrastné ná
lady. Mnohotvárny Zel jenka sa tu vy
jadruje účinnými gestami, dáva júc vy· 
nlknúf kráse lahodného husrového tó
nu, ale a j prudkej pulzácii v celej pes
trosti rytmlcko-metrlckých modelov. Tvo
rivý prfstup k folklóru nájdeme na jmä 
v pomalých častiach (zreterne v 4. čas
ti), te to však typ ponášok, kde sa ne
citu jú témy, čl motfvy, ale z použitia 
pr!značných Intervalov vyrastá onen 
folklórny charakter. V korešpondujúcom 
podan! vyznela Interpretácia Viktora 
Simčlsku a Allbety Plaskurovej. 

Kolajnice bez vlakov pre klav!r z pera 
Martina Burlasa premiérovo uviedol Sta
nislav Zamborskf. Tieto .,miniaturizova
né prelúdM" - takt o Ich bližšie určuje 
sám autor - majú spoločného meno
vatela vo vedomom zjednodušeni kom
pozičných prostriedkov, v dla tonlzujú
clch postupoch a pod. Hlada( súvis
lost medzi názvom kompozfcle a vlast
nou hudbou je snáď bezpodstatné. Akási 
paralela sa núka vo vizuá lnej predstave 
dvoch Hni!, ktoré sa nikdy nestretnú, a 
prelúdl!, ktoré sú k sebe volne prlrade
né bez Istých - možno l konvenčných -
vnútorných prepojeni. V každom z pre
lúd!! skladatel akoby riešil osobitý kom
pozičný problém; plynutie hudobného to
ku by som pripodobnila k vždy nanovo 
a Ináč sa čerlacej hladine vody. Hoci 
táto hudba patr! do sféry výsostne ko
morného subjekt!vneho muzlc!rovanla, 
pri posluchu sa vynáral dojem, že dielo 
mOže korešpondovať jedine s tým poslu
cháčom, ktorý prišiel na koncert obdob
ne naladený. Celá Interp retácia mala to
tiž pečat krehkosti a snivosti a jej dy
namická hladina sa sploštila na rozpä
tie od pp - mf. Na prezentovaný spOsob 
z diela ta kto vymizla plastickosť a kon
trastnosť. 

Nocturno pre husle a klavlr Ivana 
Parlka z roku 1980 je čo do kompozlč· 
ného myslenia autora jednou z jeho ty
pických skladieb, .,hudobným zátl šim~ -
ako raz trefne nazval Istý hudobný kri
tik iné skladaterovo dielo. Skladba vlast
nf lahký náznak improvlzačného charak
teru, klav!rny part tak trochu evokuJe 
nokturno romantizu júceho choplnovské-
ho razenia ( fahko na hodené rozložené 
akordy, pohyb v trlolách, kvlntolách a 
pod.), melodická dominanta spočiva na 
hus fovom parte. Subtflna obraznosť a 
lmagltfvna reflexia kompozfcle však vy
rasta jú z premyslenej a logicke j skladob
nej práce. Presvedčivo sa diela zmocnili 
Interpreti: Pavel Bogacz, husle 11 Norbert 
Heller, klav!r. 

Zaslililf umelec Ladislav Burlas sa pred
stavil na tohtoročnej prehliadke Poetic
kou hudbou pre dychov6 kvinteto. 

Sláčikové kvarteto č. 2, op. 27 Jura ja 
Posp!lila predstavuje koncfznu, do jedno
častovej podoby zhrnutú výpoveď. Pri
značný úsporný s pOsob vyjadrovania dos
táva sice výrazovú naliehavosť, cltlť však 
ešte askézu v tvorivom pristupe. Dielo 
zaujme vnútorným rlešenfm vychádza-
júcim v zásade zo sonátového cyklu, 
fragmentárnyml melodickými tvarmi, 
rytmlcko-metrlckou va riabilitou l ponf
man!m vzťahu štyroch sláčikových ná- ' 
strojov (striedanie na báze partnerstva 
l sólových vstupov 1. Moyzesovo kvarteto 
sa s maximálnou s nahou o vyjadrenie 
hudobnej podsta ty diela zaangažovalo do 
predvedenia. 

JANA LENGOVA 



J 
80 rokov od prvého uvedenia Jej pastorkyne v Brne 

VE[KÝ DRAMATIK 20. STOROČIA 
fsou umiíleckd dtla, pFi nlchž se obdivujeme pFedevSlm 

tvúrčlmu tíslll, smiílosti 1 novosti mySlenkové a rovno
cenné virtuositií provedenl; a jind, u nichž se ndm zdd, 
jako by byla už ddvno dFtmala v lúne viíčnosti, jako by 
jeflch tvúrce jimi zachytil jen to, co ddvno už viselo 
faksl ve vzduchu, dlla, jež ndm pFipadajl takFka jako 
samozFejmý projev pFtrody, doby, lidu. K takovýmto nd
ldi u ~metany Prodand neviísta, u fandčka fejl pas
torkyila, moravský a zdroveil tragický protiífSek opery 
Smetanovy. [Jaroslav Vogel: Leoš Jan.lček, 2ivot a dUo, 
Praha 1963.) 

N. Romanová ()eniífa) a Z. Smukaf (Steva) v brnen11kej 
Inscenácii Jej pastorkyn.e. Sn!mka: R. Sedláček 

Odvážna paralela dvoch operných skvostov Smetanu 
a Janáčka, ktorú vys lovil Janáčkov biograf J, Vogel 
v svojeJ štúdii, dnes už nikoho neprekvap!, hoci pred 
vyše polstoroč!m by takýto hodnotový súd bol nemožný 
l nepredstavltelný. Historická skúsenosť a prax však 
over111 a prehodnot111 to, o čom sa pochybovalo a čo sa 
spochybňovalo a čo dnes znamená ,.uholný kameň re
pertoáru našich operných divadiel vedla PredaneJ ne
vesty a Rusalky ... Tento pOvodne regionálny produkt 
sa stal národným bez akejkofvek zaujatosti" [ J. Vy
sloužll ). Horeuvedená Voglova myšlienka vystihuje aj 
ďalš! ekvivalent Janáčkovho diela, totiž jeho prasllu, pra
žriedlo, odkia l prllmen! oná hlbka poznania ludského 
vhfitra, jeho tragiky i túžby. · 
"')!l'j pastorkyňu, · tretiu operu Leoša Janáčka, vznika

' jllc'ťi's prestá\l'Ran'ľl ' ta'kriler deväť rokov, uviedli po prvý 
raz 21. januára 1904 v divadle na Vevei'! v Brne. Pamät
né jubileum s l operný súbor brnenského Státneho di
vadla uctil premiérovým znovunaštudovan!m diela, 
ktoré zaznelo v Janáčkovom divadle presne v ten istý 
dei! ako pred 80 rokmi. Táto spoločensk'o-kultúrna uda
lost, na ktorej sa zúčastnili aj popredn! československ! 
stran!cki a vládni činitelia, bola zároveň otvárac!m 
predstaven!m divadla k Roku česk ej hudby a k storoč· 
nic! stáleho českého divadla v Brne. Slávnostnému pred
staveniu predchádzalo popoludňa jšie výročné valné zhro
maždenie Spoločnosti Leoša Janáčka. Hlavný referát 
predniesol predseda SLJ prof. Jii'! Vysloužil, DrSc., v 
ktorom načrtol postavenie Jej pastorkyne v kontexte 
pôvodnej českej hudobnodramatickej tvorby, pripome
nul niektoré peripetie počiatočného ťažkého presadenia 
sa oper.y i jej štýlovú charakteristiku. Hudobný predal 
pôsobivo vytvorilo Janáčkovo kvarteto, aby sa potom 
v ďalšej diskusneJ časti stretnutia, ktorú viedol dr. Jil'! 
Fukač, vyznali zo svojho vztahu k velkému moravs kému 
)lardovi nár. um. Libuše DomanhJ.ská , režisér inscenácie 
Václav ·VE!žn!k, dr. Ji i'! Ba jer a ďalš!. 

Obráťme však pozornosť na premiérové predstavenie 
Jej pastorkyne,. ktorá slávila aj dalšie malé okrúhle 
výročie: bola to 20. inscenácia opery na brnenskej scé
ne [len pre znuj!mavosť - Jej pastorkyňa "počtom uve
den! doma l v zahranič! vysoko prekračuje č!slo štyri· 
sto). Dielo zaznelo v teJ. podobe ako na pamätnej pre
miére v pražskom Národnom divadle roku 1916, t. j. 
v tretej verzii s Kovai'ovlcovými škrtmi, v ktorej sa po
tom vydalo na úspešnú púť po svetových pódiách. ,.Drá
ma viny" , vyrastajúca z realistického pohladu Gabriely 
Prelssovej a umocnená geniálnym Janáčkovým psycholo· 
gickým modelovanim, vrhá svojich hrdinov do drsného 
sveta skutočnosti. V základných rysoch určuje kona
nie všetkých štyroch hlavných protagonistov [z ktorých 
každý sa voči tomu druhému previnil) a premieta sa 
do niekolkýCh vrstiev vytvárajúc jednotný stmelu júci 
rámec, smerujúci k záverečnej katarzii. Terajšia brnen· 
ská premiéra predstavovala vlastne obnovené naštudo
vanie Inscenácie z roku 1972. )ej koncepčnú stránku 
poznačil rukopis dirigenta nár. um. J?rantiika filka a. h. 
a režiséra Václava Vilnlka. Režisér akcentoval v cha· 
rakteristike postáv a ich jednania ludskosť a prirodze
nosť [hoci v širokom diapazóne ludských vlastnost!). 
Usiluje sa o výpoveď jednoduchými prostriedkami, aby 
tým účinnejšie vyznela sila hudby. V takomto pon!manl 
nachádza partnera aj u výtvarn!ka Josefa A. Sálka a. h., 
ktorý' riešil scénu takmer klasickým spôsobom. Prvé 
dejstvo sa odohráva v mlyne, biele kvety na horizonte 
symbolizujú nov9 život, do ktorého nastupujú )enUfa 
a, Laca v závere drámy po bolestnom prerode. V druhom 
a treťom dejstve jednoducho zariadená slovácka izba 
s adekvátnymi rekvizitami umožl1uje inscenátorom zná· 
sobit pocity stiesnenosti, viny, nerozhodnos ti i nekludu 
Kostoln!čky (napr. nasvleten!m postavy Kostoln!čky -
kontrast reálnej postavy a jej tieňa l a osamelosti Je· 
nťify a pôsob! bez priestorovej predimenzovanosti v scé· 
ne pr!prav na svadobné veselie. Kost9'my napovedajú 
oblast Horňácka. F. J!l ek zafixoval svoj interpretačn9 
výklad diela a j na gramofónov9 záznam, sprostredkúva· 
júci silný umelecký zážitok - podobne l v recenzova· 
nom predstaven!. J!lkova istota, ktorou rozvljal dyna· 
mizmom nabitý prúd Janáčkovej hudby, sa preniesla 
aj na hráčov orchestra; opäť sa ukázalo, akým dôleži· 
tým je onen moment ,.spoluc!tenia", ,.nálady" - hudob· 
nlkov a dirigenta. Starostlivo pripravená, do detailov 
premys lená partitúra i vyrovnanosť tempa vydávali pre· 
svedčivé svedectvo o kvali tách hudobného naštudova· 
nia. z radov spevákov ponúkla brnenská opera to naj· 
lepšie, čo momentálne vlastn!. Po javiskovej stránke 
demonštrovali všetky postavy výbornú hereckú · úrove1l, 
po stránke speváckej sa najmä v hlavných žensk9ch 
úlohách objavili rezervy. Natália Romanová stelesnlla 
Jenllfu ako krehkú dievčinu, jemnú a dobrú, ochotnú 
dobrovolne niesť nás ledky svojej viny. Jej mäkk9 lyrický 
soprán však najmä v dramatickejšich pasáža ch n edoká · 
za l byt nosným, hoci lyrické časti (napr. modlitbu z 2. 
de jstva l zaspievala neobyča j n e dojímavo. Velmi lud· 
skou, hoci ,.prísnou žens kou" bola aj pos tava Kostolnlč,.. 

' ky v podani Gity Abrahámovej. Jej plesknutie do stola 
v druhom dejstve bolo skôr pre javom vzdoru a zúfalstvu 
voči osudu než akési naturalisticky tvrdé gesto; tmavši 
dramatický soprán nie vždy dosiahol požadovanú expre· 
slvÍlU silu janáčkovského výrazu. Skvelý v9'kon podal 
nár. um. Vilém Pi'ibyl (La<;!\.) . Jeho plastický a nuansova· 
nia schopn9 tenor verne tlmočil zakrývanie Lacovho 
citu k )enťife, ale rovnako vedel byt dramaticky exalto· 
va n9'. čl emotfvne mäkký pri ich znovustretnutl. Pofud· 
štene vychádza aj rozporuplná postava Stevu, svojimi 
ludskými slabosťami vzbudzujúca skôr porutovanle n ež 
odsúdenie; adekvátne sa je j zmocnil Vladimir Krejčlk. 
Vhodne boli obsadené menšie úlohy: Stárek Jana Hla
dlka, Star enka Buryjovka Anny Barovej! Karolka Jarosla
vy Janskej a pod. Excelentné a citlivo dávkované vstupy · 
zboru - v regrútskej scéne i v scéne družičiek - hu
dobne pripravil zborma jster Josef Pani!lk. 

Obe podujatia boli vlastne krásnym prlkladom toho, 
ako sl možno nenásilne a predsa výrazne pripomenú,t 
významné hudobno-historické udalosti a tým zároveň 
pozdvihovať kultúrno-estetické povedomie umeniamil ov
n e j pospolitosti. JANA LENGOVA 

EUGEN ONECIN na scéne ŠD v Košiciach 
Peter Iljič Cajkovskij: Eugen Onegin. Libreto podla A. s. 
PDiklna naplaal skladater. Prelolil Kornel Hájek. Diri
gent: Duian Stefánek. Rélia: Drahomlra Bargárová. Scé
na: Ladislav Sestlna. Kostýmy: Ľudmila Purkyňová a.li. 
Choreografia: Juraj Goga. Zbormajsterka: J4lia Ráczová. 
Oi!lakuj6 s6llsti, zbor, balet a orchester SD v Koiiiciach. 
Premiéry 27. a 29. januára 1984. 

Súčasné, už š tvrté naštudovanie opery Eugen Onegln 
P. l. Cajkovského potvrdzuje trend, ktor9 dramaturgia 
SD v Košiciach nastúpila už dávnejšie. Objavnosť a pro
gres, typický pre košickú dramaturgiu z konca 50-tych 
rokov a trvajúci až do polovice 70-tych rokov ustúpil 
nostalgick9m návratom opier nlekolkonásobne už na 
scéne SD uvedených. Skromnou v9'nimkou bol v ostat
nom čase hádam len Massenetov Don Quijote vo v9-
bornej réžll Branislava Krišku, Serva Padrona J. B. Per
golesiho vo velmi dobrej réžii Boženy Hanákovej a Porgy 
a Bess vo VE!žnlkovej réžii. 

Dramaturgicky vychodené a vo vzťahu k divá kovi 
overené cesty sú v súvis los tiach návš tevnos ti zaiste me
nej rizikové a výhodnejšie, no divácky úspech naštudo
vaného diela nemusi výhradne tkvieť len v čarovnom 
zakl!nadle .,svetoviek". Kvalltná Inscenácia v interakcii 
sllčasnej divadelnej estetiky a fnscenátorskej praxe mO
že totiž rovnako úspešne prebojovať do povedomia per
cipienta i men e j hrávané a z jeho hla dis ka i menej 
známe operné dielo. Na druhej s trane môže však . kva
litná inscenácia znenazdajky vniesť a j do notoricky 
známych hudobnodramatick9ch diel nov9, zauj!mavý, ne
tradičný pohfad, čo nemožno j ednoznačne tvrdif o nie
ktorých ostatn9ch Inscenáciách v SD, vrátane Eugena 
Onegina. 

Réžia Eugena Onegina má všetky .znaky profesionali· 
ty, v niektorých scénach až s minuciózne vykreslenými 
"zábermi" [ pečatenie llstu Taťjanou, detail na jej ruku 
v listovej árii, obradný ceremoniál dvorných dám v scé-

ne ples \l u Gremina a i.), neprekročiac však medze ove
reného a sol!dneho inscenačného tvaru. Ale ani nie tak 
absencia, povedzme objavnosti za každú cenu, ako skôr 
nedostatok te j esencie, ktorá vie stmeliť a prepo jiť prá
cu jednotliv9ch umeleckých zložiek do syntetického dr,a · 
ma tickéh o tvaru nie je ad oculos v inscenácii Onegina 
prltomná. Kostýmy boli napr. jednou zo zložiek štruktu· 
rálne izolovaných v komplexe inscenačného plánu. Stri · 
h y n eprihlladali dôsledne k typom hlavn9ch pr,edstavi· 
tefov. v kostýmoch prevládla farebná fádnosť, vrcho
llaca najmä v plesovej scéne u Lariny (ženská časť zbo· 
ru l- Razantnosť , švih, elegancia, n eboli typické ani v 
Oneglnovom oblečenl , ktor9 aj v režijnom pláne popri 
ostatn9'ch pekne veden 9'ch pos tavách bol málo v9ni 
močný. 

Skelet romantizujúcej scény tvorili dva oVály, na kto
ré boli premietané diapozit!vy prlrodn9'ch nálad. Zvý
raznili celkovú náladu scény. Javis ko rámoval vonkajšl 
ovál s tylov9m závesom odkr9vajúcim v postupnosti 
,lyrické obrazy" ,i "scény" , ako svoju operu nazýval ai 
Čajkovs~ij. Absencia dôslednej tlmovej spolupráce sa 
miestami prejavila a j v tomto prlpade. Ples u Larlny 
v 2. dejstve s dreven9ml lavicami umiestnen9mi pozctlž 
stien, ktoré režisérka plne obsadila hosťami, vrátane 
h ostitelky a je j dcér, rozhodne tlmil pravú plesovú at 
mosféru, i ked režijná koncepcia v s úla de s dramatu r · 
giou opery vrchol! práve v tomto dejstve v žiarlivos tnej 
scéne Lens kého a Onegina. 

Najakt!vnejšie sa v súčasnej podobe Eugena Onegina 
prejavila hudobná zložka. Vyzdvihujem nielen podiel 
mladého dirigenta, ale zvlášť podiel mladých sólistov, 
ktor! prekvapili vyrovna n9m1 v9'konmi a potvrdili už 
dávnejšie známu skutočnosť , že nová generačná vlna 
sa začlna čoraz dôraznejšie uplatňovať a prináša n n 
javisko So nielen mladosť, a le ~ j atribúty interpretačne j 

[Pokračovanie na 7. str. ) 

GRAMORECENZIE 
VIKTOR KALABIS: KONCERT č. 2 PRE HUSLE A OR· 

CHESTER, OP. 49 
LADISLAV KUBIK: KONCERT PRE HUSLE A ORCHESTER 

JOSEF SUK - husle, CESKÚ FILHARMÓNIU dirigujú 
WOLFGANG SAWALISCH (Kalabis) a ZDENEK KOS
LER (Kublk) 

© SUPRAPHON, Stereo 1110 3035-ZA 

Táto pla t1ía vychádza k Roku českej hudby a prináša 
zretelný pohlad do kompozičného myslenia oboch skla
datelov. Kalabis v úvode s kladby uvolnene muziciru
je", pričom orchester vkusne a decentne dot~ára pocit 
valnej kantability. Krásne klenuté sú najmä vysoké po
lohy husi!. Skúsenosť s kla da tera sa ukazuje i v š irokom 
uplatneni orchestrálnych nástrojov. Sólista dobre vynik· 
ne najmä na kontrastnom pozad! orchestrálnych skupin. 
Pomalá časť prebieha v logicke j nadvl:lznosti a znova 
sa uplall'\uje vyvážený vzťa h sólis tu a orchestra. Kalabis 
uvážene pracuje s časovými dimenziami a suverénny 
výborný J. Suk fascinuje celkovou výstavbou i množstvom 
zaujlmavých detailov. V naznačenej tretej čas t i sa hu
dobný prúd priklon! k akéjsi idealizovane j tanečnosti. 
Ani tu neustúpi pr!jemná pohoda, "radosť z muzicirova · 
nia" a bezprostrednosť. Technická brilantnosť pulzuje 
a vrchol! pred záverom, kde sólista opäť upúta vysoký· 
mi rytmicky zaujlmavo koncipovanými polohami. Hoci 
tu už neprináša skladatel nič nového, ni jako to neuberá 
na zaujlmavosti tohto koncertu. 

Kubík taktiež stabilizuje náladu hned v úvode, kde 
sa prediera do popredia mecl itat!vnosť. Dominanta kom
pozičného myslenia je sústredená v sólovom nástroji , 
ktorý svojou traktáciou a vyznenfm miestami pripom!na 
Bartóka. V priebehu prvej časti sa motlvy zahusťujú, 
vždy však v uvážených časových proporciách. úsporne 
sa pracuje 1 s orchest rálnymi farbami a významová 
dominanta zostáva aj v t9'chto miestach v sólových hus
liach. Koncepcia koncertu dospeje k scherzove·j časti , 
kde pride k nápadnejš iemu prejavu i biclch nástrojov. 
Sólové hus le upevňujú predstavu uvolnenej rytmickej 
bezprostrednosti. Modernosť koncertu vychádza viac zo 
zvukovej polohy, ni e je však pravou podsta tou diela , 
ktoré sa pohybuje v rozumovej väzbe tradlcie a novátor· 
stva. Kublk s i tu občas skúša niektoré svoje .,novinky", 
a to na jmä tam, kde dôsledne upla tiíu je nadv!lznos f 
rytmick9ch figúr, ktoré rozvlja v nových fa rebných 
kombinác iách . Ak sa objav! nosná téma, je to často v 
plechov9ch nástrojoch. Husrová kadencia - moderná 
i ka ntab ilná súčasne - tvori závažn9 prechod k po· 
malému epilógu, utkanému z jemného orchestrá lneho 
pradiva. 

Oba husrové koncerty dokazujú, že ich tvorcovia -
v9razné skla da tels ké osobnos ti - ma jú cl osť možnost! 
a vlastnej predstavy závažnejšie zasiah nuť do našej h u
dobne j prrtomnosti. Obaja vynikajúci dirigenti docielujú 
s Ceskou filha rmóniou maximum a Josef Suk dáva pečať 
každému detailu a vefk9m podielom pľispl eva k tomu. 
aby obe di ela renomovan9'ch tvorcov zapôsobili na pos· 
lucháča priaznivo. 

Z. NOVACEK 

J. HAYDN: SYMFÓNIA i!. 21 A DUR, HOB. I./21 
W. A. MOZART: SYMFÓNIA č. 29 A DUR, KV 201 
Hrá SLOVENSK't KOMORN't ORCHESTER s BOHDANOM 

WARCHALOM 
© OPUS Stereo 91111340 

Nová gramopla ti\a Slovenského komornéh o orches tra 
na čel e s národným umelcom Bohdanom Warchalom má 
dramaturgicky ' .a tematicky premys lený program: Haytl 
nova Symfónia č. 21 A dur s Moznrtovou Symfóniou 
č. 29 A dur majú nielen spoločnú tóninu, ale sú sl prí
buzné aj dobou vzni ku. kedy vládol rovnaký estetick Si 
ideá l (Haydn ju naplsa l v r. 1764 ako 32-ročný , Mozart 
v r . 1774 · ako 18 ·ročn91 1. Napriek vekovému rozdielu 
skladaterov obe die la pa t ria k raným symfóniám oboch 
majstrov; podobne a ko väčšina symfónii t9'ch čias vzni
ka jú ako výpoveď bezstarostnej n problémy si nepripúš· 
ťa jú cej doby rokoka. Pre hudotmlkov na jdôležitejšie bo· 
lo čo naj lepšie zv ládnuť kompozičnú techniku, Inštru
mentáciu a rovnováhu všetkých fo r motvorných prvkov. 
Umelecký vedúci 11 č l enovia Slovens kého komorného or
chestra, doplneného o dychové nás troje hoboj a lesný 
roh, Interpretačn e rešpektovali tento dobový ideá l v 
najvyššej možn ej miere a oslnill najm11 brilantnou vir
tuozitou všetk9ch hráčov. Umelecká výpoveď SKO je 
tu o to vzácne jš ia , že sa k poslucháčovi dos táva š túdio· 
vá nahrávka ni elen technicky na výške, a te aj plná bez· 
prostrednej muzika li ty, kde prirodzene plynúci prúd 
hudby s deta ilne vycizelovanou moti vickou prácou, lo
gicky modelovaným každým myšlien kovým oblúkom sa 
snú bi s priam neuveritelnou s úh rou celého súboru. Obe 
skladby v podani SKO sršia zdravou vita litou, tempera-

,· mentom a radosťou zo života - a s ú predsa rozdielne. 
Prih ovárajú sa nám duchom, vekom i myslenlm rozdie lne 
osobnosti - u Haydna nená jdeme pre javy detske j huj · 
nost i, melodickej hravosti ani známky dramatického 
vzruchu, ktoré robia Mozarta perlivejšlm a bohatš!m -
a to všetko zvýrnzhené práve ma jstrovstvom skutoč · 

ného umeleckého výkonu. Zážitok z posluchu je kupo
divu podobn9 pocitom z koncertu , čo sa u š túdiových 
na hrávok stáva málokedy. K úspechu gramoplatne lll'i· 
spieva okrem už s pomlnaného dramaturgického výberu 
diel M. Fllldešovej aj zvuková spolupráca Gustáva So· 
rala, hudobná réžia Leoša Komá rka, text Etely Cárske j 
a obal Otta Ni ttnausa. 

Li'DIA URBANCIKOVA 



NAS ZAHRANIČNÝ HOSŤ 

Barytonista 
RENATO 
BR US ON 

Renata Brusona zaraďuje talianska hu
dobná kritika medzi popredných repre
zentantov s6časného talianskeho !Jel 
can ta. _Napriek tomu vlak jeho spev1c
ke majstrovstvo ocenili najskllr v cudzi
ne, a al neskôr na domácej pftde. Pri 
jednej z jeho ostatných návltev Milána 
s ochotou prijal návrh prihovoriť sa čes
koslovenskej hudobnej verejnosti a po
rozprávať o svojej práci a umeleckých 
plánoch. 

V sdčasnostl vás hodnotia ako jedné
ho z významných svetových operných 
spevákov-barytonistov. Je to pravda, le 
na počiatku vailich speváckych ltddll 
mal vái hlas malý rozsah a nevéfkfa sl
lui' 

Mysl!m, že môj hlas nie je . velkým 
hlasom, hádam nim nikdy nebol, alebo 
ešte nim nie je. Najdôležitejšie o čo som 
sa vždy usiloval, bolo to, aby kval!ta 
dominovala nad kvantitou, aby som mo
h ol ukázať, ako sa spieva určitá fráza a 
a ko ju je možné čo najlepšie predniesť 
publ!ku. Podla môjho názoru je toto 
overa dôležitejšie ako ohromovať divá
kov velkou vokalit ou. Publ!kum sa ne
chá tým oslniť, a le po čase, kto má len 
t rochu vkusu, tomu sa stane tento spô
sob speváckeho prednesu monotónnym. 

Kedy a ako sa zrodilo vo vás rozhod
nutie nast6piť cestu operného speváka 
a kde sa uskutočnil vU debuti' 

- Toto moje rozhodnutie sa zrod!lo 
pomerne neskoro. Pochádzam z rolnlckej 
rodiny, kde n!lbol prebytok finančných 
prostriedkov, práve skonč!la vojna a sp_~
vácka kariéra nezabezpečovala Istú bu
dúcnosť. Začal som študovať na tec·h
nike, chcel som sa s tat chemikom. Po 
dopoludňajšlch prednáškach v škole som 
musel popoludni až do večera pracovať 
na poliach a len v noel . som mohol za
sadnúť ku kn ihám. Bolo to velmi na
máhavé. Stúdium som nedokončil. hla
dal som prácu, ale tej n ebolo, a kedže 
ml zostával čas do nástu pu vojenskej 

R. Bruson ako král. Karol vo Verdiho 
opere Ernani. 

Snlmka: Teatro .alla Scala, 
foto: Lelll a Masottl 

prezenčnej služby, rozmýšla! som, ako 
ho využit. Spievanie ml bolo vždy vel
ml bllzke, a t ak som to skúsil so štú
diom spevu. Ako spevák som debutoval 
v Spolete v roku 1961 v opere Trubadúr. 
Avšak moja skutočná umelecká kar.léra 
začala v sezóne 1967-68 po vystúpeni v 
Metropol!tnej opere v New Yorku. 

Métou vletkých operných spevákov 
zostAva alte stále milánska La Scala. V 
otváracom predstavenl vlaňajlej operne j 
sez6ny tohto slávneho divadla ste boli 
jedným z hlavných predstavltelov Verdi
ho opery Ernani. Ako ste sa cltili v jej 
milánskej lnscenácili' 

- V milánskej La Scale som už od
spieva l asi štyridsať predstavenl. V po
rovnani s Inými spevákmi to nie je ve
ra. Vo vlaňajše j inscenác11 Ernaniho som 
sa neclt!l velmi dobre v dôs ledku režij
ného a Inscenačného poň'atia, ktoré ne
vytváral! patričnú a tmosféru. Prázdne ja
visko s bočnými zrkadlami, iba _schody 
a prepadl!ská... Nebolo tu clt!t ruku 
režiséra. Po hudobnej stránke to bolo 

iné. S kolegami Mlrellou Freniovou, Pla
cidom Domingom, Nikolajom Gjaurovom 
a dirigentom Riccardom Mutlm sa pra
covalo skutočne výborne. V ostatných ro
koch sa kla die velký dôraz na režijnú 
stránku predstavenia, ale podla mňa dob
rá réžia je taká, ktorá je funkčná a ne
ruši hudbu. To, čo vyprodukovala réžia 
a scénografia v tejto inscenácii, hraniči
lo s gýčom. [Režisér Luca Ronconi, vý
tvarnlk Ezio Frigerio - pozn. red.) 

Ako sa pripravujete na interpretáciu 
novej opernej postavy? 

- Predovšetkým sa snažim ziska! úda
je o opernej postave, ktorú mám stvár
n!t a o obdobi, v ktorom ju autori vy
tvorili. Ak je to historická postava, sna
žlm sa preštudovať obdobie, kedy žila, 
poznať jej charakterové vlastnosti, po
tom ju začlnam študovať po hudobnej 
stránke a snažlm sa preniknúť do je j 
podstaty. 

Ste interpretom opier mnohých talian
skych a Inonárodných skladatelov mi
nulosti. Hudbe ktorého z nich dávate 
prednosť i' 

- Páči sa mi hudba všetkých, stači, 
ked je to pekná hudba. Ako som už po
vedal, som jednoduchého pôvodu, a pre- . 
to sa mi páčia veci jednoduché, nie ver
mi prešpekulované. Páči sa mi hudba, 
ktorá chytá za srdce, pri ktore j naska
kujú zimomriavky. Možno som prlliš ro
mantický. a le ak sa zbavlme romantiky, 
v živote zostáva iba honba za materiál
nymi statkami, a to, žiar, teraz v naše j 
kra jine prevláda. 

Aký je váil vzťah k hudbe s6časných 
sklada teloví' 

- Mysl!m, že ja osobne by som n ebol 
jej dobrým interpretom, ale i napriek to
mu by som rád spieval v Bergovom Woy
zeckovl. 

Poznáte hudbu slovanských skla da te
Jovi' 

- Velmi sa mi páči Janáčkova hudba. 
Vytvor!l vefkolepé diela. Obdivujem ti ež 
hudbu Dvoi'áka a Smetanu. 

O vás je známe, le povaiujete za ver
ml ulltočné pre operného speváka ve
novať sa aj interpretácii plesňovej tvor
by. Prečoi' 

- Tal!anske publ!kum, ktoré nebolo 
nikdy zvyknuté počúvať operných spe
vá kov ako interpretov piesi\ovej tvorby 
treba postupne navyknúť na t út o ich 
spevácku činnost Koncertná činnost dá
va spevákovi iné možnosti a zvyšuje je
ho úroveň. Ja sám by som sa chcel v bu
dúcnosti viac zamerať na interpretáciu 
piesňbvej tvorby na úkor opery. 

ANNA PODOLSKA, Miláno 

Hudobná pohl'adnica z Londýna 
Anglicko a na;mä Londýn sa môže pý·. 

šiť veľkou hudobnou tradlclou siaha;tí
cou až do alžbetlnskej doby a ešte ďa
ze; do minulosti. AngW!ania si vždy ve
deli vtlžit svo;ich i cudzlch hudobnlkov 
a skladateľov, o čom svedči napr. oce
nenie a pocty, akých sa dostalo G. F. 
Händl ovi, J. Chr. Bachovi, J. Haydnovi, 
či A. Dvortlk ovi počas ich an9.lick~ho 
pobytu. Hudobný život ostrovne j rBe sl 
do našich dni zachoval svoju dlhtí a kon
tinutllnu tradlciu a umelecký štandard. 
Dnešn~ mnohomiliónov~ veľkomesto 

Londýn vykazu;e bohaté hudobn~ dia
nie. Hlavn~ mesto Velke; Brittlnle je 
sldlom dvoch opi er (Royal Opera Covent 
Garden, Englisch National Opera} a ce
ze; pleitldy orchestrov a hudobných stí
borov. Priemerne sa v hlavnom meste na 
Temži koná päť koncertov denne. Z vel· 
kých symfonických telies menujeme 
Philharmonia Orchestra, Royal Philhar
monie Orchestra, New Phi lharmonie Or
chestra, The London Philharmonie Or
chestra, The London Symphony ·orches
tra, BBC Symphony Orchestra. Stí to or
t•hestre velmi dobre; tírovne a vysoke j 
kultúry zvuku; ich spoločnou črtou azda 
je absencia mimoriadnych dirigentských 
osobností ako umeleckých š~fov, ktor! 
by primerane profilovali ich umelecký 
štandard. Každý orchester mtl svojho 
hlavMho a aspol'í jedn~ho ďafšieho diri 
genta, okrem toho niekoľko sttllych hos
tu;úcich dirigentov, ktor! častefšle pri
chádzajú a diriguftí viac koncertov za 
sebou. Pravideln~ stí t iež ntlvštevy po
predných zahraničných orchestrov v 
Londýne. 

Popri velkých orchestroch tu pôsobi 
viacero umelecky vyspelých komorných 
telies, poniektor~ z nich stí svetoznáme, 
ako Academy of St. Mart in-in-the Fiel ds 
a English Chamber Orchestra, ďalej stí 
to The London Mozar t Players, Orches
tra Nova of London, The Chamber Or
chestra of Europe, London Philharmonie 
Chamber Orchestra a ďalšie. 

V svo;om programe mafií l ondýnske 
orchestre bežný klasický repertoár, i 
hudbu ntlšho storočia, pozornosti sa tiež 
teši staršia a novšia tvorba domácich au· 
t orov. Sústavn(! starostlivost sa venufe 
dielu Haydna, DvoMka, Mahlera, zvltlSt
ne; obľube sa teši Mozart. Bohattl je t ra
dlcia pestovania oratoritllnych diel , pri 
ktorých spoluúčinkuftí početn~ zborov~ 
telesá. K tomu pristupufú pravideln~ kon
certy duchovne;, ale i svetske; hudby v 
rade londýnskych k ostol ov, ktor~ mafií 

svo je vlastn~ hudobn~ stíbory nehovoriac 
o škol sk ých zboroch, 

Koncerty stí čiastočne organizovan~ v 
subskripčných s~riách odlišných typov 
a rôzneho druhu; napr. koncerty symfo
nickej hudby v Royal Philharmonie So
ciety, oratoriálna hudba v Royal Choral 
Society; in~ s~rie sú zastaven~ podla 
rôznych druhov hudby, alebo vytváraftí 
tematick~ cykly, ako napr.: Franctízska 
hudba, Recitály spevákov, Dielo Rachma
ninova, Beethovenove kvartetá, Festival 
Ravel - Varese, atď. 

Vyspelá hudobná kulttíra Anglicka sa 
prefavufe aj primeraným záujmom o no
vú hudbu včltane avantgardy, no velká 
starostl ivost sa venute predovšetkým pes
tovaniu starej hudby, a to vo všetkých 
možných formách. Stará hudba sa pred
vádza a; moderným inšt rumentáriom, 
bežným spôsobom, uvedenými k omorn·g
mi, čiastočne t väčštmi orchestrami ; 
hlavný dôraz sa 11šak k l adie na štýlovo 
verna Interpretáciu u pôvodnom zuuk o
vom rtíchu svojej doby - pokiaľ naše 
dnešn~ znalosti to prlptíšta;a - na histo
rických nástro;och, s dobouou techni
kou hry, špeciálne školenými voktllny 
mt ensemblami, včttane mužských al to
uých hlasov - kontratenorou. Iste ne
budeme ďaleko od praudy, ak nazveme 
vetktí Britániu baštou al ebo Londýn 
Mekkou starej hudby v originálnom zvu· 
ku. Pozornosť sa venufe tiež zachovaniu, 
tídržbe, reštaurácii a rekonštrukcii sta
rých historických hudobných nástro;ou, 
ktor~ sa tešia velkef tícte. Prlčina nie u 
poslednej miere tkuie u tom, že ostr ovná 
rtša ostala napriek technlck~mu pokro
ku a moderným komunikačným syst~
mom krafinou s hlboko zakoreneným tra
dicional izmom, konzeruatlvizmom a lip
nuttm na minulosti a histórii - pokiaľ 
ide o umenie, v najlepšom zmysle slo
ua. Stará hudba u originál nom zvuku 
nie je niel!tm, l!o t reba prebojtíuat. ]e 
skoro všednou vecou, s ktorou sa denne 
stretávame u koncertných siel'íach a Inde. 
Tomuto spôsobu interpretácie sa vše
obecne dáua prednost. 

v Londýne sú inšt i t tície, ktor~ sa ve
nujú poriadanlu cyklou stare/ hudby. 
Napr. Arts Council má patronát nad cyk
lom Early Music and Baroque Concer to 
( raná hudba a barok ou ý koncert}. O ety
hodný te rad domácich súborou staref 
hudby, ktor~ na koncertných podufatiacll 
tíl!inkufú. Menujme aspol'í niektor~ z 
nich: Musica Antiqua of London, Pro 

Cantione Antiqua, The Mediauel Ensem
ble of London, Sequentia, Gothic Voices, 
London Early Music Group, The Consort 
of Musicke, New London Consort , The 
Kings Consort, Taverner Consort, Tauer
ner Players, Hilliard Ensembl e, The Tal
lis Scholars, The London Cornett and 
Sackbut Ensemble, London Pro Musica, 
London Baroque, The Englisch Baroque 
Soloists. London Cl assical Players, The 
Salamon String Quartet , London Forte
piano ·Trio; qsobitne treba vyzdvihntít 
stíbory The Early Music Consort of Lon
don, The Academy of Ancient Music, The 
English Concert. K tomuto uýpol!tu en
sembl ov, ktorý zďaleka nie je úplný, pri
stupu;ú recitá ly inštrumentalistou, spe
uákou, menšlch súborov, ktor~ sa zosku
pu;ú ad hoc a nepatria do niektor~ho 
ustálen~ho združenia. 

Tieto koncerty sa kona;a u menšlch, 
primerane dimenzovaných koncertných 
siel'íach, napr. uo Wigmore Hall. Hlavn~ 
mesto na Temži má uiacero velkých re
prezentatlunych koncertných sieni ako 
Royal Festlual Hall, Royal Albert Hall, 
Queen Elisabeth Hall, St. ] ohn's Hall a 
ďalšie, kde sa konaftí koncerty velkých 
umeleckých telies. · 

Pre návšteunlka zo stredne; Európy te 
uiacero uecl nezvykl ých. Pokiaľ ide o 
oblečenie poslucháčou, nevidieť žiadnu 
eleganciu, žiadne uečern~ toalety, žiád
ne tmav~ šaty či obleky, žiadnu sltlu
nostnú atmos[.eru v hľadisku. Táto pa
nuje na pódiu . Náušteunlci zväčša ani 
neodkladajtí suo;e ueci do šatne. Opera 
a koncert nie stí niečlm suiatol!ným ako 
u ntls. Tomu odpovedá at pomerne re
zervouan~ pri;atie i zdržanliuý potlesk, 
často i pri pozoruhodných výkonoch -
nadšený entuziazmus ;e takmer nezná
mym pofmom. Nezvykle pôsobia aj rôz
ne upozornenia a výzvy na tlačených 
programoch, napr., že sa v koncertne; 
sieni nesmie faičiť, f otograf ouat, nattl
čat program na magnetofóny, sttlt alebo 
sedieť u chodbách medzi sedadlami a 
pod. Mladi začtna;úci umelci to vôbec 
nemafú ľahk~. Musia si čiastočne sami 
poriada( recitál a platiť prenátom siene, 
čo te uždy spo;ené s finačnými obeťa
mi. Ba na uere;ných priestranstutlch po
l!ut hrať hudobnlkov, niekedy a; prvo
triednych s uyloženým klobúkom, žobra
;úc takto o milodary . 

O zvláštnosti u hudobnom živote Lon
d"ýna teda niet núdze. Nuž - iný kra;, 
iný mrau. PAVOL POLAK 

Zo zahraničia 
Cenu Rolfa Llebermanna za opern6 

kompozlciu zalolila Kilrberova nadácia 
v Hamburgu. Bude sa udelovať od rokL; 
1986 a mô!u ju ziskať domáci l zahra
ničn( skladatelia za ltandardnd (aspoň 
100 min6t čistého času) trvaj6cu ope
ru, ktor6 autori predlolla na pos6denle 
do 1. februára 1986. Bli!lie informácie 
o podmienkach s6ťa!e molno ziskať na 
adrese: Kilrber-Stiftung, Postfach 
8006060, 2050 Hamburg 80. 

Pozdnej tvorbe Paula Hlndemitha boli 
venované ,.Hindemlth-Tage", ktoré -sa u· 
skutočnili vo februári . t. r. v Mnichove. 
Na ich programe boli koncerty a scénic· 
ké predvedenie opernej jednoaktovky 
Dlhá itedrovečerná večera. V rámci fes· 
tlvalu uskutoi!nl!o sa aj muzlkologlcké 
symp6zium, ktoré malo na programe té· 
mu "Paul Hln!)emith a vývoj hudby po 
roku 1945". Organizátormi tohto podu
jatia boli Iniltitdt P. Hindemitha vo 
Frankfurte nad Mohanom. Hlndemitho
va nadácia v Blonay, Vysoká hudobná 
iikola v Mnichove, Bavorská akadémia 
krásnych umeni a Bavorská ltátna knll· 
ni ca. 

Po velkom Cispechu viedenského taneč
ného festivalu Tanz '82 zopakuje sa to
to medzinárodné stretnutie tanečnikov 
vo Viedni aj tohto roku v dňoch 2. mar
ca - 13. aprlla. V rámci festivalu Tanz 
'84 sa uskutočni vyile 80 predstaveni, 
na ktorých sa predstavia popredné za
hraničné a domáce baletné i taneCné 
s6bory: Balet Kirovovho diva dla v Le
ningrade (Sp_iaca krásavica, Revizor, Ba
jadéra, PaqUita], Balet viedenske j Štát
ne j opery (Giselle, Luskáčik, Daphnis a 
Chloe, Don Quijote, Jozefská legenda, 
Vták ohnivák a iné ], Stuttgartský balet 
(nové balety choreografov J. Neumelera, 
M. Béjarta a U. Se holia), Cullbergballet
ten Stock holm (Romeo a Julia, Giselle) , 
ďalej Tanzforum Killn, Tanzfabrlk Berlin, 
Tanzprojekt Miinchen, Min Tam,ka (To
kio), Tanztheater Wien a viaceré taneč
né skupiny z New Yorku, Be jr6tu a iné. 

Mladý holandský dirigent Hans Vonk 
prevezme od l. septembra l985 hudobné 
vedenie drážďanskej Státne j opery l or
chestra Dresdner Staatskapelle. 

Na medzinárodnej skladatelskej s6ťall 
v 2eneve (orchestrálna a baletná hud
ba }, usporiadanej na počesť 100. vfro
čia narodenia významného ilvajčlarske
ho dirigenta Ernesta Ansermeta ( 1883-
1969), zlskal l. cenu Patrie John Stan
ford (Velká Británia) za skladbu ,.Re
quiem-Symphony". Druh Ci cenu udelili 
Lou iso vi Saguerovi ( Franciízsko) za 
skladbu ,.Les murs ont la parola " a dve 
tretie ceny Christophovl Delzovi ( švaj
čiarsko) za dielo " Im Dschungel" a Hu
bertovi Stuppnerovi (Taliansko) za die
lo ,.Soirée dansa nte". 

Stefan Askenase, popredný belgickf 
klavirista, je aj napriek svojmu vysQké
mu veku stále •umelecky činný. Koncom 
minulého roku sa tento v s6časnosti 87-
ročný umelec predstavil samostatným 
klavirnym recitálom vo Variiave. Na pro
grame mal diela Bacha, Mozarta, Brahm
sa, Albeniza a clíoplna. 

Kus dreva s hudobnými značkami, ob
javený v Cine elite v roku 1920, iden
tifikova li teraz ako na jranejšle činske 
notové pismo. 1800 rokov staré hudobné 
značky, pocháÍizaj6ce z čias východnej 
dynastie Han ( 2S al 220 ) , prepisali od
bornicl do dnešného notového pisma a 
odkrytej hudbe dali zaznieť na lutne. 

.,Anglická. mačka" - ostatná opera 
Hansa Wernera Henzeho mala svoju fran
cdzsku premiéru 8. februára t . r . v Pa
rilske j komicke j opere. Hudobné dielo 
naitudoval Dennis Russell Davies, réllu 
mal Julian Hope, scénu navrhol Bernard 
ArnouiÍI. 

Na Il . medzinárodnej klavlrnej s6ťa!i 
v Tokiu (november 1983] s pomedzi 93 
kandidátov z celého sveta obsadili prvé 
dve miesta mladi domáci umelci: 1. ce
na pripadla Hlroml Okadovi, 2. cenu zis
kala Noriko Ogawa. 3. cenu (ex aequo) 
udelili Laurentovi Cabassovi ( Franc6z
sko) a Aleksa ndrovi Cielakovi (ZSSR]. 
5. cenu ziska! Nlng-Wu Du (Cina] a 6. 
cenu Reiner Becker (NSR]. 

Profesor Kurt Blaukopf, popredný ra
kiísky hudobný sociológ a mahlerovskf 
bádater, sa dolU 15. februára t. r. 70 
rokov. 

V dňoch 26.- 28. októbra 1984 uskutoč
ni sa prvý zjazd rakúskych skladaterov. 
Na programe rokovania zjazdu maj6 byť 
otázky väčiiieho zastúpenia siíčasnej hud
by v koncertných programoch a v mas
médiách, ako i sociálna situácia rak6s
kych skladat elov. 



Komorné koncerty 
MDKO 

Ked sa už počas š tudentských rokov 
a na začiatku umeleckej cesty hovoriio 
o jozefovi Podhoranskom ako o výraz
nom talente nášho interpretačného ume
nia, ostatné roky jeho umeleckej čln
nosti tento predpoklad Jen potvrdili. Jo
zef Podhoranský patri dnes medzi tie 
osobnosti slovenského hudobného živo
ta, ktoré velkou mierou prispievajú k je
ho vysokému š tandardu. Stoji pred na
ml ako umelec, schopný vyriešiť a inter
pretačne dotvoriť i tie najnáročnejšie 

party skladieb rôznych štýlových obdo
bi. Jeho hru charakterizuje predovšet
kfm plnokrvná muzikalita a vyspelá 
technika, ktoré mu umoži'lujú pri štú
diu a formovani predvádzaných diel za
merat sa nie na vonkajšie efekty, ale 
na obsahovú stránku skladieb, na skla
daterovu osobnost, na predpokladané cie
le, ktoré pri komponovani sledoval i au
tor. K tomuto všetkému mu napomáha 
škéla jeho činnosti, tak pedagogická ako 
aj umelecká , nielen sólistická, ale aj 
komorná (účinkovanie v Slovenskom 
kvartete). ktorá utuž u je v interpretoch 
okrem iného i tak prepotrebnú dlscipli
novanosf. Nakoniec, nie malou mierou 
jeho umelecké dozrievanie ovplyvr\u je l 
osobnosť jeho partnerov - predt ým Ma
rléna La pšanského, v súčasnosti Iva na 
Gajana, u ktorých vďaka pribuznému 
umeleckému naturelu nachádza ďalši in
špiračný zdroj. Na tomto millste je po
trebné však podotknúť, že zatia l čo spo
lupôsobenie s Mariá nom Lupšanským ma
lo za následok väčšiu prepracovanosť in 
terpretačných skladieb, nas merovani'i na 
Individuálnu, intelektuálnejšiu výpoveď 
(Brahmsove sonáty], výsled~om spolu· 
účinkovania s Ivanom Ga janom je väč
šia hravosť a predsa len dôraznejš ie pre
sadzovanie technických prvkov h ry. Ten
to rozdiel sme pociťovali i počas posled
ného recitálu Jozefa Podhoranského v 
bratislavske j Mozartovej sieni ( 31. 1. 
1984), na ktorom za spoluúčinkovania 
klaviristu Ivana Gajana sa predstavil in
terpretáciou skladieb D. Sostakoviča, 
Schumanna a Chopina . 

úvodnou skladbou koncertu bola So
aáta pre violončelo a klavír d mol, op. 40 
DmltliWll Sostak~vi~a. f'á to sonáta patri 
medzi rané Sosta'kov i čov e ko mpozfcie, 
vznik}~:r. ·1934, ~~eJ .. ?.kladater s ledoval 
vo svojej tvorbe predovš etkým dva cie
le - jasnú melodickú lfniu a svojráz
nu harmóniu, za loženú na syntéze mo· 
derných prvkov 11 ruskej hudobne j tra· 
diele. Podhoranský a Gajan sa vo svoje j 
Interpretácii zamerali na zvýraznenie 
tfchto zá.merov. Sirokým dych om a ver
kými frázový mi oblúkmi zdô r·aznili jed
noliaty melodický tok skladby, prýštia· 
cl z ruskej ludove j piesne v úvodnom 
Allegro non troppo, úsečnosťou zvýraz
nili satirické, miestami v ich poňatf až 
sarkasti cké prvky Allegra a cez poma lé 
Largo smeroval i k dramatickému vyvr
choleniu celej sonáty v Allegre, ktoré 
však prehnane rýchlym tempom mierne 
skreslili. O in tonačne j a technicke j pri 
pravenos ti, a ko aj ich súhre nebolo nl
jak9ch pochýb. 

Druhú čas ť recitálu vyplnili Fantastic
ké kusy Roberta Schuma nna a Introduk
cia a polonéza, op. ~ Frydervka Chopina. 
Obidve tieto skl adby využili interpreti 
na prezentAciu svo ie i bohatP.i škály mu-
7.ikalitv, ako ni s vo iho bllzkeho vzťahu 
k hudbe romantizmu. Výrazná dynami
ka, melodickosť. bohatli výr a zovA škála 
citov, preclzna rytmika a a gog ika boli 

doménou tých to sld ocl ie iJ v ic h naStudo
vanr. Pomalé čast i diel koncipovol jo 
zef Podhoransk ý i Ivan' Gajan a ko ro
man t ické "piesne bez s lov", Allegro z 
Fanta s tick ýc h kusov él Chopinovu Po
lonézu ako vi r tuózne plochy. Za úvahu 
tu snáď stoj! väčšia zvuková vyrovnanosť 
nástrojov, ked miestami zvuk klavfra 
prekrýva! zvuk violončela, čim sa narú-
šala melodická kontinuita. . 

Umelecké partnerstvo J. Podhoranské
·ho a Ivana Gajana sa ukazuje ako ver
mi perspektivne. Pribuzné nazeranie na 
l, udbu, spoločné interpretačné črty, vy
spelá technická zručnosť ich hry, ako 
a j výrazné individuálne ma jstrovstvo kaž
dého l nich a v neposlednom rade oči
vidná záluba v komornej hre tm dáva 
všetky predpoklady dozrieť i v tejto in
terpretačnej oblasti na na jvyšši stupei'l. 

MARTA FOLDEŠOVA 

Dr1a 7. februára 1984 odznel v Zrkad
lovej sieni Primaciálneho paláca koncert 

·Andrey šestákovej a Valérie Hrdinovej, 
na programe ktorého boli Sonáta F dur 
op. 59 Antonfna Dvofáka, Sonáta c moi 
op. 45 Edvarda Hageruppa Griega. Po 
prestávke zaznel Flosmanov Sen husli, 
šostakovičove Prelddiá v úprave D. Ci
ganova a po Sčedrinovej skladbe uzav
relo recitál posthumné Scherzo c mol 
Johannesa Brahmsa. 

Naše obecenstvo už dobre pozná A. 
Sestákovú i Valériu Hrdinovú. Možno 
vys<;>ko kvitovať Jeh snahu prezentovať 
výsledky ich spolupráce každý rok no
vým, väčšinou velmi náročným progra
mom. Už minu lý rok prekvapili obecen
stvo bri lantným stvárnen!m v Bratis lave 
tak málo známe j alebo vôbec neznáme j 
Sonáty pre husle a klav ir od Ri charda 
Stra ussa, ktorá zaznela vo vynika júcej 
súhre a v obdivuhodnom dynamizme. Aj 
tohtoročný koncert sa niesol v týchto 
výrazových charakteristikách, pričom 
bol rovna ko náročný ako ten minuloroč
ný. 

Základnou náplňou bola interpretácia 
monumentálnych roma ntických sonát, 
ktorých sadzbu možno nazvať koncer 
tantným duom, využivaj(tc im umelecký 
nábo j oboch partnerov v ma ximá lnej 
mi ere. 

My, Bratislavčania, musime zahanbene 
konštatovať, že s me os ta li die lu Anto
nYna Dvoi'áka vera dlžni, ked s me takú 
významnú skladbu akou je jeho Sonáta 
F dur prijali s prekvapenim - pretože 
sme ju sotva poznali! O to viac je treba 
poďakovať iniciatlve sólistiek, že sa roz
hodli uvi esť túto Sonátu, k torej inter
pretácia dokázala predstaviť toto dielo 
v plne j jeho kráse a myšlienkovom bo
ha ts tve . . Ai Griegova Sonáta ož tla odu
ševn elou, preciznou, ako i uvornenou a 
suverénnou interpretáciou; nie je totiž 
Ya hké funkčne i zvukovo zosúladiť in
te rpretáciu do t ake j miery, aby vznikol 
dojem jednoty vytvorene j zo vzájomného 
clopliiovania sa heterogénnych nás trojov. 
Je to výsledok, ktorý možno dosiah
nuť len dôslednou prácou. 

Druhá polovica programu priniesla iné 
výrazové svety - drobnokresbu, vtip, 
humor a g rotesku, predovšetkým však 
farebnosť. Výkon Andrey šestákovej po
tvrdil, že disponuje ši rokým arzenálom 
výrazových prost r iedkov a že jej na jvlast
nejšou škálou nie je l en dramatičnosť 
a pasionátnost , kto rú v plnej miere roz
vinula v prve j polovici koncertu, a le že 
dokáže v rovnake j miere vyhovieť i po
žiadavkám výrazove j va riability na krát
kych p lochách, v prudko sa meniacich 
vý razových charakteroch. Doká za la , že 
popri s chopn osti vystavať š iršie roviny, 
dokáže naplnif a j drobné prchavé p lochy 
často di fe rencovaným kolorito m. 

Zivou interpretáciou a vysokou úrov
r1ou s úhry zanechal koncert velmi pozi
tivny ohlas v hojnom počte zastúoenom 
obecenstve. JAN ALRRECHT 

FU E NEGIN na scéne ŠD v Košiciach 
(Dokončenie z 5. str. l 

a osobnostnej k ryštalizácie. Pozoruhodné 
je už to, že postavy Taťjany a Lens ké
ho mohli byť obsadené trojmo, kým nie 
ktoré dalšie úlohy ( Olga, Dnegin , Gre
min, Filtpovna l dvojmo. Jednotlivé stvár
nenia, vermi osobité , boli devizou hu
dobného tvaru opery. K hlbavej, vn!ma 
vej a citlive j pods ta te mladučke j a ro 
mantickými ideálmi naplnene j pos tavy 
Taťjany mali najbližšie Ivica Neshybové 
a Olga Orollnová, obe alternujúce Eliš
ku Pappovú, ktorá s tvárn ila postavu vo
kélne vyrovnane, ale až v poslednom 
dejstve s jednoznačnou vnútornou rezo
nanciou s úlohou. Taťjana I. Neshy
bovej bola zakódovaná v prežitom he
reckom ges te, podporenom citlivým vo
kálnym prejavom, ktoréh o nosnos ť je 
však ešte možné s tále preh!biť a zinten
zrvniť. Prekvapujúco dobre sa uvied la 
v nelahkej úlohe O. Orolinová. Nielen 
svieži a pekný zjav speváčky, ale pre
dovšetkým vokálna charakteri zá cia pos
tavy dodali je j Táne osobitý pôvab. Len
skému vtlačili všetci t raja predstavite
lia svojské č rty. Mla dý t enoris ta Stefan 
Margita dokazuje, že rastie s úloha mi. 
V te jto nezabúda! na jednotu vokálno
hereckého pre javu, a č o bolo zvlá šť sym
patické, nenechal sa strhnúť do polohy 
sentimentu. A i Ga briel Szakál ús pešn e 
prlblfžil Lenského. i ked S R viac zame-

ra! na s pevácky, než na komplexný spe
vácko-herecký vý kon. Tre tie obsadenie 
Emilom Merheimom bolo interpretačne 
zrozumitelné, zbytočne ne~rslrované. 

Už spomfnaný vonkajš! rámec a kosi 
neprlal väčše j plas ti cit e pos tavy Oneg i
na, zvereného Frantiiíkovi Balúnovi a 
Františkovi Malatincovi. Oba ja só lis ti sa 
však snaži li o ucelený výkon - Balún 
v š iršom geste, Malatinec v subtllne j· 
šom pre jave. 

Mária Adamcová ml. ako Olga , Mária 
Adamcová a Viera Hronská ako Filipov
na, Eva Smáliková (Larin a ), oba ja pred
s tavitelia Gremina - juraj šomorjai a 
Ľudovit Kovács, a le a j vti pný Triquet 
Stefana Margitu, ktorý a lternuje s La
dislavom Pačajom, dotvorili obraz o dob
rej interpretačne j úrovni podporen e j tiež 
výkonom diri!?,.P.nta Dušana Stefá nka na 
če l e di vadelného orchestra. Evidentná 
bola na jm!i zvuková farebnosť v jednot
livýc h ná strojových s kupinác h a dyna
mická akcelerácia vo formove j výstav
be. 

Tance v choreografii juraja Gog u ne-. 
mali - okre m l. de js tva - zvláštnu vý
razovú nosnosť a aj tú miesta mi osla bil 
eš te nes ú la d baletného zbo ru v prec iz
nos ti dokonalého technic kého predvede
nia ta n ečných prvkov. 

DITA MARENCINOVA 

l 'l 

2. a 3. Il. 1984. Koncert v rámci Roku 
českej hudby. I. Loudovä: Chorál; A. Dvo
rák: Koncert pre violončelo a orchester 
h mol, op. 104; J. Suk: Praga, symfonic
ká báse~. op. 26. Symfonický orchester 
hl. mesta Prahy FOK. Dirigent: Peter 
Vronský, sólista: Micael Ericsson (švéd
sko). 

Túto dvoj icu koncertov mal pôvodnE 
dirigovať národný umelec Ladislav Slo
vák. Pre jeho ochorenie p revzal túto úlo
hu hlavný dirigent Státnej filharmóni e 
v Brne Pete r Vronský (nar. 19461. Jeho 
prejav sa vyznačuje pevným vedenlm ll 
ni!, vzhladom na vek obdivuhodnou ume
leckou rozvahou, výrazným tvorivým 
temperamentom, ktorý sa najlepšie 
uplatr1uje v dramaticky vypätých, pate
ticko-monumentálnych úsekoch. Je ty· 
pam skôr rozvá žnym ako spontánnym, 
hoci práve polohy drávej útočnosti pat
rili k na jpresvedčlvej šim momentom je
ho bratislavského vystúpenia. Vronský sa 
osvedčil aj ako vynikajúci sprevádzač. 
Pri tomto druhu dirigentske j spolupráce 
usiluje sa byť čo na jobjektlvneišim spo
lutvorcom predvádzaného koncertu. Tá
to snaha nesie však so sebou aj nebez
pečie iste j strohosti a akademického pre
javu. 

Svoje osobnostné založenie s prevlá
dajúcou schopnosťou rozvážne modelovať . 
priebeh i narastanie hudobného _prúdu 
dokázal Vronský skvele uplatniť pri 
ukážke súčasných kompozičných snaže
ni. Presvedčili sme sa o tom pri jeho 
interpretácii Loudove j Chorálu. Táto 
skladba radi sa k tým typom kompoz!cil, 
v ktorých hfadanie menej fre kventova
ných zvukových postupov, kombinácií a 
dôrazu na farebnú premenlivosť je vý
razne v popredi. Z kompozičneho hla
di ska, ako i grandióznosti svojho výra z.u 
je to dielo vskutku pozoruhodné. (Cho
rál vznikol v r. 1973 so zámerom autor
ky pozdraviť Rok českej hudby 1974 vy
užitim prvkov staročeského chorálu a ich 
pretváran!m prostriedkami súčasnej hu
dobnej reči. l Z Vronského interpre tácie, 
ktorá vyzdvihovala na jmä črty s lávnost
ného patetizn11.1 sa niekedy zdalo, že tých 
decibelov (ťažko povedať komu ich nad
merné dávkovanie skôr pripisat, či au
torke alebo dirigentovi l bolo .až p r tve
ra, t a kže u poslucháča vyvolávalo dielo 
dojem skôr opačný. Chorál vyzne l t akto 
dosť nepresveqčivo , zdá sa pr!liš vyumel 
kovaný a prešpekulovaný. 

V záverečnom Sukov i podal dirigent 
na j presvedčivejši výkon. Demonštroval 
tu svoju schopnosť stavania kontrastov 
a túto tendenciu riad iť s uvedomelým a 
imponujúc im tvorivým nadhfadom. Jeho 
podanie vychádzalo z pevného držania 
rytmu a tempa, zo správneh o zváženiu 
agogiky. Na te jto báze formoval potom 
náladové odtiene, modeloval plastiku 
fráz, vynášal témy, potlá ča l spri evod, ale 
nikdy nestra til LO zretera konečný ci eľ 
- udržať zomknutosť výs tavby. Dynami<:
kým g radáciám dal výrazný dramatic
ký vzruch, napätie; mali správnu pripra
vu, narastanie i vyvrcholenie. Ak neskô r 
s prib(tdanfm životných skúsenosti pridá 
Vronský k te jto dotera jše j koncepcii nt 
fi lozoficko-medi ta tfvny podtext, môže hyť 
z neho výborný sukovský interpret. 

Svédsky viol ončelista M. Ericsson, kto
rý žije v Prahe, sa v Dvoľákov~;nn kon
c erte prezentoval predovšetkým ako vý
razn e racionálne založený interpret. V 
svoje j h re má všetko do detailu premys
lené, vo virtuóznych polohách fascinuje 
kvalitou technického predvedenia, len 
toho dvoi'ákovského citu bo lo mlho pri 
málo! Tento dôležitý fa ktor pr!s tupu sa 
premietal do s farbenia tónu a v obla sti 
výrazu sa p rejavil prlli š velkými r ezer 
vami v o blasti citove j n ads tavby. Inak 
tempo, frázovani e, koncepciu výs ta vby a 
g radácie dávkoval Ericsson v správnych 
proporciá ch , len to hlavné - s rdce a 
cit, teda os obnostný vklad, bol zas tú 
pený p r is kromne. 

9. a 10. Il. 1984. Koncert v rámci Roku 
českej hudby. l. Parik: Hudba pre dychy, 
kontrabasy a bicie; J. Slavik : Koncert 
pre hus le a orchester a mol - z kla
virnej rekonštrukcie F. Ondrfčka iniitru
mentoval P. Dedeček; B. Martinú: Kyti
ca, cyklus skladieb pre mieilaný a det
ský zbor, sóla a malý orchester. Symfo
nlckf orchester l':eskoslovenského rozhla
su v Bratislave, Slovenský filharmonic
ký zbor, zbormajster: P. Baxa; Chlapčen
ský filharmonický zbor - pripravili M. 

MÓNIA 
Rovňáková a E. Salayová. Sólisti: Shizu
ka Ishikawa, husle (Japonsko), Salome 
Eberlová-Losová (soprán), Virginia Wal 
terová (alt), Leo M. Vodička (tenor), 
Vratislav Kff! (bas). Dirigent: , Oliver 
Dohnányi. 

Na tejto dvojici koncertov dostal ,Er
výkrát pr!ležitosť vystúpiť v rámci abo
nentných koncertov SF Oliver Dohnányt. 
Z celkovej úrovne jeho vys túpenia sa 
ukázalo, že tá to forma ocenenia jeho 
práce bola plne zaslúžená. Prvotné pod
mienky dobrého dirigenta - vnútorná 
is tota a zdravé sebavedomie sú v jeho 
prejave pritomné. Parameter tvorivého 
pristupu odpovedá mladému veku. Dari 
sa mu v nespútaných ná ladových polo
hách. Rád sa necháva o pá jať intenziv
nym zvukom, sýtymi orchestrálnymi far
bami. Vyživa sa v úsekoch, kde môže 
exploatovať svoj mladistvý elán, tvorivý 
temperament. Doposial sme sa s nim 
nestretli ako s interpretom repertoáru 
vledenský.ch klasikov, kde by sa štádium 
jeho umeleckej zrelosti odhalilo mar
kantnejšie. Program tohto koncertu ne
poskytol nám dostatočný priestor na to. 
aby sme si stihli urobiť ucelenejšl obraz 
o vyhrail'ovani Dohnányiho umeleckej 
osobnosti, aby sme mohli určiť, akú ces
tu už prešiel 11 aká ešte s toji pred 
nimi Dramaturgia koncertu umožnila mu 
pr.edstaviť sa aj vo funkcii spolahlivé
ho a pohotového sprevádzača. S imponu
júcou rozvahou nie.lenže dávkoval Inten
zitu sprievodu, prispôsoboval sa sólis
tom, ale, a to je hlavné, i tvoril v in
tenciách ich interpretačného názoru. 

Ak sa na Parikovo dielo pozrieme zo 
zorného uhla krité r ia komunikat!vnosti 
(k tejto optike nás inšpirovala slabšia 
rezonancia diela u obecenstva). tak na~e 
postu láty, ku ktorým dospejeme, nebudú 
pre autora práve priaznivé. V oblasti 
zvukovo-farebných kombinácii, vynalie
zavosti, v spôsobe rozvijania širšicť ll
ni! citime vynika júce kompozičné remes
lo. Aj z hladis ka času skladba svo jou 
dlžkou 5-6 minút nepreiiračuje prah 
poslucháčove j vnlmacej pozornosti, ale 
!lO je j odznen! natfska jú sa nástojčivo 
otázky, o čo auto rovi v jeho Hudbe 
vlastne iš lo - č i sa nepohybuje len v 
polohách čisto akl)demických, upred
nostľ\u j úc samoúč elne zvukovú s t ránku, 
č i nedominu je uňho snaha byt za každú 
cenu originálnym? 

Shizuka Ish ikawa je húžev na tou hus
list kou , citlivou hudobn !čkou. s pofahli 
vou virtuózkou. Ak pridáme k týmto atri 
Mtom jej milý, subt!lny zjav, podmar1u
túci ús mev. rahko pochopíme prečo zo
žala taký prenikavý úspech. Patr! k tým 
umelcom , čo dokážu celý priestor svo j

. ho pa rtu p redchnúť tvorivou Iskrou, oso-
bitým tim brom nástrojového tónu , živým 
tvorivým t emperamentom. je rovnako vý
borná v technicky exponovaných úse
koch , a ko i presvedčivá v pasážach kan
labilných. Už dávno sme nezažili takú 
spontánnu reakciu obecenstva. 

Geniiílna bezprostrednosť piesií.ové ho 
cyklu B. Martinu, jeho zd ravý rudimen 
tárny charakt er , va r iabilita žánrových 
nálad a prevažne sýte dynamicko-fareb
né tier1ovanie orchestra našli v Dohná
nyim povolaného tlmočnika . jeho zdra
vý t emperamen t bo l výborným stimulač 
ným pros tri edko m k tomu, aby pr imnul 
k tvorivému nadšeniu celý a pa rát účin · 
kuj úcich. Sympat ickými črtami sa vy
značovalo účinkova nie kva rteta mladých 
českých voka lis tov . Z hlacl,i ska hla so
vých dispozici í neboli to velké priebo j
né h las y. Spoločným menovaterom všet
kých bo lo však dobré š kol enie, kultivo
vanosť pre javu, schopnosť podať zaan 
gažovan ý, precizny výkon . Preukázali aj 
schopnosť pri spôsobovať svoj hlas in 
tenzite a farb e partne rovho hlasu (v due
tách a ensembloch 1. Znamenitý výkon 
podal aj SFZ. Spieval technicky a in · 
tonačne b ezpečn e, muzikálne, s e lánom, 
vrúcne. Pozoruhodne s a uviedol a j Chlap
č enský filh a rmonický zbor, ktoré mu au 
tor ur:čil úč inkovať v 7 . časti - Kolede. 
Deti s pieval_i s pravou nefal šovanou bez
prostrednosť ou , s radosťou a aj technic
ky boli dobre pripravené ( M. Rovr1áko
vá l , v s úlade s ná ladovým! intenciami 
partitúry. Zaradenie cyklu B. Marti nu 
môžeme považovať nielen za programo
vý prinos, ale aj za jeden z na jväčŠich 
zá ži tkov, k toré nám dra maturgia SF do· 
teraz predostrela pri prilež itostí Roku 
č esk ej hud by. 

VLADIMIR ClžiK 
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Rok českej hudby 

S~ETANOVE OPERY NA SLOVENSKOM JAVISKU 
Nesmrtelná Predaná nevesta hrala sa 

v nemecko-maďarskej Bratislave, :.~ž v 
uplynulom storoči. V roku 1902 zaznelo 
autentické "V~rné m!lován!" v Mestskom 
divadle zásluhou operného súbqru čes
kého divadla z Brna. Popr! Predanej ne
veste a j Dalibor, Libuša, Dve vdovy a 
Hubička. O tri roky neskôr priviedol 
riaditel Laclna opätovne súbor do Brati
slavy s podobným repertoárom. Medzi
tým ( 1903 l trúfli sl na prvé dejstvo Pre
danej nevesty ttsovsk! ochotn!c!. V čes
koslovenskej Bratislave zaznela "Predan
ka " a Dalibor už vo februári roku 1919 
v podani pražského Národného divadla 
pod taktovkou Karla Kovai'ovtca. Krát
ko potom - na prelome roku - hral! 
Predanú nevestu česk! a slovensk! brati
slavsk! ochotn!c!, vedeni prof. Milošom 
Ruppeldtom. 
Začiatkom roku 1920 prichádza do Bra

tislavy Východočeská divadelná spoloč
nosť z Pardub!c, vedená rlad!telom Bed
i'lchom jei'ábkom. Jet pripadla pionierska 
a historická úloha plnlf funkciu Sloven
ského národného divad la v mladej, do
vtedy nesprofes!onallzovanej slovenskej 
kultúre. Otvárac!m predstaven!m jei'áb
kovcov bola l. marca roku 1920 Smela
nova Hubička. Hodno spomenúť aktérov 
tohto historického večera - dirigenta 
Ferdinanda Ledvlnu a režiséra Bohuša 
V!l!ma, Kramperovej Vendulku, jánoša
vej Martinku, Sehnalovej Barču, Geltle
rovho Lukáša, Zvachovho Tor:peša, Perš
lovho Palouckého. V podmienkach čes
kého operného súboru, do ktorého (ok
rem náhodných lastovičiek l až začiat
kom tridsiatych rokov badatelnejšie pre
nikol s lovenský živel v podobe prv~ch 
odchovancov Hudobnej a dramatickej 
akadémie, tvorila česká opera a meno
vite dielo Bedi'icha Smetanu samozrej!Jlú 
repertoárovú os. Celé dve desatročla 
Smetanove diela výrazne profilovali dra
maturgickú orientáciu opery SND, ale 
aj je j umelecké snaženia v podobe za
svä tených naštudova nl zrelých dirigent
ských osobnost! typu Mila na Zunu, Oska
ra a Karla Nedbalcov, ale aj DMečka, 
Holečka, Folprechta, čl Vincôurka. Už 
na ja r roku 1921 uvádza Zuna smeta
novský cyklus - všetky ma jstrove do
končené javiskové opus y s výnimkou Cer· 
tovej steny. V smetanovskom cykle Oska
ra Nedbala na jeseľ\ roku 1924 ch9bajú 
pre zmenu Iba Branlborl v Cechách. Už 
začiat kom tohto roku v!tazi Predaná ne
ves ta pod Nedbalovou taktovkou a v 
partnerstve s Dvoi'ákovou Rusalkou pred 
náročným publikom Ba rcelony a Madri
du. K bratislavskému ensemblu pr istu
pu je pražský Kecal Ji i'! Huml a Jan!k 
sve toznámeho tenoristu Ota kara Ma !'á ka. · 

V jubilejnom Smetanovom roku 1934 
uvádza Karel Nedbal kompletný cyklus 
s klada telových opier od Braniborov po 
Certovu stenu. Počin, ktorý sl súbežne 
mohlo dovoli! pražské Národné divadio. 
V týchto rokoch s(t už pravidelnosťou 
zájazdy opery SND do VIedne, s ktorými 
započa l ešte Oskar Nedbal. Repertoáro
vým ťaži skom zájazdov je česká oper
ná tvorba - a predovšetkým Smetana. 
V roku 1936 sa na scéne pražského Ná
rodného divadla pod taktovkou Karla 
Nedbala predstavuje kompletná sóllstlc
ká zostava bratislavského naštudova nia 
Dvoch vdbv. Popri Formanovej An~žk e, 
Markovom Mumlalovl a Hájkovom Toni
kov! aj traja s lavenski speváci: Helena 
Bartošová ( Karol!na], Zita Frešová (Ll· 
dunka ) a dr. janko Blaho [Ladislav). 
Bohatý smetanovský repertoár bratislav
skej opery dvadsiatych a tridsiatych ro
kov je vďačnou prlležitostou pre pohos· 
tlnské a pravidelné vystúpenia vynikajú· 
clch českých operných s pevákov, poväč· 
š ine sólis tov ND. V tomto dvadsaťroč! 
poču je Bratislava Dalibora Burlanovho l 
SchUtzovho, jarilka Kublovho l Mai'ákov
ho. Destlnove j Miladu, Morfove j Libušu 
s Prokopovej Krasavou. Marie Veselá 
vstupuje na bratis lavské javisko vo svo-

• je j povestnej postave Milady, Ota Horá
ková so s vo jou nemene j preslávenou Ma
rienkou. V polovici t rids iatych rokov 
hosťujú v SND v smetanovských naštudo
van!ach dve vynikajúce české sopranist
ky. vtedy už členkv viedenske j Státnej 
opery - Zdenka Zlková a jarmila No · 
volná. V análoch hosťujúcich umelcov v 
SND nájdeme záznam aj o Pi'emyslovl 
Emila Buriana a o štyroch profilových 
Kecaloch velkých českých basistov -
Pollertovom, Ludikarovom. Z!tkovom a 
NO!:_bertovom f Karel Norbert-Novotný bol 
sólistom viedenske j Štátne j opery a le
gendárnym Osm!nom prv~ch róčn!kov 
mozartovského festivalového Salzburgu l . 
Ale smetanovsk~m! Rreáciami sa nepre
zentovali iba velki česk! soeváci: za Os
ka ra Nedbala spievala v Bratislave Ma
rlenku jedna z viedenských a neskôr 
mnlchovských or!madon Felice HÓnt-MI
haczek. za Karla Nedbala dve pofské 
svetobežnfčkv - Ada Sar! a Eisa Ban
drowska-Turska . 

Smeta na sa udržal na repertoári bra
ti slavskej opery aj v pohnut~ch vojno
vých sezónach, nasl edu jťíclch po . po
chm(trne j jeseni roku 1938. V rokoch 
vo všeobecnos ti k česke j kultúre nevra-

živých, zaslúžil1 sa o to česk! umelci, 
kt orf zostali v 11väzku SND, ·na čele s 
umeleckýll! šéfom sl1boru Josefom Vln
courkom - ale aj viťazstvo zdravého 
názoru na svetové kultl1rne dedičstvo, 
ktorého kvality nie sťí odvlslé od vša
kovakých politických lntrfg. V novom na
študovaní objavila sa Predaná nevesta 
Hubička, Dve vdovy a v roku 1944 ai 
Tajomstvo, ktorého prlbeh o zmlerenf 
rozvadených rodov akoby predpovedal 
novl1 polltlckl1 skutočnost nasledujúcej 
jari. 

Cfm Iným mohlo Slovenské národné 
divadlo otvárať prvll sezónu v oslobo-

Dobfena Siméňová a Roman Hiibner ako 
Marienka a Jenlk v Smetanovej Preda
nej neveate, uve~enej a6.borom opery 
SND 11. j6.na 1922 v Koliciacb-CrmeU. 

ctenej vlas u ako Smetanovou Predanou 
nevestou! Už s prevahou slovenských só
listov naštudoval ju chorvátsky dirigent 
Krešlm!r Baranovič a český režisér Lu
d~k Ma ndaus. Vzápätf o!,lznela na staro
slávnom Devfne a o rok znova, v rám
cl tzv. Slovanských dnf. A keď sa v roku 
1946 po takmer štvrfstoroč! vracia na 
post umeleckého šéfa bratislavskej opery 
Milan Zuna, znie opäť častejšie z našej 
prv.el ~cény hudba Smetanova. K neustá
le preštudovávanej a doobsadzovávanej 
Predanej neveste a Hublčke vracia sa 
premiérový Dalibor, Dve vdovy a v ro
ku 1949 aj zriedkavo hrávaná Certova 
stena. V jedinej kompletnej bratislavskej 
sezóne Zunovho nástupcu Zdenka Cha
labalu je Predaná nevesta jedným z troch 
profilových dramaturgických č!slel. Ale 
povedla nej a Dvol'ákovej Rusalky dotvá
ra Chalabalov umelecký program už ob
novené naštudovanie základného diela 
modernej slovenskej národnej opery, Su
choňovej Krútňavy! Zrod pôvodnej oper
nej tvorby kráča ruka v ruke s (!stu
pom z poz!cl! tej repertoárovej zložky, 
ktorá pri absencii významných diel ná
rodnej klasiky tri desaťročia plnila vzne
šenťí funk ciu povznášajl1clch a umelec
ké sebavedomie buduj11clch kultúrnych 
hodnôt. Klesá a j počet smetanovských 
naštudovan!. No nielen pôvodná tvorba 
zužuje priestor pre českťí klasiku. Teraz 
už svojbytná a rovnoprávna slovenská 
kultl1ra, personálne dobudované sériou 
a bsolventov socialistického umeleckého 
školstva ch ce sa ambiciózne vysporia
dať s restami - rozširuje obzor sveto
vého klasického dedičstva v dramatur
gických plánoch a po páde estetického 
schematizmu poškuluje odvážne aj po po
dozrievaných dielach svetovej moderny 
20. storočia. Narastajúca krtza návštev
nosti v ,!lruhej polovici päťdesiatych ro
kov odráža sa zasa v čoraz hustejšom 
zastúpeni tzv. populáru v repertoári, naj
mä talianskej proveniencie. AJ v tejt o 
situácii ešte raz dozrie smetanovské na
študovanie v mimoriadny tvorivý ume
lecký čln. V hudobnom naštudovan! Ger 
harda Auera Inscenuje brnenský režisér 
Miloš Wasserbauer v roku 1957 Dalibo
ra. Nad bohat(! sféru lnttmnych konflik · 
tav kladie táto Inscenácia jednoznačne 
svet bo ja hrdinu s feudálnou mocou. 
V prepojenostl Individuálnej revolty so 
zdôrazneným ludovým prvkom dostala 
výpoveď predstavenia presvedčivý revo
lučný náboj a vyznela, napriek tragic
kému koncu hrdinu, ako "optimistická 
tragédia". VIzuálna a dramatická zlož
ka Inscenácie z!skala použitim točne v 
medzihrách , náznakom v rekvizite a vý
razne uplatneným výtvarným znakom v 
kolorujl1com (gotický ob! dk l a Ideovom 
(velká. mreža ) zmysle. Bohaté, práca so 
svetlom a použitie vtedy módnej pro
jekcie dotvárali javiskový obraz, v kto
rom režisér dôsledne mlzanscénoval si
tuácie v prvom l druhom pláne. Bolo 
to predstavenie akéhosi romantlzujl1ceho 
realizmu a strhujl1ceho tragického páto
su. Posledná velká Inscenácia Smetano
vej opery na javisku Slovenského národ· 
ného divadla. Nebolo to prldávno? .. . 

Ak za začiatok moderne j epochy slo
venského operného divadla považujeme 

roky vzniku prvých diel pôvodnej tvor
by, roky personálneho dobudovania só
llstických súborov odchovancami VŠMU 
roky nástupu generácie slovenských pro~ 
feslonálne školených režisérov - potom 
je táto epocha na umelecké člny z ob
lasti smetanovskej dramaturgie žalos tne 
chudobná. Zúžil sa počet uvádzan ých 
diel: divadlá nerlskujl1, a preto sa napo
kon v~dy rozhodn(! pre osvedčenú "Pre
danku , alebo Hubičku, v SND sa po 
štvrtstoroč! vrátili k Daliborovi, ktorý 
však nedal zabudnl1t na Wasserbauero
vu Inscenáciu. Hrali ho pred desiatimi 
rokmi aj v košickej opere a Holou-bkovo 
naštu_!lovanle bolo jednou z mála tvo
rivých v9nlmlek na tomto poll. V~Žnf
kove Dve vdovy v SND z polovice šesť
desiatych rokov sa na repertoári udrža
ll sotva dve sezóny, bez väčšieho ohla
su sa dostala na repertoár a zasa sa z 
neho stratila jediná povojnová Inscená
cia Libuše ( 1961 v SND), košický po
kus o žánrové rozšifrovanie Tajomstva v 
šestdeslatomôsmom skončil sa fiaskom. 
Na Certovu stenu sl nikto netr11fol od 
Zunovho . pofebruárového naštudovania, 
na Branlborov z éry Karla Nedbala sl 
pamätajt1 už Iba starel . . . . 

Osem naštudovan! Predanej nevesty od 
roku 1960, päť premiér Hublčky. Keď sa 
však na t11to poče.tne uspok9jlvl1 bilan
ciu pozrieme bližšie, t1smev skysne na 
perách: ledabolo obnovené naštudovania 
"pôvodné" premiéry, ale "narýchlo", mo: 
t!vované Inými, než umeleckými nutka
nlaml, Inscenácie, ktoré sa dostali na re
pertoár len vďaka kalendáru politických 
výročf, oslavám divadiel, čl nedávnemu 
Roku českého divadla a preblehajťícemu 
Roku českej hudby. Apendix. z nutnos
ti. Máloktorý z aktlvnych dirigentov a 
režisérov sa stretol so Smotanovým die
lom viac než trikrát. Dá sa potom ho
vorU o hudobných koncepciách a režij
ných výkladoch? Dá sa hovoriť o pro
gramovom naplňan! smetanovského hu
dobného slohu, o hladanf Inscenačného 
štýlu? Menf sa výtvarný rámec. Ako re
akcia na naturalisticky lluzfvne scené
rl_e sviatočnej českej dediny ( päťdesiate 

Emil Scb6ta (Vok) a Helena Bartolové 
(Hedvlsa) ., lnacenácii Smetanovej ope
ry fertova s tena (SND 1949). 

Snfmky: archiv Divadelného 
11stavu v Bratislave 

roky l hlásia sa o slovo "Predanky" šty
lizované. Raz krajným obrazom dominujú 
akési cirkusové máje (SND, 196.1 ), Ino
kedy vo vzduchoprázdne zavesené štity 
českých vidieckych domčekov (DJGT 
Banská Bystrica, 1976 ). Dominujl1clm vý
tvarným znakom v Košiciach sd raz pes
trofa rebné nafukovacie balóniky ( 1961), 
raz obrovská čipka ( 1966 ). Odhliadnuc 
od väčšej-menšej miery nevkusu a neln
vencle - n epochopenie podstaty Smeta
novej hudby . .. A navyše všetko nápaay 
zvonku. Ina k to Isté aranžmán, tie Isté 
zakonvenclonallzované charakterové zna 
ky postáv, ten Istý - .,klasický" prln
clpál, minimum Kecalov, ktor! sa vedo
me, čl Intuitivne dokážu zbavU vonkajš
kových znakov naozaj klasického Kecala 
Hakenovho. Co bolo u majstra originál·· 
ne, je u koplrantov 11bohou manierou. 
V skutočnosti sa men! len vekový prie
mer zboru, mená sólistov a Inscenátorov 
a najmä velkost ženských čepcov. Ani 
náznak po bohatšej psychologickej kres
be postáv, po motivácii klt1čových situá
ci!, po soclc;>loglzuj11cejšom pohlade "z 
odstupu" o aký sa napriklad v nie cel
kom nepodobne) predlohe pokťísll jozef 
Budský na teréne Stroupežnlckého Na
šich furlantovl Rovnako netvorlvo navra 
vlame sa k Hubička. Tento v podstate 
realistický pr!beh, odkrývajl1cl mnohé 
črty našich národných mentalft Inscenu
jeme a ko malebný, romantlzujl1cl žán
rový obrázok a aby sme tieto prvky ešte 
zdôraznili, neváhame pr!beh zasadU do 

výrezu zdvpjeného portálu ( Banská Bys
trica 1960 l SND 19801 ). 

Existuje vôbec u nás smetanovská In
terpretačná a Inscenačné tradicla? Prl
tomnost pos ledného dvadsaťročia dáva 
negat!vnu odpoveď. V režijnej a scéno
grafickej zložke nemôžeme o nej hovoriť 
ani v dobe "predhlstorickej" ( 1920-
1950), lebo obe umelecké profesie nestáli 
vtedy ešte u nás na poz!cli samostatne 
vypovedajúceho tvorivého umeleckého 
člnu. jednoznačnejšie môžeme kladne od
povedať vo sfére hudobných naštudova
n!. Najkvalltnejš! z di rigentov SND, ge
neračne ohraničen! Zunom a Chalaba
lom, boli bezosporu silné dirigentské 
osobnosti, umelci Smetanom odkojen!, 
pre ktorých bol každodenným chleb!kom 
a ktor! ho v Istom zmysle aj považovali 
za vrchol svojich osobnostých amb!_cif. 
Na konštatovan! nič nemen! ani s mieš
ne komorné obsadenie orches tra SND v 
dvadsiatych a tridsiatych rokoch (s kto
r.ým sl Karel Nedbal trúfol na vrcholné
ho Wagnera). Zvuk, jeho volumen, fa
rebnosť a plastičnost 1~ len Jednou strán
kou veci, pravdepodobne nie tou najdôle-. 
žltejšou. Tvorivejšou zložkou je pravde
podobne názor a koncepcia, sloh a štýl. 

A tak jedinou zložkou slovens kého 
operného umenia, kde v kontexte celých 
šesťdesiatich rokov môžeme hovorU o 
Istej kontinuite, ba možno aj znakoch 
t r adlcle je zložka sólistické. Iste a j v 
nej všeličo z minulosti patr! do riše le
giend, a le už len počet naštudovanf a 
predstaveni svedči, že nlekdajšl speváci 
boli na smetanovskom teréne doma, pri
čom mnoh! z nich po odchode ~ Brati
slavy zasvietili na opernom nebi väčšieh 
metropol - v Br ne a Prahe. Aj na tom
to poll však väzby smerom k prttomnosti 
s labnú. Ved celý rad našich popredných 
operných spevákov mladej, ba a j st red
nej generácie sa so Smetanom ešte po
riadne nestretol. 

Predlhá by bola prechádzka galériou 
zaujfm_avých smetanovských sóllstlckých 
kreácii. Mnohé z Ich podôb zostanl1 pre 
nás r az prevždy len vo sfére fikc ii, k 
Iným sa možno ešte vracať v žive j pa
mäti. Aká relácia by vznikla medzi hla
sovo Impozantnou Marienkou Marie ž a
ludovej a krehkou, vzdušnou Marienkou 
Milady Jiráskovej, a koby obstál jan!k 
Petra Dvorského v konkurenci i jan!ka 
dvads iatych rokov, exportného českého 
tenoristu jana Berlfka? Roky na naše j 
scéne kralova! žoviálny Kecal Zd. Ruth
Markova s drsno-furlantským Kecalom 
Arnolda Flllgla, Cesán ylove j zádumčivá 
Marienka s rozšafnou Marienkou Márie 
Hubovej. Oskarovou Miladou bola Dobre
na Stmáňová, Ka rlovou Milada Formana
vá - Miladou naš ich spomienok Margita 
Cesánylová; klasickým Daliborom prvých 
dvoch desa troč! Roman HUbner, a le le
gendárnejšfm je už Dalibor dr. Gus táva 
Pappa - jeho hádam životná postava! 
Letmo listujúc v ga lérii predstavltel ov 
Pi'emysla padnú nám do oka známe me
ná jana Konstantina a Zdenka Otavu, 
dvoch barytontstov, ktorých umeletké 
osudy sú pevne zvlazené s brnenskou 
operou - Gejzu Flšerá .a Kar la Zavi'ela 
a na poslednej stránke meno štýlové
ho smetanovského barytonlstu povo jno
vej éry Emila SchUtza. Iba z rozpráva 
nia sa snažtme vykresať podobu Jitky 
predčasne zosnulej Vlasty Posltovej, Ka
rol!ny vo Viedni a v Salzburgu 11spešnej 
Evy Hadrabovej, Chorovlčovho Ladisla
va ... Prvá dáma jerábkovho súboru Ha
na Kramperová stvárnila za tri sezóny 
na našej scéne osem smetanovských pos 
táv. Dobtena Stmát1ová obs iahla oblúk 
od Lldunky (Dve· vdovy) po Libušu, na 
začiatku piatich bratislavských sezóp 
Marty Krásovej · sto ji 3. žnica z Libu
še - na konci jej profllQvá pann.& Róza 
a sopránová Anežka ! V nlekolk9ch rep
r!zach Predanej nevesty zo začiatku tri
dsiatych rokov mihne sa Esmeralda ab
solventky Hudobnej a dramatickej aka
démie, neskôr medzinárodnej operetnej 
divy a pr vej Felsens telnovej Car men 
- Jarmily Kš!rovej .. . 

A dva historické zjavy slovenske j ope
ry. Helena Bartošová a dr. ja nko Bla
ho. Esmeralda l Marienka, a le nemene j 
klasická Ludmila v stálom partnerstve 
s Kruštnom Emila SchUlza , jitka l Mila· 
da, vo Dvoch vdovách vývojová nlt od 
Lldun_ky, cez Karol!nu k Anežke, Barča 
l Vendulka, Blaženka z Tajom~tva, Had
vika z Certovej steny. - jantk vari troch 
generáclf, Vftek z Dalibora, Tonik l La
dislav, neuveritefne dlho svieži Lukáš, 
VIt (Tajomstvo), jarek (Certova s tena). 
jasný svetlý tón, mäkkosť frázy, pr ls na, 
citovo sice podfar bená, ale expresfvne 
decentná kantiléna, bezproblémovosť v 
zvládnuti na "nepr!jemných" tónoch sa 
pohybujúcich smetanoyských tenorových 
árii, prostota výrazu. Z Blahových h rdl· 
nov aj v zre19m veku sálala jasavá ra
dost zo života , smetanovský opt imizmus, 
akoby sa do týchto postáv prevtelovalo 
umelcovo životné k rédo. 

Operné die lo Bedtlcha Smetanu je vý
raznou súčasťou slovenských operných 
dejfn . AJ na priek neprfjemnému vák uu 
posledných rokov. JAROSLAV BLAHO 


