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Na marsa 10. iubilainého roCnika Bratislavských džezových dn i 1984 
Jubllcjn:f 10. ročntk Bratislavsk:fch dlezov:fch dnt (26.-28. októbra 1984) po· 

kračoval svojim smerovantm a snahami o zachytenie modern:fch hudobn:fch pr6· 
dav v c~ste, na ktor6 jeho usporiada telia a organizátori Slovkoncert, čs. 
umelecká agentCíra, Park kultCíry a oddychu, Cs. rozhlas a Cs. televtzia v Bra· 
tislave - Císpeine vykročili v minul:fch rokoch. 

V dramaturgickej koncepcll 1:ohltoroč
nej natyý.znamnejšej prehlladrky domáce· 
ho l zahraničného džezu na Slovensku 
pr!t!omné freejawové a a.vantgaTdné ten
dencie .niekedy dokonca evoko val! zme
nu názvu podujatia na Boot!sbavské 
.,freejazz.ové" dni. Už pred rokom sme 
konštatoval!, že parn!ltn!o! BOD musia 
pri retrospektfvrn·om poh!ade na Sik·rorn
n é a .,amatérske" začiaJtky •trohto . poduja
Ua s .príjemným prekvapen!rn pozorovať 
ra.st úrovne vedúci k dosiahnutiu medzi. 
národnej reputácie festivalu. V tomto 
duchu srne aj na BOD '84 .prlv!tali ok
rem pr!ťažllvých ~·eprea:entan.tov z kr.aj!n 
každOI'rQčne na festivale zastúpených 1 
výzmamné umelecké osobnosti zo zámo
ria. 

Z domácich súborov . na~vl•ac 7lau ja1a 
Jazz Cellula trúbkára Laca Décziho, pri
čom v jej nOV'Om obsadenf p.rá·vom upú
tal pozomoot Ladislav Déczi ml., ll'ľa júcl 
na bic!ch nálsbrojooh s neobyčaJjným dri
varn. Pr!nosom rhlavne z hladiska dal
šej perspekot!vy .nášho džea:u boJ.o lt.iež 
vy.st.úpenie bootis•l1avského Esprit bandu, 
zdJružujúceho pod veden!m Pa.vla Kozmu 
viacerých posluchárčov konze!'vatória. Až 
na jed.nu výnimku (skladbu z repertoá
ru skupiny Ch!oago ,.Trhe Approach!ng 
Storm" l sa Espr!.t band preds ta.v!l V'last
ným! Sikladbaml v štýle funky ·a jazz 
roc.ku. VV Systém Internacional so svo-

ling a text plesne, s ktorým narába a 
lmpr·ovlzuje vzrušujúcim spôsobom. Vy
chádza pritom z oblasti spir~tuálu a gos
pelu, z !nšplrrá·cle v k·omblnovaných ele
rnenrtoch r.hyth-rn and blues, soulu a 
rooku (so zrejmým V'plyvom R. Gha.rlesa, 
S. WondeM, čl Al la.reaua ) a z čisto 
džezovej orientácie. · 

K v.rcholom pa.vruo vystúpenie skupiny 
Oregon z USA, ktorej synlteUcký pr!stu,p 
využ!vajúcl v rámci tzv. g1oMlnej hud
by rozl!čné pramene z . celého svelta -
nevy.n!rn!!Júc hudbu vážnu a fol<kJór.ne 
prejavy - smeroval ·k náoročmým estetic
kým podnetlom, vyžaduj.úctrn sl od po
sluchá•čov 1p.IIIlé sústredenie. Výrazné me· 
lod!c'ké a harmon1·cké postupy dorová~al! 
neobvy.klé lnš-vrurnentác!e ( Ra·Lph '11owner 
- g!.t'ara, Jdav!·r, sy.n1:·hes1zer, tr-úbka, 
Paul McCandless - hoboj, Uauta, bas
k~arlnet, Gollin Walcot>t - tarbla, per
cussion, slrtaT a Glen Moore - k·oaJitra
bas, flauta). a ko sme to videli n·apr. 
v rlliOV&j sk·Mi'ť!rbe z ·albumu nahraného 
dva dni .pred bmtlslravským •koncertom 
s názvom Number 14 pre gr·amofónovú 
spoločnosť ECM v NSR. Naj·prltažl1vejš1e 
vyzneli duetá R. TowneM a C. Walcot·ta 
l hobojové sóla P. McCan:dlessa, pozome 
odmeňované potleSikorn. 

&rat.l~lavské o becenstv-o by as! nespo
Zllla·lo populáriiiU Julie Driscollovú z vy
stú,pen!a na Bratlrslavskej lýre pred 16 

VystCípenie skupiny Oregon :~; USA 

stroja aj n&typlcké zvukové možnosti. 
Oproti hosťom z NDR sa odlišnými free
}azzovými snahrarnl pr.ezellltovalo Kvarteto 
Petrasa Vllniauskasa z V!lňusu. Sv·o j!rn 
pr!stupom odrážatúc!m súčasné džezové 
orlenrtáde nadY!azalo na minuloročné vy
sttlipen1e Sikuplny Allegro klav!·r!stu N. 
Lev!JlovSikého. V Sty·l'och mlnl·atúre.ch i 
v skladbe s roztorn!·lým názvom .. u ba.b
ky žllo jedno kozlLa<tko" využlll hudob
n!cl vplyvy vážnej hudby sovleffikej a 
zahrranlčnej proveniencie, tarnečnej hud-

r om začal koncert prekvapu júco skla d
bou D. Gillespieh'o Bebop, no d a lej po
knačoval -svojou typi ckou zmesou prvJsov 
rocku, folku a free jazzu v spoJenú s 
inými podnetmi černošskej hudobnosti 
do aktuálneho hudobnéh o výrazu ozna
čovaného raz ako na wave, in okedy ako 
free funk, ti fake j·azz. Fascinoval poslu· 
chäčov úžas ným zmyslom pre ovládanie 
st rhujúcej rrytrnickej ba·térie, ako a j pre
kol1l1Ponovanostou jednotlivých pôsobi
vých úsekov v sklad'bách s porneľ1ne ná-

ATRAKTÍVNE STRETNUTIE S MODERNOSŤOU 

Na biclch nástrojoch hrá Miroslav Sitkowski, člen polllkej skupiny Heavy Metal 
Sextet. 

jimi zahrarničnýml hosťami (S. Hou ben 
z Belgicka. K. Rlsmaes z Nórska a M. 
PLI z z NSR) vyzne l .na.jpôsoblve.jšle až po 
pr!chode speváka Petra Lipu, s kltorým 
uviedol známu s.k ladbu Ch. Coreu s ná· 
zvorn Spain. 

Organizá tor i BOD 1984 mali ur·člté ťaž
kosti so zabezpečovan!m •POJskaj účastri, , 
na.koJko v tomt·o •čase prebiehalo aj var
šavské Jazz Jamboree '84 ( 25.-28. ok
tóbra l. Skupi·na Heavy Metal Sextet však 
pot·v·rd!J.a vysokú úroveň po!Sikého dže
zu a po via·cerých domácich l za:hMnlč
ných úspechoch sa pr edstavila l brati
slavskému publiku svo!'ou modernou 
hudrbou. Jej základy rnrožno nájsť v p.rv
koch swingu a expresie s názvukrn! Jazz 
Messengers, čl skupin W. Shava a W. 
Mars alisa, ale aj prejavov funky. Viac 
sl však z!skal a st.l'hol publikum dalšt 
poJský hos t Stanislaw Sojka - v!taz 
ankety časopisu Jazz forum o najlep
šieho európskeho speváka roku 1983. Vo 
svojom p.rec!tenorn a zanietenom preja
ve kl adie S. Sojka dôraz na ry•tmus, fee-

rokmi v súčasnej Julie Tippettovej, kro
rá prišla •na BOD '84 s Kvarterom svojho 
manžela Keitha Tippetta a zá,padrone
rneckého saxofonistu Petra BrDtzmanna. 
Anglický rnultl!n§trurnentallsta a d!!ea:o
vý experimentätor K. Tlp,pet1: spolu s 
freej·azzovýrn saxofon!slt.orn P. Brômrnran
norn a spevá.čk·ou J. nppeltt-ov.ou sa pred
stavm tm))ll'.ovizovanou produkciou pre
k.rlltujúoou hranice džezu a hranLce hud
by vôbec. Julie Tlppettová využ!vra svoj 
hlas s trojoktávovýrn rozsahom rak-o 1n
§t•rurnentálny n álstro j a popUrlárnej J:aols 
z konca šestdesl•atych rok·ov je už n a 
rn!le vzdialená. Skôr pokračuje v tenrdan
clách európskej a.vantgar.dy, akým! sa 
prezentovala napr. vo vokálnom kvar
te~e Valce v druhej polovici sedemde
siatych rokov. 

Helmut "Joe" Sachse - g-lt<Bra, Man
fred Hering - saxofón a Wolfram Dlx 
- biele nástrroje sa predstavili freeja.z:ZrO
vou Suitou, v ktorej najviac na sebu 
upozornil gitarista H. Sachse pozoruhod
nou sch opnosťou vyťažiť zo svoj-h·o ná -

by l litovského rolklór u, pretavené do 
reči moderného džezového jazyrka. 

Ma!nstreamový charlllk!f·er prevládal v 
produkcii mladej švédskej Sikuplrny Wall, 
v ·ktorej dôležitú úlohu tiež zohrával! 
l·a·tlnskoamerlcké a ·afrloeké rr'litffilcké 
podnety. Po mLnuJ.oročnej ná·všteve ma
darskej g!ta:rovej rkonklávy sme sa z tej
to krajiny dookra.Jl ďalšej tnšt.rumenltač
nej zvláštnosti, spoč!vajúcej v špecific
kom využlrt1 cimbalu ( Kálman Bal ogh) 
a jeh.o začlenenia do rämca elekltrifl.ko· 
vaného džezu, ktorým sa prezentovalo 
z·oskupen!e B, D, ES Collection. Pr!ťaž.Jlvé 
kompoz!cje ·v pod,an! hudobntk·ov, kto
rl nie sú vďaka predchádzajiklrn brati
slavským návštevám nášmu pub!Lku ne
známi [napr. Gyula Babos - glta:ra, 
László Dés - saxofón, Béla Sza.kcsl La· 
katos - kláv·esové ná.stroje a dalšf) tvo
rili potrebný prottpól k predchá.diLajú.
clm vystúpen1am hosťov z NDR a ZSSR. 

Záver BrBJUslavský.ch džezových dnt 
1984 pa.t-rll Ronaldovi Shannonovl Jackso
novi a jeho skupine Decoding Society 
z USA ( Ronald Sha.nnon Jackson - bi
cle nástroje, Vernon Reld - gLtaM, Bru
ce Johns on - basová gl1ara, Eric Pel·
son - altsaxofón, sQpránsaxofón, bary
tónsaxofón a Akba~ Ali - husle). Ro
nald Shunnon Jackson so svojim s(tbo· 

Známy slovenskf trdbkár Laco Décú. 

ročnou konštJrukc lou, z kOO.rej však prýš
t!la obrovská ·a podmaňujúca energia . 
Koncert Rooalda Shannona Jacrksona pa.t
ril n epochybne k vrcholu jubilejného 
10. l'Očn!k.a BOD. Bol a.trl'arkrtlvnym na
hlladnut!m do súčasných sfér, krtorýrn! 
sa uberá moderný džez .mzrnanltýrn! ces· 
tam!. Je potrebné si uvedorn!t, že vply
vy a upl81tňovanle harrnolodickej kon
cepcie O. Colemana (HARmony - ha r
mónia, MOvement - pohyb, meLODY -

. rnelódlra). kt·oré sa premieta jú do tvor
by ameT!ckého git-a ris tu Jam esa Ulrnera , 
čl Ronalda Shannona Jacksona sú len 
jednou z týchto ciest. A je d•obré, že sm e 
ju v Bratislave mali mo-žn ost spoznať. 

Verme, že ani nasledujúce ročnlky 
Bratislavs kých džezových dni priazni v
cov dže.zu nesklamú, zachova jú si a t·r i
búty súčasnosti a modernosti hud.ol>ných 
prejavov v na jrozrnanitejšej podobe n 
svo1ou kvalltou pritia.hnu do zaplnených 
koncer-tných sál d·alš!ch záu jemcov. Zás
lužné by tiež do budúcnosti bolo, aby 
sa džez rozš!a•!l z B.ratlslavy aj do iných 
s lovenských miest a aby a ni v naš om 
hla'l.'nom meste nebol! Bratislavs ké dže
zové dni v priebehu roka osamelým dže
zov9rn svia tk om a vlastne o jedinelou pr .!
ležitosťou na s tretnutie s nim. 

BRANISLAV SLYSKO 

Sll l lllkv : C::.Th 
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• SLAVNOSTNt OOOVZDAVANIE CIEN ZSS, SHF 

A CESTN'i'CH PLAKIET BHS sa uskutočnilo v Medll
národný deň hudby 1. októbra 1984 na kon.certe v rámci 
festivalu Bratislavské hudobné slávnosti. Ceny ZSS 1a 
vynlkajácu hudobná tvorbu v roku 1983 1Ukall: Hanul 
Domanský za Symfóniu pre orchester, venovan6 60. vý
ročiu KSC, Igor Bázllk za rozhlasová komická operu 
Krém a za osobité umelecké stvárnenie sáčasnej tema
tiky v oblasti ,populbnej hudby, Milan Teleckf za dlho
ročná z6valná umelecká činnosť v Slovanskom kVJr
tete a za uvádzanie pôvodnej violovej llterat·6ry a 
dr. Ľuba Ballové, CSc., za knihu Tototn~st a podob
nosť melódU a 1a dlhoročný výskum v oblasti robotnlc
kych hudobných spolkov na Slovensku. Slovenský hu
dobný fond udelil cenu Jána Levoslava Bellu za rok 
1983 jurajovi Hatrfkovl za sonátu Ponorená hudbe pre 
soprán, sólové husle a 12 sláčikových nástrojov. Cenu 
Frica Kafendu dostala Elena Hollčkov6 za angalovan6 
Interpretáciu sáčasnej slovenskej hudobnej tvorby. Cest
né plakety BHS Za zásluhy o rozvoj festivalu udellli 
národným umelcom Alexandrovi Moyzesovl a Eugenovi 
Suchoňovl, zaslálllému umelcovi Jurajovi Haluzlckému 
a trom orchestrom - Leningradskej filharmónii, Slovan
skej filharmónii a Symfonickému orchestru Cs. roshla
su v Bratislave. 

• V EMPlROVOM DIVADLE V HLOHOVCI sa konala 
6.-19. septembra 1984 výstava hudobných nástrojov. 
Trnavský okres tak dos1al molnosť oboznámiť sa s ce
lou lkélou nástrojov, ktoré sd l vo svete vysoko hod
notené. Výstava lnäplrovala aj mnohých rodičov, aby 
uvalovall o systematlckejilom hudobnom vzdelani svojich 
deti. Hlohovské divadlo je unikátnym kultárnym mies
tom. Výstava len potvrdila, le by tam mohli byt i d'al
ille výstavy, čo by zvýilllo záujem miestnych ludf a tu
ristov o táto kulttírnu lokalitu a podporilo ambfcle 
hlohovských funkcionárov. 

• V'i'CHOVNt KONCERTY. Ľudové lkola umenia na 
Brigádnickej ul. i!. 2 v Koliciach patri medzi najmlad
lie hudobné lkoly. Pôsobia na nej prevalne mladi uči
telia v troch odboroch: hudobnom, tanečnom a literár
no-dramatickom. Vletel učitelia na čele s rladitelom 
J. Novotným sa snalla, ·aby lkolu navltevovali predovlet
kým liaci, ktor( majá pre táto záujmová činnost pred
poklady. Preto ui!itella robia prieskum na materských 
lkolách, aby tieto detské talenty čo najskôr podchytili. 
Kaldý mesiac organizujtí výchovné koncerty pre ma
lých poslucháčov - vidy z iných materských lkôl. Sna
lia sa pribllllť hudbu deťom a podať ju i!o najprlstup
nejilou formou. Napriklad foi'JDou hudobnej rozprá'Vky, 
hádanky a pod. To, le sa výber detských talentov ta
kýmto s.pôsobom osvedčil , ukazuje akutočnost, le aj 
d'allle ĽSU sl zvolili "výberov6 taktiku" formou vý
chovného koncertu. -EM-e 30. V'i'ROCIE ÚMRTIA FRANTISKA BABUSKA, slo
venského skladatera, dirigenta a organizátora koncertné
ho livota v Bratislave sme si pripomenuli 13. októbra 
1984. Cel:f svoj livot i vietky svoje ualenia aeslltne 
a v plnej miere obetoval rozvoju slovenského kon
certného umenia. jeho značné zásluhy na tomto poll -
či ul ako skladatera, dirigenta, precomlka rozhlasu ale
bo organizátora pravidelných verejných koncertov v 
Bratislave, na ktoré mohla 6spelne nadviazať svoju kon
certn6 i!innosť zai!lnajtíca Slovenské filharmónia - do
teraz neboli plne zhodnotené slovenskou hudobnou his
toriografiou. Dáfame vlak, le bllllace sa 80. výročie 
narodenia (5. XI. 1985) podnieti i nalich hudobných ved
cov, oby sa blllilie o komplexnejlle saobera.Ji llvotom 
a dielom tohto vzácneho človeka a velkého umelca, 
ktorý nás opustil ani nie 49-ročný dňa 13. X. 19!14. 

• BRATISLAVSKl KONZERVATORISTI V ZAHRANICl. 
Počas tohtoročných prázdnin poslucháči Konzenatória 
v Bratislave I. Sahllcová, K. Drobná, ·B. Magdolenori, 
). Bartol, I. Wagner a V. Sirota uavltlvlli spolu 1 dele
gáciou mesta Bratislavy Flnsko a koncertne tu vysttiplll. 
Huslistky I. Skenderové a A. Fecková absolvovali letné 
stretnutie hnutia Hudobnej mládele v maďarskom Nylr
bétore. Účinkovali v komornom orchestri, pedagogicky 
sa im venoval sovietsky huslista S. M. Kunakov. 

• MEDZINARODN'i' FESTIVAL AKADEMICKfCH ZBO
ROV. V Pardubiciach organizuj6 v určitfch časowfch 
odstupoch festival, ktorý vyhlasuje MS CSR a sáltlta 
preberajá vidy obaja ministri kultáry. Festival mA dob
rý zvuk i v zahranič(. Styri posledné septembrové dni 
t. r . lili Pardubice v znamen( tfchto slhnostf a privlta-
11 okrem viacerých domácich spevokolov l partnerské 
telesá zo Spanielska, ZSSR, NDR a BĽR. Patri k poli
tfvnym rysom tohto mesta, le bohato rozvfja avoju krul
t6ru. Dokazuje to i starostlivosť o pamiatky, zriadenie 
najmladlieho konzenatória v CSSR l velkf d6ra1 na 
névitemosť koncertov. 

• PREMIERA NOVf:HO SLOVENSKf:HO DIELA V NDR. 
V Dráld'anoch u,viedlo 20. okt6bra 1984 Kvinteto R. 
Schumanna premiéru nového diela Kla'Vfrneho kvinteta 
Ouilana Mal'ltlnl!eka - za osobnej prftomnosti autora. 
Komorný s6bor z . NDR sl a skladatera dielo nlelanle 
objednal, ale po áspelnom uveden( ho zaradil aj do 
svojho stáleho reper.toéru. 

• ĽSU V STUPAVE JUBILUJE. Slávnostným koncer
tom a slávnostným zasadnutfm pedagogickej rady l . 48-
cembra 1984 sl Ľudové ikola umenia v Stupave pripo
menie 25 rokov svojej existencie. fej začiatky spedaj6 
do roku 1959, lkedy mala len huclobnf !Odbor s 3 vyača
j6cimi a 40 liekmi. Postupne sa ilkQla rozllrovala o od
bor tanei!ný ( r. 1967), liter6rno-dl'amatlcký ( 1973) a 
výtvarný ( 1975). V s6i!asnosti je ĽSU v Stupave plne 
organizovaná a zamestné.va 16 interných a externfch 
pracovnikov na čele s riaditelom lkoly Petrom Drlič
kom, b:fvalfm absolventom bratislavskej Vysokej lkoly 
mázických umeni. O vyučovanie vo viletkých ltyroch 
odboroch je velký záujem; lkolu dnes navltevuje 390 
tlakov, a to nielen zo Stupavy, ale aj zo spAdovfch 
obet Stupavská ĽSU pestuje drulbu s maďarskou hu
dobnou ilk,olou z Mosonmagyaróvé'ru, s ktorou sl pravi
delne v rámci metodických dni a k>()ncertov upevňulá 
:ontakty, vymleňa.já skásenosti i pozna·tky. ĽSU sa sa

péja do kultárneho diania v obci pravidelnými koncert
mi liekov i učiterov, vysiela liakov na s6ťale (mimo
riadne 6apeiný bol uplynulý ilkolskf rok najmä v od
bore hudobnom a výtvarnom). Akrtivitu a angalovan6 
činnosť lkoly potvrdzuje aj fakt, le 3 členovia peda
gogického zboru sa podiefajá z poverenia MS SSR na 
tvorbe dočasných ui!ebn:fch osn.ov a metodických prfru
i!iek pre SSR. 

25 OKO O B E Ý H NIT 
VznLk a exJstencta ka!tectry hudobnB!j v~chovy sa vla

že k v.znl·ku nOJVoz.alooen~ch ,pedagogtck~ch ·1n~tLttítov, 
na ktor~ch sa od <rok·u 1959 .vysokošlrolsky vzdelávall 
učlitella. V ltollllto ll'Oitu v.zndkol in!Jt!tťit aj v Nitre. Peda
goglck~ inštitú;t - škola nového typu - mal byt zé
kladom s nov~ml f-ormami prá,ce pre budllc!ch učltelav. 

Katedra hudobnej výchovy .patr11a med~ šest kate
dier, ktoré sa ;podlelal1 1111a vysokoškolskej ·prlpMve uči
.telov .pre 1.-5. ročnlk a 6.-9. ročnlk 2ák!adn~ch deväť· 
roČID~oh škôl. Hudobná v~chow bol~ súč.astou ·spoloč
ného základu .pre NšetJt~ch posluchá•čov Pl tpočas dvoch 
.rokiov. Potom st ·poslucháči študuj.ll·cl 111očnlky 6-9 vo-
1111 §peci:al12ádu, ktorá sa š~udova.Ja v nasledujlloich 
trOijl~omb~nácláoo: slovensk)jäzy.k - dejepis - hudob
ná v~ohO\IIa alebo rus.k~ jazy.k - zemepis - hu•d,obná 
v~chov.a. Celikové §t11<11um na odbore tl'IValo 4 roky. Stú
dium ,pre 1.-4. ročnlk 3 roky. Av§alk v ·l'lokoch 1964-65 
prichádza k v~znamnejšlm zmenám, 'tro japrobácle sa 
ružU! na dvo~robácie. Hudobná v~chava sa spá.jalla 
so slove:nsk~m jazy.kom, ruSik~m tMyJtom a matema
Ulrou. Pedagog1ck~ l.nš1~l'1l•t 'Premenovall na Pedagogickú 
falrultu. 

V zač!M:koch existencie bola katedra h·udobnej výcho
vy ·obsadená k ádrove väčšinou pedagógmi z 'Pedagoglc
k~ch §kôl a zá.Jcla.dn~ch .škOl. Celk'()Ve t>ôsobllo na ka
.te<We ·Päť členov ,pod vedenlm Ruženy Polónywvej. Ka 
tedra mala \"tady dve \IIČebne a dve .pr.acovne. 

V priebehu .prv~ch des181!1ch rokov sa zai!ala mganlzo
v·ať aj člnll/ost ·~r1lf.kov. V !l'oku 1960-61 sa 7íB.Jož111 spe-. 
vácke .súbory slovenského a macfia'l'Ského oddelenia a rv 
dalšloh .l"oktich li.nštrumentállny sd bor ( 1961-62). sláč'lko
vé k.va·rt·eto (1002-83), Iudová hud•ba (1962-63) a men
šie orchestre. Sll·bory mnohOikrM vystUJPOIVall, mzvljali 
bohatú ôinnosť a z!skall mnohé ocenenia, 116jmä v ro
koch 1966-1969. Nemožno nBS>pom8IIl1lť aspoň nlek.toré 
poduJa~la - naprtklad 13. IV. 1961 usporiadala Jtateda'a 
Hv celovečern~ koncert prd prlležlltosH 40. v~ročia za
loženla KSC ; verejn~ kcmcent z diel nárr. um. Eugena 
Suchoňa v ll'dku 1965; ce!Ó9liovansk<ú konferenciu pre 
vyučujúcich hli8:SIOVI1 vý<:>hovu na PF; Cs. rtelevlzia v Bra
UsJ.IWe vysielala z PF 'V Nitre nlakolko prenosov, na 
ktor~ch sa hudobným programom .podtele la ktatedra Hv 
(1965, 1966i. 

V šk. roku 1965-66 prew:al vedeni~ katedry 2lilámy 
praooV!nl•k v oblasrtll hudobnej v~chovy PhDr. V1llam 
Fedor, CSc. V tejto funkC'11 rostal M dio roku 1978 a po
čas tohlto obdobia, samorzrejme, aj predt~m. ,publi!koval 
mnohé rv~znamné články a učebnlée. Po jeho odchode 
dio dôchodku vedenie k61ted·ry .prevzal PhDr. ·Peter Ku
ruc. Velkým prloosom ·pre činnosť •katedlľy bol v .r·oku 
1979 prlchod doc. PhDr. Ladlsla.v.a BurJ.asa, CSc. do 
funkcie vedúceho ·ka1:ed,ry, Za jaho existencie sa úspeš· 
ne ·r.ozvl.jaH na·jmä ·vedeclkov~sku.mná činnost, ako a·j od
born~ ·l"ast k;aJtedry. Doc. PhDr. Ladlslaw Bwrlas, CSc. 
p.rednlesol 3. IX. 1979 hlavn~ referát na konferencii ,,Pe
dagogická tntel'lpretácla .hl\ldnbného diela". Konferencia 
bol'a ureená pre pracovllllílwv hudobn~ch katedier všet
k~ch .typov vysok~ch škô~ na Slovensku a pre hudob· 
n~ch metodlil:ov. V roku 1980 bol·a úspe§ne obhájená 
.prvá tlmová výskumná úloha RS-24/2 .,ObsaJt 11 metódy 

Jubileum r 
~rl skúmani hudobných 

dejin zvyčajne f!gur;ujll 
~ba m~ná umelcov: skl•a
da.telov, IIllta~Vretov, te
Iles. Spravidla sa zabúda 
na Iudl stojacich v .po
zad!, no majt\ctch pri
tom na .pulzácll hudobné
ho života .rozhodutúci 
podiel. Plre vystúpenia 
umelcov musi na jpl'V 
niekto prtpravlf :pôdu, 
dokonc a velakráot kon

cer.ty .prebojovať, s .rizikom návštevllllckeho neúspechu 
na bedrách. .Potom v!!et'ko organl.:líačne l propagačne 
pripraviť, za.bezpeč!f nespočellné drobnosti. Tam, kde 
t.altú.to osobnost majú, čoskoro sa lto pozná n.a itVIa.n
tlte, ale 1 kvalite koncsntn~ch podu:ja.tl. 

Košice mal! štastie na osobnost dr. Ladislava Olek-
16ka. Košick~ hudobný IŽWO.t bol .po dlhé roky neroz· 

· lučne spät~ s či:nnosťou >tohto nadšeného orgBliliZétora 
a s~utočného· .,fanúšika" hudobného umenia. Rovna1!:o 
dnes, hoci je už v dôchodku, pre)av.uje nezmenšanú 
ak·tlvttu, 1 ked' prednedáiVIIlom osláv11 v plnom zdravi 
a svle!ostl! svoiu sedemdeslatJtu. Toto jubileum je vl
tanou prlležttostou ;pr.JpomenAlt prácu člove-ka, ·kitorý , v 
rokoch po osloboden! v~znarmnou miel'ou priam budo
vatel'Sky sa vJtlln11 do .rodl·acaho sa koncertného života 
Košic. Obeti!Wo 111 nezištne zasahoval všade, kde bolo 
treba pomOcť; aktivizoval umelcov, .nadväzoval cenné 
kontakt~ uvá<lzal k•ošlck~ch umelcov na v~znamné pó
diá, poz9Val do Koš!c vzácne umelec·ké osobnosti. Navy
še sa staral o zadováženl:e kvaMtln~oh ·koncertn~ch kla
vírov, o ná·bo.r ná.vš.tevnl•kov a ltislce delšlch <veci, súva
slaclch s usporlatdanlm koncertov - od .plag.4tov, uby
tovlldlla umelcov a! po kyttlce. 

Dr. Olek.Uk vy!!tudoval pOvodne ·právo, a le svojej pro
fesii sa vsnnva1 ~ba k•rátko. VIac ho prifaJtovala oblast 
umenia, predovšetk~m hud.by. Po amatérskycb začiat

koch dostáw .poverenle viest organidciu hudobného 
života v Košlclaoh na.~pl'v na •pOde HudobneJ a artlstlc· 
kej llstredne, patom PI Parku kultll·ry ·a O'ddychu a na
pakon - až do odchodu na odpoclnok - dal svoje 
bohaté S/k.úsenootl k dtspozlcll Státnej fll.harmó.nli. ver
k~m pomocnlkom dor. Olekšá.ka bol jaho širok~ .roohlad 
a jazykové zmlostl. Na Olekšá·kovu ochot.u, pohot.o.vost, 
ná.pad!tost, v~nlmollné OlľganliZátorské schopnost!, ale l 
humor a večne doibrt\ niHadu, s ktor~ml preklenul mno
·hé k·rlt!oké situácie, sl d·nes spomlnajú desiatky umel
cov. S vďakou sl ho však prlpomlnarj\1 a1j mnoh! náv
štev.nlcl koncertov, ·krorým ukézal .cest.u do konc entnej 
siene a vlastnwn nadšenlm priam vtiahol do ok·ruhu ctl 
terov hudobnéhó umen ia. ROMAN SKREPEK 

svetonázorovej v~ohovy v predmete hudobná <v~chova 
na školách I. cyklu". 

Za pOsobeni'a doc. PhDr. Ladislava BUll' lasa, CSc. za- · 
čaJa k·llltedra spolupracovať s Vedeckov~skumn~m pra
coviskom li·terámej komunikácie a experimentál-nej me· 
todLky ·pri PF v Nitre. Katedra hudobnej výchovy nad
viazala na v.zostu.pnú .tendenciu z kronca sedemdesi·B
tych rokov a nástupom novéhio vedúceho >k·a tedry J.oze
fa Vareša, CSc. v •roku 1980 r~vljala sa i n ada lB'j ve
deckov~skumná činnosť a ·Odborný rast pra•covnl·kov. 

V sú;časnosti .pracuje na 1k8Jtedre 19 učLtel·ov a dvaja 
nepedagoglc•kl pMoovnlcl. Hl81Vnou úlohou katedJry Je 
vyc~ovávat odbome, polltlcky a moráJne pripravených 
učllteiov hudobnej v~chQIVy p,re zá.klladné a stredné ško
ly. Po ,prestavbe učitelského §túdla v roku 1976 katedra 
Hv .pripr&vuje učUelov hudobnej v~chovy v piatich oroč
nlkoch štúdia v aprobáciách s }azykom slovenským a 
rusk~m. Poslucháči š.tudujú niekltoré také discipllny, kto
ré sa ·predt~m na katedre nevyučoval1 (napr. hud.obná 
sociológia, estatlk·a, hudba pre deti a mládež). V~učba 
Hv sa koná v modern~ch semLnáornych miestnostiach, 
vybaven~ch modernou didaktickou !technikou. V súčas
nosti sa tiež "' jednej z nich reallzwje Tematické úloha, 
zamara:ná IJll8 celkovll modemlzáctu. 

Vedeokový6kumná činnost pl"acov.nfkov sa člen! na ·rie
šenie dvoch .vý6kumn~ch ú;IJoh: l. č. VIII-8-7/01-3 Recep-

. cLa a lnter.pretácia •hudob.nébo diela a hudobné vzdela
nie, 2. ~. VIII-10-3/2-05/2 Upl·wtne.nle absolve111tov hudob
nej v~chovy ·pedagoglck~oh tiak·últ v praxi. Zapojen·osť 
pracovnlk·ov do riešenia v~skumn~oh ·úloh je 100-per
centná, preclpokladáme v roku 1985 úspešné obhájenie. 

Katedra v •súvJslostl s vedec~ov~skurnnou činnosťou 
venuje velkú 1pozornost štude.n•tom v •rámci študellltskej 
vedeckej odbornej :činnost·!. Tát·o ·čiorntosf ·sa orientuje 
jednak na hudobnú lrutenpretáciu, jedna·k na riešenie 
teOO'etlckýoh p~Oiblémov. 

úspešnú činnost vyvlja fol·klórny sl1boT Ponttran, lau
reát Strá~nlce '84 a držltel 3. ceny folklómej súťaže 
vysokoškolsk~ch súborov 'VO Zvolene. Na kllltedre pra
cuje tiež m1e.§an~ spevácky xbor, ktor~ sa podiei·a na 
spoločenských •vysWpeniach fa ku11ty. 

Oielavadooná činnost katedlry a .jej praco~nf.k·ov umož
ňuje absolventom hudobnej v~chovy na PF v Ni•t•re zis
kat vzdelanie pre úspešné zaradenie d.o pedagogickej 
praxe n a základn~oh a stll'edn~ch školách , ako i do d al
šej vedeckej práce. Cienovla katedry svo jou angažova
nou po!Lt1Ck()u, pedagogickou a vedeckou •PTácou sa 
11spe§ne podlel·ajú v :rálmcl f,akui>ty l mimo nej n a 
real1zácll ú;ioh ďalšieho roZIV·Oja československej v~chov
no-v.zdelávaceJ ·Sústavy. 

Za 25 .rokov svojej čln:nostl! má Ped·a·goglcká fa.kul·ta 
v Nlltre pl'li prlprave učltelov u!Ž znaOné .skúsenosti. Tieto 
sú v~choditsk()m pre ant1cLpéciu v9V1oja metód, obsah.u 
hudobnej v~chovy do budúcnosti. Touto problema:tUkou 
v zmysle optlmali'Zácle hudobnej v~chovy zaoberal·B sa 
vedecká .konferencia na ltém.u .,Hudba, hudobná výcho
va a hudobné vzdelanie <v 'J)rocese formovanl·a ved,omla 
socialistického človeka", ktOiľá sa k·onaJa 6.-8. novem
lml 1964 na Pedagoglc.ke.j fakulte v Nitre, za účasti po
·predných vedec-k~ch a umeleck~ch pracovnikov z cel~j 
našej vJ.asti. MARIA ZVADOVA 

23. akustická 
k ferencia 

V dňlooh 2.-4. 10. 1984 sa konala v Cesk~ch Budi!
jovlclach 23. akustické ko.nferencia, tematlc.ky zameraná 
na úl-ohu .reči a .h:udlby v fiV!otnom prostred!. Konferen
cl>B, org•anlzovaná CSVTS, Cesk~m ústredn~m v~borom 
kom~tétu ipll'e žiiVotné ·prosbredie, Akustickou Jtom.lsiou 
CSAV, Ceskosl:orvenskou leká'l'sk·ou spoločnosťou a da l
šlml spoLočnosťami a ústa .vmi, je a kciou s medzinárod
m>U účBJStou (NDR, NSR, ZSSR. CSSR, BĽR, PĽR, MĽR, 
Rakúsko, Svédsko, Holandsko, V. Br.Ltámla, Fll'ano úz
slto ... ). Ok!rem našich odboonLkov v obliBJStl ·akustiky, 
ako SadiAček, Me1ka , Syrov~. sa :konferencie zúčastll'llli 
1 M'ké osobnost! ako Sunrdberg, Porvenkov, WogMm, 
]assem, Bowsher, Rakowsk1, Kllnke, Kohlrausch. 

V rozpliltl troch dni prebiehali sútasne tri sekcie: fy
ziologická akusH.ka a psychoakustDka, hudJobná a.kustl 
ka a ~referáty 2 ďalšieh oblasti Blkustiky. Fyzlol.oglcká 
akusllika a psydhoakustika s a ,zaoberal! fyziológiou s lu
chu, prlestoro.vým .poču.tlm, •pouka zoval1 na prlčiny zhor
šovania sluchu, !pl'e:z&ntoval1 nov~ cen~rá~ne sluchové 
1esty, •hl8idall att.lbúty •posluchu živej budiby v sálach, 
hodnotm psych.oa.kustické experimenty a meracie me
tódy použlva.n é v psychológH. Hudobná arkusti·k·B sa 
orientova la na rukustlku treč1, v ktorej sa ,prlspev.ky zao
bera.JI otá·zkami skúmania reči. vztah>ml subjek•tlivneh·o 
hodnotenia a fyz.Lkálneho od'ha:du hJ.aosltooti reči atd., 
a na aku'Sltvku hu.dobn9ch (dyC'hov~ch a slá>čllcov~ch l ná
strojov, na otáizky objekUvneho hodnotenia kvaHoty ná
strojo.v, na vzťahy medzi 'intenpretá:ciou a vnlmanlrn. 
•tm. na 'VZfBJhy medzi fyz~kálno-a.kustlcký<m a senzo
rlc~o-ak.ustlckým hodnotenlm. Odznel1 1 Jprlspevky za
merané na muzldmterapiu. n a využtt!e .počl.bačovej tech
niky pri vý!Sk>ume; ex.perLmentá1nymJ výsledkami sa do
kumentovala dOležlltost medz!()d·borových vzf.aho.v medl
clny a .akustiky. ZaujlmaiVá bola - na.mä pre teohnlc
ky ·orlentov81Dých a kustLkov - pred:ná~koa prof. B. No
votného, primé·rla Kvarteta mesta Pďahy, .ktlorého teo
retlck~ pr!s,pavO>k ,.P.roblematlk·a Intonácie •na slá.člko
v~ch nástrojoch" ·vyúSitU pr.iamo v ipraktickú aplLkáclu 
v~sledkav spojenú s huslovým reclotéJom. 

Poľ\a:tlm akusrtLky ako komplex·u dlosclplln sp!!t9oh ln
tel'dlscipUnár nyrni w:tahmi s lln~ml vedeok~ml obLasťa 
mi vedel úspešne oboha,uii svojimi čiastkovými prlspev
kaml dotera.j§Je 1poznMky o da•lšie v~sledky. Potvrdila sa 
myšlienka, že l•ntet'dlscipllná.nne v.zf'Bhy sú nevyhnutnou 
sllčastou bádania. Prlnosom boli i odborné d·Lskusle, 
ktoré pomohLI vyjasniť niektoré problémy, súst·redLll po
zornosť !11:8 otázky vymedzenia dalš!ch clelov, .nastolili 
nové .problémoNé okrillhy a h~potézy. Toto stretll'liutle 
akust!k·ov poct,por~lo i nadvä.zov·&nle už·šlch pracorvn9ch 
kontaktov medzi jednotl!,v~ml akusltlok~mi centrami. 

VytvOiľenlm da1š!ch praco.V'n~ch koncepcii a tematlc 
kým zameranlm 24. akust1okej konferencie na priestoru · 
vú a stavebnú a.kust>Lku sa tá.to akcia s tal!! podneton1 
pre d.alšte bádanie zamerané na pr11x. 

MILADA HLAVACKOVA 



HI~TORICK:E ORGANY NA SLOVENSKU 
·' Obnovený Saškov organ v Cerovej 

V Cerovej, okres Senica, stoji najstarši, bez väč
šieh ziiiiien zachovaný organ Martina Sailku z B.re-
7.ovej. Objednali ho roku la3a, kedy post&vlll v 
kostole nový chór, s touto dlspozlclou: 

l. P-rincipal 

2. Kvinta 
3. Oktá111a 
4. Superoktá!Va 
5. Mix tura 5 x 
6. Flauta mln()lr 
7. Flauta major 

a· zdvojený 'Od h" s počtom a5 
pišťal. C-Gs drevo 
2 2/3' 54 pišťal 
4' zdvojená, 10a pišťal 
2' 
2' 270 •Pišťal 
4' kovový kryt, 54 pišťal 

a· drevený kry.t, od ·b0 zdvojený 
TOdom a• FI. otv. 

8. Saliclnal 8' 
Manuálová/super-s;po jka od c1 

9. Ok.tavbas a• 
l O. Subba.s 16' 

je za u jlmavé, že ·tento nástroj mal chromatické 
velké oktávy nielen v manuáli, ale aj v pedáll, 
hoci Šaškovci stavali krá.tke pedále ešte aj 'V 60-
tych rokoch 19. storočia. 

Medzi dNO!jicou symet.ri<Ckých sk•rli\ C- a Cs
s trany, pozostávajúcich z vnútornej, vyššej, von
kajšej nižše j veže a z úzkeho spojovacieho •pofa. 
bol vzadu vstavaný hracl pult. V okra jových ve
'Žiach vidlme ešte asymetr·lcké drapérie. Vrchol 
s krli\ spája reliéf so znakom patronátne! rodiny 
Motešických, ma jitefom niekdajšieho Korlátskeho 
panstva. 

Nebol to prvý nástroj v Cerovej. Ked v ll"MU 
1792 zakúpili s tarý, 5-iľegist.l'ový •organček z kos.to
la 111 Os us kom, zapla-tolli zaň 35 zl. Za •prenesenie 
a opr.avu zapla.till trnavskému organárov·i Va
lentlnovi Arnoldovi 15 zl. v hotovosti a za 5 zl. 
m u pridali pôvodný pozltlv. Nový organ sMvali 
šaško a dvaja pomocnlci počas 10 týždľlov v L'O· 
ku 1a39. Organ stál 1750 zl.; jozef Krupa dostal 
2<1 malo vanle skrine 247 zl. Roku 1903 ju prema
l ova! Anton Breska zo Senice. 

V le1e L'Oku 1934 dall -or-gan dôkl<adne 01pravlt. 
Nitriansky organár O.· Važanský dodal nový, sa
mostatný hrnci stôl pred organ, ·ktorý posunuli 
dozadu, no:vé mechy a register Kv-In tu 2 2/3' na 
hradil novou Gambou a·. Práce stáli ll 000,- Kčs. 

Pri zemetMsenl v decembri 'rok.u 1967 vypadlo 
vi-ac prospektových pišťal, ktoré &a s tali obeťo.u 
deti. Ked namiesto opravy zakúpili začiatkom 70-
tych rokov nášhq sroročia elektrofónium, chált· 
cal šaškov organ dalej, IBž - vďaka tera:jšiemu 
správcovi kostOIIII - organ obnovil O.kresný opOd· 
ni•k služieb v Kutnej Hore pod •veden lm Jan a Ku
bátlft. Renovovala sa aj pOv·odná dispozlcia a or
gan kola<tJd:ovalt l. ok.tóbr-a 19a2. Kurbá.tovcl <l•O· 
dali 244 nCJIVých pišťal, z toho 17 d-revených. -Mix
t(íru, zredukovanú -na 2 rady, vybudovaloi na 4 
rady l 1/3' a s pridanlm Supel'okltávy 2' vznlkJa 
mlx~úNL rpä f,radová. 

Len .pri demontá~l sme zistili, že organ má at 
pedáLovú spojku, čo sme u šašku dosial nevi
del!. Ma nuálové ventily zakrýva jú ok-rem dlhého 
otvor u vpredu aj malý kruhový, :a to v rozsahu 
pedálovej klávesnice C - c1• Cez ne prúdi vzduch 
pri stlsnutf pedálového kláves u do patričných plš
t.al regis trov Principal a• a Oktá•va 4'. Dva pedála· 
vé .registre sto-ja na zadne j s~rane manuálovej 
v~dušnice, repetujú od r• po cl, ma jú teda len po 
la pišťal. S.pojka funguje a utomaticky po vy.tLa·h· 
nutl udanýC!h rregistrovl 

Pri obnove l()rgana sa nezabudl•o ani na črvo
točom spráchntvelé d-rapérie, ktoré nahr.a<llli ich 
preS'Ilé kópie ; opravil a ookonzervov·al sa a 1 erb 
pat-rónov, aby sa n.akollliec celá skriňa zaskvela 
v pôvod·nom lesku. 

Zách11anc-ovia tohrto cennéh-o a Z'au jlmavého h is
torického organ•a, VDP. Fr. R. Dubov-ský, OFM a 
·kolektlv organárov na čele s janom Kubátom sl 
zaslúžia vďačné uzn-anie. OTMAR GERGELYI 

Saiikov organ v r . k. far . kostole v Cerovej. Skri
ne spája reliéf zna ku Moteilickfch z rodu Dl
vlackych. Začiatkom minulého storočia zdedil Ce
rovú Stefan Motellckf. ktorf a manlelkou, rod. 
grófkou Pongráczovou prispeli na organ. 

Snflll!ka: autor článku 

RISM LEXIKON. PRAMEŇOV HUDBY 
K najzáva~nejšlm muzLkologickým podujatiam 

20. storočia v obla.s.tl dokumentácie hudobnej hls
rtórle patri Iexikon hudobných !Prameňov - R11-
pertoire International des Sources Muslcales, zná
my na.jvirac pod 1>krat.ko u RISM. 
Ked~e o k10ncepcii rprojektu RISM, motlv-och, 

ktoré ·vJedll ik .jeho v.znLku a celk·ovom stave do
-kumentačných prác som !informovala verejnost na 
s tránkach oas·apisu Hudobný žrvot v článku na
zvanom Sen hudobnej vedy skutočnosťou? (HZ, 
roč. XV., ~- l, zo dň-a 17. I. 19a3l, odvolávam 
sa n~a tomto mieste n a uvedený prlspevok. 

Ciel, ktorý si hudobnocLokumentaČ'Ill ,pracovnfci 
v RISM vy,tý-či!Ji, je skutoč-ne vel·k'Olepý. A.ké je 
dne§né §tádlum uskutočňovania dlhodObého pro
jekt.u RISM, jJn.formuje nás •ten najpov.oLanejšl -
dr . Joachim Schllch.te, ·vedúca osobnosť rediBkčné· 
ho k.olekot!vu centrálnej Ted~tk•cle RISM v Ka5sell. 
J. Schllchte sa 1prednédá-v.nom .obráUl ·n:a .predsta.vi
t-elov národných hudobných d<ratalógov s proobou 
o zverejnenie Inf-ormácii o súčas.nom stave .prác 
na ll'Ukop1snei sérii A/II RISM a najmä Lniformá
cie o s.p.rlstupneml pl'!Vého kumula1~vneh·o Jn:dexu 
súboru !hudobných ,rukopisov z rozmedzia .rokov 
1600-1800, do ktoréhu boli zah•rnuté a 1 pramen
né materJály rz Ceskoslovenska. 

Rukopisná sér-la Alii RISM uchy.tá.va a doku
mentuje v.o svetovom mera'dle - JH\ zá!klade me
dzinár.odnej spoJupráce Lexi:konu prameňov hudby 
(Das Quellen lexikon der Musik l - v.šetky hu
dobniny, 'kt-oré vzni.kll v 11ozmedzf II'Okov 1600 
až laOO. 

Sénla hudobných tlači A/I RISM 'lydanýoh 'Pred 
I!'Okom 1a00 je už vy,pub!ikoWIIII.á a má spolu de
väť 2lVäz.kov. Tát-o séria sa >tera-z doplňuje sériou 
A/ll RISM, teda sériou hudobných ,ru.kopisov. 

Hudobný rukopis •fl,ko t-aký predstavuje zl()IŽ!tý 
a rmnoh-ovrstvový materiál, -lcttorý si ·vyžaduje čo 

nafobsiahlejšiu dokumentáciu. Pre evidenciu a 
dokumentačné spr.acováv.a.nie h.udobných .rukopi
sov s a vytvo.rU medziná.rod•ný záväzn ý Z()IZnam 
47 hlavných a podružných kategóri!. Na jeho zá
klade sa 'všetky 1n!ormácle o ll'Ukopisných hudob
ných (lra.meňoch fPOd•robne dokumentu jú '8 -re
dlllktn e spl'acováva jú. 

Katdý •pre s ériu A/II RISM vyhotovený opis hu
dobného oru.kopisu o:bsahuje: 

- meno s kladatel.a, au.t-o-ra tex-tu. spolu~'l<J•ada 
terov alebu i nterpt·etov, 

datov:anie a mená od,pisovačov. 

- rozmery a vodoznaky. 

úda,J6~ o všetkých častiach diela, 
textové a notové lnc!.pLty, 
presné údaje o obsadoof diela, provenienciu, 
vecný náz-ov diela, údaje o druhu, 
dá~a IPredJVádzanla, 
doda'točné údaje čett'IPané zo samotné:ho rpra

;meľla alab.o zo sekundá.rnej Hteratúry, mles.to 
uloženLa pra;meňa a signatúru, 

- všatlky ootatné mu.Zdkologicky ,potrebné a 
podstat'Ilé údaje o rpramerul. 

Alk-o IVidleť, rozsah evidovaných <IM -o hudob
nom .ru~qpLse je značný. Preoo st projek,t sér!e 
Alii RISM vyžLadal už nie tradič-né kn htné StPra
covanle a vy<lanle, al·e elektronické spracováva
nie dá.t. linlflormácle o hudob'Ilých .ruk-opisoch sú
stredené a d.at,e.j prleb~ne sústll:edo~ané v cen
l!lráJe RISM v Kasseli sa bud\1 hromacMť v kom
pute'rl, k.torý je .teraz vo výs!Ja.~be. 

Pre uvedené mn005tvo ma•teriálu •je nereali.zo
vatelná oforuna knižnej .pub!Utácie všetkých nah·r.o
madených dál!:, teda forma a.nal-ogic'ká sér11 A/I 
RISM [ .,)Jlodré zväzky RISM"l. Pre sériu A/1.1 
RISM je n.uitlné 1použlt nOIVé farmy, ktoré .pookytu
je elektronické s.p.raoováv.an!e dált. Pll'i •rulrQplsnej 
sérii sa :p,redopoklllidá, že 'kasselská cent•rá la bude 
(asi v dvojTočnýoh mterva.loch l rpred-kladat 'Ve
rejnosti ik:!lmulatlvny Index IVO forme mik.rofl§ov. 

V súčasn()Sti je uk.ončený a pre ll'V'erejnenie 
rpr:irpMvený súbor )lrvých 20 000 podstatných 11da
•jov k hudobným r ukopisom sústredených dosial v 
centrále RISM v Kasseli. Úda je )loohádziOjú z t9ch
to eurôpskych krajllll: NSR, NDR, Taliarnsko, Por
!l.ugalsko, S va jčlarsko, španielsko, Ceskoslroven
sko 10 Madarsko. 

Na m!lkmflšooh bude možné n.á jsť nasledovné 
lnformáate: 

l. •meno s k-ladatela a jeh'O životné dá.ta. 
2. hlavný veoný ~!tu! , ťíd.a.j o .obsadenl. opus, 

tóniTliu a ·od·k10z na temattoký zozaľam, 
3. údaj o ,proveniencii, mieste de.pozl-tu, .sk-rarku 

lnšUtúoie a v -sťíčasnostl platnú s ignatú ru, 
4. člsLo spracovanJ.a v RISM. 
~ros!Jrednlatvom ilýchto in!JOO'mác!f môže Jt'~dý 

bá<latel ·sdahnut k dalšlm Informáciám o jednot
livom p.rameni, a to 1bud dop}'ltQJil na celllllrálnu 
redJakciu RISM -v Kasseli oalabo na .k·atalógy, či 
miesta rdetp()IZit.u t ých ik:rajfn, !ktoré príslušné hu
dobniny vlaslinl•a. 

Séria Alii RISM - MecWiná•rodného lex'Utonu 
hudobnýdl prame11-ov sa ako daplnak k sé-rii A/1 
RISM stáNa neposbrá.<latelnou pomôckou vedcov. 
knihovnfkov. Interpretov él mll ovnlkov hudby. 

DARINA MÚDRA 

TVORBA 
JURAJ BENES: HOSTINA 

Hos.tlna ( 1979-19aO, premié
ra v opere SND 19a3l je dote
rajšlm vrchol10m hudobnodra
matickej tvor by Juraja Beneila; 
tento jeho treti hudobno- javls· 
kový útvar je zároveň jedným 
z mllnikov slovenskej opernej 
tvorby. Dielo ·vzniklo na ob
jedná.v.ku umeleckého vedenia 
opery SND pri prlležLtostl 60. 
výročia existencie tohto repre
zentatf!Vneho slovenského dra
matického stánku. Kým prvé 
dve Benešove opery sú polve
černé, Host1-na je opusom ce
lovečenným. Vyznač11je sa jedl· 
nečnou drama1'l!rg!ckou štruk
túr.ou: rprellnanlm niek-olkých 
časových .rovin a stelesJ)ovanlm 
vlacerýoh osOb pomerne malým 
počtom účinkujúcich n•a princi
pe masiek, r esp . .,pr eV'tel ovania 
sa". Jaroslav Bla·ho v 'Premié
rovom bulletine ·tlmoč! autor
skú ch.aralcterlsti.ku ~oh to no
vátorského diela nasledovne: 

.,Hostina sa skladá z troch 
časti, pričom prvá tvori akýsi 
p11ológ. Ako d1vadelný rtvall' od
vi jo sa na prLnc!pe špirálovl· 
tej d-ramatwrgle. De jový .tok v 
kl-asickom zmysle ta-kmer ne
exis tuje, l•ba sa 'V'rstvl pozna
n ie. Skromný prlbeh dospeje do 
určl~éh.o bodu 1pred .klasickou 
katastr-ofou, Joohanan predstu
pu je pred k•rá la (záver 2. čas· 
ti l ·- •a všetko začfna defilo
vať odznovu. Odvlja &a ešte .raz 
zn~my prrbeh, tak a•ko sl nie
kol·kok.rát po sebe môžeme vrá
tH magnetofónový záznam s 
nejakou lekciou, ktarej nuansy 
nám na IPI'!Vé počutle uniknú. 
Nev.nlmame už Iba základné . 
reáUe, a-le oochádzame 1 IJJ>Vé 
a s·k.ry,té význa-my. 

Prv.ky §plrálovltej dra-matur
&'le nachádzame aj v rámci jed
notllvýéh časU Hostiny. Pri 
opak ovan! repUk 1 scén doot<a
vuje oo .znásobený účinak, vstu
puje d.o nich silnejši myšlien
kový akcent . . . 

Divadelný čas, s ·ktorým au
tor narába, nie je odv-odený z 
poetiky di'V'aod la rkrritického rea
li~mu, čl jeho novšlch ·variácii 
- časavé · roviny sa presl'upu
lú, resp. prebieh ajú .s.účasne .. . " 
Záverečný úsek t retej ôa.stl 

Hostiny je v·lastne stručný epi
lóg .,dL\Iadla v odLvadle" - oo.k 
má dielo -pôdorys dva.k·rM šty
,r.och obrazov uvedených !Pro
lógom a uz.avl!'etých epillógom. 
Druhá a tre~ta časť majú tak
mer .rovn-a-ký pôdorys - tba 
'Obrazy Jochanana a Ráchel ·sú v 
3. časti v následnostl zamenené. 

Hudobná fakltúl'a Hostliny 
nadväzuje na ,princípy druh e j 
Benešovej opery - na Skame
neného - 18 roz.vfja ich do ši
rokých plOc-h adek·váitne ILbre
tu; vytvocu ho sám s.ktlad llltel 
korutamlnáalou ôl'Ozman!tých 
H'Viezctos•laiVOVých !Ver.šcw, n-aj
mä z jeho diel Her-odes a He
rodlas, Ráchel a P.rtvet s!.oven
s.kal mládeži. Pre väčšinu diel 
je tYIP-ický zvrásnený h udobný 
prťld s prudký-mt nástrojový-m! 
... v.rypmi" (miestami s úsekmi 
malej a leator1ky l. oboh,OJtený 
orten'lálnou mellzmat1kou a 
kvázi heterofon1ckýml úsekmi, 
občllls t IJ)I"!Jmá.11ne son'O!I"lckými 
pasus ml; ako 1ch porotikl.ad sa 
občas využlva pregnantný mo
t-or ick ý ry-tmU'S. Casté sú -ostl
nlllta - .zjednocujú plochy roz
mandtaj dlžky. NarjvýrMne.jšlm 
intarva:lo.m je t-1111tonus - pra•v
depoda.bne .so symboJ.ickým vý
znamom .znaku smrti. Zor-ade
nie hudob-no-ja!Vtskových plOch 
za sebou dodržiava v podSitate 
oprinclpy kont-rastru. Celkiove Lde 
o v-arlovame niekol•kých zá· 
k>ladnýoh hudobno.dramattckých 
sLtuácll - aby som .pouŽil vari 
n:a jNhodne jšl t-8\ľmln, .ktorý,m 
n.a'Poko n sám autor OZJU!čll 
jednot!Lvé scény svojej hu<lob
nod-rama,tiC'kej )ll'VO!tlny. 
Zaujlmavosťou Hostiny sú ná

Jadové .mizascény v druhej l 
tretej časti - s dejom súv:lsia 
J-en volne, ale velmi účLn-ne do· 
!váM tú celkovú a·t1mosféru die
bi (napr. obraz m1er1aceho a 
stl'iela•júceho obliaku, ktorý sa 
nlekoJ·kokrrát Mracla v rôznych 
metamorfózach l- Hoci na vy
tvoreni cebkovej výslednice sa 
nemalou mierou podi·ela .or
chester, IPr.edsa len sp9Villé pa.r 
ty Hostiny sú !rakrtované l pri 
~etkej svojej néJročnostll prl
máorne klaon•tlabilne - 1 iked, po
c-hopiltelne, 'ide o mellk·u zväč
§a nového, made11ného typu. V 
opere nech ýbarj·ú ani ná:z.v.uky 
na bnrokov-o-kl aS'!Jcké vedeniu 

hlasov - najvý raznejšie je to 
v O bad jovom oslovenl Her-ode
sa na začia t ltU dr-uhe.j ti ~Tetej 
časti (.,Najjasnejšl králu .. . "1 -
Ansámbly -troch radcov, ·a lias 
ministrov sú d-oslova majstrov
sk~ - l ked chvllaml "pekel
ne ťažké; miestami sa zame
riavajú primárne na zvllk : vy
užitie nepretržltostl znenia spo
luhlásky .,[" " v mizanscéne strá
že, opakované .,neunesiem" v 
parte Obadju a l. Zaujlma.vos
ťou je rozdelenie partu žen
s kých postáv vo finálových scé
nach druhe j a t r etej čast! -
v dr uhej -čas~! part Salome 
spievajú Jl'redst.avtterka Ráchel 
a predostavitel F111pa 1 zbor, v 
t-retej časbl par.t Hel'od l·ady 
predst.avttelk.a Ráchel, predsta
vltel Obadiu a zbor. 

Na ~omto mieste si opäť do
varujem zacitovať z bul·letimo
vého rozhovoru J. Blahu so 
s lcladatelom: .,Druhá a tretia 
časť diela majú §tv.or.d.!elny 
symfonický pôdorys. Zachova
ný je v nálade l vo volbe špe
cifických hudobných prostried
ko v. K-r-ajné ob11azy sú velké vý
javy dv.ora, obrazy medzi n imi 
pa~rJa Jochananovi a Ráchel. 
Scén y dvol'a sú a n-sámbJové s 
využltlm piného orchestrálne
ho obsadenia, scény jochanana 
a Ráchel vo svojej lntrovel'tnos
tl sú s~omo.rnené ... " 

Vyvrcholenlm druhej a tre
tej čas.tl opery sú ich fdn álne· 
obrazy. Mnohonásobné OQako
vante - textové l hudobné -
je povýšené na hlavný archi
tekron1cký •pr lnclp diela: ~de o 
špeciálny prfpad nesonáotuvého 
ronda - a kejsi jeho vyššej 
.,mocndny" (ak možno v tejto 
si1VI!s l-ost1 obr-azne použit t en
to matematický termlnl. Najdô· 
ležltejšl je moUv hosblny 
znie hned na začiatku opery 
a mnoho ráz sa v-ra cia. Téma 
Herodesovho královského ma
jestáltu má fanfárový ráz - ob
j·avuje sa pri zmienk-ach o jll· 
ho ceste k-rajinou na jmä vzhla
dom na jeho pomer k Herod!a. 
de [pri sLovách .,KráJ uberá sn 
ob11ovským1 k>rokmi, že l edva 
sročlme ho na_sladovať ... ").Mi
zanscény majú p.rlznačný t roj
osmi nový rytmus. Zmienku o 
f-arizejoch dokrresluje charak
t-eristické tnšt["umentálne osti· 
nato. 

Celk()IVý chara.loter diela je 
monumentá-lny, strohý, orato
rlá.lny - no nechýba jú v 1'\om 
ani počet.né miesta plné lyric
kej nehy a hlbokého citu, vy
jadrené originálnou melikou 
(uspáva nka Ráchel, Jochanano
v.a ·rozlúčka s učenlkmi ). 

Hootlnu je možné vcelk·u cha· 
rakiterdzovať ako hud()lbno-javis
loovú kontemplácl•u-fantáziu na 
hv.leZidosl•aVIovské mot!vy - s 
premyslanou dramaturgiou a 
ortginálnau hudbou. Povedané 
sl·ovaml Bran1sl-aVIa Krišku, je j 
rprvého re~iséra: ..... ·toto die lo 
ro2lhodne nie je bllzke rujaké· 
mu konk-rétnemu autorovi ale
bo d'ialru. Rozšlrl palet'll súčas
nej našej a m~o Jllle.len na
šej opery vo vy ja<lrovaclch 
Pl'OS!-r.ledkoch." P·MV·d<a, mo<lelo
'Vý ,predobraz postáv rt'roch ml· 
nlst.rov z Pucclni·ho labu te j 
pieSlle Tlllľandot je nepopiera
t elný - a le 1ch braktovnnie v 
persónach F111pa, Obadju a Ma
nahena je vyslovene Ol'iginálne 
tým, že hra jú n -lekolrko postáv 
a ich dr-amaturgický zásto j je 
omnoho väčšf. 

Aklo každé veLké umenie má 
l Hostinoa nesporne katarrztC'ký 
11činok. Týka sa to zviá·šť pos
ledného obrazu, o •ktorom sa 
sém a'Uitor takto vyslJOW.t : "Zá
verečnú scénu ,h ostiny' 'Vtdlm 
v.o svojej p redSI!ave .ako alegó
rJu. S dychtivosťou šeLmy rv.rh 
n\1 sa všetci na P'l10rokovu h la
vu. Ničl'a svoj-u obet a zá rove•'\ 
ni~la svoje .nečisté svedo.m!e 
lebo zodpovedn:osť je tpojem ko
Jek·tlvn y. A možno... Motn·o. 
ža týmto lfilkitom p:reniká do ka~
dého z n1oh kllsok z Joohan.a
oovej ,pravdy, mož.no, že t ým
to č·tnom dostá.vaj•ú ·a~01'1 šan· 
eu sroť sa lepšlmi ... " 

Dovolujem ;si zopakovať svoj 
ná.zor, vyslovený už s kOr (v 
zbornlku Storočnica českého 
divadla). že Benešova Hostina 
patrr k tomu na~lepšlemu, čo 
na ,pôde s l-ovenske j hu dio!Jno-ja · 
vlskovej t!Vorby vzn!k•lo. P.r! ra
dwje sa čestne k vrcholom slo 
vanskej toparnej IJ)rodukcie -
Such0ňovej Krúh1a:ve 111 CLk-l<e· 
a·ovmu V.zkT!esenlu. Hostina bo
la odmenená Cenou m inistra 
kult·úry SSR. IGOR VAJDA 



RECENZUJEME 
HUDOBNÍ ARCHIV, č. 3 a 4, MATICA 
SLOVENSKA, MARTIN 1981 

Dve s taršie č!sla zbovnf,ka Hudobný ar
ch lv, k toré .recenzujeme, ,priná!jBJjú via
ceré cenné materiá ly do kum6I1Jtujúce 
jednak šlnku záberu našej muzikológie, 
na druhej stnane väčšLna z nich je aj 
pods•tatným a dôlež~tým pr!spevdwm k 
čiastkove j problematike te j-ktore.j dis
ciplfny. Z materiá lov .rô·z,neho charakte
ru a zamerania naivi·a c upútavajú štú
die s h istrorickou problemati'kou, od roz
siahle j mon og•rafie E. Zavarského Prfspe
vok k c!.ejinám hudby v Kremnici (v 
1ýchto čísl ach vyšli dve záverečné čas
ti) cez Rybaričovu štúdiu k najst arš!m 
dejinám - obdobiu Veľkej Moravy -
a prlspevok známych o rganológov K. 
Wurma a O. Gergelyiho k dejinám org.a
n á1·s trva na Slovens ku a,ž po kTaitš!e tex
ty dotýkajúce sa napriklad -česko-slo
ven~kých vzťahov [ B. Banáry: Stefan 
Fajnor a Ad:colf Heyduk, J. Tvrdoň: Emil 
Axman a Slovens k,o ). Vere~nooť nepo
chybne uvít·a l.a .aj mon:ografickú prácu 
V. Brósa ·O zbemterskej činn!OsH S. Pvš
ného Ľudová pieseň z Vrbového a Sip· 
kového. Samobný piesi'lový materiál iste 
nie je o b javný, je v§ak zaujlmavý a au
tor hro ddbre u·~ri edil [ 1podľa pr!leži,tost! l. 
Snáď v kritike zápisov mohol postup.ov.ať 
~rochu smelšie a pri minimálnom množ· 
st ve úda jo.v pr i jedJnOitlWý·Ch piesňach 
.napriklad v pot1·ebných pr!padoch d:opl· 
n iť [s nevyhnut·nou 's ymbolikou l chýba
júce tempové, resp. predneso.vé údaje. 
Kedže štúdia má 2'Jovšeobecľ\u júci ná
~ov, žiadala by sa rt u a i stru:črná ana
lýz·a piesňo·vého nmterill'lu, hoc! okol
noSili vznirku, opis rukopisov a pod. sú 
spracované spo!ahlivo. 

Zo štúdii za·obe r-a júcich sa historický· 
mi otázkami priná•ša rozsiahla práca 
E. Zavarského výsledky dHtoročnej prá
ce s:k úseného bádatera v kremnických 
arch!voch, a to nie len mno·h é cenné ruo
vé fa k ty, ale aj ·všeobecnejšie úvahy. 
Sa mortný zá·ber š túdie je verml ši'ľoký: 
hudba na chóroch, spoločenské zázemie 
a uplatnenie svets kej hup by, "malé mo
'110g,rafie" ve dúcioh osobno.s tí kremnic
kého hudobn ého života [ A. Aschner, W. 
Ružička a samozrejme J, L. Bella), a·td., 
takže p.o~l áva nielen ucelený ohraz o 
t.omto voľa k edajšom výQ:namnom centre 
našej kultú·ry, ale imšpi,ratlv.ne môže po
sobi! ľ!a ďalšie bád·anie mnohých čiast
kových otázok. 

Stúdia R. Rybariča HudobnokuU6rna 
problematika Vefkej Moravy je jedna.k 
zásadným pr!spev,k.om k najstaršiemu 
obdobiu naš ich k ul<t úrnych dejl·n, jedna.k 
ide o vzor ovú, pri·am učebnicovú ,prácu 
z hlad isk<a metodológie výskumu podob
nej p.roblema,tiky .a výskumu sekun.dá,r· 
nych prameiíov, ic.h i!nit e<rlj)retácie, a td. 
vôbec. ZlO'.lLtú pl'o.blema.t.iku arurto'r !111Jter 
prretu je veľmi rpresvedrčivo, pr!stupným 
štýltom a na zá kl,ade doko nalej znalosti 
literat úry. Pop..r i svojom zá·kladnom za
meran! mala by poslúžit predov~etkým 
mtadým adeptom hud•obnej :vedy, pre ,k<t<J· 
rých s.a o;platí ,preštudovať si .pozorne 
tý-chto pár strán nielen Q: hl.adis·ka fakto
g.rafle ... T.reba vyzd·V·ihtnú( Bil d.oplJllky 
niektorých š.túdi!, v tlom.oo pr!pade je ·to 
chronologický preh!ad uda lo.st!, v pr!· 
spev.ku O. Gergelyiho a K. Wurma zasa 
príJraha atrc·hl\rn.ych dakumen~ov. Nemec
ká verzia ich š túdie o Osudoch chýr
neho levočského organa ( i\cta organolo
g ica, Bd. ll, 1977) su t'a.k a:~o ostartné 
Ich práce stretla s ·velkým záujmom aj 
v zah.raničL Popr! záslužl!le'j činnosti na 
po.li samotne j •orgJa•nológie auvor i pod
s ta,tnou mierou pr.i.spievajú k rozš!.renlu 
poh!adu -na ži•vot v našich býv;alý.ch kul
túnnyoh cent rách - a jedným z nich 
bola a j Levol)a, 

Krivdili by sme vša k nsta•mým, -keby 
sme tvrdtli, že ich pr!spev,ky l!leprLná
ša jú cenné podnety. I. Sišková je tak· 
povediac ,;sl•ovetiJským p.rvolezcom" na 
poli Jutnovej •tabulratúry, zaoberajúcim sa 
aj konkrétnou ·bud.bou. jej š túdia Hlav
né zásady prepisovania ·Levočského lut
nového zbornika podáva z •tohto hladis
ka problematiku vyče11pá1Va júco, pOilemi· 
z·ov·ať možno všji'k s niektorými názor
mi týtka júcimi sa •riešenia omamentl-ky. 
z hladis·lm edično-rtechnického sa .po
užíva jú pre ozdoby znač·ky , nie ·kon
krébrna realizá.cla (samozrejme v zátvds
losti o d typu ·vydania ), tárto je v.šark v 
podobe, v rakej ju fi8Ď!1táva .autorka -
interpreM,čne óost sporná. Stúqil nepr.o
spieva ani niekof,klo d!'obpých .chýb po
lygrafic•kého .c.hiaTak.teru, čo je ,pri ta
kejto problematJJke osobitne dôl~té. 

Po .treť•om a šnVIntom rč!sle Hudo bného 
archlvu iste teda 'Bi s odstu,p.om času 
siahnu viacer! záujemoov,ia (z menš!ch 
ma'teriálov spomeňme e§te •astpo.ň .článork 

B. Stl!droňa ,k 50. •Vý:!1oc iu smrti L. Ia
náčkla alebo .preh!ad vydava.ters.ke j čim· 
n osti Ma·tice s lovenskej na .poll hu-dob
nej folklo!ris.tLky E. Muntága), ,a tak sl 
treba len želať, aby podobné k<Valltné 
a zásadné tprísReVlky WtOri!.i g·ros zbor
Ilíka aj v budúcnosti. 

LADISLAV KACIC 

So zaslúžilým umelcom PAVLOM BAGINOM, šéfredaktorom Cs. hudobného 
Súčasnú činnosť hudo.bnéh.a vydrava

terstva O.pus ovplyrvňu)ú niektoré vý·raz
né t-rendy svet·ového výv·oja tech.n~cké
ho charakteru. Zárove1'\ sa vydav.atelsk! 
pracovn!cl musia zaoberať .otá:zka.ml, bez 
riešenia kvorých by Opus nemohol pi
mit svoju funkciu v rám ci s l·ovenskej hu
dobnej kultúry. Náš rozhovO'ľ so šéfre
daktorom Opusu, res)(!žllým umelcom 
PAVLOM BAGINOM sa zarmerra.J n a vl·a 
ceré aktuálne problémy jednej 1 dm
hej kategórie. 

Do hudobnovyda-vatefskej oblasti ne
zadržatefne preniká vedeckotechnický 
rozvoj. Gramofónový priemysel vo sve
te zavádza do praxe technicky revolučné 
novoty, ktoré zásadne menia situáciu, 
obdobne ako pri prechode od iltandard
ných platni k stereonahrávkam na dlho
trvají•cich platniach v päťdesiatych ro
koch. Digitálna technika nahrávania, 
komiJaktné platne, predl!enie doby na
hrávky na jednej platni, laserové pre
hrávacie aparatúry, pla,tne bez ilumu, 
praskotu a iného skreslenia hudo~ného 
záznamu, doteraz nepočutá vernosť re
produkcie postupne menia nale ustálené 
predstavy o optimá-lnej 6rovni a požia
davky na kvalitu v tejto oblasti. No.vá, 
mladá ·generácia diskofilov vyras·tá so 
samozrejmou po!iadavkou, aby sa tieto 
novoty čo <najskôr stali betne dostupné 
a chce prijimať hudbu médiami s najmo
dernejšimi parametrami. Ako sa na t6-
to vyv!jaj6cu situáciu pripravuje Opus? 

- Búrlivý rozvoj elek.tro,technLky a 
elektroniky p.odstatnou mler,ou zas iahd l 
do gr·a.mo.fónovéh·o priemyslu. Na úroveň 
s vynika !'úciml parametrami s a dostáva 
sféra nielen audlozázna·mov, ale a •j rv!deo
nahr<ivok. KN!ij ~ny RVHP sa •koncepčne 
dobre pr!,praviLI na revolučný zlom v 
'tejt.o ·oblasti. V súlade so súčasným st-a
vom vedeckotechnického ll'ozvoja i s 
adekvátnymi ekonomickými moonosťami 
budú úspešne ,rJešlť problemat!Jku inovo
vaných a nových médii. 

Ceskoslovenské rhud·obné ,vydavaJtelstvo 
Opus - najmä zá·slunou n:ajvy~š!ch stra
nlckych a štártnych orgánov - ·je <vcel-

vydavatefstva OPUS 
kconalejšou :technikou nazývanou DMM 
1 Direct Metal Master! ng), t. j. t.echn-ika 
priameh.o 'rytia d rážok do kovovej mat
rLce. 

Súčasná situácia konfrontuje hudobné 
vydavatefstvá aj s komplexom otázok, 
spojených s videonahrávkami. Týka sa 
to aj vyda.vatefstva Opus? 

- Osobi.tnú k•a pltolu v rprobl•ematike 
digltá:lnych · zá'Zn,amov tvori videot.echni
ka (záznam i reP.nodukc!a). Na pr i·pra
ve a realizácii .tohto médl.a spwupra
cujú Cs. film , Cs. rtelev!z-la a poct!Jopi<ter
ne l českrosl·ovenské hudobné vyda·v,ater
stvá. Nemožno predv!,dat úplne výlvo,j 
uclal•osti, . ved celá pľ<oblematika je ešte 
len v štádiu ro~ovanl. I tu je však pred
pok·lad, že už v '111Bijbl~šom obdob! sa na 
spotr ebno m tlrihJu - možno i f,ormou po
žlčovill! - objavia prvé videoka.zety s 
pôvodným.! nahrávkami. 

nonické var.iácie, Parma g mol, Prelú
dium a fúga C dur, K·!rnbergero<Va zbier
k a, Suity č. l - 4 s akcentom na vy
nika júcu nahrávku 6 sonát pre flautu, 
čembalo a violončelo v inlteľp.retácii z. 
Rúžičkrovej, M. jurkoviča a J, Alexandra. 
Druhú dominantu tvar! G. F. Händel s 
n a hrávkou 12 concert! g r.ossi, op. 6 .v 
podan! súboru Cappella IstropoJi,tana s 
dirigentom P. Bagin om. 

V spolupráci so sekciou hudobnej vedy 
Umenovedného 6stavu SAV pripravujete 
na vydanie trojdielne Dejiny hudobnej 
kult6ry na Slovensku. Kedy vyjde ich 
prvý diel? Nepomýiifate na vydanie cu
dzojačnej verz•e tejto publikácie urče
nej pre zahraničie? 

- Prvý zväzok De j!n hudobne·j ,kul>túry 
n a Sloven sku - Stred·ovek, r enesancia, 
barok - z pera d r. R. Rybariča, CSc., 
by sa mal objavlt n a vianočnom trhu. 
Na dra lš!ch dvoch zväz,koch in,te.nz!vl!le 
p11acujú .člen ovia Umenovedného úslla.vu 
SAV p. zálež! od nich (a samozrejme i 
od s.pom!naných subdodávateľ>ov nášho 
vydravaterstva), kedy pr·ojekt ukončia. Ná 
v,rh na realizáciu cudzojazyčnej mutá.ci<e 
(pr ipadne mutácii ) je podnetom nielen 
,pre n ás, a le ~ pre Sl•ovart, Morý dozaJ·sta 
overí sponta.neitu záwjmu v zah•rani·čf -o 
podobný dr uh puhJ.ikácie. 

Stojime na prahu roku 1985. Informuj· 
te nás, prosim, o ďalšieh významných 
tituloch bud6coročného edičného plánu 
Opusu. 

- V roku 1985 sl celá naša spoločnost 
pripomenie 40. výročie vyvrcholen i-a ná
,r.odnosJ,obodzovacleh<o boja a oslobod·enii.a 
n ašej vlas ti Sovietskou a-rmá dou. Naše 
vy.da.v.a•teľstvo ·reagu je n a t·iet o záv.ažné 
skutoĎilosN v dejinách našich národo.v 
nieko!kými tema ti ckým! celkami. Redak
cia zvukových zázna mov p>r ipravila n.a
hrá\'ku K<onct:Jrtu pre klav!r a orchester 
č. 2, g mol S. ~~okofieva v.o vynika jú
ce J Interpretácii M. Lapšanského a or
cheS'tlľa SF s dirlgenrom nár. um. z. Koš. 
Jer-om, d•a!e.j pDofilovú pl.atľ\u VUS-u 
kpt. J. Nálepku Aby slnk o mohlo svie
Lit a p·ripr.av.uje plati'lu Manti n '85 s vý-

O DIGITÁLNYCH NAHRÁVKACH, VIDEOZÁZNAMOCH 
A IČNÝCH ZÁMEROCH OPUSU 

ku dobre prlpr·a·vené l!la nové podmien
ky. V prvom rade je 1.o verkorysá vý
stavba výrobno-prevádzkového .areá·l.u 
Opusu v BraUslav.e na Mly.nských Ni
vách, ktorélw d·ok·cmčelllie sra plá'l1u-je n a 
druhý p.oLrok 1985. V budove a•reálu bu
dú s kaady, priestory pre člilllnosť •liadl
teťstva, umeleokého, obchodnéh.o a ek.o
nornického úseku 'a vlootné Uačia·renské 
s tredisko. Súčasťou rrollt·o k.ompJ.eXJu bu
de aj nah,rávaaie štúd!Jo s optlmá·lnyrni 
parametr-a:rni a s na}moderne}šlmi do
stupnými technoLogickými rer.i·aden1am! 
v cel:osvetovorn konte~te. Táto pr.ob!ema
tlka sa vša:k nebude riešiť Jen v budú.c
nostJ!. S účinnou rpodporou Ministerstva 
kultúry SSR z!skBII Opus už koncom ro
ku 1983 naJtmodernejšie dig-itálne nah rá
vac.ie zar,ladenie. V na•fbHžšom obdob! 
v rámci devlzov.o-náv.r.atného úvenu zls
k·ame ešte ďalšiu dig~tá'IIliU !IJplliMtúl.'u. 
Tým sa nám podari·bo zabezpečit zák·lad
ný pred.poklad kv·ality nahrá·VIOk a pre 
tvorbu sl•ovenskýah skl·ad·aterov a inter
pretačné umenie s Lovanských koooel't
ných umel.cov a umeleakých teLies vy
tvoriť podmi<enky na zarad·eni e sa do 
kOilltextu súčasných technicky vyspelých 
krajin. Nová nah!lá·va•cia 'technika s i vy
~aduje aj úplne nový systém nosičov zvu
ku a laserových rprehrávačov. V súč-as
nosti sa kompaktné rpl>atne '1/yrába·jú len 
na dvoch mlestarch našej rplanéty - rv Ja
ponsku -a v NSR. Je poohopHefl!lé, že za
v.eden!e .rrtlmoriad.ne nár.očnej technoló
gie sa nedá r~ešH v •podmienka.c.h jedné
ho vydav-a-tef.stva. Do ·pri'prBJV •Výroby 
kom.pa,ktných platn! a laserových -prehrá
vačov sa zapojil ·calý československý gra
mofónový .pr.!emysel, ale l vedecká i vý
vojová >Základľ\a eJ.eMrotechni,ok~ho a 
elektronického pri.emysl.u v Cesik·osl·oven
sku. Dá sa predrpoklad-ať, že v budúcej 
päťročnici sa stanú ·kompaktiné plratllle 
a laserové prehrávače reali.liou .aj na na
šom tl'hu. 

Toto je technic.ká stránka vefkých 
zmien. Zaujima nás, či plánujete ul 
aj konkrétne nahrávky, kde by sa vyli
ilia kvalita 118hrávania upla-tnilaí' 

- Naše rvydavatersw-o ·u~ zatalo s rea
lizáclrou novýc-h projeknov. V.o f·onoBirch!
ve máme vyše civadsať v,J.astm.ých digitál
nych nahrrávok. V rk·opr.odukcLI s fi-rmami 
AudLophon a Mld-as z NSR srne rprlpra
v!U dalš!ch trakmer 40 na.hrrávok, Moré 
reaJ1zovala Slovenská fhlrharmónla , Slo
venský ko.momý ol.'chester a na~! špi~
ko<V! k·oncertn! umelci. V súčasnosti pľli
chád:zajú oo predajni Opusu rP.TVé LP 
platne .nahrané dlgLMinou ·technikou, ale 
J.Lsované •tradičným spôsobom. Nová kva
IHa digitáLneho '11>ahrlWa·ni.a by sa ma
la v mku 1985 spojiť i s ľ!Ovou kvalitou 
reprodukcie. Je pradpok.lad, že 30 perc. 
produkcie LP platn! sa .bude v Gr-anlO· 
fónovýc·h závod·och v Lodän1c!c.h pr.! Be
rmm.e lisova ť z nu~<tr!c vyrobených do-

Posled·né roky sme v edičnej činnosti 
Opusu svedka·mi vefmi poziUvneho javu. 
Vychádza. stále viac pôvodných titulov 
pedagogicko-iniltrukUvnej literatúry. K 
nim patria napriklad tituly Klavlrna čl
tanka, Martinčekove' Prednesovl! sklad
by pre mladých gitaristov, Cónove Etu
dy pre altov6 zobeov1i flautu, Detský rok 
pre spev a kla.{lr, Kofinkova Husrové. 
ilkola a rad daliiich publikácii. Ako pri
jali tieto tituly pedagógovia a iltudenti? 
Hodnotila tento jav nejakým spôsobom 
odbo má hudobná kri-tika? 

- Snaha ná.št!Jo .yy,da'Vate!stva o opti· 
má1ne zabe:z;pečande pot·rebných not-ov!n 
pre r:Su a posluc·háčov ,ko!lJUlrvatóril má 
vef.a .poz!U'Vnych stránrok. Na druhej stra
ne sl u.ved·omujeme l ,rnalllk·á , ,kltoré, žiar, 
vyplý-vajú i z našej záiv1sl-osu •na poly
g rafickom priemysle: ·Pr·eň fe hudobná 
Uteratúra "chudo bný rpMbuzoý u. Co sa 
týka ·ohlasu •produkicle neperdodický.ch 
pubHkácJ.I, v každom rprf,pade by bola 
pre nás .v.hod!llá kmekc.lra našej člnnros
ti - ak by jej venova-Ja pozoMost od
borná .hudobná krlt>ika i samotini rped,agó
g.ovia hudobných uč!Hšt. Túto spätn ú 
väz,bu považujem za zá.kJ.a,dný ,predpo
klad ďalšej edičnej pol11·1rky nielen v ob
last\ hud-Oibn!n, a•le ·aj kn!·h o hudbe. 

S akými dalilfmi závalnými probléma
mi - dramaturgickými, autorwkfmi, edi
torskými a interpretačný.mi - zápas( 
v s6časnosti umelecké vedenie O,pusu? 

- Odpoved bude zrejme pa.radoxná, 
ale natväčšle problémy má 111ielen šéf
redaktor, ·ale celé .naše vydavate!stJV.o s 
d·lst.oká<clou pracovisk v Bratis lave. Dal
šou o blasoou rpľ()blémov je spolupráca 
so s ulbdodá.vattelmi ( P·olygraďické závody, 
Gr!!Jfobal Sk.aH.oa, GrBimo! 6nové zá.v·ody 
Lodänice, atd . ], k•de z objek<t!vnych 1 sub
jektí-vnych ,prlčln ôasto vz-nlkaj.ú stlresové 
s ituácie, Vnútorné >Odiborné problémy sa 
vysky~ujú skôr v pohohe p.reslly ·autOiľ· 
skej a interpretačnej ponuky a m~nostl 
i potreby je j ·realizácie. Ak v o blasti gra
mofónooý~h pla1tn! mus! naše vyd·a·v.a
te!st·v·o doslova čelit n adprodukcii a zá
ujmu sebar.eahizáoie umelcov, v oblasti 
nutovln je 11\0zJ.oženle sU m-edzi p~oduk
clou Opusu a Vyda<Va·terstJVom SHF do 
•istej miery optlmá•l:ne. Najhor~i.a je 
sltuácl•a v o bla·stJ. kníh o hudbe, kde 
máme sice množstlvo z,auj(m-avých edi·č 
ných nármet-ov, 11r0 s realizáciou .tlitulov 
z·o stl'any autorov je 1to už horšie. P-o
kúsime sa cestou Tv.o~i.ve j !<Jomisie mu-
2ilkológov pri ZSS 2'Jakti'Vlzovat aurtor.ov 
na .pLnen! spoločenských ,potrieb knižnej 
kultúry v oblasti hudby. 

V roku 1985 oslávime dve významné 
jubileá: 3110 rokov uplynie od narodenia 
G. F. Händla a J. S. Bacha. S aký,mi die
lami týchto sklada·terov sa stretneme v 
edičnom pláne Opusu? 

- v komornej hudbe je d ra-maturg ic
ká .dom!na·n;ta na tv·orbe j. S. Bacha: Ká · 

berom na júspešnajš!ch skladieb fest-i valu 
polltlckei piesne, ktoré t!Jo d1·ama1urg1a je 
zameraná k 40. výročiu oslohoden~'a . V 
ed!cli Dokumenty, k.toré h ovoria vy j,de 
LP •PI<llti'\a 40. výročie oslobodeni·a Ces
koslovensk·a, h udobnopoet<lcká féri-a s au
tentickými výpoveďami priamych účast

nikov národrnooslobodzovacieho boja. Re
dakcia hudobn!n a knih .a hudbe p.redlo
ž! vereill.Qstl záv-a~ný Utu! - Ka paoly 
zo slovens.ko-sovletskych hudo bných -wz(a
hov. 

V ed!Cnom pláne 1985 má ši,roký pries
t or P.ôvodl!lá slovenská hudo bná tv.orba. 
V ed!cii Skladartelské promy vyjde na· 
hrá.vka z tvo rby H. Doma.nského a v 
ed!cii Tv.or.cov·i.a sloven skej národne j hud
by dv-oja,J bum so S)nmfolllickými ,a J<omor. 
nýrni sk,ladbami A. AlbTecMa k 100. vý
,r.očiu jet!Jo nar-odenia. Dramaturgia pô
vodn~ sk1ardieb · nezabúda na slov.e n
s ké hud·obné pamiatky 2lO 16. až 18. s t.or. 
( M. Zmeškal: Slá·člkové kv.a r t•etá G dur 
a g mol), vydávané v úzkej sp.olupráci 
so SAV a hud·obn.ý.rn oddelen!m Sloven
ského n árodnéh!() múzea. Novým p~Oijek
tom nášh·o vyda,vatefstva sú .p laJtne s na i· 
závažnejšími n ovlnk·ami súčrasných slo
.veruskýc]l skJa<dat e!>ov. Obaly týchto plat
n! obohacujeme .reprodukciam~ diel s lo
venských vý•tva•rných umelcov zo zbier.ok 
SNG. 

Z VIOkád'nej Wm·by by som lľád upo.z.or
nll na operný kom,plet Ch. Gounoda 
Faust a MargaTéta (·Interpret!: P. Dvor
ský, M. Hajóssyrová, S. Ka.p.čák , SOCR s 
O. Lená-!'dom), .na Su.itu pre bas ·a or
cheSiter od D. Sosta·kovič'a (spieva S. Kop
čák). na Álri e z QrBJtóri! a kantát J. S. 
Bncha a G. F. Händlra (s ľ. M~k:u!Mom) 
a •profil.ovú pla.t1'\u M. Ha jós•s}'lovej ( R. 
Strauss 4 ,posledné plesne a R. Wa.g·ner 
WesC~ndonck-Lleder ). 

Vy.ctan!m tr,och p llllt-n! so symfónLami 
W. A. Mozar ta 'V •in~erpret-ácH SF a Z. 
Košler.a ki0'11č!me ed!ciu V'rcho.lných sym
fónU >tohto génia kl·asiOizmu a d,vomra 
platJ'\aml so symfóniami J. Haydna uzart 
várame komp let, ·reallzovB!Ilý SF a L. Peš
kom. 

Súčasť-ou ed~čného plánu na budúci 
110k sú a•j .n,ové nahrávky .pr.otragonls~ov 
s lovenskej populárnej hudby, viaceré ti
tuly s lovenského fiolk·lóru 1 platne s d·ra 
maturg iou h ovoreného slova. 

K na tzávažnejšl.m projektom rredakcle 
hudo.bnín a knih ·O hu d!be partr! štúd.!a 
N. Hrčkrovej Hodnotenie .a hudobná krr i
tlka, Eseje ·O urnl'enl •od J, Albrechta, r.oz
slahla pTáca V. Cižtha Slovensk! d iri 
genti a zbol"mBijst<ri ! prcpotrebná pr!r·uč

ka I. Parlka a B. Režuc.hu Ako č!tat 
pa.ľltitúl'u. Z hudobn!n spomen1em 
Paschovu Vianočnú omšu, Jánošlko.vu 
svadbu J. L. Bellu, Trio A. Albrech ta. 
faksimile Symfónie H. DomBinského ' a 
Ná.vš~evu v 'opere, <Výber z nrajzndmejšlch 
klaslck~ch •a r.oma ntlckých opier v ·úpra 
ve .pre kl av!r na domáce muzic!rova'!1ie. 

Prirpravil: PAVOL FELLEGI 
Snlmka: ,Z. Miná·čová 
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a Laurencin (Monsieur a madame Denis), Saint Rémy, 
Lépin, Crémieux, Halévy (Salon Petrgellée). Slovenský 
text podla 6pravy Horsta Bonneta napisaJ Július Gyer
mek . . Dirigent: Marián Vach. Úprava a ré!ia: Marián 
Chudovský. Scénický výtvarnfk: Jaroslav Válek a. h. 
Kostýmová výtvarnfčka: Danica Hanáková. Choreograf: 
Juraj Goga. Zbormajsterka: Júlia Ráczová. Asistent ré!ie: 
Ladislav Pačaj. Hudobná spolupráca: Vlastimil Tichý 
a Katarina Bachmanová. Účinkujú sólisti, zbor a komor
ný orchester Státneho divadla v .Košiciach. 
Premiéra 28. 9. 1984 a ,29. 9. 1984 v it6diu Smer v Ko
šiciach. 

Pod la,pidáll'nym názvom Jacques Offenbach Vás pozý
va uvied la oper.a Státneh·o divadla ·v Košiciaeh v štúdiu 
Smer dve jednoaktovko vé operety rt.vnrcu zlMej éry 
francúzske j a eu·rópske.j operety ·vôbec: Monsieur a ma
dame Deni·s a Salon Pet rge!lée. Prlznačným rysom oboch 
inscenácii je nebývale invenčná réžia [režisér Mal'ián 
Chudovský). •výborné hud·obné naštudovanie (di.rigent 
Marián Vach] i ve!mi dobré výk·ony sólistov a ~lenov 
malého z,boru. Symbióz·a urneleokého výsledku realizá
,torov predst.a.veni•a, v.zájomný rešpaklt, a le aj úcta k hu
.dobnej pred,lohe, .ktoré v svie-lostl .a melodic.kej !.nven
cii n ezaostáiVa za v.rcholrnými dielami maf'stra Offen· 
bacha, boli naj·väčšlm .prlno.som lnscenačne·j podoby. 
Realizácia Offenbachových operiet košickým súbonom 
s l smelo môže nárok.ovať plrimá,r.ne a jednoznačné ozna
čeni e hud O!bnozábav;né di.vadlo, pretože rt.ento .pojem 
adekvárt>ne naplrla. 

Dve typické operety 2. rpolovlce 19. stiQiročia môže 
zhliadnuť súčasný divá<k .v o~r.odenom tvare, k·torý vďaka 
rovna.kým cie!oom •realizáJtorov prekypuje dobrou, ne-
násiln ou, najmä však nie lacnou zá·bavou. · 

Upozorniť na všetky režLjné nápady mladéh'o M. Chu
dov.sk~ho, BJbsolventa od1boru réžie na VSMU v .tr·iede 
~aslúžilého umelca B. Kri šku, nie je možné, a rovonoa.ko 
aj neúnosné, p.retože sú sugestlvne !Práve v živom pred
s taveni. Organic•ky do seba zapadajú, pro·vokujú nad
väznosť , a le zá,roveň :; 11ou počHajú i vo verbálno-he
reckej a speváckej .polohe. V režijnom pláne ma1jú punc 
samo·zre.jmost.i a l-ogiky i dômyselne zakomp.onova·né he
recké akeie členov orchestra, ale a·j samomého diri
genta M. Vacha - a lias ]. Offenbacha, k·torý operety 
nielen precizme hudobne našrt.udoval, a le IJ)rekvarpil aj 
ako vý·boroný narátQir. Nenásilným prepo.jenim spevák 
[herec] - inšt rumental!Sita a di•rigernt ( "h:rárč"] sl edo
~al 'režisér zla,!Jú niť svojho hudohn:ozába'Vllého d'f.v.adla, 
v k.torom v ·kQinečnom dôsledku 1 divátk sa c~t.i .a.kté
·rO'Ill. 

Premosten'ie r~ij.ných požiadéWiek s požiadavkami 
dirigenta v hudo,brnom na~tudov.ani b(}~O ,prlkladné. Od 
čias n aštudov.anl'a Siestej ženy Mod.rof·úza [ J. Of.fen
bach] koš iokou ,spevohrou ~·. 1972 v réžii E. F. VokMka 
[ dirigorut S. Gajdoš] snáď najucelenejšie ukázalo jednu 
z ciest k rdeá·lnym možnostiam hudohnozá,bavného di
vadla. 

Spomienka 
na Krešimira Baranoviča 

Keď nastúpil k ndm do Ndrodn(jho divadla u Bra
tislave u roku 1945 za Mfa opery KRESIMIR BARANO
VIC, zndmy juhoslovanský dirigent, bol som koncert
ným majstrom orchestra. Mohol som teda sledouat 
naoza; zbllzka, ako s jeho príchodom zavanul v or
chestri i u celej opere nový, svieži dych. Bolo to hneď 
po uojue. 2iuot sa odrazu rozprúdil rýchlym tempom, 
opera nadobúda/a na vážnosti i popularite a priťaho
vala zuedau~, nou~ obecenstvo. Baranouié si totiž pri 
viedol a vybral hneď aj najbližších uynikajtíctch spo
lupracovníkov - režis(jra Branka Gauelu, ktorý patril 
u tie časy medzi významných európskych matstrov 
svojho remesla a dramaturgom bol skladateľ a prófesor 
fdn Cikker. 

Repertodr divadla bol pestrý a dobre postavený. Pa
mätdm sa z tých čias na velmi výbojnú, temperamentntí 
Carmen, režifne i hudobne mimoriadne sugestívne na
študovanú Toscu, nddhern(jho Borisa Godunoua, ktorý 
patril medzi nezabudnutenl~ zdžitky - najmä pre ue
lebnú mafestdtnost u hudbe a nddhern(j rozoskupenie 
sc(jn a farebnú škdlu hodntí Rembrandta. Postavy, aký
mi bol Arnold Fltigl u titulnej úlohe, Zuar1.k u Pime
novi, Ruth Markov uo Varlaamovi, Petrdk u Grigorifoui, 
Janko Blaho u Sujskom, Cesdnyloud u Maríne a Remec 
u Jurodiuom, dduali i zdruku uysokef speudckej a he
reckej úrovne . . Alebo Baranouiéom realizovanú Preda
nú nevestu či Jandčkouu Jej pastorkytí.u. 

Ako člen orchestra som ho vídaval a stretal sa s ním 
takmer denne, či už u priestoroch divadla, za dirigent
ským pultom alebo pri obed11ajších posedeniach u men
ze ND na ulici Ceruenej armddy. Vôbec tie diuadeln(j 
menzy boli ak(jsi miesta uvoľnenosti a družných roz
hovorov po intenzívnej prdci. 

Baranouié bol velmi výbušný, erupttuny dirigent. MI
loval kontrasty u hudbe, zvýrazňoval farebné plochy 
jednotlivých nťlstrojou a na sc(jne muzikdlne, plnokru
n~, temperamentn~ postavy. Velmi mu zdležalo na tom, 
aby bolo speudkom rozumieť. 

V tie časy sa družba s Juhosldutou Intenzívne raz
vítala. V Bratislave už predtým pôsobil Djordieulč a 
Dtordieuičovd, Franjo Huastlja a Baranouté doplnil ttí
to zostavu o uýborn(jho tenoristu Gustava Remeca. Pri
Jal do opery nou(j hlasy - Zuaríka, Vernerouú, Krčm~
ryouú, neskôr sa k nim pridružili dr. Papp, Hazucha
vd, Hantikoud, Meieroud a ďaBt. I orchester doplnil o no
u~ posily. Rdd ma brdual so sebou, keď uyhľaddval 
mladých talentovaných {}lenou do archestra. Dokonca 
l do Viedne sme zašli. Mal zdujem o uynikajtíceho hus
listu Juhoslovana Dobronýho. 

Pod Baranouiéovou taktovkou sa ndm hrdvalo velmi 
dobre. Z jeho pregnantn(jho gesta sa dalo hneď uycítlt, 
čo od nds žiada. Takto suojtm ueruným muztkantstuom 
strhol každého do prtídu hudby. 

Rozšíril náš obzor i o nov(j diela - spomínam st 
aspoň letmo na Gotouacouu operu Bro z onoho sveta, 
Koštanu Petra K·rstt/Ja. Už on· pldnoval zaradtt do re-

V predstavcnl }. Offenbach Vás pozýva o dobrú pohodu, 
vtip a zábavu nebolo núdza, ako o tom vypovedá aj 
záber z prvej operety Monsieur a madame Denis. V po
predi S. Margita ako Gaston, A. Mrázová ako Lucile, 
F. Malatinec ako Bellarose a M. Cernoková ako Nanet
ta. Snlmka: O. Béreš 

Obe operety sú v uzavretých čls lac.h mnohokrált zá
ludné. Dôkladná hudobná pripl'Bva však prini esla sv·oje 
ov.ocle ·vo výkonoch nielen sólistov •oboch oobsadenl, ale 
aj VIO výkonoch zbo.ru a orchestra. Svielle hlasy väčšinou 
mladých spevákov vynikli vo vtipných her eckých k.reá
ciách. S osobitným zmyslom jednotHvcov pre sMua.čnú 
komiku počltal i zá,kladný reži jný plán. Výborná dvojica 
S. Marguta (Gaston] a A. Mrázová (Lucile ]. d·a lej 
I. Neshybová (Nanetta - aHem .ovala M. Cernoková vi·ac 
s posulliom v hereckej ako vo vokálnej polohe J. L. P.a
ča i a F. Mala.tinec (seržant BellBJrose] roZO!hrali rv ope
,rerte Monsieur a madame Den·is komiku svojich postáv 
s nebývalou ~ntenl2lLtou nápadov. Osem členo.v zboru -
H. Stofa.nová, J. Kl ein, M. Klein ová, I. Ača'iová, dr. P. 
Bárd, A. Keklá·k.ová, Ľ. B!káll', M. Vargovčl!k boli v ope
' 'ete pnavým ·dramatickým •č.in!teiom a svojou spevá·ckou 
.j herec·kou .pohotovosťou dotvorvli celkovú atmosféru. 
Soc.iálna •kri.tika malomeštiackych maniér v operete sa
lon PetrgeLlée sa stala .východ-zim bodom košic.kej insce
nácie. ústrednú .pootavu s tv&rnili L. Neshyba a G. Spi
šák - •obaja so ~my;slom pre na·dSá•dzku. S osobi.tou ·in
venciou ·vy·tvorll pos tavu Enciá!lJa L. P.ača j. Obom p.red
stav!tefkám Ernes tlny - A. Mrázove j a I. Neshybovej -
sa dobre <1a1:ilo nielen v r.ossiniovsky brilantme sta,va· 
ných líniách, ale s vižný hol a j ich herecký prej·a·v. Vý
k·ony E. Merheima [Kazimlr Kanafas]. S. Martiša [alte r
nácia Enciá na ]. M. Kleinove,j a M. Vargovčlka ( manže
lia Ba•la!Ilidéhl'dcwcl] ·a ost6Jtnýc·h už menova<ných člen.ov 
zboru boli pwporei ál:ne vyvážené, ov derailoeh premys
l ené. 

Malé javisk·o štúdi•a Smer zodpovedá snáď ideá lne 
niekd•a jšlm Offen,bach.o.vým Buffes Pa·risien s , malého di
vadielka, otiVoreného v Parlži r. 1855, 71octpo'Vedá však 
na tmä súčasnému t'Varu ·a for me, kitorými sa realizu je 
myš lienkový ná.boj. 

Na ú.spechu inscenác ie sa podielali i k.ostýmová vý- j 
<tva.rnlč·k·a D. Hanákov.á, scénický výl~vamik J. Vá lek a. ·h., 
choreograf J. Goga a zborma·js·te·nka J. Ráczová. 

DITA MARENCINOVA 

EŠTE O BRATISLAVSKÝCH 
HUDQBNÝCH LA HOSTIACH 

Kiaždo!'oČIIle sa na lj)rahu novej koncertnej s ezóny otvá· 
.rajú brltny .konrcertlných sien! Bl1atlsl•avy i celého Slo
venska 'pre 1ve!kolepé .podujatie med•zl.rná;rodného vý
llnarnu Bratislavské hudobné slávnosti. Tento ro!k bol 
V histól'lill fBSUV.01U Výnimočný, pretože U?)a•tvoril UŽ dru- , 
hú desiatk.u .jeho ~tľ1Vallli•a. PodJu jatie, ktoJ'é sa ako jedin á 
hudobná akcia na Sloverusku môže pochivállť stá lou záš
titou vlády SIO!VelliS>kej soc181l!Sitlokej republi·ky, je s poje
n é .s celým komplexom •umelec.kých ta pracovných s t ret
nut!. Možno p ráve <pre pozotmosť a záujem ši•roke j ve
rejnosM rozhodli sa usporiadateJ.ia BHS predls t samot
ným hudobným večerom ·ak·ousl pred!J'rim.avou mládeže 
z niekoliký·c-h brart'iisla'V,s·kých podniJkov. Vskutku ve!,k·ole
pá myšlielllka , do dôsledku p'ľemysl e-ná a uskutočne
ná, vychá!M.a zo snahy o zlsk8JIT!e počer~nej ml·adej ge· 
nerácie do radov koncel'ltného publika v obLasti tzv. 
vážnej <nudby. SpLčkovl slovensk! UJmelci e ansámbly 
sa ochotne podU'jatli ,pr.ispleť k s polo6nému dielu a ne· 
bol to nik.to menši ako orchester Slovenskej filha;r
mónle, S1ovenský komorný orchester, d~r.igen~ i Bystrlk 
Režucha .a nár. umelec Bohd•Bifi W8Jrchral, k,on cer.m l umel
ci Mal'ián liapšaruský, Peter Miehallca -s manželkou Ele
nou a dvojica Jozef Zsa}Jika •a oa.gmar Sebestová. O.čl·n
kovBJli v .patr.onátny.ch záV!odoch koncer tov BHS Slo'VJ1Ja f
t e, ChZJD a Polygre:fických závodoch, 1a by pr~pravili 
mládež i OSitlaltný·cb záujemcov na prog,ram festiv·alu, 
nav10dili sviat.OČJiloú atmosféru a upozo.rn1li nJa dôležttosť 
nasledujúcl.ch 15 dllll, hý.r iac,!ch ·hud•bou vš etkýc h druhov 
a Mnmv. Sk.úsený moderáJtar, hudlobný sk l·adater ]Uiľa·l 
Hatr!k, sa v •projektoc·h, onesúclah spoločný názov Stret
nutie s ume.nim, prlhová!ľl!l.l 1publiku, vtahoval do di•alógu 
úči.rukuj•úcich, vysvet!oval tajomstvá hudobného umenia 
a ro0bll ,v<šetk.o pre to, aby ziska! srdc.ia SIV•Ojlch poslu
cháčov. Je samozrejmé, že takýt.o model má svoje mies
to v IJJ8šej spo.ločnoSiti , snažiace j sa .pos·k}'ltnúť luď.om 
čo najv·lac sk·ut·očných druch ovných hodnô1:. Aik však 
nenájde svtojh.o opok·rarovate!a, ne môže postia·čH ,pr1 ob ja
vovanl a spr!Situpňov.anl k·rásneho umenia l!lastupujúcej 
m}a<dej generáctt, Morá má Taz tvorlt j·a·dro kcmceMé
ho pubUkia. P.redstavltelia Festivalového vý.boru BHS, 
ktOiľi sa ·podujati os01bne zúčastnili, ukáool! spolu s au
.tor{)'Il1 modeUovýoh koncertov Junajom Hrutr!kom, ~ko by 
sa 100 mohlo a malo robi ť i v .budúcnosti; že to stoj[ 
za .to, ·dokázal letmý pohled na mltadé tt'váre dospiev.a
júc~oh d·levčart a chl.iapco'V, chvU.ami .rozpačLté; chvHa
m1 Tozj.atsnené, ale !POVäčšine prebude-né k záu jmu. 

VIERA POLAKQVICOVA 

pertodru Korsakououu Snehulienku, ktord potom · s/dulla 
na scéne uelk(j triumfy. Na zdkladoch, k tor(j za krdt
ky čas suotho pôsobenia u nds postauti, sa potom dobre 
budovalo ďalej; orchester bol disciplinovaný a spevdct 
usmernení uelkým umelcom, ktor(jho plne rešpektovali. 

Na túto ~ru si každý z nds starštch vďačne spomlna, 
na éru Baranouiéovu; na osobnost silntí, uýrazntí t 1dzo
uittí a najmii vysoko umelecky t ludsky cenntí. 

ALBIN VRTEĽ 

LUDWIG VAN BEETHOVEN: Koncert č. 5 Es dur pre 
klavir a orchester, op. 73. 
PETER TOPERCZER - klavir, SLOVENSKA FILHARMO· 
NIA - dirigent LADISLAV SLOVAK 
© OPUS Stereo 9110 1315 

Plo nieko!kých mozaor.tovsk ých nahrávkach ;pr ichádza 
Peter Tope.rcze r s nah rá:vkou L. van Beethovena. Zú
ročuje v nej skúsenostJ, k to,ré ziska! dlhor.očnou kon
centnou i §túdiovou praxou. Jeho Beethoven je mužný, 
pevný v lln.iách a prežiarený osobitou tv.orov ou iskrou . 
Techn ická suvereni·ta umožňu je mu vychutnávať k·rásu 
klavirneho tónu, k·torý je novna ko kva liltný v jemne 
perltvýc·h i v úctyhodne do koV1ového z,vuku vygradova
ných pasáž·ach. Pregn an<tná ·tónová .kuLtúra je prvora
dým atribútom cele j nahrávky. Pri vše tkej pevn osti kon-
túr a zdôrazňo.v.an! ryt mických ak centov n ie je ply
nutie hudobného pl'údu s tro jové. KlavirJsM sa na ade·k
vátnych miestach nerozpaku·je spomaľovať, aby vedfa jšie 
lyrické ~émy formoval v k!udnejšom tempe. 

Nanrávka je dok1onalou ukážkou Ideálnej vyvážernosti 
umeleckej rozvahy i tvo.rivej inšpirácie - vlastnosti, 
čo je prlznačná pre tých na·jväčšich umelcov. Vysoká 
miera vkusu, .najvyšši•a možná úrovel~ jednotlivých r e
produkčných zlorliek a na jmä výrazný osobnostný vklad 
radia Toperczerovu f ixovanú kr eáciu Beethovena medzi 
špičkové •vý.sled.ky slovenského interpretačného umeni a. 
Klav~rista v,tlačil sugestfvny meddtativny poditex.t a n e
obvyklú krásu hlbave j stredne•j ča sti - Adagio un poco 
mosso - k•torá sa vyznaču j e sice klasickou s triedmos
ťou, ale jej kantiléna s,pieva a dokonca .tam, kde to 
logicky vyplýva z hudobn e.j výpovede au•tora, clt.ime vý· 
razné agogické vlnenie. Umelec kiva llotne tva roval 6Jj 
akordické I}Jostupy v o f inále, ktoré posrt.avH n ie na vi·r
tuóznej exih iblcii, ale zásluhou vysoke j mie~·y .kul
,tiv.ovanosti ( pri·čom nepodcenil mlli dTamattcké ·V·reholy ] 
clrostá'Va aj tu vačšina úsekov osobi'té fioloooEicko-medi
ta tliVll e pozad~ e. 

Spolup.ráca di·rigenot.a nár. um. L. Slová k•a so sólistom 
je kvahtná . Zv.ukové vypracovanie orchest ra má úder 
ný beethovernovSlký charakte.r, hoci bez zemitej pr ud
kost i. V 'tomto smere sa Slcwák dokázal pri·spôsobit kon
cepcii sólistu. Zvuková vyvá.žen:osť sóla s orchest!'om 
je zn!lmenitá , čo umocňuje k•va lHu t e jto vynikajúcej 

JOHANN NEPOMUK HUMMEL: Koncerty pre klavir a 
orchester 
l. Koncert pre ldavir a orchester a mol, op. 85 
2. Rondo briliante pre klavir a orchester A dur, op. 56 
IVAN ' PALOVIC (l]. RUDOLF MACUDZIŇSKI (2) -
klavlr 
SLOVENSKA FILHARMONIA, diriguje .LADISLAV SLOVAK 
© OPUS 9110 0760 

Prltomnosť dvoc'h r ôznych "vy·kladačov" jedn ého •au
•t.ora na tom!tlo g.ramofóno.vom titule a:kosi awtoma.tlcky 
zvádza skonf•r.orutova ť oba pr!stu.py. V pl'V·om ra de ich 
dell j ednogernei"a•č ný rozdi el, čo sa ,pochopi1te!ne Pl!'e
miet a a j do i ntenpre tác~ e. a t o ~ným z astúpenlm po
meru zlož.~y f•a.ntazi jn ej, spontaneilty, či .r<Ic ionáJ.neho 
vkladu. U P.al1o.VJ!ča - .ako mladšieho - .je toho tvorivo
muz:l•k·a.n:bs·kého ci~iť •viac, .no na:pnutosť tempovetj tetivy 
.nera.z ochBJbu je, agogika nie je vždy v sú~ade s ihudob
ným pri ebehom skLadby. Naj evidentn e jšie .to emme v 
s>tredn ej pomalej časti HUJmmelovh o Koncer.tu, kde po
četné !ľubatá ~ agogické vlnenie nevyznieva vždy v r i
.rodzene. Na jmä 'V Larg·heltite by sa žiadalo k'oncen.trova
n e jšie zjed•ruotenJe tempa 'tJa'k v kla'Vhmom sóle, 111k o a·j 
v o rchest•ri. 

Ak s me sa •UŽ doltJkli pojmu orchester, treba poveda(. 
že orch estrálny spriev.od k Hummelov~ je dokumen;tom 
istého vývojového štá dia nášho p rvého orchestra - Sl·o
venskej Whar.mónie - z r. 1970, lkedy nahráv.ky vzni k· 
l'i. ISité .rezervy vys bupujú do popredia aj pr i p l.as t·ic
kosti vynášania vedúcej 'me.Jódie a jej s p•rl evo'du, či jej 
z.vukového 1porz~adla (•ruapr. v úvode k druhe j s kJ8'dbe 
Rond u ·briltante ). 

U Palovilča v :pasážových {!sekoch neev~du.jeme na
toľko lesk a IP I'eclznosť ak·o u Macudzlŕiského. Mladš! 
klavi.rista nemá .vždy dosta<točne fixované kon·čeky p.rs 
tov, preto je.ho pasáž e sú s ice ~isté, ale nemajú vy
rovnanosť ·a zreternost. A·j k•ed' dnes P.alovlč a'ko u melec 
vyzrel 'V·O viacerých pa.ramet.roch, je jeho nahr ávka Hum
mela wmeleckým člnom a dlokumenJtom prevahy muz!· 
kan~sky ltv()lri·vého v.kladu pred 11ozvážnosťou a staveb
ným n adh!a·dom. 

Ma oudzlinski je v schopnosti ud·I~a.ť napätie tempa 
výrazne 1k•rok V:Pred pred PalovLčom (h oci ani on v 
t ej to .oblastti nie je bez reze.rv. fa,žko dlllOO posúdiť, čo 
z,apr!čin1lo Isté vybočeni e z jedruotn e j t empovej <h ladiny 
v Rondo lbrHlanlte; •či 'st r ihanie štúdiovej na hrávky, ale· 
bo je sná.d' ono výsl•eclkom umelcov·ho tvort.vého t em
perament u. Macudziňsk<l dispolllll je znamenitou techni
k·ou - -brilanc·La !Prstov .je ~em er IVždy dokonale vytp:ra
covalná d zvukov;o jedruotmá. Okir em toho dokáiže na ustá
lenom :ryl'mickom pôdoryse prac-ovať s dynamtkou, .tie
ňovať jej prech a.dy, vynášať echovLté efek<ty. 

Napriek ,pripomienkam na m6Jľgo Lntel'pretácie t.reba 
hummelov5:ké nah ráVIky len pr·lv l!tať, .prert·ože s menom 
t.oht.o brilantného .kl1avirisru a skladateia z .prelomu 
18. a 19. stor. sa na ·koncer.tných pódiách l gramopl rut
nlach .s~retá<Vrume ,pomerne ,málo. 

VLAmMIR ClžiK 

• PRAZSKA JAR 1985. Sekretaridt Pražskf!j ;art vydal 
s prvý ndurh programu pre rok 1985. Na úvod Cesk d fi l
~ harmónia s V. Neumannom uvedie Smetanovu Mo;u 
~ vlast. Hostouat bude i Slovenský komorný orchester 
~ s B. Warchalom a Slouenskd filharmónia, ktord s L. Peš
~ Icom uvedie Cikkerouu Odu na radosť. Prlležttost sa 
~ ddua i naSim ďalším orchestrom, veľkým zborovým tele
š stlm, ako aj komorným stí/Jorom. Medzi zahraničnými 
s hosťami figurute Royal Philharmonie Orchestra z Lon
~ dýna s dirigentom Y. Menuhinom. Md vystúpiť duakrdt 
~ a uvedie i domdcu anglicka tvorbu. S rovnakým zď
š ujmom sa očakduajtí koncerty Symfonick~ho orchestra 
~ Ministerstva kultúry ZSSR, ako at Viedenských symfo
~ ni k ou, Slouinsket filharmónie. Medzi dirigentskými osob-
nosťami ma;tí byt aj Christoph uon Dohndnyi a Lor i n 

li Maazel. Celkoud dramaturgia prihliada i k česket stí
s časnej tvorbe, pldnuje sa uviesť diela P. Ebena, O. Flos-

mana, E. Schulhofta, R. Karela a i. Niekoľko rdz sa 
~ ob;auuje aj meno f. S. Bacha a G. F. Händla, ktorých 
§ historické tubiled pripadntí na budúci rok. Z velkých 
s premiér významných zahraničných súčasníkov te to 

7. symfónia M. Theodorakisa. Dramaturgia sa vracia l 
~ k starým českým majstrom a k českej renesancii. 



c AB 
Mnich ovský operný festival sa v ,t()mto 

r oku prezellltova l 26 opernými predst·a
veniaml 14 tltulov, z ktorých 5 ()dznelo 
po prvý raz. 

Pucciniho Bohému zastupovaLa tpOIDE!II'

n e nová Inscenácia z roku 1979. Režisér 
Otto Schenk vystlhol nielen prostredie 
pa rlžskej bohémy s de taUne p.rep.recov.a 
nýml masovými scénami, ale netradične 
o1Ji vll epizódy 3. dejstva. Scéna a kC>Sitý
my Rudolfa Heinricha neprek.ročiLi ob
vykl'\i rámec - •až na zauj lmavo ·rieše
nú diVO·jmanzardku boh émov. Vo vzácne 
vyrovnanom sólistlckom ansámbli predsa 
Jen dominovali výbornl predlstavitelta Mi
m l a Rudolfa . Mlrella Freniové sa prá
vom zaplsaLa do opel'nej histórie ako 
vzorová I11Jterpretka MLmi - dnes ešte 
s tále v plnej kráse a sUe hlas ového ma
teriá lu, udržu júc sa na v.rchole svo jej 
ka riéry. Za Freniovou v ničom nezaQStal 
un! Rudolf Petra Dvonkého, k.torý spie
va l vo výbornej hlas ove j forme so žia
r ivými výška m!, presným frázowmlm a 
vefkým ·h e1·eckým zanletenlm. Výborným 
Marcellom (až na malé nepresnosti v 
a ns ámblOC·h l bol Wolfgang Brendel, Lu
cia Poppové kreovala Musettu s vefk ou 
dávkou šarmu a hys tériou zároveň, čo 
dop.lnlla adekvártnym hlasovým prejavom. 
Za·ujal•l a·j Jan-Hendrik Rooterlng ( sl.ub
ným ma-teriálom l ·ako Colllne a mladý, 
herecky n evšedne nadaný John Janssen 
ako Sch aunard. 0Zia jstnýim čarodejnlko.m 
tak·tovky bol Carlos Kleiber, k.torého hu
dobné na·študovanle :zJas luhuje len tle 
ll!!lljiVyššle ocenenia. 

Jedinou reprlzou sa p.rezenroova·lra no
vá produkcia Strauasove j opery Arabel
la . Luciu Poppavá, jej v.záone sf.ll>ľ'bený 
soprá.n, muzikalita a h e recká i·11Jlellg_en
cia predestlnujú na titulnú úlohu Ara
beHy. S Masom L. Poppovej 1deálne splý
val krištá fovo čistý soprán ·Judith Blege
novej [ Zdenka l . Wolfgang Brendel v 
Man drykovi n i'Č i•te našiel jednu zo svo
Uch Ideálnych (!,boh, hoci niekl!o.ré miesta 
par,tu sú .pre jeho ·hlas pr inlzke, čo však 
jeho spevácka inteligencia a elegantný 
javis kový zjav p11ikryli. Vzácne VY·l'OViilill· 
nou dvoj1rou boli Alfred Kuhn ( Wald
ner) a Marjana Lipovllekavé (Ad.eJ.a1del. 
V nevďačných úlohách Mattea a Fiakar
mllll sa s ur.čitým mankom .prezento
vali Peter Seiffert a Sylvia Greenbergové. 
Obnovená Inscená-cia Petra Bearaisa, 
kostýmy a scéna )Urgena Roseho •a hlav
ne dl·rlgents ké umenie Wolfganga Sa
wallischa prispeli k ceLkovému úspe
chu večel'a. 

Jedinú r epr lzu mala a j dnes už 15-r·oč
ná inscenácia Straussovej Ariadny na 
Naxe (réžia GUnther Rennert, kostýmy 
a scéna Rudolf Heinrichl.-Rosalind Plow
rlghtové vytvorila (až na sla bšiu a roti· 
kuláciu zau jlma!Vú Ariadnu, ako Zerb.l
netta za~larlla ohňostrojom ko lor.at úr 
dnes už bez k onkurenc ie Edita Grube
rová , James King a Trudeliese Schmid· 
tové výbo.rn e zvládli exponované pa.!1ty 
Bacchusa a s kladatera. Zaujali aj Gerd 
Feldhoff [uč !.tel l a John Janssen ( H8!ľ· 
lekýn ). ldeáolnym dirigel1Jtom bol Wolf-
gang Sawalisch. · 

Novú prodiukciu Cileovej opery Adda
na Lecouvreurové •l:ns ceno·val v trad!· 
clác·h .,velke j ope ry" John Copley s pre-
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krásnymi dekorácla-mt Henryho Bardona 
a honosnými kostýmami Michaela Stan
Delta. Margaret Prlceové nap.riek ik<rás
nemu materiálu svojim výkon'Om n~re
svedčila a t1loha zostala mnoho dlžná. 
Ako MaurlzLo v po'Slednej chviJI zaskočil 
Mario Muraro, k·torého IV9'kon ostal však 
Iba záskokom. Alexandrlna Milčeva 
(Princezná l mala značné p.roblémy s vy
sokou poloh ou a množstvom rytmických 

Mara Zamplerlové (Tosca) a Giacomo 
Aragall ( Cavaradonl l v Pucciniho opere 
Tosca na Bregenukých alévnostiach. 

nepresnosti. Iba Bodo Brlnkmann [Mi
chon.net), Jan-Hendrlk Rootering ( P.rtnc l 
a Claes Hakan AhnsjH (Abbé l pod.aU 
výkony na pOOaodovanej (Jorovnl. Spofah
livý.m dirlgenl!()lll bol Giuseppe Patan6. 

V novej t.nscenáclli Wagnerovej opery 
Rlenal treba v prvom rade sp.omen<tlt 
pel'fektné hudobné naštudovanie Wolf
ganga Sawalllacha (a-ž na :nezvykl·ú vor
bu prideli( mezzosopránovú úlohu AJdľ'ia
na barytonistovi, čo má sice Inscenačné 
odOv.odnenie, ale .pre barytonlstu sa t1lo
h a ·pre vysokú poloh.u stáiVa skoro ne
splevatel·nou l . Ako RienZi zask<>Čilll dnes 
už renomov.aný wagnarov.ský ·tooorlsta 
Ren6 Kollo. ITane Cheryl Studerovej sa 
zask'Vela ~la.rl.v·ou nosnosťou ·tónu naj
mä v ansámbloch. S obdi'vuhodnou od·va
h ou sa do filohy AdTI&na vrhol mladý 
John Januen, tkto.rý zdolal priam k·rko
lomné OskalLa par.tu na výbomú. Z osta·t
ných účinku·j úcLoh vymkli najmä Jan
H8Ddrik Rooterlng ( Colonna l, Bodo 
Brlnkmann ( Ors1.n1 l a nádejný mladý te· 
nor1sta Kenneth Garrlaon ( Baroncelll l. 
Moderne .riešená dlliScanácta n-a scéne • 
Hansa Klebera v jednoduchých kostý
moch Frledy Parmeggianlovaj v ·réžii 
Hansa Lltaaua počas 6-hod!Jnového pred
staven ia pOs obHa prwefmi sta<tlcky. 

Dvoma reprizaml v rovnakeJ inscenač
nej podobe .ako minulý •rok sa .prezen
tov.all opery ·Mozartova Figarova svadba 
a Straussov Gavalier a rulou. V•o Figa
rovej svadbe (réžia : GUnther Rennert, 
scé n:a a kootýmy: Rudolf Heinrich l zo-

:pakoval Wolfgang Brendel el egantnéh o 
Grófa a Herma.nn Prey Figaora. V po
predi záutmu st~li však: debutru júca Ca 
rol Vanessové (Grófka l. s hlasom ver
k ej nosnosti, krásneho tmavého drama
tického tlmbru l spofah livej koloratúry 
a Maria MoLaughlinavé ( Zuzanka ), kto
rá sviO jlm mla.dist·vým šarmom i elegan 
ciou pohybu v spojeni s mladod:rama
tlcký.m pohyblivým soprá-nom ·tmaovšieho 
sfarbe.rula .bola objavom ip.redsta<venta . P·O· 
dobným ·prLjemný.m prekvapenl·m bexl·a a j 
Delorea Zlegleravé ( Cherubln l. Dirigent 
Wolfgang Sawallisch sprevádzal sólistov 
aj na čembale. 

V Straussov.om Gavaller.ovl s ružou za 
!'larUa pop;r l Brigitte Fassbaenderovef 
( Octavlán l )udith Beck mannová ako Ma r
šálka. Sk l111man1m bola v.šak Sophie Bar
bary Bonneyovej. Peknú charakterovú 
štúdiu Ochs a podal Manfred )uligwirth, 
spofahllvým FaninaLom bol Ben.no Ku 
sebe a v nefahkej epizóde s peváka sa 
zaskvel bravÚll11lym výkonom Francisco 
Aralza. Na !Vydarenej Inscenačnej podo
be majú zásluhu režisé r Otto Schenk 
výtJVa.r.nlk a kostymér JUrgen Rose a v 
n ema le j miere velké dirugen tské umen ie 
Carlota Kleibera. 

Mnlchovs ké operné slá.vnostl 1984 
uzavrelo -slá.vnostné preds ta<venie Wag
nerovej opery Majstri speváci norimber
skl. V pomerne n ovom naštudovanl Au
gusta Everdinga, n a vel kolepe j scéne a 
boha•to zdobených kostýmoch JUrgena 
Roseho. V úlohe Hansa Sachsa , dnes ešte 
v plnej sile, sa predstav.!! Theo Adam. 
Ideálnym W.al•th erom bol René Kollo, v 
úlohe Evlč ky zaskočila Mari Anne Häg
ganderové, k.to rej di evčensky presvedči · 
vý prejav á zjlliV .nedokázali zak.r yt po
d•lžnos tl vo Vtokálnom pa,rte. Vysokú utne
leckú úrovei'\ ma li výkony Hansa GUnthe
ra Nilckera ( Beckmess er l a Manfreda 
Schenka (.Pognerl . Perfek•tJne zladenou 
dvojicou ry každom smere v úlohách Da
Vida a Magdalény ·boli Peter Schreier a 
Cornelia Wulkopfové. Wolfgang Sawal
lisch znovu IPOtvr.ctil, že je ďnes už re
nomova.n9m wagne rovským cU.rigentom. 

Tohtoročné Bregenzské hudobné sláJv
n os.tJ sa prezentov~ll jeditnou opernou 
pr!XIukclou - Pucci.nlho aperou Tosca. 
Fir e náhle ochoren!~ designl()<va.néh o re
žl·séira Michaela Hampeho musel jeh o 
pr l;prravenú koncepcLu realizovať jeho 
asistent Willy Decker. Poda rilo sa tak 
predvl·est .dnes jednu z na•)hodnotnejšlch 
opem ý·ch Inscenácii toh.t.o populárn eh o 
diela vď·aka n ovsnm .ná.padom kítor é n e
nar ušlld tradičnú ko ncepciu d·iela . Mara 
Zampierlové vtas tmf sopl'án svo jskéh o 
sfar benia, .ktorý však •technicky ovláda 
bez (ažkootl a pocity svo je j hl'dinky vý
razovo hlasom dôveryhodne modeluje. 
Glacomo Aragall ( Cav8JN!dossl l v daný 
večer spieval vo v~bornej hlasove j for 
me s .noonýml, kovovými vý.škami a krás
nym mezza voce. Ingvar WixeH, dnes 
svetoznámy .predstav:l·ter Sca·!1p1u, vďaka 
premys lenej, priam deta1l'I161j hre a vý
bornému hlasovému prejavu plného vý
•r lllZových odi1ň eňov nezostal divá!kom ndč 
dlžný. Jedl111ou .tienisto u strárukoo toh.to 
predstaventa boli s~a.bo obsadené ep:irlód
ne úlohy. Viedenských symfonikov a 
zbor viedenskej VolkBoper dl•rigowaJ ná
de jný Garcia Navarro, dlrlg elllt ltempe
r a.mentJnéh o prejavu, Ideálne pracu jú c l 
s účlnkuj·úcllm1 . ALEXANDER HANUSKA 

rn dal medzinárodnú pečať našei hudbe 
Je obdLvuhodné, aký s pcmtánny oblas 

zis ka! Rok českej hudby v medzilnárod
ných i<'r uhoch, a •to a ko u 1nt e11pretov, 
tak v ši rokých .Vtrst·vá.ch poslucháčov. 
ln iclal! iva spojená s vý.ročiaml štyroch 
hudobných klasikov - Sme.tanu, Dvorá
ka , Janáčka a .Ma l1tinťl - vyv.olala ume
lecké udalosti, ·akýc h sme neboli dosial 
v zahran!Jč l svedk.a.ml. 

Medziná-rodný hudobný festival v Lu
zerne, ktorý zau jl.ma vedra SalZ'burských 
h ier jedno z vedúcich pmilta<venl medzi 
plH ctesi.a tlml 'l1e11Jomo<va nýml euoró;pskyml 
festiva lmi, ,~<,~orých č.!eoom sú i &atl
s lavs ké hudolmé sJ.ávnQStl, vyhradil ten
toraz dokonc.a celú generálnu l!ému čes
kej hudbe. P11ih.Iásll s a k tomuto odik<a
zu ·predovšll~kým preto, že Sva jčla.rsko 
sa clti by ť spojené s osobnosť·ou a die
lom -sk-ladater.a Bohus lav.a Martinťl, kto
r ý tu s trávil posledné roky svojho živo
tu n uzav rel •tu sv;o ju v.roh o1n.ú tJVot1!Vú 
é ru. Avšak na luzem s kom festivale s l 
neprLpomenul! Iba jeh o s kladby. V pod· 
ne tne j a pr emyslene j c:Lramaturgll sa ve
novala pozomost l ďa lšim č.eským a s lo
venským 'Sk·l ada~tefom - od <predk·las.ic· 
kých až po súčasných . 

Takmer štyri týžd;ne zaznievala den
ne v Luzerne .naša hudlba na niekltorom 
zo štyridsiatich festtva.JIOV ých kon certov. 
Na je j ll'llt erpretácl1 sa <.podlefalii akio čel 

mf um elci z Ceskoolo venska - Ceská 
f ilha rmónia s Václavom Neu.mll!rulom a 
sólistom ·Josefom Suk.om, P·rd s kl .!118diri
gaH•st1. Tallchov·o kva•rteoo -, tak V1e
denskl fl'lha ·rmon~cl s Her·bentom von 
Ka ra ja nom. Bos ton'ský s ymfonlclcý o r
ches ter s japons kým dbrlgan~.om Seij1 
Ozaw.om. komorné súbory OollegLum mu
s icum ZUrich s d LrtgentJOm Paulo m Sa
c hero m, F·estiva l Strlngs Luzerne, Came
rata Be rn, Európsky o rchester mládeže 
" Ant alom Dorat lm, Symfon ický orches-

ter Bavors kého IOOZhlasu a só.l~stú Lud
mila Dvoi'álko.vá, Meczyslaw Horszowskl, 
Anne Soph.le Mubtarová, Kurt R8.Jlf, Pler
lľe V:olondat, Ku11t W1.d.mer, <atd. 
Na}väčšl .podiel umeleckej prá.ce vša•k 

odovzdal .na sy:rnf10I11Lckýc h konc E!II'toch 
Svajčlaorsky festWalový arohester, kto.rý 
je kažc:LoroOne zostiiVava·ný z koncert
ných majstrov 'Vedúcich šva}čiaTS.kyoh 
koncerotný.oh <telies. Tento -orchester otvá
ral a j fesu.val k Roku česltej hudby v 
Luzerne pod vedenim pražskéh o dl!ľ.l~en
ta Jil'lho Bt'HiohMvk>a s kladbami Bohiusl.a
va Martántl: nv.ojkonoamom .pre sláč~kový 
orchester , klavlr a tympooy, Pofnou om
§ou a StMrtou symf6mou. Zah<ranlčalá Jm-J 
Uka .k.oncer,t vysok:o ocen1la. Dlol1igant J. 
B!!lohlávek nám po vystú.penl povedal: 
.,Luzernský festival má bewsporu v me
dzinárodnom hudobnom s vete ildúčovú 
pozlciu. P.r ezentá.cia česk9ch ma>jsltlroV sa 
ml n a i\om zdala výNLZdle jšt·a n ež na 
Pražske j jar1. Orch ester v '1tich preuká
za l vys oké ·kva.bUy a mata spolupráca 
s nl·m bola ve~ml .pri jemná." 

Naše hudobné umenie zaMartlo vo 
Sv a tčiaTSku obd!VIuhodným spOsob()lll . 
Vyše dvadsať pro8Jramov natočili madzi · 
národné ll'O:Dhlasové stanic e, ktoré budO. 
šlrlt .ohlas •t e jto udwlostl ctale j. Na Iu
zem s ke j rednlc l otvor111 ry 'ľámci Medzl 
nál'odnýoh hudobný.ch týMňo,v výstavu 
k Roku česke j hud:by, na ktore j bo lll vy
st av ované .zväčša neznáme dokumanJty zo 
xahrarn.lčných zbl•er.ok a s úk:romného ma
jetku. Pät vedúcich §va'jčlarskych d en
n!k>ov a 'ľevue Mu-s'lk und 11hea<ter ove
novali naJše j .hudbe celé vlkendové pr!
lohy. Stodesať čelných hudobných kirl
<tlkov z d<vadsJ.ml·ch k·naj!n Elllľ~PY l zo 
zámoria Informovalo denne sveto vú ve
r e jnos t o <tomto fi>Odujlrtl. 

Rladl·ter Juze rnS'kého medztnárod:ného 
fest!Nalu dir. Othma.r Fri·es n álm k tomu 

Anne Sopbie Mutterové vystlípila s ko
mornfm orchestrom Collegium musicum 
ZUrich pod vedenlm Paula Sachera v die 
lach P. Vejvanovského. B. Martinti a 
W. A. Mozarta. 

povedal: .,Ešte IJlli kdy sme v 40-mčne j 
h1stórll na!llch hudobných s lávnosti n e
zaznamenali mak ISP0111tánny záujem a 
ohlas a kio <tentoraz. Už .pred otJVo renlnl 
festivalu sme mali kon\_:erty vypredan é 
n a 85 .perce!l!t, hoci Luzern je jedným 
z najdT!!hšfch festiva lov. Potv;rdzu je to. 
že česká hudba je sklutJočnou kvalitou 
vrátane jej sú časných interpret ov." 

)liU VITULA 

~ZAHRANIČIA 
Kráfovské opera v š tokholme uviedla 

20. septembra 1984 premié ru novinky do 
máceho autora Sven-Davida Sandstriima 
s ntizvom .,Emperor jones". Podla pred 
loby Eugena O'Neilla libreto napisal 
Lars G. Thelesta m. Hudobne oper u na
lltudoval Sunniva Thelestam, réžiu mal 
Lars G. Thelestnm, scénu navrhol Bjiirn 
Hallman. 

V ostatnom čase vyšli vo vydavatels tvo 
Henschelverlag Kunst und Gesellschaft 
v NDR dve zaujlmavé publikácie, zaobe
rajúce sa problematikou oper y. Už po 17-
krát v prepracovanom a doplnenom vy · 
dani objavil sa nn knižných pultoch 
sprievodca opery Opernbuch od Petra 
Czerného. Monografia Heinza Schirmaga 
o Albertovi Lortzingovi zasa prlstupoou 
formou. no vecne a pútavo približu je 
osudy i dielo tohto operného autora 19. 
storočia. 

Taliansky dirigent Carlo ZecclÍi zom
rel vo veku 81 rokov 31. augusta t. r . 
Zecchi, ktorý š tudoval hr u na klavfri 
a kompozíciu v Rime. nes kôr v Berline 
u F. Busoniho a A. Schnabe la ako kla 
vi rista cestoval po ce lom svete a vys tu· 
pova! spoločne aj so známym viol onče 
listom E. Mainardim. Dirigovaniu sa za
čal venovať približne od začiatku 40-
tych rokov. Dirigoval najvýznamnejš ie or 
chestre Európy a sta l sa známym pre
dovšetkým ako vynikajúci interpret ne 
meckých klasikov. Nlekolkokrá t vystlípil 
aj v ~eskoslovensku. kde dirigoval na
ile popredné symfonické orchestre, o. i. 
Slovenskú filharmóniu. Jeho smrť zmari
la ostatné plánované hosťovanie so SF 
v novembri t. r . 

Beethovenov dom a Beethovenov ar
chlv chystajú v naklada te fstve Henle no
vé kritické súborné vydanie Beethove 
novej korešpondencie. Aby sa dosiahla 
možné úplnosť vydania obe inš titúcie vy
zvali súkromných ma jltelov Beethoveno
vých autografných listov o spoluprácu 
a podporu pri zarui!enf plne j diskré l· 
nosti. 

André Previna, dirigenta, skladatera 
a klavi~istu so všestrannými záujmami, 
menovali za hudobného riaditera Los 
Angeles Philharmonie Orchestr a. Do 
funkcie má nastúpiť v januári 1986. 

Sedemdesiatiny si pripomenul 23. ok 
tóbra t. r. národný umelec ZSSR Arvid 
)ansons. ktorý je svojim dirigentským 
umenfm známy a j u nás. Hru na hus 
liach absolvoval na Konzerva tóriu v lh
ge, no v ďalšej umeleck e j dráhe sa ve 
nova! výlučne dirigovaniu. Do roku 1952 
pôsobil ako dirigent Litovského divadla 
opery a baletu, potom sa natrvalo pr e
sldlil do Leningradu. Spočiatku bol asis 
tentom J. Mravinského, potom dirigen
tom Akademického symfonického orches
tra Leningradske j filharmónie. Od roku 
1972 A. Jansons prednália zároveň na 
leningradskom konzervatóriu. Dirigoval 
rad známych orchestrov, bol dokonca 
čestným dirigentom Tokijského symfo
nického orche11tra. V jeho repertoári vý
znamné miesta zaberá tvorba Ieningr ad 
ských skladaterov. 

Od narodenia ruského skladatera Ale· 
xandra Grečaninova uplynulo 25. októb
ra t. r . už 120 rokov. Žiak N. Rimskéh o
Korsakova žil od roku 1922 v Par lži a 
od roku 1939 v USA. Je autorom vylie 
200 romanci, ale aj opie r, symfónii, kon 
certantných, k omorných a zborových 
diel. 

Pri prlležitosti 25. výročia úmr tia vy
nikajúceho maďarského huslistu Ede 
Zathureczkého, rodáka zo Spišske j Novej 
Vsi, !laka J. Hubaya, pedagóga a ria
ditefa Hudobne j akadémie F. Liszta v 
Budapeliti (zomrel v a merick om Bloo 
mingtone l. navšllvila umelcova manžel
ka klaviristka Vera Elferová Budapešť . 
So sebou priniesla a j vzácne husle svoj
h o manžela a darovala ich Hudobnej aka. 
démii F. Liszt.a. Husle zhotovila v roku 
1726 talians~a husliarska rodina Ruggie
rl z Cremony . . Na zákla de tohto ušla ch 
tllého gesta vedenie ústavu sa rozhod
lo usporiadať každý 1ltvrtý rok súťaž svo
jich žiakov-huslistov, prii!om viťa:wvi s6 
ťaže bude na 4-ročné obdobie zapožiča
ný tento majstrovský nástroj. Pr vým 
iťastným "majitefom" husH sa stal Vil 
mos Szabadi. ktorý sa v Bratislave pred
stavil vlani ako reprezentan t MĽR na 
Medzinárodnej tribúne mladých interpre
tov UNESCO v rámci BHS. - )V-

Milánska La Scala otvori svo ju nov(J 
s ezónu 7. decembra t . r. s Bizetovou 
Carmen, v titulne j t1lohe sa predstavi 
Shirley Verrettová a Placido Domingo 
ako don José. Na programe tohtoročnej 
sezóny sú ďalej diela : Rossiniho Bar 
bier zo Suvllly, Verdiho Macbeth, Mozar· 
tova Carovná flauta, Debussyho PeUéas 
a Mélisanda. V aprlli budúceho r oku sa 
chystá obnovená Pucciniho Turandot a v 
jfili Giordanov André Chénier. 

Ul 16. medzinárodný kongres asociá 
cie knihovníkov International Associa
tion of Libraries and Museums of tbe 
Perfor min& Art sa bude konať od 9.-13. 
septembra 1985 v Londýne ; v záhlavl 
programu stoji té ma Divadlo a divadelné 
zbierky. 



K 65. narodeninám zaslúžilého umelca 
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Je luds·ky pekným a spoločensky ko
!l'eMným zvykom, že sa verejne nezabú
da pri životných jubileách na týc·h, kto
ri v akejkolvek forme zanecha-li JJ.ezahla
dltelné st-opy s voje j čt.nnostl v živDte 
spoločnos~!. U niektorýc-h takáto čl•nnosf 
dá sa vy j·adrlť v čls!.ach, u Iných sa zas'8 
(ažko po!apl v slováJch. Archlt e:kta chvá 
J.i,a s ta vby, s.pls ovater.a knihy, m.alla•ra 
obrazy. , . Clm sa však mOže poch·vállt 
d~rlgent alebo zborma jster? Svojim or
chest rom? S•vojlm zborom? Talentom ale
bo úspechmi? Svo}ou prá cou, koncertmi, 
popularitou? Hádam, týmto všetkým .ale
bo a j nlčlm. Jeh o ta lent sám osebe bez 
priamej nadvä znosti na umelecKé tele
so }e paslvnou h odnotou. Všetkým je vo 
"s·vo jom orch est r !" a lebo vo "svojom 
zQ<Jre". Jeho práca v súkrDml j e n ezná
ma, z javná je len v kolektlve; na pódiu 
je už spoločná , vtac kolektlvna a ko ind i
viduálna. V čom vaz! potom vel k.osf 
jeho práce? 

Umeleck á práca dtrlgenta sa spoločen
s ky zamerl!liva na odkry.tle estetického 
posolstva hudobnéh o diela na ceste od 
a uto.!'a k posluchá.čovl. Duševn e je t o 
prác-a Vl!:rla bllná v tvorive j jedThote ln
telek•tuá lnych a emot!vnych prv:kov. Psy
chicky náročná, kon krétna a súčasne 
efeméma', viac počute~ná ako vldlltelná, 
existujúca, a predsa n epolapiltelná v 
hmotnom tvare. Vo vonka jšom pre.jave 
je to práca s ólového gesta, vedooéh o 
ln.tulclou umelecke j predst.aiV!vostl, kto
rým vldHelne ožtvuje počutelnú krás u 
v hudobnom r úch u. Jej verejným priesto
r om je k<>n cent.né pódium, defln ttlvňym 
tvarom - koncert ! Až• on je r eálnou po
dobou jeh o Individuálnej umelecke j prá
ce, cielom kolek.t!vnej 17ráce a spoloč
ných snáh. Až chvlle konce.ntu s ú jej zá
verom, na k·torý sa na•pá·ja už len čak·a
nle n a úspech ; č·aka·nle na Bipla uz, na 
tú 1nformart!v.nu ozvenu verejného oce
n en!.a umeleckej práce, n•a t o hlučné 
echo estetického zážitku publika, pre 
ktoré ži je, tvori a V')'ltvá:ra hodnoty, }lu
dobné hodnoty , n a ktoré v ku!•tú!'nej spo
ločnost.! kuLtú rny č l ovek má ná.rok a •ča
ká na ne. 

Zborm ajster zasl (tžl lý umelec Stefan 
Klimo už bezmála 40 rokov je v služ
bách takéhoto umen ia, v s lužbe voká l
neho umenia našej spoločnos\11. Slúži mu 
verne, nezištne a oddane. Vyš e 30 r.o
kov a ko riaditel LO.čnlce l ak o d1Mgent 
zborma jster. Reprezen t0Vl8! ju čestne do
ma, v bllzke j 1 ďalekej cudzine. Zmlnal 
malé 1 velké O.s pechy, čestné l vysoké 
ocenenia. V r. 1957 s táva sa podpred-

IN MEMORIAM 
Slovenskú hudobnú verejnosť po

stihla na rozhranl leta a jesene zá
valná strata; zomreli dva·ja zná mi čle
novia pedagogického zbor u bra·tislav
s kého konzervatória - PETER VERES 
a VLADIMIR DANEK. Prvf patril k 
priekopnlkom pr.ofesioná lnej akorde6-
nove j hry. Po ukončen( priemyslove j 
s tavebnej ilkoly iltudoval na bratislav. 
skom konzerva t6riu hru na akorde6-
ne. Patril k poprednf m l iakom prof. 
Ondr uila a po jeho smrti sám roz
vlja l vfuku akorde6nu. Okrem akti
vity v oblasti tzv. válne j hudby jeho 
osobnosť r ozvljala činnosť aj v ob
lasti populárne j hudby. Bol vyhfadá
vanfm partnerom via cerfch estrád
nych interpr etov. Stál pri zrode via
cer fch zábavnf ch skupin a mal ur 
čitý podiel na utvár-ani zábavného 
umenia na Slovensku. Najcennejille 
boli jeho literárno-hu4obné večery s 
poprednf ml hercami. Podlefal sa l 
na zalolenl poma turltne·j ilpeclalizá 
cie populár nej hudby na bratislav
s kom konzerva tóriu. Peter Vereil bol 
pohotovým, vidy ochotnf m ume lcom, 
ktorého predčasnf odcholl (mal 5& 
rokov ) zasiahol najmä kruhy, usi
lujúce sa sprofesionalizovať ilirokú ob
lasť zábavne j hudby. 

sedom Ceskoslovenského združenia zbo
rov a zlsk1ava diplom Osvetového úS'tavu 
v BlrB'tlslave. V tom Istom roku sl n a 
svoje k oillto .prl·plše aj laureátst·vo na 
V. svetovom fesUva le mládeže a študent 
stva v Moskve za cLlr lgerutský výkon a 
osobitnú. cenu poroty Medzlná·rodnej zbo
rovej súťaže rv ta!Lanskom Arezze. Za 
rozvoj zboro.véh·o s pevu mu vlád!a CSSR 
ude luje v roku 1968 čest.nf titul zaslú
žilý umelec. Postupom rokov .pribúda jú 
ďalšie vy2mamena:nta: cena Frlc·a Kafen
du od Zväzu sloven ských sklada<tel Dv 
( 1969 ). vy2mamenan1e 2ia zás!.uhy o vý
stavbu v oblasti .kultúry ( 1973 ). cena 
AnJton lna Zá.potockého ( 1976 l a op!lf ce 
na Frica Kafendu Zväzu s!ov eMký.ch 
sklada.te rov za sCtstB'VnO. propagáciu slo
venske j 1\Jvorby. Stefan Kllm() bol čle
nom Med.zlná.rodne j hudobne j .re.dy a 
predsedom Tvorivej komisie koncerttmých 
ume1oov. v r okoch 1978 a ž 1982 bol ve
dúcim tajoiDllllk•om ZSS. Od r. 1982 je 
hlwvný.m ~bormajstrom SlDvenskéh o f ll 
h BJrmontckého ~boru. 

V tom vše~i<'om možno objek,tlrvn e vi 
die t tie n ezahladltelné stopy, k•toré v 
hlstórll 7lborovéh•o hnutia a hudobného 
života na Slovensku ostanú n81t!'v.a lo sme
.rodajnými l.nformáclamd o :velk osti jeho 
umeleckej práce. Jub!larut š tefan Klimo 
v nef našiel svoj ludský zmysel , •tvorivO. 
náplň, spoločenské uplatnen ie l žlvotn9 

ciel . 
JOZEF DANISOVSKf 
Snlm ka: V. Hák 

Vladimir Daniik pôsobil ako profe
sor dirigovania a orchestré!nej hry 
na bratislavskom konzerva t6riu. Tra
gicky zahynul vo veku 48 rokov. Vy
iltudova l brnenské k onzervat6rium 
a Janáčkovu akadémiu muzickf ch u
meni a jeho vfraznf talent ho pred
určoval pre r eálnu umeleckú drá hu. 
Po krá tkodobom účinkovanl v Brne 
nast upuje v r . 1968 ako iléfdi rigent 
preiiovského divadla, kde počas lO
ročného pôsobenia pripravil desiatky 
operetnf ch a muziká lovfch premié r . 
Po kratilom angalmá n v Lúčnici s pl
nil konkurzné podmienky na brati
s lavskom konzervat6riu v roku 1980 
ako hlavnf pedag6g orchestrá lneho 
dirigova nia a orch estrá lnej hry na 
te jto ilkole . Vynalolil mimoriadnu ini
ciatlvu, vd'aka ktorej iikolskf orches
ter dosiahol pozor uhodnú úroveň. 
Kaldf r ok pripravil t ri-iityri velké 
symfonické koncerty a spolu s o Slo
vens kou lilharm6niou organizoval vý
chovné kon certy v Pieilťanoch. Vrchol 
jeho konzerva toriá lnej prá ce tvorili 
oper né nailtudovania, pričom sa zvláilť 
uznáva jeho nailtudovanie opier B. 
Martinu, G. F. Händla a V. Nová ka. 
Pre s voje dôsledné umelecké nároky 
bol obfúbený u iltudentov a hoci v 
Bratislave pôsobil len niekofko ro
kov, zanechal po sebe znatelnú sto-
pu. - N -

Riaditel Slovenského ná rodného divadla v Bratisla ve vypisu je konkurz na ob
sadenie vofných miest v orches tri SND: 

hráčov na husle, 
- hráčov na violu, 

hráča n a violončelo, 
- hráča na I. flautu, 
- hráčov na bicie nástro je. 

Podmienkou pri ja tia je abs olut6rium VSMU, AMU, JAMU a lebo kon:~ervat6rla . 
Veková hranica je 35 rok ov. Konkur z sa koná dňa 4. 12. 1984 o 13,00 h v bu 
dove ope ry SND, Bratis lava , Gorkého č. 2. Písomné !Iadosti s krátkym livoto 
pisom a opisom praxe posiela.jte najneskôr do 22. 11. 1984 na Umeleck ú správu 
opery SND Bratislava , Gor kého č. 2, PSC 815 86. Podmienky konkurzu budú pri· 
hláseným uchádzačom o:~námené plsom ne. Cestovné sa hrad! len pri ja tým uchá 
dzačom. 

f • 

K životnému jubileu 

[UB 
ALL OVEJ 

K dôležitým muzlkologlckým prácam 
obvykle zaraďujeme t.aké, kroré sa usi
lu jú o auterl't1ckl1 výpoveď, sO. dôsledkom 
bezprostredn ého štúdia p;rameňov 
okolnosti Ich V2lnlku, .realizácie a·lebo 
ohlasu -, jednoduch.o: majO. .aut·eni\Ické 
väzby s akltuá lonyml pl'Oib.lémaml hudo b
ného života. Medzi aut·orml takých·oo prác 
môžeme spomenú.( meno PhDr. Ľuby Bal
lovej, CSc., vedeckej pracoV'lllčky Hu
dobného oddelenia Hist orického O.stavu 
Slovenského národného mO.zea, kt orá sa 
v tých to dňoch dožlva vý:mamného ži
votn ého jubilea. 

Zdalo by sa, že práca tV mO.zeu, zalo
žená na ustav:tčnom kontakte s mate
riálom pria m vnucu je zamestnancom au
tenrtlcký prístup k ich štCtdlu, ale v sku-

, točnostl percento tých, ktor! ho naoza 1 
takto s pracO.vajú, je asi obdobné ako u 
bádatelov_ v Iných profesiách. V post oji 
k spracúvaniu prameňov plati as1 rov
naký .rozdiel ako medzi po•jma ml "poze
rať sa" a "vidief". Vedec ká práca ne
spočíva na opise f.akoov (t.te sl1 nevy
hnwtné ), ale pods ta tná v t omto úsili je 
snaha o Ich usporiadanie, modelovanie 
a ~oraz výstižne jšie prlpodobovani e týc.h
to imaglná r.nych konštrukcii k reáoln emu 
obr·azu ž ivota. Autori dO!ežlttých muzlko 
logjc.kých prá c - čl už sa zaobera jO. 
ob jasňovanlm malého deta ilu alebo cha
rakterJstlkou cele j epochy - sa nachá
dza.jO. n a tejto ceste. Form ou n espocet
ných pokusov a omyliov sa na n ej p:ribll
žu jú k poch openiu PraJV dy. 

Vychá doza jCtc z obrazu cesty muzlko
loglckých výskumov Ill'Ohl! by s me sa 
pok ús i( Q stručnú bHanctu prác r.. Bal
l•ove,j. Nemôžeme nespomenúť, že takmer 
dvadsať rok ov sa profeslonál•ne venu je 
dokumell'tácU hudobnohls torJckých pra
meňov (predovšetkým obdobiu najsta r
ších dejln). Ich spracúva ni u a prezen
t ácii. Uvedomila sl, ako plše v štO.dU 
s názvom Výstavy z ,hf.adlska metód hu 
dobnej hlstorlo~raf1e ( MCtzeum 1976, 4 }, 
že ttOit!o prostredie poskytuje pre vedec
kú •prácu š pec l.flocké výohodi.ská. Na roz
diel od hlstorLkov ,na Iných pracovis
kách musia sa hudobnl hlstorlct v mú
zeách pri rp rtprave výstav pozera ť ona 
pramene "Inými očami" - všlmat si Ich 
reprezenta.t!v.n osf, väzby na Iné druhy 
pamla.tok, atď. Výsledko m t.akéhot·o pri
stupu k spracCtvanlu pramenného mate
r iá lu sa stala prá ca Lu dwig van Bee
t.h·oven a Slovenslro (Ma rtin 1972) . Vy
plyThula z požiadavky pripravit pre DoJ
nO K•rupú expozlolu venovanO. vzťahom 
L. van Beeth ov en a k Slovensku. P.rl sO.
pise a štl1dlu prameňov r.. Ba·llová zts H
la , že hudba tohto vellkána sa oo Slo
vens.ku vel mi rýchlo udomácň"OVa!a. Vo 
s vojej práci diokázal•a , že n a začiatku 
19. storočia bolo na Slovensku vys,pelé 
hudobné zázemie , ktoré - vďaka bllz
kos.U Viedne - pružne il'eagovalo na no
vé pr údy vývoja európskej hudby. 

Hls tól'ia a hudobná história zvl ášť má 
na Slovensku výrazné podlžnosti na•jm!l 
na úseku pOJpul.a·t'lzácle yýsledk·ov S•Vlo j
ho výskumu. Predstava .o zaostalťlsti a 
.perHér.nostl tohto územia prot1rečl zis te
ným fakit>om, ale verejnost o tom zväčša 
nevie. r.. Ballo vá - n adväzu júc n a svo
je predchádza jl1ce .redak'tOl'Ské pôsobenie 
v Cs. rozhlase - venovala týmt·o o táz
kam velkú pozornosť. Spomeňme jej spo
luprácu s Cs. televíziou v reláciách Mu
sica viva a Hudba z BNitls lavy a lebo 
s Cs. rozh lasom v Br111tlslave, pre ktor ý 
prlpravlla desia tky Ospešných •relácii. 
Snaha odrážať výsledky h udo.bn ohlsto
r tckéh.o výskumu sa odzrkadluje aj pri 
prlp:rave a spolupráci n a pr!prave počet 
n ých výstav. Spome~me z nich n>lek toré: 
L. v·an Beethoven a Slovansko ( Piešťa
ny 1966, 1974 ). Poklady hudebnl mi
nulosti [Praha 1968). R.ané tlače diel L. 

KONKURZ 

van Beethovena na Sloven s.ku ( D. Kr upá 
1978 ), Spevom k slobode ( Bratislava 
1982). 

P·odstaltmou čas tou prac-ovnej n á,plne Ľ. 
Ball-Dve! na pôde Slovenskéh o nárooné
ho mO.zea sa stali úlohy spojené s evi
denc iou prameňov a h ladanlm ciest Ich 
n a jvhodn ejšieh o s pracovan ia . Hneď po 
príchode $ uvedomila dôležitost cerutrál
n e j eviden cie hudobn ohtstorických pra
meňov a vytvá rala základy dnešn ého 
Slovenského k a ta lógu hudobnohlstorlc
kých prameť1Dv na tomto pracovisku. Ne
s kôr v spolupráci s našimi popredný
ml odbol'Dikml vytvárala kritér iá pre 
popis a spt'acova nie hudobných pamia
t ok z najstarších obdob! našich dejln až 
do baroka a začala prak.Uc>ky súst·reďo
vaf tieto Odaje. Značný podle! jej práce 
sa odráža na budovani hudobnéh o ar
chívu v SNM, k.torý sa aj vďaka jej O.sl
l!u stal jedným z na jdOležlte jšlch cen 
tier výskumu h istórie u n ás. 

Pr e tože velká čast staršieho notové·ho 
ma teriálu, ktorý sa zach oval, nemá uve· 
dooého a utora, v súvislosti s možnos
fou Ich identiHkácle pl'išla Ľ. B·allová 
m ( myš l1enku použlvať pM tejto p.ráci 
mBttema tlc·ké metódy a a.pl!káclu s·a m.o· 
činných poč!tačov. Treba povedať , že k eď 
sa v ro ku 1969 začala touto myšlien
kou zaoberať, bola tba dva roky pozadu 
za prvými prácam i o využit! samočin 
ných poči>Mčov pM spraoová.vanl muzeál
nych zbierok. Je j publikácia Totožnos{ 
a .podobnosť melódii ( Sratlslava 1982) 
je nesporným •prínosom k r o7lpracovaniu 
te jto problematiky. V posledný-ch rokoch 
vytvoril a k<mcept na spr acovávanie se
kundá rnych pamiatok, k·torý čaká na 
svoje praktické využitie. 

Výsledky svo je j aktivity v oblasti vý
skumu hudobnej histórie publil kova la Ľ. 
BaHová v početných štúdiách a pred
niesla o nloh viaceré referá ty na kon
ferenciách doma l v zah~a-nlčl. Stpomed.zi 
tém, k ~orým venoval-a poz,nrnosf spomei)
me: ta nce v 17 . a 18. storoč i, pToblémy 
hudby obdobia ba r o·ka , osobn·osť J. Hayd
n a , J. N. Hummela, Spolok sJobod.nýoh 
umelcov a profesorov rrečl v Bratislave 
a robotnlcke spevok oly. Záslužná je tiež 
jej práca spojená s reedíciou sta rých 
pra mei\ov. V spolupráci s J. Albrecht om 
vyda la vo vydav.aterstve Opus dielo D. G. 
Speera Hudobný t urecký EuleThSpiegel a 
ďalšie dielo te jto spol upráce - baro
kťlvá opera J. Patzelta Castor a Pollux 
je v tlači. 

Tento stručný prehl ad výsledkov p.ráce 
Ľuby Ballovej na ceste muzlkologické
h o výskumu má už zretell!lé výsledky. 
Avšak podklady vytvorené za roky prá-ce 
pri evldenc!J a súpisoch p.rameňov k de
jinám s lDvenskej hudby ešte l en ISaka
jú na je j spracovanie. 

IVAN MACAl< 

Riadite l Slovenskej fllharm6nie vypisuje konkurz do Slovenského filharmo
nického zboru do hlasovej skupiny 

tenor. 
Konkur:~ sa uskutoi!nl 28. 11. 1984 o 13,00 b v skúiiobni SFZ, Bratislava - Re · 

duta, Palackého 2. Prihlál ky s uvedenlm u delanla a umeleckej praxe :~a iillte na 
kédr . a personálne odd. SF. Podmienky konkurzu o:~námlme prlhláseným uchá 
dzačom plsomne. 
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P.re .nez;asv!ltané •oko ·pl'edsta'Juje s~rán
·ka opernej pa.rti·túry 1a.jomnSr svet ne
spočetnSrch znakov. Ale v tomtto zd·anH
vom chaose nôt je obsialmwtSr pr!sne do
držla.vanSr systém zvukov, zaš.lfrovanSroeh 
s matematickou presnost.ou. Každý ná
stroj orchestra, na)jemnejšia ·nuansa lud
ského hlasu, jeh·o· spojen1e s orchestrom 
a zb.orom sú vy.jad·rené v 2'lllaku - note, 
n a mieste pr!sne preň určenom. ľa má.v
nut! dlrigentovou taktovkou llan•l'o hu
d·obný zápis ožije, tv.orl·ac mohutné zvu
.k·ové p:rúdy. Hlasy sólls~ov sa .zlievaj(! 
so zborom a or·chestrom, slov.o s hudbou, 
aby vzbudLH s11cit a !'ad·ost, poveda-ll o 
luds kých osudoch a cha·rakteroch. Pre
rtože opeN! je aj divadlo, ·podrLaďujúce 
sa všetkým zákoniltrostiam scé.náckého 
umenia, vyžaduje 'Sli r~isérske oriešen·ie 
predstavenia, dekoráci!, kostýmov, sve
,telných efekrtov. Na)zlož.iltejš! druh ume
nia ? Ano, nepochybne. Piotr lljič Caj
kovskLj o opere p!še: .. . .. je lllJ..ečo. ne
zadrret.elné, pr ltahuj11ce <Všetkých sk.la
da,terov k opere: je to :to, že len ona 
1Vám dá prostriedok spojen~a s masami 
.publika. Môjho ManfDeda .budú dlruhý.krát 
hrať a na dlhý čas zmlz.ne, a 111ik.to, 
okrem .hŕstky znaloov .na'J·števujúoich 
symfontické koncerty, h·o m~pozná. V·tedy 
ako OP!l:NI, a pred(}Vše1Jkým ako opera 
1Vás zbližuje s f.uďmi, :z.bližuje .va•šu hud
,bu so skutočným publliko m, čin! vás ma
jetkom nielen určLtý,ch malý.ch skupin, 
ale pri p.riaznivých podmienkach aj ma
jetkom celého národa." 
Po~as dvoch mesiacov sa na strán.kach 

"Sovietskej kultúry" viedla polemika o 
opernom umeni. Záujem o operu, láska 
k nej, ·vylarnvali z vystúpeni ú~astnlko.v 
diskusie. V novinách bolo publikovanfch 
viac ako 30 prfspevkov. Nro nielen vy
znanie lásky k opere obsahovaJI listy a 
články odosla né do redaikcie. Boli v nic h 
aj obavy o stav súčasnéh'O operného u
men.ta, úprimný záujem o jeh·o ďalš! osud. 
Ak sa pokúsime určiť základné prob
lémy, o ktorých sa hovorilo v diskusii, 
treba vyčleniť tieto okruhy: inscenácia 
klasickfch diel, tvorba diel na s6ilasnú 
tému, estetická vfchova poslucháčov, 
propagácia operného umenia a rad orga
niza~nfch otázok. 

Najprv o klas ike. Nedozerné s11 po
klady opernej hudobnej klast.ky 'S boha
<tým obsahom. vy~adirené v súčasnej ume
Jeck•ej foDIDe. Diela ·ve~kých majstrov na
ďalej v~rušujú poslucháčov ušlaohltilos
tou ·svoj ich myš.Jienok, naplňajú rkiľá:sou. 
Význam klasického dedičstva •pri for
movani rudskej rosobn.osti presa•huje hra
n~ce umeruia, s táva sa dôležitým f·akt'o
r.om formoVIamla osobnosti, jej ducnQv
ného bohatstva, .posilnenia •llllľavného po
tenciálu 1VŠe~kébo ludu. M11d•re Len.Lnove 
slová ·O n evyhnutnost.! •odkryť a s,pr!srtup
ni t Iu du na}b.ohB>ršie pokl'ady svetovej 
kultúry u11člli zmysel a obsah na.~v!ičše.j 
kultúrne j revolúcie, uskutoooenej v na
še j .k•rajine. Lenilll k·Megonicky vyst(i•pll 
proti tvorcom ,;novej proletáiľ'Skej kul
ltúry", ktor! sa s nažil1 vymazať .klasické 
dedičstvo minulosti. Proletárrska kulJtúra 
- podr.a •teho názoru - musi byt zá
konLtým •rozv,inut!m toho na•tlepšlreh·o, čo 
vytvmilro rudSibvo. Ako ak<tuálne Zl!le jú je
ho s lo.vá ó t.om, že .krásne rtreba zacho
vať, ovziať sl za <p.rLklad, o nevyhnurtl!lo&tl 
\krásy. 

Klasici ~r uské·ho umenia sa nik·dy ne
uzatváralt do Tálmca čistej - abstirakt
nej hudby. Záujmy vlast i, (l_sHle ·odzrkad -1 

du. Jedným .z novMorský,ch prejavov rus
kej opernej estetLky bolo nové uchope
rue obrazu národa. Nie vonkajš! podklad 
pre vyworenle efekllných masových scén, 
ale ·aktlvna, k.onajtíca siJoa, ktorej ener
gia ·boJ.a s tak.ou nev,danou •slrlou vy
jad•rená v hudrbe. 

Dnes, .k.eď sa vo svete xootrLI boj este
tických názorov, keď sa hudobné ume
nie na Západie občas stáv.a vec.ou ·prie
myslu, kde je všetk·O v.opred vyrátané 
tak, aby sa vy.volal zodpovedajúci fyzio
logický efe·k·t, kde dokonca ·aj sl•O'Já st·rá
caj11 SV·Ol •význam, meniac sa na členené 

OPERA 
A 

SÚČASNOSŤ 
fonetické zvuky, 1í'l·oh·a klasiky v ducho.v
nom ž.iv.ote osobitne V:Drastá. Ako aktuáJ
ne dnes znejú s!.ov·á o .,melódii - duši 
hudby", o l!levyhnullnostl samostatnej ces
ty našej hudby, o neplodl!losti napodob
ňovanla .,a formálnej tvorby. 

Ni·elan samotná hudba, ale aj estetic
ké ná:z:ory s kladaiter.ov - k,l.aslloov na
dobúda jú dlnes osobLtý ~mys-el. Pľ'il •tvor
be ope.rných diel je velmi dôležllté pa
m!IM( na .tch estletlok.é oposolstvá. Rusk! 
skladateHa - kl•aslct boli nielen popred
nými hudobn!kml, bol:l občalll'mi, opatri·ot
ml &vojej v.lasti, osl'ojaOIJml na čelných 
poz!clác.h súctabého demokratického mys
lenia. Ci 111ema•l Bellnsklj na zreteli zá
klad výtvorov ~ruskej hucLby, keď na
p!saJ ·o slobode ·tv.or•by: "Kvô'ld tomu sa 
netreba nútU .plsat pocUa otémy. Kvôli 
.tomu ~reba byt obč~mom svojej spoloč
nosti, svojej ep.ochy, osvrOjif sl jej záuj
my, spo.jlť svoje ·úsllte s jej 11si11amt." 

Ano, ' dbv·adoJ.o nie je mtíz.eum pre 
úschovu pokladov. O nevyhnutnosti hJa
dani a a eX'pellimetjtov •P!šu :\110 SIVOjloch 
článkoch A. P·etrov, B. ·P.akrwskl.j, M. 
Tar!verdtjev. 'lirad!cle klasického ume
nia sa rozvijajú, obohacuj(! o nové Idey 
a f.olliJly. No aj samotné d·lela - to rue 
sú st-ránky h.istórie, a:nl chladné expo

·nMy. Stí ž.i.vé aj dines, vrm-ušuj;ú ipl'aVdi
vostou cl·~ov, 'Jyso'kýom mravným páltosom, 
patri·otizmom, dokonal·osťou umeleckej 
f.ormy. "Diela pat-riace do xlwtého fondu 
nášho umenia," - p!·še v svojom .Ji.ste 
čHarteJka A. KoJ.obovová, - "sú n ielen 
jeho um!;)leckýml, .ale a .j mraMnými zá
kladiDil." 

Co predstavujú klasické diela na sú
časnej scéne? ~lai, môžeme menovať ne
málo ·pr!pad•ov, kedy režisé.r! bez okol
•kov zasahujú do parti.túry ·a zámeru au
.to!'a .o,pery. Nik·omu Iste nezlde n a um 
dokreslovat niečo k obrazom Raffaela 
alebo f:reskám M1ohelanrgela. An:i :v hud
be ne;po:z.náme .prlpad, kedy by sa skra
covala neja•ká syrmfónLa ale'ho soná·ta. 
Ale s opel'nou pa11b~túrou, zdá sa, mož
no ll'Obit .všetko, čo sa uzná za ·vhodné, 
čokolvek, podla ;ámeru režiséra. Sú zná-

Scéna z inscenácie opery A. Petrova .,Majakovsklj nailinajetsia '' v leningradskom 
Oivadio opery a baletu S. M. Kirova. V popredi V. Morozov ako Básnik. 

H t velkolepé úseky :tlistórle, uká~at hr- me prlopady škrtov, skreslujúce <úmysel 
dins kú, v bylhná.ch ospievanú s ilu rudu, skladwtera, zba1Vujúce operu nevy.nnu.tne.j 
boli základnými hybnými s t.lami .Lch ta- atmosféry, ducha doby. Ta.k nwpr!•klad 
Jentu. P r!stupnosť, schopnost v.plý1Vať na v kuj.byšev.sk.om Di!Vadlle opery .a baJetu 
masy 'POSlucháčov, uchvátiť f.a11JI:~Iu zn•e- boli v Cán kej neveste Rlmského-Korsa-
pokojivou presvedč.lvosťou myšLienok - kova skráltené vše~ky masové scény, ob-
lto bola hlavná úloh-a ich w arby. Mu- dlvuhodné svojou ·krásou, vy,j·adruj.llce 
sorgskij .nevytváral l en novú f.arnnu ná- cha•ra.k;ter epochy, náladu Judu. V kras-
;r.odnej hudobnej d•rámy, on·a sa mu stá- no ja.rskom Divadle opery ·a baletu bola 
vala nevyhnutnou pre "smelý l.'ozhovor v prvom .dejstve Cajk•ovskéh.o opery Eu-
s rucrmt". Stáť podf.a možnosti ·čo naj- gen OnegLn sk·rátená scéna p'ľ!chodu sed-
bližšie k rudu, odklryt ·V hudbe ·myšlien- liakov. Neraz sme videli c.ajk·ovsikého 
ky a pocity jednoduchých rud! - <to P.l ko:vú dámu bez zboru detských hl·a· 
•ie jeden z estet•tokých základov ruského sov, scény, ktorá má podčLaľlkrnut kon-
hudobného umenia. HI1dlna mimo živo- trast nasleduj·11cich dramatických uda•los-
ta rudu rv .klasických operách neexlstu- itl. A akými pr~či·na1Jli by sa daJo vysvet-
je. Mierou mravnej kräsy ,hrddnu v xus - lit skiľá<tenie .jednej z cen.trálrny.ch scén 
kej opere vždy bola jeho vernost ná ro- v Da!'gomyžského Rusa,l·ke - scény voci-

ného cárstv.a - •v doneckom Divadle 
·opery a baletu? Obavy v:z.budzu·je a j re
žlséľ'S.ke poňatie Musorgského opery Bo
ris Godunov. 

O vý.zname. k11asl ky, o ševl'nom v,ztahu 
k nej plšu v svojich článkoch skladater 
V. Rubin: režisér I. Sarajev, Č111twtella I. 
SokoHn:ska ja, T. Kor.eškovová, A. Cepa
loov, G. Kablovová a mnoh! 1n1. Nemož
no nesú,hlasit s V. Rubinom, k.torý :v 
svojom člárnku Opera: sviavky a všedné 
dni plše: "Ak také ,nová<torstvo' bude 
ďalej pok.račovat, ·tak čoskoro pošHB>pe
me mnoho z kul<tiílrnych hodnô•t mi·nu
lostl, ktoré sú k nám k d1spoz!cL1 a zá
roveň aj niečo zo súčasného umenia." 

Klasika na stíčasnej scéne. Tento p·rob
lém vyvoJ.al nemálo spO!ľ.ov. Niektor! z.a
hran1čn1 ·režiséri v svojom úsi.J! dokázať 
životnost operného umenia zachádzajú 
občas do klra•jnost!, vytvárajúc ubtrasú
čaSI!lé f·Ol'my predst&ven!, využ!vajúc "di
iVY súčasnej techrutky" - ft.lmové pro
jekcie, dlaprojekitory, magnetofónové zá
znamy. Pr·otli týmt•o .postupom sa v zá
sade dá tažko Illieč.o nB>mlatať, .keď ne
sk•resJujú hudbu, nenarllša·jú jej obra
zov(! výstavbu, ako tomu bolo napriklad 
v jednej z lnscaná.ci! Mozal'ltovho Dona 
Giovanniho, kedy sa á·rla s vyznan!m Zer
llny konkretúzov.ala ukážkou na p.Já,tne. 
namontovanam v •pozad! scény. V z·a:hra
nlčný.ch operných d!Jvac:Háoh sa •Velmi 
rozš!rllo a l také "zosúčasňovarute", ako 
p·reobl•ečenle hrrdinov .kl·asických opier 
do stíčasných k·ostýmov a preneseni e de
ja do našich dn!. V jednom z .takých 
predstaven! sa Rigoletto stá1V·a barma
nom, •Vojvoda ·vodcom skupiny bandl~ov 
mafie a Alda spácha sebev.raždu .strčiac 
h Lavu do plynovej rúry. V diskusii sa 
pouka~ovalo na pr!·klad Petra Brooka, 
jeho inscenácie opery Carmen, típlne 
skresJu.júcej zámer Bizeta. 

Cestu pľ'ilbl!ženia opery k žlvo,tu mno
h! vJdia vo využf.van! pr inc!:pov a postu
pov d.ramat·lckého d ivadla. Nie náhodou 
tak vz.rá'Stla v opemom diivaodlle tíloha 
režiséra. Objavl!l sa aj divadlá, ·kde vô
Ja režiséra je pľ1Voradá. Snaha tp.ri<bl!žit 
operu životu, p.Demenit jej scén4ckú ln
•ter,pretáclu na skutočnú hr-u s loog~cky 
sa rozv!jajúcim dejom. prekonať jej 
"koncermý" chara·klter - proti 1t0ill1Ju sa 
tažk·o dá nleč·o namietať. No ked sa 
ltoto dobré a ú,porlmné ús l!le dovedie do 
.krajnosti, keď .v bajt s pov.estným oper
ným formallzmom sa ·narúš.a•Jú na·jdôležl
tejšole .zákon!Jtostl umeleckého diru·hu, keď 
sa už aj 51pev .tav! nezá1V!izným, vrtedy 
vznLka jú pochybnosti o ži\VIOtasch·opnos·ti, 
ako ·aj celkovej portrebe o:pe11ného ume
n ia. Zrejme ta~ko predipokqadať, že by 
taký vynirka·j•úal režisér ako L. Visconti 
nepoonal súčasné l!nscenačné postupy, 
rveď .prá;ye on Inscenoval Verd1ho 01peru 
Trubadúf v miMnskej La Scale. Prred
sta.venie vy.niká vysokou hud.obnou kul
túr.ou, maximMnou .pozornosťou k Sll1ie
vajúcemu aktéiľovi. Visconti dosahuje v 
.fnscenác.tl napätú dynamiku, •bťíil'Uvú rotl
žera1Venost iVáš.n!, využ!rvaj-llc všetky scé
nické prostr~ed·ky. HJa - a·~o režisér 
rieši prvú scénu h11dLnov, loch dueto. Ob
rovské, ao výšky čnej.úce slivé veže a 
steny zámku. Velké čierne plášte, kto
lľé z.vlá šť vy.tválľajú char.aokrter.lsUCikú re
lléfnost a z.množu~ú výooamovost Zl·ad
ny zbytočný pohyb Leonóra 1de napr-oti 
milovanému a 7Ja jej ch,rb1<XIll dosloova 
vzbl.kiile modrý plameň - je lto tre
potajúol sa ob.rovský šál, kt·orý vytváll'a 
.Uúziu prudkého poh;nbu. ·P.ravú llúz..tu, 
pretože SiP6Váčka pokQjne schádza po 
sch-odoch velkého schodl.šta, l!lezadtU!júc 
dych. 

Je známe, že St.anLsLavskLJ v 1rn5cená
cil Puc.clnlho Bohémy chcel. aby v .pos
lednej scéne RudoH vniesol d.o Lzby 
umler.aj(Jcu Mimi. Avšak musel sa ~riecť 
tejto efek.tnej mizanscény. R~LséT po
chopU, že 'Pred rozboduj-úc~u álľ~ou sp.e
vák .potJreboval .pokojné dýchanie. Aj 
jeho na tmenš le nar.ušem.e sa mohlo tp od
statne odlrazit v prednese. 

CaSIOO p!Šei:ne o .r.o\nn;l)právnostl dLrl
genota a r.ežiséra v opel'e, ·Podčtark:ujeme 
nutnosť Ich jednoty, a•le pN!x hudobné
ho dlovadla vyžaduje ešte •raz o!Jrátit ,po
z.ornost na ~CJ'IIto problém. Velmi a·klt!IV'Jle 
vystťíJpiLi na stránkach ruovln rrež.lsérl. 
Ich · myšJ!eruky ,o rsťíčasne.j ~nscenačnej 

1prax1, o l!levv..hnutnostl hladanta a ex
perimenotO'Janta •boli :wuj!mavé a kon
štrukt!vne. Skutočate, úloha .rellséra v 
súčasnom opemom d.l·vadle neoby.ča.jne 
vzrá.s;tla. Veď existujú a•j rdi\nadlá, kde 
umeleckú .orientáciu Ul'čuje vôla režisé
ra. Také ·je napr!lľlad divadlo nemookého 
~režiséra Wa•l•tel.'a Felsenstetna. Nie ojedi· 
nela i nscenujú opery dlovardeln! a filmov! 
režisé.rl. Ak ·niekedy hovorime o •oper
nom ,predstaven!, menujeme len ·režisé
ra. Co sa .týka dirigentov, Ich Masy z.a · 
zneli v dLskusLi nezrete~ne. Ano, nepo· 
ohybne, vý,znam dlrJgeruta ako hudCJibDé
ho vedúceho •predstavenia sa v člá:nlk•och 
podčd.arkol. Ale prečlo sa sarmoml dir l· 
gent! post<I!VL!t k diskusii ·o nalleha...ých 
problémoch opery rta•k Jahosta.jne? T·ra
d!cle nášho a zah·raniOného dLrngerrtské
ho umenia sú neobyča jne významné. Me
ná vynilV!•júcloh r.uskýoh a sov.fet,skyoh 
dirlgent.ov ,pr.lsplev111jt:i k slá1Ve nášho 
umen1a. Ale dnes môžeme menov.at len 
n lekoJkých, kitor! u11čujú umeleckú, lre
I]J entoárov.ú pol:lltiku divad•la. Na čele 
symfonl·ckých orchestrov · stoja výl'azné 

osobnooti, ale koho dnes môžeme me
nova ť v diovadle? 

Umenie •dLrigovat a~o samostam~ ob
last huqobnej :i!ntenpretačnej .poraxe a 
dir.igent v opere - •to zďalerka nde je 
jedno a tJo ďsté. Openný ctirlganl! mus! 
v SViOjom nada.n! spáij.ať schopnost sym
fonickéh o myslenia, ·POZl!l·anle prlrt-odze
ného naturelu Judského hlasu, musi byf 
maximálne citlivý k osobltost:t.am tessl
tury registrov, mus! mat schopnost do
konale prec!ti( špecifiku divadla. P.ráve . 
dirlgentova vôla odhaJuje to M·Vé v zná
mych partHúrach, vd aka n ej sa· ďnscaná
cie stáva.j11 udalosť·a.ml. Takými sú na 
pr!,klad pred.sta;venla a•ko Legenda o ne
vidltelnom meste Kiteži a panne Fev
r6nii Rlmského-K·orsakova V·O Ve!kom di
va dle v Moskrve naštudované J. Svetla
novom a Ca jkovskéh·o Eugen Oneg~n v 

Posledné inltrukcie pred zdvihnutlm 
o,pony dáva relisér G. Ansimov speváčke 
Tamare Gurgenldze (Carmen). Záber z 
VeJltého divadla v Mosk,ve. 

lenlillg·I'adsko m Div·adle opery a ·baletu 
S. M. Ki.rova, naštud.ovaný J. Terml•r.ka 
nov.om. Húdnota tý.ohto dnscenácJ! spo
člva pred01Všetkým v oúplnej nepol1ušenos
ti <hud!obnéh'O ltextu, p11eč!tan1 p811tltťíJry 
očami stíčasných umelrcov. , 

Symfonické a voká:lne O<l>razy •v Klte
ži otriasa jú svojou ep1ck.ou _s:llou, prúd 
hudby sa s neobya·čjnou sl:lou doslova 
derie do rpopredi,a, dv!hajúc sa ·k nev!da
ným výškam. Svetlanlov a orches ter do
sahu,fú vý:ni:moooý efeklt, vyrtváTa.júc vo 
tináile opery, rozprá·va•júcej o !l'u ských 
Juďoc.h, pocit s<lnečnéhio jasu. Ctm sa 
vyznačuje Eugen Onegln ~ na'študovanl 
J. Termilľ.k·B!nova? Pred.ov.šetlký•m rnekOI!leč
ne .doj!ma 1ehio láska a 'ObdiLv, rúct.a k 
menu básnlik-a, úsil'ie pr il>l!žl,( sa •k nemu 
čo naj.blLž.šLe, n ie naprieky hud:bEi, ale 
:z;a pomoci čo najMbšleho IJ-Ohr.úženJoa sa 
do nej, odkrý.v.Blj.tíc .práve v pamLtú.re 
ruo.vé možnosti scénlc·kého 'ľiešen~a. 

Zdá sa, že bezohladné zásahy T<ežls é
rov IJ)Tedstaven! do parti't11ry a úmerov 
autnrov klasických diel majtí .na svedo
mi p_rá.ve ·Illierkil:or! d1Jrllgen't1. 

Rusk! sklad!iltelLa - ·klaSilcl rvýborne 
pocifuvali zá•konit·OSt1 scény, 1c·h po· 
známky k t•nscená.ciá•m tch opLer udi·v:u
jú ·a j dnes ~lctuá.ln;nml náz.orml. Sntv-ali 
-o nep.retdLtostl deja, o too1acOIID sa kru
hu scény. S.t<ač! postihnúť Ich hudobnú 
d ramaturgiu, a•by sme sa opresvedičiU, ako 
obdivuhodne logicky a dôs'ledne .budujú 
dej, rozv! jaj11, postupne olJooacu.j.ú cha
raktery, vytvá!ľajll hudobné kulminác~e . 
Na·)menšie na·ruše!llLe týcht o ha•rmonicky 
uspor!ada·ných h.udohných Výt'vOfľ':().V ve
d·le k n edopustlteJným sttri!Jtám. A .prá.ve 
.(!lohou dtrigenJta je by( och.ra111coon kla 
sickej .pail"tlitú.ry, odkrý.vať v n e j no.vé 
far.by, nuansy, ktoré sú vskurtlku n evy
čeľlpateJJllé. 

A. DASICEVA, 
·redakltork'a Sovlietske j kult úry 

Re:llsér Velkébo d.ivadla v Moskve ná· 
rodnf umelec RSI-"SR prof. G. Ansimov. 


