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Nad Týždňom novei českei hudobnei tvorby 1984 

KUhnov detský zbor (zbor. J. Chvála) spolu s členmi 
Pra!ského dychového kvinteta uviedli na TNT piesňový 
cyklus Lepil svet od J. Seidla. Snlmka: Z. Chra pek 

Orchestrálne koncerty 
Prvý z nich ( 15. 3.) ponťi.k ol tri novinky a bolo sym

patické, že pr áve nimi možno doložiť hlavné tenden
cie v sUčasnosti tvoriacich generácii českých sklada
tel ov. Kon cer t - a t ým l cell1 prehliadku - otvorili 
Pocty najmladšieho autora TNT 1984 )il'lho Gemrota 
(1957) , nedávneho absolventa J. Pauera na pražskej 
AMU. Pocty sl1 rozvrhnuté do dvoch časti (Odkazu, Cl
tu). v ktorých Gemrot vzdáva hold odkazu minulosti 
a cit u, ako základnej podmienke skutočného umelec
kého vyjadrenia. Autor pracu je s vel kým orchest rálnym 
apará tom a použlva až prekvapujl1co silné gestá. Sklad
ba svedči o 11prlmnosti, pripra venosti 1 odvahe mia · 
dého s kla datela, aj ked výsledok pôsobi vzhladom 
k proklamovanému tvorivému zámeru dosť paradoxne: 
v druhej časti akoby bola pocta citu vyjadrená pros
triedkami z odkazu minulosti. Celok by bez poznania 
autorových intencii pôsobil najskôr ako dvojdielna vnl1-
torná dráma človeka dnešných dni. Sympatickou sa jav! · 
la proporčnost a rozmerová 11mernost diela tohto auto· 
ra, ktorého sme zatial poznali z jeh o spontánne a mu· 
zlkants ky zdravo pôsobiacich komorných prác a klavlr· 
neho koncertu. 

Hned dalšia skladba pochádzala naopak z pera nesto· 
ra českých sklada telov, národného umelca Emila Hlobila 
(1901) , rok l!o rok obohacu jl1ceh a repertoár d alš!ml 
zrelými dielami s osobitne vyh raneným rukopisom. Kon
cert pre violončelo a orchester, op. · 106 je napísaný 
v zvyčajnom trojčastovom rozvr hu, vyhovujl1com Hlo· 
bllovej metóde .,vývo jovej" kompozlcle, v ktorom je kan · 
labilná st reflná čast obklopená prekvapujťico h ybnými 
dynamickými čas[ami. Dielo má zvláštnu logicky pO· 
sobiacu symetriu a zaujme perfektnosťou efektfvnej or
chestrácie. Sólový part je najmä v záverečnej časti ex
ponovaný značne náročne. Jaroslav Chovanec, ktorý sa 
ho ujal , nebol ideálnym sólistom, a tak nezostáva nič 
iné Jen vyčkať, až koncert zaznie v bežnej sezóne po 
všetkých stránkach v perfektnom predveden!. s mimo· 
riadnym záu jmom bola očakávaná premiéra Symfónie 
1!. 3 od Vladlmira Tichého (1946). ktorý s a zap!sal do 
povedomia širšej h udobnej verejnosti 11spešným vlolon· 
čelovým koncertom [ 1977 J. uvedeným l Ceskou filhar· 
mónlou a poslucháčsky vďačnou Symfóniou č. 2 pre 
pätnást sláčikov (1980 ). Aj nová symfónia, tentoraz 
opäf pre velký orches ter, nápadne prezrádza Tichéh o 
hlboké zau jatie dielom D . . Sostakoviča. Tu je prevza
t9 celý rad dosť konkrétnych prvkov z 15. symfónie 
svojho vzoru, čl už Ide o s pOsob práce s nástrojovým! 
skupinami, o rqle ru využitia rôznych blc!ch nástrojov, 
začlenenia sól a lebo o čisto motivlck l1 sl1vlslos f závažne j 
časti použitého melodlcko-rytmlckého materiálu. Sym
fónii nemožno upri e ť 11činnost a akl1si cudnl1 efektnosť. 

V zvyčajných terminoch a v osvedčenom rámci usku
točnil sa v Prahe v poradi ul 28. ročnlk Týldňa novej 
tvorby, tradičná prehliadka noviniek, ktoré pri tejto pri· 
lelltosti zaznlevaja premiérovo. V dňoch 15. al 27. mar· 
ca t . r. usporiadal Zvlz českfch skladatelov a koncert
ných umelcov v Dome umelcov tri orchestrálne a tri 
komorné koncerty, ktoré doplnil večer z nových skla
dieb z oblasti tzv. vylliebo populáru v podani Sym
fonlckeho orchestra Armádneho umeleckého saboru 
V. Nejedlého a komorný koncert z novej tvorby sloven
ských autorov. Pozornosť novej tvorbe z oblasti malých 
lánrov dokumentovali dallle koncerty v Spoločenskej 
sále Paláca kultéry a vo Velkej sále Lucerny, na kto
rých zazneli novinky z oblasti dychovej, diazovej a po
pulárnej hudby v predvedeni ústrednej hudby Ceskoslo
venskej ludovej armády a orchestrov G. Broma a L. 
Staidla so sólistami. Tým, le sa tohtoročný ročnik TNT 
konal v práve prebiehajacom Roku českej hudby, 16-

Všetky t ri n ovinky, menovite Tichého symfóniu, h rala 
hosfu jl1ca Moravská filharmónia Olomouc na čele s J, No
hejlolll s chuťou a vltanou Istotou. 

Druhý orchestrálny koncert (16. 3.) bol zverený Stát· 
nej filha rmónii Brno s dirigentom P. Vronským, telesu, 
ktoré - ako vždy - prišlo do Prahy velmi dobre pri· 
pravené. Večer otvorila nová práca vel mi pllného )lndfl
cha Felda [1925), ktorého sl1st redenost na ln~trumentál · 
ne form y vydáva krásne plody na jmä v oblasti nástro
jového koncertu. Valne poňatá s eriálna práca a v glo· 
bále l v deta ile prlmknutie sa k rôzne modifikovaným 
klasickým formálnym schémam, to sl1 vlastnosti l nového 
Koncertu pre harfu a orchester, ktorý sa pre svoju zvu
kovl1 a rytmic kl1 lnvenčnl1 sviežosť st retol so zasll1že· 
nou odozvou u dbecenstva. Páčilo sa natmä napadlté 
pointovanle sólových pa rtii l vynaliezavé dia logické 
spracovanie kadencie. Mladá harfistka H. MUllerová sa 
tu mohla skutočne blysnl1t a svoju prfležitosf využila 
bez zvyšku. 

Ctirad Kohoutek [1929) sa predstavil voká lnymi mo
nológmi pre vyšši mužs ký a ženský -h las a orchester 
na s lová českých básnikov Narodenie človeka. Znalec 
novodobých kompozičných technik začal v dr uheJ po· 
lovici 70. rokov postupne oslobodzova ť a zjednodušova ť 
svoj slovn!k. Vo svojeJ novinke dospel až k dlatonlcky 
formulovane j melodike a harmonicky proste j (nie ted· 
noduchej l l vertikále, č!m dosiahol troch a asket ickéh o 
výrazu, tu a tam zmäkčovaného durovou t rojzvukovos
fou vo vertikále a modálne sfarbenou horizontálou. Ob· 
sah skladby, naznačený názvom, zanecháva dojem sym
bolu umoMujťicl poslucháčovi viacznačný výklad. Só· 
lové party spievali s určitou vonka jš kovou expresivitou 
P. Karnas a A. Ba r ová. 

Po viac než desaťročnej odmlke sa k žánru symfónie 
vrá til )aromir Podelva (1927) vo svojej Symfónii č. 7 
pre velký orchester, ktorej tri časti nesl1 názov Pa rale
la l až 3 a sú inšpirova né atmosférou básnických diel 
K. H. Máchu a L. Stehllka. Autor nazna·čuje l dalš l pod· 
net k vzniku diela tým, že do záhlavia partlt11ry napi
sa l ,.In memoriam J. P. jun. (1951- 1972) " . Hudba od pr· 
vého taktu vážna, d9 seba zahradená, citovo hlboko 
prežitá, je s tavaná s kOr extenzlvne. VeJký reprodukčný 
aparát s posllnenými hlbokými plech ov9ml nástrojmi 
je využitý k zhutneniu homofónnych partii. mene j k po
lyfónnej práci. V kontexte autorove j tvorby Ide ne· 
pochybne o dielo sumarlzujťice, bllancu jl1ce. 

Z technických dôvodov odpadla z tretieho orchestrá l· 
neho koncertu ( 22. 3. l na reprodukčný aparát náročná 
novinka košického rodáka Juraja Fllasa [1955) La Can
zone dell 'Amore, voká lna dráma pre soprán, barytón, 
organ, miešaný zbor a orchester, takže zostali len dve 
skladby, z ktorých dramatický obraz Chvile pre recltá· 
tora , miešaný zbor, organ a veJký orcheste r na text 
M. Florla na od Pavla Jefábka [1948), mohol nepr edve· 
dene j velkej Filasove j koncepcii tvoriť konfrontačný 
proťa jšok. Hodnotiace sl1dy sa budl1 v sl1vlslostl s Jefáb· 
kovým široko založeným dielom určite rozchádzať. Pro
tlvojnové Florlano've verše s\1 s ilné samy o sebe už vý· 
berom voJne a zároveň r afinovane radených metaforlc · 
kých obrazov, z ktorých kont rapoz!cle rastie účin bás· 
ne, civilný l burcu jťíc i zároveň. Jei'ábek zvolil jedno· 
stranný patetický výraz, stupňovaný každým taktom 
a gradovaný do masivnych plOch a v!zlf až apoka lyptlc· 
kých . Domnievam sa, že tu te hlavný rozpor diela, kto 
rého ťíčlnok bol oslabený okrem Inéh o aj tým, že reci· 
tá to rov! (P. Hanlčinec ), nebolo l napriek ampllflkflcll 
rozumieť. pretože jeho slovo prichádzalo predovšetkým 
v gradačných miestach a prekrývaných pr lvalom zvu· 
ku orch estra a zboru: spieva l Spevácky zbor Ceskoslo· 
vemského rozhlasu v Prahe, pripravený zborma jst rom 
M. Malým. 

Tri promeúdy s podtitulom ,.Malý koncert pr e or· 
chester" od Jlfiho Temla (1935) potvrdili , že je pot reb
né s týmto autorom naďal ej vážne poč!ta t. Tem! v prle· 
behu 70. rokov vyskťišal mnoho - od folklórnych šty· 
lizáclf až po techniky Nove j hudby - , a v poslednej 
dobe nachádza sám seba predovšetkým v dielach kon · 
certantných , v ktorých mOže uplatnlf svo j zmysel pre 
zvolené nást roje, tvarovl1 fantázljnost a farebnťi predsta
vivosť. Tri promenády sl1 doterajšlm zhrnutlm Tempio· 
vých sná h: jednotlivé s kupiny sl poriadne zah ra jl1 vn11t rl 

stredU na seba právom zvýlen6 pozornosť verejnosti 
i odbomikov. Výberová porota, ktorá zodpovedne pripra
vila dramaturgiu, mala lťastn6 ruku, pretole zo zada
ných skladieb evidentne zvolila také, ktoré mohli aspel
ne reprezent~vať doterajlle dielo svojich autorov. Je 
potelitelné, le sa opäť objavilo nlekolko nových mien, 
le vedra etablovanfch skladatelov sa výra,ne uplatnili 
i autori z mladllch generácii a le v rámci TNT vlastne 
nez,znela jediná vylolene slabá kompozlcla. Svedči to 
o vysokom ltandarde a vyrovnanej 6rovnl s6časnej čes· 
kej tvorby. Z nasledujaclcb poznámok Iste vyplynie, le 
zazneli l novinky, o ktorých molno ul dnes povedať, 
le sa pozoruhodným prinosom. Ak zhrnieme prvé dojmy 
z TNT 1984 môleme konltatovať, le to bol rotnik plod
ný, skutočná .,tvorivá dielňa". Vllmnime sl teraz skla
dieb, ktoré zazneli vo ,.v61neľ časti TNT trocha podrob· 
nejlle. 

dramaturgicky pevne s klbených tlmbrových plôch, v hu
dobn om prl1de sa výrazne uplatňujl1 sóla (husle, kla ri
net, atd. J. ved la farebnej zložky sn presadzu je zreteJne 
l melodika, svoj rázne a nenásilne folklórne sfa rbená. 
Na 11spechu die la sa podieJal l d isponovan e hrajl1c i Stát
ny symfonický orchester Gottwaldov na čele s R. Ha· 
Uškom, ktorého vzťah k novej tvorbe možno označiť za 
prlk ladný. 

Komorné koncerty 
Na prvom mieste je treba sa zmieniť o večere, ktorého 

protagonistom bol Pražský komorný orchester a ktorý 
sa ( 23. 3.) v jednej skladbe pr ezentoval v plnom obsa
den! a v ďalšieh troch a ko stredne veJký sláčikový sú
bor. Bez dirigen ta uviedol Hudbu pre sláčiky )lflho Ma· 
tysa (1927) , prácu, ktorá logicky nadväzuje na pomerne 
rozsiahlu sériu a utorových komorných skladieb pre rôz· 
ne sólové nástroje alebo menšie ensembly. Novinka je 
suitou o t r och častiach, ktorl1 možno naj lepšie cha rak
t erizovať ako novodobý ohlas podobných , dnes už kla
sických diel Janáčka a Suka. To nie je výčitka eklekti· 
clzmu, a le pokus prlbllži ť a tmosféru tohto radostného, 
živého diela , pôsobiaceho na poslucháča stále sviežou 
krásou lahodného sláčikového zvuku. Matys sa vždy vy
jadroval s noblesnou poetičnostou a výrazovou jemnos
tou. V Hudbe pre sláčiky a koby preferoval radost z tvo
renia a podal tu vizitku s vojho prlvetivéh o, životu nadt· 
žajúceho umenia. Po dlhše j dobe sme mali možnost 
počuť nové dielo Frantilka Koval'ička (1924), skladate· 
Ja , ktorý nadväzu je na neoklaslclstickú l!niu českej hud
by 20. storočia. Hudbu c!tl s pontánne, priamočiaro, ne· 
zafažkáva výraz. Jeh o Hudba pre komornt orchester 
(dodajme: v mozartovskom obsaden!l obsahuje rad pre
svedčivých muzikants kých nápadov, tie sa však čas to 
zbytočne opaku jl1, čo znižuje pôsoblvost tohto š tvor 
časťového, nie velmi kont rastného a v r ozmere trocha 
pretaženého diela. Predvedenie dirigoval R. Eliška, ktor ý 
so znamenitými sláčikmi Pražského komorného órch es
t ra uviedol l d alšie dve koncertantné diela. Koncert pre 
basklarlnet, klavir a sláčlkovf orchester StApána Luc
kého (1919) je mladistvo pôsobiaca kompoz!cia , hoci zo
t rváva v rovine už autorom dosiahnutých is tôt. Je sa
mozrejme šitá na telo súboru Due Boemt di Praga 
( J. Horák - basklarinet, E. Kovárnová - klav!r). ktorý 
v te jto sezóne os lavu je 20 rokov činnosti , a tak je tu 
využitý sólový dych ový · nástroj k náročným kadenčným 
vstupom a k zdôrazneniu jeho výrazových možnosti, kla 
vlr te uplatnený d!alogicky a ako farebná a rytmická 
fakt(~ma zložka. Prlvftat treba i Koncertantna suitu pre 
dve tr6bky, lesný rob, dva trombóny a sláčikový s6bor 
Zdeňka Lukáiia [1928), ktorá vzruš! muzikantsky strhu jú· 
cou bezprostrednosťou a i nvenčnostou. Intráda, Ária a 
Rondo sl1 tri časti plné jasu a a kejsi živelnej hudob· 
nosti, ktorá je podobná tej, ktorl1 poznáme z diel sta
rých českých majst rov, kantorov 18. storočia. Lukáš ale 
p!še dnešnl1 hudbu, po for málnej strán ke moderne cl· 
tenl1, hoci niekedy a koby sn n evedel s nápadom včas 
rozll1člt. Sólujl1clch členov sl1boru Pra žského dychového 
plechového kvinte ta bolo radosťou a potešen!m počú
va ť. 

K tomuto večeru bola v 11vode koncertu pripojená 
jediná čiste zborová (a cappella) novinka, cyklus muž· 
ských zborov Ako v dlalke hrmenie na verše K. Bieb
la, M. Floriana a J. Rybáka z pera s kl1seného a z foer· 
strovskej t rad!c ie vychádza jl1ceho Frantiiika Sauera 
[1912) . Spieva l Pražs ký mužský zbor so zborma jstrom 
M. Košlerom. 

Oaišle skladby s domlnujl1cou vokálnou zložkou vy
plnili prvl1 polovicu ďalšieho komornéh o večera ( 18. 3. l. 
Národný umelec )an Seidel (1908) vytvoril pre KUhnov 
detský zbor cyklus tri nástich pesničiek Lepil svet na 
s lová rôznych českých básnikov, pričom dets ké hlasy 
sprevádzal dychovým! nást ro jmi (hralo Pražské dycho· 
vé kvinteto ]. Autor nepočita s tý m, že by bol cyklus 
uvádzaný vždy celý. Bohatstvo ná lad, vyrasta júce z pre· 
menlivosti námetov textu, umožňuje vybra t z tej to 
,.zbierky" vždy to. čo sa hodi pre rôzne, často mimo· 
hudobné, napr. spo ločenské pr!ležitos ti. Vtip, esprit, Ju-

Pokračovanie na 3. st r. 



itaccat~ 
• OPERA SND V NSR A HOLANDSKU. Koncom februára 
a v prvet polovici marca hiNiťoval s libor opery SND v 
NSR a Holandsku, kde v mJstách Hanau, Flirth, Lindau, 
Eidhoven, Rotterda m a i. uv6dzal zo svojho reperto.áru 
dve Mozartove opc:ry - Figarovu svadbu a Coal fan 
tutte. Ved6cim zájazdu bol umelecký léf opery SND 
dr. Marián Jurfk. 
• STATNA FILHARMONIA KOSICE s dirigentom R. Zim
me rom, sólistami P. Michalicom (husia ), V. Cuchranom 
(akordeón) a S. Zamborským (klavfr ) uskutočnila v 
dňoch 13. - 21. marca 1984 konce.Nné turné po NSR, 
kde uvá dzala diela E. N. Jleznlčka, B. Smetanu, W. A. 
Mozarta, M. de FaUn, F. Schuberta, V. Trajana a A. Cha
čatul"iana. e LOCNICA V USA. Na dvojmesačnom umeleckom turné 
po Spojených lltátoch amer ických bola od 16. februára 
19114 40-členná skupina tanei!nfkov a orchestra ludovo
·nmeleckého sébor u L6čnica. Siedmy zájazd 16čnii! iarov 
na americký kontinent a i tvr.tý do USA zahrňoval 51 
vyst6penl v 20 lltá toch USA. 
• SLOVENSKA FILHARMONIA hosťovala v Bulharsku, 
kde vystúpila dvakrát na marcovfch Hudobných dňoch 
v Ruse. Na prvom koncerte (22. 3. ) dirigovanom B. Re· 
!uchom uviedla Stojanovovu Slávnostn6. predohru, Dvo
rákov Violoni!e lový konc&Tt h mol s l!. Kantom a Beatho
veuovu VI. symfónin; Na druhom koncerte (23. 3. ), kto
rý dir igoval L. Pellek, zazneli Cikkerovo dielo Hommage 
A Beethoven, Janáčkovu Capriccio pre la'V6 ruku a ko
morný or.chester s klavir.lstom P. Toperczerom a Dvofá
kova IX. symfónia. 
• ZASL02IU:MU UMELCOVI TIBOROVI ANDRASOVANO· 
\'l udelili tohtoroi!n6 Cenu Antonlna Zápotockého za mi
moriadny umelecký prfnos k rozvoju socialisticke j hu
dobne j tvorby. 
• ZASLOZILi UMELEC ONDREJ MALACHOVSKÍ, sólis· 
ta opery SND, zfskal výročné cenu Zväzu slovenských 
dramatických umelcov za vynikajúce stvárnenie postavy 
grófa Stera.na P.ongrácza v Cikkerovej opere Obliehanie 
Bys trice, ktorá mata svoju premiern v rámci minuloroi!
ných Bratislavských hudobných slávnosti. 
• NOVÍ KLUB HUDOBNEJ MLADEZE V KEZMARKU. 
Dňa 28. februára 1984 sa konal ustano'Vuj6ci akt zala
l enia klubu Slovenskej nudobnej mládele v Kelm.arku, 
zriadovatelom ktorého je Kult6me a spoločenské stre
disko. Po ňom sa v priSlt~oroch ĽSU uskutoi!nil pri tejto 
prlležitosti slávnostný koncert venovaný Roku českej 
hudby, na ktor om účinkovali klaviristi Marián Lapllan
ský a Peter Toperczer. Predniesli výber z Dvofákových 
Slovanských tancov v origlnalnej verzii pre klavfr iitvor
ručne. 1Jspeiiný ve lier zavŕiiila beseda s 6činkuj6cimi, 
ktorú viedol dr. Andrej Janovský, predseda tamojl ieho 
KPH. Na poduja•tf sa zCíčastnili aj zástupcovia \'ýboru 

. a Sekretariátu SHM. 
• RECITAL ERIKY HAHNOVEJ. Premiéra novej skladby 
'l'tbora Andrašovana Variác ie na tri témy zo zbierky A. 
San t rocha pre čemba·lo (Aria posoniensium virginum, 
Saltus pulcJterrim .. s posonienaia, Saltus antiquus) zazne
la na čembalovom recitáli v podani Eriky Hahnovej 
v Mirbachovom paláci 11. marca 1984. Je to velmi vďač
ná, ale i náročná skladba, komponovaná schválne v ba· 
rokO't'Om slohu. Vhodne zapadla do dramaturgicky vel
mi po:;:oruhodného programu zoata·veného z diel W. Byr
da, J, Ph. Rameaua, J, S. B.acha a F. X. Dulleka. ( lv) 
• Sl'RETNUTIE SO ZASLÚZILYM UMELCOM PROF. 
DR. FERDINANDOM KLINDOM. Slovenský hudobný fond 
v spolupráci so Zväzom slovenských skladatelov r eali· 
zoval 14. marca 1984 na pílde SltF stretnutie s jubilu
jlícim zasllí! ilfm umelcom prof. dr. F. Klindom. Ume
lecklí osobnosf jubilanta priblllila a 6vodné slovo k hod
notiacej diskusii o jubiLantovej knil nej publikácii .. or
ganová interpretácia " predniesla dr. Etela Cárska. 
• KONCERT POSLUCHACOV SKLADBY uskutočnila Vy· 
soká llkola mlízických umeni v Bratislave 21. marca 
1984 v Div.adelnom štlídiu VSMU. Na jeho programe boli 
.. Hudba pre klavlr" T. Schnitzera (z triedy odb. as. V. 
Bokesa), Sonatlna pre klavlr" P. Martini!eka, "Trio pre 
hoboj, klarinet a fagot" M. Boceka (z triedy prof. D. 
Kardoia), .. Poetická hudba pre klavlr" P. z a.g.ara (z trie 
dy doc. dr. I. Hrušovského, CSc.) a .. sexteto·• K. Mina
rlka (z triedy odb. as. J. Sidu). Diela svojich roves
nlkov predniesli klaviristky Z. Paulechová ( Schnitzer). 
J. Krá lová ( Martinček) , E. Mazan.ovská (Zagar), Z. Boj
toll - hoboj, J. Uhlia r - klar inet a P. Sagát - fagot 
(Bocek) , V. Jailko - trúbka, D. Miiiura a. h. - tr6bka, 
R. Jankech - lesný roh, P. Slvanič - leanf roh, M. 
Jaiik·o - pozauna a J. Kačurák - pozauna (Minai'ik ). 
• B02ENA POLONYOVA A JOZEF BENEDIK, sólisti spe
vohry Novej scény v Bratislav.e, účinkovali koncom 
marca v altajskom Barnaule, kde v tamoJIIom operetnom 
divadle vyat6pili ltyrikl'át v Kátmá novej operete Cardá
iiová princezná, v ktoreJ stvárnili postavy Silvie a Ed
vina . 
• VEREJNÝ KONCERT UCITEI!OV na počesť Dňa učite· 
lo v a 40. výročia SNP uskutočnila l!udová llkola umenia, 
Bratislava II., Exnárova 16, dňa 29. marca 1984 v Zrkad
lovej s ieni ÚDPaM KG v Bratislave. Tá istá l!SU v spolu
práci s Riaditelatvom a ZRPS l!udovej iikoly umenia 
v Senci usporiadali 5. aprila 1984 v koncertne j sieni Ilko
ly drul obný koncert ! lakov oboch llkôl a 10. aprila 1984 
uskutočnila v Obv. dome ZCSSP - Darnica v Bratislave 
alávnostnf koncert !lakov na poi!esť 40. výročia SNP. 
• PREMitROVf KONCERT DETSKtHO SPEV ACKEHO 
ZBORU CESKOSLOVENSKtHO ROZHLASU V BRATISLAVE 
pri prilelitoati 39. výročia oslobodenia hlam·ého mesta 
SSR Bratislavy a 35. výroi!ia zalolenia ľO SZM sa usku
točnil 31. marca 1984 v· Koncertnej sieni Ceskosloven
akého rozhlasu v Bra tislave. 
• RECITAL HANY STOLFOVEJ·BANDOVEJ. Pozoruhod· 
ným podujatlm v rámci Roka českej hudby sa stalo vy
stúpenie Hany Stolfovej-Bandove j l . aprlla 1984 v Mir
bachovom paláci. Uviedla ho koncertná ária in C Josefa 
Myslivei!ka. Nároi!né dielo, plné technických fines, za
spievala umelkyňa velmi lltýlovo. Objavom pre alovens klí 
poslucháčsku obec boli Zpivajicl noci, 127 dielo Jozefa 
Bohuslava Foers tra - syntéza skorllieho skladatelovho 
spôsobu vyjadrovania a impresionistickými podnetmi. Je 
to ná dherný opus - plný tajomnosti al mysterióznosti, 
ktorý speváčka adekvátne interpretovala. Na dokonalom 
vyzneni oboch skladieb má nemalý podiel i klavirista 
doc. l!udovlt Marcinger. Záverečné Plani! nelaskavé Pet
ra Ebena zazneli v slovenskej premiére. Cltliv.ým part· 
nerom speváčky bol v nich jej manlel, violista Marián 
Banda. Eben bol vrcholom programu. Stolfová v ňom 

Súťaže žiakov slovenských konzervatórií '84 
Už po deviaty raz sa uskutočn!la sO.ťaž žiakov sloven

ských konzervatór ll, ktorá pod záštitou Ministerstva 
~koistva SSR a za spolupráce Zväzu slovenských sklada
telov a Slovenského hudobného fondu umožňuje žiakom 
našich konzervatórl! pravidelne sa schádzať, vymieňať s l 
skO.senos tl a náročnou sO.ťažou pripravovať sa na svo ju 
budO.cu profesionálnu cestu. Kedže roku 1985 vstupu je 
súťaž do svojho jub!lejného 10. ročn!ka, možno už po
merne objektlvne hodnotiť prlnos tejto sútaže, k.torá sa 
stala jednou z na jvýznamnejšlch umeleckých a kci! slo
venských konzervatórl!. Je pritom .chvályhodné, že s inl
clatlvou súťaženia medzi žiakmi konzervatórl! sme na 
Slovensku vyšli skOr ako v Cechách, kde ani dodnes 
neexistu je sO.ťaž medzi konzervatóriami v takom rozsa
hu a takou pravidelnosťou ako je tomu u nás. Ceskl 
porotcovia na našich súťažiach nám preto túto súťaž 
O.prlmne závidia a považujú ju za vynikajúcu konfron
táciu výsledkov práce našich konzervatórll, za s!lnO. 
motiváciu pre kvalitnú prácu žiakov a pedagógov jed
notlivých škOl. Co nás mOže ešte viac tešlť, to je Ich 
presvedčenie, že O.rovei\ umeleckých výsledkov našich 
žiakov nie je len porovnatelná s O.rovi'lou žiakov čes
ských konzervat órií, a le v niektorých odboroch sa nám 
podarilo ziska( l kvalltatlvne prvenstvo. Je tomu tak 
rozhodne už nlekolko rokov v akordeónovom odbore, 
kde je to evidentné at na základe výsledkov celoštátnej 
sO.taže v Ho!'ovlclach, ale po posledných sO.tažlach sú 
naše aktiva vyššie l v speve a hre na organe. Pred 
vstupom do novéh o školského roku, kedy začneme rea
lizovať škols kú prestavbu l na našom type školy a za
člname vyučovať na základe celoštátnych učebných plá
nov a učebných osnov, je toto konštatovanie dvo jnásob
n e radostné. 

Súťaž žiakov slovenských konzervatórll vychádza z oO
vodných zámerov, ktoré boli s pracované a schválené MI
nisterstvom školstva SSR vo forme zásad pre tieto sútaže 
a sú ťažného poriadku ešte roku 1974. 'J,'Ieto základné do
kumenty sa v podstate dodnes nezmenili, boli v nich 
urobené iba drobné korektúry, ktoré sl vyžiadala kon
k rétna prax a s kO.senostl z priebehu súťaži. Koordiná
ciu sO.(aže zabezpeču je tro jčlenný o rganizačný výbor 
pri MS SSR [Mate j Lengyel - Košlée, Juraj Fazekaš -
Bratislava, Pavol Blenik - Zilina) . Clenovla tohto 
výboru sú zároveň l garantmi súťaži na svojich ško
lách a prenáša jú podnety jednotlivých škôl na orga· 
nlzačný výbor, ktorý tieto pripomienky a pozna tky zhro
mažďuje a prihliada na nich pri organizácii budúcich 
súťaži. 
Tohtoročné sCíťale prebiehali nasledovne: 
Súťaž v hre na organe s:J uskutočnila v di'loch 27.- 28. 

januára 1984 na bratislavskom k'onzervatórlu. Porota 
(prof. dr. Ferdinand Klinda - Bratislava, predseda oo
roty, Irma Skuhrová - Bratislava, Emilia Dzem janová"
Košice) hodnotila výkony 6 sMažiac ich žiakov, z ktorých 
boli š tyria z Bratislavy a dvaja z Košic. Porota kon
šta tovala vysokú úrovei\ výkonov, čo oprávľ'lovalo ude· 
lente všetkých cien v oboch kategóriách, napriek ma
lému počtu súťažiacich . Porota preto navrhla, aby a t 
v budúcnosti sa súťaž pravidelne konala 1 absencia ted· 
ne j súťaže v minulosti bola zaprlčlnená tým, že na jed
ne t z oboch škOl nebolo dosť žiakov) 1 v takom prlpade. 
ked nebude- možné paritné zastúpen ie zúčastnených 
dvoch škOl (na žlllnskom konzervatóriu sa zatia l organ 
nevyuču te). pretože výsledky práce pedagógov zaruču · 
jú vysokú O.roveň l pri malom počte žiakov študujúcich 
tento odbor. Podobný návrh bol už vyslovený a t pre sú
ť až v hre na viole a kont rabase. 

Výsledky organove j slíťale: 
I. kategória (1.-3. ročnlk) 
l. cena - Monika Bucková, Košice 
2. cena - Peter Feranec, Bratislavo 
3. cena - Roman Zlaran, Bratislava 

II. kategória ( 4.-6. roi!nlk) 
l. cena - Jú lia Kaszásová, Bratislava 
2. cena - Zuzana Janáčková, Bratislava 
3. cena - Zuzana Veselovská, Košice 
Cena Slovenského hudobného fondu za na jlepšiu in 

terpretáciu slovens kej skladby bola udelená žiačke Zu
zane Janáčkove j z Bratislavy za skladbu Stefana Né
metha-Samorlns keho: Accomodatlo ad nomen B-A-C-H. 

V rovna kom termln e prebieh ala 1 súťaž v s6lovom spe
ve na žilins kom konzerva tóriu. Porote 1 doc. dr. jar 
mlia Vrchotová-Pátová, CSc. - Pra ha: predsedkyňa po
roty, Lud~k Lôb! - P~aha, Ida Cernecká - Bratislava, 
Ljuba Sestáková - Zilina, Ľudmila Somor jalová - Ko
šice) sa predstavilo 27 spevákov, z toho 6 mužov a 21 
žien. Je potešlte lné, že úroveľ\ našich spevákov rapidn e 
rastie, a že i výkony na tohtoročne j súťaži boli pod
statne vyššie, ako pred dvoma rokmi. Podla slov. dr. Vr
chotove j-Pátovej je Slovensko v súčasnosti llahi'lou spe
váckych talentov, zatial čo na českých ~kolách tento 
odbor sa nachádza v stave určitej stagnácie. Dobré vý· 
sledky nie sú však Jen otázkou talentov, ale aj výborne j 
spevácky výuky na našich školách. čo dokumentuje 
l skutočnost , že popredné české operné scény - n e
vynlmajúc ani Národné divadlo v Prah e - siahajú po 
našich spevákoch. Na tejto súťaži sme mali možnost 
počuť niekolko šp)čkových výkonov, z ktorých domi
noval výkon bratislavského Ma rtina Babjaka, na jvyššie 
ohodnotený zo všetkých sú ťažiacich . Oprot i minulým 
súťažiam bolo i viac mužských hlasov 1 je to ešte stále 
málo ). ale 1 tak treba kvitovať, že i tomuto problému 
sa venujú naše školy so všetkou vážnosťou. 

Výsledky spevácke j slíťale: 
I. kategória - muli (1.-3. roi!nlk) 
2. cena - Ján Kolena , Zlllna 

naplno demonitrovala svoje umenie: krásny, vo vile!· 
kých registroch vyrovnaný mezzosoprán, vzo rovlí dik
ciu a schopnosť vyjadriť najroz,manitejllie ná lady. (lv l 
• V DOME UMENIA SLOVENSKEJ FILHARMONIE v Piell
ťanoch sa 29. marca 1984 uskutočnil slávnostný koncert 
na podpor u mierového 6silla socialistických krajin. Kon
cert usporiadala Slovenská f.ilharmónla v spolupráci so 
n ojlm drulobným zá'Vodom, Atómovými elektrárňami 
Jaslovské Bohunice. Slávnostný prihovor o 6lohe umenia 
a umelco't' v boji za zachovanie mieru vo svete prednie
sol dr. Zdenko Novái!ek, CSc., predseda Kultdrneho vf
boru Snemovne národov. V umeleckom programe vyst6-
pil Slovenský ko,momý orchester, vedený národným 
umelcom Bohdanom Warchalom a členka činohry Novej 
s cény Ida Rapaičová s dielami i!eských skladatelov a slD· 
venských básnikov. 

V s6v1slosti so sláv.nostnfm koncertom sprlstupnlli vo 
výstavnej sieni Domu umenia prehliadku sochárskych 

l. kateg6ria - I eny (1.-3. roi!nlk) 
l. cena - Iveta Matyášová, Košice 
2. cena - Alžbeta Drenk ová, Košice 
3. cena - Dana Plačková, Košice 
Cestné uznania 
Gabriela Pittn erová, Zlllna 
Katarlna Drobná, Brat·ls lava 

II. kategória - muli ( 4.-6. roi!nlk l 
l. cen a - Martin Babjak, Bratislava 
2. cena - Miroslav Dvorský, Bratis la va 

Cestné uznania 
Peter Simá·ček, Zilina 
Zoltán Vongrely, Košice 

I. kategória - Ieny ( 4.-6. ročnfk) 
l. cena - Llvl,!! Agh ová, Bratislava 
2. cena - Mária Koblelská, Košice 
3. cena - Ingrid Mlchallková, Bratislava 

Cestné uznania 
Svetlana Tomová, Košice 
Mária Vanlaková, Zillna 
Cenu Slovenského hudobného fondu za najlepši pred

nes slovens kej skladby zlskala Ingrid Mlch allková a to 
za Interpretác iu piesľ'lového cyklu Ad astra Eugena Su
choľ\a. 

Slíťal violoni!elistov sa konala v Bratislave v dňoch 
3.-4. februá ra 1984. Porote l prof. Miloš Sád lo - Praha, 
predseda poroty, Fran tišek Plšlnger - Praha, Karol Fi· 
llpovlč - Bratislava, dr. Fedor Kállay - Zlllna, Milan 
Cervenák - Košice) sa predstavilo 14 čelistov, ktorl do· 
kumentovali peknú interpretačnú úroveň, a to h lavne 
v II. kategórii, kde vynikli výkony dvoch čelistov - Ka
rola Trubača a Petra Frkala z Bratislavy, ktor! z!skall 
rovnaký počet bodov a preto. Im porota obom prisúdila 
prvé m iesto. S ve lmi kla dným ohlasom sa stretli slová 
prof. Sádlu na záverečnom seminári, ktorý zanietenou 
a pútovou formou hovoril nielen o odznelých výko· 
noch, ale aj o svojich životných zážitkoch a kontaktoch 
s velkýml postavami tohto nástroja (napr. Pablom Ca· 
salsom ). 

Vfsledky violončelovej súťale: 
I. kategória - [1.-3. ročnlk ) 
l. cena - Juraj Kováč, Bratislava 
2. cena - Vladimir Sirota, Bratislava 
3. cena - Imrich Fóth y, Bratislava 

Roman Harvan, Zillna 

Cestné uznanie 
Peter Krivda, Košice 
Ľudmila Pilková, Zlllna 
II. kateg6ria ( 4.-6. ročnlk ) 
1. cena - Karol Trubač, Bratis lava 

Peter Frka!, Bratis lava 
2. cena - neudelená 
3. cena - Katarlna Salaiová, Zlllna 
Cestné uznanie 
Peter Dzubay, Košice 
Na jprljemne jš!m prekvapenlm čo do úrovne súťaži 

bola však súťaž v hre na husliach, ktorá sa uskutočnila 
v di'loch 9.-11. februá ra 1984 na žilinskom konzervató· 
riu. Porota (Hubert Simáček - Prah a, predseda poro- • 
ty, Adolf Sýkora - Brno, Bohumil Urban - Zlllna, 
Albln Vrt el - Bratislava, Milan Kyjovský - Košlce l 
vypočula celkOJ!l 28 súťažiacich h uslistov, ktor! repr,!l
zentovall nebývale vysokO. úrovei\, s k torou sme sa ešte 
na naš ich súťaži ach nestretli a to predovšetkým v ka
tegórii mladšlch žiakov, kde pre vzácne vyrovnané ' vý
kony musela porota deliť všetky ceny (l ). O svo jom vel
kom talente pre!:vedčlll predovšetkým dva ja žiaci l. roč· 
nika čo im dáva velké perspektlvy do budúcnosti. A tak 
kone'čne po priemern9ch a málo .,úrodných" rokoch 
možno hovoriť o renesancii huslovej h ry na našich kon
zervatóriách, prajeme sl Jen, aby to bol jav trvalýl 

Výsledky buslovej slíťale: 
I. kategória (1.-3. ročnlk) 
1. cena - Marián Leš ko, 7.:!).1na 

Igor Ka:rško, Košice • 
Peter Spišský, Bratislava 

2. cena - Alexander Obornlk, Bratislava 
Arpád Patkoló, Zlllna 
Tibor Skrei'lo, Zllina 

3. cena - jona Rendeková, Košice 
Igor Maršá lek, Bratislava 
Iveta Saturiová, Bra tislava 

Cestné uznania 
Karol Gordlak , Košice 
Libor Ondráš, Bratislava 

II. kategória ( 4.-6. ročnik l 
l. cena - Tibor Kováč, Bratislava 
2. cena - Martin Sleziak. Zllino 
3. cena - Zuzana Kopasová. Bra tislava 
Cestné uznania 
Zlatica Benková, Zilina 
Gabriela Okkelová, 13ratislava 
Na tejto súťaži bola početne zastúpená l slovenská 

tvorba vo velmi kvalitne j Interpretácii a preto Cenu Slo· 
venského hudobného fondu zlr.vall štyria súťažiaci: 

- Libor Ondráš z Bratislav} za interpretáciu skladby 
Sonatlna pre husle a klavlr J. Kowalského, 

- Tibor Skrei\o zo Zlllny za Interpretáciu skladby 
Tanec pre husie a klavlr S. Jurovského, 

- Tibor Kováč z Bratislavy za Interpretáciu diela Pol!· 
me macabre E. Suchoňa, 

- Martin Sleziak zo Zlliny za interpretáciu Sonáty 
g mol pre hus le a klavlr M. Schneidra-Trnavského. 

( Dokončenie v budúcom čls)e.) 
MATEJ LENGYEL 

portrétov osobnosti slovenské ho hudobného umenia od 
popredného slovenského sochára Alexandra TrixuljakL 
O portrétnej tvorbe umelca a o vndtorných väzbách slo
venského umenia prehovoril dr. Karol .Vacullk, CSc . 
• XXVI. PRESOVSKA HUDOBNA JAR prebieha v Preio· 
ve v čase od 28. marca do 14. mája t. r . Na progrUie 
má 5 koncertov - dva filharmonické, dva komorné a je. 
den klavlrny recitál. Predstavila sa na nich doteru 
Státna filharmón,ia Kollice s dirigentom Richardom Zill· 
merom a sólistom Stanislavom Zamborským (28. 3.), 
Musica dulcisona (11. 4.). polský klavirista AndreJ Be· 
rezyňski ( 19. 4. ), ďalej vystlípia Filharmonické dychoyé 
kvinteto z Kollic ( 2. 5. ) a Mora>Vská filharmónia a dirl· 
gentom Jaromlrom Nohejlom a sólistom Jaroslavom 'Sr· 
pom (14. 5.). Celé podujatie je venované Roku i!eakej 
hudby a po dlhom čase sa opiif na jej o~~ganizovanl po· 
diela Kruh priatelov hudby na čele s predsedom doc. 
dr. Emilom Michlom. - J.M.) 



Opera Slovenského národného divadla, 
1 ktorou má pralské Národné divadlo 
dlborol!né plodné styky, sa predstavila 
IK!alkom februára ako prvf hosťuj6ci 
libor v obnovenej historickej budove. 
Prllla 1 tromi inscenáciami, dokumentu
jicimi ilrku jej dnelného dramaturgic
k6bo záberu a itýlovej orientácie: Puc;ci
Dibo Bohémou, novinkou Jána Cikkera Ob
Uebuie Bystrice a Smetanovým Dallbo
nm. 

.opera osťovala v Prahe 
hudobných slávnosti. Ako sme sl mohli 
prečltať v programovom bulletine z pe
ra jaroslava Blahu nie je tradlcla srne· 
tanovských inscenácii v Bratislave prl
llš veľká. S výnimkou· prakticky reper
toárovej Predanej nevesty boli iné Srne
tunove opery uvádzané len sporadicky, 
takže Libuša a Dve vdovy sa nehrali 
viac net" dvadsať rokov, Certova stena 
tridsať, Ta jomstvo po vojne vôbec nie 
a Branlborl .v Cechách zazneli naposledy 
v obdob! Karla Nedbala. A od posled
ného naštudovania Dalibora uplynulo pl
né štvrťstoročie. 

Bobéma bola najstaršia z predvede
ntch Inscenácii, premiéru. mala už v ro
ku 1977. Napriek tomu bola ako úvod
né predstavenie tohtoročných pražských 
pohostinských hier bratislavského súboru 
podla očakávania jeho skvelou vizitkou. 
Inscenácia, za ktorú zodpovedajú hudob
ne dirigent Tibor Frešo a po javiskovej 
stránke režisér Branislav Kriška, scéno
graf Ladislav Vychodil a autorka kostý
movtch návrhov Helena Bezáková má ne
ulfchajúcu sviežosť, v klúčových úlo
h4ch vynlkajtíce spevácke obsadenie a 
v hudobnom vedeni iskru a štýlovú čis
totu. Vychodllova scéna je v jadre 
realistická, vďaka tomu, že využi
va niektorých štylizačných mo
mentov taktiež velmi vzdušná a zapo
jenlm modernej javiskovej techniky 
(otáčavé javisko] nechýba Inscenácii ani 
pestrost a určitý nepreexponovaný dy
namizmus. Režisér nie je obmedzený na 
jediný pôdorys, ani základné štvordcj
stvové delenie, ale najmä v dmhom dej
stve mu pomohol výtvarnlk vytvorit pros
tým otočenim scény rôzne dejové mies
ta, čo pomáha tíčlnne jej maximálne pO
soblvému vyznenlu. je treba vyzdvlhntít 
tak režlsérovu fantáziu pri aranžmán a 
vypracovani jednotlivých výstupov, ako 
l jeho citlivost k spevákom, ktorých nik
dy neexponuje v akusticky nevýhodných 
postavenlach. 

Magnetom prvého predstavenia bol pre
dovšetkým Peter Dvors ký, ktorý sa tu 
mohol blysnúť v úlohe, ktortí má (v ta
lianskom origináli] nielen dokonale na
študovanú a na mnohých svetových ja
viskách preveremí, 111e dlhoročným sty
kom s fiou a neustálym interpretačným 
trfbenfm jedinečne zažlttí. Dnes spieva 
svojho básnika dramatickejšie než ke
dysi, s leskom vysokých tónov a obrov
skou _ _prezenclou, . obdivuhodnou vyrov
nanosťou a znelosťou všetkých polOh hla
sového rozsahu, po hereckej stránke na
pokon suverénne v koncepcii 1 detailoch. 
Vynikajúcou partnerkou mu bol.a Anna 
Czaková, speváčka krásneho timbre a 
výrazovej zrelosti. Hrdinkou druhého dej
stva sa stala Elena Hollčková, ktorá však 
nevytvorila len brilantnú Musettu, ale 
spievala klí1čové ženské úlohy i v ď.al
~fch dvoch predstaveniach a preukázala 
tak svoju všestrannosť, tvárnc>st a nie v 

poslednej miere l vytrvalosť. V úlohe Co
Hna malo pražské obecenstvo prileŽIIos t 
pozdravlt ďalšieho z dnes už svetovo 
žiadaných spevákov prvej slovenskej 
opernej scény - basistu Sergeja Kopčá
ka. Po speváckej stránke vrchovatou mie
rou splnil očakávanie, slávne lúčenie s 
plášťom zameral však o stupienok viac 
k efektlvne vokálnej než výrazovej účin
nosti. Rovnako v ďalšieh úlohách bola 
Bohéma obsadená v plnej zhode s celko
vou vysokou úrovňou tejto Inscenácie. 

Obliehanie Bystrice je zatla! jediná 
komická opera j. Cikkera. Mala svoju 
premtéru v rámci minuloročných Brati
slavských hudobných slávnosti a pri tej
to priležitosti bolo o nej na tomto mies
te tiež podrobne referované. Pražské 
predvedenie predovšetkým ukázalo, že 
práca, ktorú celý súbor do realizácie 
nie práve jednoduchej skladate!ovej par
tltl1ry najmä v jej hudobnej, ale l scé
nickej zložke vložil, priniesla svoje ovo
cle v predstavenl nanajvýš sústredenom, 
pritom na javisku plne komedlálne uvol
nenom. v ktorom sa všetky zložky hos
ťujúceho operného súboru predstavili v 
najlepšom svetle. Dirigent Ondrej Le
nárd viedol orchester a spevákov pev
nou rukou, všetci sólisti spievali a hra
ll so zjavnou chuťou. V parte hradných 
kumpánov predstavil režisér rad ostro 
odlišných typov na čele s hlavným hr
dinom grófom Pongráczom, ktorého s ob
divuhodným elánom stvárnil Ondrej Ma
lachovský. Ale aj ostatn!, čl už sedliac
ky rozšafný kastelán Kovács Jozefa Spač
ka, záletný medlkus barón Behenczy Pet
ra Oswalda, výstredná Pongráczová hrad
ná pani Estella Marty Nltranovej, v no· 
havlčkovej úlohe pubertálneho pisára 
Bakru Ľuba Bartcová alebo dalšl, pri
speli každý svojim osobitým vkladom do 
pestrej galérie komických figúrok, od 
vtipne vykreslených až k tým, ktoré sa 
už pohybovali na hranici šarže. 

Oproti nim vytvárala svet pre seba 
predovšetkým sirota Apolka, ktorú s váž
nosťou a pôvabom spievala a hrala Ele
na Hollčková. je to v opere jediná posta
va, ktorá prechádza zrejmým vývojom, 
ako to ostatne už v texte prezrádza jej 
postupná premena od krehkej a lahko 
zranttelnej nalvky až k rnllujl1cej neves
te a novej hradnej panej. ju taktiež ob
daril skladatel aj hudobne najpozoru
hodnejs ie. Jej šviháckym partnerom bol 

Nad Týždňom novei če 

Stefan Hudec ako bratranec pravotá r. 
Konečne tretia vrstva charakterov je re
prezentovaná tými, ktor! dokážu komic
kú zápletku rozlusknúť po svojom. St1 to 
plukovnik Pongrácz [Milan Kopačka], 

ktorý neskazl žiadnu zábavu a nemá nú
dzu o šibalsk ý nápad, žilinský starosta 
Blázy (juraj Mnrtvoň), ktorému osud sl
roty Apolky 11prlrnne lež! na srdci a s 
nimi parta hercov, ktorá tu do značnej 
miery zasiahne ako deus ex machina do
konca dvakrát. Pražské predstavenie po
tvrdilo, že komlčnost prlbehu vyjadruj(! 
viac javiskové situácie než Clkkerova 

Zasl61ilý umelec Ondrej Malachovský 
ako gr6f Stefan Pongrácz v Cikkerovej 
opere Obliehanie Bystrice. 

Snlrnka: j. Vavro 

hudba, pretože skladatel zostáva väčši 

nou verný štýlu svojich majstrovských 
vážnych výtvorov, než aby objavoval v 
tejto sfére skutočne nové svety v od
lahčených polohách hudobného vtipu a 
pravej veselohernej úmernosti. 

Na záver svojich pohostinských vy
stúpeni vybrali Bratislavčania Smetanov
ho Dalibora, ktorý mal premiéru v ok
tóbri 1982 taktiež v rámci Bratislavských 

Niet sa pre to čo dtvtt, že slovensk! 
umelci prišli s vlastným, na trad!clu čes
kých inscenácii len velmi volne nad
väzujúclrn výkladom. Predovšetkým reži
sér Miroslav Fischer hrá na otáčavej 

scéne Ladislava Vychodila celé dielo s 
obnaženlrn všetkých medzihier, teda v 
podstate bez opony. Tým sa nevyhol nie
ktorým bud rozpačitým (žalárn lkovo blú
denie v obraze jeho prvého výstupu] ale
bo dokonca až natu rallstickýrn riešeniam 
[bo j kráiovských a Vltkových zbrojno
šov na drevene j konštrukcii schodov 
pred očami diváka včltane srnrtelného 
poranenia Milady]. Ale režisér má právo 
na svoj pohlad a asi by srne mu nevytý
kall, že namiesto drámy predvádzal skOr 
divadlo, keby bol v tejto koncepcii dôs
ledný. Kameňom úrazu pražského pred
stavenia bola však zjavná lndlspozlcta 
niektorých protagonistov, predovšetkým 
predstavitela Dalibora Františka Llvoru 
a speváčky, ktorá stelesi\ovala Miladu 
Magdy Blahušlakovej, ktor~rn. nech už 
z tých či oných prlčln, klúčové mies ta 
nevyšli. To zrejme ovplyvnilo l Istotu di
rigenta Gerharda Auera a pod jeho ve
den!m hrajt1ceho orchestra, ktorý sn v 
oboch predchádzajúcich predstaveniach 
uviedol tak sympaticky a presvedčivo 

ako teleso skúsené a v jednotlivých sku
pinách vyrovnané. Po hudobnej stránke 
bolo však v základnej koncepcii všetko 
v poriadku, až azda na niektoré výrazné 
zvolnenla a cezúry v zásadných peri
petiách, čo zbytočne narušovalo plynu
los t hudobného prúdu a dramatický 
.,fah" celého predstavenia. Môžeme pre
to len 11prlmne lutovat, že predstave
nie Dalibora nestálo pod rovnako šťast
nou hviezdou ako obe predchádzajúce. 
Celkový úspech pohostinských vystúpe
ni opery Slovenského národného divadla 
to však ni ja ko neohrozila, Bol zaslúžene 
úprlmn9 a nannjv9š srdečný. 

VILtM POSP!Sn. 

ei hudobnei tvorby 1984 
Dokončenie z 1. str. 

dový kolorit a optimizmus bllzky detskému srdcu -
to sú vlastnosti Seidlovej sviežej novinky. Zdenik Sest4k 
11925) poňal kantátu pre dievčenský alebo detský zbor 
na texty českej gotickej poézie "Kdel ta ruola prokvit4" 
dosť náročne, takže KUhnov detský zbor so zborma j
strom j. Chválam podal predbežne len prvt1 informáciu 
o diele, ktoré by asi lepšie sedelo vyspelému dievčen
skému zboru. 

Pestrý večer pokral'oval skladbou Echá pre flautu, gi
taru a marlmbu od Jana M4lka (1938) , využlvajt1cej fa
rebn11 neošúchanost zvuku súboru Pražské rnarlrnbové 
trlo v drobnokresbovej, rytmicky pestrej a nie nezaujl 
mavej partlt11re. Klement Slavický (19101 po Symfoniet
te č. 3 a vokálnej freske "Cesta ku svetlu" ponúkol na 
TNT opäť Interpretačne náročné dielo Sentencie 
pn tr6bku a klavlr. Slavlcký tu - ako je u neho zvy
kom - nič neulahčuje ani sebe, ani hráčom - a na
pokon ani poslucháčom. V. Kozderka 1 trúbka] s ). Ho
leňom pri klavlrl sice .nárokom diela, exponujúceho 
krajne vypätO techniku a po rytmickej stránke najmä 
v rýchlom záverečnom Caprlccl·o diabolico ešte navyše 
značne komplikovaného, vyhoveli obdivuhodne, je však 
otázne, čl sa skladba pre svoju obťažnosť objav! čosko
ro aj v repertoári dalšlch interpretov. Ohlas organove j 
skladby Cesta uzdravenia od Lu bola Sluku ( 1928 l bol 
vrelý, plsatel týchto riadkov sa však priznáva, že ho 
t6to organové verzia pOvodne orchestrálnej skladby hlb
~le nezaujala pre vari až didaktickú prlarnočlarost a 
mnohovravnosť, ako sa javila v predvedenl dost s tr le.d
mo registrujúcej M. Sestákovej. 

lablsuvu skladbu mladi interpreti - I. Zenatý 1 husle } 
a M. Langer ( klavlr ]. Hra klarinetu s klavlrom (hrali 
j. Rektol'lk a I. Cerná) je da !šou - a podla autorových 
slov poslednou - zo sérii skladieb Jiflho Dvol'áčka 
(1928] , plsaných zárove!\ ako súťažná čl lnštruktlvna 
skladba l ako atrak11vny kus s virtuóznou prezentáciou 
sólového dychového nástroja. Cistá, nekomplikovaná prá
ca ponúkne l v úsporných rozmeroch rozmanité výrazné 
odtiene, takže Iste dobre poslúži obom vyššie nazna
čeným účelom. Stip4n Rak (19481 je sám aktlvnyrn gi
taristom, takže jeho Variácie na tl!mu N. Koikina pre 
s6lov6 gitaru aj napriek relatlvnej dlžke zaujali nehla
danou invenciou vychádzajúcou z najvlastnejšej povahy 
nástroja. Rakovu skládbu pozoruhodne predviedol 
P. Steldl. )an F. Fischer (1921), autor 6 opier, z ktorých 
posledná - Copernlcus - mala v priebehu TNT pre
miéru v Smetanovorn divadle, preukázal svoju suvere-

ponlmanle našich oboch hudobných ku ltúr je treba 
rozširovať, aby vzájomná informovanost o tom, čo zauj l
mavého vzniká v tvorivých dielniach slovenských a čes
kých skladatelov, bola čo najlepšia. Podobne ako ukáž
ky z českej tvorby, ktoré odzneli vo februári na TNSHT 
v Bratislave, a j slovenský v1ber dal prednost dielam 
už overeným na koncertných pódiách. Bolo zaujlrnavé, že 
Bratislava ponúkla do Prahy dokonca tri diela so sólo
vou vokálnou zložkou (odpadol nakoniec plesňový cyk
lus Z. Mlk ul u]. čo spätne poukázalo na v posledne j 
dobe menši záujem českých autorov o komorné vokál
ne skladby či plesi\ové cykly, Svo ju úlohu tu hrá Iste 
a j dopyt čl potreba Interpretov. Dve slovenské novinky 
so sólovými huslami - l to je priklad Istej tendencie. 
Rôznych pouč en l zo vzá jornnej konfrontácie by mohlo 
byf ešte viacej, no venujme sa aspoi\ stručne tomu, čo 
sme sl v Dome umelcov vypočuli. 

Vyrovnanú úroveň mal jediný čiste komorný večer 
jl7. 3.], prezentujúci napos pol novinky autorov s ustá 
leným a osobnostne vyhraneným rukopisom. Eden Zá
.al!alk (19391 venoval Spomienku na Jaroslava Halka 
pre fagot a klavlr minuloročnému stému výročiu na
rodenia velkého humoristu. je to miniatúra, vtipne va
rlruj11ca tradičnú pleseň ,.Hercegovina" a rus~ O "Ef, 
uchnem", ktorých kontrast obohacuje neodolatelne ko
mick(! partitúru o š irši výrazový rozmer. Sonata caprlc
clon pre flautu a klavlr, op. 60 Václava Felixa l 19281 
nevybočuje z llnle neoklaslcky cltených kompozlcll, sú
ladných a formálne vytrlbených. Pre svoju technickú prf
stupnost môže byt vhodnou lnštruktlvnou literafiírou, 
aj ked sa, samozre jme, dobre uplatn! l ako oddychová 
sOčasť koncertného repertoáru flautistov. Skla dbu pred
viedli M. Ttlrnová s P. Adamcom. Sonita pre husle 
1 klavlr, op. 58 VIktora Kalabisa (19231 patri medzi tie 
diela, ktoré sa stali ozdobou tohto TNT. Kalabls je tu 
opať inšpirovaný hudbou samotnou, vlastným sverom 
hudby, ktorý ho vždy znovu fascinuje. Poslucháč mOže 
byt zaujatt napätlm, vyrastajúc!rn z presne odvážených 
d6vok všetkých majstrovsky ovládaných kompozičných 
zložiek, analytik by dokázal, v čom spočlva s1Hadná 
dokonalosť logického tvaru, kryšta licky čiste rozvrhnu
tého do troch časti. S perfektnou Istotou predviedli Ka-

"' l 

Clenovla Bratislavského dychového kvinteta pri inter
pretácii Nodkovho !!.lvertlmenta pre hoboj, klarinet a 
fagot, reprezentuj6ceho slovensk6 tvorbu na TNT. 

Snlrnka: Z. Chrapek 

nitu v oblasti charakterizačnej žánrovej skratky v ma
teriálovo sústredenom Kvintete pre plechové nástroje, 
vynlkajt1co naštudovanom Ceským žesťovým kvintetern. 

Slovenská tvorba na TNI 
Súčasťou Týždňa novej tvorby bol tohto roku po prvý 

raz večer venovaný skladbám s lovenských autorov 
(27. 3.]. uvltaný najmä preto, že priestor pre hlbšie 

P. Michalica predniesol s is totou Poému pre sólové 
husle Jozefa Malovca, venovanú pamiatke D. Sostakovi
ča, ako nim už zažité dielo, odkrývajúce vždy nové nuan
sy z možnosti, núka jficlc·h sa Sostakovtčovým krypto
gramom, doplňovaných novým ma teriálom. Skôr mecil
tatlvna kompozlcla l je j Interpretácia podčiark li dojem 
Is tej dlžky skladby. Medltatlvnost vôbec prevládala vo 
väčšine "predstavených" diel, napodiv l v Divertimente 
pre hoboj, klarlnQ,! a fagot Milana Nováka (hrali č le
novia Bratislavského dychového kvinteta), ktoré zauja
lo tvarovou úmernosťou a prekvapilo tým, že hudbu 
vyslovene divertlrnentového typu neexponu je v očaká 
vanej miere. Sl4čikové kvarteto č. 3 Ilju Zeljenku pred
nieslo Fllharrnonlcké kva rteto. Skladba s invenčnými 
momentami, ktorých s led je formotvorný, by si as i žia
dala farebnejš ie, koncentrovane jšie a dynamicky bohat
šie naštudovanie. Tri kánony pre husle a čembalo Ivana 
Hruionkého sú vskutku reprezentatlvny rn dielom, har
monicky vyváženým a majstrovsky koncipovaným. Abso
lutórium sl zaslúžia obaja inštrumentalisti - V. Sim
člsko (husle] aM. Doblášová-Kopecká (čembalo). E. Ho
lič ková s L. Marclngerom pri klav!ri predniesla Tri 
spevy na poéziu M. Válka od Pavla Bagina, a a j tu bolo 
zjavné, že Ide o prežitú a overent1 lnterpretéciu, ktorá 
preverila kvality diela, jemne sledujúceho viacznačn9 vý
znam básnického slova. Silný dojem zanechali nekon
venčne poľ\até Tri mon6dle Slovenskému národnému 
povstaniu na texty P. O. Hviezdoslava od Juraja BeneAa, 
v ktorých a utor sám viedol v úlobe dirigenta interpre
tačný aparát ( M. Nit ranov á - soprán, A. Hôlblingová 
a Q. Hôlbllng - husle, j. Sýkora - violončelo a A. Cat
tarina - čembalo) k výrazovo naliehavej výpovedi, pJ
ne presvedčivej i napriek maximálne j zrozumitelnosti 
splevaného slova. Benešova skladba zaujala novostou 
pohladu na velkú tému. Výmenné "recipročné" koncerty 
v rámci Týždňov novej tvorby v Prahe a Bratislave by 
sa mohli st ať značne potrebnou tradlclou. 

PAVEL SKÄLA 



SLOVENSKÁ 
FILHARMÓNIA 
13. 111. 1984 L. Jaa6fek: V hml6ch; C. Debuuy: Ima
gu II.; I. ZelJenka: Capriccio pre klavfr; F. Chopia: 
Soa6ta b mol, op. 35; Balada 1 mol, ·op. Z3. Peter To
perczer - klavfr. Koncert pre Kruh prlatelov SlovenskeJ 
fllbarm6nle. 

Zaujlmavo dramaturgicky a interpretačne riešené kon
certy pre Kruh prlatelov Slovenskej fllharmOnle majtl 
jednu chybu: že o nich vie - prostrednlctvom pozvá
nok - tba pomerne tlzky okruh záujemcov. Ak, celkom 
zákonite, nie všetci mOžu prlsť na podujatie do Reduty, 
stane sa to, čo naposledy na recitáli Petra Toperczera: 
sála nebola plná a mnoh! potencionálni záujemcovia 
(mimo Kruhu prtatelov SF) o koncerte vlastne ani ne
vedeli. DOvod? Iste záslužné poslanie pozvánok obišlo 
široký okruh napriklad študentov alebo špecifikovaných 
záujemcov o klavlrnu Interpretáciu, čl náhodných náv
števn!kov, ktor! by sa z plagátu dozvedeli o tomto po
dujati. Mysllm, že okrem dobre mienených pozvánok 
(ktoré by sa mali zachovať aj pre budtlcnosť), nemalo 
by sa zabtldať ani na tradičné formy propagácie, aj ked 
tde o formu prémlových koncertov pre skutočných prla· 
telov SF. TI by mohli mať naďalej zaistený volný vstup 
- na rozdiel od Iných návštevnlkov, ktor! by sl zakll
pll1 vstupenku. Na recitáli Petra Toperczera trochu za
razila 1 mal(! 11časť hudobnlkov-profeslonálov, pretože 
v danom prlpad_e Ide skutočne o poprednd osobnosť náš· 
ho koncertného umenia, a to nielen v kontexte sloven
skom. (Ale podobná situácia sa opakovala o deň neskOr 
na recitáli mezzosopranistky Vi!ry Soukupovej v Zrkad
lovej sieni Primaciálneho paláca.) 

Peter Toperczer, ktorý pred nlekolkýml týždňami do· 
konč11 pre vydavatelstvo OPUS nahrávanie janáčkovskej 
gramoplatne, zarad11 na dvod svojho bratislavského kon
certu cyklus V hmlách. V nezabudnutelnom podani s~ ho 
pamätáme už od roku 1979, kedy ho Toperczer hral na 
Prehliadke slovenského koncertného umenia v Z111ne 
(zhodou okolnosti som sl Interpretáciu vypočula aj zo 
zvukového záznamu pre prlpravovantl ~ramoplatňu) a 
naposledy "naživo" na koncerte v Redute. Toperczerova 
Interpretácia tohto ·prekrásneho cyklu sa v priebehu vý
voja svojsky vyhranna a ustál1la, aj ked v dynamickom 
zmysle slova: pretože ani jedno podanie nemO"!e byť 
do detailu to Isté, rovnako nemenné. A predsa badáme 
v Toperczerovom podani Ist(! zaftxovanosť názoru na 
Janáčkov klavlrny svet, ktorý 1 V hmlách zostáva svoj-
sky ...kon.td_rqvaný_. _ze~pltý, Mll!lll.ti~ll!álpy . . ,,ľrlt'O kl~-. , 
vlrista využlva široký arzenál svojej skvelej dhozovej 
techniky, sldžlacej k bohatej tOnovej dlferenclácll, ktorá 
vytvára - spolu s ostatnými znakmi jeho umeleckého 
prejavu - vysoký estetický zážitok. Ak v 2. a 4. časti 

prevláda u Toperczera Istý aktualizačný moment v tzv. 
· "novej vecnosti", čl vä-čšej triezvosti podania, lmpreslvne 
Andantina ( 3. časť) znie neskutočne jemne a nadlahče· 
ne. Ale Toperczerovou "s1In{)u" stránkou sd aj dlferen· 
cované a zložité rytmické vlnenia, čl nárazy, nehovoriac 
o demonštrovanl perfektnej techniky, ktorO nedokáže 
narušiť ani nedobrý stav nástroja. DOkazom tejto do· 
slova brllancle hry bolo nielen 11vodné Andante s lo
menými rytmami, ale aj vygradované záverečné Presto. 
Toperczerova rozvaha pri budovani celkov, nadhlad nad 
dielom ako takým a nedrobenle deta1lov scelujd aj taktl 
lmpulz!vnu a rapsodlckd hudbu, akou je tento Janáčkov 
cyklus. Debussyho Images II. stl vo zvukovej rafinova
nosti v čomsi bllzke hudbe "klavlrneho" Janáčka. De
bussyho Obrazy znejtl pod rukami Toperczera v skutoč
ne oživenom, ba priam výtvarne kolorovanom tvare, 
s podtextom hráčskej radosti a pOžltku, priam sálajtl
ctch z umelcovho podania. Akoby sl Toperczer "pohrá
val" s hudbou, .plnou perlivých pasáži a trblietavých ná· 
lad, kde však aj najjemnejšl tlder mal priam laserovl1 
presnosť. Nedávno premiérované Zeljenkova Capriccio 
pre klavlr tvorilo dynamický vrchol vzorovo vystavanej 
dramaturgie koncertu, resp. jeho prvej časti, ktorá sa 
po prestávke "zlom1la" do celk.om Inej nálady. Capriccio 
je výborne klavtrlsticky vystavaným dielkom, v ktorom 
sa na ploche trojdielnosti strledajl1 brilantné, radost· 
ným charakterom formované myšlienky s eleglcko-me· 
dltatlvnyml, ba až tragickými náladami, vystriedanými 
1\člnným návratom varlovanej scherzOznej hudby z tlvo
du diela. 

Toperczerova bezproblémov.á technika, zmysel pre stl: 
časnd (a tu zvlášť Zeljenkovu) hudobnd reč, ktorá sO
znie 1 s jeho asentimentálnym Interpretačným názorom, 
odokryli dielo v ideálnej zvukovo-obsahovej podobe. Ťa!· 
ko povedať, čl sa dá tak rýchlo prijať iný lnterpretal!
ný Ideál vzhladom na Capriccio, ne! je ten, ktorý mu 
vtlatll Toperczer. Hru tohto umelca charakterizuje zdra· 
vosť, je klavlrlstom-stavltelom, ktorý vie kontl1rovať U· 
nte a je mu cudzl prázdny sentiment. To bolo typické 
aj Pl:B druhtl časť večera, kde sa zaskvela najmä Soná· 
ta b mol, op. 35 F. Chopina, menej už Balada g mol, 
op. 23, ktorá . bola trochu tempove prehraná, pričom sa 
strat1la predsa len nutná choplnovská melodická klen
ba. Sonáta b mol bola najmä svetom fllozoflckej dišpu
ty. Najvydarenejšie sa z tohto hladiska javl 3. časť, kde 
Toperczer vniesol skOr moment medltatlvnosti, než ro
zorvanosti, sUšený spev a nie záhrobnosť. Oproti tomu 
predchádzajdce Scherzo bolo svižné a zretelné aj v tých 
najefektlvnejšlch pasážach, artikulácia sa tu nestrácala, 
členitosť hudobnej reči mala svoje logické vyvrcholenia 
a spády. I pri výhradách k virtuóznejšie ladenej Balade 
g mol treba považovať choplnovsktl časť Toperczerovho 
večera za objavntl a každopádne svojsk11, aj ked v nie
čom 1 d1skutabllnl1. Skoda, že výkon takého zrelého 
umelca nepodporU kva!Unejšl nástroj, aký by sa Bratl· 
slave už ozaj aktltne žiadal ... 

TERIZIA URSINYÔVA 

RECENZUJEME 
koncepcll 1 sviežej lnvenčnosti autora umožňujtl hlbšl. 
zasvätenejšl a dOkladnejšl pohlad nielen na podstatu sa· 
matných, Indukčnou analytickou metódou ziskaných po
znatkov, ale cez ne prenlkajtlcl k Ich funkcll a zmyslu 

JOZEF KRESANEK: TONALITA. OPUS BRATISLAVA 1983 
Najnovšia práca prof. dr. Jozefa Kresánka, DrSc. pred

stavuje druhý zväzok pripravovanej trllóile venovanej 
dôkladnému osvetleniu autorovej koncepcie . hudobného 
myslenia 1 zmapovaniu terénu, kde sa špecificky uplat
ňuje. V prvej knihe Základy hudobného myslenia (OPUS 
Bratislava 1977) Kresánek pr! pr avu okrem Iného s Obor 
metodologických východisk pre skdmanle hudobného 
diela ako dôkazového materiálu uplatňovania prlnclpov 
hudobného myslenia v dialektickom prlesečniku auto
nómnej a heteronómnej sféry. Titul recenzovanej knihy 
predstavuje konkrétne pomenovanie jedného z prlncf
pov, regulujl1ceho vrstvenie, kompetenciu a hlerarchtc
kd usporiadanosť troch stránok realizácie autonómnej 
sféry hudobného myslenia - tematlčnosti (tvarovosti}, 
dynamizmu a sonorlstiky ako člnlte.lov, ktoré zásadným 
spOsobom zabezpečujl1 organizovanosť hudobného diela. 
To predpokladá chápať dielo ako fenomén deflnovatelnf' 
hudobno-teoretickými pojmami, dielo ako objektivizo
vaný- a fixovaný- výsledok pôsobenia hudobného mysle
nia, pričom tento pohlad nechce viesť k redukcii ana-
lýzy na komplement tradičných morfologický-ch elemen
tov a Ich vzťahov vymedzovaných v náukových hudobno
teoretických prácach. Kresánkova Tonallta svojim dyna
mickým poňatlm zásadne polemizuje s chápanlm hudob
nej teórie ako nehistorickej vedy zameranej na statlckd, 
obna!entl matériu, schopnej nanajvýš poplsať a klasi
fikovať základné charakteristiky. Kresánek vedome bu
duje teoreticktl rovinu, ktorá sice vyrastá z empiric
kého zázemia, štl1dla a poznávania konkrétneho ma
teriálu, ale smeruje od týchto nevyhnutných fáz k tor
mulácll širšie platných teoretických postrehov, zovše
obecňujl1clch deflnlcll 1 určeniu dialektického priestoru 
koexistencie noriem a prlnclpov hudobného myslenia. 
DOležité sl je uvedomiť, že materiálový sl1bor ako vý
chodisko nie je vytváraný obmedzenlm sa na diela jed· 
ného časového obdobia, určitej kul.tdry, relatlvne kon-
štantnej štruktdry, čl vrstvy tzv. artlflclálnej hudby, 

. ale s11streduje sa - teoreticky vzaté - na všetky celky 
nazývané hudbou ,.včltane "neopusových" výtvorov, zro
dené v ktorejkolvek dobe a na lubovolnom mieste, Je
dine z takto velkoryso širokého sd boru empirických 11da
jov odvodzuje postrehnutelné, imanentne pOsoblace vše
obecne platné zákonitosti, organlzujl1ce usporladanost 
a určujdce vývojové zmeny. Sl1časťou dialektickej kon
cepcie autora je, že akýkolvek poznatok o tvare a uspo
riadanosti štruktdry hudobného diela zasadzuje do his
torického, teritoriálneho a tým aj qo sociálno-psycholo
gického rámca, evtdujdceho l funkčné, estetické cha
rakteristiky. Register javov a z nich vyplfvajtlclch otá
zok, ktoré zaujlmall tradlčnl1 hudobnd teóriu - z čoho 
a ako je hudobný- dtvar zostavený - rozširuje Kresánek 
o nevyhnutnll a k jadru rlešenta problému zameranl1 
otázku prečo je to tak, akcentujdc momenty kauzálnej 
sdvlslostl l hierarchického vrstvenia, pričom vie, že 
odpoved nemO!e byť dplná bez vymedzenia konkrétne
ho miesta a času. Prepracovávanie tradičného záujmo
vého terénu hudobnej teórie v zmysle jeho zaradenia 
do rámca hudobného myslenia ako lntegrovanéha dis
ciplinárneho komplexu dovoluje autorovi Tonallty pruž
ne sa vymaniť z hranic europocentrlzmu, z metód bá
dania, ktoré pozorovanlm vyvinutých fáz eurOpskej ume
Jej hudby expllkovall z nej zlskané pravidlá ako zdan
llvo všeobecne platné a tým skreslovaU podstatu toho, 
čo tvori teoretický- priestor v rámci Kresánkovej celost
nosti hudobného myslenia - vývojové skl1manle plat
nosti a pôsobnosti autonómnych prlnclpov tonallty a tek
toniky. (Tektonike bude venovan.ý autorom v sdčasnostl 
koncipovaný zá.verB'Čný diel spomenutej trilógie.) 

Kniha o tonallte je priam nabitá originálnymi postreh
ml, ktoré sa mnoho ráz dotýkajll navonok známych 
a všedných poznatkov, ale práve vďaka dynamlcke1 

v kontexte nielen muzlkologlckom, ale historicko-spo
ločenskom. Na ploche bezmála 400-stranovej knihy sa 
autor sice vedome sdstt:eduje na autonómne · črty tona
Utného prlnclpu, dialektický postoj k problému obracia 
však čltatelovu pozornosť 1 na zviazanosť s heteronóm
nyml vplyvmi a pozadlm. Napriek nevyhnutne( chro
nologickej postupnosti od antiky po stíčasnosť s meťodlc
ky oddOvodneným stlstredenl!m pozornosti najmll na star
šie fázy, nepredstavuje Tonallta svojou náplňou akýsi 
variant dejln ttudby. I ked je historizmus Kresánkovej 
koncepcie v práci evidentný-, nepotláča systematl!;:ké vy
medzenie podstatných rovin, do ktorých pôsobnosť tq
nalltného prlnclpu najvýraznejšie zasahuje. Výsledkom 
nekonvenčného stanovenia prlnclpu tonallty ako dialek
tiky centralizácie a oscilácie - tnak povedané statiky 
centrálneho tónu a kinetiky jeho okolia, ktoré centrum 
upevňuje a zároveň dynamicky porušuje - je a j revfzla 
niektorých pevne zaužlvaných a tradov.aných predstáv. 
Zdanlivá bezproblémovosť periodizačnej následnostl 
epoch jednohlasu a vl ach lasu v rámc l dejln hudby (au
torom stan.ovená štrukturácla textu knihy vychádza zo 
systematických potrieb), viera v stupnice ako základ 
tonálneho poriadku, redukcia tonallty na harmóniu -
tieto a mnohé dalšie nedOslednostl sa stávajtí terčom 
Kresánkovej kritiky mnoho ráz sa. oplerajtlcej o etno
muzlkologlcké ski1senostl. Stanovenie priestoru, do kto
rého sa premtetajl1 dialektické sllvlslosti stenochorlc
kého a kqnsonančného prlnclpu, vzájomné ovplyvňova
nie lineárneho dynamizmu a vertikálne sa uplatňujd
ceho zvukov~ho ideálu, sdstredenle sa na fázy vytvárania 
vykryštallzovaných čtt jednej i druhej stránky - t. j. 
melodiky a akordlky a Ich vzá jomného vzťahu od !l
valných cez latentné až k uvedomelým prejavom -
umožňuje študova( genézu zrodu jednoty oboch vrstiev, 
harmonickej tonallty. Takto postavený a presvedčivými 
argumentami posilnený obraz vývoja tonalltného prln
clpu dovolqje ·chápať obdobie harmonickej tonality ako 
zrel(! fázu, hlstor.tcky podmienen(! zaradenlm do vývo
jového radu, pričom etapy, ktoré ju prlpravovall a pos
ledných sto rokov, počas ktorých začlna jej deštrukcia, 
vykazuj(! mnoho analogických stívlslostl. Nadradenosť 
prtnclpu tonallty nad akordtkou a harmóniou umožňuje 
Kresánkovl v záverečných kapitolách knihy koncipovať 
teoreticky sklbený a historicky oprávnenf výklad hudob
ného jazyka sdčasnosti, o ktorý sa hudobná teória pros
trednlctvom llvah o harmOnll 20. stor. viac ráz pok(išala, 
dosahujdc len čiastočné výsledky vlnou nehtstorlcky 
motivovaných hladanl harmonický-ch sl1vlslostl, resp. ne· 
uváženým narábanlm s pojmom harmónia a jeho trans
plantovanlm do hudby, ktorej konštrukčné prlnclpy už 
vedome nerešpektujl1 jednotu stenochorlckého a konso
nančného prlnclpu. Ale 1 vtedy, ked sa táto jednota 
deštruuje stístredenlm pozornosti na akordické tvary 
a centralizačné väzba sa meni na oscilácie, neznamená 
takto prebieha jtlct zánik harmonickej tonallty zároveň 
zánik tonalitného prlnclpu. Kresánkova viera v tonaUtu 
dovoluje kriticky komentovať kompozičné techniky, 'a 
Idey vznlkané v rámci vývoja hudby 20. stor. programo
vo zamerané na nlvellzáclu tonali~ého prlnclpu ( ato
nallta, dodekafónta), lebo je presvedčený- o dočasnosti 
antltonálnych tendencii, ktoré by v absoldtnej miere 
vlastne negovall hudbu ako antropomorfné komuf1ika
tlvne umenie. 

Práca prof. Kresánka o tonallte v rámci vykryštalizo
vanej koncepcie hudobného myslenia predstavuje nielen 
špičkovO tlroveň muzlkologlckého uvažovania schopného 
sa vyrovnávať s náročnou problemaUkou, ale reprezen
tuje 1 jedinečnosť a plodnosť autorom nastolených mar
xistických metodologických východl~k. 

CUBOMIR CHAL0PKA 

VLADIMIR BOR: OPERNI VECERY. PANTON Praha, 2 . . upraven.é vydónf 1983 
O opere možno plsať rOzne: ndkajtl sa najpestrejšie 

formy slovnlkovým heslom počlnajdc, cez recenziu, krt
tiku, rozhovor, zásadnejšie hodnotenie trebárs dramatur
gie, Interpretačných kvaUt toho čl onoho stlboru, cez 
spomienky, medailóny, muzlkologlcké rozbory diel, ana
lý-zy libriet a končiac dalšlm výpootom všetký-ch mož
ných žánrov. Na}častejšle asi listujeme v rOznych en
cyklopédiách, slovnlkoch čl prácach charakteru antoló
gie, zatial čo novlnovl1 kritiku so záujmom zhltneme 
bezpro.stredne po premiére a odložlme raz navždy po 
zisteni, do akej miery sa náš názor prekrýva so sl1dom 
kritika. Web autorov, ktorl svoje recenzie vydali kniž
ne, ktorl dokázali plsať prlstupný-m slohom a ktorých 
texty majtl čo povedať l po značnom časovom odstupe, 
je poskromne. Nedávno k nim pribudol l Vladimir Bor, 
ktorému sa podarilo pred prepadllskom zabudnutia kde
čo mchránlť zo svojej bežnej dennej recenzentskej čln-
nosti. . 

Prvé vydanie Borovej knihy Opeml večery v roku 
1981 bolo rýchlo rozobraté, a tak Panton v závere mi
nulého roku pripravil druhé upravené vydanie. Opernl 
večery nie sl1 Iba holým sledom autorových publikova
ných novinových kritik. Jednotlivé recenzie sd umne 
včlenené do tematických celkov. Vzhladom k tomu, že 
dramatické umenie patri k tým, ktoré sa bežne dajd 
7.achytlť prinajlepšom len sčasti, o to väčši význam 
možno prlsudzovať Borovej práci, ktorá rozhodne pre
sahuje rámec re~lplscencle, ohliadnutla za zhruba šty
ridsiatimi rokmi OJ!Brného !ivota u nás. Je potešltelné, 
že sa autor nevenuje výlučne Národnému divadlu, a j 
ked zákonite "zlatá kapUčka" je stredobodom Borovho 
záujmu. K slovu teda prlchádzajd l sdbory mlmopra!ské 
(Brno, Plzeň a dalšle) najmä v sdvlslosti s uvedenlm 
niektorej z dramaturgických noviniek. Podstatntl časť 
svojej kritiky venuje Bor realizácii operného odkazu 
!J. Smetanu, A. Dvol'áka, L. Janáčka, B. MartinO, ale tiež 
permanentnému dlhu voči mozartovskej tradlcll predo
všetkým v polohe Interpretačne-vokálnej, svoje zázemie 
tu má 1 sl1časná opera naša i svetová, tam, kde sl to 
tematika žiada, nechýbajQ, ani neuntlvajtlce rozborv jed
notlivých dl el (predovšetkým u našich autorov), takže 
knižka je pestrá 1 poklal ide ·o volbu prlstupných ciest 
k témam. V nijakom prlpade však takáto nestereotyp
nosť dielo netrteštl. A tak kde-tu Bor postupuje chrono
logicky, Inde je vých-odisk-ovým bodom skladater, slávny 
Interpret a podobne. Pre Ilustráciu nebude vari na !lko
du prtpomentlf sl konkrétne názvy aspoň niektorých ka
pitol: Smetana v Národnom divadle v obdobi vojny, Ta
liehov epllog, Za Chalabalovým Borisom, Branibol'l v 'Ce
chách, ~rombtloloove premiéry, Slovenská opera (Krtlt
ňava, Svätopluk, Hra o láske a smrti, Corlolanus), Nový 

svet - Leoš Janáček, Nad Flblchovým dielom, Objavuje
me opery B. MartinO, O česktl sl10asnl1 operu, Ceská 
opera vo svete, Naše Národné divadlo. A zákonite men
ný register, register opier a ostatných umeleckých diel. 
Vybrané tlryvky z kritik stl graficky odUšené. Knihu 
spestruje 97 kvalitných fotografii. 

Z Borovej práce, z každej jej stránky, i z oných .P~Sá
fl muzikologlcky odbornejšlch a náročnej!llch, nás ova
nie atmosféra autorovho silného zaujatia pre operu, jeho 
nadšenie l napriek tomu, že každá reprlza nemO!e byť 
l na našej prvej scéne sviatkom. I v kritických výhra
dách, poklal sa objavuj(! (vari najzretelnejšle v sl1vts
losti s Mozartom, Verdl'm a Wagnerom), nte je zjavná 
stopa nijakej zatrpklosti. Ba dokonca sa domnievam, 
že práve sem-tam osobný entuziazmus prekryl výraznej
ši kritický tón. Je logické, že čitatelia mOžu vzniesť ná
mietku, prečo nie je zaradená tá čl oná tematika, prečo 
sa autor nezmieňuje o tej čl onej opere, lnscenácll, vý
kone. Osobne ml v knlhe chýba stať venovaná trebárs 
Vllémovl Pl'lbylovl alebo Nadežda Krilplovej - tá je 
tam sice spomenutá predovšetkým v stlvlslostl s Janáč
kom a Renátou z Prokoflevovho Ohnivého andela, za
tial čo napr. jej fenomenálna Emllla Marty nie je vOl/ec 
prlpomenutá . . . Ale to sd skOr okrajové pripomienky, 
ostatne Vladimir Bor by mohol podobných Opernlch ve- · 
čerO naplsať a vydaf nlekolko. 

Skoda, že ani druhé upravené vydanie sa nevyhlo nie
ktorým zbytočným chybám, aj ked oproti prvému Ich 
len predsa niečo máličko ubUdlo. Tak napriklad správ
ny názov Nonovej opery je Int·olleranza a nie Intoleran
zza (obr. 86), s Bll1dlaclm Holanďanom nemá nič spoloč
ného sopranistka Santa Jurtnac (obr. 92), ale Sena Ju
rlnac, sptevajl1ca 11lohu Senty, taliansky basista Cesare 
Stepi sa plše t'!_kto a nie Sieppl (obr. 94), krstné ' meno 
sopranistky Goltzovej znie Chrlstel a nle Christl (str. 
272), istanbulský rodák Nlcolo Rossi Lemenl bol sláv
nym talianskym basistom a nie barytonlstom (str. 278), 
slávny dirigent George Szell sa dnes na celom svete 
už dávno plše takto a_ nie Széll GyOrgy (menný register 
str. 321), dirigent Roždestvensklj má krstné meno Genna
dij, takže nechápem lnlclály B. N. pred jeho priezvis
kom (str. 253), Wagnerova tetralógla sa nazýva Prsteň 
Nlbelungov (gOv); plurál (-gO) je chybný (str. 67, 326 ). 
Rovnako je pre mňa tajomstvom, prečo v mennom re
gistri je u v~šlny mien uvedené plné krstné meno a 
u niektorých Iba lntclála, ba niekde dokonca ani tá n ie. 
Sd to sice drobnosti, k.toré nemOžu znlžlť význam Boro
vej práce, na druhej strane i mllovnlk opery žiada l!res
nosť tým skOr, že sa mu dostáva do rtlk "upravené vy
dante. 

VLADIMIR eECH 



úspech košickej opery 

zkr ·es enie IS 
)AN CIKKER: MISTER SCROOGE. Opera v troch dej

stv6ch ( ltyroch obrazoch). Libreto podra novely Vla-
. noi!n6 pleseň Ch. Dlckensa naplsal skladater. Llter6rna 
spoluprAca: )6n Smrek. Dirigent: Boris Velat. Relisér: 
Branislav Krllka a. h. Asistent dirigenta: Mari6n Vach. 
Asistentka rélie: Bolena Han6kov6. Scénickt vttvarnlk: 
Ladislav Vychodil a. h. Kostfmov6 vftvarnli!ka: Danica 
Han6kov6. Zliormajsterka: )611a R6czov6. Hudobné spo
lupr6ca: Katarlna Bachmanov6, Kvetoslava HoliA. Oi!in
kuj6: Frantllek Bal6n, Ľudovlt Kov6cs (Scrooge), Emil 
Mer heim (Fred), Ľudmila Zubalov6, Eva Malatincov6 
(Kate), )61lua Regec, Stanislav Martll (Bob), Viera Hron
skA ()enlfer), Ofga Orollnov6 (Marta), M6ria Adamco
vA ml. (milosrdné sestra), Allbeta Mr6zov6 (kolednlk), 
Ladislav Neshyba (Marley), Ivica Neshybov6 (Mary), 
Katarlna Merellov6 ( Krelthov6), Helena Stefanov6 ( Dlb
ierov6), Stefan Margita (Joe) a clalll. Premiéry 9. a 11. 
marca 1984 v ~t6tnom divadle v Koliciach. 

Cikkerov Mister Scrooge má v obdivuhodnom počte 
Cikkerov9ch opier zvláštne · postavenie. Vznikal v ro
koch 1958-59, ked bol skladater ťažko chor9 - má 
zneyčn9 autobiograflck9 podtext. V ňom si Cikker vy
tvoril svojsk9 sloh, ktor9 rozv! ja vo svojich ďalšieh die
lach. Opera má siln9 etick9 náboj, stále aktuálne po
solstvo, ktoré je v dnešnej dobe vari ešte adresnetšie 
ako v rokoch svojl:!o vzniku: pripomlna človekovi posled
nej štvrtiny 20. storočia - nahlodaného konzumn9m 
spôsobom života - záväznosť morálnych noriem a ne
odvratn9 lmperatlv smrti. 

Po svetovej premiére v Kasseli roku 1963 a českoslo
venskej premiére v SND toho istého roku došlo čosko
ro i k vytvoreniu telev!zneho operného filmu zásluhou 
hudobnej redakcie ·bratislavského televlzneho vysiela
nia - premléroval sa, a aj nlekolkokrát repr!zoval 
s velk9m ohlasom. Potom sa však dlhé roky na Mlstera 
Scroogea akosi pozabudlo. Preto treba oceniť záslužn9 
čin dramaturgie košického operného s11boru, ktorá ho 
zaradila ako štvrté hudobnodramatické dielo Jána Cik
kera do svojho repertoáru (po Begovi Bajazldovl r . 1957, 
Vzkrlesen! r. 1983 a Jurov! Jánošlkovl r . 1977). 

Interpretácia tretej Clkkerovej opery v Košiciach je 
umeleckou udalosťou. Zásluqu na tom majl1 všetci z(!. 
častnenl vrátane mnoh9ch zákulisn9ch spolupracovnlkov 
(korepetltorov, pracovnikov dielni, asistentov dirigenta 
a režiséra atd., ich vzájomnou spoluprácou vznikol pr
votriedny teamwork. 

Réžia hostujl1ceho (v rokoch 1954-65 v Košiciach pO· 
soblaceho) B. Krišku zaujala civilnosťou, jednoduchos
ťou a striedmosťou. Režisér si pripomenul, že p0vodn9 ná
zov tejto opery bol Tiene - pomocou tieňov9ch projekcii 
občas dokres lil atmosféru predsmrtn9ch vlzil jej hlav
ného hrdinu. Ale tak vznikol len potrebn9 náladov9 
kolorit: ťažisko konfrontácii Scroogea so svojimi živ9-
mi i mttvyml súputnlkmi má podobu realistických v9ja· 
vov s t9m rozdielom, že sa odohráva jú za Scroogeom, 
resp. vedra neh o, k9m on Ich pozoru je, pripadne i ko
lljentuje flr~v·a~ne s pohladom dopredu (do hladiska). 
z.rozumltelnosti prlbehu napomAha i aranžmán Scroo
geovho spánku na začiatku 3. obrazu. Kriška sa zaobi· 
šiel l bez baletu predplsaného vo finále predposledného 
obrazu - nahradil ho polkruhom hlavn9ch persón oko
lo Scroogea, mučeného v9čltkaml svedomia 1 ťažkou cho
robou. Tanečné prvky však v Inscenácii nech9ba jú: vhod
ne sa u.platňu jl1 vo v9javoch štedrovečern9ch stolovanl 
Scroogeovho synovca a účtovnlka, kde dokres lujú Ich 
vianočnú atmosféru. Burleskná scéna v!zle hrdinovej 
smrti sa Im v Krlškovom chápani bllži svojou hyper· 
bollckou rozihranosťou . 

V9prava L. Vychodila podporila režisérove zámery. 

~RA SCROOC A 
V náznaku s tarše j anglickej architektúry dokázala mi
nimálnymi prostriedkami vytvorit tri dejiská hry: dve 
Interiérové scény a jeden exterlérov9 v9jav ( poÚžlva sa 
nábytok a bytové doplnky v slohu 19. storočia). Velmi 
dobr9 je nápad s postupn9m rozsvecovanlm vlanočn9ch 
stromčekov za oknami: najprv svieti len jeden a ako sa 
postupne rozjasňuje v Scroogeovom srdci objavuje sa 
druh9 a napokon l treti. Kost9my Danice Hanákovej 
vychádzajú z dobov9ch vzorov minulého storočia, no 
Ich far.ebná paleta je v9stižnou spolucharakterlstikou 
prlslušnej postavy: svetlé oblečenie Bobovej dcérY., Fre
dovej rodiny a jej hosti vytvára kontrastné tóny medzi 
väčšinou tmav9mi kolormi ostatn9ch figúr - ale všetky 
spolu vytvárajú mimoriadne vydaren9 komplex. 

Orchester pod taktovkou Borisa Velata sa vypäl k vel· 
ml dobrému v9konu (technicky k jednému z najle.P· 
š! ch vo svojej histórii]. Séfdlrlgent košickej opery zdô
razňoval najmä strhujl1cu dramatičnosť trete j Cikkera
vej opery. V9razné lyrické protipóly expreslvnej pulzá
cle predstavovali sprvu najmä huslové sóla koncertného 
majs tra Kornela Gábora - ale postupne l ostatn! hráči 
sa "rozohriali" 'l rozohrali naplno: od 3. obrazu to bol 
velmi dobr9 v9konl Pochvala patr! l úrovni zboru (spte· 
va väčšinou za scénou] pod veden!m JO Ile Ráczovej. 

Vynlkaj6cim spélsobom stv6rnll tltuln6 postavu Frantl
lek Baltin. Sn!mka: O. Béreš 

Najťažšiu úlohu majO v tretej Clkkel'ovej opere sólisti, 
najmä predstavitelia titulnej úlohy, ktorá patri k najná
ročnejšlm postavám svetovej opernej literatúry. Na prvej 
premiére ju stelesnil František Balún. Skvele. V od!!· 
šenl ťižernlka a kajl1cnlka predčil svojich slovensk9ch 
predchodcov. Úlohu má prepracovanl1 do najmenšlch de· 
tallov a zaslúžil by sl zvláštne ocenenie! Pekn9m v9ko
nom zaujal tiež alternuj11ci Ľudovlt Kovács, 1 ked pri 
vonka jšom vyjadren! postavy bol viac a sketickejš!. Ale 
l väčšina os tatn9ch ú.člnkuj11cich podala perfektné v9-
kony. Hlboko ludsky stvárrient1 kreáciu "porilžovaného 
a urážaného" Scroogeovho 11čtovnlka Boba vytvoril Jt1 · 
llus Regec, sugestlvnu persónu b9valého Scroogeovho 
spoločnlka Marleyho Ladislav Neshyba, duchovne čistú. 
a ludsky mimoriadne sú.citn11 Scroogeovu snúbenicu Ma
ry Ivica Neshybová, chlapčenského koledn!ka Alžbeta 
Mrázová, humánnu milosrdnú sestru Mária Adamco
vá ml. , zohrané zlodejské trlo Katar!na Mereššová, He
Jena Stefanová a Stefan Margita - aby som spomenul 
aspoň t9ch najdôležitejšlch a naj11spešnejšlch. 

Ohlas obecenstva najmä na prvej premiére bol ml· 
moriadne srdečn9. 

IGOR VAJDA 

Rakúska hudobná komédia na scéne DJZ v Prelove 

GRÓFKA NASCHM RK 
ERWIN HALLETZ: GROFKA Z NASCHMARKTU. Libreto 
a tCJxty plesni: Kurt Nachmann. Preklad: Sylvia Zwyrt
kod. Dramaturgia: Oleg Dlouhf. Rélia: Slavomlr Ben
ko. Dirigent: )an Bedflch. Choreografia: josef Starosta 
1. h. Scéna: Miroslav Matejka. Kostfmy: Znxana Boi!e
kov6 a . h. Zbormajster: Ivan Pacanovskf. Zvnkov6 spo
lupr6ca: Vlllam Sechnf. Asistent rélle: Stefan Adler. 
Ol!lnkuj6 sólisti, zbor, balet a orchester D)Z v Prelove. 
Ceakoslovenská premiéra 9. a 10. marca 1984 v D)Z 
v Prelove. 

Dramaturgiu prešovskej spevohry chváli v tejto sezó
ne už druhá celoštátna premiéra. Po českom muzikáli 
Rozprávka môjho života je to teraz rakúska hudobná 
komédia Grófka z Naschmarktu. Lokalizáciou jej deja -

)ilia Korp61!ov6 ako Róza S6ndorov6. 
Snlmka: L. Marko 

o tom, čo patri v živote človeka k najvzácnejšlm hod
notám, o ludskej láske a súdržnosti - je Viedeň tridsia
tych rokov. Viedeň nezamestnaných, Viedeň zlodej!čkov, 
falošn9ch hráčov, prostlttltok a skrachovan9ch existen
cii, medzi ktor9mi, a nie náhodou, dostávajú tieto hod
noty a j svoj prav9 zmysel. ústrednou postavou je pre
davačka horoskopov, alkoholička, b9valá herečka Róza 
Sándorová. Tragikomicky Jaden9 pr!beh je oživen9 ce-
19m radom postáv, väčšieh a j menš!ch, kompletizujúcich 
toto zvláštne, až čudesné spoločenské mil1eu, charak
terizované autorom libreta a textárom piesni Kurtom 
Nachmannom roztopašn9m burleskn9m humorom. Popri 
Róze "grófke", je svojskou pos tavou aj "Doktor" -
naschmarktsk9 král a ochranca práv pestrého nasch· 
marktského spoločenstva, ale aj speváčka podradného 
lokálu Marion, dalej Pepl - divadeln9 portier, či B. J. 
Supermogul - amerlck9 milionár a ďalši. Pozit!vnou 
črtou diela je rôznorodost a množstvo exponovan9ch 
postáv, ktoré nespl9vajú do bezfarebnej masy, ale sťí 
charakterovo osobité a práve preto vyžadujú aj rovnak9 
diel práce pri Ich vypracovani, čo Prešovčania aj uro
bili. Cel9 spevoherný súbor je živou a funkčnou sťíčas
ťou jepnotliv9ch scén, ktor9ch dominujúcim znakom st1 
r9chle javiskové premeny. 

DivadP.lne ťíčlnné dialógy tvoria jeden z elementárnych 
prvkov hutného libreta a silou vlastnej skratkovitosti 
sa mimoriadne podielajú na r9chlom a efektnom spáde 
dejov9ch peripetii. 

Hudba Erwina Halletza poč!tala s burlesknou nad
sádzkou libreta a preto sl vari ani nekládla vyššie am
biele autorskej štylizácie. Tango, rumba, valčlk, aj "kmo
chovská" polka sa stretávajťí na jednej hudobnej plo· 
che, pospájanej rltornelml v rytmickej štruktt1re. Inštru· 
mentácla podporuje viac melodickú llnlu ako ornamen
táciu h!ásov. Farba akordeónu zasa sprltomňuje klišé 
tanečnej hudby päťdesiatych rokov. Skoda, že nemohla 
byt realizovaná pôvodná Inštrumentácia so saxofónmi, 
ktoré v prešovskom orchestri nahrádzajQ klarinety. 

V hlavnej úlohe grófky sa ·prezentovali dve predsta
vltelky - Helena Horváthová a Júlia Korpášová. Bolo 
by škoda neupozorniť na vlerohodn9. všetk9mi pórml 
d9cha jt1Cl plnokrvn9 prejav J. Korpášovej V tejto t1Johe, 
ale aj na v9kon Róberta Sudtka v ťílohe Doktora, kto
r9 potvrdil doterajšie predpoklady slubného soevoher
ného protagonistu. čl na pekn9 v9kon Eleny Kušnlero
vej v úlohe speváčky Marlon. Na reprlzovom oredsta
venl ( 15. marca 1 11lohu grófky kreovala H. Horváthová 
v subtllnejšom, ale charakteru postavy prlspOsoblvom 

1 

ILJA ZELJENKA: OSWit;CIM, kant.Ata pre dvoch recltA
torov, mielanf zbor a velkf orchester na tezt Mlkul61a 
Korii!a (A); SLOVO, .atadba pre rec:ltttore, mlelaaf 
zbor a orchnter na tiryvok a rovnomennej poémy Mi
roslava Vállc.a (B) ; Recltttorl: )tilhu P6atlk (A, B), Vla
dimir Durdlk (A); SIOYenakf fllharmonlckf zbor, abor
majater Pavol Baxa (A), Spevácky zbor atiboru Technik, 
zbormajstBr Pavol Procb4z.ka ( B); Symfontckf orchester 
Cs. rozhau v Bratislave d·lrlguje Ondrej Lenárd (A, B) 
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Dokladom dobrej edičnej poli·tiky vydawa<telstva Opus, 
pohotovo reagujúcej a zD>hladňuj\1cej hodnotné tvorivé 
počiny domácej skladstelskej tvorby, je aj titul s vokál· 

1 no-inštrumentálrnyml diell8illll Ilju Zeljenrku, ktor9 vyšiel 
v roku .1982. · 

1 Obe sk-ladby - O~wi~cim i Sl<n>o - priradené na plat-
ni k sebe, nutne naMdajťi ku konfrollltácll. Od vzniku 
Ich del! dvadsať rokov (1960, 1980), spája ich podobné 
obsadenie interpretačného apará·tu, myšlienkové zacie
lenie, hudobná reč a snáď l 1:nšpiračn9 zdroj. Možno sa 
stotožniť s ná2000m dr. I. Podrackého, ktor9 vyslovil vo 
svojom zasvätenom sprl evodnom texte, že "pre Zeljenku 
je hudba predovšetk9m prostriedkom citovej komuniké· 
cie ... Vo sváre r aua a emócii akosi vždy u neho nado
budne vrch imaginat!vna a hlbavá citová v9poved, vzbu
dzuj11ca u poslucháča intenzlvny emocioná·lny zážitok. 
Zauj!mavé sú aj zistenia .na margo hudobruého myslenia 
autora, kompozičn9ch postupov, traktovani•a melosu, ryt
mick9ch modelov, vertikálnych súzvukov9ch štruktúr só
nickosti, inštrumentačn9ch fines, čl zborovej faktúry. 
Zeljenkov rukopis je zreteln9 a jasn9 v oboch prlpadoch: 
prlbuzn9, a predsa originálny, svojsky interpretujú.cl 
zvo!en9 básnick9 text. Maximálne zaangažovaná a bur
cuj11ca je jeho apelatlvna v9zva k ludskosri - proti ne
ludskému zaobchádzaniu, krutos ti 1 hrôzam vo)ny v die· 
Je O~wl{lclm (tento lmperat!v má nadčasovú platnosť i 

l 
pre dnešného s11časnlka 1. Zeljenka všBlk nevytvoril ex
preslvnu, hudobne drásajúcu drámu; iba orches trálny 
úvod napovedá vera z budúceho slovami konkretizované
ho obsahu. V1astn9 úč·lnok hudby sa pre!llwuje skOr do 
lyrického zduchovnenie; zvláštnu silu naprikla d dosahu-
je zvukov9 efek>t viachlasné,ho šepotu zboru, ktor9 má 
v kompozlcii väčšinou inštrumentaJne-timbrovú funkciu. 
V kantátovej skladbe Slovo zbor vstupuje do závažnej
šfch sémanttck9ch Interakcii. Dopovedá a dotvl'dzuje v 
závere vyrieknuvšlu cent-rálnu myšlienku diela - "Vedz, 
žiješ, aby in! boli štastnl" - , ako aj svojimi ostr9mi 
š lahm! sarkasticky bičuje "anon9mov". Zeljenkova hud
ba však nikdy - ani v Slove - nie je sprievodom bás
nického slova. Rovna.ké napätie, konflikty 1 katarzie sa 
obnažujú tak u obsahovej roviny textu, ako aj pri de
tailnejšom skúmani hudobnej štrukt11ry. K9m O~wi~cim 
bol apelom, Slovo je velk9m posols tvom etllckootl a hu
manizmu. Skladatero.v zmysel pre účinlllťi a v9razne ex
preslvnu skDatku pre2lrádza už samQitn9 v9ber poézie 
z rozsiahlejšej a . viacvr stevnej básnicke-j poémy M. VAJ
ka. 

Silu básnickej Idey i pôsobivos t hudobnej myšlienky 
naplnili všetci zúčastnen! Interpreti vo zvrohpvanej mie
re. Jedna poznámk·a na margo: škoda je tak'bj chybičky 

j krásy, akou je omylom vymenené k·ruhov& et.lketa na 
oboch stranách pl•atne. 

• LEOS )ANACEK: Concertino pre klavlr, dvoje husU, vio
lu, klarinet, lesnf roh a fagot; DMITRIJ SOSTAKOVIt: 
Klavlrne kvinteto, op. 57, MariAn Laplanskf, klavlr, )a
n6i!kovo kvarteto (Bohumil Smejkal, 1. huaie, AdoU Sf-

l kora, 2. husle, )lti Kratochvll, viola, Karei Krafka, vlo
•loui!elo), Jozef LuptAi!lk, klarinet, Jozef Illél, lesný roh, 
Frantli&k Macha.ts, fagot. 
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Citl:ivá dramBJturgická skladba l v9born·é naštudovanie 
p11tav9ch a myšlienko·vo v9raz.n9ch diel hudby 20. sto
.ročill - to sú hlaVI!lé devlzy r·ecenzova nej pl-atne vyda· 

1 vatelstva Opus. Hodno·ty Janáčkovej hudby dn!!s už ne· 
treba objavovať, sú 'dávno uznávané a stál~;~?hlc nado
búdBljú na prieraznosti. Skladatelovo Go:noel'lt~no ·vyznie
va na nahrávke pregnantne a pl·asticky, sile okorenené 
prudkou "janáčkovskou" a.kcentáciou, vzrušenou pulzá-

1 ciou i sugest!vnosfou fragmentárnej melodilky. v zaujl
mavo riešenom vztahu sólového nástroja ( klavlr 1 a ostat. 
n9ch Inštrumentov dochádza k jednoznačnej preferencii 

·klavíru, Iba flná·le rozohrá vzájomné konf·rontácle sóla 
a l'llštrumentálne ho " tuttl". Mariá n Lapšansk9, členovia 
Bratislavského dychového kvin-teta i Janáčkovho kvar
teta sa v tomto svležom diele zhostll1 svojich partov na 
v9bornej úrovni. V podobnom duchu aktlvne mu~ciclro
vaJ.i - tentoraz M. Lapša'llsk9 a Janáčkovci - v Sosta
kovičovom jedinom Klav!rnom kvintete, op. 57 z roku 
1940. Sosta.kovič vedel vo svojich komorn9ch dielach 
hlboko nazrieť i do najtajnejšlch záhybov ludskej duše 
a vyjadriť to hudobne prostým, ale ťíčlnn9m spôsobom. 
O tak9to prost9, ale p0sobiv9 a vrúcne zduchovnel9 ob· 
raz sa snažll1 svojou hrou aj jeho hudobnl tlmočitelia 
- Interpreti. · -NA-

podani. Doktora v lyrickej polohe stvárnll Stefan Jenlk, 
Marion zas v temperamentnom podani Darina Gerjaková. 
Stefan Senka sl v úlohe mll1onára B. J, Supermogula, 
ktorého vytvára s prlslovečn9m vtipom, prlpomfna aj 
štvrťstoročie pôsobenia na scéne DJZ. Jl11ius Piussi, Cy
ril Kapec, Zoltán Leskovec a ďalši nielen dotvorll1, ale 
priam vytvorll1 charakteristické ovzdušie viedenskej 
ulice. 

Slavomlr Benko, sólista DJZ, sa po predchádzajúcich 
asistenciách uviedol velmi sympaticky ako režisér, kto
r9 dobre rozumie súboru s ktor9m žije. V komparzov9ch 
v9stupoch maximálne akcentoval jednotllvcov a viedol 
ich k presvedčivému javiskovému prejavu. V závere pr
vej časti, v scéne bitky u Armina Krakovlckého, Jen spo
radlck9m nasvietenlm určit9ch bltevn9ch fáz v "static
k9ch" záberoch ml velmi pripomenul techniku comicsov, 
v ktor9ch ab!' ,<tovali už len vzduchové bubliny. Bol 
to akceptabiln9 nápad. Prepojenie scén tanečn9mi až 
akrobaticky náročn9mi vstuQ_mi balP.tného súboru v cho
reografli Josefa Starostu bolo Integrovanou stlčastou ré
žie. Vlacťíčelovú, vtipne variabilnťí. scénu Miroslava Ma
tejku doplňajú kost9my Zuzany Bočekovej , v9stižne cha· 
rakterizujťice prostredie deja. Jan Bedf lch na čele or
chestra volil optimálne tempá, pružne prispôsobené po· 
trebám sólistov a zboru. Rytmická premenlivost hudob
n9ch vstupov predsa však · poznačila súdržnosť s vokál· 
nou zložkou. 

Hudobná komédia Grófka z Naschmarktu rozhodne 
rozšlrila obzor o (!rovni tohto subžánru hudobno-zábav
ného divadla v zahranič!. DITA MARENCINOVA 



Akadémia umeni Nemeckej demokra
tickej republiky, oddelenie Archlvu ro
botnlckych piesn!, usporiadala v dňoch 
13.- 15. februára 1984 seminár na tému 
"Piesei'l. a politické hnutie". V tom istom 
čase sa konal aj 14. festival politickej 
piesne. Nebola to náhoaa, že sa čas 
oboch akcii zhodoval, pretože medzi ni
mi prebiehajú tvorivé Interakcie, a to 
tak v minulosti, ako 1 v prltomnosti. Se
minár zároveň oslávll 30. v9roč1e vzniku 
Archlvu robotnlckych piesni, v ktorého 
náplni je sústreďovanie dokumentácie z 
histórie revolučných a robotnlckych ples
nl, ale a j dokumentácie z tvorby poli
tických piesn! po r. 1945. Teoretický 
ústav sa · takto stáva praktickým part
nerom uvedomelému piesľ\ovému hnutiu, 
ktoré pre svoju prácu potrebuje jednak 
historické pramene, ale aj prehlad o sú
časnej tvorbe, o jej ohlase, o odbornej 
literatúre na túto tému a pod. Ples
i'\ová tvorba je logicky v centre pozor
nosti, pretože touto formou sa robot
nicka trieda najčastejšie vyjadrovala, 
predmetom štúdia je však celkové hu
dobné hnutie -robotnlckej triedy, teda aj 
mlmop!esňové, napr. experimentálne 
skladby, ako aj tvorba v žánre songu, 
šansónu, beatu, a pravdaže, sama čin
nos t muziclrovanla v rozli-čných kluboch. 
Nemecká demokratická republika vetio
vala vera pozornosti udržaniu, rozvlja
niu a podporovaniu star9ch aj nových 
piesni pracujúcich tak vedeckou, ako 1 
organizačnou činnosťou. 

Založenlm Archlvu robotnlckych ples
nl v r. 1954 sa začala rozvljať jedna no
vá vetva historického bádania, ktorá v 
buržoázne j hlstoriog.rafli neexistovala. 
Vedúca archlvu Inge Lammelová a jej 
spolupracovnlci vykonali ohromný kus 
práce, ked za roky trvania archlvu do
teraz zh romaždili okolo 30 000 význam
ných dokumentov, medzi ktorými sú 
zbierky plesni tlačené aj rukopisné, le
táčikové tlače plesni a jednotlivé ruko· 
pisné záznamy, programy, prlležitos tné 
zbornlky k robotnlckym hudobným po
dujatiam, magnetofónové nahrávky ples 
nl veteránov a robotnlckych zborov, plat
ne, noty, fotografie a iné obrazové do
kumenty. Vďaka enormnej práci archlvu, 
ktorý predstavuje ojedinelé pracovisko 
v rámci socialis tických krajin, stoji ne
meckým bádatefom k dlspozlcil množstvo 
materiálu už zo začiatkov robotnlckeho 
hnutia v Nemecku, to znamená vyše 130 
rokov dozadu. Sú tu revolučné s pevy 
z r. 1848, piesne z prvej svetovej vojny, 
revolučné piesne z dvadsiatych rokov. 
plesne nezamestnaných, plesne z hitle
rovských koncentračných táborov, ·opo
zičné piesne ta jne rozširované v nac,s
tlcke j a rmáde a Iné cenné doklady kul
túrne j činnosti hnutia ro'botnlkov a Ich 
s pojencov. Archlv vydal doteraz celý rad 
publikácii, v ktorých sprlstupňuje histo
rické piesne stfčasnému poznaniu a vplý
va tak na kontinuitu §peclflckej kulUír
nej tvorby, ako a j na formovanie histo
rického povedomia mlá deže. 

Archlv vydal tiež dva zväzky pracov
ných zošitov s titulom Arbelterklasse und 
Musik. Prvý zväzok vznikol z materiá
lov archlvu zhromažďovaných po dlhé 
roky a osvetfuje úsek histórie hudobné
ho hnutia nemeckého robotnlctva od r. 
1900 do r. 1945. Odráža sa tu celkové 
úsilie o vytvorenie samos tatnej robot
nlckej hudobnej kultúry. Mnohé z ma-

Talent j 

Vadim Repin so svojou matkou na pre
chádzke v Jaroslavle. 

Meno mladého huslistu Vadlma Repina 
je známe nielen v Sovietskom zväze, ale 
a j . v hudobných kruhoch celého sveta . 
Minulý rok jedenásťročný žiak Ostred
nej hudobnej školy v Novoslblrsku zv!
fazll v Pofsku na Medzinárodnej hus 
Yove j sOtažt H. Wleniawského. Vynikajtí
ci soviets ky l!kl adate l , národný umelec 

teriálov obsahujú myšlienky aktuálne a 
podnetné aj pre dnešok. Zväzok začlna 
tzv. Autogramami, ide v nis;h o výňat
ky z Interview s osobnosťami ako sťi 
Ernst Busch, Paul Dessau, Georg Knep
ler, Hans Eisler a ďalš!. Hans Elsler v 
jednom citáte napr. zaujlma stanovis
ko ku skutočnosti, že ho označujtí za 
politického skladatela. Považuje to za 
primerané. O politiku sa začal zaujlmat 
odvtedy, ako zlstll, že politika sa verml 
zaujlma o hudbu. Kedže je presvädče
ný, že politika má vera do činenia s bud
bon, usiluje sa hudbou sprostredkovať 
politické chápanie vec!. Elslerove state 
sa často citujú aj v oddiele dokumentov. 
Ťažisko zošita tvoria šttídle piatich au
torov, ktoré cez interpretáciu dokumen
tov archlvu dospievajťi k osvetrovanlu 
viacer9ch základných problémov ako sťi: 
Marxisticko-leninské poňatie dejln hud
by (Traude Ebert-Obermeier), Spoločen
ská funkcia a formy revolučnej robotnlc
kej plesne (Inge Lammelová). Ciele a ú
lohy laického muzlclrovania (Werner Ka
den), Hudobná výchova a vzdelávanie 
robotnlckej mládeže (Heinz Tosch a Lo
thar Schubert) , Vzťah robotnlctva k tan
cu a zábavnej hudbe typu šlágra, odr
hovačky, kabaretnej , džezovej a inej 
(Fritz Bachmann). Dokumentárny ma
teriál, z ktorého autori čerpali, je v naj
výstižnejšlch prlkladoch uverejnený v ta
kom poriadku, v akom prlsh1cha k jed
notlivým štúdiám. Mimoriadne zaujlma
vé sťi citáty z tlače, v ktorých sa zdô
vodňuje vzťah k dielam niektorých kla
sick9ch sklada te lov (napr. Mozart, Bee
thoven, ]. S. Bach, Wagner, Brahms), 
pričom nejde o jednos tranné posudzova
nie, ale o zvažovanie kladov aj zápo
rov, ako aj porovnanie vys lovených ná
zorov a skutočn9ch člnov. Cenný zväzok 
doplňajú registre a obrazový materiál. 

Celkom Inak je koncipovaný druhý zvä
zok venovaný vztahu robotnlckej triedy 
k hudbe. Ide v ňom vlastne o protokol 
kolokvia zameraného na dve hlavné 
otázky, na funkciu hudby v triednom 
boji proletariátu a na vzťah robotnlckej 
triedy a hudby v socializme. Išlo o me
dzinárodné podujatie, preto aj zameranie 
prlspevkov je široké. Neobmedzovala sa 
iba na robotnlcke plesne, ale v súvise 
s politickou plesľ'l.ou presahovalo a j do 
oblas ti spoločenských procesov. Celkove 
sa prlspevky v podstate delia na také, 
ktoré prinášajú v9sledky historického vý
skumu nie však izolovane od praxe, a 
také, v ktorých Ide o problematiku adek
vátneho umeleckého vyjadrenia aktuál
nych piesňových výpovedi prostriedkami 
náročného sťičasného hudobného ume
nia. Pôsobivá skladba dostáva nosnosť 
nielen výstižným textom, ale a j pOtavým, 
umelecky prltažlivým ~ôsobom jeho ·tl
močenia, ktoré má vziať do úvahy široké 
výrazové možnosti moderného umenia. 
Iba tak sa mOže politická pieseň stat 
pros triedkom formovania jednotlivých 
osOb a t9m aj prostriedkom formovania 
spoločenského vedomia. 
Februárov~ pracovný seminár "Pleseň 

a politické hnutie" bol taktiež medziná
rodný, zúčastnili sa ho delegáti zo štr
nástich krajin. ústredná téma sa delila 
na nas leduJúce podtémy, podla ktorých 
prebiehal program: Robotnlcka pleseň 
ako výraz životného postoja robotnlcke j 
triedy v kapitalizme, Vytváranie a pôso
benie demokratickej a protllmperlalls-

ZSSR Tlchon Chrennikov v Interview pre 
,.Litera turnuju gazetu" povedal: " Rozmgs
ratac o Vadimovl Replnovi nacMdzam 
len fedno vysvetlenie - genldlny ta
l ent/ Iného takého chlapca dnes na sve
te niet. Svofiml umeleckgmi kvalitami sa 
radi už dnes k nafvOznamnefSim huslis
tom sačasnosti". 

Pri všetkých chlapcových Os pechoch, 
všetci ti, ktor! sa mu venujll, nezfnvujú 
z nárokov na jeho ďalši hudobný rast -

·eu v Berlíne 
tickej kultúry v masovom hnuti sllčas
nostl, Mierová pleseň. 

Historicky zamerané referáty osvetro
vall niektoré aspekty tvorby robotnlc
kych plesni. Tradičná tvorba sa zame
riavala na obhajobu pracovných a život
ných podmienok, čo predstavovalo vedú
ce etické Ideály t riedy. Robotnlcka ple
seň mohla byt najpOsobivejšia v lokál
nom meradle, pretože vtedy mOže uplat
niť adresnosť. Situácie samy provokujll 
vznik prlležltostných plesni. Mnoho ples
ňových skupin aj v sličasnosti využlva 
dedičstvo minulosti, to sa dá však Iba 
do určitej miery. Najmä texty starých 
plesni často už nevyjadrujú sličasnost. 
preto ich treba pretvárať v duchu osob
nej zainteresovanosti, angažovanosti a 
zodpovednosti. 

Sllčasné masové plesňové hnutie nie 
je identické s hl~torickým, 1 ked má 
s nim vera spoločného. Llši sa najmä 
hnutie v socialistických krajinách od 
hnutia v kra jinách kapitalistických a v 
krajinách tzv. tretieho sveta. Generácia, 
ktorá už vyrástla v socializme a pre kto
rú s tí polltické výdobytky každodennou 
skutočnosťou, preferu je odlišné témy, 
velkli úlohu tu hrá Internacionalizmus. 
Celkove zaznieva jtí v sličasnosti preda.
všetkým piesne o mieri, o práve národov 
na samostatnosť, o práve na prácu, ale 
a j o rovnoprávnosti mužov a žien, o eko
logickej problematike a o demokratizá
cll spoločnost!. V hudobnom zvládnuti 
tejto problematiky je medzi jednotlivý
ml krajinami velký rozptyl, ktorý je zá
vislý na stupni celkového rozvoja, na 
národných tradlciách, na psychologic
kých črtách národa a, pravdaže, na kon
kré tnych situáciách, ktoré vznik pies
ne stimulu jú. Tak napr . v NDR. kde sa 
uvedomele študujú staré spevnlky prole
tariátu, ale aj v NSR, je stále obl llbená 
folková pieseň s rezkým hovorovým ryt
mom, využlvajlica efektn9 zborový refrén 
nn zapo jenie posluchá·čn do s pevu, vo 
Flnsku (a aj v Iných krajinách ) však 
napr. súčasné piesňové hnutie naopak 
smeru je k rocku, ktorému sa autori po
kliša jll dať národný pr lzvuk. Stýlovll dl
vergentnost podmieňuje v niektorých pr l
padoch aj skutočnost, čl je autorom pies
ne amatér alebo profesionálny sklada
tel . U viacerých národov Európy však 
ťažko oddellt pôvodom ludovú hudbu 
od tej, ktorá je komponovaná pre Yud. 
U mimoeurópskych národov majll poli
tické plesne výrazný folklórny prlznak. 

V bohatej diskusii su konfrontovali 
stanoviská teoretikov s praktlkml, pre
tože llčastnlkml seminára boll a j sami 
pesničkári, teda U, ktor! nové aktuálne 
politické plesne skladaj ťi a lnterpretujťi 
zárove11. Nejedna z nich zaznela upro
stred diskusie ako doplnok l ako argu
ment. Navyše jedno celovečerné festi 
valové podujatie bolo v miestnostiach 
Akadémie umeni. To dávalo rukolapnú 
prlležitost konfrontovať názory so sku
točnosťou. 

Usporiadanie seminára .,Pieseň a po
litické hnutie" pri prlležitostl festivalu 
politických piesni ukázalo nielen vedú
ce postavenie NDR v bádani tohto špe
cltlckého smeru, ale ukázalo aj neoby
čajne plodné stretanie a vzá jomné pô
sobenie teórie a praxe. 

SOfJA BURLASOVÄ 

chlapca 
v hudobnej tvorivosti je Vadim dospe
lým a zrel9m hudobnlkom. Za tým vš,e t
kým stoji chlapcova mimoriadna pra 
covitosť. Denne cvič[ šesť hodin, hraf 
nn hus liach znamená pre neho velké 
šťastie. Vadim je stále pod dohladom 
lekára a pedagóga. Na všetkých koncert
ných cestách sprevádza Vadlma jeho 
matka. Ona bdie nad režimom jeho stra
vova!1ia, práce, oddychu. 

" Zdravie Vadlma te dobré - hovori 

Po koncerte s Jaroalavskou oblaatnou filharmóniou, s ktorou predniesol Chrennl
kovov hualov:t koncert. V atrede. n6rodnf umelec TI chon Chrennlkov, vpravo Vadim 
Repln. Snlmka : APN 

Odchod Tita Gobbiho 
Pred druhou avetovou vojnou objnllo 

sa na talianskych opernfch javlak6cb 
nlekolko pozoruhodných barytonlatov, kto
r[ aa po vybúrent svetového pol!aru atil· 
ll ozajstnou ozdobou talianskej kult6fT 
v oblaati "il mond~ lirlco" - sveta ope
ry: Glno Bechl, Paolo Silver!, Giuseppe 
Taddel, Tito Gobbl. Umelecké dráha plll
ledného z nich bola diametrálne odUl
né od bleskovej, závratnej, no krátkej 
kariéry "Ruffovho epigóna" Bechlho, U
Ilia aa aj od vokálneho v:tvoja Silverlho, 
ktocy takisto skončil priskoro, pok611· 
júc aa chytiť ,.druhý dych" vo Verdiho 
tenorovom Othellovl, čl Musorgakého ba· 
sovom Borisovi. Osudy Tita Gobblho st 
bliliie Taddelmu. Obaja boli atéllca.U 
a ilest'deslatosemročný Janovčan splen 
dokonca - a nie zle - eilte l dnes. 

Gobblho hviezda nabrala plný jas ' 
päťdesiatych rokoch. Bola to velké éra 
talianskej opery, vychádzajúca z povoj
novej kunjunkUi.ry lénru a opleraj6ca 11 
o umelucké sily novej, ul povojnonj 
generácie - Monaca, Stefana, Corelllho, 
Bergonziho, Bastianlnlho, Sleplho, Cal
lasov6, Tebaldlov6, Barbieriov6, Slmlo
natov6. Velkf apievaj6ci herec Gobb~ 
ktorému bola nadoviletko cudzia rampa
vé hlasové ekvilibristika, bol v tomto 16· 
hvezdl osobitým zjavom. Ako jeden z ve
dúcich barytonlstov talianskej opery ver
diovskej a verlstickej úporne bojoval o 
to, aby opera bola hudobnou drámou a 
divadlom zároveň. Jeho kreáciám pred
chádzalo povestné obsiahle iltúdium pred
Uih, charakterizovala ich pevné a jal
né stavba charakteru, detailné psycholo
gické kresba, bohatý arzenál prostrlild· 
kov realistického herectva a výrazn6 di
vadelné maska. Také boli jeho velké 
dramatické postavy, zmietajúce sa v roa
poroch a plné zovnútorneného tragizmu, 
ale aj bujaré, rozilafné a svojrázne filo· 
zofujúce komické figúry opery buUy. 
Pucciniho Scarplu spieval devät'stokr6t. 
Gobblho obraz noblesného a zéroYBil 
brutálneho predstavitela moci rozvljal 
sa v priebehu rokov v rílznych varlt
cléch, a ako umelec sám tvrdil, nikdy 
nedospel do definit(vnej podoby. Význam
ný anglický činoherný r ellsér Peter Hall 
označil druhé dejstvo Zefflrelllho lon
dýnskej inscenácie Tosky s Callasovou 
a Gobblm za absolútny vrchol operného 
herectva. 

Rim - kde cez vojnu absolvoval ,.uč· 
ňovské roky" ao Serafinom, Scala, Mel· 
ropolitan opera, festivalový Salzburg,, ' 
ktorom pod Furtwänglerom spieval Glo· 
vannlho a potom pod Karajanom Falalaf· 
fa a Boccanegru, filmové ateliéry. -
Rossiniho komediantský Figaro, velké tra
gické verdiovské postavy - Macbetll, 
Boccanegra, P6aa. Dve jedinečné cha
rakterové iltúdie v geniálnych Verdiho 
opusoch ataroby - Jago a Falstaff. Bya· 
trý plebejec Glannl Schlcchl a pnf ta· 
lianaky Vojcek. To boli Gobblho profi
lové postavy. Vletky niesli punc ~ekal· 
dodennej dramatickej presvedčlvoatl a 
psyChologickej pravdivosti. "Zomlerajtcl 
hrdina nemille kréane ,revať' v plnoa 
forte! Pre psychologické stavy je potreb
né voliť odliilné hlasové farby. Rigolet
ta mualm spievať Inou farbou ako po
vedzme Figara! .Opera je velké dlndlo, 
ale z opernej rétle treba odb6rat' vletko, 
i!o nekorelponduje a hudbou diel•. Ta
jomstvo tejto profesie nie je v a6stu
num pohybe po scéne!" 

Mal prUII rád operu a divadlo, aby 
dokázal "len .tak" odlst'. A ked' fyzlckfcb 
an na Scarplu, čl Jaga ubúdalo, 1 roako· 
lou co1toval po svete 1 koat:tmom Fal· 
ataffa a Schlcchlho. Na prahu leafde
alatky začal aa zaoberať aj opernou ri
lluu, najmä tých diel, v ktorých s16yll 
najväčlle triumfy. Mal rád mladosť a pi· 
ným prlehrltlm odovzdával lk6senoaJI. 
V známej Vllle Schlffanoia pr~ Floren
cii, ale aj Inde, poriada! lnterpretai!u6 
kurzy. Ul dnes behá _po svete dosť Seu
plo v, na ktorých vidno gobblov1kf ra
kopla. O rok by bol oslávil sedemdesla· 
tiny. Nedočkal aa, ani tislce jeho prlu· 
nlvcov a desiatky tlakov. Odllla llv6 le
genda opernej histórie. 

Don Tito e morto. 
JAROSLAV BLAHO 

jeho matka Ga lina Repinová. feho spd
nok te vgborng. Rdno pravidelne teles· 
ne cvtčt, a to bez toho, že by bolo po
t rebné ho k tomu osobitne nabddaf . Po 
Skole nasledufe oddych, potom hry s 
rovesntkmi - proste celkom normdlne 
chlapča/ f e vel mi posluSng. Rdd rozddva 
svo/e hračky, z každe/ svo;e; koncertne/ 
cesty určite privezie kamardtom suve
nlr. Md už at svo fu kore!lpondenclu, listy 
mu pr lchddza;a zo v!letkgch katov -vlas· 
t i a on na každg odpoveddl " 

Treba ešte dodať, že Vadim nepochá
dza z hudobnlckej rodiny - jeho otec a 
matka sa narodili na dedine - a fe 
jeho pedagógom je talentovaný huslista 
Zachar Bron , žiak Igora Oistracha. 

Začiatkom tohto roku sa konali v ja· 
roslavle, meste na Volge, autorské kon· 
certy sklada te la T!chona Chrennlkova, na 
ktorých účinkova l l mladučký huslista 
Vladimir Repin. Vyn!kajllc!m s pôsobom 
(s pamä ti l ) predniesol Chrenn tkovov hus
rov ý koncert. 

( z mater idlov APNJ 



Rozhlasová žatva '83 
rodného umelca Eugena Suchoňa, realizovaná pri prl
ležttostl 75. narodenln skladate!a. Záznam uvidel svetlo 
sveta po viac ako dvadsiatich rokoch od vzniku opery. 
Ide o monumentálne dielo nielen v slovenskej, a le i eu
rópskej opernej tvo~be, nesmierne pôsobivé a presved
čivé. (Na gramoplatne Supraphonu nahralo operu v ro · 
ku 1961 pražské ND za dirigovania Zd. Chalabalu.) Bra
tislavská stereonahrávka reprezentu je výrazný a mimo
riadny dramaturgický čln (red. M. Zvarové), upúta do
konalým obsaden lm jednotlivých postáv poprednými slo
venskými speváckymi osobnosťami v titulnej úlohe 
s O. Malachovským, ktorý jedinečným a neopakovate!
n ým spôsobom stvárnil part Svätopluka. Vynikajúci vý
kon podal SOCR, dirigent O. Lenárd a Slovenskf fllhar
monlckf zbor (zbormajster S. Klimo). Nah rávka je do
kladom vysokej úrovne Umovej spolupráce a ukazuje, 
že rozhlas má aj v súčasnosti nezastupite!né postavenie 
pri rea lizácii náročných umeleckých pl'ojektov. Význam
nú zásluhu na celkovom vyznani opery má réžia (L. 
Komárek), ktorá tvorivo a podnetne spolupr-acovala so 
všetkými llliterpretmi. 

tá, svieža a s účinným dramatickým kontrastom - sa 
Invenčne prellna oct "klasicizu júcich" tendencii až k ná
znakom ob!ú_bených operetných ári!. Nahrávka realizo
vaná s vynikajúcimi Interpretmi - účinkujú poprednl 
sólisti opery SND, SOCR s dlrlgentom O. Donnányim 
a komorný zbor (zbormajster L. Holásek ) - vznikla zá
sluhou Redakcie zábavných žánrov. 

Dňa 8. marca t. r. slávnostne vyhlásili výsledky Roz
hlasovej žatvy za rok 1983, ktoré reprezentujú vrchol ce
lorotného tvorivého snaženia rozhlasových programo
ytch pracovnikov. 

Cestné umanie zlska la relácia Od domu k domu (red. 
). Dubovec), ui'Čená na vianočný večer, ktorá priam vzo
rovo navodzuje atmosféru zimy v Terchovej a v Hornom 
Ke!čove na Kysuciach. Toto pásmo vinšovačlek a zim
ných plesni, väčšinou t akmer neznámych, bolo spracova
ne v priezračnej forme. Relácia kompozične dobre vy
vážena, a preto ve!mi účt·nne pôsobiaca na city poslu· 
cháčov. Na rozhbasovej úrovni - okrem s uverénneho 
pr.ejavu detských a dospelých účinkujúcich - majú svoj 
podiel aj členoVIa tvorivého realizačného Umu. 

Napokon cenu ROH zlskala relácia Do kruhu (red. M. 

V kategórii hudobná tvorba a zmiešané hudobno-slovné 
rel6cle sa konštatoval zvýšený podiel lntenzlvnejšleho 
estetického pôsobenia na poslucháča. Ide o komplex 
estetickej výchovy, ktorú možno charakterizovať ako vý
chovu hudbou a výchovu k hudbe. Z tohto aspektu po
rota brala do úvahy pri hodnoteni okrem kvality aj ume
lacko-tvorivý progres. Posudzovalo sa, do akej miery a 
ako uvádzajú redakcie do praxe Inováciu niektorých ty
pov relácii so zrete!om na celkovú koncepciu nastole
atch programových zámerov. Markantný bol prlklon k 
aktuálnym spoločenským témam, napr. stereokompozl
cta Hlas mieru, hlas llvota (redaktorka A. Grossmanno
d), venované Svetovému zhromaždeniu za mier a život, 
proti jadrovej vojne, v ktorej autorka prostrednlctvom 
hudby, poézie a hlboko obsažných prlhovorov hudob
atcb skladate!ov, Interpretov a muzlkológov, poukázala 
aa celospoločenské úsilie o zachovanie mieru. Obdobne 
aktuálna bola relácia Spevom k srdcu (red. Vl. Slujka), 
YyUŽivajúca zábery z koncertu zborovej tvorby. Aktivita 
pracovnikov rozhlasu sa prejavila už na usporiadani 
tohto koncertu (v spoluprác\ so Zväzom slovenských 
sklédate!ov). Spomenutú reláciu rozhlas odvysielal v ča
se, ked končilo pražské Svetové zhromaždenie. 

Z oblasti rekreatlvnych hudobných žánrov nemožno 
aespomenúť 12-dlelny seriá l o vzniku a vývoji blues ·
pod názvom To Isté len v modrom (red. P. Danilovič), 
' ktorom sa formou rozhovoru upozorňuje na štýlovo
Uarové 1 sociálne korene blues 11 teho modifikácie až 
do stlčasnostl. Z hudobnej publicistiky treba vyzdvihnúť 
rel6clu Dnes ul viem (red. Ľ. Zeman). Išlo o po ho
tovil reakciu na udelenie titulu zaslúžilý umelec Pavlo
YI Hammelovl. Bezprostrednou formou, pri zdôraznen! 
hudobnej zložky, redaktor predstavil tohto skladate!a 
a Interpreta ako človeka, patriaceho k priekopnlkom 
pOvodne! slovenskej rockoveJ hudby. 

II. cenu navrhla porota stereokol'npozlcii Od človeka 
k i!love.ku au tp.ra M. Adami!ia.ka a redaktora V. Kubii!ku, 
vytvorenú v spolupráci s tvorivým realizačným kolek
tlvom Elektroakustického štúdia. Hlavným zámerom re
lácie bola popular\zácia náročných, rozhlasových výrob
no-tvorivých činnosti na tomto experimentálnom úseku. 
Zdôraznill vz t.ah hudby a rozhlasu, špec,lficky rozhla
sové technológie a technické vymoženosti vplývaJúce 
na súčasnú hudobnú tvorbu a naopak. Poukázala ako 
do bezprostredného kontaktu človeka s hudbou vnikla 
ved11 a technika, ako zasiahli tvorcu, interpreta 1 poslu
cháča. Nahrávka má perfektnú, dramaturgicky kompakt
ne zvll1dnutú form u, sv.oje vrcholy a oddychové časti, 
aby sa poslucháč !ahšie sústredil na obsahovo náročné 
výpovede, v ktorých umelci hovoria o bezprostrednom, 
osobnom kontakte s rozhlasom. Mimortadne úspešný je 
súlad medzi verbálnou sférou a hudobnou zložkou, roz
členenie textu - v stereopriestore - na informatlvne, 
náučné a llustr81tlvne pasáže, ktoré v harmonickom sú
lade vytvárajú gradáciu celej relálcie. 

Martinék). Je to detská !udová veselica, zachytávajúca 
činnost detských foloklórnych súborov, v ktoreJ sa vý
r.:.ozne uplatňuje funkcia poznávacia, rek.reatlvna i akti
vizačná. Odborný scenár K. Ondrejku umocnil tnforma
t!vny zámer r elácie. 

V predošlých ročnlkoch RozhJ.asovej žatvy sa viac ráz 
upo:wn1ovalo na skutočnost, že kategória výchovno
·Vzdellivaclch relácii nie je vyhradená výlučne produk
cii Hlavnej redakcie pre mládež a vzdelálv.anie. Ztar, 
možnos t prezentácie vJarStnej práce v tejto oblasti re
daktori, napr. z Hlavnej redakcie hudo bného vysielania , 
dostatočne nevyužlvajú. V uvedenej kategórii I. cenu 
zlskala relá<:la Predstavujeme vám Allllma Chai!aturiana 
z cyklu Portréty (red. D. Kováfová). Pásmo o sovietskom 
skladate!ovi a dirigentovi je zaujlmavé adekvátnou pre
zentáciou života l tvorby tej to svetoznámej osobnosti. 
Autork11 rozvinula tému kl'.:!slckým vzdelávaclm postu· 
pom, metodicky od všeobecne známeho (Sabfový tanec, 
valčlky l b'aletuvl až k zvláštnym, charakteristickým 
znakom skladate!ovej tvorby. Nevtleravá interpretácia 
textu sa výbODI\B prellna s hudobnými uká•:lkami, čim sa 
umoct1uje úspešné vyznenie ceJ.ku. 

N J zaver porota konštatovala, že hoci v redakc iách 
došlo k zvýšeniu kritickej náročnosti čo do prlpravy 
a realizovania jednotlivýcn programov, objavili sa pri 
bilancovanl celoročnej práce, i ked len sporadicky, es te 
s tá le niektoré staronové probl·émy. Odporúča výraznej
šie skvalitniť interpretáciu s lcwesných časti, rešpektovať 
čistotu a zvukové zákonitosti Jazyka, jeho ortoepické 
a zvukovo·interpretačné normy. Napokon odposluch po
tvrdil, :le špičkové rozhJ.asov·á produkcie vznikajú najmä 
v tímovej práci, pri kto rej zv5'šená kritičnosť je v har
monickom súLade s angažovanou tvorivou aktivitou 
a profesionálnou rozhlasovou dôkladnosťou. 

Na dobre j t echn icke j úrovni boli spracované repor
t6lne zábery " Ich zvuková vyváženosť so štúdiovým 
Dahr6vanlm. Dômyselná práca sa ukázala aj vo využi
VID! archlvnvch materiálov a ich začleneni do relácie 
)l at61e 1 D"ml - F. K. Veselý (red. Zd. C6n 1. Výbornú 
technickú úroveň mali záznamy zborových skladieb. po
u!llé vo viacerých reláciách. A skutočne milým prekva
penlm boli vlťazné snlmky. 

III. cenu ziska la rozhla sová satil'ická opera Krém skl·a
datera I. Bázlika na texty T. Janovica a P. Petišku (red. 
M. Markovi i!). Námet je aktuálnou saHrou, namierenou 
proti prežlvajúcemu malomeštiac.tvu, na ktorej sa po
slucháči nielen pobavHI, ale iste aj zamyslel·!. Je to roz
hlasové dielo vystavan~ na zvukovej stránke vrátane 
rôznych efektov. Na rýchle pos unutie deja využlva roz
hlasovú postavu - reportéra, ktorý dopovedá to, čo po· 
slucháči nemôžu vidieť, pričom aj tieto pasáže sú na
plsané vtipne, s humorom. Zvlášť zaujlmaV'á je presved
čivosť muzikantsk·ého cltenia spievaných dialógov a ich 
komediálny až satirický tón. Hudba - melodicky boha-L cenu zlskala stereonah rávka opery Svätopluk od ná- FRANTISEK BRANIS 

~-=~~~~~~~~--~------------~----------~==~ 
Koncerty MDKO v Bratislave 

Je azda zbytočné opätovne charakte
rizovať a vyzdvihovať jedinečný inter
pretačný štýl warchalovcov, ktorých ume
lacké Y9sledky patria k najv!!čšlm pý
cham slovenského koncertného umenia. 
V tejto súvislosti by sme sa mohli tro
obb pozastaviť nad fak tom, ako doká
lf'" ide61na akustika umocniť uine1ecký 
ijlon. Podmienky Zrkadlovej siene Pri
maciálneho paláca s dlhým dozntevanlm 
a zvléčňovanlm tónov .sú pre komornú 
hudbu skutočne ideálnym priestorom. 
Zvukové výslednica je tu plnšia, bohat
lia na alikvóty, a aj pre účinkujúcich 
určite lnšpiratlvnejšia. 

Na koncerte Slovenského komorného 
ercb•tra, uskutočnenom 27. februára 
1984 v rámci koncertov Mestského do
mu kultl:íry a osvety v Bratislave. ( ). V. 
Stulic: Maaahelmské symfónia i!. l 
O •ar; F. Benda: Sinfonla C dur; A. Vl
ttW: Koncert D dur pre gitaru a alé· 
llky; ·r. Carulll: Koncert A dur pre gi
tara 1 sléi!lky; J. Suk: Sere:aéda Es dur, 
ep. 1), spoluúčlnkoval argentlnsky gita-

, rlsta Ernest Bltetti. 
Argentlnsky host sa predstavil v pr

vom rade ako virtuóz s istou dávkou 
tvorivého temperamentu. Disponuje spo
lahllvou pamäťou l pohyblivou techni
kou. V oblasti zvukového vypracovania 
- vo vyrovnanosti jednotlivých hma
toY - sa nám jeho výkon nezdal byt do
konale prepracovaný. Bolo v ňom viac 
spontánneho ako uvedomelého muziclro
vanta. Aj zvukové vypracovanie .orches
tralneho sprievodu zo strany SKO ne
bolo celkom bez rezerv, a lebo presnej
lia povedané, bolo od interpretačného 
ldeAlu čiastočne vzdialené. Bltetti nedo
k6zal celkom udržať llniu tempa, a tak 
mlastaml dochádzalo k miernemu zner
y6zneniu a neopodstatnenému zvlneniu 
tempovej hladiny (napr. pred nástupom 
kadencie v polonézovej časti Carulliho l. 
Gitaru je však s tále pre naše publikum 
atraktlvnym nástrojom a Bitettiho t em
perament dokázal nadchnúť obecenstvo, 
ktoré si vynútilo prldavky. 

V Sukovi sme mohli vychutna ť pravú 
romantickú náladu s jemnými i prud
llml záchvevmi. Spo!ahllvé technické na
ltudovanle, široké spektrum nuansl a do
konalé zváženie jednotlivých zložiek in
terpretécie umocňovalo precltené dotvá·
raDie Sukovej hudby. Sme hrdl, že má
me sQbor, ktorý sa dokáže na takej in
terpretačnej úrovni dostat až k jadru 
budobného obsahu a náležite ho umoc
alf. VLADIM(Ŕ ClžiK 

Neodmysllte!nou súčasťou bratislav
ského koncertného života sa v posled
atcb rokoch stali i organové koncerty , 
u ktorých Ich usporiadate! - MDKO v 
Bratislave, prezentuje okrem zahranič
Dfch hosti aj mladých .~ovenských or
aantstov. Jedným z takýchto koncertov 
bol aj organový recitál )éna Vladimlra 
lllcbllka 5. marca 1984 v Koncertnej 
slenl Slovenskej filharmónie. 

JAn Vladimir Micha lko už dnes patri 
medzi popredné osobnosti našej organa-

vej Interpretácie svojim výrazným talen
tom, ktorý má svoje korene v technic
kej zrucnosti a vyspelosti ako i v mu
zikalita. Tie mu umožňujú l široký dra
maturgický záber jeho koncertného re
pertoáru. Svoj m11rcový organový recitál 
zostavll výlul!ne, 11::! na Rnelnbergerovu 
Sonátu, zo skladieb francúzsltej roman
tickej organovej llteratúry. Okrem už 
spomínanej Sonaty č. 4 Josepha Gabrie
la Rheinbergera odzneli na ňom sklad
by C. Saint-Sal!nsa, Leona Bol!lmanna, 
Jeana Langlaisa a Féllxa Alexandra Guil
manta. Sonáta i!. 4 a mol ). Rheinberge
ra patri medzi skladate!ove ob!úbené or
ganové skladby. Vo svojom romantickom 
po11at1 je vybudovaná predovšetkým so 
zrete!om na vonkajšl efekt, na dyna
ml<:ké a farebné kontrasty, ktoré vyvle
raju nie nato!ko z vnútornej podstaty 
kompozlcte, ako zo zvukovej výstavby -
zvolenej registrácie. V tomto poňatl vy
znela skladba l v naštudovanl J. v. MI
chalku. Vystaval ju na širokých dyna
mických a farebných plochách a to nie
len v rámci jednotlivých časti , a le so 
zrete!om na vyznenie celej skladby. 
Oproti jemnej a zádumčivej 2. časti -
Tempo di moderato pôsobila potom zá
verečná Fuga chromattca a ko grandióz
ne vyvrcholenie, v ktorom sa naplno pre
javila s61istova muzikalita, ale najm!! je
ho zmysel pre tektonickú stavbu Inter
pretovaných diel. Fantáziou farieb by 
s me mohli nazvať Fantáziu op. 101 Ca
milla Saint-Salasa v Michalkovej inter
pretácii. Zo zdanlivo jednoduchého hu
dobného podkladu vystaval dielo hýria
ce farbami predovšetkým vďaka kon
cepčnej registrácii. Z Gotickej suity fran
cúzskeho skladatela a organis tu Leona 
Bol lmanaa, ktorého odborná literatúra 
radi k prúdu novoromantikov, pôsobil 
.,goticky najm!! úvodný chorál. Menuet 
oproti nemu bol zrnitý, snáď až prlllš 
úsečný, 3. čast suity Priere sa vyzna
čovala prlezračnosťou, Toccata ve!kole
posťou. Táto vskutku romantická sklad
ba v Michalkovqm poňal! umožnila pos
lucháčom načrieť v plnej miere do sve
ta organovej hry, odkryť ve!mi jemné 
odtiene farebných a dynamických škál, 
ktoré organ napriek svojej mohutnosti 
poskytuje. Tri gregoriánske parafrázy 
(Troia Paraphrases Grégoriennes ) Jeana 
Langlais-a svojim charakterom naznačili, 
že ich autor pat ri do 20. storočia. Nad 
romantic kou mäkkosťou a lyrlckostou 
melodických llnll v nej vo väčšej mie
re prevláda tvrdšia harmonická llnla, 
ktorO sólista zdOraznil ráznejšlm úde
rom, vyvolávajOclm atmosféru vzdoru. 
V 1. sonáte, op. 42 F. A. Guilmanta vy
stúpila do popredia technická vyspelosť 
Michalkovej hry, predovšetkým skvelá 
práca s pedálom. I ked v interpretácii 
tejto skladby sa prejavilo menš ie zako
llsanle dynamickej hladiny [možno l pri
člnenlm kvality nást ro ja), vyznela ako 
ve!kolepá gradácia celého koncertného 
večera. 

I na poslednom recitáli J. V. Michalka 
sme sa mohli presvedčiť, že Michalko 

patri medzi umelcov, ktor! nenechávajú 
nič na náhodu. Do koncertnej siene vstu
puje s premyslenou dramaturgiou, pre
pracovanostou každého detailu, ale na 
takej úrovni, že hudba, ktorO Interpre
tuje, vyznieva v jeho podani prirodze
ne, bez zbytočnej nabubrelostl. DOver
ne pozná organ, čo mu umožňuje prEid
staviť ho v interpretovaných skladbách 
vždy v plnom lesku. Je typom umelca, 
pt;e,. lttoréha_ hru., •. j~ priamy .kont_akt s 
poslucháčom nevyhnutnosťou pre overe
nie sl správnosti svojich vlastných ume
leckých predstáv, postavených na sym
bióze skladate! - štýl - nástro j - In-
terpret. 

MARTA FOLDEŠOVÄ 

Na druhom marcovom koncerte komor
ného cyklu mal pOvodne vystOpiť ťeský 
klavirista Miroslav _Langer. Ten však 
ochorel a tak sa naskytla prlležitost vy
stúpiť v Bratislave pre jeho krajana Bo
risa Krajného, sólistu Ceskej filharmó
nie. Nemožno povedať, že by moment 
záskoku bolo nejako cltit na jeho vystú
peni ( 13. marca 1984 v Zrkadlovej sieni 
Primaciálneho paláca) . Vyžarovala z ne· 
ho vnútorná istota, rozhodnosť, pevnosť 
Hnil, kultúra tónu, jedinečné ovládanie 
klaviristického remesla vo všetkých pa
rametroch. 

Dramaturgia jeho recitálu sa do pos
ledného taktu zamerala na prlležltost 
Roku českej hudby (Ervin Schulhoff: 
Partita pre klavlr i!. 4 a č. 8; Dlezové 
suita (vf ber - 3. časti) ; Bedflch Sme
tana: Polka es mol, op. 7, l!. 2; Scherzo
polka Fis dur, op. 5; Lousina polka; 
Vzpomlnka na Cechy, op. 12, č. 2; Vzpo
mlnka na Plzeft; Vzpomlnka ua Cechy, 

KONKURZ 

op. 12, i!. l ; Poetické polka As dur; Ze 
ltudentského !Ivota; Vltiizslav Novák: 
Vzpomlnky, op. 6; Bohuslav Martinu: 
Etuda a mol, Polka a mol, Polka F dur .) 
Tým umožnila poslucháčom spoznať via
ceré stl.fánky tvorivého profilu Interpre
ta. Tak v Schulhoffovi predviedol Kraj
ný zmysel pre vyzdvihnutie džezových 
prvkov, pričom vedúci rytmický prvok 

· nijako nezatie11oval prltomnost aj ost.a t
ných., paramQtrov - ,bohatú.. dynamickú 
paletu, v prlpade lyrických miest spev
nú kantilénu, v rýchlych pasážach suve
rénne zdolávanie náročných virtuóznych 
požiadaviek. 

V Krajného Interpretácii Smetanu do
minuje až privysoká miera objektivity. 
Plne rešpektuje požiadavky notového zá
znamu, ťaži zo svojho znamenitého ško
lenia a sám ako tlmočnlk autora stoji 
skromne v úzadl. Jeho agogika je Iba 
miestami zvlnenejšia (napr. v Scherzo
polka op. 5, ale aj v oboch Vzpomlnkach 
na Cechy vo forme polky), nikdy však 
nie jé strohý, akademický. 
Väčšou mierou individuálneho vkladu 

sa vyznačovalo Krajného podanie Nová
kovho cyklu. Z celého programu vyznel 
najzrelšie, na jucelenejšie a fantázljne 
najbohatšie. Podarilo sa mu tu mies 
tami úplne vymanit z disciplinovaného 
nadh!adu (v tom najideálnejšom s lova 
zmysle l a presvedčivo si zamuztclro
vat. 

Charakter štýlu B. Martini'! prinútil in
terpreta opatovne prejsť na citovo zdr
žanlivejšiu a rozvážnejšiu platformu, ale 
pritom výdatne tažlt zo zmyslu pre ži· 
vú, elánom nabitú hru a z vyspelého 
technického zázemia. 

VLADIMIR CIZIK 

Riaditel Slovenského národného divadla v Bratislave vypisuje konkurz na ob-
sadenie volnfch miest v orchestri SND: 

- koncertného majstra l. husll, 
- hráčov na husle, 
- hréi!a na l. flautu, 
- hráčov na bicie nbtroje. • 
Podmienkou prijatia je absolut6rlum VSMU, AMU, )AMU alebo Konz(!rvat6ria. 

Vekové hranica je 35 rokov. Konkurz u koné dňa 14. 5. 1984 o 11,00 hodine 
v budove operY. SND, Bratislava, Gorkého i!. 2. Plsomnl1 liadostl s krátkym llvo
toplsom a opisom praxe posielajte nafneskftr do 25. 4. 1984 na Umeleck6 sprá
vu opery SND Bratislava, Gorkého č. 2, PSC 815 86. Podmienky bud6 oznámené 
uchédzai!om plsomue. Cestovné sa hradl len prijatfm uchédui!om. 
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Niekofko faktov k hudobným dejinám východného Slovenska 
v období klasicizmu 

Ešte stále sa vyskytuje na Slovensku 
dosť miest, ba 1 celých oblast!, o kto
rých hudobnej histórii sa nedoč!tame v 
l!ladnych dejinách hudby. Dôvodom je 
nielen neprebádanost historických doku· 
mentov, ale, l!ial, často Ich zna~ná alebo 
llplná absencia. Povedané sa vzťi!,huje 
aj na oblasť Slovenska, k.torá sa nachá· 
dza na východ od Prešova a Košic. Vla· 
ceré mestá tejto oblasti, napriklad Hu
menné, Michalovce, Trebišov, ~~ Vranov, 
z!skavajd v súčasnom celoslovenskom hu
dobnom l!lvote stále významnejšie posta
venie. O Ich hudobnej minulosti však vie
me iba minimum. 

Za posledné roky sa ml podarilo sú· 
stredU nlekoJko faktov k hudobným de· 
jlnám zmienenej ·Oblasti Slovenska z 18. 
a zo začiatku 19. storočia. Informácie 
z!s);tané preval!ne z kánonlckých vlzltá
cl! sa týkajO hlavne mien výkonných hu
dobn!kov a Inštrumentára. ktorý mali 
hudobnlcl k dispozicii. Velmi ojedinele 
sa možno vyjadriť k sociálnym pome
rom, vzdelanostnej llrovnl hudobnlkov, 
Ich pôvodu a migrácii. Zatial chýbajO 
záznamy o rozsahu, štruktl1re a charakte
re predvádzaného l'epel'toáru. 

Casove najstaršie _fidaje pochádzajt1 z 
roku 1749. Vtedy sl povolali do Hu· 
menného na dekanátnu schôdzu plltnás· 
tlch organistov z okolitých, ale aj vzdla· 
lenejšlch miest a obc!, aby tito uroblll 
"professlonem fidel". K zúčastneným hu
dobnlkom patrili Jakub Martlnovlcs a Jo· 
zef Muslnszky - organisti v Humennom 
a v Michalovciach , tiež Jura j Juraško, 
organista z neďalekých Ohradzan a rov· 
nako funkčne zaraden! Martin Kovács 
z Udavského, Michal Luzslnszky z Dlhé
ho nad Cirochou a Zlgmund Bujdoš zo 
Strál!skeho. Al! zo Stropkova pricesto
val tamojš! organista Imrich Csucskay. 

Z okolia Michaloviec sa do Humenné
h o dostavlll Ján Tokaji, organista v Nlž
nom Hrušove, Pav'ol Olsovszky z Trhoviš· 
ta a Michal Paulay z Budkovlec. 

Z nástupcov Jakuba Marttnovlcsa -
vo funkcii humenského organistu - po
známe menovite až Antona Rakossnylka. 
Rakossnyik mal v roku 1816 na chóre 
humenského kostola k dispozlcll tba 
skromný Inštrumentár: organ s 8 regls· 
traml, 4-reglstrový pozlt!v a 2 tympa
ny. Miesto organistu zastával pravde
podobne dlhši ~as. 

SOčasnlkom A. Rakossnylka bol Jozef 
Sarossy. Vo svojom rodisku - Vranove 
- pracoval ako "ludtmaglst er et can
tor" . Husle, šesť trt1b, dva tympany a or
gan s 9 registrami, ktoré kostol v ča
soch jeho pôsobenia vlastnil, nazna~ujl1, 
že Sarossy pravdepodobne lnterpertoval 
aj vokálno-Inštrumentálne kompozlcle. 
Nevedno, čl tzv. figurálnu hudbu uvá
dzal už a j Anctrej Szla dlk, vranovský 

organista v rokoch okolo polovice 18. 
storočia. 

Rovnakt1 dvojfunkclu, akd zastával vo 
Vranove J. Sarossy, prevzal v roku 1771 
- po smrti svojho predchodcu - v Ml· 
chalovclach Ján Satrapa. Podla spom!
naných archlvnych :>remeňov bol Satra
pa slovenskej národnosti a zverený drad 
za~al vykonávať ako 30-rocný. Ako dlho 
zotrval vo funkciách, nevieme, Je ~!lá
me, že Satrapa mal na chóre farského 
kostola pomerne malý, Iba 6-reglstrový 
organ. O výskyte akýchkolvek Iných hu· 
dobných nástrojov sa nezachovali žiad
ne zmienky. 

Casove nasledujllca Informácia sa vzťa
huje na Juraja Matejfyho, ktorý sa zdr
žiaval najprv v Humennom. Od roku 
1816 pôsobil Matejfy ako michalovský 
kantor a organista. 

K rozvoju hudobného života Trebišova 
prispela aj rehola paullnov. Až do re
foriem Jozefa II. patril treblšovský kostol 
a kláštor tejto reholi. Andrej Paulovlts, 
v roku 1815 kantor a organista zmiene
ného kostola, sa musel uspokojiť len s 
provizórnym organom, ktorého technlc· 
ký stav nebol vyhovujl1ci. 

Iba málo obsažnejšie st1 ~rchlvne. zá
znamy o sabinovských hudobn!koch. V 
Sabinove, ktorý ako jediná zo spom!na
ných lokalit lež! na severozápad od Pre
šova, pôsobil v roku 1775 ako organista 
farského kostola Henrich Fabrici, vtedy 
46-ročný. Jeho nadrladenl ho pokledall 
za dostatočne vzdelaného a spôsobilého 
pre zastávanie miesta kantora. H. Fab
riel ovládal dobre slovenský a nemecký 
jazyk. Ako konštatovali kompetentné t1ra· 
dy., mal v dobrom stave a j školu, zve
renú mu do starostlivosti. Pomocným or
ganistom a kantorom bol v tom čase 
Pavel Schloszer. Okrem Fabrlclho a 
Schloszera sl v roku 1813 mesto a kos
tol vydržiavali ešte ďalšieh pla tených hu
dobn!kov. Boli nimi učitelia národnej 
školy Ján Nahly, Polykarp Nahly a An
fon Schlelnlnger. Funkciu riadlteJa chó· 
ru zverili Stefanovl Llhánovi. Svoju vý
pomoc na hudobných produkciách Iste 
neodmietol ani Andrej Apáthy, organis
ta z neďalekých Okructan. Možno pred
poklada(, že chrámový repertoár uvede
ných platených - a zrejme aj ďalšieh 
neplatených hudobnlkov - zahrňoval l 
rozsiahlejšie vokálno-Inštrumentálne die
la. 

Spoločenské postavenie hudobn!kov a 
zaobchádzanie s nimi zo strany nadria
dených a verejnosti, neboli vždy závide
niahodné. Na druhej strane ale boli sta
novené a prlsne strážené hranice tole
rancie zamestnaneckých a občianskych 
povinnost!. DokazujO to l nasledovné ne
zvyklé záznamy. Prvý pochádza zo sep
tembra 1768 a dokladá sťažnost udavské-

ho farára, ktorý sa ponosoval na farn!
kov, l!e bez pr.fčlny - napriek jeho pro- . 
testom - vyhodlll zo školskej budovy 
organistu a j s jeho rodinou. Dnes al! 
neuverltelne pôsob! druhý záznam z ro· 
ku 1771. Podla neho v obet Trhovište 
bol nielen prepustený zo slul!by miestny 
organista, ale naviac odsddený na 25 pa· 
Uc, ktoré dostal na kostolnom dvore. 
Kedl!e sa nec!tll byť vinný, podal proti 
obl!alobe odvolanie. Ako vldlet rozhodnu
tie stať sa profesionálnym hudobn!kom 
neprlnášalo neproblematlckd a jednodu
chO existenciu. 

V obdob! klasicizmu boli na Slovan· 
sku dvaja hlavn! mecenáši hudobného 
diania: cirkev a š lachta. Z tohto pra· 
vidia sa nevymykalo ani východné Slo· 
vensko. Všetky dosial sOstredené ddaje 
o ~lnnostl m:ganlstov a ostatných me
novaných hudobnlkov, sa viazali na cir
kevné mecenášstvo. 

Dokladom mecenášske] lnlclatlvy vý
chodoslovenskej šlachty - ku ktorej pat
rUl Andrássyovcl, Vécseytovcl, Sztárayov· 
cl, Csákyovcl a ďalš! - v obdob! klasi
cizmu, bola ka pela spišského l!upana, 
grófa Stefana Csákyho v Humennom. Ka
pe.la mála charakter tzv. harmónie. Zdá 
sa, l!e sObor plnil - ako na to upo
zornila A. Hamtáková vo svojej diplomo
veJ práci - tri základné funkcie : hl'a l. 
pri rôznych pr!lel!ltostlach v paláci, pred· 
vádzal vojenskO hudbu a je pravdepo
dobné, l!,e : sa zl1~astňoval aj na sakrál
nych hudobných produkciách. Csákyho 
orchester rozvljal svoju etnnos( v rokoch 
1771-1780. 

Podla zachovaných dokumentov vidieť, 
l!e s oblubou predvádzal tzv. tureckú 
hudbu. Notový arch!v Csákyho "harmó
nie" zahrňoval - podla dobových do
kumentov - 55 partii, 13 koncertov, 12 

sonát a 12 sólových skladieb pre fagot 
Struktllra Interpretovaných skladieb teda 
plne zodpoveda la charakteru sllboru. Akt 
bol profll repertoáru z hladiska zlo
l!enla IQterpretovaných skladateJov, ne
vieme, lebo zachovaný záznam rozsahu 
notových materiálov neobsahuje ddaja 
o skladateJoch. Mol!no predpokladať , le 
ani v tomto sm~re Csákyho !;ldbor nevy· 
bo~ll z platných dobových a terltorlél· 
nych noriem. 

Rozsahom mol!no Csákyho kapefii za. 
radU k typu stredne velkej "harmónie". 
Plne obsadený Csákyho sdbor vyl!adov~ 
dvoch hrá~ov na hoboJ, dvoch klarlne
tlstov, dvoch fagotlstov, dvoch h ornlstov, 
hrá~a na anglický roh a tympanlstu. Ok· 
rem toho obsahoval Inštrumentár sdbo
ru turecké trllby, tri typy plšťallek, 
triangel, turecké mosadzné gule, tambu· 
r!nu a malý a veJký tympan. 

Hudobn!cl Csákyho kapely pochádzali 
zväčša z bUzkeho okolia. Niektor! v!ak 
prišli do slul!leb grófa al! z VIedne a 
z ' ~eských zem!. Z Ciech pochádzal aj 
kapeln!k sfiboru Jozef Spadtny, ktorf 
O~lpkoval predtým päť rokov v Prahe u 
grófa Herberstelna. Z ostatných ~leDO'f 
kapely menovite poznáme nasled9vn!ka 
J. Spadtneho vo funkcii kapeln!ka -
Pavla Sztecza. Sztecz hral tlel! na fa· 
gote. Z ďalšieh hudobn!kov sO známe me· 
ná tamburlnlstu Pavla Wolffa, hobojtsiov 
Jána Paullcku, Michala Pasarszkeho, Vác· 
Java Weissa a Jána Gilczaka a druhého 
fagotlstu Martina Ruslnszkého. Aj hor· 
nlsta Ján Rodovszky bol rodákom z Ctecb. 
Pred pr!chodom do Humenného pOsobll 
u levo~ských jezuitov. Okrem týchto 
t1~1nkovall v kapele Jozef Anton Cser· 
neczky a František Rossy, ktorý por.há· 
dzal tlel! z Viedne. 

DARINA MODiA 

Zoznam i!lenov janli!iarskej kapely ar6fa St. Cdkyho 7 Humennom (Stétny lll'Cbl' 
Prelov) . 

Nad listami Milmláša Schneidra-Trnavského Zoltánovi Kodályovi 
Pri sledovan! kontaktov Zoltána Kodá lya s osobnosťa

mi hudobného života na Slovensku som poukázal na 
listy Zoltána Kodálya M. Schneidrovi-Trnavskému. St1-
časne som konštatoval, že by bolo potrebné analyzovať 
aj korešpondenciu M. Schneidra-Trnavského Zoltánovi 
Kodályovl. Vďaka pani Kodályovej, ktorá dala st1hlas 
k preštudovanlu Schneldrových listov a t1člnnej pomoci 
Uezsl} Legánya, môžem tu stručne charakterizovať lis
ty, ktoré v mnohom doplňujl1 životopis, myslenie a prob
lémy národného umelca M. Schneidra-Trnavského v da-
nom obdob!. · 

Ide o osem rukou p!saných listov (v jazyku maďar
skom) nasledovne datovaných: 24. VIII. 1923, 16. II . 1937, 
27. ll. 1937, 28. VI. 1937, 17. IX. 1937, 16. XII . 1951, 19. 
IX. 1952 a ll. Il. 1958. 

Lis t z roku 1923 sa väčšinou vzťahuje na dojmy z vy
počutej Kodályovej sonáty pre vlolon~elo. Schneider vy
Jadruje nad dielom veJkt1 radost, nešetr! slovami chvály 
a poznamenáva, že po vypočut! množstva komornej hud
by, sonáta na neho zapôsobila osvležujllco. 

Skupina štyroch listov z roku 1937 dokumer.~uje ln
tenz!vnejš! kontakt medzi Schneldrom a Kodályom. Dňa 
2!1. l. 1937 zaslal Kodály svoju skladbu Ave Maria 
Schneidrovl. V liste spom!na mladosť a vyjadruje pre
svedčenie, že raz bude Interpretovaná v Trnave, čo sa 
nepodarilo uskutočniť za študentských čias pre zákaz 
starého pána Matzenauera. 

Schneider odpovedá obš!rnym listom 16. Il. 1937 a ds
kuje za skladbu, ktort1 ako uvádza, už pozná. Nachádza
me tu spomienku na mladosť a vzácne priznanie, že l 
napriek nedostatkom a nepr!jemnostlam, študentské ča
sy boli krásne. Po podrobných spomienkach popisuje 
spolužiakov a p!še aj o svojich zdravotných problémoch. 
Upozorňuje na Pribinov slub, uvádza čas vysielania tej 
to skladby v bratislavskom l'OZhlase a cituje obsah ce
lého diela. V závere lis tu sa pochvalne vyslovuje o diele 
Zoltána Kodá lya Psalmus Hungaricus. 

Kodá ly 21. II. odpovedá. a plše, že Pribinov slub sl 
vypočul. V štýle, forme a obsahu vid! veJký pokrok. 
Zdá sa mu, že dielo sa naozaj vydarilo. 

Schneider v liste z 27. Il. p!še, l!e Kodályova uznan-

!ivá kritika ho naplňa . šťastn!m a priznáva, že sa bál 
jeho hodnotenia. Vllčštna listu Je opäť zameraná nn spo
mienky, spolužiakov zo školy a povzbudivé myšlienky. 
Napr. : ,.Videl som Ta v ~aso.plse Dl.vadel·nO život, po
lctar sa to dd z fotografie iJ.r~tf, mD!lem povedaf, !le mld
deneclcy sa dr!lts/" V závere spom!na svoju rodinu, dob
rú manželku a dcérky. 

Kodályovu odpoved na tento list ešte nepoznáme. 
Môžeme len predpokladať, že plsal tiež o svojich zdra
votných problémoch a prejavil ,záujem o hudobnd vý
chovu v CSR. V Schneldrovom liste zo dňa 28. VI. 1937, 
v úvode ktorého sl pochvaluje liečebné metódy v Karlo
vých Varoch, nachádzame podrobný popis stavu hudob
nej výchovy u nás. Plše o rozš!ren! Battkeho metódy, 
učebných osnovách, Inšpekcii v hudobnej výchove atd. 
Podrobne Informuje o použ!van! solmizačných s lab!k, 
problémoch dur a mol tonlny v Intonácii a pod. Uvá
dza: ,.V dne§nej poSte Ti zasielam n~ekoľlco u~ebnlc. 
V ä~Stncu česk Och. PrU.ožen.d u~ebntca Bo.humJla Cet!lca 
Je u nds velmi rozSire.nd . . . " List je vzácnym dokumen
tom toho, že Schneider mal velkll zásluhu na tom, že 
Kodály sa podrobne zoznámil s hudobnou výchovou a 
u~ebnlcaml u nás. Desatstranový list naozaj poskytol 
Schnetdrovl priestor na op!sanle stavu hudobnej výcho
vy a svojich (ako plše) subjektlvnych skúsenosti, ktoré 
ziska! pri vyučovani spevu. 

Oalšl Schneldrov list zo dňa 17. IX. 1937 sa opllť po
drobne zaoberá problémami zo školských lav!c. Nie 
v dobrom spom!na na niektorých vyučujt1clch, ktor! skOr 
vychovávali odpor k predmetu než preblldzali lásku k ne
mu. Velmi pochvalne sa vyjadruje daleJ o knihe Zoltána 
J<odálya Maďarská ludová hudba. Schneider vyzdvihuje 
najmll Kodályovu snahu zachl'ánlt pOvodnQ madarskt1 
Judovú hudbu. St1časne pripom!na Kodályovl aj k rásu 
slovenských ludových krojov z okolia Trnavy. Vyjadruje 
polutovanie nad tým, že pod rôznymi vplyvmi (vojna, 
kino, šlágre, at d . ) vzťah Ju dl k ludovej trad l eli sa strá

·ca. Oceňuje v tomto smere Kodálya a Bartóka, ktor! ak
tlvne zachraňovali ludovll hudobnO trad!ciu v Maďarsku. 

Oalš! obšlrny list ( 16. XII. 1951) naplsal Schneider po 
štrnástich rokoch. Inšpiráciu k nap!sanlu mu vnukla re-

lácia o Zoltánovi Kodályovi v rozhlase. V liste vyjadruje 
radosť nad Kodályovýml íispechml a jeho dobrým zdra· 
votným s tavom. Zelá mu k n~~;rodeninám všetko najlep· 
šie a dlhý tvorivý vek pre radosť celého kult(irneho sve
ta. Nezabudol poznamenať, že ,.Ty nepatrts len Macia· 
rom, sl aj ndS a najma tOch, s ktorom~ sme volakedy 
spolu chodili po uUc.Jach Trnavy a - užlvaU - atmo
sf~ru nie najhygternckeJSlch tried gymndzla" . Po spo
mienkach na vyučujficlch nasledujll Informácie o matu
ritnom stretnuti a mohutnej výstavbe Trnavy. Nechý!Ja
Jil ani kritické pripomienky na prestavbu trnavského 
divadla . 

V nasledujúcom liste (19. IX. 1952) uvádza, že k OS· 
tatnému listu priložil aj kartu na ktorej boli nov§le, 
pozmenené časti mesta Trnavy. P!še: ,.DtWiw si tu nebol 
a pred.pokJadal som, že Ta predsa len budtí zaujtmll! 
tie ~asN Trnavy, ktor~ sl v mlad-ostJ pochodil." K listu 
tentoraz priložil fotografiu z maturitného stretnutia a pi· 
še, že stretnutie bolo velmi doj!mavé a so s lzami v 
očiach spievali študentsk(i pieseň. Záver listu je nastal· 
glcký a mnohovravný : ,.No a teraz aj s Tebou sa 1/lčtm, 
drahO m6J dobrO prlater, mJlooand pamJaNca naSeJ zla
tej mladosti. Ci Ta eSte niekedy uvJdlm?l" Rozlllčka ako 
keby naposledy. No nestalo sa tak. Nachádzame e~la 
list datovaný ll. II . 1958, teda nlekolko mesiacov pred 
Schnetdrovou smrťou. Krásne p!smo a obsah listu do· 
kumentuje jeho životnO spokojnosť, klud a náladu, kto
rá neustále žiari aj z jeho tvorby. Informuje Kodálya o 
svojej symfón!l a p!še: ,.Naplsal so.m symfóniu. Ak Ta 
UJuflma, m6!leS si ju vy./)OCuf v nedelu tento mesiac, 16. 
dopoludnia o 10.30 lwd. Hrd SymfonickO orchester bra· 
tlslavsk~ho ro.z.Jzlo.su, dlr tgufe Ladlsl'OV Slovdk." 

Vzájomné Informácie o tvorbe, spomienky na mladosť 
a povzbudivé slová do života sil charakteristickými té
mami listov. Nechýba v nich ani žartovný tón a mno!· 
stvo plynulých slovných a vetných preskokov do latin· 
činy, nemčiny a slovenčiny. Prlatelstvo z mladosti zo
s talo do konca života. Práve preto sil tieto listy auten· 
tickým pr!spevkom k llustrovanlu Schneldrovej tvorby 
a života. 

ALEXANDER MELICHBR 


