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VIII. celoštátna spevácka súťaž 
Mikuláša Schneidra-Trnavskéh·o 

Prešli dva roky - a Trnava op!!( na 
nlekotko dn! (22.-27. V.) ožila spevác
kou mladou. Dejiskom jej súťaženia bo
la, ako vždy, pr!vetlvá zrkadlová !!_leň 
trnavského diva dla, známa mimoriadne 
prlaznlvou akustikou. Do súťaže sa ten
toraz prihlásilo 60 adeptov, no dosta vilo 
sa Iba 44, pričom dievčatá mali absolOt
nu prevahu. K~m v nižšej kategórii 
(17-23 rokov J súťažili spoločne s 
chlapcami, vo vyššej kategórii ( 17-32 
rokov) sa súťaž po prv~ raz delila na 
mu!sk11 a ženskú. Muži však tOto mož
nost využili velmi sla bo - s11fažlf prišli 
Iba plati. • 
Bohat~ a mnohotvárny sOfažn~ pro

gram (6 piesn! a l skladba z 18. storo
fia pre nižšiu kategóriu, 8 plesni, l skla~
ba z 18. storočia, 2 árie a plesňovy 
cyklus pre vyššiu kategóriu) umožňoval 
porote aj obecnstvu uroblt sl obraz o 
schopnostiach každého sOťa!laceho, ale 
aj o velkej práci našich pedagógov a 
korepet!torov, Investovanej do ka!dého 
jednotlivého v~konu. Ved ani ten naj
vllčš! prirodzen~ talent sa dnes nezaob!
de bez s11stavného vedenia a usmerňo
vania! 

Umiestnenie súťaže do rodiska a pô
sobiska M. Schneidra-Trnavského je odô
vodnené a spojené s mnoh~ml v~hodaml, 
ktoré netreba uvádza (. Má to však a j 
jednu nev~hodu - a tou je nedostatoč
ná publicita. Sll(až je verejná, pristup
né ka!dému. Hojne navš t!vené bývajt\ jej 
prvé kolá - hlavne brat!slavsk~ml kon
zerva tor!s tkaml, ktoré pr!du hromadne 
autobusom. Na ďalšieh kolách sed! už 
tba zopár pedagógov a t~ch t\častnlkov 
súťaže, ktor! práve net\člnkujú, a na j
lepšie v~kony III . kola odznej(! pred a u
ditóriom, ktoré by sa dalo poráta( na 
prstoch. Trnavčania sl1ťaž nesledujl1 (za
značila som jednu v~nlmku). ale zato 
v hojnom počte navštevuj11 večerné kon
certy v je j rámci. Obvykl~ slávnostn~ 
otvárac! koncert sa tentoraz konal v 
druh~ deň sl1ťaže ( 23. mája J. Vystt\plll 
na ňom v!ťazl m!nul~ch s11fažl - tenoris-
11 Ivan Ožvát a jozef Kundlák a mezzo
sopranistka Anna Trávn!čková. Koncert 
tohtoročn~ch v!ťazov, spojen~ s odovzdá
vanlm cien, sa konal 27. mája. 

A teraz k samotnej s11fažl. V nlž~ej 
kategórii z 26 adeptov prešlo do Il. ko
la jedenás t. AJ ked v~kony sl1fažiaclch 
boli v tomto kole už pomerne vyrov
nané, predsa sa spomedzi nich jasne vy
č leňovali kandidátky na ceny. l. cenu, 
ako a j cenu za na jlepši prednes povm
nej piesne, z!skala Jitka Saparow6 z 
VŠMU. )ej prednosťou je mäkko tvoren~. 
bohato znej11cl mezzosoprán so zvučnou 
výškou a rezonančne dobre vyváženou 
spodnou polohou, čo mala možnost uká
zať najmä v Ktlčkove j plesni Alba tros 
a tukinovej piesni Ľubov. Neomylné hu
dobné cltenie jej pomohlo dobre sa vy
rovnať a j s Blzetovou piesňou Le re
tour de Tobie, kde musela prekonávať 
úskalia francúzsketho textu. Nosltelka 
11. ceny Olga Card z AMU zaujala pr!
jemn~m. prirodzen~m a nenás llne tvore
ným mezzosopránom a velmi pekn~m 
prednesom. Na jpôsobivejšie predniesla 
Pauerovu pleseň Milj život more je, kde 
o. i. ukázala aj schopnosti pre drama
tický v~raz. 111. cenu rozdelila porota 
medzi dvE:. sopranistky - j. Svobodovú 
z pražského konzervatória a ). Somošlo
vú z VSMU. Jitka Swobodod má dobre 
posadený soprán tmavého zafarbenia s 
pekným planom, ktoré uplatnila najmä 
v Uspávanke M. Kokelndzeho ; dostala za 
i'lu osobitnú cenu za naj lepši prednes 
piesne sovietskeho autora. Kultivovane 
pôsobiaca Jana Somoliod má pekné le
gato a dynamicky dlferencovan~ pred
nes. v I. kole sa jej vydarili Schneldro
ve Ružičky, v l. kole pleseň zo Sapo
rtnovho cyklu Da leka ja junosf, ako a j 
Krtčkova bájka jefáb a vola vka, ktorú 
predniesla velmi decentne. Z ostatn~ch, 
ktor! pre~li do ll. kola . najväčšiu po-

zornosť vzbudili sopranistka Dagmar Li· 
vorové z VSMU (vo Wagnerovej plesni 
Schmerzen ukázala predpokla dy pre dra
matick~ hlasový odbor) a mezzosopra
nistka Yvona Skv6rov6 z pražského kon
zervatória (o. !. vkusn~m prednesom 
Ebenovej piesne Summer Is come). Pri· 
rodzen~m. spontánnym prejavom zauja
la aj sopranistka Iveta Teclow6 z brnen
ského konzervatória v rozmarnej Hurnl
kovej plesni Na mne-U mysllš. Sopra
nistky Adriana S1ab6ov6 a Leaka Str6-
lovsk6 (obe z bratislavského konzerva
tória l majú napriek slubn~m hlasov~m 
materiálom ešte vera estet!ck~ch nedos
tatkov, čo do Istej miery plati aj o Inak 
schopnej Jane Martanowil!onj z VSMU. 
Mužské pokolenie reprezentoval v ll. ko
le nižšeJ ka tegórie iba nádejn~ tenoris
ta Milan lib6k z brnenského konzerva
tória, ktor~ sl dal zále!af na dobrej v9-
slovnostl. - Cenu, prlpraven"ll pre naj
mladšleho Očastn!ka st\taže, dostala 
Marta Spirov6 z ostravského konzervató
ria. 

Vo vyššej kategórlt st\fa!ilo 5 mužov 
a 13 žien, do ll. kola prešl! 2 muži a 8 
žien, z ktorých však dve speváčky s11ťaž 
preruš111 - jedna pre ochorenie, druhá 
pre omyl (naštudovala nesprávnu povin
n(! pleseň). Z nich najmä mezzosopra
nistka Lenka ZahatQw6 z Prahy vzbu
dzova la velké nádeje, lebo už pred dvo
ma rokmi sa v trnavskej súťaži umiest
nila n-a ir "mieste a dos tala a j cenu za 
česk~ cyklus. Aj tentoraz zaujala - na
priek zjavnej !ndlspozlclt - ušfacht!l~m 
hlasov~m materiálom, muzlkálnosťou a 
prec!ten~m v~razom. Prednosťou druhej 
z nich - sopranistky Marie Bdlkovej z 
AMU - st1 bezpečné v~šky. Odhl!adnuc 
od toho pôsobila v I. kole velmi ne
sústredene. - V ll . kole sa prezento
vali dve sopranistky nerovnak~ch kva
lit. K~m muzikálna Boleaa Grilod z 
VSMU s pekne znej11clm hlasom ešte ne
prekonala slušnú študentskú 11roveň 
(všetko prednášala s rovnako vllldnym 
v~razom ). Marta Fllod z Prahy je na-

Nirodll6 amelkyňa prof. M6ria Habov6, 
predaedall!ka odboraej poroty, pri wy
hlaaovanl wfaledkow. 

Sn!mky: R. M!kušová 

prlek svoje j mladosti už hotovou umel
kyňou. Už pred dvoma rokmi s11fažlla 
v Trnave (vtedy 20-ročná) vo vyššej ka
tegórii a z!skala cenu za najlepšľ pred
nes árie. Aj tentoraz, po počia točnej ner
vozite v I. kole, presvedčila o svojich 
kvalitách suverénnym prednesom árie 
Flord1l!g! z Mozartovej opery Cosl fan 
tutte. V ll. kole sa už potom naplno 
prejavila jej umelecká osobnost , ktorá 
sa zrač! predovšetk~m v schopnosti pre· 
tlmočiť poetlck~ obsa h skladby·, k čomu 
je j napomáha bezpečné hlasová technl· 

Pohlad na vlťa1ov wyllej kates6rie Vlll. rol!alka achneidronkej apev6ckej a6ťale. 
Zlava: K. Nedoma, L. qhow6, M. Be6al!kov6 a E. Krl!mirlkod. 

ka , pren!kavá muzlkal!ta a cit pre št~l. 
Ťažko povedať, čo spievala lepšie - čl 
pôvabnú Pleseň dievčaťa od Sostakovlča, 
!nt!mne-poetickú Nad kollskou od 
Schneidra-Trnavského alebo náročnú dy
namickú pleseň od M. Vacka. Na jviac 
však zaimponovala t\chvatne vygradova
nou plesňou Nebb!e od O. Resp!gh!ho a 
áriou Leonóry z Verdiho Sily osudu. T~m 
nepochopitefnejšie je, že ju porota (kto
rá pravdepodobne na to mala In~ dôvod 
ako umeleck~) nepus tila do III. kola. 

Tak sa napokon v III. kole ocitli 4 
speváčky, z ktor~ch 3 boli zjavne adept
ky na ceny. Sopranistka Viera Krpatow6 
z Bratislavy zvládla svoj náročn~ pro
gram s!ce bezpečne,- a le bez hlbšieho 
estetického preniknutia 'ďo jeho obsahu. 
jej lyr!ck~ soprán znel najlepšie tam, 
kde sa neusllovala o velk~ tón - v ko
loratúrach Hurn!kovej plesne Konvalin
ka. - En Krl!m611ikod z VSMU, odme
nená III. cenou, má nenás ilne tvorený, 
farebne znej11cl mezzosoprán. V l. kole 
sugest!vne predniesla Brahmsovu pleseň 
Llebes treu, v ll. kole sa jej vydarila Bar
tókova Uspávanka a ária Slepej z Pon
ch!elllho G!ocondy, v poslednom kole 
Sa!nt-Saensova ária Dallly (Mon co
eur ... ). Vefk~m prekvapen!m súfa!e sa 
stala Marta Be6al!kod z Bratislavy, 
pred niekofk~ml rokmi ešte .,nenápad
ná" absolventka VSMU, dnes velk~ mez
zosoprán s dokonalou hlasovou techn\· 
kou a suverénnym muzikálnym predne
som, priam predurčený pre zahraničnú 
reprezentáciu. Navyše zaujala vkusne vy· 
bran~m. v nie ktorých pr!padoch objav
n~m repertoárom (Fibich: Lorele!, F. 
Rossi: Aria z opery Mltrane, Honegger : 
Les cloches a !.) . Jej program vyvrcho
lll Saint-Saensovou áriou Dalily (Amour, 
vtens a!der . . . ). Okrem II. ceny dos ta
la aj cenu za na jlepši prednes cyklu 
českého autora ( j. Hanuš: Sortety na tex
ty renesančn~ch básnikov) . I. cenu, a ko 
aj cenu za najl_epš! prednes árie, udeli
la porota mladej absolventke bratislav
ského konzerva tória Ll-wil Aghovej, ktorá 
bola oq začiatku favoritkou súťaže. Svoj 
lyrick~. vo v~škach žlarlv~ soprán, ovlá
da s maximálnou mierou s11stredenostl a 
sebadisctpl!ny, k čomu je j napomáha a j 
výnimočne dobr~ dych. Táto prednost ju 
niekedy zvádza k pr!l!šnému spomalo9"a
niu, no na druhej s trane jej prispieva 
k oza j presvedčivému v~konu ( DvoMk : 
Ukolébavka, Schne!der-Trnavsk~: Nad 
kol!skou). Pravú dychovú bravúru pred
viedla v árlt Barče zo Smetanovej Hu
b!čky. V III. kole velmi pôsobivo pred
niesla Kť!čkov cyklus jaro Pacholátko 
a áriu Liu z Pucciniho Turandot. 

O st\fa!laclch mužoch nemožno pove
da ť vera, lebo do druhého kola prešli 

iba dva ja. Dalej nepostúpil AusuaUn Gr6f 
z VSMU, ktor~ disponuje Iyrlck~m teno
rom pekne j farby, no zatial so sla
b~m legatom a bez tenorov~ch vyšok. 
Pomerne najlepšie sa mu vydarila 
Schneldrova pleseň Prsteň a ária Indic
kého hosťa z opery Sadko od N. Rlm
ského-Korsakova. Jedin~ muž, ktor~ sa 
dos tal do III. kola, bol barytonista Ka
rel Nedoma z AMU. V súťaži sa prejavil 
ako kult!vovan~ komorn~ typ so zmys
lom pre detai l. Zvlášť treba ocenlt jeho 
peknú, zrozumitelnú v~slovnosť a plas
t!ck~ prednes. V jeho podan! presved
čivo vyznel! s tarostlivo vypracované ples-
ne Mikuláša Schneidra-Trnavského 
1 Brahmsova pleseň Auf dem 
K!rchhofe, zatial čo Dob!ášove pies
ne z cyklu Pra ho jediná sa zdali byf 
jeho hlasovému naturelu neprimerané. 
Porota mu prisúdlla III. cenu (l. a ll. 
cena pre mužov a takisto ani cena za 
najlepši prednes s lovenského cyklu ne
boli udelené) . Cenu za klav!rny sprie
vod dostala opäť Darina Lackov6 z Bra
tislavy. Popri nej sa na tíspechoch spe
vákov pod!elal! klavir is ti K. Dtbáková. 
I. Franc"ová, T. Horáková, M. Iva n, K. jur
kov!čová, E. Rebrová a K. Toperczer z 
Bratislavy, Z. Prilšová a J. Saloun z Pra
hy, v. Sen z Brna a l. 

Celé podujatie bolo sta rostlivo pripra
vené, no jeho časov~ harmonogram bol 
porušovan~ oneskoren~ml začiatkami a 
z toho vypl~vajl1clml presunmi, čo napo
kon nikomu neosožilo. Predmetom kri
tiky bolo aj zahlasovanle programu pred 
jednotllv~ml v~stupml, ktoré by mal! 
zveriť niekomu, kto presne vie, ako tre· 
ba vyslovova ť mená autorov 1 názvy 
skladieb. V cyklostylovan~ch zoznamoch 
súťažného repertoáru uviedli za menom 
každého speváka názov školy - bez roz
dielu, čl na nej dotyčn~ ešte študuje 
alebo z nej už dávno vyšiel (a škola 
zai'l v tomto pr!pade už nezodpovedá) . 
Tento malý nedostatok by sa var i bol 
dal na prav!( slovkom .,absolvent". A ešte 
niečo - v záujme rovnakého hodnotenia 
všetk~ch v~konov by mala by( porota v 
rovna kej zostave pr!tomná po cel~ čas 
trvania sl1faže. 

jadro súťažného progr f16lu predstavujú 
piesne M. Schneidra-Trnavského, ktor~ch 
originálne texty sa neskorš! vydava te
lia ( čl jazykov! redaktori ) pokl1s111 
.,uprav!(", v dôsledku čoho sa napr. nn 
nlektor~ch miestach porušuje rým. Na 
súťaži sme Ich počuli tak čl Inak - po
dla toho, z ktorého vydania sa Ich spe
vák naučil. Som toho názoru, že by sme 
každopádne mal! rešpektova ( autografy 
majstra, ktorého sl všetci vážime. 

L)UBA MAKOVICKA 



itaccat~ 
• FRANCÚZ PIERRE-MICHEL DURAND 

aa atal vlfazom 37. medzinárodnej bn· 
dobnej aifale Prallká jar, uaporiadanej 
po prvfkrát v odbore dirigovania . . Na 
druhom mieste sa umieatnil Nikolaj Ale· 
:zejev zo ZSSR, na treťom mieste skon
čil Japonec Yukio ~!tabara. Porota, kto
rej predsedal národný umelec V. Nea
mann, udelila Cestné uznanie l. stupňa 
mladému slovenskému dirigentovi O. 
Dobn6nyimu a Franclizovi Patrickovi 
Fournillierovi. Na sttali venovanej pa
miatke dirigenta V. Talicba aa dčutnilo 
celkom 32 stfaliacicb 1 23 krajin, naj
ml Eur6py, ale aj KĽDR, Japonska, USA 
a Uruguaja, ktorfcb pozvala porota so 
130 záujemcov. 

• ,.NA PRELOME EPOCH A STtLOV" 
je názov muzikologickébo kolokvia, kto
r6 aa uskutočni v Brne v dňoch 30. aep
tembra - 2. okt6bra t. r. v rtmcl 
28. medzinérodnébo hudobného feativalu. 
Kolokvium chce viacaapektovo obrttif 
posornoať muzikologickej verejnosti jed
nak k obdobiu ztvalnfcb ltflovfcb zlo· 
mov okolo roku 1900 (do diakuaie sa 
n6ka najmi tvorba tohto roku jabilujt
cicb skladatelskfcb osobnosti Josefa Su
ka a Albana Berga, ale aj Ich atčunl· 
kov) , jednak k aktualiz6cll nlektorfcb 
vtedajllcb apoločenskfcb a umeleckých 
prejavov v dellom hudobnom vývoji (a 
d8razom na tvorbu po roku 1945). 

• PAMIATKU TROCH TOHTOROC
NfCH JUBILUJÚCICH SVETOvfCH SKLA· 
DATEEOV - J. S. BACHA, G. F. HANDLA 
a D. SCAitLATTIHO - pri prllelitoati 300. 
vfročla leb narodenia al uctili učitelia 
a liaci ESU v Dunajskej Strede dvoma 
koncertmi. Na prvom 11. aprlla 1915 v 
a6le E~U tčlnkovali liaci lkoly sa apo
lutčasti troch posluchtčok bratialavak6-
bo konservat6ria l. SmoUaakej 
( apev), K. Fejeaovej ( klavlr) a A. Kal
ca6rovej (klavlr) . Na druboa koncerte 
12. aprlla 1915 sa milovnlcl hudby sao
va stretli vo velkej úle MaDKO na te
matickom učltelakom koncerte, ktorf 
apoluorganizoval ZV ltOH 1 riaditelatvom 
ikoly. Dramaturgicky zaujlmavf a po 
umeleckej atrtnke vyaoko hodnotnf kon
cert s vdakou ocenilo pol!etn6 publikum. 
Pestrosť programu salatlla aj r8snor'!
doať néatrojovfcb komblntcU. Okrea 
akladleb pre a6lovt klavlr, bule a vio
lončelo, odznel aj Bachov Koncert pre 
dvojo basU, Preltdlum a ftaa pre dva 
akorde6ny a Scarlattiho diela v oNade
af apev, huale, violončelo a čembalo. 

(B. M.) 
• KONCERT K 3 • . VfltOCIU NAilO· 

DENIA J. S. BACHA. V anahe uctiť al 
ameleckf odkaz J. S. Bacha v roku 310. 
vfročla jeho narodeala, odhodlala sa 
41ramaturJia Poddukellk6bo ukrajiuk6· 
bo rudov6ho atboru uporladať dia 
Zl. IV. 1115 v Ukrajinskom ntrodaom 411· 
vadle v Prelove koncert 1 diela ge.Utl
neho Upak4iho kantora. Uvedomovali d 
pritom ntročaod tloby vzhladom aa sa
meranie atboru smerom k folkl6rnema 
amaalu. v dramaturgicky vynaliezavo 
koncipovanom programe vyattplll vlet
ky dolky atboru - taaei!nt, apedcka 
a orchester. V pnej, komorne saaära
aej i!aati koncertu sa v akladbtcb So
atta h mol (Adagio), Aria Echo a Nar 
wird mein liebster 1 Vianočn6bo orat6-
rla, Koncert pre ldavlr, flauta a haale 
(Adagio) , Menuet 1 Knll8čky pre A. M. 
Bachovi v tprave pre cimbal a Kon
cert i!. Z a mol podla Vivaldiho v tpra· 
ve pre Z akorde6ny predatavlll )tllus 
Sark6zy (husle), Vladimir Coranlč_ a 
Eallia BobeDii!ovt (apev), Blalena Kara
blaolovt (flauta) , Tibor Lakatoi ("a
le) , Frantilek Hudtk (klavlr), Anton 
Conka (cimbal), Miroslav Kobeltk a M~
roalav Kerekanič ( akorde6n) a tanei!al· 
cl Ter6zla Kundekovt a ~tefan Hanul· 
l!ln. V druhej i!aati programu sa orches
ter pod taktovkou )61iusa Seli!aaa pred
stavil v akladb6cb Concerto from Can
tata č. 152, Koncert č. 14 f mol pre kla· 
vlr a altčlkovt orcheater (Largo, AUea· 
ro aoderato), Aria Es dur pre slti!ikovt 
orcheater a Koncert i!. 5 a mol pre 
husle a altčikovf orchester. S6Uataml 
boli VIera Ceneňtkovt (ldavlr ), ul!ltel
ka E~U v Prelove a )tllaa ~ark6sy, koa
certnf majster orchestra PUES-u. Q cbo
reograflck6 stvtrnenle sa postarala Sta
nlalava Selčanovt, blasovfm pedag6gom 
a poradcom bola Stanislava Sm6kalo
d a koncert dramaturgicky zostavila 
PhDr. Mária Dubayovt. Koncert sa vy
značoval vysokou umeleckou sanletenoa
toa a snahou detkfcb tl!inkajtclcb o 
ma:zlmtlny umeleckf vfkon. AJ ttto ame
leckt aagalovanoat prenedl!lla o oprb· 
neaoati udelenia vysokého ltttaebo vy
znamenania Rada práce, ktor6 vedenie 
PUES-u prevzalo v tohtorol!nfch pnomt
jovfch dňoch na Prallkom hrade 1 rtk 
presidenta CSSR. (1. M.) 

• VOKlLNY KOMORNt ZBOR JOAN 
KUKUZEL 1 Bulharska vyattpil 11. mt
ja 1915 v Bratislave - Klarlaktch. Na 
programe koncertu boli star6 bulbarsk6 
llturglck6 spevy. Koncert sa uakutol!nll 
pod patronátom Bulharského kulttrneho 
a laformal!n6ho atrediaka a Mestského 
doma kalttry • oavety v •••Halave. 

Rozlíovor 1 R6bartom Stankovskfm, poslucbaoom 
braUslavskAbo konzervatGrla 

Po parížskych štúdiách 
Od l. októbra 1984 do 30. marca 1985 bol Róbert Stankov

skSŕ , poslucháč 6. ročntka Konzervatória v Bratislave, na štu
dijnom pobyte v Part!!, odk!al sa vrátil s cenn5ŕm ohodnote
ntm svojho tamojšieho pôsobenia: .,Tento mlad5ŕ, seriózny štu
dent, usllovnSŕ, zaujatSŕ a pracovltSŕ ma uspokoJil v celom roz
sahu. Vlastnil už dlr!gentskQ techniku, autoritu, velmi presved
čivé myšlienky v 1nterpretác11, nov5ŕ prejav 11 pravd znalosť 
štSŕlov" (Gerard Devos, profesor na Ecole normale de musl
que de Paris). Vzhladom na t11to skutočnosť požiadala som 
Róberta Stankovského o rozhovor. -

Zaajlmalo by aa, kto vts vyslal do Fraactnka a ak6 aktl· 
ky ate aaaeU pred vyalaalm ablolvovať7 

- Na Konzervatóriu v Bratislave študujem dirigovanie a hru 
na klavirl. V odbore dirigovanie orchestra som bol na zákla· 
de odpordčanla školy vybran5ŕ Ministerstvom školstva SSR na 
polročnSŕ študiJný pobyt do Pari!a. Predpokladom vyslania bo
lo dspešné absolvovanie odbornej a Jazykovej skdšky. Odbornd 
skQšku som robil v decembr! 1983; skQšall ma pracovn!ci kul
tťirneho 9ddelenla francdzskeho velvyslanectva z dirigovania, 
zo znalosti franc11zskej kultdry, z poznania orchestrálneho re
pertoáru. Jazyková skQška bola velmi náročná, skladala sa 
z ptsomnej, gramatickej a konverzačnej času. 

Na ktorej lkola v Parili am ltudovall, kto lial valia ,.. •• 
g6gom7 

- Po prlchode do Parlža som mal možnost výberu školy. Po 
dôkladnom oboznámen! sa s možnosťami štťidla dirigovania 
rozhodol som sa pre Ecole normale de muslque, pretože dispo
novala symfonickým orchestrom. Nas tdpil som do dirigent
skej triedy profesora Dominika Roultsa. Bolo to štOdlum, za
merané na didaktické a metodické znalosti dirigentskej tech
niky. Vyučovanie bolo skupinové, jednotlivc~ sl vzájomne ove
rovali jasnosť, presnosť, presvedčivosť gesta, naprtklad sOčas
nSŕm tlesknutlm na nástupy spolužiaka v rôznej dynamike. 
Ziskavala sa takto predstava pohladu hráča na dirigenta, je
ho nároky a nutnosť preclznych nástupov konštantných pre 
cttenle všetk5ŕch hráčov. Studoval sa klasický repertoár: Mo
zart - Symfónia č. 29 A dur, Beethoven - 4. symfónia B dur. 

Po dvoch tf!dňocb práce u prof. Roultsa som sa dozvedel 
o existencH majstrovského dirigentského ročntka .,direction 
d'orchestre superleur", ktorý je na vysokej Orovni a zdoko· 
nalujťi sa v ňom okrem Francťizov a j zahraničn! študenti. Roč· 
ruk vedie profesor Gerard Davos, šéfdirigent parl!skeho sym
fonického orchestra Pasdeloup, hlavný dirigent abonentných 
koncertov v Tbeatre des Champs-Elysées. Podmienkou prijatia 
bola náročná skťiška; po Jej Ospešnom vykonani som začal 
študovať u profesora Devosa. To ml umožnilo pracovať so 
symfonickým orchestrom zloženým z profesionálnych hudob
ntkov a dlrlgovaf náročnejšl repertoár. 

Ako prebiehalo lttdlua v aajetrovakej trieda dirlgoyaala7 
- Na každé dva mesiace sa robil osobitný plán vyučova

nia, ktorý obsahoval prácu s orchestrom, štOdlum dirigentskej 
techniky, poznávanie partltOr a Individuálne štOdlum. Vyučo
vanie trvalo od 13,30 h do 19,00 h a konalo sa za prUomnosft 
orchestra. Profesor necha l oddlrlgovaf skladbu, pozoroval prá
cu frekventanta, jeho pre~stavu o sklad~: -~r~-~ruh_om ~ ~~'_!'-

~l\\\ l L 
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R. Staakovskf dlrlaaje SymfoDickf orchester bratlalank6bo 
koasenat6rla na koncerte k Roku l!eakej hudby (KSSF, ma
rec 1914). 

hrávani zastavoval a upozorňoval ha technické nedostatky 
a Iné problémy, z čoho sa učlll všetc! prHomnt Taktie! hrál!l 
mali možnost prthlástf sa do diskusie a vysvetliť svoje názory 
a požiadavky na dirigenta. Ak v skladbe chýbal ne jaký ná· 
stroj, jeden z frekventantov hral part chýba jdceho nástroja 
na klavtrt. Tým ztskaval orchestrálnu prax a pohotovosť v čl· 
tani partltťiry. Repertoár bol zameraný na mnohostrannosť 
dirigentských problémov a bol pomerne rozsiahly. Naštudoval 
som dvanást orchestrálnych skladieb z rOznyCth štýlových· ob· 
dob(. 

Pobyt v Parili prlatla ao seltou aj molnoať velkfch hudob· 
afcb úlltltov. Ktort 1 aleb bol uajsllaejll1 

- Hudobných zážitkov som mal samozrejme mnoho. Vybe· 
ral som si najma· koncerty, ktoré mohli byť pre mňa podnetné 
z dirigentského hladiska. SUne na mňa zapôsobil Pierre Bou· 
lez novým spôsobom dirigovania a ponimanlm moderných 
skladieb, najmll diel Gilberta Amyho Adagietto et Stretlo 
a Olivlera Messiaena Plesne pre Mi. Osobitne som sa zaujlmal 
o koncerty stíčasnej vážnej hudby spoločnosti IRCAM. Tu bol 
pre mňa velkým zážitkom koncert dirigenta Ronalda Zollma· 
na, na ktorom odzneli skladby Edga ra Varllsa , Pierra Boule
za, Luciana Berla a André Joliveta. 

Dnes je Róbert Stankovský oplt( poslucháčom 6. ročntka 
konzervatória a pripravuje sa na absolventský koncert, na kto
rom bude dirigovať Symfoniettu rustlcu Eugena Suchoňa a 
ako absolvent štúdia bry na klavtrt prednesie l. klavirny 
koncert Sergeja Prokofieva. Pripravila: DANA SLIACKA 

SIAvnostnf koncert Detskfcb speváckych ro~asovtcb zborov 

SPIEVALI NAM DETI Z PRAHY A BRATISLAVY 

Ztber 1 koacerta. Sntmka: In!. J. Stankovský 

v novej Koncertnej sieni Cs. rozhlasu v Bratislave (Mýt· 
na l) uskutočnil sa 20. aprlla 1985 koncert Detlkfcb apnta
kycb aborov Ceakosloveukébo roshluu v Praha a BraUalava 
pri prlle!ltostl 40. výročia oslobodenia CSSR. Bratislavský 
detský spevácky zbor, ktorý vystťipil v prvej časti programu, 
sa preds tavU dielami P. C6aa, l. Hrulovaktbo, P. Zeleaaya1 
l. Zeljeaka a S. Stral!lau. Za dirigentským pultom sa vystrie
dali J. Svitek, J. Rycblt a M. Vaeb. Po stránke kompozičnej 
bol rozhodne najpresvedčlvejš( Zeljenkov Zart, ale páčili sa 
1 Stračtnove Zábavky pri pasent a Hrušovského Malé letné 

hry. Po lnterpretal!nej stránke bolo vyat(lpenle bratislavského 
detského :~peváckeho zboru vynikajúco pripravené. Bola to 
vlastne l rozl11čka s dirigentom M. Vachom (tohto času u! 
dirigentom Státneho divadla v Košiciach) a odovzdanie .,š ta• 
fety" J. Svltekovl a J. Rychlej. 

V druhej časti programu sa predstavil Detský spevácky zbor 
Cs. rozhlasu v Prahe s dirigentom C. Stalkom. V dramaturgii 
našich hosu boU diela J. J. Rybu ), Myallvel!ka, J. C. VodAaa· 
all:tbo, w. A. Moaarta, M. ClemeaUho a prirodzene 1 sdčasná 
česká tvorba - diela V. Naumaaaa, l. Haralka a O. Micha. 
l pražské deti nás updtalt pekným, kultivovaným tnterpretač· 
ným prejavom, za ktorým bolo citU svedomltd prtpravu a hťl· 
!evnatO prácu. 

Vyvrcholentm tohto zborového koncertu bolo záverečné spo· 
ločné vystdpenle bratislavského a pražského detského zboru, 
na ktorom sa podielali C. Stašek a M. Vach. Vypočuli sme sl 
diela M. Zedalka .,Pianil!ko, pojd al 1 at mi br6t", A. Pach· 
aatovovej .,UUca . mlra" a M. Novtka .,Ntl s bor". Táto čast 
programu akoby chcela zvýraznlt a podčiarknuť Ideu vzájom· 
nej spolupatričnosti našich dvoch národov v spoločnom socta· 
listlckom štáte. Slovom, pekné podujatie tak po stránke dra
maturgickej ako t umeleckej, malo svoju neopakova teJnQ at· 
mosféru a prlfažltvO krásu. Vertme, !e bra tislavský Detský 
spevácky zbor Cs. rozhlasu l po odchode M. Vacha bude po· 
kračovaf vo svojich vynlkajQclch interpretačných výkonoch a 
že bude tvorivo Inšpirovať slovenských skladateJov k novej 
zborovej tvorbe. - IB-

Absolventský koncert organistky KATARiNY HANZELOVEJ 
Organistka Katarlna Ha nzelová absolvovala VysokO školu 

múztckSŕch ument. Pre svoje absolventské vys tdpenie vybrala sl 
rôznorodý repertoár. Chcela nim ukázať cela škálu svojho 
umenia v konfrontáctl čl sublimácll s tým, čo jej dali vlastný 
talent, pedagóg (prof. F. Kltnda) , škola. Dokázala to s veJkým 
Qspec.hom. 

Ka tarlnu Hanzelov11 poznám z koncertného pódia od čias 
konzervatortálnych štlldU. Sledovala som jeJ vystllpenia pri 
každej prlležltostJ, počula som ju hra ( rOzny repertoár l na 
rôznych nástrojoch. Teraz sa mt najviac páčila. Predstavila 
sa a ko zrelá osobnost - s názorom, umeleckým rozletom, dal
šlml perspekUvaml. 

Hrala Bacbovo -:- Vlwaltllllo Coacerto a aol, nezlakla sa ná
ročnosti Triovej son6ty a mol od )ohaaaa Sellalt.laaa Baeha, 
nestratila tempo an1 nadhlad v jeho náročnom PrelttUu a ftae 
e aol, preclzne, s fantazijným rozle tom rozihrala partltdru 
Igora Dibtka, priam Interpretačne .,nakomponovala" umelecky 
slabO, ale technicky náročn11 postromantlck11 .,organovťi sym
fónluu Carla Raubkebo v s-tm e aoL 

Katartna Hanzelová je organistka s darom ducha, Intelektu, 
racta, ku ktorých vyrovnanej koncentráclt pomáha jej muzi
kalita , invencia, sQmozrejme, v sťllade so znalosfam~ nás troja . 

M4 zmysel pre mieru a vkus. Nenadsadzuje, neop4ja sa zvu· 
kom. Vždy Iba po hranicu ma xim11 11nosnostl. Tempo u Ba· 
cha mala prlveJké a predsa Iba také, aby hrala vyrovnane 
až matematicky presne, bez straty hlbky podstaty hudby, kto· 
rá je tu dominantná. Reubkeho stavala velkoryso, ale nie na· 
tolko, aby podporila llsztovský eklekticizmus, ale skOr vy· 
zdvihla a podčiarkla skromné prednost! autora, no predovšet· 
kým seba. Napriek menšej kompozičnej hodnote diela, práve 
na ňom demonštrovala mla dá organistka čo dokáže um l ta· 
lent, Intelekt a fantázia vo vzájomnom prepojeni a umelec· 
kej syntéze nadhladu Interpreta. NepočQvall sm~ skladbu, ale 
Interpretáciu, sledujQc , čo do nej vlo!l zo svojich schopnosti. 
Vlo!ila samu seba, v celom bohatstve ziskaných a kryš talizu· 
jdcich sa hodnôt výbornej organistky. Ak hovorime o maxima· 
llte, mysHme tým sQčasnost - vek, prax, skutočnost, že stoji 
na prahu !Ivota a umenia. Jej š tartovacia plocha je pevná 
a sQčasne pružná, schopná vývoja , nasávanla, odovzdávania. 
Je prt ciel! !Ivota Interpreta, ktorému však umelecká cesta 
organistu u nás nep.qndka vera, a le u Ka tartny Hanzelovej 
mo!no verit, že 1 z tďho mála vyta!t pre svoje umenie maxi· 
mum. A k tomu jej ! el6me veJa tvorivých l životných 11spe· 
chov. ETELA eAR$1CA. 



N vé profes· 
V ·novembri 1975 sa verejnos ti po prv9 

raz preds tavllo nové komorné združenie, 
vytvorené z hráčov orchestra Slovenskej 
filharmónie - Fllharmonlcké kvarteto · 
Bratisla va. Dnes po desiatich rokoch, 
ktoré uplynuli od založenia FKB, sl je
ho prlmárlus josef Skoi'epa spomtna, že 
myšlienka založlt sláčikové kvarteto ho 
zauja la asi t9ždeň po nástupe do funk
cie koncertného ma jstra Slovenskej fil
harmónie. Okrem nápadu bolo dôleži 
té nájsť medzi spoluhráčmi nadšencov. 
ktor! by obsadlll jednotlivé posty v an
sámbl!. Skol'epova ruka bola zrejme pri 
vofbe šťastná , pretože súbor hrá od za
loženia v neznemenej zostave s Anto
nom Lehotsk9m - Il. husle, jurajom 
Petrovtčom - viola a Petrom Sochma
nom - violončelo. 

Aj keď toto teleso malo spočiatku 
"amatérsky" , neskôr poloprofeslonálny 
štatút, už v prv9ch rokoch svojej exis
tencie rozvinulo boha tú koncertnú čin
nost doma a j v zahranič!. Absolvovalo 
ročne priemerne 30- 35 vys túpen!, ok
rem účinkovania na rôznych kultúrno
spoločensk9ch a polltlck9ch podujatiach. 
Už po dvoch rokoch pôsobenia sa FKB 
dostalo do rozhlasového štúdia, kde po
stupne na hralo kvartetá Haydna, Mozar
ta, Beethovena , Sostakovtča a Janáčka. 
Zo slovensk9ch autorov sú v Ich reper
toári zastúpeni Suchoň, Zeljenka, M. Báz
ltk, M. Burlas a ďa lši. Bohat9 je aj pre
hlad ich sn!mok pre Cs. televlzlu Brati-
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RECENZUJEME 
HUDBA V CESKfCH Dt)INACH. Od ltfe· 
•oviku do uov6 doby. 
Supra@hou, Praha 1913 

Skúsenosti dokazujtl, že čim je histo
rická veda zrelšia a vyspelejšia, t9m me
nej sa uspokojuje Iba so zhromaždo
vanlm, utrledovanlm a komentovanlm 
faktov a prameňov. Prlrodzen9 v9v1n de
jeplsectva - samozrejme aj hudobného 
- smeruje vždy od akéhosi š tádia pozl
tlvlstlcko-konš tatovacleho, kedy sa his
torik p9ta viac-menej len na to, čo sa 
stalo a ako sa určité procesy odohrá
vali, ku štádiu hlbšieho vnikania do de
j[n. Zaujlmavá je tu najmä dialektika, 
že čim viac sa bádatelovl dari preklles
nlt k pods tate dejinných javov a pro
cesov, t9m viac pocltuje nutnosť kom
parácie a hladanla súvislos ti. In9ml slo
vami povedané lntenzlvne hladanle ná
rodnej Identity a substancie národnej 
hudby Ide ruka v ruke s reštitúciou eu
rópskej kontinuity, lebo a ko to - v Inej 
sl1vlslosti - povedal Vladimir Mináč 
"zmysel národa nie je len, alebo najmä 
v samotnej jeho existencii; je on aj v 
súvzťažnosti s ln9ml národmi, s ktorý
ml tvori dielo clvlllzácle". Tolkoto úvo
dom k našim poznámkam o knihe Hud
ba v česk9ch dl:!jlnách. Od stfedov/:!ku 
do nové doby (Edltlo Supraphon Praha 
1983, 460 s trán), lebo - zdá sa - ob
javovanie vlastnej tváre, skťímanle vlast
nej "duše" českej hudby a zároveň od
vljanle dialógu českej hudby s hudbou 
európskou je mottom a zmyslom tejto 
krásnej a poučnej knihy. 

Knihu Hudba v česk9ch dl:! jlnách napi
sali siedmi generačne bllzkl autori na
rodent medzi rokmi 1928- 1944. Všetci 
so aj na Slovensku známi ako vynlka· 
jl1ct špecialisti; väčšina z nich sa vo 
svojom odbore úspešne uplatňuje 20 l 
vtac rokov. Pla ti to prirodzene aj o re· 
daktorovl a vedúcom autorského kolek
tlvu Vladimlrovl Léblovl, ktorý nespor
ne vtisol celému dielu pečat svojej osob
nosti - určil Unie, koncepciu ba 1 
"tón" publikácie , rozvrhnutej do sied
mich obsiahlych monogra flckých kapitol. 
jaromlr Cern9 je pOvodcom state o stre
doveku (800- 1420) , Ja n Kouba o obdo
bi od vzniku husltského hnutia až do 
bitky na Bielej Hore (1420- 1620), Jil'f 
Sehnal na pfsal š túdiu o hudobnej kul
hlre medzi 1620- 1740 (tzv. pobelohor· 
ská doba až do nástupu hudobného kla
~iclzmu) . Zdenka Pll~ová z)lrnula po-

nálne kvarteto 
slava. Opus vydal dve platne s nahráv
kami J'KB, a to kvartetá Haydna a Mo
zarta, ako aj Schubertova kvarteto Smrt 
a dievča. 

Keď prezeráme bllanclu zahraničných 
zájazdov FKB, r9chlo vytuštme, že teleso 
sa pomerne zavčasu prepracovala k v9-
razovej kultúre a na technickú úroveň, 
ktorá vzbudzovala záujem a dôveru aj u 
zahraničn9ch koncertn9ch usporiadate
lov. Fllharmonlcké kvarteto doposlaJ 
účinkovalo v NDR ( 2 zájazdy). v Pol
sku, Tallansku, Spanielsku, NSR ( 2-krát), 
Japonsku, Rakúsku (3-krát), na Cypre 
a v Belgicku. Pre tento rok má súbor 
naplánovan9 zájazd do Polska a NSR, 
v budúcom roku bude koncertovať v So
vietskom zväze, otvorenou ostáva otázka 
zájazdu do Francúzska, ktor9 sa usku
točni možno ešte v tomto roku ... 

Rok 1985 je pre Fllharmonlcké kvarte
to Bratislava nielen jubllejn9m, ale 
naskutku prelomovým rokom. Od aprUa 
t. r. je FKB dalš(m plne profeslonali
zovan9m komorn9m súborom Slovenskej 
fllharmónle, čo nepochybne prispeje k 
Interpretačnému aj repertoárovému ras
tu tohto telesa. Početné vystúpenia a 
početné pozvania, ktoré FKB musi od
riekať pre nedostatok voln9ch terml
nov, svedčia o tom, že medzi mllovnlk
ml hudby sa nájde dosť záujemcov o 
komornú hudbu tohto druhu, ktorá pri
náša poslucháčovi posolstvo osobitného 
emocionálneho ladenia. 

Pravda, práca ďalšieho profesionálne
ho sláčikového kvarteta na Slovensku 
sa odraz! nielen na programoch kon
certn9ch usporladatelov, ale aj na žán
rovej orientácii tvorby mnohých skla
datelov. Nádej, že dielo určitého žánru 
zaznie v kvallflkovanom predveden1 pro
fesionálneho sdboru, nepochybne podnie
ti mnohých tvorcov k naplsaniu nov9ch 
sláčikov9ch kvartet. Napokon, tieto väz
by FKB s pOvodnou tvorbou sa pre
javili už v jeho doterajšej činnosti (pre
miéry kvartetov9ch diel M. Burlasa a 
l. Zeljenku). 

Profeslonallzácla FKB je dOležltým kro
kom pri budovani Interpretačného záze
mia pre pôvodnú slovenskú tvorbu, ako 
a j pre Interpretáciu časti klasického od
kazu, ktorý zatial zaznieva z koncert
n9ch pódll menej často, než by to zod
povedalo jeho Ideovo-umeleckému v9-
znamu. Fllharmonlcké kvarteto Bratisla
va doplni štruktdru nášho hudobného 
života o článok, ktorý by sa mal aj na
ďalej posilňovať. 

JURAJ POHitONEC 

znatky o obdob! osvietenského absolu
tizmu (1740-1810) . Peter VIt, Vladimir 
Lébl a Jitka Ludvová sťí pOvodcaml troch 
kapitol od národného ·prebudenia (1810) 
až na prah symbolickej súčasnosti (do 
r . 1948). Ako vidno periodizácia vyply
nula z poznania špeci!lčnosti českých 
dejln a z konkrétnej emplrle skťímané
ho hudobného "materiálu". 

Nie je samozrejme možné v krátkej 
recenzll osobitne sa zaoberať prfnosom 
jednotlivých stati, ani lnformatlvnym ob
sahom publikácie ako celku. Každopád
ne však treba konštatovať, že autorom 
nešlo zrejme o nap!sanle, povedzme, 
učebnice dej!n českej hudby alebo kru
hy prlručkového typu (Nachschlagwerk), 
i ked samozrejme možno knihu použiť 
aj v takej lntencu. Ak sa nemýlim, kniha 
Hudba v českých dl:!jlnách predstavuje 
v kontexte našej muzikologickej sp"fsby 
pomerne vzácny prlpad his toricko-filozo
fickej meditácie o mies te, funkcii a pos
lanl hudby a hudobnej kultdry v duchov
nýCh· dejinách českého národa oJ>.raca
júcej sa nielen k odborn!kom, ale aj 
k tzv. širšiemu publiku. 

Prvý a dodajme hned, že velmi silný, 
dojem z knihy je prfstupný a pútavý 
sloh podania, vecný, epický štýl. Všet
ky kapitoly sd koncipované velmi pre
hladne, autori sa dzkos tllvo vyhýbajd 
frázam a hlstorlograflckému .,slan~u", 
sú stručn!, lexikograficky preclznl. Vy
jadrujú sa kultdrne, bez redundancie. 
Tento sloh nie je samoúčelom, ale s te-

Hudba v českých dejinách 
ll) l f i O 
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U () NOVt OORY 

PROFILY MLADÝCH 

Dirigent 

OLIVER 
DOHNÁNYI 

Narodll sa 2. marca 1955 v Trenčlne. 
je vzdialeným pr!buzným slávneho kla
viristu, skladatela a pedagóga Ernesta 
Dohnányiho (1877-1960), ktor9 sa naro
dil v Bratislave. Dlspoz!cie pre hud
bu pomáhalo rozvljat priaznivé rodinné 
prostredie už od raného detstva. Oliver 
Dohnányl hral už ako 4-ročný na kla
vlrl a o rok neskOr už bol žiakom tren
čianskej .cSu. Bol žiakom M. Arnoldo
vej-Dohnánylovej, neskOr pokračoval u 
M. Dubnicayovej v klavlrnej hre. Od r. 
1959 učil sa na r.Su u v. Svatoňa aj 
hre na .husliach. Už v priebehu šesťde
siatych rokov sa Dohnányi umiestňoval 
na popredných miestach v súťažiach obi
dvoch týchto nástrojov. Na Konzerva
tóriu v Bratislave od r. 1970 študoval 
husle u V111ama Koi'fnka, kompoz!clu u 
A. Očenáša a dirigovanie u K. Schlmpla, 
neskOr u G. Auera. 

Po maturite prešiel na AMU do Pra
hy, kde bol v odbore dirigovania žia
kom y. Neumanna, ale aj J. Veselku, 
A. Klimu, B. Lišku a ďalšieh. v čase 
pražsk9ch štťídll bol umeleck9m vedd
cim Vysokoškolského umeleckého súbo
ru Univerzity Kat)ovej. S t9mto ansám
blom absolvoval .viacero zájazdov do 
ZSSR ( 1977, 1979, 1982). Pod jeho taktov
kou vystdpilo teleso aj na Festivale po
litickej plesne v Jerevane (1982), kde 
mu udelili titul absoldtneho vltaza a lau
reáta l. stupňa, 1 na Fes tivale zborovej 
tvorby v Spanlelsku ( 1979). V rokoch 
Dohnányiho spolupráce s t9mto súborom 
udel11 rektor Vysokoškolskému umelec
kému sdboru bronzovd mlerovťí medailu. 

Od r. 1977 pracoval Dohnányl s pra!
sk9m sl1borom Cantlcorum !ubilo, ktorý 
sa zameriava na Interpretáciu hudby z 
obdobia renesancie a baroka, no propa
guje aj súčasnú domácu a ·svetovú tvor
bu. Pod jeho vedenlm ziska! sdbor v ka
tegórii komorných zborov dospel9ch tri
krát zlaté pásmo: r. 1978 spojené s ab
soldtnym prvenstvom na národneJ sdfa
žl speváckych zborov v Chlume u Tl'ebo
n!!, dalšie v l1strednom kole sdtaže Ples
ne priatelstva v Kladne (1979) a r. 1980 
na Festivale vokálnej tvorby v Jihlave: 
Dohnányl s týmto sdborom· uviedol 
skladby O sacrum convlvlum, 6-hla:;ný 
miešaný zbor Ubi caritas et amor Can
tlca comeniana, Salve Regina, Sta~ocfáv
ne čarovanie mllému - komornú kan
tátu na slová moravskej ludovej plesne 
od P. Ebena a L So sdborom Cantlcorum 
!ubilo v r. 1981 absolvoval turné po 
Svédsku a o rok neskOr sa zdčastnU 
na festivale Europa Cantat '82 v belgic
kom !-Jamure. Pravidelne štyri- až pät
krát ročne vystupuje v českej metropo
le a nahráva pre Cs. rozhlas. v r. 1984 
mu Panton vydal profllovl1 pla~ňu. 
Počas pral!ských štúdii sa Dohnányl 

zdčastnil na dirigentských kurzoch I. 
Markevltcha (1975) a F. Ferraru (1976). 
V roku 1976 obsadU spomedzi 86 uchá
dzačov 3. mies to vo finále medzinárod
nej sútaže Premlo Resplghl (Taliansko) , 
v r. 1978 sa zúčastnil na ďalšej sťíťažl 
v Besan~one vo Franctlzsku. Na Medzi
národnej dirigentskej súťaži maďarské
ho rozhlasu a televlzle v Budapešti v 
roku 1980 skončU ako siedmy, na tej 
Is tej súťaži v r. 1983 z!skal titul lau
reáta a v r. 1985 ako finalista 37. me
dzinárodnej hudobnej sťífaže Pražská jar 
v odbore dirigova nia ( sťítaže venovanej 
pamiatke Václava Tallcha) titul laureá
ta. 

Stťídlá na AMU skončil a bsolventským 
koncertom, na ktorom so Symfonlck9m 
orchestrom hl. mes ta Prahy FOK uvie
dol diela V. Nováka, W. A. Mozarta a 
J. Brahmsa. Na základe štipendia sl roz-

lesnentm dlhoročného uvažovania nad 
problémami, prácneho vyjasňovania sl si
tuácie, skrátka je prejavom vysokého 
pr~feslonálneho majstrovstva a doko
nalého zvládnutia spomfnaného .,ma te
riálu". 

Druhá rovnako sympatická črta pub
likácie je celkový syntetický charakter 
diela. Táto syntetlčnost, pravda, nespo
č!va len vo velkom objeme nahromade
ných poznatkov ziskaných prácou pre· 
došlých generácii, povedzme, od Konrá
da, Nejedlého, Huttera a Helferta po 
Racka, Mužlka a Iných, 1 vlastným b4· 
dan!m v knižniciach a archlvoch a v 
Ich hermeneutlke, a le predovšetkým v 
nadhlade, t. j. vo vldenl flllačných sd
vlslosU a v prepojeni hudobných reálU 
so spoločensko-kultdrnou skutočnosťou, 
a ko aj v schopnosti zovšeobecňovania. 
Pozorný čitateJ s l nevyhnutne musi všlm
ndt napr. a j to, že jednotllvé kapltely 
nevznika li ako Individuálne p'rfspevky, 
a le v neustálej konzultácU autorov a za 
staros tlivého usmerňovania redaktora , te
da ako v pravom slova 2;mysle dit;~lo ko
lektfvne. 

Sn!mka: J . .Ourky 

šlril vzdelanie aj na Hochschule fOr Mu
sik und dars tellende Kunst u prof. O. 
Suitnera. St.údlum ukončil v r . 1980 
diplomovou prácou s vyznamenantm. 

Oliver Dohnányl dirigova l a j početné 
zahraničné telesá - NiederOsterreiches 
TonkUnstlerorchester počas štúdii vo 
Viedni, Maďarskú štátnu filharmóniu, Zá
padoberllnsky symfonlck9 orchester, Jen
skú filharmóniu v NDR, francúzsky Or
chester de la Pals de Loire, Fllharmo· 
niu pal'lstwowu v Katoviciach, Symfo
nické orchestre v Miskolci, GylSri, Szom
bathely a mnohé dalšie. 

V r. 1979 zvltazll v konkurze na s ta
bilné miesto dirigenta SOCR-u v Brati
slave. Ziska! tak možnost stretávať sa 
s rozličnými symfonick9ml 1 populárny
ml žánrami a rozšlrlf s l repertoár. Do 
konca r. 1984 nahral vyše 100 skladieb 
a vystúpil na niekolk9ch verejn9ch po· 
dujatlach (v rámci BHS, Interpódla, Týž
dňa novej slovenskej hudobnej tvorby 
a Iných . Rozhlasovú fonotéku obohatil o 
viaceré nahrávky svetovej l domácej 
symfonickej tvorby. p d l. februára 1984 
pôsobi aj ako dirigent opery SND, od 
sezóny 1984-85 tiež ako dirigent Slo
venskej filharmónie. So SF absolvoval 
turné po ZSSR v rámci tohtoročných 
Dn! československej kultúry v ZSSR. 

Dohnányiho dirigentská činnost zasa
huje aj do oblasti hudobného divadla, 
kde naštudoval o. 1. aj rad menej frek
ventovaných operných 1 baletných titu
lov (L. Cherublnl: Vodár; L. Janáček : 
Káťa K~banovová, Jej pastorky.ňa; B. 
MartinO: Veselohra na moste; M. P. Mu
sorgsklj : Boris Godunov ; N. A. Rimsklj
Korsakov: Mozart a Sal1erl; I. Stravin
skij: všetky baletné opusy; F. Skroup : 
Drotár a C. M. v. Weber: Carostrelec 1 
Abu Hassan). 

Dohnányi ako host stál za pultaml 
Ce~kej filharmónie, Symfonického or
chestra hl. mesta Prahy FOK, SKO Zlllna, 
Moravskej filharmónie Olomouc, orches
tra pražského ND, Filmového symfonic
kého orchestra, Státnej filharmónie Ko
šice, Státnej filharmónie v Tepliciach, 
Gottwaldove, Karlov9ch Varoch, Ma rlán
ských Lázňach a SOCR-u v Prahe. V r . 
1981 dirigoval pohostinsky v plzenskej 
opere Mozartovho Dona Juana a o "rok 
neskôr v brnenskej Janáčkovej opere 
Predanú neves tu, Tosku a Dallbora. 

Pre dirigentskú kariéru má Dohnányl 
rad znamenit9ch predpokladov: muzika
Utu, pohotovosť , vnťítornú Is totu, spo
Jahllvú pamät. Jeho gesto je názorné, 
prezrádza vycibrený vkus a dokáže n!m 
vystihnúť ducha Interpretovanej sklad
by. ObJubuje diela , v ktorých sa mOže 
opájať s9tym zvukom, žlarlv9mi orches
trálnymi farbami, kde môže zúžitkovaf 
svoj mladlstv9 elán a tvorlv9 tempera
ment. Je spolahllvým a pohotov9m spre
vádzačom sólis tov. faž! pritom zo svo
jej prlznačnej rozvážnos ti. 

V r. 1985 ziska! za vynlkajtlce tvo
rivé člny v oblasti kultúry v9ročnú ce
nu OV SZM. VLADIMll Cl!IK 

Napokon s radosťou kvitujeme antimy
tologlzmus a antlfetiš lzmus, t. j. úprlm·· 
nú snahu aj o veciach citllv9ch, proble
matických plsat rečou vedy, bez emócii, 
bez pátosu a bez a nlmozlty. Autor i ne
polemlzujťí, no ak došli k ln9m náhla
dom než Ich učitelia , neta ja sa s t9m: 
nech hovoria argumenty. 

Hudba v česk9ch d!!jlnách je kniha 
krásna a vzácna, člta telovl poskytuje 
nielen poučenie, a le 1 rados tn9 zážitok. 
Skoda, že je ta k stroho sparťansky vy· 
bavená - bez obrazovej pr!lohy, bez no
tových prikladov, s la konickou bibliogra
fiou. Slovenský záujemca o hudbu by tú
to knihu každopádne mal poznať: báda
tela totiž Inšpiruje k ďalšej práci, praJ5-
tlc kému hudobnlkovl spr!tomňuje naj· 
novšie poznatky o hudobnej kultúre nám 
najbližšej. Ze by ma la zaujať svoje mies
to v s lovenských bibliotékach je len sa
mozrejmé, a le a j Iluzórne: poče t v9tlač
kov, ktorý sa dosta l do našej obchod
ne j siete možno spočltať - pri opti
mis tickom odhade na prs toch 
dvoch (l) rOk. 

RICHARD ltY~Al!l! 



\ 

~ SLOVENSKA 

FILHARMONIA 
tli. a 17. V. 1985. l. Hrulovskt: Suita quasi une fanta
sia; C. Pb. E. Bach: Koncert pre flautu a sléi!iky G dur; 
J. S. Bach: 2. suita b mol, BWV 1067; G. F. Hiindel: 
Hudba k ohňostroju, suita. Slovenskt komornt orches
ter, umelecký ved6ci Bohdan Warchal. S6Ustka: Manue
la Wieslerové, flauta. 

Oproti predchádzajúcemu vystúpeniu warchalovcov to
to nevyvolávalo v nás už otázniky pochybnosti, ale na
opa k uspokojenie a radost zo zážitku ničlm neskale
ného. I ked nie zo zorného uhla štýlovej postupnosti, 
ale podla umeleckej ""ärovne Interpretácie bol program 
zostavený tak, že mal od člsla k člslu vzostupný trend. 
V úvodnej Hrušovského skladbe náročnosť partitúry 
[najmä vo finále) prinútila Warchala výnimočne vziať 
do ruky dirigentskú taktovku. V ostatných skladbách 
viedol orchester opätovne prostrednlctvom hry na hus
liach. Drobná a sústavná cizelérska práca, ktorá pred
chádza výkon SKO v každej skladbe, opätovne priniesla 
svoje - čo do umeleckého dojmu - vysoko šťavnaté 
ovocie. Vkusne spevná kantiléna, pregnantnost fakttlry , 
citlivo a prec!zne vypracované polyfónne pradivo hla
sov a zámerné zdôrazňovanie rytmického pulzu boli opä
tovne zasttlpené pr!kladne. Nad všetkými týmito l nad 
da lš!mi Interpretačnými zložkami dominoval nadhlad 
a tvorivá iskra tak pr!značná pre SKO. 

v poslednej dobe má SKO štastie spolupracovať s vy
nika júcimi sólistami, ktor! zvyšujú lesk celého podu
jatia. Hosťujúca flautistka braz!lskeho pôvodu nie je 
nášmu koncertnému publiku neznáma, pretože už vy
stupovala v Bratislave v rámci MTMI. Nesporné ovlá
danie svojho nástroja demonštrovala majstrovsky v 
dvoch skladbách. V Koncerte C. Ph. E. Bacha uptltala 
citlivým formovanlm tónu, šumivými pasážami, živou 
pohyblivosťou, eleganciou, technickou pohotovosťou a 
na ženu obdivuhodným rytmickým c!tenlm. Spolupráca 
so SKO bola z hladiska držania tempa a presnosti sil
hry v úplnom poriadku. Sólový nástroj však miestami 
trochu zanikal, čomu by prispela o stupienok zn!žená 
Intenzita sprevádzajúceho orchestra. Inak - nie j!l to 
až tak pravidlom - bol orchester vypracovaný starost
livo, pregnantne, intonačne spolahllvo, zvukovo vyrov
nane. 

v Bachovej Suite h mol prekvapila flautistka spolah-
livostou, a to nielen pamäti, ale l prlkladnou suvereni
tou s akou pristupovala k zvládnutiu svojho partu. Jej 
pravé muzikantské zanietenie Ideálne korešpondovalo 
s optimistickým jasom prejavu warchalovcov. V oblasti 
tónového vypracovania chápe Warchal Johanna Sebas
tlana Bacha zásadne Inak, ako zvukov\1 paletu jeho 
syna. Hutný, kovovo sýty tón, výrazné zdôrazňovanie 
rytmického parametra názorne dokumentovalo známu 
warchalovu snahu zdôrazňovať dobovú tanečnost na 
koncertnom pódiu tak, aby to nutkalo do skoku aj sa· 
matného poslucháča. 
Záverečný Händel vyžadoval spolupr~cu dalšlch hrá

čov - dychárov, którých angažovali z flenov orchestra 
SF. Hrali spolahllvo, zvukovo prlebojne, Intonačne \lety
hodne 8 celé toto - pre koncerty SKO predsa len ne
zvyčajné obsadenie - muzlclrovalo s pravým dobovým 
pátosom, !Ivým temperamentom i velkou dávkou po
trebnej vrúcnosti a spevnosti. Na konto SKO možno tak 
prlplsat ďalš! a nemalý úspech, doslova triumf u nad
šeného obecenstva. 

30. a 31. mája 1985. M. l. Gliaka: Ruslaa a Cudmlla, 
predohra; w. A. Mozart: Koncert pre husle a orches
ter A dur KV 219 · A. Ovofék: 7. symf6nia d mol, op. 70. 
Slovenské' filbarai6aia, dirigeat B. Relucba. S6Ustka: 
Kel ko Urashihara, husle (Japonsko). 

Ked sme odchádzali z tohto umelecky vydareného po
dujatia ktoré predstavovalo pre abonentný cyklus A 
závereČný koncert, mohli sme konštatovať, že sme mali 
pr!ležitost doplniť sl neustále sa rozvljajúci profil te
rajšieho šlfdirigenta SF o dalšie, doteraz nie a! tak 
markantné črty. Režucha dirigoval uvolnene, s chuťou 
a mimoriadnym elánom. Už Glinkovej predohra vtlačil 
punc podmaňujúco prekypujllceho optimizmu, strhujllce
ho spádu, ktorébo dravosť sa premietala aj do zvu
kového parametra. v ktorom dominovali sýte, prieboj
né polohy. Pevný rytmický pulz pôsobil pri striedani 
náladových úsekov ako zjednocujllci činltel, ktorý za
ručoval pevnú sklbenosť výstavby. 

Aj v záverečnej Dvorákovej symfónU Re!uchova ten
dencia po živom, pulzujúcom výraze našla priliehavý 
priestor pre upla tnenie. Sirokoklenuté symfonické obl(l
ky ktoré syntetizovali detailné vypracovanie živých 1 
ly~lcky hlbavých úsekov, mali pôsobivé napätie a vy
tvárali pred poslucháčom dojem hudobnej riavy dertl
cej sa nezadržatelne vpred. Iste sa našli poslucháči, 
ktorým tento nadbytok energie, ventilovanie tvorivého 
elánu mohlo azda 1 prekážať, my však, poznajllc do
terajšie Režuchove kreácie, sme sa potešlll, že sa jeho 
prejav obohacuje, akoby zvrllcňuje, že sme svedkami 
začiatku novej vývinovej fázy, ktorá by mohla byt syn
tézou dokonalého ovládania taktovky a výrazného In
dividuálneho vkladu. Režucha akoby preklenul bariéru 
prehnanej objektivlzácle svojho prejavu a usiluje sa o 
vlastný pohlad. 

Vynikajúca japonská umelkyňa Keiko Urushlhara, no
s lte!ka 1. ceny z poznanskeJ s(l(aže H. Wtenlawského. 
pôsobi na pódiu velmi krehko, decentne, žensky prl
ťažllvo. Napriek tomu prezrádza jej prejav nemalu vntl
tornú silu, schopnosti skutočnej osobnosti a sugestlv
nu muzikalitu. Mozarta, ktorý je sk(lšobným orieškom 
vyspelosti každého Interpreta, zahrala s prlkladnou ln
tonačnou čistotou , vyrovnaným, svietivým a šťavnatým 
tónom ktor9 sa úspešne niesol nad orchestrom. l pri 
v~etkeJ pr!snej dlsclpllne bol jej výraz živý, pulzujťícl, 
aktuallzuj(lcl. Umocňovala ho skromným, ale predsa 
zdravo sebavedomým vys tupovanlm, upútavala krásou tó
nu, plasticitou fráz, presnou artikuláciou, spevnosťou, 
ktorá vša k nevzbudzovala dojem romantickej emociona
lity. ]ej muzikantské Inteligencia vymedzila priestor, 
ktorý dokázala naplniť žiarivou hudbou, sviežim tempera
mentom a správne dávkovanou citovosťou. I ked náv
števnosť tohto podujatia signalizovala koniec sezóny, 
pr!tomné obecens tvo odmenilo umelkyňu 1 pohotový vý
kon sprevádzajúceho B. Režuchu zasltlženým aplauzom 
11 vynútilo sl prldavok (J. S. Buch). 

VLADIMIR Ct!IK 

Cesty za Kruhmi prlatelov hudby na Slovensku 

ROZHLAS - šíritel hudobných hodnôt 
Umenie a kultťíra sil nepostrádatelnýml pri rozvoji 

ludskej osobnosti. úlohou socialistickej kulttlry je po
pri zlskavanl a upevňovani vlastných hodnôt hladante 
cesty k Ich odovzdávaniu. Hudba je nevyhnutnou pri for
movani estetického cltenla, čo prlamotlmerne stlvlsl s 
rozvljanlm osobnosti človeka. V s(lčasnostt sa stala 
vďaka masovokomunikačn9m prostriedkom všadepr!tom
nou, neodmyslitelnou súčasťou života. Rozhlas patri 
dnes k hlavným š!ŕitelom kultúry a teda aj hudby. 
Vďaka svojim špecifickým možnostiam z!skal a neustá
le sl udržuje i v našej kultťíre dôležité postavenie cez 
špecifické vyjadrovacie schopnosti "rozhlasovej reč!M. 
l ked sa to dot9ka všetkých foriem, druhov, žánrov -
širokej siete rozhlasového vysielania - hudba medzi 
všetkými umeniami v rozhlase patr! k najzrozumitel
nejšlm, teda má i najširšie uplatnenie. Patr! jej takmer 
60 perc. vysielacieho času (samozrejme počltajtlc 1 sfé
ru populárnej hudby). Dôvod treba vidieť v tom, že 
najhlbšie preniká do podstaty človeka, najcitlivejšie re
zonuje s jeho vnútorným životom a naviac slťížl ako 
esperanto na dorozumenie medzi ludmi rôznyCh povo
lani i kultllr. Tento psychologický moment nemožno ob
chádzať, ba priamo z neho je potrebné vychádzať a na 
ňom stavať umelecké programy. Všetkým rozhlasov9m 
pracovn!kom Ide o z!skanle čo možno najšlršlch a naj
rozmanltejš!ch vrstiev vyspelých poslucháčov. K tomu 
je potrebné uplatňovať pr!sne kritériá na stavbu, dra
maturgiu programov a tvoriv\1 Invenciu redaktorov, sa
mozrejme, pri využit( špeciflck9ch žánrových rozhlaso
vých možnost!. Tvorivá činnosť pri dialógu s posluchá
čom aj v tomto smere je prvoradá. Objavuje nové, je 
prlekopnlkom vývoja. Iba takýto tvorivý nepokoj môže 
prinášať novtl kvalitu, ktorá nájde širšie uplatnenie v 
pôsobnosti na poslucháča, v zlskavan! jeho dôvery a 
podpory v spätnom odraze. Je to tiež jeden spôsob v9-
chovy k novej kvalite kulttlrneho povedomia posluchá
ča, lebo s vn!man!m každého hudobného programu sa 
spája estetická, v9chovná a vzdelávacia ťíloha. V tom 

_plni rozhlas jedno zo svojich závažn9ch poslan!. A tu 
dostáva hlavné slovo redaktor: akým spôsobom pre
klenie priamy. doty_k so živou hudbou, aký zvol! kontakt 
medzi snimkou (šttldlom) a poslucháčom. Prvorad9m 
predpokladom je, aby sa hudba nestala Iba dopovedan!m 
textu alebo navoden!m n6lady, ale priamo dramaturgic
ky vsttlpila do "deja kompozlcle". Stáva sa prvoradým 
umelecko-tvorivým Impulzom, tvorcom 1 zavtšUelom, čl
že nosn!kom celej relácie. Redaktori volia k tomu rOz
ne formy spr!stupnenla. Vytvárajt1, modiflkuj\1, Integru
Jú rozhlasové žánre, ktorými obohacuj(! program 1 prl
bližujtl hudbu poslucháčovi. S\1 to cesty od najtradlč
nejšlch foriem "skladačkového koncertu" cez hudob
no-slovné v9klady, publicistické postrehy, besedy, až po 
umelecké kompozlcle a featury. Vzniká pestré paleta 
umele_cko-publiclstických transkrlbcU, orientovanýCh na 
tému hudba. Je súčasťou rozhlasového komp"k!xu vo 
svojej jedinečnosti hudobného vyjadrenia, sledujÓc prl
•tom vý~hovné, osvetové, estetické a etické aspekty voči , 
poslucháčom, ale 1 spätne od poslu,cháča k nám for.
mou besied, listov, kontaktových relácii. 

V posledných rokoch v Redakcll symfonickej, opernej 
a komornej hudby Ich vzniklo na desiatky v rámci cyk
lov 1 samostatných programov, dotýkajúcich sa najs\1-
časnejšej pr!tomnosti. Medzi nimi 1 cyklus Cestami hud
by, ktorý vznikol z podnetu Zväzu slovenských sklada
taJov a nallehavej potreby podporiť Kruhy prlatelov 
hudby a všetkých, ktor! sa v tejto organizácll snažia 

pomôcť absentujtlcej estetickej výchove na školách a 
aspoň čiastočne sa starajll o budtlcnost mladšlch gene
rácU pri rozv!jan! Ich duchovných hodnôt. l ked svo
jou aktuálnou naliehavosťou hovor! tento cyklus o sd
časných problémoch a perspekUvach, jeho pôvod treba 
hladať v sedemdesiatych rokoch pri Kruhu priatelov 
umenia, kde sa zmapovávall tlspechy l tlskalla tohto ob
dobia. Pracovn!cl v kultúrno-osvetových zariadeniach v 
Komárne, Nitre, Piešťanoch, Humennom, Košiciach, Bra· 
tlslave atd., sl Iste pamätajú na naše spoločné besedy. 
Tak ako vtedy i teraz ide všetkým o spoločné úsilie -
dosta ť hudbu na vidiek, medzi najširšie vrstvy pracu
jCiclch. Spoločne s tými, ktor! sa vedia zapáliť pre ume· 
nie a silou svojeJ osobnosti pomôcť pri jeho rozv!jan!, 
prispieť k demokratizácii a širokému spr!stupneniu hod· 
nôt na poll kult\1ry. Pretože "kultúra dnes slCižl nielen 
na zábavu obecenstva, ale 1 k odha lovaniu tvorlv9cb 
sil a zasahovaniu do tvorivého spoločenského procesu. 
Estetika je jej neoddellternou stlčasťou, možno dnes po· 
veda( - etikou súčasnost!". V celom cykle pátrame po 
koreňoch náklonnosti k vážnej hudbe, ako aj po ne
dostatkoch, ktoré vzdalujtl dnešné publikum od este
tických hudobných zážitkov. Je skutočnosťou, že dnes 
umenie prichádza za človekom všade - do hlavného 
mesta i na vidiek prostredn!ctvom technických vymo
ženosti, ale i priamo, !lv"ým kontaktom s umen!m, cez 
Interpretov. Aby ale bolo prljlmané a tlprlmne preta· 
vené je potrebná prftomnost schopného organizátora, 
ako to vyjadrila v relácii o Košiciach dramaturgička 
tamojšej filharmónie Angela Jantlšková: "Kde je osvetár, 
ktorý miluje hudbu, tam je aj hudobný život." Teda po· 
moc nemožno pas!vne očakávať z centra, ale je potreb
né uplatňovať vlastné nápady, zapájať vlastné zdroje, 
pomáhať pri duchovnom rozvoji mladých, hoci "tieto 
kultúrne lnštlttlcle len suplujtl tllohy estetickej výcho
vy, ktorá by mala jednoznačne prlslllchat školám. Jef 
absencia už teraz sa velmi negaUvne prejavuje v re
dukovanom citovom živote mladých, v nedostatočnom 
stupni rozvoja ich tvorlv9ch schopnosti, čo je dôlefité 
aj z hladiska ďalšieho ekonomického napredovania na· 
šej spoločnosti." (z rozhlasového rozhovoru s pod pred· 
sedn!čkou ONV v Komárne Silviou Majlingovou.) Cez 
hudbu sa možno postarať o bohatš! !Ivot sťíčasnlka a to 
je jeden z prvoradých cielov našej spoločnosti. 

Metamorfózy pohladu na hudbu, na jej pôsobenie na 
človeka v tomto cykle, z!skavajú tlčinnosť svojim roz· 
hlasovým vyjadrenlm. Doteraz v šiestich reláciách s au· 
torskou spoluprácou dr. Terézie Urs!nyovej sme zma
povali nielen strediská Slovenska, kde pracuj(! a bojujd 
o každého posluchálla, za nové publikum, ale sCičasne 
sme sa snažili predstaviť diapazón možnost! rozhlaso· 
vej publicistiky : ako dokáže tvorivý autor ztl!itkovaf 
materiál a ako ho podá poslucháčovi. Rozhlasové špe
cifiká s\1 teda tiež jedným zo závažných prostriedkov 
ako prlbl!žlt nap!sané a povedané poslucháčovi, aby ho 
to zaujalo, presvedčilo. Slovo s hudbou a rozhlasovou 
technikou dokáže pri - U~e zapálených tvorcov~ zdročll 
mnohé. Ide najma .o to, obohq.Ut , a spestrlt hodlqpvt 
program slova a hudby o plnohodnotné tvorivé vyzne
nie v prospech poslucháča. 

V cykle Cestami hudby Ide rozhlasu o spoluprácu so 
Slovkoncertom a spoločné tlsllle pomôcť. Práca hudob
n9ch redakcii má iste svoje rezervy, ale vzhladom k 
tomu, čo a v akej šlrke vysiela, reprezentuje vysokd 
kvalitu a bohat(! ponuku, a verime, že aj spoločensky 
dostatočntl rezonanciu. ETELA CARSU 

K vystúpeniu Slovinskai filharmónie v Bratislav 
SlovinskA filharmónia s I!ublano patrl modal najltAr· 

šle európske symfonické telea6. Vznikla v rok\l lao4, 
ale ako uvádza programový bulletin 1 Ich koncertnOho 
vystťípenia v Bratislave zo dňa 21. m6ja 1985, jeho hli· 
tória siaha a! do 18. storočia. Najväčši rozmach za. 
znamenal orchester po ro~u 1948. Na jeho llele okrem 
popredných domácich umelcov stáli 1 dirigenti svetové
ho mena ako A. Ceccato, J. Ferencslk, F. Konwuschny, 
P. Kletzki a mnoh! In!, ktor! formovali jeho profil v zre
lé umelecké teleso. V takej to podobe sa predstavila 
Slovinská filharmónia 1 bratislavskému obecenstvu v Kon
certnej sieni Slovenskej filharmónie počas jediného kon
certu, ktor9 sa uskutočnil pod záštitou MK SSR a 
JUZAMS-u. Hrala pod veden!m Urola Lajovica. Sólis
tami boli juhoslovanský violonllelista Mllol Mlejnik a 
zaslúžilá umelkyňa sopranistka Magdaléna Haj6uyoy6, 
S programom, ktorý uviedli na koncerte sa predstav111 
i na tohtoročnej Pražskej jari. Tvorili ho diela stlčasné
ho juhoslovanského skladatela Pavla Mlchelčlča, Luigi
ho Boccherlnlho a Gustava Mahlera. 

SUke, kl lzglajajo je trojčasťová skladba, v ktorej 
Pavel Mlcbeli!ii! (1937) velmi pôsobivo vypracoval or
chestrálny part vyrastajtlcl na jednej strane z tradlcle 
národnej melodiky, na strane druhej zasa z kompozič
ných prlnc!pov .hudby 20. storočia, z hudobnej reči za
loženej na bohatosti farby, •melodických, rytmických 
a harmonick9ch zvratov. Na jediné počutie - a snád 
tomu napovedá l pomenovanie skladby (MiznCice obra
zy), ktoré môžeme považovať 1 za Ich programový rá
mec - zanecháva dielo v poslucháčovi pocit, s ktorým 
sa "človek nášho veku, prlslušn!k národa, v ktorom ma
jú trad! cle silne zakorenené výhonky, častokrát vyspo
radúva. Tieto tradlcle v ňom niekde žiJtl, klokotajtl, ale 
tempo súčasnosti Ich č!m dalej tým častejšie a netlpros
nejšle zatláča do úzadia. Pavel Mlchelčlč využil na vy
kreslenie týchto obrazov bohatý arzenál hudobných ná
stroJov velkého orchestra v rôznyCh zoskupeniach. Ich 
úlohu ako nositelov hlavných tematických celkov zvý
raznil i dirigent Uroš Lajovlc. Svoju Interpretáciu Miz
núcich obrazov koncipoval v duchu už spom!naných 
skladatelových zámerov. Dielu v jeho podan! 1 v podan! 
Slovinskej filharmónie nechýbala dynamickosť, drama
tické vyvrcholenie, ale ani mäkké lyrlcké miesta pre
plnené citom a vrCicnosťou. 

Problematlckejš!m bol sólistický výkon Miloša Mlel
nika v Boccherialbo Koacerte B dur, op. 34 pre vio
lončelo a orchester. Boccherlni, sám vynlkajťícl violon
čelista, nap!sal 4 koncerty pre tento nástroj. Koncert 
B dur je z nich najhranejš!. Je skomponovaný v roko
kovom duchu a sólistovi poskytuje nemálo možnosti 
preferova ť svoJe technické l umelecké danosti. Ešte 

m4mo v ll vaj pamlltl ume~eckd . kra4c1u fínskeho vlo
loneeustu A. Norrasa v Haydnovom koncerte. Oproti 
nemu aa javilo vyatdpenle M. Mlejnlka elabllm. _Pr84o
v~etk9m po stránke technickej a v kultivovanosti prt 
javu. Jeho lnterpretácll a!ce nech9bala d6vka muzlkallty, 
ani snaha po št9lovej vyclbrenostl, ale tieto atribdty 
boli podlomené rytmickými a intonačnými nepresnos· 
tam!. Bocchertniho sólovému partu ch9bal v jeho podan! 
vlrtu6zny lesk, lahkost a elegancia. Napriek týmto vf· 
hradám nemožno všakV9kon M. Mlejnika hodnotiť zA· 
sadne len negat!vne. V rámci plejády mnohých lnštru· 
mentalistov-sóllstov zneste 1 jeho hra medzinárodné kri· 
tériá, 1 ked hodnotené len priemerným meradlom. 

Záver a súčasne vyvrcholenie bratislavského hosťo
vania Slovinskej filharmónie znamenalo uvedenie SJII· 
f6ale i!. 4 G dur G. Mahlera. l ked táto Mahlerova 
symfónia sa oproti ostatným symfóniám jav! ako ,.ko
morná", čo do obsahu 1 výrazu je tak Isto pre orchester 
l pre dirigenta ťažkou skúškou ich schopnost!. Koncep
cla U . . Lajovlca vychádzala z tradičných predstáv o mah· 
Iarovskej Interpretácii. Jeho verzia bola prepracovan6, 
zjavne 1 dôkladne vopred premyslená. Vychádzala z vel· 
kých dynamických obltlkov, z umiernených temp, zo ši· 
rokodychého frázovania, zo snahy vykresliť náladov• 
kontrasty, v záverečnej časti - do ktorej pristupuJe 
1 sólový spevácky part - z jeho zvýr!lznenla spieva· 
ného textu (Ma hier použil ako textov(! predlohU básell 
Nebo plné husi! zo slávnej zbierky nemeckej ludovej 
poézie Chlapcov zázračný roh) a dovtšenla celého ob
sahového zamerania symf6nie v pôsobivom finále. U· 
mer dirigenta bol z jeho Interpretácie zjavn9, hoci ' 
skutočnosti sa tento nepodaril dokonale naplniť. Nie
ktoré miesta p0sobll1 ukvapujtlco, bolo by sa žiadalo 
prec!znejšle vypracovanie detailov, jasnejšl, priezračneJ· 
š! zvuk orchestra. Vari len tieto niektoré čiastkové ne
dostatky delili uvedenie Mahlerovej symfónie Slovin· 
skou filharmóniou od výkonov, ktoré znesll 1 tie najprls· 
nejšle kritériá. l naprlel,< týmto "chybám krásyM v~k 
u. Lajovlc so Slovinskou fll.harmóniou a v neposled· 
nom rade 1 vďaka speváckemu výkonu M. Hajóssyovef, 
ktorý sa zaskvel opäť na vysokej profesionálnej úrovni, 
pripravil obecenstvu krásny umelecký zážitok, vytvoril 
atmosféru Inšpirujúcu a neobyčajne srdečnll. 

Slovinská filharmónia je kolektlvom vyspelých or· 
chestrálnych hráčov. Dokáže pružne reagovať na dlrl· 
gentove požiadavky a dlsclpllnovanostou svojich členo• 
tak plniť 1 skutočne náročné t11ohy. Jeho zvuk je skOr 
hutnejš! ako iflezračnejš!. I jeho bratislavské vystd· 
panie svedčilo o tom, že sa právom rad! medzi Vf· 
znamné orchestrálne telesá nášho kontinentu. 

. M~Jt'I'A 1!'0Lpli:IOV1 



OP NÝ EPOS PÄŤ s 
Silu človeka spoznáme vtedy, ked stoji pred prekálkou, ktorťi 

musi prekonať. Silu národa spoznáme, keď stoji zoči-voči svojim 
dejinám . . . Poznanie dejln je dGlellttm klO.čom k národnému 
uvedomeniu. Ak nepoznáme nalu vlastni históriu, nie sme ná· 
rodom . . Eugen Suchoň 

Tieto slova tvorcu operného Svätopluka sú stále aktuálne -
zvlášť však v roku, kedy si kultúrna verejnost celého sveta 
prlpom!na 1100. výročie úmrtia učitela Slovienov arcibiskupa 
Metoda. Pri tejto prlležttosti a zároveň na oslavu 40. výročia po
rilt.ky fašizmu a 65. výročia SND pripravila jeho opera nové na· 
študovanie Svätopluka - v porad! už svoju štvrtú inscenáciu 
druhého Suchoňovho hudobnodramatického diela. Je to velký 
umelecký čln - opätovne dokumentuje lmaglnatlvnu silu tohto 
monumentálneho hudobnodramatického eposu. Vďaka spolupráci 
všetkých z11častnených vzniklo predstavenie, ktoré má nesporné 
predpoklady stat sa vyhladávanýrn repertoárovým člslom. 

Javlskov11 podobu najnovšieho bratislavského Svätopluka vytvo
ril tlm, pozostávaj11ci ~ režiséra Branislava Krišku, výtvarnlka 
Ladislava Vychodila a navrhovatefky kostýmov Heleny Bezákovej. 
Spoločným i silami stvárnili dielo ako monumentálnu hudobno
dramatickú fresku. Vychodllova scéna využlva celťí plochu hla
diska, mil vždy rovnaký pôdorys - Ibaže ho konkretizuje nle
kolkýml vymenltefnýml a doplnkovými artefaktami. DOležlt\1 filo
hu majťí v nej nápisy v prvom slovanskom p!srne - hlaholike; 
nielenže sú vyryté do centrálneho miesta výpravy, ale na za
čiatku a konci opery sú premietané svetelnou projekclou. Iná 
projekcia dominuje v druhom dejstve - jej farbistá mozalkovost 
umocňuje tajomnosť pohanských obradov. Osvetlovacie zdroje vy
tváraj(! sugestlvny svetelný koncert ·- vždy v súlade s dejom. 
Tvarová l farebná zložka kostýmov napomáha charakteristike 
postáv - v krajných dejstvách sa vyznačuje premyslenou kolo· 
rlčnostou, v. druhom dejstve hýri pestrosťou. Rel!ijné ponlmanie 
zdôrazňuje v krajných dejstvách monumentalitu, v strednom 
(najdlhšom) dejs tve extatickosť až orglastickosf - neraz za ak
tlvnej 11časti členov baletného sl1boru v choreografll Karola Tó· 
Iha. Réžia umo~ňuje Individuálne stvárňovania jednotlivých pos
táv - vždy však v rámci premyslenej koncepcie a aranžmánu. 
Masové scény na Velgrade v Devine vyznlevajtl velkolepo -
Kriška je majster dčinného, hoci pomerne jednoduchého tvaro
vania kolektlvnych výjavov. Pohanský kar v druhom dejstve je 
strhujllci. Vôbec stvárnenie stredného dejstva je vyslovene objav
né. Perdnova socha nie je na javisku, centrálna svätyňa je 
umiestnená v jaskyni, zborové i tanečné výjavy sd plné tempe· 
ramentu a bojová zréžka Mojrnlrovej družiny s pohanmi vyznie
va vieryhodne vďaka využitiu choreograflckých prvkov. Treba 
Ue! pripomenúť, že Kriška svojim realizovanlm Mojrnlrovej pr!sa
hy v závere sa najviac zo všetkých domácich režisérov pribllžil 
autorovej koncepc11 - situoval ju medzi zomrelého vladára a 
zavral!dentl otrokyňu. 

Na strhujdcorn výsledku naštudovania má lev! podiel šéfdiri
gent opery Ondrej Lenárd. Perfe ktne Interpretoval s orchestrom 
opery SND nesmierne lnvenčnd partitúru, miestami - najmä 
v druhom dejstve - citelne zrýchlil hudobnd pulzáclu, vždy 
však necha l dominovať spievané slovo (uprednostňujdc výrazovd 
silu nad množstvom decibelov, hoci ani nimi nešetril tam, kde sa 
to !ladalol ). Zbor, rozšlrený o pomocný ansámbel opery SND, 
dobre pripravil Ladislav Holásek. 
' AnalýZa početnej plejády sólistov by za·brala mnoho miesta, 
preto sa obrnedzlrn Iba na stručné charakteristiky najpozoruhod
nejšlch výkonov. Malachovského Svätopluk je rezoldtny, energit
k~ panovnlk, výbušný l pomstychtivý, hlasova stále obdivuhodne 
svieži a mnohotvárny. Peter Mikuláš v tej Istej úlohe je lud
skejšl, lyrlckejšl l rezlgnovanejšl, vynlkajdco uplatňuje svoj krás
ny, teplý, kultivovaný hlasový fond. Mojrnlr Františka Cabana 
patr! k jeho najlepšlm postavám, má perfektný spevácky 1 herec
ký prejav, plný noblesy l zápalu. AJ Pavol Karnas a. h. ako jeho 

, 
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GIUSEPPE VERDI: RIGOLETTO. Opera v troch dejatv6ch. Libreto: 
F. M. Plave. Preklad: Ladtalav Holoubek. Dirigent: Mar16n Vach. 
R61ta: Drahomlra Barg6rod. Sdna: Jb Hanák. Koattmy: Ludmlla 
Parkyňov6 a. h. Choreogralla: Jozef Zajko a. h. Zbormajsterka: 
Jtlla R6czov6. Oi!inkujt a6U.ti, zbor, orchester a balet So v Ko
llclaoh. Premiéry 24. a 21. mAja 1985. 

Dr. P. BArd ako Rigoletto. Snlmka : O. Béreš 

Operná sezóna v SD v Košiciach vyvrcholila novým naštudova
nlm Verdiho opery Rigoletto, ktorá bola uvedená v rámci 
XXX. ročnlka Košickej hudobnej jari. 
Najväčšlm prlnosorn a dominantou súčasnej lnscenilcle bo1o 

hudobné naštudovanie, ktoré pripravil šéf opery a dirigent Ma
rián Vach. Smerovalo velmi lntenzlvne k prehlbenej práci na 
hudobných detailoch, čoho výsledkom bola tlmbrová, súzvuková 
ľ dynamicky vyrovnaná a vzájomne sa doplňujdca Interpretácia 
vil všetkých nástrojových skupinách a velmi konkrétny hudobný 
obraz. Orchester bol živou súčasťou scény, dýchal s javiskom, 
spoluvytváral so spevákmi dynamický celok. Skoda, že Umová 
spolupráca ostala v Inscenácii Rigoletta obmedzená len v rovine 
hudobného naštudovania, resp. spoločnej Interakcie dirigenta , or
chestra, sólistov a zboru. Ostatné, rovnako dOležité Inscenačné 
zložky ostali osamotenými bežcami, čoho samozrejmým dôsled
kom boJ heterogénny rozptyl Inscenačných prvkov. 

Réžia Drahomlry Bargárovej bola obligátna. Zakódovala všetky 
charakteristické zna ky a črty hlavných postáv, najmä Rigoletta. 
Rozvinula l niektoré detaily (ária Glldy v l. dejstve, výstupy 
Rigoletta a 1.). No, vyskytli sa l niektoré hudobne neopodstat
nené detaily, ako napr. unáhlený odchod Glldy a Rigoletta zo scé
ny vo fln~le 2. dej., po vyplltej scéne prlsahy pomsty_ Rlgolettom. 

Zasl611lf amelec Ondrej Malachovakf ako Svätopluk. 
Sn!rnka: J. Vavro 

alternant je dobrým typom, ktorý stavia najmä na svojom far
bistom barytóne. Velmi dobr! sd obaja rnladšl Svätoplukovia -
František Llvora a Milan Kopačka; prvý z nich je však tvrdšl 
a razantnejšl. Aj obe Mileny zodpovedajtl skladatelovým predsta
vám. Elena Holičková je však lyrlckejšla a podáva prepracovanej
~~ výkon. Velkolepo kreuje Ľutomlru Elena Klttnarová - stvár
ňuje ju ako feudálnu dámu, ktorá racionálne kontroluje a ovlá
da každý svoj pohyb l mimický záchvev; jej vokálny a artiku
lačný prejav je tiež vynikajúci. Výborná je Blagota Olgy Haná
kovej - herecky úspornými prostriedkam! vyjadri velmi mnoho 
a umocnl to krásnym spevom. Záboj Jozefa Kundláka žiari vnú
tornou protirečlvostou v podstate ušlachtilého človeka l spevác
kou no'snosfou nádherných legátových kantllén - pritom je to 
postava par excellence lyrická. Jeho ohlasove drarnatlckejšl al
terna nt Jozef Ábel kreuje tdto persónu plebejskejšle, ale tiež 
presvedčivo. Zreci Ján Galia l Jozef Spaček kladQ dOraz na ma
jestátnosť hereckého 1 vokálneho prejavu. Nezabudnutelnou fl
gdrou je Vražec Vojtecha Schrenkela. 

Záverom treba zdOraznlf, že nové naštudovanie opery Sväto
P.luk Eugena Suchoňa v opere SND sa stalo kultúrnym a umelec
kým sviatkom. 
Eagen Suchoň: Svlltopluk. Hudobná dráma v troch dejstv6ch. Llb· 
reto podla slovenského literárneho odkazu spracovali I. Stodola, 
E. Suchoň a J. Kri!méry. Dirigent O. Lenárd. Reltaér B. Krllka. 
Zbormajster L. Holásek. Scéna L. Vychodil. Kosftmy H. Beúko
vá. Choreograf K. Tóth. Asistent dirigenta D. Stef6nek. Pomocnt 
reltsér T. •Bello. Obsadenie dloh: O. • Malachovskf, P. Mtkul61 
(Svätopluk), F. Caban, P. Kamaa a. h. (Mojmlr), M. Kopačka, 
F. Ltvora (Svätopluk ml.), P. Osvald, ~. Dvorakf, I. Olvát (Pred
slav), ). ftrubant, J. Martvoň (Dragomlr), M. Blahullakov6, E. Kltt
narov6 (Ľutomlra), J. Abel, P. Dvorakt, J. Kundlák (Záboj), C. Ba
ricová, O. Hanáková (Blagota) , A. Czaková, E. HoUi!kov6 (Mile
na), J. Galia, J. Spai!ek (!rec), V. Schrenkel, I. Olv6t (Vralec), 
S. Beňal!ka, R. Uhlár (Bogat) a ďalll. Premiéry v opere SND 
7. a 12. mája 1985. IGOR VAJDA 

sezóny v Košici h 
Farebne fádne boU kostýmy Ludmlly Purkyňovej. Nesúrodý ma

teriál (kombinácia silonu so ~arnatom l, ale ani strihy šiat pre 
jednotlivé postavy, najmä okruhu vojvodcovho dvora, le! aj Gil
dy, nevzbudzoval! sdhlasný vizuálny dojem.- Na scéne Jána Ha
náka dominoval exteriér vojvodcovho paláca, variabilne obmieňa
ný na obydlie Glldy (resp. Rigoletta) a Sparafucllu. 

Charakteristickou, ale a j sympatickou črtou Inscenácie bolo ob
sadenie hlavných úloh mladými spevákmi a sólistami, ktor! dos
tali prvú väčšiu prlležltost. Väčšia časf z nich v náročnej skdš
ke obstála velmi dobre z hladiska obohatenia vlastných interpre
tačných kvalit, 

Neuspokojlll výkony obocll predstavltelov vojvodu (Gabriel Sza
k61, EmU Merheim), tejto sice dramaticky statickej, no spevácky 
vypätej úlohy. Chýba l bezprostredný, technicky bezchybne od
vedený vokálny prejav, chýbali svietivé, bezproblémové výšky 
1 citlivejšia práca s dynamikou. Hlasovo bol Szakálov vojvoda 
vyrovnanejšl 1 pri absencii . uvolneného prejavu. Ani Merhelm 
nepreklenul nebezpečné dskalia tejto postavy. Jeho prechody do 
vyššlch polôh a samotné výšky boli poznačené nápadnou tlmbro
vou zmenou l forslrovanlm silnejšej dynamiky. 

Frantllek BalO.n v úlohe Rigoletta využil pomerne šlrok1l šká
lu výrazových prostriedkov, ktorými presvedčivo stvárnil dvoj
pólovosf tejto postavy - fyzické, čiastočne l duševné znetvore
nie, ale i vrúcnosť citu milujúceho otca. Najmä v 2. a potom 
1 v 3. dejstve dospel ku koncentrovanému výkonu. Dr. Peter BArd, 
debutant, pr!jemne prekvapil kontrolovaným výkonom. Bárdov 
vokálny prejav sl, pravda, ešte žiadal prehlbif a farebne diferen
covať dramatický vývoj stvárňovanej postavy. Napriek mladému 
veku a minimálnym javiskovým skúsenostiam bol však jeho RI
goletto vykontúrovaný zrozurnitelne. 

Gildu stvárnili dve mladé sopranistky - Ivica Neshybov6 a de
butantka Anna Marulinová. Prlznačnou črtou Neshybovej pôso
bivo lyricky koncipovanej Glldy bola najmä kultivovane nuanso
vaná dynamika 1 krásne rnezza voce. Marušlnovej Gllda nemala 
tolko vnútornej vrúcnosti an! hereckej presvedčlvostl, spevácky 
však prekvapila slubnýrn a nosným hlasovým fondom l hudobne 
vypracovanou interpretáciou svojej prvej velkej a náročnej ja
viskovej postavy. 

v postave Sparafuclla výrazne uplatnil svoj zmysel pre cha· 
rakterovd plasticitu Juraj Somorjal. Maddalenu vo výrazovo za· 
ujatorn a vokálne vyrovnanom výkone predstavila Mária Adam
cová ml. Alternácie oboch úloh v menej priebojných polohá~h 
a výrazovej sile vytvorili Gejza Spllák a Viera Hronská. ObaJa 
predstavitelia Monterona (Ladislav Neshybn a ĽudovU Kov6~s.J, 
epizódnej no z hladiska dramaturgie opery dôležitej postavy, 
boli noslteJrnl hroziacej katastrofy a na javisku personifikovali 
pomstu, ktorej vykonávateJom je Rigoletto. 

Zbory znel! (hlavne na prvej premiére) hutne a hudobnou vy
pracovanosfou dobre zapadal! do súkolia hudobného celku, vy
tvoreného dirigentom , orchestrom a sólistami. 

DITA MARENCINOVA 

GRAMORECENZIE 
G. B. SAMMARTINI: Violin Concerto 
In C major, Symphony in A major 
G. B. PERGOLESI: Concertino in E 
fiat major, Concertino In G major 
SLOVAK CHAMBER ORCHESTRA: BOH
DAN WARCHAL 
OPUS Stereo 9110 1481 

Treba vysoko kvitovať, že SKO sl 
povšlmol 1 tvorbu majstrov neskoré
ho baroka čl začlnajúceho galantné
ho štýlu - G. B. -samrnartlnlho a 
G. P. Pergoleslho. 

l ked sa na Pergoleslho často zabú
da preferovanlm tvorby VIvaldiho, 
Händla, Bacha a Iných predstavltelov 
neskorého či vrcholného baroka, prl 
počúvanl Pergoleslho koncertov sl 
uvedomujeme, že dokázal doplniť roz
vinutý štýl orchestrálnej hudby o no
vé elementy, ktoré možno napr. vi
dief v stupňovanom Inštrumentálnom 
lesku, ktorý Pergolesl docielil svoj
skou Inštrumentáciou, predovšetkým 
však preferovanlm súzvukov vo vyš
šfch polohách husi!. Sarm jeho me
lesu poukazuje jasne do budllcnostl. 
V jeho skladbách už vidief na obzo
re končiare nasledujúceho štýlového 
obdobia - obdobia klasicizmu. Kan
tabllnosf, ktord vyžaruj(l jeho témy 
a jeho spOsob Inštrumentácie, dosa
huje Pergolesl odklonom od ha rmo
nickej statlčnostl, flexibilitou jeho te
matických l!nll. Pergoleslho Concer
tina sd úspešným a hodnotným prl
spevkom k postupne zanlkajdcej tra
dieli, ktorú pred rozpadom barokové· 
ho štýlu ešte dokázal pozdvihnúť na 
vyšši stupeň. Rovnako možno kvito
vať, že sa SKO zapodieva l Sammartl
nlrn, ktorý slávi v tomto roku svoje 
životné jubileum. 

Hodnota Interpretácie, umelecká In· 
štrumentálna dokonalost súboru a je· 
ho prlkladná sdhra dávajú Interpre
tovaným dielam stupňovanú prlfažll
vost. . .. 
w. A. Mozart: Serenades for Wind 
Instruments: No 11 ID E fiat major, 
KV 375· No 12 In C minor, KV 388. 
BRATISLAVA CHAMBER HARMONY: 
JUSTUS PAVLIK 
OPUS Stereo 91111334 

Dnes sl fažko vieme vytvorit obraz 
o spoločenskom ohlase hudby pre dy
chov(! harmóniu, ktorá sa hojne pes
tovala v obdob! hudobného klaslclz· 
mu. Najväčši majstri ako Haydn, Mo· 
zart, Hummel venovali tomuto druhu 
značnú pozornost. Bola to hudba žia
daná a hojne uvádzaná pr! rOznych 
spoločenských prUe!ltostlach, mimo 
Iného aj pr! stolovanl. Plsanle skla
dieb pre dychov1l harmóniu prinášalo 
preto aj najlstejšl prljem skladate
lom. z Mozartových listov, ktoré pl-

I 
sal svojmu otcov!, sa dozvedáme, že 
sa ponáhla naplsat objednand hud
bu pre dychový sdbor, aby ho len ne
predbehli tni skladatelia. 

Obdobie reprezentatlvnej barokovej 
suity v podobe sledu tancov, uvádza-
nej majestóznou overtdrou, patrilo 
minulosti. Prichádzalo obdobie záru
by v hudbe miešaného obsadenia, pre
dovšetkým záujem o farbisté drobnej
šie komorné obsadenie. V tomto ob
dob! sa zrodilo velké mno!stvo di
vertiment, kasácH a serenád, ktoré 
zároveň odzrkadlovall vkus rozvinu
tého Ideálu klasicizmu. Je to hudba 
naplsaná s velkým jemnocitom, dy
namická, vzdialená každému pátosu. 
Hudobné myšlienky počlta)Q s fareb
nými kvalitami nástrojov. Skladate
lia v týchto skladbách spracovávali 
populárne melódie, výjavy, témy a 
árie z rOznych opier, ktoré panstvo v 
tom čase obrubovalo. 

Mozartove serenády pre dychovú 
harmóniu odzrkadlujú Jeho vycibrený 
vkus predovšetkým vo vedeni hlasov, 
ale aj v živom harmonickom kon
trastovanl, v rozdelen! tematických 
úloh medzi nástroje podla Ich naj
vlastnejšej charakteristiky, ako l v 
dômyselnom formovani skladobného 
priebehu a tektonického vybudovania 
skladobného celku. 

Je pôžitkom vypočut sl nahrávku 
Mozartových serenád v podani súboru 
Bratislavská komorná harmónia; čis

tota, rnuzlkantsk~ jemnocit, zmysel 
pre volbu tempa a napokon l e legan
cia podania dávajú tejto lnterpretácll 
svoje zvláštne čaro, ktoré zároveň 

vystihuje umeleckO hodnotu na hra
ných skladieb. 

)AN ALIIllEC:H'I: 



NÁI ZAHRANic!NÝ HOSt 

Sopranistka LUDMILA DVORÁKOVÁ 
Hl~s je vefký dar 8 preto je potrebné s nim vefmi ronUne hospod6riť, udr

tovat stále jeho prulnosť a najmä nehazardovať, a to aj za cenu straty finanč
ného zisku! Týmito slovami 18 bUlU ka konca rozhoYor so svetozn6moa spe
váčkou L~dmilou Dvoi'Akovoa, s ktorej menom sa bolo molné stretntf na naJ
významneJIIch operných scénach celého S't'Bta. Trvale pôsobi y berlfnskej Státnej 
opere, ale jej operné umenie rovnako zaliarilo i v Moskye Leningrade Varla't'8 
Budapelti, Lipsku, Dráldanoch, Z6hrebe, Rfme, Aténach Mil6ne Mafch~ve Ham: 
burgu, Parili, Madride, Loadfne, New Yorka, Wuhingto~e, ToJd~. Buenos Aires ... 
V týchto a mnohfch dalilch vefkomestách sa uplatlo't'Bla ako yynikajtca inter
pretka predovietkfm wagnerovskfch tloh, a to s tspecbom adekv6tDym speY6č· 
ky netoYého mena. Ked po mnohoročnej prestávke yyaftpila aedbno y Brne 
na scéne )an6čkovho divadla, bolo od jej prv6ho ntupa na javisko :uejia6, le 
obecenstvo bude svedkom mimoriadaaj udalosti. 

Odkedy spievate tloha KostolnU!ky 1 )an6i!ko't'8j Jej 
pastorkyne l' 

- V aprUI r. 1980 bola táto opera Inscenovaná v Ze
neve v českom jazyku, kde ju dirigoval vledensk9 diri
gent B. Kiobučar a titulnú úlohu spievala Gabriela Be
ňačkové-Cépové. účinkovali l dalšie velké osobnosti -
a všetci spievali po česky. Vtedy som obdivovala pre
dovšetkým zbor , ktorý dokázal vynlkajtlco naštudovať 
svoj part v perfektnej češtine. Predstavenie sa stretlo 
s obrovským ohlasom, úspech bol fantastický. janáč
kovu operu režlrova l Evald Schorm na scéne Josefa 
Svobodu a ja som tam vtedy po prvýkrát spievala Kos
toln!čku. 

V Brne je jan6i!kovaki tradlcia Yelmi lid. S aktmi 
pocitmi ate sem prich6dlali? 

- Je prirodzené, že ked človek takto rýchlo .,vletl" 
do Inscenácie, dostav! sa určitá nervozita,' a to l na
priek tomu, že som svoju úlohu v Brne predom poctivo 
korepetovala. Pochopltefne, že som sa snažila v sebe 
vyprovokovať všetko, čo som predtým zlskala s režisé
rom E. Schormom pri ženevskom predvedenl. A navyše, 
dôsledne som sa zaoberala nielen Janáčkovou partlttlrou, 
ale i literárnou predlohou Gabriely Prelssovej. Mám to
ti ž zásadu, že človek sa má držať notového zápisu a 
potom pochopi všetko. A pretože Janáček ttlto iílohu 
a vlastne vôbec celií Jej pastorkyňu podrobne vypraco
val do najmenšlch detailov (v klav!rnom výťahu je 
p1·esne zaplsaná dynamika, frézovanie 1 prednesové zna
mienka l a pokia l sa z tohto zápisu verne vychádza, 
pos tava sa mus! vydariť. 

Ako tito postaYU, ktorej rozpoltenosť robi probltay 
mnobtm spaY6čkam, cb6pete YJ? 

- Krátko povedané - asi trochu odlišne od vžitých 
preds táv. Po brnenskom vystdpenl sa ml napriklad mla
dé členka zboru priznala, že po prvý raz v živote po
čula a ký spevný je vokálny part Kostolnlčky. Musela 
som jej odpovedať, že som vlastne nerobila nič Iné, 
len interpretačne realizovala to, čo je zaplsané v Janáč· 
kove j predlohe. Domnievam sa - a možno sl to pri· 
zna f - že }anáčkova hudba je vlastne český verizmus. 
A kedže k verlstom počltame Pucciniho, Mascagniho 
a ďalšieh, sem zásadne proti tomu, aby sa Janáček ne
ja ko .,vykrikoval" alebo .,sekal" - ten sa má spleva fl 

N6zor, le 't'Bia Kostolalčka bola spa't'aejlia a herec
ky noblasnejlia, nebol ojedlaelf. Z čoho od't'odzatete 
tito koncepcia? 

- Predovšetkým zo štddla Janáčkovej partltiíry, ale 
zároveň l štúdia literárnej predlohy G. Prelssovej: spi· 
sova tefka totiž Kostolnlčku chápe vo svojej podstate 
a ko vznešenú ženu, hoci je to len vidiečanka. Prelsso
vé dokonca hovori , že to bola žena podobné farskej 
gazdinej , ku ktorej ludla chodili pre radu 1 pre pomoc 
(poznala napriklad dobre liečivé rastliny l . Ak teda 
v románovej predlohe l liečila, nesmieme ju dnes chá· 

DramaturgickOm stredobodom po ptatykrdt usporia
daného Budape~tianskeho jarného festivalu bolo trtcen
tendrium velikdnov nemeckého baroka - Georga Frted· 
richa Händla a fohanna Sebastiana Bacha. Popri Ich 
organovOch skladbdch, concert! grossdch, suttdch, Bran
denburskOch koncertoch, boli uvedené aj oratórtd Mil
sld~ a Mattí~ove paSte, a to každé s Jednou reprtzou. 
Prvé predvedenie Bachovho oratória som mal možnost 
sledoval vo velk et sieni nového kongresového centra 
Patria iba ntekolko desiatok hodtn po tom, čo XIII. zJazd 
MSRS tu skončil svote plodné rokovania. Tdto skutoč
nost md pre budapeštiansky hudobnO Ztvot velkO vO
znam, pretože hlavné mesto n~tch tuZnOch susedov 
dostalo tOm modernO prekrdsny stdnok umenia, v kto
rom popri men~tch miestnostiach pre komorné poduta
t ia vo viactíčelovej velkeJ si eni m6'l.e naraz 1800 poslu
clidl!ov sledoval orchestrdlne koncerty. Popri Impozant 
ne; archltekttíre budovy a siene Jej natvllčštm kladom 
;e prdve to, l!o u vtactíčelovOch stenl u nds te ozaj ra
ritou - vynikajtíca akust ika. Je priam p6'l.ttkom v tetto 
miestnost i sledova( predvedenie mohutnOch oratortdl 
nych diel a vychutndvat krdsu plastického zvuku. Ztal, 
o Interpretačnom vOkone tíčtnkujtíclch v MattíšovOch 
paSidch sa nedd hovori( u'!. v podobnOch superlattvoch, 
lebo a'!. na malé vOnlmky sólistické vOkony boli matné, 
di r igent Andrds Kórodi dos! ta'l.kopddny, takže celkovd 
interpretdcla pôsobila nevyzretOm a nedottahnutOm dot
mom. 

v počiatočnom obdobi po znovuotvorent historicke/ 
budovy StdtneJ opery počet predstavenl bol llmttovanO 
velmi tízkym repertodrom - diela Erkela, Bartóka, Ko
ddl ya, Pucciniho Bohéma, Adamov balet Giselle - tba 
dva-tri večery tOZdenne. Dnes, po Siestich mesiacoch, te 
sttudcia u'!. típlne ITU2, lebo postupom času sa - popri 
vrdtenOch tnscendcidch z Erkelovho diVadla l ako nat 
novšle Simon Boccanegra} - vybudoval a n~tudoval 
novo repertodr z tOch diel, ktoré sa WJddzall v'l.dy tba 
na Javisku materského domu. Prvou premiérou na vy 
novenom tavlsku bolo nové naStudovanie Musorgského 
Chovanštiny a potom v nadväzuttícom slede nasledovali 
Catkovského Eugen Onegln, Verdiho Falsta[, p{jvodnd 
mactarskd opera Csongor és Túnde skladatela Attilu 
Bozayho na libreto podla rovnomenného klasického dra
matického diela Mth6.lya V(jrlismartyho a teraz, v rdmct 
Jarného festivalu, Fidelio Ludwiga van Beethovena. Zd
sadnou tézou rtadl tera a dirigenta Andrdsa Mthdlya Je, 
'le popri sldvnych hosŕuttíctch spevdkoch {v marci ntm 
bol Glaccomo Aragall ako Cavaradosst a Don Carlos} 
ddva prednost predov~etkOm hostujtíclm dirigentom, kto
rOch spoluprdca pri na~tudovant a pri 4-5-ndsobnom 
reprtzovanl diela md kladnO dopad na tnterpretatntl tíro
vei! orchestra, ako at ostatné zlo!ky .rtlbOf'U. Na ttlto 
sezónu mal r i adi tel M.ihdly vyhlladnut!Jch viacero dirl-

paf ako hysterlckd postavu, z ktorej vyžaruje Iba zloba. 
Kostolnlčka je založená velmi citovo, ale nedáva to na
javo - je uzavretá, pretože je zatrpknutá vlastným ži· 
v otom. 

V ženevskej Inscenácii bol dokonca v prvom dejstve 
otvorený škrt, v ktorom Kostolnlčka na dvoch stránkach 
partltdry vysvetluje, prečo nechce, aby sl Jenllfa vzala 
Stavu. Z tohto textu je zrejmé, že ona nezakazuje lmpe
ratlvne a v hneve, ale zo zdfalstva, z obavy aby Je
nOfa nemala podobne ťažký a nešťastný život ako ona. 

Domnievam sa, !e som takto bola prvou českou pred
stavltelkou Kostolnlčky, ktorá toto vide spievala. 

Kostolali!ka 't'lak asi aebola jedlú yaia jan6čkonk6 
tlo ha? 

- Už v Ostrave som kedysi ako svoju prvd iílohu 
spievala Káfu Kabanovovd. K tejto opere som sa zho
dou okolnosti nedávno vrátila, ked som ako stála člen
ka berllnskej opery bola pozvaná do LUbecku, aby som 
tam spievala Ka banlchu - čo však bol z mojej strany 
velký omyl, ta kže som ani všetky predom dohovorené 
predstavenia neodsplevala. Bolo to v roku 1978, pri prl
ležltostl janáčkovského roku, kedy tam chceli mat nie
koho z Ceskoslovenska. Muslm priznať, že celé Insce
nácia bola velmi vydarená, l ked Kabanlchu som sama 
nedokázala primerane stvárnlt, pretože k nej nemám 
v~!ah, nedokážem ju precltlt. 

Popri )aD6čkoYi ste 't' umeleckom llvote iste venovali 
pozornosť i ostatafm i!eskf• autorom . . . 

- Pochopltelne nechýbal repertoár z opier Smela
nových l Marienka z Predanej nevesty, Krasava v Libu
ši, Milada v Daliborovi, atd.). Dvol'ákových - často 
som spievala najmll tltulnd postavu Rusa lky, za ktord 
som tiež dostala cenu Divadelnej žatvy v roku 1'950 
(v Berline som v tejto opere spievala Kňažnú) . z čes
kého klasického repertoáru nemôžem tiež nespomemlt 
opernú tvorbu z. Fibicha. 

Niektor6 1 tfchto postb ste aYledll aj na ja't'lska 
SND - spomlaate sl ? 

- Ano, velmj živo a dodnes s radosťou. V Bratislave 
som okrem ďalšieh postáv stvárnila l tltulnd Rusalku 
a spievala som aj v Daitborovl - a medzi tamQjšlml 
členmi operného ansémblu som sa cltlla velmi dObre. 
Prijali ma, ako sa hovor!, s otvorenou náručou a našla 
som tam mnohých výborných prlatelov, u ktor9ch som 
spočiatku, ked som nemala Iné možnosti, dokonca tiež 
bývala! Konkrétne by som chcela spomenúť Olgu Hané· 
kovd čl svojho partnera dr. Gustáva Pappa, režlsérQ 
Miroslava Fischera, dirigenta Gerharda Auera, rada spo
mlnam aj na dirigenta Tibora Frešu a mnohých dalšlch. 
VObec mám z Bratislavy tie najkrajšie dojmy - rada 
by som sa tam po rokoch op!lf vrátila, stretla sa s tý· 
milo ludml a oživila sl krásne spomienky na scénu Slo
venského národného divadla. 

Budapeštiansky 
jarný festival 

gentov na na!tudovanie uvedenlho repet'tolúu, ~tal, je
ho pldny nevyšli bez zvy!ku, lflbo JuriJ Simonov odrie· 
kol naštudovanie Catkovského lyrlckOch obrazov, Giu
seppe Patané v d6sledku havdrte bol ntítenO zru~lt svoJu 
zmluvu na n~tudovanle Verdiho labute/ plesne a ant 
tak očakdvané naStudovanie Straussovho Rufového gava
l el ra fdnosom Ferencslkom sa u'!. nikdy neuskutočnl . .. 

Ale uskut,očntlo sa nové naštudovanie Beethovenovho 
Fidel/a pod taktovkou čoraz častet~te sa doma objavu
ttíceho Antala Dordtlho. Tdto skutočnost md svotu zvldSt· 
nu prtchut v tom, 'le ten IstO Dordtt, ktorO ako 18-ročnO 
začlnattícl hudobnlk bol ako korepetltor ~tyrt roky std
lym členom stíboru, sa ako dirigent postavil na čelo or
chestra - v ktorom kedysi bol poprednOm huslistom 
at teho otec - tba teraz, na samom konci svottch se
demdesiatich rokov. 

PoslednO marcovg večer zo 6 pldnovanOch predsta
venl som počul prvtí reprlzu, respektlve premiéru druM
ho obsadenia. Samozrejme punc celému predstaveniu 
dodala osobnost Antala Dordttho. Počas celého pred
stavenia som hladal a čakal, 'le obtavtm ak/jsl Specl
f lcké charakteristiky "Dordtlho Beethovena•. A! na 

Puhllld do sieae aaY6bo kaaaresadllo C!~IUra Patria. 

!IYotDt osail ds Ylak odYlal do oparllllho prostredia 
NDR. Môlete poroYnaf spGsob price v tamojllch opa.r· 
ných stboroch s nallmi? 

- V prostred! berllnskej opery (a nielen tam! l sa 
p1·acuje velmi dOkladne, vyžaduje sa absoldtna dlsclpll· 
na - hudobné, režijná l herecká. Ked režisér pracuje 
na nejakej novej Inscenácii sktlšky nepreblehajd Iba v 
dopoludňajšlch hodinách, ale sa skúša 6-8 hodin den
ne. Postavy sú pri tomto spôsobe práce logicky zdOvod· 
nené, pevne zafixované, všetko je na svojom mieste 
všetko mé svoje opodstatnenie - a samotné predvede: 
nie je potom skutočne vynikajúce. AJ ked to - čo sa 
týka Inscenačných nárokov a režijnej koncepcie - mO
že niekedy na prvý pohlad vyzerať tak, že je to "pasta· 
vené na .hlavu l spomlnam sl naprlklaď na Kupferovo 
režijné poňatie Stra ussovej Salome) , ono to na pokon 
publikum dokonale uchváti, a výsledok je nesporný. FI· 
xácla miest na javisku má svoje výhody - napriklad 
1 v tom, že človek nevnlma len svoju posta vu, a le sO· 
bežne sl uvedomuje celok. Sleduje svojich partnerov, 
žije s každým Ich slovom 1 gestom a nečaká až na Ich 
naráfky, z čoho potom vznlkajtl rOzne tie .,kostrbaté" 
Inscenácie, ktoré som, lial, neraz videla 1 na význam
ných československ9ch operných scénach. Operné tllohy 
nemožno len odspievať, sólisti by nemali .,visieť" na 
dirigentovi a stáť staticky skoro v jednom rade; všet· 
ko musi byt perfektne naštudované a precltené - a 
\t tomto smere to robia v NDR vefml pr!kÍadne. A na· 
vyše, 1 ked sa určitá Inscenácia trebárs pol roka ne
hrala, mOže sa aj po takomto časovom odstupe reprf· 
zovaf bez skdšky - predstavenie aj na priek tomu bude 
mat svoju droveň, patričné drama tické naplltle, kaldf 
bude stáť na svojom mieste a bude robiť presne to, čo 
predloha vyžaduje od neho po každej stránke. 

Ak mám teda porovnať operné predstavenia v Cesko
slovensku s operným~ Inscenáciami v NDR, muslm kon· 
šta tova t, že v CSSR Im niekedy chýba viac naplltll 
a koncentrovanosti, a teda 1 lntenzlvnejšl dopa!! oa 
obecenstvo. 

Ako sa Yyrown6va)t a tfmito a6rokml nali •••Icl, 
trnle pôsobiaci y cadaine? 

- Konkurencia je velmi silná a spevák s prlemerntm 
hlasom by sa napriklad v berllnskej opere ťažko dlhlle 
udr!al. V cudzine som spievala spolu s Rudolfom JeciUč· 
kom, stl ml známe velké tlspechy Gabriely Beňačkove~ 
Cápave j a o výkonoch Magdalény HajOssyovej mO!em 
povedať, že stl skutočne na výške, speváčka je jednou 
z popredných sólistiek sdboru. Ospešne zvládla mlado
dramatické tllohy svetového operného repertoáru a bolo 
pre ňu Iste velkým šfastfm, že prišla do Berlina, pre
tože má vynlkajdcl spevácky talent. 

Ani sebavli!if talaat se vlak aezaoblde Ile& tHhll
ky .. . 

- Operný spevák s amblclaml skutočného umelca 
by mal stále myslieť na svoj hlas, krk a nemal by 
sa zbytočne rozptylovat drobnými, neraz komerčoa 
ot·lentovanýml akciami. To je potrebné o!elief, pretole 
prvoradou tllohou speváka mus! byt vedomie, !e je tre
ba odviesť perfektný výkon, ktorý spoluvytvára jedtnee
nosf predstavenia. V Berline, ale l Inde vo svete sO aj 
na bežné ka ždodenné predstavenia kladené neobyčaJae 
vysoké požiadavky a je takmer nemožné nedodr!at po
f adovand kvalitu. Intendant je prltomný na ka!dom 
predstavenl a vefml starostlivo sleduje výkony jednotU· 
vých predstavuelov. Takže, jednoducho povedané -
z výkonov nemožno ozaj nikdy zlavovat. Opotrebovanoct 
hlasu, ale l telesná dnava sa časom negatfvne prejavuj6 
na vlastných výkonoch, čo znamená permanentné ZDI· 
ženie hlasových kvalit - hlas dostáva .,šedlv9 povlak' , 
vzniká vlbráto atd., čo sa už nedá zachrániť. Akon4hle 
hlas strati sviežosť, nemo!no už nič napraviť. Myslia 
sl, že najma mladi speváci by sl mali uvedomovať, le 
hlas je velký dar, s ktorým je potrebné velmi rozv41Da 
hospod&-lt. Priprnll: TOMAS HI)ZUI 

konci Jasavet apoteózy som zistil, 'le Jeho špectaltto.u a 
SpeciJICnostou Je Jednoduchosť a čistota, ktorou nech4 
prfldzt Beethovenovu hudbu v plnej svoJeJ vznešeneL 4 
numdnneJ krdse bez akljhokolvek vonkaJSieho svoJuol· 
ného zdsahu. Vlastnost zdobtaca dnes tba vetkQch star;-

~ cov nd~ho vekuf Velkým kladom novl1ho naStudouaniG 
Je to, t.e Dorc1tlm vytOCenO smer Jednoduchosti a l!lsttltJ 
st plne osvojili aJ ostatnt realtzdtort tnscendcle. Popi 
u~etket šedivosti sugestlvna Je scéna Gdbora Forragfttl 
{takfl pôsobtvtí Zaldrovtí sc~nu mdlo kde vtdtetf}, rounG
ko velmi výstl%nl1 stí kostOmy Nelly VdgóoveJ, zohlad· 
i!uttíce charaktery postdv. Reftsér Andrds Bék~s okrera 
toflo, Ze strhuftíco nare~val velktí scénu vllzftov, md 
plasticky vypracovantí mtkroštrukttíru vztahovgch siiD
čtar medzi Jednotlivými postavami. Na velmi dobreJ 
tírovni boli spevdcke v1}kony. Vyntkaftíct bol ~ovldlllf 
Rocco Kolosa Kovdtsa, ako at svte'l.a a presvedCivd MOl
celina pôvabneJ Agnes Decsiovet. Cynického PI:WN 
stvdrntl Istvdn Berczelly, Florestana pekne spteuatdci 
f6zsef Hormai-Horvdth, mladučk~ho Jaqutna .Ferenc Gfl
desits, Impozantného Fernanda Ldszló Bardny Pacli, sk4r 
lyricky ne% dramaticky chdpantí Leonóru mlada, uelllll 
nddejnd Mdrta Takdcsovd. Výborne prlpravenO zbor Mlk· 
lósom Szalayom bol taktie'!. nosngm pilierom tohto 1ft' 
krdsneho predstavenia, ktoré obecenstvo, pozostdva/QCf 
vo velkef vllčSine zo zahrantčnQch festlvalovOch hosti, 
odmenilo típrlmne spontdnnym dlhotrvattíctm I?;PtleskOJL 

Vzhladom na intenztvnu Studtjntí prdcu na materskl/ 
scéne Erkelovo divadlo malo v tetto sezóne tba Jedlnf 
opernll premiéru, a sice koncom februdra uviedlo lyriC· 
ko-romanticktí operu Ch. Gounocia Faust a Margaréta. AJ 
keď novd lnscendcla v ré!tt Miklósa Sztnetdra bola "" 
sporne nekaf dodennOm ZIUttkom, Jednako len velmi ,... 
~IvOm momentom v Sztnetdrovet režiJneJ koncepcii /1 
značne hybrldnd zmes tradičneJ konzervattvno-romantlc· 
keJ velkoopery a prvkov akOchst stredovekOch myster11. 
Skupina bielych antelov s mohutnými krtdlamt a /!!fr. 
nočervených čet'tov, ktort stí akOmlst pomocntkmt MefiJ. 
ta, sa obJavl u'!. počas predohry a potom típlne nel!akaJII 
zasahuJe at do samotného deta, čo p6sobt nestírodo prd. 
ve tak ako snaha vytvorit z Meftsta priam tístredM 
postavu, ktord md bezhranlčntí moc nad Faustom a Mtll
garétou. Ešte Stastte, 'le tdto re'l.l/114. svotrdznost bolt 
kompenzovand aspoif hudobnou "zložkou. Adrienne elfi. 
geryovd fe prvotriednou lnterpretkou hlavnet t.enskl/ 
postavy, rovnako ako at vo vObornet forme sptevatdci 
Dénes Gulyds (Faust} a Jozsef Gregor (Meflsto}, pr1o 
čom aJ predstavitelia menSlch tíloh ako Jutta Bokoroo4 
{Stebel) a fdnos Martin {Valenttn) stí na po'l.adootUIIj 
úrovni. Zvldšt v.u,.ntka/tícu tíroveif md atrakttuna cJio. 
reografla Valpur~nfl/ noel. Po matnetSom zaCta'tku aj 
orchester pod vedentm ,4ddma Med!'eczk~ho odvtfdol 
výborný vOkon. JOZEF VARGA 



Komorné koncerty DKO v Bratislave 
Zdä sa, že Imunita voči hudobnej kritike je takä velká, že hlasy, ktoré sa po

kOšajtí cieliť do živého terča problémov, zanikajtí v prlvale chvál, spokojnosti a kra
sorečnenia. Mysllm sl preto, že žiadne polemiky nevyvolá ani táto recenzia, ktorá 
sa chce aspoň v krátkosti dotknOf komorného koncertu, ktor9 sa konal 7. má ja 
1985 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca pri prlležitosti 40. v9ročla oslobodenia 
Ceskoslovenska Sovietskou armádou. Organizátorom tohto komorného koncertu bol 
MDKO. Skoda len, že sa pod jeho dramaturgiu nikto nepodplsal, pretože moje v9-
hrady by vyzneli ovela adrésne jšle. Mysllm st, že típlne stači, ked poviem, že s_me 
počuli zmes všetkého možného - bez koncepcie, bez tvorivého zámeru .1, žial, 
1 s lnterpretačn9m priemerom. Na adresu dramaturgie len tolko, že sa naoza j ne
hodi, aby sa na koncertnom pódiu vystriedali za jeden večer tenorista, violončelista 
a mlešan9 zbor. To už spočlva kdesi v a becede profesionálneho prlstupu. 

Tera z vša k už k samotnej interpretácii, ktorá - a ko som už spomenul - tiež 
nebola slinou s tránkou tohto večera. V tívodnej časti koncertu zazneli v podani 
•r. G. Pappa a za klavlrneho sprievodu E. Pappovej diela A. Očen61a [Aká to bola 
jar) a J. Cikkera (árie z Bega Ba jazida a Jura Jánošika ). Zasltížllého umelca dr. G. 
Pappa máme v pamlltl zafixovaného ako v9razntí osobnost slovenského operného 
spevu. A diela, ktoré interpretoval, sa viažu na velk9 rozmach slovenskej hudby 
spred tridsiatich rokov, kedy sa budovali základy toho, čo dnes naz9vame zlat9m 
fondom našej hudobnej kulttíry. Počas vysttípenla dr. G. Pappa nutne vysttíplll na 
povrch tieto asociácie, ktoré sa velmi živo prebudili zo spomienok na jednu velkú 
kapitolu nášho hudobného umenia. 

Na margo vysttípenia J. Podhoraukého a I. Gajana by som chcel poznamenať, 
že v Soatakovičovej Son6te d mol pre violončelo a klavfr, op. 40 sa violončelista 
[najmä v druhe j časti Allegro) neustále pohyboval vo vyhrotenej expresivite, zatial 
čo menej by bolo niekedy viac. Lebo keď sa potom v kulmlnačn9ch vrcholoch žia
dalo naďalej vyhrocovať situácie, nebolo už ďalej prtestot·u na stupňovanie napätia. 
A ešte niečo: prechody z jednej dynamickej hladiny do druhej boli velmi prudké, 
ch9baln tu postupnosť a tvorivá zdržanlivosť. V klavlrnom parte sa ml žiadalo 
viac farebnosti, čarovania s tónom. Napriek uveden9m v9hradám bol tento v9kon 
z celého večera najhodnotnejšl. Velk9m rozčarovanlm, aspoň pre mňa, bolo vysttí
penle Lti!nice s dirigentom P. Hradnom. Nebola to ani zďaleka tá Ltíčnica, ktortí 
som pred nlekolk9mi rokmi ta k obdivoval. Dominovala tu predovšetk9m tvrdosť 
v prejave l vo v9raze. Všetko bolo odspievané, bez vntítorného zanietenia, bez 
vzruchu, zápalu - slovom akademick9 prlstup. A , pritom v programe Lúčnice boli • 
zasttípené také vynikajtíce diela ako napriklad - Hory aj nllina (E. Suchoň), V ho
r6ch dun( (J. Cikker) , Vyblhla bflla (A. Dvof6k), Dve pieane (V. Tormia), ďalej 
diela Svlridova, Agafonikova, Zeljenku, Domanakého a Hrulovakého. Prirodzene, 
v krátkej recenzii nemožno sa zam9šlat nad prlčlnaml tohto umeleckého poklesu, 
ktor9 môže byt i prechodn9m javom. Napokon Ide len o recenziu jedného vystúpe
nia a nie o správu o situačnom stave Lúčnice. K v9mene pos tu dirigenta dochádza 
zákonite 7" nemalo by to však mat dopad na kvali tu interpretačného v9konu. Ak 
áno - treba sa zam9šlat nad prlčlnami. 

Keďže neplšem prvo kritiku na lnterpretačn9 výkon huslistky Jely Špitkovej, žia
da sn ml povedať niečo viac než v minulosti, teda prenlkntít tak trochu dôvernej
šie k hre našej renomovanej umelkyne. Mal by som sa vlastne pridržiavať programu 
husrového recitálu J. Spitkovej s klavlrlstkou S. C6povou-Vizv6ryovou, ktor9 sa 
konal 14. mája 1985 v Mozartovej sieni DPV, avšak nič sa azda nes ta ne, keď sa na 
výkon tejto Interpretky pozriem z trocha iného .hladiska než to káže program Ich 
spoločného vys ttípenla. Predovšetkým sl mysllm, že obe interpretky by sa mali lep
šie započúvať do svojej hry, pretože v komornom muzlclrova nl nestačl počtívat len 
seba, ale 1 svojho partnera. Najmarkantnejšie táto požiadavka vys tl1plla na povrch 
v Beethovenovej Son6te F dur, "Jarnej", op. 24 a v Debuaayho Son6te g mol. So 
započúvanlm sa Ide ruka v ruke l muzlclrovanle, prežlvanle hry, real!zovanle vlast
nej predstavy, pretože až potom sa dostav! chvUa, kedy Interpre t zabudne' na to, 
te hrá a len počuje hudbu, ktorl1 modeluje podla vlastnej preds tavy. Pravda, k ta
k6muťo š·tastné'mu okamihu tu nedošlo. Ch9bala ml u Spitkovej i Vlzváryovej mu
zikalita, strhujl1ca vrl1cna hra - spontánne prežlvaná a ~ecltená. Napriklad 
Handlovej Son6te i!. 4 chýbala mäkkosť, vrl1cnosf, baroková vznešenosť. Ztar, do· 
mlnovala tu len s ilová hra, a to tak v husrovom ako l klavlrnom parte. Dokonca 
l v sttšených polohách [mysllm teraz najmä na Ciaconu z Partlty d mol, BWV 1004 
J. S. Bacha) bolo všetko odlzolované od procesuálneho toku hudby. Prirodzene, že 
poslucháč ostal chladn9 a esteticky rezistentný voči hre, ktorá nebola ozvláštnená 
osobnostným vkladom a zapálená emocionálnym vkladom Interpreta. Na margo In
terpretačného v9konu J. Spltkovej žiada sa povedať asi tolko, že umelkyňa by mala 
naďalej zušlachtovat tón, pokl1šat sa pri h·re o spev v sUšených polohách s jem
ným vedenlm kantllén. Slovom, bude potrebné muzikantsky precltntít, odhodiť chlad 
a rezervovanosť pri Interpretácii a začat konečne hladat seba. Oalej lntenzlvnejšle 
pracovať na rozdielnom tvarov ani tónu; nemožno predsa hrať rovnako Bacha a _De
bussyho. V prvom prlpade musl dominovať gracióznosť, vznešený spev, v druhom 
prlpade senzlb(lnost, éterlčnost v duchu franctízskeho Impresionizmu. U Vlzváryovej 
bolo podobne všetko etudovltým spôsobom odobrané, bez tvorivej fantázie a osob
nostného vkladu. U Händla sa dokonca vyskytli nedos tatky, ktoré ldl1 na vrub pro
fesionálnej zručnosti. Prirodzene, že v krátkej recenzii nemožno dopodrobna vypo-· 
č!tavat pripomienky a výhrady. Ale z toho, čo som už vyslovil, možno sa črtá obraz 
tohto huslového recitálu, ktol'ý napriek vysloveným krltick9m výhradám potvrdil 
najmä u J. Spltkovej určitý umelecký ra st. Verlm, že po technickej stránke tak dob
re vyzbrojená Interpretka má všetky predpoklady ďalej sa zdokonalovať a dotvárať 
svoj umelecký prejav. IGOR BERGER 

Zážitok na celý život 
Národný umelec Peter Dvorský - po

jem vo svete opery - reprezentuje svo
jim umenlm našu soclallstickt1 kultúru 
po celom svete. Tento mladý, sympatic
ký umelec, sólista opery Slovenského 
národného divadla v Bratislave, ako sám 
hovori, vždy sa rád vracia domov, na 
svoju materskO scénu, aby zaspieval 
svojmu bratisla vskému publiku, ktoré 
má tak rád. 

Streda 17. aprlln tohto roku bola dňom 
mimoriadne sviatočným pre Hornt1 Nlt· 
ru, kedy národný umelec Peter Dvor
ský koncertoval v sále Mestského kulttír
neho strediska v Bojniciach. Rodák z 
Hornej Vsi - dediny neďaleko Partl
z4nskeho - prišiel zaspievať svojim naj
bllžšlm, susedom, spolu!lakom z det
stva, známym, ale aj ďalšlm mllovni
kom vážnej hudby. Každ9 tón plesne čl 
érle, ktoré spieval pred preplnen9m hla
diskom za klavlrneho sprievodu nášho 
popredného klaviristu tudovlta Marcin
gere, sa niesol lahl1čko, znel prekrás
ne a bol zrozumltelný každému - od
bornlkovl, čl laikovi. 

Neoplsatelná bola atmosféra, keď všet
ci diváci vsta li a celá sála burácala nad
šeným potleskom. Pri poslednej plesni 
večera "Najkrajšl kl1t v šlrom svete je 
moja zem" mnohým vypadli z očl slzy 

· šťastia a radosti, že tento svetový ume
lec je práve ná š Peter, umelec, kto
r9 svojim krásnym hlasom, svojim ver
kým umenfm rozdáva radost celému sve-

tu, ktorý reprezentuje našu krásnu vlast 
na najslávnejšlch scénach sveta. 

Po koncerte čakali na majstra jeho 
obdivovatelia - a bolo Ich vera. I na
priek tínave z cesty a po vyčerpávajtí
com koncerte prišiel s tísmevom vlast
ným vari len jemu, s milým a prlvetl-

Po koncerte blaholelali majatrovi mnohf 
jeho olldlvovatella. 

SLOVENSKA FILHARMúNIA 
14. IV. 1985. Plesňovf recitál Magdalény Haj6uyovej. Klavlrny aprievod - Ma
rián Laplanakf. Koncert pre Kruh priaterov Slovenakej filharmónie. 

Sólistka Slovenskej filharmónie a Ne- myšlienkovou kompaktnosťou. Po lahúč· 
meckej štátnej opery v Berl!ne, zasltí- ko zasplevaných Smetanových piesňach, 
žllá umelkyňa Magdaléna Hajóssyová pri- a kejsi "ouverture" na vniknutie do nA-
pravila pre Kruh prlaterov SF i dalšlch lady vzájomného stretnutia umelkyne so 
záujemcov vysokohodnotný zážitok svo- svojim poslucháčom, nasledoval Sebu-
jim plesi\ovým matiné. Je ozaj svta t- mannov cyklus LAika a livot Ieny, a kýsi 
kom počuf túto slovensktí sopranistku v dennlk citového dozrievania, v ktorom 
takom ucelenom programe, akým je ples- sú najzávažnejšie tri záverečné "kap!-
ňový recitál, najmä ak na ňom spolu- toly", kde možno vybadať hudobný l 
l1člnkuje umelec par excellence, akým myšlienkový zlom od naivného rojčenie 
je Ma rián Lapšanský. Je pravdou, že v k Judskej zrelosti "hrdinky" tahto hu· 
ostatnom čase sme mali možnost viac- dobného prlbehu. Speváčka vskutku 
krát sledovať spevácke majstr ovstvo M. ideálne tlmočila všetky podoby, portré-
Hajóssyovej - čl už v Mozartovom Rek- ty a nälady tohto známeho romantic-
vlem, Bachovom Magnificat, alebo počas kého diela, predvádzajl1c nielen vynlka-
hostovanla v SND (Mozart : Cost fan tut- júce kvality hudobné, a le aj priam maz-
te). Všade bol jej výkon v popredi zá- nav9 kontakt s originálnym textom, s 
ujmu poslucháčov a priniesol očakávaný prepojenlm v9znamu melodiky slova a 
zážitok. Pravda, vypočut sl speváka na hudby. Pri Hajóssyovej má poslucháč po-
samostatnom recitáli je zase niečo Iné. Cit a bsolútnej uvornenostl, čo je nepo-
Je to previerka nielen výdrže vokálno- chybne spätná väzba na spevácku Isto-
technickej, ale a j schopnosti gradácie tu. Tak to bolo aj v Sieatich pleaňach 
výkonu a vystihnutia jemne dlferencova- Richarda Strauaaa, op. 18 na básne ra-
ných štýlovotvorných a autorských ka- mantlckého básnika Clemensa Brentana. 
ligrafov. Plesňový koncert je akousi du- Hajóssyová uviedla Iba pät plesni, keď 
ševne hygienickou očistou nielen pre zrejme sama cyc!tlla, že po efektnom, 
tých, čo počtívajtí, ale 1 tých, čo odo- koloratl1rne vyšperkovanom a brllant· 
vzdávajú svoje umenie. Tu stoji Interpret nom Amorov!, akejsi "bodke" za dovte-
sám, odkázaný na partnera za klavlrom. dajšlm hudobn9m vývojom, ťažko niečo 
Ze Lapšanského spolupráca je vždy dalšie dodať. (Zo Straussa je ozaj z čo· 
ukážkou rovnocenného partnerstva, ne- ho vyberať, veď jeho plesňová tvorba 
treba zdôrazňovať. Jeho kultivovaný, v zahrňuje vyše 100 titulov, ale u nás sa 
podstate decentný tón bol adekvátnym z nich naspieva takmer nič i l Hajóssyová 
mnohým piesňam lyrického charakteru, svojsky doplňa svoj repertoár sférou, 
ktoré tvorili základ recitálu. Lapšanský. ktorá nepochybne obohacuje a výrazne 
nie je Iba sprevádzač speváka, ale v da- rozširuje naše prll1zke obzory plesňo-
nom prlpade komorný hráč, ktorý s vej komornej llterattíry. Pri plesni 
partnerom predovšetkým muziclruje, po- "Amor" sme na vyše aspoň trocha vycl-
čl1va jeho hlasu a odpovedá mu, čl ve- tli! l závan rozmarných Straussov9ch 
die s nim dialóg. A v tom je jeho ume- opier, ktoré sl1 pre našu opernú drama-
nie hodné obdivu. turglu akoby zakliate (konkrétne tu bol 

Každé stretnutie s M. Hajóssyovou je 
vlastne sviatkom dokonalého spievania, 
Istého perfekcionizmu - technického, 
tntonačného, profesionálneho. Dramatur
gia jej koncertov je Inteligentne pre
myslená a má v sebe nielen člsla, kto
ré vyhovujtí najadekvátnejšle typu Jab
kého, stá le svletlv~ho a pohyblivého sop
ränu, ale aj "lákadlá" - čl už z reper
toáru, ktorý je u nás pomerne málo 
uvádza ný (napr. plesne R. Straussa ), ale
bo premiérov(! novinku (J. Benel: Pop
pein sen) . V nových podobách nám však 
predostiera a j hodnoty známe. Na tom
to plesňovom koncerte to boli na pri
klad Smetanovu Večernf plani, ktoré za
radila po nedávno uvedených Dvol'áko
vých Plsnl milostných (spievala Ich na 
koncerte počas BHS '83) ako dalšl kle
not českej plesňovej lyriky. Dramatur
gia Hajóssyovej posledného recitálu v 
Bratislave mala tiež gradujtícu O:roveň 
vo vokálnej l výrazovej náročnosti. Veď 
po Smetanovl a Schumannovom cykle 
L6aka a llvot Ieny, op. 42 uviedla pre
miéru nového plesňového cyklu sloven
ského autora a na záver Straussove 
plesne, z ktorých každá má takmer atri
búty koncertnej á rie. 

Nech slúži na chválu dramaturgie SF, 
že p.osky~la návš tevnlkom kvalitné pre
básnenie všetkých . cudzojazyčných tex
tov v slovenskom jazyk·u, ta kže bol vy
tvorený základ pre plné porozumenie 
programu l obsahového naplnenia jed
notlivých nemeckých cyklov a Benešo
výc·h plesni, plsaných na pôvodný ta
liansky text. 

M. Haj6aayov6 al zvoUia diela, ktoré :1 

rftznych atanovfak vyjadruja bud city 
16aky, alebo lyrické n6lady. T9m jej re
citál bol l v tomto smere zjednotený 

vým slovom rozdával autogramy. Dojl
mavé bolo stretnutie tohto mladého 
skromného človeka s bllzkyml, spolu
žiakmi, učitelml, s ktorými sa ako ma
lý c.hla pec stretával vo svojom rodis
ku, v školsk9ch laviciach. 

Bol to nezabudnutelný večer - taký, 
na a ký sa ozaj nikdy nezabl1da. Sku
točne "zážitok na celý život", ako sa 
vyjadril nejeden návštevnlk tohto kon
certu. 

Velká vďaka pa tri národnému umelco
vi Petrovi Dvorskému, že n ezabúda na 
svoje rodisko, že prišiel medzi nás. Vďa
člme mu za krásny večer a hlboký ume
lecký zážitok. 

pr!tomný svet Zerblnetty z Ariadny na 
Naxe). 

Nový plesňový cyklus JRraja Benela 
ll aogno dl Poppea (Poppein aen) bol 
naplsaný na požiadanie speväčky, aj keď 
•nehádza z hlbokého zaujatia sklada
tela pre odkaz C. Monteverdlho. Rene· 
sančno-baroková opera Korunovácia 
Poppey z r. 1642, jej hudobná Invokácia 
skladatelom, no najmä vloženie vlast
ného tvorivého vkladu do obsahového, 
myslltelského, dramaturgického l kom
pozičného prejavu určovali výsledný "be
nešovsk9" charakter. Skladater sa tu 
zaoberá najmä otázkou nového melo
dického obhlka, ktor9 dominuje nad 
ostatnými zložkam! hudobnej reči. Ne· 
poc.hybne sa tu prellna viacero význa
mových pásiem, je tu pôsobivá klavlr
na sadzba (hoci úsporná, predsa plná 
významov a Impresii), ale nad tým všet
kým dominuje vzrušený plesňový pátos. 
lyrika nového druhu, ktorá má svoje ča · 
ro l prldanlm akejsi programovej "sno
vostt". T9ohto sedem plesni v talianskej 
reči dalo M. Hajóssyovej prlležttost pre
zentovať absolútnu lntonačnú Istotu, 
zmysel pre perfekcionizmus v9šok, lnt~
ligenclu podania (často v jednej ples
nl) prellnaných nálad, vokálnych zádrž! 
l náročných florlttír. Aj keď nie na zá
ver koncertu, ale predsa ako jeho gra
dácia, zaznel "nový Beneš" s velkým 
úspechom u publika, ktoré sa tu zišlo 
v plnom porozumeni pre dobr(! bud· 
bu. M. Hajóssyová opäť preukázala svoju 
umelecktí štrku a oprávnenie nosiť titul 
Kammersängerln, ktor9 jej udelil mi
nister kulttlry NDR r. 1979 - vedia 
Iných uznani za jej vokálne umenie. 

TEdZIA URSINYOVA 

Mnohé krajiny, mnoh! nadšenci po ce
lom svete tlieska jú nášmu najmladšie
mu národnému umelcovi Petrovi Dvor
skému, ale l mnoh9m ďalšlm našim oper
ným spevákom. Práve preto sl mysllm, 
že by sme mali uroblt overa viac pre 
šlrenle tohto umenia medzi najširšie 
vrstvy nášho rudu, aby sme poznali nie
len našich a svetových hudobn9ch skla
datelov, ale l našich operných Interpre
tov. Veď operné umenie skrýva v sebe 
velk9 kus namáhavej a poctivej práce. 
čo mnoh! z nás laikov vari ani dosta
točne nedoceňujeme. 
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Svetoznámi huslisti radi prfležitostne 
porovnllvajú rôzne "slávne" husle. Z1m)l· 
ma ich, aké sú medzi nimi zvukové roz
die ly. Každ ý vzácny nás troj má svoje 
špecific ké zvukové vlastnosti. no ako 
ich definova t? 

O takomto experimen te, "jedinečnom 
pokuse odhaliť tajomstvá hus lového zvu
ku pomocou modernej na hrávacej tech
niky" referuje Israel Horowltz, produ
cent gramofónového albumu "The Glory 
of Cremona " [Decca 1963 l. Rembert 
Wurli tzer na plsal v sprievodnom texte: 
.. Pekné hus le sa nezhotovoval! iba v Cre
mene, no nástroje, ktoré vznikl! po r. 
1740 nemajú už zvukové vlastnosti star
šlch nástrojov. Prečo, to ostáva podnes 
záhadou. Husliari, ktor! sa považovali a 
vydávali za géniov, i naďalej zhotovo
val! husle. No umelr.i u virtuózi hlada-

Jedny x najstartlch zntmych hasief: AD· 
drea Amati, Cremona 15&1. 

jú aj po dvoch storočiach stále maj
strovské nástroje z Cremony." Ani po
predným hus lovým expertom, ku kto
rým patril v New Yorku a j R. Wurl!tzer , 
sa nepodarilo rozlúštiť tajomstvo husro
vého zvuku. "Husle M, jlOVedal Eugéne 
Ysaye, "sú básnikom, ktorého záhadnú 
bytosť vedia vytušiť len vyvolen!." 

"Jedinečný pokus" bol v podstate jed· 
noduc.hý. Wurlitzer starostlivo vybral 
pätnásť husie!, čo už samo o sebe bolo 
umenlm, pretože boli vo vlastn!ctve rOz· 
nych osôb a vzhladom na rušnú premáv
ku v Manha ttane a na iné nebezpečen· 
stvá bola riskantná už ich samotná pre· 
prava. Boli sice vysoko poistené, no 
vzácne s taré nástroje sú nenahra ditelné. 
Ich cenu vtedy odhadli na 750 000 dolá· 
rov. Dnes majú na jmenej pätkrát vyššiu 
hodnotu. Husle poukladall na s toly roz
ložené do velkého kr uhu v newyorskom 
nahrávacom štúdiu Deccy - nezabudnu· 
telný pohfad pre všetkých pr!tomných 
milovn!kov husie!! Vynikajúca farebná 
fotografia na čelnej s trane a lbumu s ice 
sprostredkúva tento dojem, no zostáva 
predsa len neplnohodnotnou ná.hradou. 
Ani na jlepšia reprodukcia nemOže odzr
kadliť čaro pekných husie!. 

Do štúdia prišiel slávny virtuóz Ruggle· 
ro Riccl ['hosťoval aj na BHS, pozn. 
prekl. l a jeho klavirista Leon Pommers. 
Rtcci ma l hra ť za prisne kontrolovaných 
podmienok - musel stáť na tom Istom 
mies te, pričom sa sledovala rovnaká in· 
tenzita zvuku nahrávac!ch aparatúr, za· 
hrať na každých husliach Iba jed.nu 
skladbu, atď. Skladba mala byť volená 
vždy v štýlovom súlade s tým-ktorým 
nástrojom. Výber hus ie ! bol jedinečný 
1 reprezentačný po každej stránke. Na · 
chádzali sa medzi nimi dva z na js tar
šlch známych nás trojov vôbec. Hus le 
.. Fra ncúzsky král Karol IX." od Andreu 
Ama tlho, jedného z prvýcll výrobcov hu
s ie!, zho tovené v obdobi r. 1560- 1570 a 
husle Gaspara da Saló, z obdobia r . 
1570- 1580. "Gaspar da Saló sa dlho po· 
važoval za tvorcu moderných buste!", 
napisal R. Wurlitzer. Náročky sa vyhol 
terrn inu "vyná lezca". Je priliehavý pre 
s tro je, nie pre husle. 

Da lej tu boli husle Niccolu Amati· 
ho z r. 1656, zhotovené pre kráfovský 
dvo r J;udovita XVI. , nádherné hus le Car
la Bergonziho z r. 1731, šestoro stradl· 
várok a pätoro husie! Guarneriho del 
Gesú. Všetky nástroje pochádzal! z rOz· 
nych periód tvorby týchto dvoch na j· 
väčšieh husliarov. U Strad!variho siaha· 
lo časové rozpätie od "Spanlelskych" z 
r. 1677, ktoré zhotovil ako 32-ročný, až 
po .. Rodeho" z r. 1733, na ktorých ná· 
lepku majs ter vlastnoručne prlp!sal "Fat· 
to De Ann i 89" [zhotovil ako 89-ročný l . 
Pll toro husie! Gua rneriho de l Gesú pa t
rilo k jeho najslávnejšlm, medzi nimi sa 
nachádza l a j "Gipson " z mimoria dne 
p lodného tvorivého roku 1734. Na tomto 
nástroj i hrával Bronislaw H~berm~nn, 
dnes je koncertným nástrojom R. Rlc· 
ci ho. 

Pre husle Gaspara da Saló vybrali Lar
go od Veracinl.h o, pre Niccolu Amatlho 
Viva ldi.ho Prelúdium. Pre Ricciho guar
nerky Brahmsov Uhorský tanec č. 17, 
pre ,.Ernst" stradivárky z r . 1709 Pie· 
seň bez slov, op. 62, č. l od Mandel· 
ssohna a pod. Keďže pre každý nástroj 
bola určená Iná s kladba, muselo byt po· 
skytnuté purlstom a poznantachtlvým zá
ujemcom ešte lepšie porovnávacie kri· 
térium. K a lbumu pre to pripojllt ma l(t 

Tajomstvá zvuku husieľ 
gramofónovú platňu, na ktorú nahral 
Rlccl na všetkých nástrojoch úvodnú ka· 
denclu Husfového koncertu g mol od 
Maxa Brucha. Výborne sa hodila pre 
tento experiment: prechádza od prázd
nej g struny všetkými štyrmi strunami 
až do vysokej polohy na e strune a tak 
znamenite reprodukuje súhr.nné zvukové 
vlastnosti husle!. 

Jeden z amerických znalcov spom!na: 
,.Po častejšom vypočut! sl porovnávacej 
platne, vedel som rozoznať zamatový, na· 
zálny zvuk stradivárok od zmyselného a 
bujarého tónu guarneriek. Stradivárky 
mt asociovali Rafaelovu Ma donu, guar
nerky mali niečo z Michelangelove) ti· 
tanskej prudkostl. Rozl!štt zvuk raných 
stradJvárok ( 1677) od skvostného ,Etn· 
sta' z r. 1709 ml nerobilo zvláštne ťaž
kosti, no spoznať tón ,Joachima' z r. 
1714, ,Monasterta' z r. 1719 a ,Madrile· 
na' z r. 1720 bolo skoro nemožné. Ešte 
(ažšie bolo rozoznať g1:1arnerky ,Gipson' 
z r. 1734 od ,de Bérlota' z r. 1744. Nie· 
kedy sa ml podarilo uhádnuť, no celkom 
Istý som si nebol nikdy. Najlepšie sa ml 
darilo. keď som aepočbal dlblie ako 
plU minit a najviac tri nbtroje. Keď 
som počúval dlhšie, zneli všetky rovna· 
ko nádherne, ako rád by som prijal kto· 
rékolvek z nich! Ale ktoré to boli, som 
už vôbec nevedel. Postupne som dosa
hoval lepšie výsledky. So zatvorenými 
očami som nasadzoval Ihlu na rôzne 
miesta gramofónovej platne a pokúšal 
som sa uhádnuť, na ktorom nástroji sa 
hrá. Pomerne lahko bolo rozUšlť mäkký, 
nežný zvuk husle! Ntccolu Amatiho od 
mohutného a tmavého tónu Gaspara da 
SalO, no po piatich minútach som sl ne
bol už v ničom Istý. Raz som sa do· 
konca domnle\lal, že miesto Stradtva· 
rlho ,Ernsta' počúvam guarnerky, čo by 
snáď mohlo slúžlt za dôkaz, !e at Stra· 
dlvarl vedel - keď chcel - vytvorit 
zmyselný zvuk." 

Po nahrávke Rtccl naplsal: ,.Huslisti 
sa della oddávna podla uprednostňova
nia nástrojov do dvoch táborov: stradl· 
várskeho a guarnerlovského. Kto upred· 
nostňuje Zllmatový, skOr organový zvuk, 
obfubuje stradivárky. K tejto skupine 
patrili takmer všetci nemeck! umelci -
Joachim, Spohr, Busch a Wilhemj, ok· 
rem nich Kubel!k a Sarasate. V 20. stor. 
sa rozhodli pre stradivárky Elman, Fran· 
cescattl, Menuhin, Mnstetn, Erica Mori· 
nl a David Oistrach. Guarnerky vždy 
uprednosb:1ovall huslisti, ktor! vyžadovali 
od svojich nás trojov exceslvne požiadav
ky. Paganini, Vleuxtemps, Sauret, Wie· 
niawskl a Ysaye hra li na guarnerkách, 
v súčasnosti na nich hrá Helfetz ' a 
Stern. Fritz Krelsler bol výnimkou -

moiDO Dajleplie vxhovuje jeho vlastné· 
mu temperamentu', hovor! Rlcci a R. 
Wurlitzer k tomu dodáva : 

"Hodnota vzácnych husle! nespoč!va 
len v Ich zvuku, ale aj v mnohých sub· 
tllnych vlastnostiach, ktoré sú pre umel· 
ca velmi dOležité, i keď sl Ich poslu· 
cháč sotva všima - napr. rýchlost, akou 
nástroj reaguje na každú notu, jeho ar
tikulačné schopnosť. Slrka dynamického 
rozpätia a kvalita zvukn v j(aldej dyna· 
mike. Zvukové rovnomernos~ a vyrovna· 
nosť na vletkfcb strunách, vo vletkfcb 
polob6ch. Konečne výkonnosť, maolstvo 
buslistovej energie, ktor6 musi vynalo· 
liť na dosiahnutie lelanfch výsledkov." 

Tento pokus nebol vedecký v prlsnom 
slova zmysle, hoci je doposia! najlep· 
šou praktickou ana lýzou huslového zvu· 
ku. Cisto vedecké rozbory tiež nevyrie
šili túto záhadu. Elektronicky sa meral 
kmitočet, výška a energia alikvotných 
tónov, analyzovala sa zvuková kvalita 
a Intenzita stradivárok, pričom sa zisti· 
lo, že počet Ich kmitov sa pohyboval me· 
dzl 3200 a 5200 Hertzaml. To pravda, 
ešte nevysvetluje, do akej miery je zla· 
dené mäkké drevo vrchnej dosky kor· 
pusu s tvrdým drevom spodnej dosky, 
či sa vekom men! vzájomný vzťah rOz; 
nych dru.bov rezonančného dreva, ani 
nakolko vplýva mäkšl alebo tvrdšl lak 
na farbu zvuku. 

Ako by zneli továrenské husle v ru
kách velkého huslistu? Viac-menej pod· 
la huslistovho vlastného tónu, teda bo
lo by možné ho poznať. Jaho tón, po
dobne a ko hlasové sfarbenie speváka, 
by neostal utajený. Ale yynlkajúce hus· 
le filtrujú, skrášfujú a zvll.čšujú tónový 
timbre velkého huslistu. Hetfetz ostane 
s aký_mlkolvek huslami Helfetzom. No 
keby Helfetz, O!strach, Milstein alebo 
Menuhin boli brali na tých Istých hus
liach, husle by vždy zneli Ináč, podla 
subjektlvnych tOnových vlastnost{ kaž
dého huslistu. Nie bule robia bullst11. 
Keby tomu tak bolo, a žlal, mnoh! sl to 
myslia, tak by sa stal z treťotriedneho 
huslistu so s tradivárkami alebo s guar
nerkaml prvotriedny. Všetci vieme, že to 
tak nie je. 

Vply-y dobrého nistroja nesmieme pod
celovať, ani prec:eiovať. Velkl umelci, 
ktor! lnštlnkt!vne poznajú vlastnosti svoj
ho tónu, hfadajú medzi slávnymi husia· 
ml také, o ktorýc~ dúfajú, že sa sta· 
no Ich nástrojovou p·e rsonlfikáctou. Nie· 
ktorl sl myslia, že Ich už naš li a po· 
tom •Ich vymenia. Predsa len neboli tými 
vytúženými. Niektor! sú šťastnl s hus
lami, na ktorých hrajú dlhé roky. Vzťah 
umelca k ·husliam by sa dal prirovnať 
k manželstvu - nie je lahký, je citlivý, 

Ruggiero Riccl brA na svojich gaarnerkAcb. 

hi·a l na obidvoch." Je faktom, že repro
dukčn! umelci, najmä t!, k tor! hrajú na 
guarnerkách, ma jú väčšinou aj stradlvár· 
ky. No mnoh! huslisti hra júci na stra· 
divárkach, sú spokojni a j bez guarne· 
riek. "Na tomto poll ostáva mnoho ne
vysvetlitelného," pokračuje Rtccl. ,.Pre
čo vyžaduje jeden nástroj viac vlbráta 
ako druhý? Snáď by sme mohli pova· 
dať : Clm viac nbtroj ·produkuje, tfm 
fallie je na ňom brať. Ak sa mi p_red· 
staviť vo svojej plnej krbe, musi sa 
mu huslista prispôsobiť." Isaac Stern raz 
s pomenul, že hrá na svojich ,.Alard" 
guarnerkách z r. 1737 s menš!m vtbrá· 
tom, a ko na iných guarnerkách z · r. 
1740. 

Po viacnásobnom vypočut! ,.por ovná· 
vacej gramofónovej platne " st odbornlk 
uvedom!, že liadae husle nevyhovu)t 
polia davk6m kaldého. Dokonca mnohé 
vel mi slávne husle nie sú Ideálne a ni 
pre mnohých najslávnejšlch huslis tov. 
,.Umelec nem61e nii! mtdrajlle urobiť, 
ako bladať takt nbtroj, ktorf poklar 

vyžaduje dávať l dostávať. Umelec vie, 
že husle sa mu nemôžu prispôsobiť. Mal 
by však tiež vedieť, že ,.ideilny" husrovf 
zvuk neexistuje. Existuje len najlepll 
nuk basie! pre konkrétneho huslista. 
Tónové vlastnosti buslel závisia od troch 
faktorov: krby zvuku, jeho nosnosti, 
ktorá sa nie kedy nazýva a j volúmenom 
a artikulicle, čiže už spomlnanej lah· 
kosti a rýchlosti, a kou reagujú na hus
llstovu hru. Volúmen a artikulácia sa 
dajú zistiť pomerne l ahko, no krása zvu
ku je vždy problema tická. Pekne znejúce 
husle je l ahko rozl!šlt od neznejúclch , 
no hus lis ti sa málokedy dohodnú, kto· 
ré z viacerých bustel zne jú na jkra jšie. 
Zvuk je treba inltlaktlvne vycltlf, roza
mové vysvetlenie nejestvuje. 

Pri husliach sa väčšina huslis tov spo· 
lieha na vlastné názory a pocity. Neraz 
sa Im páči zvuk nejakých husteJ, no ne· 
vyhovuje im Ich volúmen. "Nenesú dosť 
ďaleko ", tvrdla . Inokedy Im vyhovuje 
zvuk a jeho Intenzita, no nie s"O s po· 
kojnl s jeho o!!vou. Kto l!"'USI zaplatiť 

za nástroj v!lčšl obnos, lahko sa stáva 
prlllš kritickým a neúnavne hfadá jeho 
skryté nedostatky. Niekedy sa mu poda
r l objaviť dlho hfadaný nástroj a potom 
zisti, že je nepreda jný. Samozrejme je 
len človekom a kompromisne sa uspoko
j! s druhým na jlepšlm dosažltelným. No 
keď je skutočným umelcom a di sebe l 
a6stroja prUelitosť, bude môcf sn6d aj 
z tohto aistroja vytvoriť pre seba naj· 
leplie husle. Velk! ma jstri-huslia ri po
znali tieto Individuálne požiadavky. Stra
divari vedel, že svetsk! l cirkevn! hod
nostári uprednostňujú jemný, decentný, 
"ženský" zvuk malého modelu Amatiho 
husle! a hoci už po roku 1710 považo· 
val Iné vlas tné modely za lepšie, aj na
ďalej pr!ležltostne zhotovova l pre ta
kýchto zákazn!kov ma lé nástroje. Napr. 
r. 1716, v roku vzniku dokonalého "Me· 
s iá ša", zhotovil aj jedny husle o dlžke 
korpusu 35,5 cm, s nevelkým tónom. 

Stradivari i in! velki husliari tiež ve
deli, že dobrt huslista upredaostihaje 

Jedny a najstarltch siAvnycb buier: Ga•· 
paro Bertolottl, Bra1cia, pred r . 1571. 

kvalitu pred kvantitou (vol"Omen) zva
ku. Velkl huslisti sa stali slivayml pre 
krisa a nie pre silu ich tónu [ Nardliu, 
Sarasate, Vieuxtemps, Krelsler). Nejeden 
z oslavovaných umelcov má menši tón 
a ko jeho menej známi kolegovia, ktor! 
sa na tolko sna žia dosiahnut velký tón, 
že preň obetujú základné estetické zá· 
sady krásy zvuku. Ako vzniká vefký hus
lový tón nevedia ani na jlepši husfovi 
pedagOgovla. Tento pr oblém nesúvtsl s . 
fyzickou konštrukciou huslistu , pretože 
mnoh! mali, skOr nenápadn! hus listi do
sahujú na svojich nástrojoch okrúhly 
silný zvuk, zatia l čo urasteni robustnf 
muži majú velmi často malý tón. Keby 
bol v tejto otázke rozhodujúcim fakto· 
rom tlak sláčika na struny, problém 
by sa dal vyrlešlt. No zdá sa, že je to 
viac vecou va6tornébo eatazlazma a 
temperamentu. Kto' sl na koncerte všl· 
ma ako sa umelec s tále viac nadchýna 
vlastnou hrou, počuje, ako postupne ras
tie volúmen a Intenzita jeho tónu. Sk"O· 
sený sólista, sprevádzaný orchest~o~. 
nikdy nestoji pr!llš bl!zko orchestra, aby 
nepočul rušivú ozvenu. Zvuk blc!ch ná· 
s trojov ostáva na okamih "visieť" a dre
vené dychové nástroje sa ozývajú ne
skoršie a ko sláčikové. No keď hrá hus
lista s kla viristom sonáty, postavi sa ku 
klav!ru čim najbližšie. Obidva nás tro je 
ma jú celkom rozdielne zvukové vlastnos
ti a preto sa vzájomne nerušia. Pravda, 
je ťažké zvukovo zosúladiť každý tón. 
Dari sa to len vtedy, keď klavirista h rá 
na svojom nás troji a ko na husliach , s 
maximálnym prlspOsoben!m sa a s jem
nocitom. Toto nevie vera prominentných 
klaviristov; s ú a ostávajú len klavirista· 
ml. 

. ., 

[Dokončel_l.le v budúcom čisle.) 
MIKULU KalsAIC 

Antonio Stradivari: lotarsiemi adobeoj 
basie "Helller" z r. 1171. 


