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Takto vymedzená problemat i
ka má dvojaký význam; jednak 
nám č-asovo vyhraiíuje určitý 
úsek vývoja našej hudobnej 
vzdelanosti, jednak nám dovo
ľuje vidieť hudobný život v 
celku a v určitom prepojení. 
Roky medzi dv·oma z jazdami 
KSČ bol! plné najrôznejšich 
iriiciativ, snaženi, zápasov o no
vú kvalitu, ale i tendencii, kto
ré sa ešte nedoviedli .do kon
ca. Čulý ruch bol najmä na 
úseku skJ,adateľskej tvorby, kde 
sa stredná a mladšia generácia 
presadzovala viac ako predtým 
a najlepšie skladby ich prís luš
n!kov mohli podnetne pôsobiť 
v ce lk;ových snahách o novú 
kvalitu . Najlepš ie diela stred-
11ef a mladšej gene r.ácie už ve
rejne zazneli a ich spoločenská 
funkcia sa môže t eda realizo
vať. Základný význam v rovno
váhe rôznych skladateľských 
snaženi, v sna he upevniť . našu 
modernú ná1:odnú hudbu a ,po
silniť na jsilne jšie trendy socia
-listického umenia ma jú ešte 
vždy najvýznamnejši tvorcovia 
prltomnosti - prevažne národ-

v kritike objavujú nové mená 
a zač_ínajú prejavovať viaceré 
"sympatické" názory. Vplyv 
štrukturalizmu vš-ak preživa, č_o 
je clo istej miery aj výsledkom 
rôznych zahraničných estetic
ko-ideových vplyvov, i nedosta
točnej dopraoovanosti niekto
rých našich estetických kategó
ri!. V dennej tlači je však clo
statočné množstvo hudobno-kri
tických článkov, alebo aspoií. 
popisných charakteristík. 

Nepochybne · bohatši je cel · 
kový koncertný život. V Bra 
tislave pribudli nové k-oncertné 
miestnosti stredne i kapacity a 
najnovši"e' i architektonicky za
ujímavý Dom ROH . Pribudli i 
ďalš\.e kultúrne domy závažné
ho významu na celom Sloven
sku, p ričom niekto ré z nich sú 
určené pre komplexnejší kul
,túrny život ( Piešťany, Bans ká 
Bys trica) . Priestorové podmien
ky sú teraz n esporne lepšie, a
však nepodarllo sa naplniť mi· 
mob'ratlslavské kultúrne "palá
ce" hudobným umením. Súvisí 
to s tým, že nevieme za tia! 
úspešne pracovať s obecen-

HUUBA MEDZI 
' ' ' ~ . 

-DVOMA ZJAZD'MľKSč 

Kongresová hala a javis ko nového domu ROH v llralis lave . 

nl umelci. Vek mnohým ne
ubral z mod erné ho myslenia -
i keď ich' na jvlas tnejší umelec
ký systém nechceme stavať ako 
jediný vzor. . 

Koncertné umenie prechádza
lo pozitívnym vývojom. Upev
nila sa štandardná úrove11 sym
fonických orchestrov, početne 
sa rozrástli komorné t elesá. Re
prezentaČnú úroveň si v tejto 
oblasti stále uchováva Sloven
ský komorný · orchest er. Kon
frontácia kva lity našic h kon
certných umelcov-sólis tov po
kračuje doma i v za hraničí, a 
v~ak viaceré zahraničné vystú
pen,ia nevieme vždy do sť správ
ne posúdiť, pretože viacer() k ri
tiky sú buď . popisné, a le bo sú 
poznamenané vp lyvom koncert
ných managerov. P-očet našich 
koncertujúcich umelcov sa roz
rástol, . pričom hlavná a ume
lecky n'ajzdravšia krv priš la zo 
sovietskych vysokých hudob
ných škôl. Viacerým z nic h čas 
e~te neumožnil výrazne jšie sa 
presad iť. Musíme zrejme ešte 
trocha poč kať . 

Hudobná kritika si na via
cerých seminároc h u jasf10vala 
svoje poslanie a• sám s-om mo
hol viackrát konštatova ť, že sa 

Snímka : CSTK 

stvom, dos tatočne vp l ýva ť na je
ho výc hovu, veľmi nám chý ba 
kva litná orga i1izácia a pocl. Ur 
č itým prejavom te jto s ituácie 
bol i nedávny pokles Kru hov 
p riateľov umenia na Slovens ku , 
kto ré sa · zač ína jú v pos lednom 
období vša k opäť sľubne rea kti
v izova ť . Po slucháčske zázemie 
sa v posled ných rokoch pr ime
r ane n erozví ja lo, do záujmov 
obecenstva prenika l-o viac ná 
hody n ež premyslene) organi
zácie . Napriek tomu ústredné 
koncert né agentúry pr ichádza jú 
na "k ultú rny trh" s dobro u. po
nukou, ktorú, ž i-a ľ , partneri v 
krajoc h a okresoch neprij írpa
jú v plnom rozsahu, čo sa n ie 
kedy kry je za tzv . ús porné 
aspekty. Prevažne to však býva 
neschopnosť miestnych o rgan i
záto rov, ich malý kultúrnopoli 
tický rozhľ ad , nedostatok obe 
tavosti, a lebo nedocenenie es
teticko-icleového zážitku. 

Klasickým vyvrcholením náš
ho llu ~l obné ho života - okrem 
premiér najvýznamne jších ume
leckýc h cliel - býva jú BHS . je 
to substrát neraz vrcholných 
"interp retačných činov , kombi
nova ný s medzinárodnou kon
fr ontác iou mladých koncert -
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Budova nového Domu ROH v Bratislave. Snímka: CSTK 

nýcll umelcov. Vyvinuli sa v-o 
v eľký medzinárodný festival , 
ktorý znesie zahraničné krité
riá . Ak sa Slovens ká filharmó
n ia vie umelecky presadiť na 
domácom i Zil hraničnorn pódiu, 
tak predovšetkým na BHS roz
cláV<! plným priehrštím svoje 
zrelé interpretačné umenie . 
Drama turg ia BHS je úmernii na · 
šim potrebám .a záujem o kon
cert y nepoéhybne s úvisí s cel
kovou kultúrnou politikou náš
bo štá tu . Opera SND pokračo
vala v Hnii, k torú s i vytýčil a 
v pokr!zovýcll ro koch. Dosiah
la svoje viaceré úspechy s ume
lecky· silnou strednou a mlad
šou generáciou, v kto re j s ú i 
osobnos ti európskeho in terpre
tačného významu. In terpreta·č'
ný k-apitál, ulože ný v súbo re 
súčasne núti k rozumnej hre so 
silami a zlo žkami a k maxi
málnej úva he o tom, čo všetko 
možno vyťaž i ť z te jto danos ti . 
I s taršia generác ia umelcov v 
SND - a to pla ti všade -- zo
stá va zdrojom s kúseností a 
zdravým korektorom gene!'>ač. 
né ho a ume lec kého vyvažova
nia. 

Umelecké š koly priš li v tom
to obdob! s viacerými dop lnka-. 
mi cl o svojho vyučovac i e ho pro
gramu, pr ičom nepochybne ci
t ia, že výchova profes ionálnych 
umelcov si vyžadu je č.lm ďa)ej 
tým viac mocler'né mys lenie, 
eš te int enzívnejšie vyhľadáva
nie ta lent-ov ,a napros to dôs
lednú pedagogickú prácu ! Tre
b,a konš tatova ť , že v tomto ob
dobí odišlo clo cl ôc hoclku nie 
ko fko veľkých pedagogických 
osobností, zak l aclateľov rôz 
nych hudo bno-pedagogických 
di sciplín . Nezostá va nám však 
nič iné, ako pedagogickú kva
litu týchto ľudí primerane na
hradiť <t udržať kont inuitu ich 
práce. Zázemie, __ kto ré majú tie
to školy na ĽSU sa postupne 
rozširu je. V tomto období 
vznikli ďa l šie ĽŠU, p ričom nie
kto ré s tarš ie š kol y skva litn ili 
svo ju prácu. Existujú vša k eš te 
vžcly ĽŠU, kcle pracovné výsled
ky sú prlliš s k~·omné. 

Rovnocenným partne rom spo
mínanýc h inš titúcií je vydava
t eľská _č i nnosť rep rezentova; á 
vydavateľstvom OPUS. Stalo sa 
oz,aj nepostrádateľnou súčasťou 
náš ho huclobné llo života. Vytia
né p.artitúry , notové materiá ly, 
knihy o hudbe, a le najmä ši
ro ká paleta gramafónových 
platni pr eds tavu jú hodnoty, k to
ré v take jto komplexnost i naša 
hUdba prv nepozna la . VycLava
tefstvo sa s talo spoluorganizá
torom naše j ku ltú ry, a tre ba si 
len p r iať , aby každý vydavateľ -

ský č in bol premyslený a plne 
_zdôvod nený našou kultúrnou 
politikou. Vydavateľskú činnosť 
má v s vojej náplni tiež Sloven
ský hudobný fo ncl a rozhodne 
ju nemožno podceiíovať, preto 
že vydá vanie pôvodných slo
venských die l je iste _činnosť 
záslužná. Treba len v budúc
nost i eš te over iť , aký praktic
ký dopad· majú vydané mate
riá ly na náš koncertn ý ži~ot. 

Partnerom - pravdepodobne 
na jzávažne jším - je hudobné 
vysielanie čs. rozhl·as u a Cs. 
televízie . Tu sa na jviac rozho
du je o uvádz,ani naše j hudby, 
triedení lloclnôt, vkusu a obec
nej hudobne j mienke. Tu s ú v 
rukách r-ozhodujúce možnosti 
estet ic k·o-ideového vplyvu na 
nášho občana ! Obe inštitúcie 
majú ujasnené s vo je predstavy 
a značne využíva jú svoje po
tenciá lne možnosti. 

V uplynulých rokoch 'sa vy
kon<il kus pozitfvne j práce v 
oblasti reá lneho h odnote nia na
šic h hudobných tra clicil. Vieme 
ove ľa vi-ac o F . Dosta lfkovi, V. 
Figušovi-Bystrom, M. Schnei
clrovi-Trnavskom, F. Zombovi a 
mnohých dalších. Posil iíuj e to 

·naše vedomie a prispieva do ná
rodného povedomia. Súčasne si 
možno uvedomiť obrovský roz
diel medzi prítomnosťou a mi
nulo sťou. Na každom kroku je 
t o rukolapné a nemalo by ro
bi- ť ni jaké ťažkos ti vyvodiť z to · 
ho správny záver. 

Tiež naša pamiatk-ová správa 
sa môže v tomto období p-o 
chvá liť viacerými závažnými 
činmi. Pre hudbu vrcho lným čí · 
nom zos táva odovzdanie reno
vova né h o kaš tieľa v Dolnej Kru
pej do správy Zväz u s loven
s kých s kladateľo v. Je to č in his -

torického významu, ktorý ur
čite nezostan~ . bez vplyvu na 
našu novú tvorbu, spolo~enské 
kontaktovanie sa, i rw. novú' 
možnosť organizác ie domácich 
a medzinárodných hudo bných 
sympózií. 

Napokon sa vynára otáJ~ka, ;;, • 
prináša jú clo našéJj ilucio [,.,y, 
vzde la nosti pedagogické fakn1 
ty, ic h katedry· hudobnej vý
chovy. Nepoc hybne ich abso l
venti prinášajú nové podnety 
clo živo ta a rozvijajú niekto ré 
zá rodočné h udobné akcie. Vcel
ku sa však očakáva, že sa ešte 
viac z.apoja clo rozvoja lokálne
ho kultúrne ho života, posilnia 
tu kultúrno-politickú prácu, po
môžu v modernej organizácii 
huclolmého živo ta, objavia v. 
miestnych a rchívo c11 doteraz 
neznáme materiály a budú zá
važnejším medzič lánkom v kul
túrnom živote dneška . Práve na 
prlklacle Slovens ke j hudobnej 
spoločnos ti sa uk.azuje alm n e
ujasneno sť organizačnej kon
cepcie a d l horočné provizórium 
môžu mať vplyv n.a aktivitu 
~lenstva , celkové domyslenie 
práce a hlavne na "ocllwcl" to 
]10, čo by bolo potrebné urobiť . 
Iste sa i tento problém vyrieši. 

Hudobná vz'tlelanosť v uply
nulom obdo bí nepochybne 
vzrástla ·a net reba tu ni /S pri
krášľo va ť . Bohatý hudobný ži
v-ot hovo r! sám za seba. Ak nám 
dnes n i e"čo chýba - t,ak s ú to 
predovšetkým vý razné ta len.ty_ 
pre modernú: organizá ciu hu 
dob ného života . Tu sa spolie
hame pričasto na r utinérstvo, 
zvádza .a brzclí nás ustá lená 
prax, sme spoko jní niekedy ·i 
tam, kde by bo lo namieste viac 
vzruchu, nápadov i náročno sti. 

ZDENKO NOVÄČEK 

Pohl:ad na priečelie zrenovovaného pá lffyovského paláca na Ji
rás kovej ulici v Bra tislave, na ktorom je pamätná t,abuľa W. A. 
Mozarta. Snímka : Ing. V. Hák 
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Staccat_ 
• PIONIERSKA PIESEŇ. 1982. 

Slovensk9 ústredn9 v9bor So
cialistického zväzu mládeže a 
Ministerstvo kultllry Slovenskej 
socialistickej republiky vypisu
Jú v spoluprác i so Zväzom slo
vensk9ch skladatelov, Zväzom 
slovensk9ch spisovateľov, Slo
vensk9m hudobn9m fondom a 
Osvetov9m llstavom ll. ročn!k 
skladatelskej sllfaže na vokál
nu tvorbu pre detské zborové 
telesá v oblasti záujmovej ume
leckej činnosti det! pri príleži
tosti 60. v9ročlia založenia KSC 
a jej XVI. z jazdu. Garantom II. 
ročn!ka Pionierska pleseň 1982 
je Okresn9 národn9 v9bor v 
Lučenci. 

Tvoriv9m zámerom sa má zdô
razniť politick9 a kultúrny V9· 
znam pionierskej plesne pr! roz
vljanl citovej a estetickej vý
chovy mládeže a v Interpretač
nej sfére aktivizovať praktické 
uplatnenie pionierskej plesne 
najmä v školsk9ch zborov9ch 
telesách. Do tejto skladatelskej 
súťaže možno zadávať jednotli
vé zborové diela alebo zboro
vé cykly pre 2-3-hlasné detské 
zbory ä cappella, alebo s kla
vlrom, pripadne s Iným hudob
ným nástrojom, pôvodné a do
teraz neuverejnené. 

·Dôležitou podmienkou je, aby 
technická prlstupnosf .sk ladieb 
umožnila najmä školským zbo
rom zaradiť nové dle!.a do svoj · 
ho repertoáru a aby sa tieto 
mohli uplatniť v dramaturgii 
Ich prfležltostn9ch a koncert · 
n9ch vystúpen!. 

Uzávierka sútaže je 15. má
ja 1981. Súťažné skladby treba 
zaslaf na Zväz s lovensk9ch 
sklada telov, Sládkovičova ll, 
801 OO Bratislava s označením 
"Il. ročník Pionierska piesei1 
1982". K rukopisom treba pri·
pojlť text básnickej predlohy v 
troch exemplároch. Odborná 
porota, menovaná vyplsovatel
ml súťaže, vyhodnot! súťažné 
skladby do 15. júna 1981 po 
ideovo-umeleckej a technicko
interpretačnej stránke a navr h
ne ude lenie cie n ta kto: jednu 
I. cenu [6000 Kčs ), dve II. ce
ny [ä 5000 Kčs) ,a dve HI. ceny 
lä 3500 Kčs). · · · · · ... 

Ocenené skl adby zaznejú pre
miérovo v Interpretácii vybra 
t9ch detsk9ch zborov na sláv
nostnom koncerte Il. ročnlka 
Pionierskej plesne v máji 1982 
v Závodnom klube ROH Pola
na v Lučenci. 

• VI. ROCNIK CELOSTATNEJ 
SPEVACKEJ SÚŤAlE MIKUúA
SA SCHNEIDRA-TRNAVSK8HO 
sa uskutočn! pod záštitou Mi· 
n!sterstva kultúry SSR v dt'íoch 
13.- 18. mája 1981 v Divadle 
pre deti a mládež v Trnave pri 
prfležitosti 60. výročia KSC a 
100. výročia narodenia M. 
Schneidra-Trnavského. Do súťa
že sa môžu prlhlás1t mlad! spe
váci s trva l9m pobytom v CssR 
od 17- 32 rokov, ktor! vyhove
jú repertoárov9m požiadavkám 
a do 20. IV. 1981 sl podajú pri 
hlášku . Súťaž mt1 dve kategó
rie, diferencované podľa nároč
nosti a repertoárového zamera
nia súfažn9ch podmienok: I. ka
t egória má dve kolá, menej ná· 
ročný súťažný program pozo
s távajúci len z plesňového re- . 
pertoáru. Do tejto kategórie sa 
môžu prihl ásiť s pe váci narode
n! v rokoch 1959- 1964; II. ka· 
tegória má tri ko lá, náročnejš! 
súťa žný program, pozostáva jú c i 
z piesi~ového i· operného [resp. 
oratórne ho J repertoáru. Do tej 
to kategórie sa môžu ru:ihláslt 
speváci, naroden! v rokoch 1949 
až 1964. Presné podmienky sú
taže obsahuje Súťažn9 po ria · 
dok,_ ktor9 na požt.adanie zaš le 
záujemcom Sekretariát súťaže, 
pracujúci pri Ka tedt•e hudobn ej 
v9chov y PdF UK v Trnav,e [ PSC 
917 24 ), Hviezdoslavova 5. 

• 33. MEDZINÁRODNÁ HU
DOBNA SÚŤA2 PRAZSKEJ jARI 
'81 sa uskutočn! v d i'toch 23. IV. 
a ž 10. V. 1981 v Prahe. Tohto
ročná sllťa ž je vyp!saná pre 
fla utu, hoboj, k larinet a fagot. 

• K STOROCNICI MIKULA
SA SCHNEIDRA-TRNAVSKJ::HO. 
Spevácky zbor· slovens kých 
učiteľov so svojlm dirigentom 
Petrom Hrad(lom nahral pre vy
davate ls tvo OPUS päť mužsk9ch 
zborov M. Schneidra-Trnavské
ho, ktoré budú súčasťou LP 
pll)tne, •ktorá vyjde pri pr!leži
tos ti 100. v9ročia narodenia 
tohto s l.ovenského s kladate ra . 

• DOM UMENIA V PIEŠŤA
NOCH. Int!mne prostredie 75-

miestnej Malej sály Domu ume
nia 6lovenskej filharmónie v 
Piešťanoch je priam predur~e
né na usporiadanie umeleck9ch 
podujati komorného charakte· 
ru. Preto treba privftať, že pro
gramová náplií Domu umenia 
sa od nového roku ,obohatila o 
nedeh'\ajšie hudobno-poeticlté 
matiné, ktoré tu budú prav!· 
delne raz mesačne .. Prvé· také
to matiné sa uskutočnilo dňa 
25. januára. V9ber z poézie 
R. M. Rilkeho recitovala za
slúžilá umelkyňa Viera Strnis
ková a Sedem ran9ch piesn! A. 
Berga predniesla sopranistka 
Eva Blahová. Klav!rny sprlev,od, 
doplnen9 sólov9mi ·č!slaml 
[ Dvoták, Janáček), zabezpečil 
za neprltomného Mariána Lap
šanského Miloslav Starosta. 

• PRAZSKA JAR 1981 má v 
svojom programe celkom 93 ak
elf, na ktor9ch zaznie 237 diel. 
Zvýšená pozornosť sa venuje 
súčasnej tvorbe a mlad9m u
melcom. Zo zahraničn9ch súbo· 
rov vystúpia m. l. tiež Moskov· 
ský štátny symfonický· orches
ter, Festivalový orchester z Lu

.zernu, Budapeštianska opera a 
balet, Moskovská · komorná ope
ra. Z domácich súborov sfubu
je byt uda losťou hosťovanie 
Opery SND (Bohéma, Elektra ) 
na čele s Petrom Dvorským. 
Osobitná pozornosť sa venuje 
uvedeniu Pauerovho diela 
"Hymnus KSC". Predpokladá sa 
tiež rad výs tav, seminárov a 
spoločenských. stretnut!. Z vý· 
s tav má byť vrcholnou udalos
tou expozlcia v Klementlne na 
zvaná "35 pražských jar!". Vitt
cero a kci! a koncertov je ad
resne zameran9ch k 60. v9ro
čiu KSC. Niektoré koncerty sa 
prv9 raz uskutočnia v novom 
Paláci kultúry. 

·• ZASLÚZILÝ UMELEC ZDE
N~K KOSLER, šéf opery Národ· 
ného divadla v Prahe, hosťo
val takmer cel9 január v Ho
landsku, kde dirigoval nlekofko 
koncertov. V Haagu s Reslden
tie-Orkestrom uviedol program 
zostavený výlučne zo sklad ieb 
Arnolda Schônberga. Na ďal
šom koncerte uviedol diela čes
k9·ch skladateľov ·'- Pavla Jo
sefa Vejvanovského, Bohuslava 
MartinO [Fresky Pierra Della 

, Franceska) a Leoša Janáčka 
l Symfonletta). 

• ZASLúliLA UMELKYŇA 
GABRIELA BEŇACKOVA, stá ly. 
hos t Viedenskej š tátne j opery, 
vystúpila opätovne na je j scé
ne ako Jenilfa v Janáčkovej 
opere Jej pastorkyi'Ja. Za vynl· 
ka júci v9kon v tejto opere, kto· 
rý zaznamenáva a j n'ová na
hrávka Supraphonu, bola fran
cúzskou Académie de Dlsque 
vyznamenaná Cenou Arthuru 
Toscaniniho. 

·• STRETNUTIE S ANDRE
JOM OCENASOM. Pri prlležltosťi 
živo tného jubilea národného u
me lca · prof. Andreja Očenáša 
uskutočnilo sa 29. Januára v 
Klube sklada terov stretnutie s 
osobnosťou a tvorbou autora. 
Podujatie uviedol d r. Michal Pa
lovčlk . 

• SKLADBU HOMMAGE A 
BEETHOVEN od Jána Cikkera 
uviedla Mora vská filharmónia v 
Olomouci pod ta ktovkou diri
genta Olafa Kocha z NDR na 
abonentnom koncerte 22. januá · 
ra t. r . 

,. DYCHOVJ:: KVINTETO GE
WANDHAUSU LIPSKO uviedlo v 
uplynulých sezónach dve sklad
by s lovens kýc h autorov - Se
re nádu op. 5 Eugena Suchoi~a 
a Koncert pre kvinteto fúka
clch nástrojov Dezide ra Kardo
ša. V sezóne 1.981-82 plánuje 
teleso naš tud<Jva t a uvies ť mo
nodrámu pre soprán a dycho
vé kvinteto De nnlk Táne Savi 
čevove j Juraja Hatr!ka. 

• KULTÚRNE A INFORMAC· 
NJ:: STREDISKO CSSR V NDR 
v s polupráci so Slovensk9m hu
dobn9m fondom usporiadalo v 
NDR ( Berlln, Greifswald a Ros
tock l tri koncertné podujatia, 
na kto r9c h vystúpilo Trávnlť
kovo kva r teto. V programe, zo
s taven om zo s kladieb M. Ra · 
vela, B. Smet,anu a L. Janáčka 
odznelo i III. sláčikové kver · 
teto , op. 49 Deziclera Kardoša . · 

• HU DOBNJ:: A INFORMAC· 
NJ:: STREDISKO SI-IF vydalo 
dalš ie informačno-propagačné 
pr ofilky slovensk9c h skladate- . 
lov, ktoré v stručn9ch žlvoto
plsn9ch úda joch, cha ra kteristí· 
ke a zozname skladieb doku
mentujú kompozičnú prácu na-

• šlch autorov. Nová ko lekcia ob
sahuje materiál o Jaroslavovi 
Melerovl, Jozefovi . Podproc.kom 
u Hanušovl Domanskom. Okrem 
s lovenskej je k "dlspoz!cii i rus·
ká, nemecká a anglická jazyk,o
vá verzia . 

• ROCENKA KONZERVATÚ
RIA V BRATISLAVE za školský 
rok 1979-80 je atypická od pred
chádza júcich v tom, že . je za
cielená na jedinú 'dominantu ži
vota školy v tomto školskom 
roku, ktorou bolo 60. v9ročie 
založenia š koly. Ročenka pri
náša prejav ministra ško lstva 
SSR prof. Ing. jura ja Bušu1 
prednesen9 na slávnostn~j pe
dagogickej rade dr'ía 12. novem
bra ' 1979 ako i početné po
zdravné lis ty na jvyššieh poli
tick9ch a š tátnych orgánov, kul
túrnych Inštitúci! a iných zlo
žiek, k toré~ sú v9rečn9m doku
mentom ve.lkého v9znamu a po· 
slania školy v našom umelec
kom školstve i dok ladom hlbo 
kej vážnosti, Ílkú škola má v 
cele i paše j spo lačnosti. 

• STATNE DIVADLO V 
OSTRAVE uviedlo v poslednom 
období pôvodn9 český muzikál 
Mesto šťastn9ch lásek, ktorý po
dla románu Františka Kožlka 
oslavujúceho jedno z naj kra i
šfch českých miest - TeW, na · 
p!sali Zbyšek Malý (libreto) a 
Zdenek Petr (hudba), ď.ale j 
operetu Mamselle Nltouche Flo
rimonda Hervého a operu Ne· 
vesta messlnská od Zdeňka Fi
bicha, na ktorej realizácii sa 
okrem dirigenta Václava NáVI·a · 
ta a režiséra Miros lava Nekva
sila podielali ako hostia v9· 
tvat:n!k scény nároaný umelec 
Ladislav Vycllodll a kostýmer· 
ka zas!. umelkyil.a Ludmila Pur- · 
kyr'íová - oba ja zo Slovenské· 
ho ná rod né ho divad la v Brati· 
s la ve. 

• SMETANOVA VOKALN! 
TVORBA od popredného české
ho muzikológa Jaroslava Smol
ku (vydal Supraphon) je dal· 
šlm zväzkom rozsiahleho edič
ného projektu zameraného na 
postupné ana lytické zmapova
nie celej Smetanove j tvorby. Je
ho realizáciu začalo vydanie 
vynikajúcej práce o Smetano
vej komorne j hudbe [1978) od 
Karla Janečka . V zvazku, ve
novanom vokálnej tvorbe sú· 
streduje J, Smolka pozornosť 
na Smetanov u zborovú, piesJiO
vú a k,antó.tovú tvorbu, pričom 
sl tiež vš!ma piesi1ové a zbo
rové útvary v Smet.anových ope
rách. Pre tlač je pripravený 
prv9 zväzok dvo jd ielnej mono· 
g ra fie o Smetunov9ch operách 
[Jaroslav )i ránek ), d alší autori 
pracujú na textoch o Smetano
vej klav!rne j o or chestrálnej 
tvorbe. 

• ENCYKLOPEDIE jAZZU A 
MODERN! POPULÁRNI HUDBY 
L Cást vecná - od Antonína 
Ma tznera, Ivana Poledľ1áka u 
Igora Wasserbergera vyš la v 
knižne j edlc ll Supraphonu . Na 
376 s tranách textu a 16 s tra 
nách obrazov.9ch prlloh e ncy
klúpédia systema tic ky tr iedi zá
k ladné pozna tk y o džeze a mo
dernej populárne.! hud be v a be
cedne raden9cll heslách. 

• BRATISLAVSKJ:: HUDOBNE: 
SLÁVNOSTI A BRATISLAVSKÁ 

·LÝRA. V Dom e novinárov v Bra· 
t is lave bola d r\a 11. II. 1981 
t lačová konfer encia SÚTI a Mi· 
nis te rs tva ku ltúry SSR k výhľa

dovej koncepcii oboch vrchol 
ných hudobných podu jatí slo
vens kého koncertné ho umenia. 
Ria ditel Odboru umenia MK 
SSR joze f Kot a ďa lš! organi
zátori oboch podu ja ti informo
va li o pripna ve oboch fest iva
lov v tomto roku ,a poukázuli 
na dramaturgické dominanty 
jednotlivých ročn!kov do roku 
1985. 

BHS sa u skutočniu t. r . od 
16. X. - 30. X., budú hostiť 9 
symfonických orchestrov, 12 
komor ných s úborov, 19 d irigen
tov, 4 zborové telesá, 40 sólis
tov a 4 operné súbory. Súča s
ťou fest iva lu bude muzikologic
ká konferencia s témou Ro bot
nlcke spe voko ly a zbo rový spev 
na Slovensku. Od r. 1982 bude 
festiva l vždy v pos lednom sep
tem brovom a prvom októbro
vom týždni, aby sa napojil na 
iné festiva ly vzhladom k vy
sok9m honorárovým nárokom . 

Bratislavská lýra napriek to
mu, že ,sa uskutočn ! v d 11 och 

· 20.- 23. má ja, nie je o-rganizač
ne ešte úplne pripravená. V 
tomto :ročn!ku c hce skva litniť 

·svoju obsa hovú koncepc iu -
do teraz n e poskytova la stimu ly 
pre popredn9c h spevá kov H 
tvm·cov, lebo bóla hla vne au 
to rskou súťa žou a nezoh ladil.o 
vala i nterpretačnú a aranžmán
skl! zložku. 

Profily mladých 
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Muchovo kvarteto. (Zrav.a S. Mucha, F. Torok, J. Slé
vik a A. Lakatos. ) 

V pos lednom obdob! sa v slove ns kom koncertnom ·živote 
čoraz v9raznejšie upla t i'íuje Muc hovo kvarte to, v súčasnosti na 
Slovens ku , čo do vekového zloženia, najmladšie kvartetové 
teleso. jeho ~lenmi sú dnes 22-23-roč n! hudobníci, ktor! su 
pre komornú hru v kvarte tovom súbore rozhodli ešte počas 
svojich konzervatoriá lnych štúdii. 

Muchovo kvarteto [ spočiatku Slá~ikové kva rte to bratislav
ského konzervatória ) nazva né podla svo jh o pr i mária Stanislava 
Muc hu, vzn iklo v roku 1975 na br a t is lavskom konzervatóriu 
z iniciatlvy profesora Albína Vrtela o jeho ďalšími členmi sú 
F1·antišek TôrOk l sprvu Vojtech Magyar, Il. hus le), Alexan· 
de r La katos [vio la ) a Ján Slávik l violončelo ). Snaha š tyroch 
mladých hudobnlkov, ochotných v túžbe po umeleckej tvorbe 
dobrovoľne na sebe tvrdo pracovať, vledl,a pocl dobrým pedu
gogick9m vedením rýchlo k pozltlvnym v9s ledkom. Už v roku 

-1976 vysla lo Ministerstvo kultúry SSR kvarteto na prázdnino· 
vý kurz do Bayreuthu, kde abso lvovalo aj viacero samosta t
ných konce rtov. O rok neskôr sa kvarteto zúčastnilo na celo· 
š tátnej súťaži sláč ikových kvartet v Hradci nad Moravlcf, 
kde zlskalo 3. cenu. 

V roku 1978 sa kva r teto ~ta lo a t?solútnym vít~z01p súfaže.JiiQ· 
vensk9ch konzerva tórií v komorneJ hre. V máji toho isté'ho 
roku vyst úpilo kvarteto v Lipsku a v júli sa opl:itovne zúčasmr:-; 
lo v Bayreuthe na kurze, usporiadanom pre s1áčikov.~ kvar-

. tetá. Počas bayreuthského pobytu uskutočnilo kvarteto verejný 
koncert na zámku Wernstein, kde predviedla náročný program, 
zostavený z d ie l F. Schuberta, L. Janáčk.a a A. Dvol'á ka . Icll 
koncert velmi priaznivo pri ja la aj miestna kritika, ako o tom 
svedč! uzna nlivá recenzia v Boayrlscher Rundschau ( Kulmbach, 
15. VII I. 1978). V júni 1979 sa kvarteto zúč-as tnilo na fest iva le 
komornej h udby v Hlohovci, kde m u bola udelená mimor iad· 
na cena MK SSR, o dva mesiace neskôr sa s úspechom pred· 
stavilo a j na Preh liadke m ladých interpe1·tov v Trenčianskych 
Tepliciach. 

Muchovo kvarteto vyst upuje v súčasnosti pravid elne na ve
re jných koncertoch v Bratis lave i iných čs. mes tách, ba do· 
s ta lo už i možnosť vystúp iť na Bra tislavs kých hudobných sláv· 
nostiach - na jednom z minu loroč n ý-c h ko ncer tov, venova nom 
súčasnej kunadsl<e j tvorbe prednies la obťažné II. sláč i kové 
kva rteto ). Papineau-Coutu ra . V októbri m. r. zúčastnilo sa 
kvarte to na medziná rodnej súťaži v komorne j hre vo F loren
cii, kde úspešne reprezentovalo našu hudobnú ku ltúru. V sú· 
časnost i č lenovia kvarteta š tudujú na VSMU, kvarte to tu pr.a· 
c uje pod pedagogickým vedenlm prof. Tibora Gašpar ka a pri
pravuje sa intenzlvne na ďa lšie súťaže i domáce a zahrani čné 
koncer tné vystúpenia [celoštátna súťaž o Cenu Beethovenovho 
Hradca, BHS '81, l<Oncert v Štúdiu mladýc h, koncert k jubileu 
zas!. ume lca O. Fet·enczyho a td.). 

Pôdou, nn ktore j lwarteto š túcl.iovo t•ás tlo a zb ieralo cenné 
int erpretačné skúsenosti, bola tvorba viede ns ké ho klasicizmu. 
Die la P. Vran lcké ho [B dur ), j. Haydna (D dur, op. 64, /J. 5 -
.,Škovrančie"), W. A. Moza rta [ G dur, č . 12; C dur , č . 17 ) 
a L. v. Beethovena [op. 18, č. l a 4) kládli na m lad9c h hu
dobn íkov nemalé ná r oky, no boli zár ove11 tou na jlepšou školou 
zlskav.ania potrebných vedomost!, s kús enos t! i k položenlu 
spoľahlivého ensemblového interpretačného funda mentu. Po 
d ielach viedenských klasikov priš li na prog ram štúdia d ie la 

" romantikov - F . Sch uberta (a mol, op. 29; Es clu r, op. 125, 
č . l ; Kva rte tová veta c mol ), A. Dvo~á ka ( F dur, op. 96 -
.,Americké" ) a B. Smetanu (e mol - .,Z môjho života"). Co
skoro po zvládnutf -a becedy komorne j hry zau ja la v repertoári 
kva rteta trvalé miesto a j moderné kvartetová literatúra. Už 
počas ba yre uthského poby tu v r. 1978 predniesla kvarte to na 
spomlnanom zámockom koncerte Janáčkovo l. sláčikové kvar· 
teta a v rá mci kurzu naš tud ova lo Webernových S kusov pre 
s láčikové kvar teto (ktoré ne ustá lym zdokonaľovaním dovi ed hl 
dnes clo úctyhodne j in terpre tt1 čne j podoby ! ), n eskôr pribudlo 
do repertoá ru i VI. sláčikové kvol"te to P. Hindemitha, ba pre 
te leso sa s ta la vlastnou i domáca súčasná tvor ba, ako o tom 
svedč í naštudowmie dvoch die l rovnakého názvu: Hudba pre 
š tyri s láčikové nás tro je - od O. Ferenczyho i M. Korínka. 

Nie len veľká miera talentu, ale predovšetkým neobyčaj ne 
svedomitá a se r iózna pr íprava umožni li kvartetu rýchlo vstú· 
pif na domáce i zahruničné koncertné pód iá a zač l emť sa tak 
pohotovo do náš ho hudobného života. Kritiky ocef1u jú na v9-
konoch muchovcov prirodzenú muzika lit u, kult ivovaný prejav, 
zmyse l pre ušrachtllfl zv,u kovosť, no hlavne interpretačpú spon· 
tánnosť a mlad lc.ky_ elán, ktoré stí vš ak vždy v súlade s no
tovým zápisom. 

Muchovo kva rle t9 je dnes v š tádiu cľa lš ieho technického zdo· 
konaľova n ia, osvojovania si i nterpre tačného majstrovstv.a , roz· 
š irovania a preh lbova nia s VOJ hO repe rtoáru . Vy[šou a ce lkom 
zákonitou mé to u ma l by byť pre muc hovcov v nasledu júcom 
v9vinovom štádiu prienik k hlbokému pochope niu in ter pre tova
n ý_ch diel, k osobite j výpovedi, k postupnému' budovani u a vy· 
hra i'ío,v,a niu vla stné ho i nte rpretačného š týlu. Toto perspekt ívne 
kvartetové teleso, zložené zo štyroch ambicióznych huclobni· 
kov, má k tomu všetky predpoklad y. - AG-



Za národnou umelkyňou Helenou Bartošovou- Schiitzovóu 

A l 
Veľké osobnosti neodchádzajú. Národ· 

ná umelkyňa Helena Bartošová-Schiitzo· 
vá boJ,a na slovenskom opernom javisku 
prítomná, aj keď na zaslúžený odpočinok 
odišla už v polovici iesťdesiatych rokov. 

' Je na ňom prítomná aj "dnes, potom, čo 
sme sa s ňou v h l adisku opery Slovan· 
ského nárollného divadla naposledy roz· 
Jťičlli. Jeden z najzaslúžilejších budova
telov slovenskej opernej kultúry odi· 
lfel - zostáva jeho odkaz. Pretrváva 
Bartošovej veľké vokálno-dramatické 
umenie, vo svojej prchavosti, neopakova
telnosti a zviaza nosti s časom fixované 
iba ·v spomienkach svedkov a v ku
som, oneskorenom zázname rozhlasového 
pásu. Zivým zdrojom inšpirácie, nedo· 

( stižným vzorom pre generáciu jej súčas
ných kolegov i tých, ' čo budú nastupo· 
fať po nich, zostáva Bartošovej pokorná 
oddanosť umeniu, umelecký zápal, válieň 
pre divadlo. Do ďalekej budúcnosti pred
stavuje kritérium - nie neobvyklým 
priestorom svojej _umeleckej dráhy, ale 
lým, čím ho naplnila: vefkosťou a sa
mozrejmosťou speváckej profesionality, 
hlbkou speváckeho hudobno-dramatické
ho výrazu, komplexným účin~om javis
kových postáv, kde strhujúce, spontán
ne operné herectvo prúdilo z hudobne j 
výpovede a bolo podložené vok;ilnym vy
jadrením charakteru ako samozrejmým 
predpoklad·om vonkajiej hereckej nad
stavby. 

Egemova žiačka 
Meno Heleny Bartoiove j spája sa úzko 

s menom profes ora spevu na Hudob
nej a dramaticke j akadémii v Bra tislave, ' 

· českého pedagóga Josef,a Eg ema. Barto
šová bola jeho prvou absolventkou. V 
análoch akadémie nachádzame údaj, že 
absolvova la v roku 1927, pravda , to už 
bola tri sezóny sólistkou opery SND a 
mala za sebou dve zo svojich Jegendár
nych kreácii - Butterfly a Mignon. Od
chod umelkyne vytvára priestor opäť raz 
spomenúť zástoj je,j učitela. Za čosi viac 
net desaťro~ie vychova l prof. Egem vo 
svojej triede nielen zakladajúc u gene
ráciu slovenských operných spevákov -
ešte väčšmi imponuje, že to boli zväčia 
zjavy, ktoré a j dnes, vo viac než šesť
d~tsi!tročnom kontexte opery Slovenské
ho národného divadla, predstavujú výra z
né' 'spevácke . osobnosti (Nelly ' Bakošová, 
Margita Cesá nyiová , Zita Frešová, Ja nka 
Gabčová, Dita Gabajová, Anna Hruiov-

Helena Bartošová-Schiitzová pri prebera
ní diplomu o udelení titulu Národná 
umelkyňa v roku 1970. Sn ímka : CSTK 

ská, Má ria Kišoňová-Hubová, Štefan Ho
za a Imrich Gál l. 

rovej klaiíačke, v Mistrovi Scroogeovi, 
vychádzala pred oponu vedno s dnešnou 
strednou generáciou sólistov SND 
Hrubantom, Peňa!ikovou a ďalšími. 

Interpretka slovenskej 
opernej tvorby 

Patrila k tým, ktori v " bolestiach hla
d·ania" pripravovali priestor pre vznik 
národnej opernej tvorby v plnom zmys
le slova. - Elena v premiére Figušov
ho Detvana, Swanhilda v dvoch obnove
ných naštudovaniach Bellovho Kováča 
Wielanda, Eva v Smatkovej Cachtickej 
panej, . titulná hrdinka Holoubkovej Stel
ly, Marienka vo Svitaní ... V čase, keď 
sa rozhodla pre odchod z veľkých úloh , 
prišiel medzník - Kt•útňava. S láskou 
a umeleckým zanietením chopila sa cha
rakterových postáv a postavičiek, vytvo
riac v nich nezabudnutefné kreácie a 
interpretačné modely. - Zalčíč !<Ja v Krťit
ňove, Anna v Begovi Baj;lzidovi, mada· 
me Kitajevová vo Vzkriesení, babka Pet
ráška v Rodine, zlodejka v Mistrovi 
Scroos eov i. 

Od Mozarta 
!k opere XX. storočia 

Kronika štyridsiatich sezón Iba vyrátanie Bartošove j zá važných po-
v Bartošove j prepá ja sa hlboká oper - stá v z česke j a svetovej klasicke j Jiťe-

ná minulosť s prítomnosťou. Prišla do di- l:"la túry by zhltlo rozsah samostatného 
vadia v druhej sezóne legendárnej éry článku. Komentár by sa mohol niesť 
Oskara Nedba la, intenzívne v ňom pre- ústrednou niťou prirodzeného hlasového 
žila všetky dni chmúrne i slnečné. Bola vývoja to hto soprá nu, ktorý sa v pos· 
významnou a ktérkou opery SND v trid · Jed ných rokoch obohatil o polohy cha-
siatych r okoc h - v etape tvorivej dra- rakterového mezzosoprá nu. Na t e jto ces-
ma turgie a režijných experimento v Vik- te by sme dospeli i k takým · kuriózn ym 
to11a š ulca. S plnou vehemenciou sa - primátom, že Ba r toš ová za iUyri desaťro-
z maď,arskej a českej krvi, a le bytostne čia činnosti vo vari dvoch desiatkach 
a celou svojou činnosťou zviazaná so slo- diel vy tvárala postupne dve i tri rôzne 
venskou opernou kÚitúrou - pričiňovala postavy, adekvá tne jej momentálne j urne-· 
o poslovenčenie opery SND vo vojno- leckej dispozicii : koluratút·ne subrety -
vých sezónach. Koncom štyridsia tych ro- pa rtie Jyrické, . mladodramatické a dra-
kov, keď po štvrťstoročí pomaly· odchá- matické - mezzosoprá nové ch·a rakte ry; 
dzala z postu prve j dámy, obrátila sa k na ivky - dramatické hrdinky - figúrky 
operným charakterom a - pre mno- sta rých žien. Aj pri zá kladnej tendencii 
hý1:h prekvapujúco - vytvorila v nich prirodzené ho hlasového vývoja narazili 
celé jedno neobyč-ajne úspešné obdobie by srne však nie raz na udivujúcu schop-
svojej bohatej umele ckej činnosti. - V nosť miešania odborov, a ko napríklad 
začiatkoch stá la na javisku s tými, ktorí v prípade takmer súbežne s pieva ne j Ros-
v praxi p režili už pt•elom storoč i s pre- sinih'o Rosíny a Verdiho ,Aid:y , 
miéra mi pucciniovskými u s tra ussovský- Zaujímavé by holo pozrieť sa na Bar-
m!, , ~ , napep~íc h ~okoch_ partne~s~y .~Y~ ,_ · tošovej 'u1ne lecký p rofil z · aspektu ied
stupovala s pronunentnymi zahraničný- · ' ' notlívyčh 'riä'rodných 'šl<ôi:" Zistili 'HY"sltle 
mi hosťami na čele so šaľjapinom (Xé- napríkla d , že napriek Gilde, Leonora z 
nia, Ma r garéta L Pri pos led ne j pre mié- Trubadúra, Amélii , A ide i mezzoso prá nu-

Sm.etanovo TAJOMSTVO v Národnom divadle 
V divadelnom svete je ne pi

saným zákonom , že sa naštudo
vanie die la zvo lené ho k osla
ve významného jub ilea v histó 
,rii urč ite j inštitúcie uj!ma šéf 
súboru. Tým skôr, ak ide o 
oslavy 100. výročia založen ia. 
je preto prirodzené, že na no 
vé naštudovanie Smetanovho 
Tajomst va v Národnom divad le 
v Pra he sa poduja l Zdeni!k Ko~
ler, ktorý tak - po Fibicha
vej Neves te mess ins ke j . - po
kračuje v pr!yrave r epertoáru 
k jubilejnému roku 1983. t.ažis
kom slávnosti bude celkom lo

gicky dramatické die lo BeMi-· 
cha Smetanu. Koš le r ako ume
lec zodpoveda júci dnes za úra 
veľ! prvého a najväčšieho oper
ného súboru v českých krajoch 

ho na Smeta novi p r i ť.ahuje vre
los ť , prostota a čistota, a v 
tomto duchu chce Smetanu i 
t lmočiť. Na Ta jomstvo --- ako 
prvú s metanoVskú inscenáciu 
- musíme preto nazerať z hla
diska jej, do is te j miery histo
ric kého významu. Ako úvodné 
preds tavenie cyklu je v izitkou 
nového šéfa a mobi lizu je sily 
súboru, kto rý má v roku 1983 
reprezentpv.ať Národné d ivadlo 
na domácom i medzinárodnom 
fóre. 

Podobne ako u Košlerovej pr
ve j premié r y, Fibichove j Neves
ty messinskej, aj tu sp!IH! h u
dobné naš tudovan ie na jvyššie 
ume lecké nároky. ]e š tý lové a 
dra mat ic ké v z mysle požiactav 
kov kladenýc h na operný žá -

Spevácke obsadenie úloh po
skytlo dosta točnú prfležitos ť k 
prevereniu sól só lis tov rôznych 
generácií, kde sa vedľ<:~ skú
sených sme tanovs kých predsta
vite ľov uplatiiujú aj t í; k to rí 
sa s postavami Ta jomstva s t re
távajú na jav isku prvý raz . 
Vedľa t radične in te rp retované
ho K.a Jin u s už klasickým kan
tilénovým podaním bar ytonistu 
Václava Zítka, k toréhoo výkon 
upútava i mäkkým a farebne 
mod ulovaným tónom a a lternu
júcim sympat ickým , a i keď ešte 
n ie tak výrazným •výkonom 
m ladlck y vyze ra júceho pána 
konšela Jaroslava Součka, má 
inscenác ia dve zauj ímavé Ró
zy: už h la sovým sfarbením váž
nu, dra ma tickejšiu Veru Souku-

Helena Bartošová ako Marie nka v Sme
tanovej Predanej neveste (SND, 1925 l. 

Snímka : a rchív SND . 
vej Preziosille zo Sily osudu (!l chýba 
jej v súpise niekoľko klasických ver· 
diovských postáv. Na druhej strane zo
znam veristických h rdiniek {a ich' ume 
lecké stvárnenie) robili z Bartoš ove j v 
našich pomer och ozajstnú ,.prirnadonnu 
ver istu". z romantického re pertoáru 
uprednostňoval Oskar Nedbal ,.lyrick ít" 
i .,vefkú" operu francúzsku , Karel Ned
haJ zasa operu nemeckú. Aj tu, v dnes 
už zväčlia zabudnutých dielach, dosta l 
Bartoš ove j soprá n celý rad príležitostí 
v hla vných úlohách: princezná Eudora 
v Halévyho židovke, Lejla v Bizetových 
Lovcoch perál, Alica v Meyerbeerovom 
Robe r tovi dia blovi - hrdinky v ope
rách W. Kienzla (Marta v Evanjelistovi, 
Blanchelleur v Piesni hôr ) a E. Wolfa 
Ferrariho (Marina v Štyroch grobianoch, 
Eleonora v Zveda vých ženách). A · súč•as
ná .o pe rná dramaturg ia Kar la Nedbala ? 
- Bisk ra v Blochovom Sámurno vi, Bea 
trys v rovnomennej o pere fl ámske ho 
skladatera Liliena, Ofga Nikola jevna . v 
čerepninovom natura listickom Hlade .. , 

Patrilo by sa dotknúť neobyčajného 
dramatického a hudobno-dramatické ho 
výrazu umelkyne, k t orý nedominoval iba 
v je j postavách modernýc h a veristic
kých, ale ozvláštňoval a ro bil neopakova 
teľným! a j je j kreácie z kl a sickej lit e
ratúry. To isté platí ·o Bartošove j strhu
júcom r ealistickom herectve v t a ke j M.a
darne Butterfly, alebo Sa ntuzze. - Len
že ve rké umenie je nepopísa tel'né, každá 
jeho . charJ~kle,ristika .. je iba chabým odles
kom živého originálu. 

.česť Vallej n.ehynúcej pamiatke milá 
tilt'a' "- veľká dt•amatická umelkyňa He· 
lena Bartollová-Schiitzová! 

JAROSLAV BLAHO 

Záber z inscenácie Smetanovho Ta 
jomstva . V popredí V. Soukupová 
(Róza l a J. Horáček (Malina ) . 

Snímka: dr. ) . . Svoboda 

a reprezentujúci jeho vedúcu 
osobnosť ako prv ý dirigent, za
radi·! do s vo jho osobné ho pra
covného plánu celý s meta no v
ský cyk lus . 
Náročnosť te jto úlohy podmie

ňuje nie len zak ladateľsk á tra 
díci.a Smetanove j tvorby , ale i 
te~ná spätosť Národného divad
la s činnos ťo u Bed i' ic ha Sme
tanu , ktorá preHnala jeho pro 
gram, dral)1aturgické zásad y a 
ich realizáciu i samotnú o rga
nizáeiu mne lecke j práce oper
ného súbo ru a ce lú divade lnú 
prevádzku. Veď práve .vďaka 
Smetanovi zau j!ma opera v 
komplexe o rganizmu Národné · 
ho divad la z historické ho hla
diska popredné pos ta ven ie a ko 
nositeľ ka jeho pokro kov ých 
ideí. 

ner, · n ie je teda len dokona le 
akademicky interpretovan ým 
hudo bným d ielom. Koš ler mi
lu júci Smet.a nov u vre los ť , sám 
ju dokáže vre lo tlmoč iť, bez 
sent lmen tLl, a láskavým a sln
kom prežiareným sme tanov 
ským porozum ením pre ľudské 
srdce a ľudské pohnútky ko 
nania h rdi no v. ú si li e o vysokú 
profes io nali tu v sú hr f: vše tkýc h 
zlo žiek, zvuková vyrov nanosť 
speváckych hlas ov a o t'ches t ra, 
upla tnenie všetkých far i·eb Sme 
tanovej inšt rume ntú cie i hla 
s ovýc h timbrov inte rpreto v, ct r.a 
rna lická výstavba a gractúc ia , 
de tailné vyp racovanie výrazo 
ve j s t ránky, ldenutie oblú.lwv 
smetanovskýc h ka ntilé n, s ta 
r ost livosť o jasnú výslovnos ť - 
to vše tko je v Koš lerovýcli 
precls taveniacll Tajomstva sa 
mozrejmos ťou. Samoz re j mos ťou, 
na ktorú s me s i rých lo a ra di 
v Prahe zvyk li. Orchester i 
zbor Národného divad la podá
va , pod Košlerovou taktovkou 
o za j zna menitý výkon . . 

povú dávajúc.a postave a ž t ra
g ický podtext a Ivanu Mixovú, 
ty povo veľmi vhodnú najmä 
svojou žen skosťou , Rózu n ezú
faj úcu, pretože je ešte stále 
pôvabno u ženou súcou na vy
da j. 

Rozd ie lne sú postavy konše la 
Ma linu v podaní Jaroslava Ho
ráčka a Dalibora Jedličku , o ba
ja s ú osobn os ťami, jed lič ka 
ch l a p skej ~ í. sukovite jši, Horá
ček viac akcentu jú ci Smetano
vu kantilé nu. Tiež Zora J e hlič 
ková a Naďa šormová odlišu
jú typovo postavu dievčenske j 

Blažen ky , pri čom šormová za
ujme celkove prepraco vane jš ím 
výko nom. Mla d í sólis ti súboru 
sa predsta vili v postavách Vít a 
a Bonifäca : hos ťujúc i lyr ický 
tenor is t.a Miroslav Ko pp (s •k to 
rým a lternuje skúsený a osved 
čený predsta v iteľ smet ano v
ských postáv Ivo Zídek l sa 
sympa tic_ky uviedol vo Vitkov i, 
i kecl' jeho h lé;!s zatiaľ nemá do 
sta to čnú nosnos ť pre priesto ry. 
Smetanovho d ivadla , Už skúse-

nejší Pavel Horáček nahrád za 
pri svojej mlad osti Bonifácovu 
vys lúžileckú chy tráckos ť a ne
okrôchan é gava li erstvo VOJen 
s lwu strohosťo u . Kar el Pr iiša, 
k to rý sa svo jím zvučným a fa
re bným basom stá le viac pre
sad zu je a ko veľmi pla tná po
sila našej prve j scény, chápe v 
p rvom obsade n í Bonifáca s kôr 
fami liá rne susedsky. Novo je 
ti ež obsadená pos tava Sk r iván

. ka - a to mene j úspešným 
Luhomírom Havlákom, ulp ieva
júcom sl<ó r na vonka jškove j ko 
mike na rozd ie l ocl s k utočného , 
zo s r dc a s pieva júcé ho Oldi' icha 
Spisa ra z druhé ho obs-adenia. 

koj l s bežným L'OZvrhom scén 
n výstupov, ktorý m v ich vo n
k-a jškove j de kora tívnosti ča s to 
chýba vnútorné napätie a t ým 
aj p resv e dčivo sť. 

V clneš ne j cl o be n ie Je urči te 
ľahké s cé n ic ky rea lizovať pros
tú, pr e n á;; u ž neraz nai vnú 
fabu lu Elísky Krás no horskej a 
gen iá ln u Smetanov u llllclbu , Na 
priek tom u sa vša k zclá, i.e tá 
to inscenácia pr ipravovaná pre 
tak výz na mn ý úČe l , bo la ušitá 
p r íliš horú cou i h lou. Zä ldaclný 
tó n udáva insce núc ii t eda hu
dobné naštudo van ie, pr ináša jú
ce nád ej na vyni ka júcu ú rov r~ii 

i tých smetanovskýcli v ečerov, 

ktoré ma jú néľsl edovať. Aby sa 
však Smeta na sta l súčas ri ým 
cl i v ad l om v d uchu vlastne j 
tvo rby, k tom u bude pot reb· 
né ná js ť i. na javisku také vý
ra zné p rost r ied ky, k toré by pre
hovorili l< dn ešnému cl iválwvi. 

!Zdenek Košler pristupuj e k 
Smetanovi nielen z povinnos ti 
svoje j funkc ie, ale má k nemu 
vzťah i ako interpre t, nachá 
dza v jeho hud be tóny r ezonu
júce dôveme s jeho umelec-

- kým založením. Podľa je ho slov 

Za hudobným naštudo vaním , 
ktoré dosiahlo š pičkovú úroveií 
a v mnohom pr in ieslo i nové 
11oclnoty, značn e zaostula jttvis 
·ková realizúcia . Na š tý lovo n e .. 
jednotne j ·scéne Kvetoslav :a Bu
beníka ( tak nejednotne j, že ll. 
dejstvo má úplne iný r ukopis ), 
n iekedy vo farebnej š ká le i tva 
rovom z hodnotení až tr iv iú ln ej, 
sa r ežisér Karel Jernek uspo- JARMILA BROŽOVSKA 
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v pos ledn~ch rokoch dramatu rgiu vystúpe n í Sloven· 
llkého ~omorného orchestra charakterizuje sna ha vyhnúť 
sa s tereotypnému programo vanlu barokov~ch majstrov, 
hoc i Ic h interpretác ia je nesporne doménou tohto te le· 
sa . Toto ús ilie prebieha dvojak~m smerom: obohaco· 
vaním repertoáru o nové skla d a tefské mená, o nové 
d ie la a angažovaním vy n ikajúcich sólistov. 

Na dvojici t~chto podu jati tvorbu predstaviteľo v ba
r okové ho obdobia rep rezentov·alo Concert{) D dur, op. 7, 
č. l Tommasa Albinoniho a Concerto grosso D dur, op. 8, 
,č. 5 Georga Friedricha Händla. Vysoké technické p,a
ra m etre s ú pre warc halovcov cond itio sine q ua non ~až
dého vystúpenia ; i to hto. Pokladáme preto za zbytočné 
písať na túto tému. Ak by sme sa však snažili vo v~voji 
Ich prejavu ná jsť niečo nové, t·ak by to mo hla b yt ten 
denci.a nahradiť expanzívny, svietiv~ tón tónom intím
nejš ím, komorne jším. Tento novo sa formu júci prvok 
ne predstavuje však ústup od doterajšieho opt imis tick y 
ra dos tného muzic!rova nia , od p las t icke j spevnosti a vrúc
nosti. Skôr by sme mohli konštatovať, že je to nový, 
vyspele jš í stupet"1 kva lity doterajších mét. Dravú prie
bojnosť na hradzuje ·kultivova ne jš ie dá vkovan ie, sv(et ivo 
o hnivé fa rby s a zjenu'íujú a pr ibližujú k paste lovejším 
od tienkom . Nesporné d rama turgické ožive n ie preds ta· 
vovalo naštudovanie Sinfonie č. 9, C dur (slái!ikovej) od 
Felixa Mendelssohna-Bartholdyho. Nová kvalita zvuka· 
vé ho vypra covávan ia pa r tit ú ry _vyhovovala št~lu tohto 
a utoN!, no v určitom s tiesne nom napätí v~stavby bolo 
cítiť , že die lo pot1·ebuje ešte čas, uležanie, aby dozrelo 
v prirod zene jšie, uvoľnenejšie ply·ťt utle hudobného prú· 
du . Zmyse l p re poctivé vy rovnanie sa s každ~m para
metr om interp retác ie, ktor~ je tak cha rakte ristic k~ pre 
p rác u B. Wa rcllll lu i č lenov SKO, a ko i dlhšie zotrvanie 
d ie la na repertoári sú predpo kla dom ďa lšie l)o pr ibllžen ia 
sa k hraniciam d okonalos ti. 
Mlad~ francúzsky umelec, laureá t MTMI , Cyprlen Kat· 

saris za spoluúč inkovanla SKO, rozšíre ného o dych y, 
preds tavil sa. ako só listél Koncertu pre klavlr a or chester 
D dur Josepha Haydna. Katsa riso v v~kon prezrád za l 
f r.a ncúzsku š ko lu, k torá sa pre javova la v zvrc hovane j 
miere uš ľach tilosti , e leganc ie , v Is krivom es p r ite a v su
verénnej k lav(rnej technike. Má loked y počujeme tak 
vzdušné a p r itom tak perfek tne zrete ľné pa sáže, ktoré 
p r iam id eálne korešponduj ú so št~lom skladateľu . Kat 
sa r is je n ielen s uverénnym ma jstrom virtuozity, ale élj 
Intenzívne cltlacim Inte rp re tom. Priestor klasicke j Haycl 
novej h udby do kázal napln iť tvorivým vzrucho m, p riro· 
tlzen~m spád om u presvedč ivosťou. Azda iba Ili . čas ť 
Allegro assa!, ktorého tempo ma lo t rocha p r irýchly pulz, 
by sa žiudalo viac zdržan livosti v ud ržan í na pätia bez 
(fa lš i(Jho zrýchľovéln l.a. V te jto s úvis losti tr eba však po· 
znamen i!ť, že i ked sa. tem po finá le pohybova lo na hra· 
nici ľuclsk~ch možnosti, nij a ko tým neut rpe la perfekt· 
nosť t1 č isto tél r~chlych pasá ž!. Za svo j strhu júci v~kon 
zo ža l Katsaris zaslúžené ovácie -o 'Odmen il sa príd av
kom, k to rý ešte vystup!JOval dujem o jeho suverénnej 
te chnike . - žk-

30. l. 1981 

Kvarteto mesta Prahy bolo ďa lším súborom, ktorý v 
te jto sezóne vn ieso l clo koncer tne j s ie ne Slovens kej fil· 
ha rmón ie komorn~ tón. Možno je to len zvyk, ale s tou to 
koncertnou sieľwu je ako by zákonite spoj en~ orchestrá l· 
ny zvu k - koncer ty komorn e j hud by sú naoza j v ~nim
kou. Avšak po prvých tónoch kva rte ta sme s i mohli uve
domiť, ako u vynika júcou akusticko u sie ňou je i pre ko · 
mornú h udbu . Vstu po m to hto telesa na pódium sa veľ ká 
s iel1 zmenila na pr iestor, pln~ int imity a vn útorne j po· 
hody. Samozre jme, že t(l tO a tmosféru nevytVOI' ila akus ti · 
ka sama, clo jej priazn i v~ch podmienok vstúpilo mimo· 
r iad ne k valit né ko momé te leso, p re k toré z t·e jme zákony 
komornej hry - ako vyváženosť zvu ku, jednota f rázo
van ia a jednotn~ pohľad na interpretáciu die l - s tí už 
dávno vyriešené . Hneď úvodné d ielo, Beethovenova Slá
čikov!! kvarteto F dur, op. 18, č. 1 naš lo v Bl'etis lavov l 
Novotnom, Karlovi Pi'iby lovi, Lubnmfrovi Malom a ja novi 
Sircovl skvel~ch interp retov. Nie lenže tito hráč i do ká · 
za li naplniť ideá lne sviežu sk ladate ľovu myš lien kovú 
s tav bu, a le preds tavili sa tiež a ko d ist ing vovaní a nob les
ni umelci, nachádza júci v hud be jej vnútornú uš lac hti· 
!osť, ktoi·o u sa necháva jú podnecovať. Oproti úvodnému 
Beethovenovi Im Ba rtókove 3. sláčikové kvarteto poskyt
lo ove ľa š iršiu paletu vlastnej prezen tác ie. Vo via 
ce rýc h pa 1·amet roch äsy me tr ické die lo sa sta lo do s lovu 
sústom pre Kvarte to mes ta Prah y. Máloked y má me maž· 
nos ť počuť tak v~borného Bartóka (ba vlHst ne Bartóka 
u nás vôbec !). má lokto nachádza v i\om to nevyčer· 

pate ľné m nožs tvo interpretačn~ch in špi rá cii a napokon, 
má lo k to ho s takou ľah ko sťou a presvedčivosťo u do
káže stvár 1'íovať ako tito u me lci. š tyri časti diela, na d · 
v!izujúce na seba attaca , zazne li a koby zahnmé je d n ým 
cl ych.om a po da li o braz o vyrovnanosti a múdros ti 
zre lého B.a rtóka. Vydnrená prvá po lovica koncertu dá
va la tuši ť , že i záver koncert u -- Schubertovo Kvinteto 
A dur pre klavír , husle , violu, violončelo a kontrabas , 
D. 867 (Pstruh) nájde a de kvát ne interpretačné s tvár· 
nenie. Nu tne yša k muselo dôjsť k zme ne In terp retov. 
Namiesto Ka rla ľi' l byla nastúpil kontraba sis ta Václav 
Fuka a taktiež sa pridala k la vir is tka zasJúžilá umelky · 
ň.a Dagma r Balog hová - a celkový výraz komorného 
telesa sa značne zmfi)n i l. S láči kové jad ro (i napriek zme
ne l zos ta lo naďa l e j ve fm i kva li tné, zvukovo vyváže · 
né i intenzi vne muzicir u júce, a le klav ír, kto r~ h r(I 
v tomto d iele ne malú ú lohu , sa stal nesúrod~m pt•vkom 
koncepcie s l áč ikov . Bol predovšetk~m prlliš tv rdý , sv ie 
žej a llra vf! j Sc hubertovej h ud be a kosi nepodda jn~. chý· 
bala m\ rn i brilantnosť drobne j p rs tovej tech n iky. l ked 
sa mi es tami st re tli všetci umelci na rovnake j ln te rpre· 
ta čnej úrovni (niektoré miesta v l. a II I. časti ). p redsa 
len spomenutá nerovnováha ned-a la možnosť vychu tnať 

pos lu chúčovi pôv.ab Sch ubertovej h udby . 

AGATA SCHINDLEROVA 

V rámci komorné ho cyklu brati
s lavského MDKO vystúpila 20 . ja
nuá ra 1981 v Zrkadlove j sieni 
ústredného domu pionierov a m H:\
deže Klementa Gottwalda česká 
klaviristka doc. Valentina Kame
niková. Vyjadrovacie prostriedky 
r ecenzenta sotva postačia vyst ih 
núť pods tatu jej - v relác iá ch žen· 
skych inte rpretiek - neprekona· 
teľného, ba aj v porovna ní s kla
vir ista mi s ilne jš ie ho pohlavia je
dinečného ma jstrovstva . Kamení
ková je o jedinelým z javo m na nebi 
kla vírnych h viezd, a to nielen v 
r eláciách ce loštátnych ! 

Prír,oda ju obdarila mimoriadnou 
vnútornou psych ickou s ilo u , schop
nosťou vytrva lej a húževnate j p rá
ce, maximá lnej koncentrác ie a 
pria m tita nského vy pä tia tvori · 
v~ch síl. Z je j v~konu vyžaru je 
presvedčivosť veľkej umelecke j 
oso bnosti, poslucháč pod lie ha nie
len zvrchova ne j s uverenite jej veľ
kolepe j k lavírnej techniky, a le v 
prv.o m rade osobite j a nanajv~š 
sugestfvml j v~razovej p resvedčivos
ti je j hry. V jej hre ako b y sa spá · 
ja li technic ké i v~razové princí-

. py sovietske j k lavírne j pedagog!· 
ky s najpokr okove jš ími črtami čes· 
ke j k lavírnej školy. Na je j ko n
ce r te panu je a bso lútny k fud . Ak 

Doc. Valentína Kameníková. 

nie, Kameníková s i dokáže vynútiť 
maximálne súst rede n ie svo j i~h po 
si ucl1áčov. Len ti na jväčší um elci 
- a k tým Kamen íková nespo rne 
patl'i - dokážu tu k nástojčivo vy
vola ť osobitú atmosfér u pokorne j 
a oddanej s lužby hudobnému die · 
Iu, jeho Hutorovl. 
Ve ľmi sta rostlivo a z hľa diska 

o dlia leni.a univerzá lnosti je j ume· 
lecké ho profi lu bo l zastaven~ a j 
p rogra m tohto pod tijél tia. Od prvé 
ho tónu Beethovenovej Sonáty qua
si una Fantasia op. 27, č. 2, tak 
casta h rávan e j a po pu lárne j, bo lo 
cítil z h ry veľkú hudobničku. Ad a 
gio podmaf\ova lo h lb kou citu , vy 
sokou kva litou boha to diferenco
van~ch odtienko v a na jmä nepo
ravu júcim, dyna mizmus utaj u júcim 
napätím. Presta ag itato bo lo nie 
len exhibíciou vi rtuozity , a le i ná 
zo rn ým pr lkladorn to ho, ako má 
tá to slú žiť š týlovos ti, priliehavé mu 
vy jad reniu autorovho zá me ru . 

Skve lý dojem z výkonu stu pfio
val sa d a le j v zv ukovo <t t ec h nic · 
ky náročne j Brahmsovej Sonáte 
r mol, op . 5. Ka meníkovej Bra hms 
f<~scinoval po pr i skvele vyzdvih nu
tom e n ergicko m r ytme ti ež dravým 
tl rama ti ck~m vzopnutím š irokody· 
ch~ch plôch a ko l v~razovou mno· 

z komorných koncertov 
MDKO v Bratislave 
hotvárnosťou skve le stmelenou cl o 
monolitnej koncepcie. Podlie hali 
sme vša k aj čaru pravej, roman
ticky zasne ne j, nie však s ladkas
te j lyriky, jadrné mu, iron ické mu 
h umoru Sche rza i pochm úrnosti 
Tria. ) edine~ná syntéza veľk~ch 
g radačn~ch schopqosti, hrmiac! or· 
chestr álny zvuk, fascinujúce 
technické zv ládnuti e krkolomn ej 
bra hmsovs kej k laví rn e j sa dzby a 
intenzívna tvorivá s ila podieľal! sa 
--- popri obd ivuhodnom zohľad1'ío · 
van! detailov - na klen utí monu· 
mentá lnej amplitúdy velk~ch 
p lôch. 

Ak sme v Brahmsovi mohli ob · 
d ivovaf to na jvyššie ma jstrovs tvo 
š lrokodyche j koncepcie, Prchavé 
vidiny, op. 22 Sergeja Prokofieva 
boli umelkyni priestorom pre je· 
dinečné demo nštrovanie využi tia 
minia t ú rne j p loch y na v~razovo bo· 
hatú varrabiln ú, úde rovo prikla d 
ne dife rencovanú h udobnú s k!·a t · 
ku . Každá skladbi~ ka dosta la pod 
ru ka mi Ka meníkovej p riliehavé v~
razové určeni e . Zn tia ľ čo v Brahm· 
s ovi klaviristka svo jou drél vou na· 
lie havosfDu rozozvuča la n ástroj do 
v~sostne hutného, orchestrá lne s~
t eho kovové ho zvuku, v Prokofie 
vovi bohato načiera la do nev y
cerputeľného arze nálu je mnejších 
l d rsne jš íc h (v súlade s požiadav
ka mi a uto ra ). ale vžd y zreteľne o · 
hranlčen~ch od tienkov. Ak Bra hm· 
sova Soná ta bo la def ilé gejzír u vi r · 
t uozity, Prchavé vid iny stali sa zas 
jedinečným prikludo m majstrov· 
s ke j cizelérske j práce. V zá vereč · 
nej Prokofievovej 3. sonáte a mol, 
op. 28 a ko by sa obidve t ie to te n 
dencie spojili: d ominovali t u vo
d opád s trh u júce j vir tuozity, jecii· 
nečnosť koncep~ le i starost! i vá 
drobnokresba v službe s ugestiv nej 
v~stavby. 

Kame ní ková n ie je len typom 
sti·h u júceho umelca a vir tuóza; je 
aj vy hfadávaný m a nana j v~š úspeš
n ým pedagógom. Ni! seminá r i, kto
rý uspor iada l kla vírny od bor VSMU 
na druh~ de 1'í po koncerte s n u
pros to u presvedčivosťou dokumen· 
tova la na šty roch žiackych mode
loch ( z ĽŠU, Kon zervatória , VŠMU 
a vla stne j ži ačky - mimocho dom 
s lo venskej u bsolvr,n t~,y AMU) svoj. 
- v re lác iách CSSR nesporn~ -
primát i v tomto odbore. So Zél · 
s lúžen ým uznan ím demonš trovala 
umelky11n svoje pedagogické kré· 
do, ktoré vychá dza z p r incípo v so
vie ts kej kla v!rne j metod iky. 

VLADIMIR CIZIK 

Pevnou súčas ťou cyklov ko mor· 
ných konce r tov MDKO sú a j vo. 
ká lne ko ncer tné recitá ly. Na jed 
nom z posledných ( 27. L 1981). 
ktorý uspor iadate lia s it uova li do 
menš ieho, ale pekného p riesto ru 
Zrkad lovej s iene ú DPMKG, odzn el 
voká lny polo recitá l tentoraz dvoch 
domácic h , brat is la vs kých u melcov 
·- Viktórie Stracenske j a Jozefa 
Spačka. 

je častým , ba bežn~m ja vo m, že 
na podobn~ch voká lnyc h koncer· 
toch sa speváci prezen t ujú n ie le n 
p ies!10vou tvorbou, .a le d ramatu r· 
g iu s vojich recitálov orien t ujú a j 
na int erpretáciu operného reper· 
toáru . Na recenzovanom konce1·te, 
až na d ve ukážky, odzneli diela 

p les11ove j lit e r.atúry. Oba ja umel· 
c i - Stracens ká i špaček - pa triu 
k skúsen~m in te rp reto m konce r t· 
né ho žánru. Mezzosopran istka Vik· 
tória Stracenská, ktorá okrl;lm kon · 
certnej činnosti sa venuje výc hove 
mlad ýc h talen tov na VSMU, sa 
predstavila repertoáro1n zosta ve
n~m zo s kladieb autorov viacer~ch 
št~lov~ch epoch. ú vodné minúty 
je j polo recitá lu patr ili ukážkam z 
ora toriá lne j tvorb~ A. Vivaldiho 
(Triumf Judity) a o pernej tvorby 
J. Haydna (Orfeus a Eurydika) . 
Ume lk yi'ía zau jal,a predovše tk~m 
kultivova nou a št~lovou interpre· 
táciou recitatlvu a -árie Eurydiky 
z Haydnovej opery, k čomu pri· 
s pe li vkusne a decentne volené 
v~ razové prostr iedky. Z prekrás· 
ne j plesňovej tvo rby raného ro· 
ma ntika F. Schuberta s i speváč
ka zvolila zná me s k vost y vo ká lne j 
l! tura túry (Du bist die Rub, Gret· 

: chen ·am Splnnrade, Der Tod .und 
das Mädchen) . Plne koncentrovan~ 
prejav umelkyne zapôsobil pros to · 
to u a (l primno sťou v~razu a pre· 

· myslen~m volením dy na mik y. V 
podan! cyklu A. Dvofáka (V ná
rodnhn tónu) demo nš trova la St ra· 
censká kultú~u t ónu a m uziká lne 
citenie. Vyvrcholenhn jej koncert· 
né ho vystúpe nia bol prednes pies n i 
A. Albrechta ( Pre~liaty, Ľíitosť, Ná
vrat) . Speváčka sa svojim tmavš ie 
sfarbe n ým príjemn~m h lasom plne 
zmocnila obsa hu a a tmos féry ples
n l, pričom zauja la na jm!! citliv ým 
volením dynami ck~ch a výrazo· 
vých ocltiei'lkov. Uvedenie piesni 
A. Albrechta pa tr ilo k interpretnč· 
n ~m i d ramaturgick~m pozit!vam 
koncertu . Viktóriu St racens kú na 
klavlri sprevádzal citlivo a muzi· 
ká lne vyso ko erudovan~ Miloslav 
Stél rosta. 

Sólista opery SND v Bratis lave 
Jozef Spaček, ktorému patrila d r u· 
há polov ica recitá lu, sa prezento· 
va l interpretác iou v~l učne piesľío· 
ve j li teratú ry. Okrem ukážok z 
p ies fiove j tvo rby L. v. Beethovena 
a E'. Schuberta (In Questa tomba 
oscura , Aus Giithes Faust, An die 
Musik, liu Bild) uv iedol Spač ie k 
live s k ladby z cyklu Letn( okam
žiky J. Jindi'icha. Interp ret zau jal 
emocion~ l nym vklaclpm, oso·9nest'· 
n~m p r ístupom. Sonó rny, pekne 
sfarben~ h lasový ma te riá l plne u 
platnil v l!•och piesňach z cyklu 
Biblické pfsne A. Dvoi'áka (Pi'i fe 
kách Babylonských, Popati'íš na 
mne, Spivejte hospodinu). Poda
niu uveden ých skladieb nech~bala 
c itová vrúcnosť, p remyslené g ra 
dácie a precíznosť arti kulácie, kto · 
r é pris peli k pô sobivé mu vyzna
n iu p iesn í. Záverečnou sk ladbou 
celého voká lneho koncertného ve· 
čera bo lo predvedenie troch s k la· 
clieb •L. Holoubka z cyklu Pa npu
lónl na te xty ná r. ume lca M. Vá l· 
ku. Vti pnosť a jemn~ humor te x
tove j zlo žky 1 kompozičnej práce 
skladaterél zabezpečili piesl'íam 
úspech i na tom to koncerte. š pa 
ček in te rpre tova l d ielo vkus ne, 
vtipne so zmyslom pre n uafisova
nie v~r.azu a dynamickej šká ly. 
Dôstojn~m par tnerom jozefovi 
špačkovi boln koncer t ná korepetf- . 
torka Miladn Synkovcí, k to rá pollo · 
'o vo na h radila progr,a movttného Ľu

do víta Ma rcingera . 
NORA KYSELOVÁ 

HUDBA Z BRATISLA VY kantom s cit livým hudobn~m vku· 
som, ale navyše má ve ľ ký zmy· 
se ľ pre proporčnú vyváženosť 
sk ladby, pre jej vnútornú pulzá
c iu i výstavbu gradačn~ch oblú· 
kov . úvodná P redohra B dur bra · 
tlslavského rodáka J. N. Humme
la zaznela s b1·ilanc io u , v pe rfe kt· 
nom št~lovom p redveden[, pričom 
ťažisko inter pre tácie spočíva lo na 
s láč i koch . Päťčasťová Moyzesova 
orchestrálna suita Dolu Váhom, 
jed no zo stn rš !c h d iel sk ladate ra, 
vyrastá z pra me11ov rýdze j s loven 
s kosti. Podob n ú atmosféru na vo 
dila i štvol'časťová suita Ruralia 
s lovaca A. Očenáša, sk lada t eľa, 
kto r ~ nedáv no oslávi l svoje se
de mdesia ti ny . V oboch d ielach vy
nik lu širo ká paleta kon trastných 
nálad jednotlivýc h čast! , ktor~ch 
zák ladom bo la d ramatickosť, me· 
dita tívn u či expresív na m elodic
kos ť a rozjasnenú taneč nos ť. V zú · 
verečnej s k ladbe konce r tu - Bee
thovenove j Roma nci F d ur sa p red
s tavil ako só lista vyn ikajúci s lo· 
vensk ý hus lis ta Peter Micha lica. 
Prihovoril sa h udbo u, k torä pôso· 
bila svojou suges t!vnostou, ktorA 
zu š ľachťova l a a zároveií povznáša· 
la. Je však zau jímavé, že to to pos
ledné uvAdzané cl ~el u do p r ia me 
ho pre nosu neza i·adila a n i te lev í
zia a ni. r ozh las . 

Púta vý ná zov Hudbu z Bra tisla · 
vy bude sp revádzať cyk lus š tyroch 
koncertov r každ~ š t vrťrok jede n 
koncert). k toré dramatu rg ick y pr i
pravi la Ceskos lovenská televizia v 
s po luprác i s Ceskoslovenským roz
h lasom. Poduja t ie podnetné a za 
u tirrwvé aj z toho dilvod u , že do 
programu s(t zaraďované d íel,a c;tu · 
t o rov, ktor~ch mená sa spája jú 
ist~m spôsobom s našou metro· 
polou na Duna ji. Keďže prenos vy· 
siela televízia i roz h la s súčasne, 
poslucháčovi su tak ponúka maž· 
nosf ozaj kva litného aucl io viz uá l· 
neho zážitku . Oza j, v ýbo rný nópacl, 
ktor~ s úspechom rea lizu jú aj v 
niekto rých iných k raj inách. Pri t ej
to priležitos tí nevdo jak zaspomína· 
me na nedelné večerné koncer ty 
Symfon ického orchestra Cs . roz
hlasu, kto ré ma li u poslucháčov 

svoj u t1·adiciu i popularitu, no poč· 
núc to uto sezónou sa presta li ~ea · 
li zo va ť . (V ra j sa nenašie l us po
riadn terl?) Hudba z Bra tislavy tie· 
to koncer ty ne môže an i zas tu po
vať a n í nahrad i ť, ide t otiž o úplne 
nové pod ujatie s novou š t ruktúrou 
i kon cepciou . Treba však doriešiť 
n ielttoré otázk y, a ko na pr. vhodne 
vo lený termin začiatku, čo je pr e 
te lev[zn yc h u rozhla sov~ch konzu-

me n tov prob lém viac-me nej pod · 
radn~. no pre pos l ucháčov, k torí 
sa zúčasti1u jú p r iamo na produk· 
cii, o tázka n ie n epodsta tná. Pár 
s lov by sme chceli poveda ť aj na 
marg o propagácie, akú by si tento 
neobyča j n ~ pro je kt zasluhoval. Ze 
by n iko mu nech~bali plagáty či 
úvodné aviza v masovokomunikač· 
n ýc h pros triedkoch , a lebo to bolo 
vys ie la nie sku točne ., len " pre roz
hlasov~ch a telev íznych milovnf · 
ko v h udby? Až dodatočné info r
mácie čiastočne upresn ili naše tlo 
hady. 

Vlastný otvárac! koncert cyk lu 
[ 11. I. t. r.) možno po in terpre· 
tučne j s tránke ohodnotiť a ko veľ
mi vyda ren ~. Symfonický orches · 
ter Cs . rozhlasu svo jím p recizn ym 
vý ko nom potv rd il , že v Bra t is lave 
máme v s(t č asnosti už dve te lesá 
výbo rne j pro fesionálne j úrov!le. 
Is t!- k t e jto poteši teľ n ej sku loč,
nosti pris pieva a j fakt, že za šé · 
fovsk~m pultom orches tra st<> ií 
am biciózny , skúsen~ a cleľuvedo· 
mý \ di r igen t Ondrej Lená rd, d lri· 
gen t, k to r~ vie, čo od svoj ho or· 
ches trn chc e dosiahnu t a čo pre · 
svedčtvo <lo kume n tov.a l aj vo všet· 
kýc h štyroch uvádzan~ch d ie lach. 
Lená rd je nie le n v ýborn~m muzi.· JAN A SUHAJDOVA 



Celoštátna premiéra novej Holoubkovej opery 

Dve operné 
jédnoaktovky 
v Košiciach 

MAURICE RAVEL: SPANIELSKA HODINKA. Opera v jednom 
dejstve. Libreto: Franc Nohain. Preklad: Július Gyermek. Di
rigent: Ladislav Holoubek. Réžia : Július Gyermek a. h. Scéna: 
Ladislav Sestina. Kostýmy: Jarmila Opletalová 18. h . Hudobná 
spolupráca: Kvetoslava Holá. Účinkujú: Ev.a Malatincová- Ire
na Pnlliniová, Jozef Kond:er, Ladislav Pačaj, Karol Mareček, La
dislav Neshyba. 

LADISLAV HOLOUBEK: BACOVSKÉ ZARTY. Opera v jednom 
dejstve. Libreto a · réžia : Ladislav Holoubek. Dirigent Zdeni!k 
Bílek a Ladislav Holoubek. Scéna: Ladislav Sestina. Kostýmy: 
Jarmila Opletalová a. h. Zbormajsterka: J.f1lia Ráczová. Cho
reografia: Csaba Szekeres. Hudobná spolupráca: Kvet.ostava 
Holá. Účinkujú: Prantišek Balún, Miroslav Hájek, Stanislav 
Martiš, Eva Malatincová - Ivica Olejčeková, Lucia Ganz.ová, 
Eliška Pappová, Gabrial Szakál, Július Regec, Júlia Ačaiová 
a Katka Brunáriová a. h., zbor a balet SD v Košiciac h . Pre
mi~ra: 16. a 18. I. 1981. 

Opera Spanie lsk.a hodinka M. Ravela, kto rú d ramaturg i-<~ 
opery SD v Košiciach zaradila spolu s Bačovskými žartam i 
L. Ho loubka d o rámca spoločného operného večera, je prí
nosné z dramaturgického hľadiska hneď pre dve pr!Č in y : pre
lomila bariéru u ž dlhší ča s trva júcej prevahy roma ntick ých 
opier v re pet'toá r i košicke j o p ery a p r iniesla i obrodu žánru 
komicke j opery n a košickej scéne. Prínos našt udovania je prí
značný i pre hudobné naštudovanie , réžiu tt v n e posledn om 
rade i p re i n terpretí:lčnú zón u pätic e sólisto v. Hudobn á kon
cepcia Lad is lav.a Holo ubka je zrozumiteľná, š tý lová . jednot li
vé plochy sk la da teľových . i nštrumentačn~ch finesov zapa dli 
v interpretácii orchestra do seba nenásilne. Hudobn9 celok 
zrkad li l dôkladné štúdium Ravelovej, vôbec nie bežnej pa r
titúry . 

Réžia jú liusa Gyermeka vyplynula , p r ir.odzene, z inšpira tív
nej h ud by. Z d ielne režiséra vyšla nonša la ntná hudobná k o
média. jemn é nuansy d otvá rali v komediálnej polohe v klad 
nom slova zmysle priamo na javisku i samotní sólisti, ktorí 
boli živo u súčasťou inscenova ného d ie la . Kv inte to sólistov upú
talo n en útenou int erpretáciou stváriíovan ýc h pos táv. .Jozef 
Konder syn tetizo va l v ú lohe básn ika Gonza lvu s pevá ka a h e rca. 
Nenapodobi telné, p r itom d ivade lne únos né gagy a umeleck 9 
nadhlad sólistu patr il k jedným zo zdrojov interpretačného 
úspechu Ravelovej hudobnej komédie . V postave bí:lnkára Go-

, meza sa veľmi d o bre ·cí til' Liatl ls la v Neshyba. Evidenrn ý · bol 
·zmyse l mladého sólistu pre scénic kú lwmiku. Výrazové pros - ' 

Zá ber z inscenácie Holuul.Jko výc h Ba tuvských žartov. V popre
di zlava M. Hájek (Vavro Hudec), E. Malalincová (Zuzka) 
a F. Balúch (Ouro Lelek). Snlm k a: O. Bereš 

!ried ky volil kontrolovane, čo bo la sympa tické. J:.rta jeho p re
javu . Očividne uvoľnene, h udobne spoľahlivo stvárnil postavu 
muličia ra Ramira Karo l Mareček, ktorý tlmočil postavu pri
rodzene , v jej c hí:i ookteristickej podstí:lte . Lad islav Pačaj a de
kvátne kreova l p:ostav u hod iná ra Torquemada, na ivného, nič 
nechápajúceho manžela Conception . Tú alternovali Eva Mala 
t incová a Irena Polllnipvá . Obe možno akceptovať. Herecké 
stvárnenie Malatincovej bolo výooznejšie, Polliniová zase upúta
la vo kálnym prejavom. 

V druhe j časti operného večera zaznela celoštátn a premié 
ra ope ry šéfdirigenta košic ke j opery Lad islava Holoubka Ba
čovské žarty. 

Hudobn e operu naštudoval so sk ladateľom Zc;lenllk Bilek, 
ktorý d irigoval a j obe p remiéry. Interpretácia sa vyznačova la 
pr e hľí:idnos ťo u a logickos ťou v hudobných celkoch i jedn o tli 
vostiach . 

Réžie opery Sí:l u ja l samotn9 s kladate r a libretis ta - La
dislav Holou bek. Operí:l vo svojeJ dramat urgii poč1ta s po
merne veľkým, n o o podstatneným priesto rom pre z bor ové ko
lektívne v ýstupy. RežiJný p lán vša k na scéne ve noval len v eľmi 
má lo pozornosti dyn amick ej, ba l plastick ej kompozlcll pries
torovéh o celku, pohybu, a kc iá m. En treé p repusteného tová ren
s kého robotn lka je nesúrodou čiastočkou pôdorysu komicke j 
opery, skôr časovou orientáciou deja. 

Zivé pos ta v y bačov. Le leka a Hudca vy tvo ril! F rantišek Balún 
a Mirosla v Hájek. l ost atní s ólisti v inte nc iách predlohy od 
viedli dobré v9kony . Pekne p ripraven ý zbor zaujal sv ojím kul
tivovaným hudobným p rejavom . 

Scéna L·. Ses tinu evo kova la prírodnú scenériu lesn ej člstlnky 
háda m až priveľmi vierohodne, kým auto r ka kostýmov s.a in
š·pirovala v n ávrhoch 'šty lizovan~C!í' žen~ k ých k rojov mod r o

. tlačou. 

Opereta a muzikál v Prešove 
JACQUES OFFENBACH: KRASNA HELENA. Opereta v troch 

dejstvách. Text: Henri Meilhac a Ludovlc Halévy, úprava: Pe
ter Hacks. Hudobná redakcia: Herbert Kawan. Preklad: Kolo
man CiUl~. Réžia: Ján Silan. Dirigenti: Ján Bedl'ich a Igor 
Rusinko. Choreografia: Boris Slovák a. h. Zbormajster: Tibor 
Harakály. Scéna: Oto Sujan a. h . Kostýmy: Ľubica Jariabko
vá a. h. Účinkujú sólisti a zbor spevohry DJZ v Prešove: A. Ben
ková, H. Horváthová, S. Benko, S. Rančfk, S. Senko, C. Kapec, 
S. )enlk, N. Gerjak, J. Horký, J. Piussi, V. Timočko, E. Kuiinie
róvá, V. Leiková, D. Gerjaková, E. Jurčlková , A. Horkelová, 
M. Marciová , M. Belejová, J. Roznerová, O. Prieložnä, A. Liirin
j!lková, P. EliU, E. Prieložný, C. Mihók, ). Volčko. Premiéra: 
26. 9. 1900. (Recenzované . predstavenie zo dňa 14. I. 1981.) 

CINDY. Revuálny muzikál v dvoch častiach. Hudba: LUBO
MIR VETESKA. Libreto a texty piesni: FRANTIŠEK ZACHAR
NIK. Preklad : Olga Baginová. Réžia: Stanislav Fišer a. h . Diri
gent: Igor Rusinko. Zbormajster: Tibor Harakály. Choreografia: 
Peter Boria a. h. Scéna: Vojti!ch Stolfa a. h. Kostýmy : Katerina 
Asmusovti a. ll. účinkujú sólisti a zbor DPZ v .Prešove: A. Ben
ková, E. Kušnierová, E. Prieložný, E. Jurčlková, A. Liirlnčlková , 
V. Le!iková, E. Benl!icová, S. Benko, S. )enik, C. Kapec, V. Ti
močko, š. Rančík, A. Kolesárová, O. Prieložná, H. Horvá thová, 
J. Korpášová, J .Prieložný, S. Adler, P. Eliáš, J. Letáková , D. Ger
jaková, M. SJaminková, ). Trávničková, ). Horký, Z. Leskovec, 
M. Gerjak, J. Piussi, P. Eliáš, J. Branecký, J. Volčko, J. R,ach
val, M. Kolesár, C. Mihók, ). Obšút. Premiéra: 14. novembra 
1980. (Recenzované predstavenie z·o dňa 15. l. 1981. l , 

Divadlo Jonáší:l Záborského v Prešove ešte na začiatku sezó
ny 1980-81 uvied lo o peret u Krásna He lena J. Offenbacha a mu
zikál českýc h ,auto rov L. Vetešku a F. Zacharn!ka Cin dy . Obe 
diela, svojby tné v spevo hernom žánri , majú spoločného meno
vatera. ]e n!m dynamic ké a tvorivé scén ické pretlmočen ie 

predloh y im vlastnými a š pecifickými prostriedkami. Forma 
oboch p redstavení a r·ež i jn ií koncepcia vyluč.uje a k ú korvek 
pasivitu zo strany účinkujúci ch . Obaj,a režiséri - Já n Silan 
v Krásn ej Helene a Stanislav Fišer v Cindy - c hápali formu 
svo jich p redlôh a ko poddajný, obsahovo boha tý tvar, p ris p ô
sobivý súčasným a reálnym inscenačným požiadavkám. 

Pohľadom súčasníka dešifrova l Sila n ideu Offenbachovej k la· 
s ic keJ ope rety. je ho t' éžia pred lohu veľmi v tipne aktua lizovali:~, 
pričom nezosta la len pri vti pkovaní í:ilebo !acn9ch operetných 
e fe ktoch. Hodnoty, p re kto ré sa dodnes inscenuje Krásn a He
lena, čas nezmazal. Silan tieto hodnoty cieľavedome divá,kovi 
približi l. Orcheste r bol pevnou súčasfou hudobného predstave
nia . Napr iek niekto rým intonačným kazom d reven ých dycho
vých nás trojov vo vysokých po lohách sa oprävn en e zaslúžil 
o ús pešné predstaveni e. He lena Ho1·váthová {He lena ), Slavomír 
Benk o (Paris ], július Piussi (Men elaos], Stefan Senka (Ka l
chas l a ďalš! boli tvorivo inšpirovaní jední:ik predlohami svo
jich pos táv, jedn a k predstavou režiséra . Táto inšpirácia vy
ús tila d o zdar i lej typológie . Scéna a kost ýmy Inklin oval! k str o 
hejši em u, no význ amovo primeranému vy jadreniu myš lienky 
celej in scenácie. Choreograf Boris Slovák v Krásne j He le ne 
a_ Peter Boria. vari ešte vyhranenejšie v muzikáli Cindy, vytvo
rtl! presvedčtvé, pulzujúce c hot'eogra fické obra zy poč!tajúce 
s ce lou javis k ovo u p lochou i všetk9 m i účink ujúcim i - só lis ta 
ml, zbo rom, baletom. 

Muziká l Cind y od brnenských autorov - výborný s vojo u 
h ud bou a prostým, no Judsky krásnym námetom - sa ocitol 
nie ná hodou na p rešovskej scéne, ale vdí:lka cieľavedomej dra
ma turgii tohto divadl·a . 

Rozpráv kový námet o Po poluške ( Cindy l situoval Zachar
nl k do moderného sveta a mer ického bizn isu . Poetick ý Popoluš
kin svet a otázka pod staty ľudského šťastia s ú v librete i tex
toch piesn ! všadepr!tomné. Te n to zák ladn ý charakte r zachová
va i velmi dobrá Veteškova hudba. 

Zás luh ou režiséra Stanislaví:l Fišer<~, n o i pričinením celého 
súbo ru , i nscená cia fosforeskuje _č iastočky mozuiky súmerne 
zapada júce do sú kolia formy i obsahu muzikálu tak, že celok 
dokume ntuje zod povedné naštudovanie s velmi dobrým vý
s ledkom. Ziacl ní:l postava v inscenácii to hto m uziká lu nie je 
na javisku zabudnutá, zbytočná, nik n ie je a no nymný. Režisér 
počlta l s plnokr vným, syn tetickým p re javom každého herca
speváka. Podobný zámer s ledovala i choreografia P. Ba rlu 
v pohybe a výrazne ho podporilo i citlivé hudobné naštudova
n ie I. Rusl n ku . 

Senzi bi lná Cind y Eleny Kušnierovej vyvierala z d ucha pred 
lohy i inscenácie. Postavu šľachetné ho Holúbka vytvoril vkus
nými prostr iedkami štefan jenik.' Pozornosť si zasluhuje de
cen tný, detí:lilne p remyslený prejav Emila Prieložného v ú lohe 
Poora - otca Cindy. V charakte rist ic!{ej trojic i n ev lastne j 
matky a sestie r Cindy sa prec)stavj li Em ília )určíková , Valéria 
Lešková í:l Eva Benčicová. Gin u, morá lny protipól Cindy, vytvo · 
!'lia adekvá tnymi hereckými prostriedka m i Júlia Korpášová. 
Vladim!r Timočko zas predstavil nerozhodný a v principiálnych 
otá zkí:ich labi ln ý charakter Tonil10 Kinga. 

Kontrastné prostredie periférie amer ic kého vel' k·omesta 
a " rozp rá vková" nádhera do mu koncern ového kráľa Kinga bo
lo primeran e zvýraznené scénou V. Stolfu a kostýmami·K. Asm u -

Záber z inscenácie muzikálu Cindy. Snfmka: V. Ltchl tg sovej. DITA MARENCINOVA 

GRAMORECENZIE 
ANTONIN DVORAK: 

SYMFÚNIA č. 3 Es dur, ·Op. 10 
SYMJ!ONJA č. 4 d mol , 11p. 13 
SYMFONIA č. 5 F dur, up. 76 
'SYMFONIA ť. 6 D dur, op. 60 

SI.OVENSKA FILHARMÚNIA, diriguje 
ZDEN€K KOSLER 

© OPUS Stereo 9110 0876, 9110 0875, 
9110 0660, 9110 0588 

Za ti aľ št yri zo zam9šľané.ho a postu pne 
rea lizovaného kom ple xu DvoMkových 
symfónií dávajú viac než tušit, že pôjde 
o vzácny dokument vyrovnan ia sa zaslú
žilého umelca Zdet, ka Koš lera , práve 
cez Slovenskú filharmóniu s Dvoľákovým 
symfonickým odkazom. Pre naše prvé 
symfonické teleso, ktor é sa počas svo jej 
vyše 30-ročnej existencie, pochopiterne, 
mno ho ráz str e tlo s Dvoi'ákov9mi sym
fón iami n a pódiu pod ta ktovko u n a jroz
l!čnejších d irigentov, je veľkou školou 
ponúknu tá p r lležitosf realizova ť tento 
komplet práve s dirigentom, stojacim na 
špičke československého i európskeho 
di r igen tského u me n ia, k tomu s nadš e
ným a zasväteným znalcom česke! hud
by. 

Je zážitkom sledovať Dvoi'ákov skla
dateľský vývoj cez prizm u pohľadu jed
n e j interpretačne j o sobnosti, ktorá , a k o 
o t om máme z min u losti časté dôka zy, 
v ie sa t ak násto jčivo zasadiť o men e i 
známe či aj zabudnuté umelecké hodno
ty. j e to aj v prípade Dvo i'á kových sym
fón ii, keď jeh o posledné symfónie a h lav! 
ne "Novosvetská" zatie n i li, a kosi vyma · 
zali z h udobnej histór ie os tatné. Pritom 
skrýva jú obrovské m nožstvo h udobn ých 
ná pad ov, ich šikovné či me n e j vyda rené 
realizovan ie, rozpracovan ie, vy rovnáva
nie sa s dobovými vzormi (Wagner, 
Lisz t ), cieJavedomé h fadanie vlastného 
výrazu, d ozrieva n ie t alentu na vý ra znéí 
sk ladatelskú oso bnost. 

Práve 3. symfónia je svedectvom s!ila
dí:lteJov ho tvorivého pre lo m u. Hlavne 
tre tia - fin álna časf (symfó n ia je tro j
čusťová, au tor ·vynecháva tanečnú ča sť) 

už jednoznačne p redznamenáva vyhrane
ný osobitý tón Dvoi'ákove j hudby ako ho 
pozná me z ~alších jeho d ie l. Túto črtu 
podčiarkuje a'j nah ráv ka. Ko šler vyzclv i
hiJ je , V:lj )~~llé, , ·h,l,I.~QQIÚí . páp,a,á,y, ,) SV.(et.1.~ ú 
lnštrum en táciu. 

Stvr tá symfónia je s vedectvom, že ces

tu, k torú. autor nast úpil v predchádza
júce j s ymfónii, cestu osobitej ; česky í:l 
slovansky intonovanej hudby ešte prehl
bil. Zaujme variačná fo rma poma lej čas
t i ·- prvé va ri ácie v Dvol'ák ove j t vo r 
be -- majstro vsky zvládnutá. Interpretá
cia dôsledne podčiarkuje výbojnosť 

scherza a slávnostnosť záveru pos led
ne j časti. 

Piata symfón ia je dokladom tvor ivej 
pohody autora, ktorý zbavený finančných 
starostí na základe štipendia pre pod
po ru mladých nemajetn ých sklada teľo v, 

in tenzlvne p racuje a získava s vojimi 
kompozičnými opusmi uznanie nielen do
ma, ale aj vo s ve te. Košler majstrovsky 
s leduje úlohu sólových nástro jov i jed
notlivých nást ro jových s kup ín , aby dal 
napokon zažiariť celému orchestru v ty
p ic k y dvol'ákovsky vzle tnej, jasavej in
štrumentácii. Zvu k orchestra je plný, sý
ty, vý bo rné obsadenie dycho vých nás tro
jov dodáva na hráv ke punc do}wnalosti. 

V podobnej tvorivej pohode kompono
val Dvoi'ák aj s voju 6. symfóniu. Tridsať

deväťročný, sve t om uzná va n ý skladateľ, 

ostáva vo svoj e j tvorbe p ev n e zviazan9 
so svojou domovinou. Ľudový kolorit, 
rudovo podfa rbená bezprostrednosť, vý

raz celé h o d ie la, n o najmä š ty lizácia čes
kého Judovéh o tanca furiantu v t ret e j 
~asti s k ladby sú toho rukola pným d ô 
kazom. Zdenllk Košler pr íkladne vystihu
je náladu diela, výrazovo ťaž! z kontras 
tov lyrických, m!!kšlch úse kov a ener 
gických, zvukovo nástojčivo znejúcich 
orch est rálnych tutti. Orchester Sloven
skej filhar mónie dostal opäť možnost 
prezentovať svoje kva lity, zúroč iť s k úse
nosti v interpretácii Dvoľákovho die la 
i rutin u pri nahrávan! v štúdiu. 

Tento :čin OPUSu bude môc ť byt zaslú
žene docen en ý až po vy jden í kom pletné
ho Dvoi'ákovho symfon ického odkazu a 
dlskofil iste rád siahne po takejto uce
lenej nahrávke, ako tomu bolo v prípa 
de Brahmsov9ch symfóni! so Slovenskou 
f il harmóniou pocl taktovkou zaslúžilého 
umelca Ľudovlta Ra jtera. 

VIERA LIPPOLDOVA 



' NÁŠ ZAHRANIČNÝ HOSŤ 

Snímka : ). Linzboth 

Klavirista 
C yprien Katsaris 

kova virtuózna skladba Ban jo l . Po koncer te 23. I. 1981 
položila som umelcovi niekoľko otáZ{)k. 

Kedy ste sa začali zaoberať l túdiom h·udby? 

- Ak má človek dosiahnuť v svo jom odbore ú1·ovei'í, 
zodpoveda júc u požiadavkám do by - musí zača f v na i
útle jšom detstve . Ja som s klaví r nou hrou zač í nal vo 
veku 4 rokov. 

Neskôr ste ltudovali na parfžskom konzervatóriu. Ako 
by ste charakter izovali itúdium na tomto ústave? 

- Pri jímac ia s kúš ka , š túdium i záverečné s kúš ky sú 
nesmierne ťažké . Ext rémne ' ná roky vyžadu jú sebadisci
pllnu a maximálne vypätie vôľových vlastnost! jedinca 
i pri vysokom stupni ta lentu. V .č ase mojich š túd ii pô· 
sobilo na š kole 10 profesorov klavírne j hry .a ich asis
tenti . Tfto s o žiakmi s kladby technicky pripravu jú, ume
lecké usmernenie .a rady udelu je profesor. 

Vašou profesorkou bola Monique de la Bruchollerie, 
ktorú ellle máme v dobrej pamä ti z jej početných kon 
certných vystúpení. V čom vidfte jej najväčllf prínos p•re 
vM umelecký rast? 

- Nakoľko bola v')ikonnou koncertnou umelkyt1ou , ma
la vera umeleckýc h skúsenost! a · tie s<~ potom, pocho
piteľne, odzrkadľujú v je j inte rp retačných pokynoch. 
Na jcennejšf pr !nos pre seba vidím v tom, že mi dala 
s lobodu v preja ve : byť sebou samým - osobnosťou. 

Vaše iltúdium bolo zavŕlené udelením prvei ceny v hre 
na klavh•i i v koncertnej hre. Aké ďalšie úspechy ste 
dosiahli? 

- V roku 1970 na Cajkovského súťaži v Moskve som 
z!skal mimoriadne uznanie. V roku 1972 stal som sa lau
reátom Medziná rodnej súťaže belgicke j krá ľovnej Alžbe
ty a zlska l so m cenu Alexa cle Vriesa. O dva roky ne· 
skôr to bola p rvá cena v súťaži GyOrg ya Cziff ru. V roku 
1977 - a ko viete - st.al som sa v Bra t is lave laureá tom 
Medzinár odnej t ribúny mladýc h interpretov [ MTMI) a 
odvtedy sa sem vždy rád vracia m. 

Ako sa vám hralo so Slovenským komorným orches
trom? 

Mimoria dne ocei\ujem osobnost Bohdana Wa r cha
la a vysoké ume lecké kvality jeho súboru. Spoluprá · 
ca s nimi bola výborná . 

Otváracím predstavením na tohtoročných Salzburských 
slávnostných hrách ( 26. VII. 1981) bude Verdiho Fal· 
staf v novom hudobnom i režijnom naštudovaní Herber
ta von Karajana. Titulnú postavu vytvorí Giuseppe Tad
dei. V rámci 29 operných predstavení festivalu budú 
ďalej uvádzané Offenbachove Hoffmannove rozprávky, 
Mo-zartove opery únos zo Serailu a Carovná flauta, 
Straussova AI'iadna na Naxe. Medzi významné operné 
udalosti bude patri!' svetová premiéra opery "B-aal" 
Friedricha Cerhu (7. VIII.) , skomponovaná podla predlo· 
hy n. Brechta. Hudo,bné dielo naštuduje Christoph von 
Oohnányi, 1·éžiu bude mať Otto Schenk, výpravu navrhne 
Rolf Langenfass. Titulnú postavu vytvorí Leo Adam. 
Holanďan gróf Unico Wilhelm von Wassen.aar-Obdam 

( 1692- 1766) je autorom šiestich, doteraz talianskemu 
skladateľovi G. Per~ole~u ( 1710- 1736) priplsovaných 
"Concerli Armonlci' , ktoré dodnes hrajú početné komor
né orchestre. Utrechtský hudobný vedec dr. Albert Dun
nik objavil pri bádani v grtifskom rodinnom arcltive ru
kopis, ktorý nepripúšťa nijaké pochybnosti o pravom 
pôvodcovi diela . Gróf Wassenaar bol doteraz neznámy 
v dejinách hudby. 

Po vzore celého radu poľských vidieckych operných 
scén uviedli nedávno aj na javisku Veľkého divadla vo 
Varllave málo známu operu Paria ( 1869) od Stanislawa 
Moniuszku. Dielo, nehrané vo Varllave od roku 1917, 
naštudoval hudobne známy dirigent Antoni Wicherek. 
Po premiére ožili opäť diskusie okolo tejto Moniuszkovej 
opery, patriacej síce medzi jeho tzv. "veľké" opery, 
avllak - na rozdiel od Halky, Hrabiny a Strašného dvo· 
ra - nemá domáci pofs.ký ná met. 

Azerbajdžanský skladater Kara Karajev spolu so svo· 
jlm synom Faradom skomponovali symfóniu, ktorú veno
vali pamiatke velké ho španielskeho maliara Francisca 
Goyu. Obaja sú tiež autormi hudby k filmu Goya, · ktorý 
natočili pred časom v kooprodukc ii ZSSR - NDR. Ich 
nové trojčasťové dielo využfva súčasné hudobné pro. 
striedky llpanielskeho folklóru. 

S veJkýn1 úspechom sa skončilo prvé hosťovanie súbo
l'U Komickej opery z Berlina v Leningrade. Na scéne 
Kirovovho divadla tu uviedli Felsensteinovu inscenáciu 
Offenbachovho Modrofúza a Herzovu inscenáciu Pucci-

A čo by ste nám povedali o spolupráci s primabalerí· nlho opery Madame Butterfly. 
nou parížskej opery? Začiatkom tohto roku začal v Moskve pracovať nový 

- Nicole Pon toiseová je hviezda prve j ve lkosti. Vy- divadelný kolekUv - moskovský Komorný balet. feho 
tvorili sme spolu duo, za ložené na princípe komornej hry zakladateJom a súčasne hlavným choreografom je Sta-
a rovnocennosti oboch partnerov . Nebolo to v nija kom nislav Vlasov, predtým sólista Ve lkého divadla, neskôr 
prfpade sprevádzanie tanca. Hudbu sme vyberali spo- choreograf Muskoncertu, autor radu baletných člsiel 
!očne a c horeog ra f ia je j pohybov')ich kreácii vychádzala a je ho vynikajúci tanečník. Tu vytvoril aj znamenitú ba· 

I<to raz počul hra ť Cypriena Katsarisu, ne môže po- z ducha hudby, reš pe ktu júc je j záko nitosti ....:.. či to už letnú inscenáciu Ráno, deň, večer na základe ktorei mu 
pri eť, že ide o umelca výnimoľ- ných kvalit. Tento špič· bol Chopin, Skriabtn alebo Mozartove Variá cie ("Ah , ponúkli vytvoriť nový samostatný ba letný súbor. Svoju 
kov ý r e pr ezenta nt m ladej gen e rácie r ob! česť francúz- vo us d i ra i - je" l . prv(I baletnú inscenáciu venoval nový súbor XXVI. zjaz-
s ke j k lavírne j škole s jej typickými zna kmi: bril<~ nciou .:d.:u:....::..K:.::S...:S.:Z:.:.·--------------------
a fahkosťou pasáž!, oktáv i s kokov, ale na jmä mimoriad · Počula som, že tiež komponujete. Medzinárodná nadácia Mozarteum v spolupráci s mes-
ne KÚltivovaným a d ife re ncova n ým tónovým spe ktrom. ta mi Augsburg, Salzburg a Viedeň vydáva kompletné die· 

- Polda ľ mt to čas dovo!L Nedl\vno som na p!sal Cy Mú schopnos ť i n ter pre tova ť d ie lo v pr ia m ideé. lne j po- - lo Wolfganga Amadea Mozarta . Vydávanie, začaté v ro-
dobe s vyst il! nuUm jeho vnútom e j 'pravdy a výpovede , perskú r~ps(Jd iu in!pi ro~anú .pies r]a mi gréck~ho ostro- ku 1955, obsahuje doteraz 91 zväzkov. Plánovaných je 
ktorú pretlmoči bez ·zvyš ku. Pritom jeho skromné vy· v~ , z kto t ého poj:: hadza Ju mo]l rod.lč lfl . V, doh l a,~l ne J bP: 120 zväzkov. Ku každému zväzku je vydaná krltická 
s'tu·povanie · z!sktrva IU Lt všade ' s ympa't!e . Ako vt·eme, ·i· ov ,, ·. du(:nostJ. má sa. ol:l] !!_Y l ť 1'\{J, i trb.LI.. J~ l gr.l).monabr~vka. ,. "Spréva. · ~ 
Mos kve na Čajkovského ·súťaži bol miláčikom obecenstva. · .::.::.:____; ____________________ _ 
Veľkou prednosťou je štýlovosť je ho hry. Keď sme po- Okrem doterajlfch v.allich nahrévok pre firmy Tele- Svédsky dirigent maďarského pôvodu Carl von Ga-

funken, EMI, Decca nahrali ste s Leon.a rdom Bern ste•·. raguly oslávi' l v novembri· m r svot·e 80 narodeniny čuli je ho poda nie Hayd novho Kfa vírneho koncertu D dur · · · · 
obdivoval i sme a ko vedel s kro tif vše tok v sebe d rie ma- n•om Stravinského Svadbu, ktorú zaznamenala a j televí- Bol uznávaným interpretom predovšetkým diel Jeana 
júc i potenciá l a obmedziť výrazové prostriedk y v zhode zia. Natočili o vás i dva filmy, ktoré by s me i u nás Sibeliusa. Po dlhé roky úzko spolupracoval s Drážďan-
s cha rakterom sklad by tohto obdobia ·, a kým! úspornými radi videli na obrazovke. Aké sú valle ď.allie pracovné s kou filharmóniou, s ktorou realizoval i viacero gramo· 
dyna mic kým i prostr iedkami lu pra cova l, ako jemne mo- plány? na hrávok. 

delova l frázy i výstavbu celého die la v jeho krehkej 
dokona losti. Pritom s me vychutnáva li krá snu tónovú vy· 
váženosť medzi zvukom Pet ro fa , na ktoro m hra l a spre 
vádza júcim SKO, ktorý hral vo vynikajúcej forme. Bol to 
požitok pre zna lcov i la ikov, kto r! boli oča renf na jmä 
prldavkorn vyrážaj úc im dyc h i odborn fkovi (Go ttscha l-

- Okr em iného mám nahráva ť v Berline Chopinove 
va lčl ky a v le te koncer tne uvediem pravde podobne Lisz
ta s Filadelfs kým orc hestrom a d irigentom E. Grma n
dym, 

Zhová rala sa: VIERA NEUMANOVA 

l 
\ 

J bi ujú ci Ernst Hermann Meyer 
N~ sklon ku minu lého rok u (na r. 8. 12. 1905 ) do.zil 

sa 75 rokov s klada te r, hudobný vedec a kul t(trny poli
tik . Ernst Herma nn Meyer. Ten to všestranne vzdela ný, 
ku ltúrne rozhľaden')i skladate ľ , za u jlma vedúce miesto 
medz i sk ladateľmi NDR. I< jeho učiteľom kompoz!cie 
pa tri li i Hans Eis ler n Paul Hinde mith, huclobno-vedecké 
vzdelanie nado budol v Berline a v Heidelberg u u ). Wo\
ťu, A. Scheringa, F. Blumebo, E. v. Hornbos tela, C. Sa ch
su a H. Besse lerll. Od koncu dvads ia tych rokov bol zvia 
zaný s pr ogreslvnym i t·o botnfc kymi silami, svojimi kom
pozic ia m i i hud obnými kritikami stá l iasne mt s trane 
pokroku, preto musel v r. 1933 emigrova ť do Anglicka . 
Ro ku 1949 sa vr acia späť a pôsob[ na Humboldtovej un i
verzite v Ber line, je čl enom Nemeckej akadémie ume
Oill a ú stredné ho výbo ru Zväzu ne meckýcl1 sklada te ľov 
a muzikológov. 

E. H. Meyer svo jou sk lada teľskou, pu bl i k<1 Čnou a pe
dagogiclmu č innosťo u podstatne prispe l k vývoj u socia
llstickej hudobnej lwltúry v ND R. ]e ho rea lis tické kom
pozície svecl~i a o r ozvinutom hudobnom talen te. Ve ľký 
úspech ma li jeho ka ntáty a o ra tóriá , v piest1ovýc h kom
pozlc iác h sa prejav uje ako jemne clt iaci lyrik. Všetky 
jeho sk ladby sú v na jhlbšom zmysle s lova zasvätené 
Ideám socia lizmu a za tieto Idey stále boju je i perom 
v početných š túdiách El novinovýc h č lánkoch. v rok u 
1979 mu vyš li v Be r line knižne vlastné s pomienky, roz
hovory a kom enlúre pod ti tu lom "Kont raste - Kon
fl ik te" , kôe sa ta kto vyznáva : " ... ako su s tane s oc ialis
t icky sk lada te ľ métjst rom ? K ma jstrovstvu n eocl luči telne 
pa tl'l to, že sk l adateľ umelecky pt·etvára vlastné zážitky 
na časť sjJO ločen ského dianill . . . Tvorbe sa nemožno na
učiť len s túd iorn kontr apunktu. Form uje sa vzá jomným 
sl re ta ním so s po ločenským i uda losťami fi problémami . .. 
to [llu tí hlav ne o sk ladatBľOC il Iwšej epochy - epochy 
t·evolu;:ného pr etvl\ ra n!a sveta . Bez hlboké ho preživan ia 
ve lkýc h premien soviets keho štá tu , bez obrovs kých spo
l učenských zmien v rokoch 1945-75, bez nega lfvn eho 
zúžitku z Chi le, či v eľkých pozitivnych zážitk<lv zo s po· 
l uč en ských pr emien NDR viem s i dnes a tu, kde pa tr ím, 
len ťažko preds lttv!ť mo ju s ldada te fskú výpoveď .. . bo j 
socia lis tu, a k tl vny zás to j č lov e l< o mo jej doby je neroz
lu čn á, integrova ná čas ť miía samól10 , tak a ko mnohých 
mo jich kolegov u súd ruhov". 

Z v eľkého sk la da te ľs kého odkazu Erns ta Her ma nna 
Meyer.a , k tor ý je nášmu poslucháčov i , žia ľ, pom et•ne má 
lo zná my, spomel\me aspol\ operu Reite r der Nacht, 
5 sl áčikov')ic h kvartet, z množstva vokáln e j hud by, kan 
tá t a voká lno-symfonických die l Ma nsfelder Oratorium, 
Der Flug der Taube, Des Sieges Gew issheit, symfónie 
él ko ncertanlné s kladby, v nepos lednom rade vyše 50 . 
piesn! pre deti a 5 detskýc h ka ntá t i ra d inštrumentá l-

nych detskýc h sk ladbičiek. - ier-

Po Viedenskej štátnej opere uviedla Verdiho operu 
Atilla tiež o.pera v ZUrichu. Réžiu mal a výpravu navr· 
hol Filippo Sanjust, hudobne dielo naštudova l Nello 
Sonti. PrP.miéra bola 31. januára . 

Gruzínsky dirigent D~ansug Kachidze, v poslednom 
období častý hosť Slovenskej filharmónie, naštudoval 
pohostinsky v decembri na javisku Veľkého divadla vo 
Varšave Pucciniho Bohému. Scénu .a réžiu mal Ladis lav 
štros z Pra hy. 

V maďarskom meste Kecskeméte pracuje hudobno-pe
dagogický inštitút Zoltána Kodálya, ktorý sa stará o li· 
l'enle skla dateľovho odkazu. Osobitou formou seminárov, 
domácich a medzinárodných konzultácií propaguje Ko
dályove inlonačné metódy a jeho umelecké názo r y. Je . 
to významný čin . maďarskej vlády, že v krásnom pro
s tredi zachraňuje odkaz tohto umelca, širi systema ticky 
jeho názory a združuje v týchto objektucll na jrozma ni· 
tejlHch zá ujemcov o jeho hudbu. Škoda, že podobnú bo· 
ha tú činnosť nevyvija u nás v t akej miere inlltitút L. fa
náčka. 

Vysoká hudobná škola v Grazi vyda la zborník, v kto
rom je publikov·aný prlhovor nového rektora llkoly p·rof. 
O. Kolleritscha. Menovaný sa tu venuje .otázke vnim·a
nia a hodnotenia hudby a súčasného hudobného vedo
mia. Príhovor zdôrazňuje viacdimenzionálnu funkciu 
hudby. 

Viedenské medzinárodné baletné slávnosti nazvané 
"Tanec '82" sa uskutočnia v dňoch 14. Il. - 3. III. 1982. 
Preastaví sa na nich viacero prominentných zahranič· 
ných súborov, m. i. tiež ~ánsky Kráľovský balet, holand
ský Dans Theater z Haagu, newyorský Tw yla Tharp 
Da nce Founda tion, súbor Pina B·auscha z Wupperta lu a 
iné . Okrem zahraničných s úborov budú v rámci festi 
valu uvedené n a scéne Viedenskej lltátne j ope1•y tiež do
máce baletné inscenácie: Labutie jazero (Petipa, Ivanov, 
Nure jev) , Spiaca krásavica (Petlpa , Nurejev), )ozefovská 
legenda (Neumeier) , Styri temperamenty (Ba lanchinel 
a Valčik ľúbostných piesni ( Balanchine ). 

Veľké div·adlo v Moskve prijalo pozvanie milánskej 
Scaly na pohostinské vystúpenie v Taliansk~ v rámc! 
pripravované ho cyklu opier M. Musorgského pri p·rile
žitosli 100. výročia skladatefovej smrti. 

Svetozná my bachovský interpret a dirigent Karl Rich· 
ter zomrel náhle 15. II. vo veku 55 rokov. Niekoľkokrát 
hosťoval a j v t eskoslovensku. 

Dot~raz neznámu partitúru Dmitrija šostakovič-a obia: 
vír dirigent Gennadij Roždestvenskij v Leningrade. Par· 
titúra sa našla v leningra dskom Malom divadle a podfa 
ftdajov Roždestvenského šostakovič napísal toto, doteraz 
nezná me dielo, v bývalom Petrohrade počas svojho š tú· 
dia na tamojšom konzerva tóriu. Sostakovič začal svoje 
štúdiá v Petrohrade vo veku 13 rokov. Svetoznámy diri
gent plá nuje uviesť novoobjavené Sostakovičovo dielo 
v Leningrade pri priležitostí nedožitých 75. na rodenín 
sklad a tela. 
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TVORBA 
IVAN PARIK: 

VIDENÉ ZBLÍZKA 
NAD JAZEROM -
hudba k básni Malii Haľamovej. 

Zamýšľajúc sa nucl touto sklad bou , pre
miérovo uvedenou v · rámci minuloroč 
ného Týždf1a novej slovenskej hudobnej 
.tvorby, neustále sa mi ozýva jú z vedo
mia ďalšie a ďa lšie autorove ko mpoz!cie, 
ktoré svojim druhovým a žá!J.rovým za 
radenfm priná ležia do okruhu komornej 
tvorby. Všetky - a nie je ich málo -
!Javoria ja snou, jednoznačnou rečo u, da
nou pevným rukopisom, osobitým cha
rakterom. Neburcu jú , nevyzývajú, pros
te plynú vo svojej cizelérskej drobno
kres~e. V presvedčenf, že na malej plo
che možno vyjadriť skuto~ne dosť. A s i
la ich komornos tl sfdll ešte ďale j, a ko 
dokážu určiť popisové de fin íc ie. Kdesi 
v hlbke jasnozrivého vnútra poetiky, s 
množstvom od t.ieľ\ov a s pôsobov v schop
nosti vy jad riť sa. Prehovoriť komorne -
ozvať sa clo imaginárneho priestoru šty
roch s tien. Nevynútiť, a le zanechať vlnu 
meditácie, m lča nlivého doznievania. 

P.ar!kovo pos ledné d ielo je kompozícia 
so svietiel )_{ ujúcou hladinou krehkej, ak
vare lovej priezračnosti. La konic ká , kon
c!zna. Zdá sa, že te n to "hudobný komen 
tár" k poézii, k básni Maši Haľamove j 
neprovokuje ďalšie ver bá lne rozv!jania. 
Pre konáva vo svo jej priam ne uchoplter
nej krotkej komornosti. 

Hovorené, t•ec ltov.ané s lovo .a hudba, 
pevne zomknuté do celku, novej formá
cie. jeden nie práve z najbežnejš!ch spô
sobov zlúčenia, presadenia slova do h u
dobného procesu. Azd.a 1· v i\om vykl!či li 
hlasy nesúh la su, s neochotou pri ja ť jed
ným dychom obe jedn o_t ky do komplexu 
kompozfc le. Ak vyslov iť •obha jobu, je 1'\ou 
skladba sama, s odvljajúcim sa originál 
nym priebehom vo svo jej jednotnosti. 

V inšpiračnom t ka nive Par!kovej hud
by sú !stou, nepopleratelnou silou spä
té i ďa lšie zóny umenia. Literárne, vý
tvarné st imuly sublimujú clo jeho hudob
ného výraziva , pt·epožičiavajú mu svoje 
rozmery, j edin ečnú, osobitú príchuť, vi
zuá lnu a emocionálnu ~rtu. V tomto prí
pade je p r imá rne ,.viditeľná" poézia· Hq
lamovej. Literárny ú tvar s presy_edčivos
!ou krehkej Impresie. Prežite j, p recíte
ilej. V jej nálndovom, melodickom a r yt

'ultckom pozaclf tkvie impulz, pojiv-o; ko
rešpondujúce s Par íkovým umeleckým 
naturelom. Slovný celok, miniatúmy, la 
pidárny , s pádnosťo u prvkov, pojmov, 
postihu júci vo svoje j lyrickej š írke ne
ohraničujúce priestory. Pr iamo z neho 
vyrástl a hudba, oživil a v iíom da lš ie ro
viny, presunula ho k novozažite j zmys
lovosti. Ťažko ju klasi fi k ovať len ako 
komentár, pa ra lelu k verbá lne j l!n ii. je 
skôr umocJ1ovatelom, vnára júcim sa a 
vyras ta júcim pri amo z jadra vypovedané 
ho, v inej sémantic kej kategórii. 

Hudobný proces kompozície, ťa žiaci z 
nepreexponovoneľ motivicke j zák ladne 
nedosa huje ambltus so širokým rozl<mi
tom. Zdan livo pôsob! stat ic ky, v bezkon 
flik tovom, vyrovnanom na predovaní. Vnú
tome je však vlacvrs te vný, vypracovaný 
priam s titračnou dômyse lnosťou a lo 
gikou v rozvlnenej pulzácli jednak v 
zložkách horizontálno-ver t ikálnej, jedna k 
vo sfére metricko-rytmickej. Prvým z 
frekventovaných k rokov v melodickej ro
vine je sekundový postup ( zaklučuje v 
sebe oný statický mlkropohyb), na k to
rý odpoveďou sú figurácie s va lne jš ím 
intervalovým rozptylom (k ine tický pr 
vok]. Obe z diametrálnych pozíc i! sme-

"- rujú do a kordových zádrž! (moment u
vofnenia), akéhosi stmelovacieho fa reb
ného prvku. Na toto d ianie , je úzko na
pojené metro-rytmická hodnotovosť so 
širokým diapazónom variačných a per
mutačných posunov .a zmien. 

Slovo, verbálny prvok v komplexe pro
cesu reprezentu je ďa lšiu jednotku ; za
kľuču je .a o tvára hudobné frázy, pointuje 
ich zmyslové smerovania, tie zas novo
ozmyseh1ujú jeho pojmové obrysy. Ne 
odpoveda jú s l vša k v púhom vzájomnom 
ilustračno -poplsnom dialógu, splývajú a 
prehodnocu jú sa v spriaznených vzduš
nopoetických dotykoch. 

Básml, poetická impresia sama osebe 
má vofnú, pr iebehovú formu . Vstupujúc 
do hudobného pretlmočenia priberá novú 
kontúrovaciu l!niu , k torá vy plýva z ce
lokompozičného rozvrhu. Ten nesl ed u je 
striktne vymedzené zákonitosti - reš
pektu je prvotnú formu literárne ho cel
ku- do vofn ého pri ebehu zapá ja návro 
tovo-repr!zové momenty. 

úalšou osobitou c harakteristikou kom
poz!cie .je je j inš trumentálno-farebná 
zložka. S láčikovú (kvarteto] a dychovú 
(kvinteto] sekciu doplf'la k lav!r: z tejto 
konštanty tlpari\tu autor dávkuje a mo
delu je neobyčajne plastické , decentne 
kolorované fa rebné obrazce, p lochy. Ná 
strojové konštelácie v priebehu celej 
skladby variujú a ko mbinujú, rozpres
ťierajťl a zlievajú sa v kontinuitnom po
hybe posúva nia fa re bnýc h ť-ažísk. Pod
miei1 ujú a evoku jú ďa lš! , v Paríkovej hucl ; 
be pr!tomný a nezanedbate ľný - vizuál
ny rozmer. L. SUSTYKEVI.COVA 

O sebe a svojej generácii hovorí 
Okrem za in teresovane jšieho postoja 

pracovni kov p rfslušných inštitúc i! pr i 
p rfprave koncer tných podujat! (sem pa t
r l a j zabezpečenie u úddba kvalitných 
nástrojov], by hádam našej generačne j 
vlne prospe l užšl styk a spolupráca s 
umelcami iných od borov [výtva rníkov , 
spisovate rov, hercov). V minulost i po· 
z náme celé pekné obdobia spolupráce 
nap1·. výtvarn!kov u spisova teľov. Zdá sa 
mi, že h udobníc i, najmä interpret i, sú 
dnes 11 koby lzolovan! od umelcov z iných 
o blast! a naopak. Vítané by boli rozličné 
11kcie, st retn ut ia a d iskus ie nielen m e 
dzi sebou navzájom, ale aj umelecké 
programy pre ve rej nqst. 

V akej súl:asnej umeleckej kondícii sa 
nachádza te a ako hodnotlte svoje uplat
nenie v koncertnom iivote? 

- Umelecká kond!cia interpreta je do 
značnej miery určená významnejšími só
listickým! vys túpeniami zu posledné ob
dobie. U Illl1a to hol to hto roku celove
černý recitál v bratis la vskom Primaciál
nom paláci a dve vystúpenia s koš ickou 
filharmóniou za dirigovania mladého ta 
lianskeho d irigenta Bruna Aprea. Ots.rem 
toho som absolvova la niekoľko polo re
citálov a r eci tá lov, a nahráva nie v roz
hlase. Co sa týka vyťaženia interpreta , 
je to a kýsi stred - a n( celkom málo, 
a le an! vera. 

Umelec ká kond!cia a up latne nie v kon
certnom živote dosť úzko spolu súvisia. 

Človek si ju buduje .a súčasne overu je 
vystupovaním pred verejnosťou . Aj kec~ 
to nemusf p lati ť pre každého a nemusí 
ani existovať priama úmera medzi s tup
ii9m ume leckej kondlcie a počtom kon
certných pr !ležitostl, p redsa umelec ras
t ie predovšetkým na nich. Dokonale jšie 
pritom spoznáva siln ejšie l s labšie s trán
ky svo jej umeleckej a psychicke j indivi
dua lity. Sporad ické koncertovanie býva 
s prevádzané vedom!m nedostatočného vy
užitia a neúp lného zmobilizovania schop-

Tatiana 
Lenková 
ností a rezerv, c hýba plný pocit realizá
cie a vyžitia sa v koncer tovaní. 

Co by ste odporúčali pre väčšie uplat
nenie vašej generačnej vlny? 

- Da lo by sa odpovedať jednou veto u : 
Dať č!m viac možnos t! a priestoru pre 
koncertovanie. Viem, že to nie je jedno
duché, lebo u nás je pomern e dosť kon
certných kl aviristov a aj sp,ontánny zá
u jem o takzvanú vážnu hud bu u nťts na 
Slovensku nie je dos t·aču júci. Ka ždý z 
vlastnej skúsenosti vie, a ko rozdie lne sa 
v našic h mestách a mestečkách interpre
tovi pred poslucháčmi hrá . Nie kde na 
ozaj hrá s potešen!m, lebo c!ti, že tí, 
čo ho počúvajú, prišli za hud bou, za ume
leckým zážitkom. Inde mu tento pocit 
chýba. jeden umelec na to rea guje ci t
livejšie , iný menej, ale dovol!m si tvrdiť, 
že to rozhodne nic je inš pirujúce . A in
š pirácia, hoci sa nedá objedna ť a hoci 
sa n iekedy na i'lu zbytočne čaká, je tým 
najkra jš!m, najvzácne jš!m pomocn!kom a 
spolutvorcom p ri výkone. , 

Ako by sa podľa vás mala uplatniť 
mladli generácia klaviristov pri prehlbo
vaní socialistickej kultúry? 

- Mysllm s i, že v našej generácii [as i 
do 35 rokov) sú viace ri tak!, k tor! nie
len c hcú hrať, a le sú a j viac než repro
dukčn! k lavir is ti - majú svojou hrou 
a j čo povedať. To je koniec-koncov ich 
poslanie a Ich ,.p racovná nápli'l'' . Aby tá
to náph'\ moh la byt uskutočnená, sú 1}!1 
to po trebné optimálne podmienky. Keď
že pripravenosť poslucháča vnímať váž
nu hudbu nie je u nás všade na pa trič
nej úrovni, mus! mat inte r pret na zre
teli, že do určitej miery posluchá~a po
stupne vychováva sám . PretQ si, žiaľ, ne
môže napriklad dovo li ť predniesť všade 
o bsahovo náročnejšiu skladbu, a j keby 
sám vermi chcel. Väčšmi pribl!ži ť slov
ným pre javom poslucháčom hrané d iela, 
pripadne s-a vyznať zo vztahu k nim, cit
livo a pritom vecne, t iež môže koncertné 
vystúpenie t rochu oživiť čl s pr !s tupn iL 

Hla vná úloha klavi ristov našej gene
rácie je p rostá: študovať a propagovať 
hod no tné diela kl!!VImej lite ratú ry sve
tove j, česke j a s lovenskej s poctivým 
pr!stupom ozajstného ume lca. Za samo
zrejmú súčasť umeleckej práce považu
jem štúdium domá cej tvo rby. Za seba 
môžem povedať, že to pokladám za na1· 
pl'irodzenejšiu vec, za niečo také, a ko 
keď denne hovor!m slovensky č i denne 
čítam kn ihy a novin y v rod nej reči. 

(Red. l 

JOZEF ZOMB - zabudnutý košický hudobník 
Putom, č.o v minulom roku uplynulo 130 rokov od smrti Vieme, že Jozef Zomb mal predpoklady pr~ zastávané _funk-

( 2. 11. 1850 l Jozefa Zom, ba, pripomíname si v polovici marca cie. BoJ nielen dobrým organistom, klaviristom; hushst·om, 
tohto roku 190 rokov od jeho narodenia (18. III. 1791). Prečo klarinetistom, spevákom, ale preukázal ·aj solldne vedomosti 
vlastne ·obraciame pozornosť na toto jubileum a prečo práve z oblasti hudobnej teórie. Okrem prajného rodinného prostre-
na tohto hudobnlka, meno ktorého je ~irokej verejnosti Jen dia, iipecializovaného hudobného a gymnaziálneho. v:~:delania, 
málo známe alebo ho dokonca prevažná väčiina čitatefov vô- · si J. Zomb rozvíjal svo je praktické hudobné znalosh ako plat
bec nepozná. Jozef zdhili je "jedriým ž ' radu tiv. Kleinn1'éist rov , ·· " ný "l!len cirkevného zboru kuiíické ho dl1mu. Najprv pôsobil ak~ 
ktorých význam sa neopodstatnene podceňoval . Ak totiž obíde- súkromný učiteľ hudby a skladateľ. V •·oku .1837 bol dosa~eny 
me ·dneF Už prekonanl! (faktami· ·jedn:označne vyvrátené, a vlak do funk<ci"e pedagóga Hudobnej - iikoly v Koi1ciach ;- toto miesto.. 
donedávna s obrubou roziirované] názory o úplnej periférnosti zastávaJ až do smrti. 
hudobnej kultúry Slovenska v obdob( klasicizmu, musíme pri
znať, že práve kategória t zv. Kleinmeistrov vytvárala ono !li
roké podhubie hudobného života nalHch miest, mestečiek a de
din, ktoré potom priamo alebo sprostredkovane profilovali 
a modelovali vedúce osobnosti tvorivých a reprodukčných hu
dobníkov. A práve preto si myslím, že je prinajmenej naiou 
povinnosťou zoznamovať verejnosť s tými z tzv. Kleinmeistrov, 
ktorl sa výrazne a obvykle vefmi mnohostranne angažovali 
v prospech hudobného diania svojej doby z tradlci( a zákla
dov ktorej vyrástol aj náš súčasný hudobný život. 

Jozef Zomb, koiilcký rodák, pnchádzal zo liiroko rozvetvenej 
hudobnickej rodiny, ktorej členovia po niekoľko generácil zve
lad'ovali hudobnú kultúru naliej východoslovenske j metropoly. 
Okrem Frantiilka Xavera Zomba (pat r il začiatkom 19. storočia 
k vedúcim osobnostiam hudobné ho života Koli!c) to bol prá
ve Jozef Zomb, ktorý sa predsa, i keď nie v t·akej miere ako 
jeho starší brat, zapísal do k.ošickej hudobnej histórie 30-tych 
a 40-tych rokqv 19. storočia. 

BRAT ARTHURA NIKISCHA 
POCHOVANY V JURE 

PRI BRATISLAVE 

JE 

O slávnom dirigen tovi Arthurovi Ni
kischovi som pri prfležitostl jeho 125. 
narodenfn napísal minulý rok článok 
(HZ 1980, č. 19). Až potom som s a ná
hodou dozvedel, že tento článok posla
la do Viedne, vnučke dirigentovho bra- , 
t·a, je j príbuzná E. Zahlbruckner.ová, ži -
júca v Jure pri Bratislave. Takto som 
objavil pozoruhodnú skuto čnosť, že star-
sí bra t Arthura Nikischa, Viktor C. Ni 
kisch (1851- 19061 je pochovaný v Ju-
re. Bol technickým spt•ávcom v morav
skej obci Rohatec (okr. Hodonín) a ako 
vieme, .pochádzal z Moravy i otec diri-

Jozef Zomb maJ .zásluhy aj na budova ni koilického divadla. 
Mimo organizačnej činnosti obohatil jeho repertoár aj ako 
skladater. Napísal hudbu k dvom spevohrám. V roku 1835 
'k hre Adama Lánga " Ma tyás Diák" a k hre Charlotty Birch
Pfeifferovej " Walpurglsnacht". Ako komponista sa venoval tiež 
chrámovej (omlia, žalm, ofertórium] a klavírnej tvorbe. Zom
bove klavírne diela z rokov 1820- 1830 vydal jeho žiak štefan 
Fáy v dvoch zoliitoch Régi Magyar zene Gyongei. · 

Takýto )e stručný výpočet faktografie, týkajúcej sa koiic
kého skladateľ.a, výkonného hudobníka, pedagóga a organizá
tora hudobného života Koliic prvej polovice 19. storočia -
Jozefa Zomba. Nemáme v úmysle glorifikovať, Jen kriticky 
prehodnotiť význam a adekvátne reálnej miere zásluh zaradiť 
Jozefa Zomba - ako jedné ho z mnohých t-zv. Kleinmeistrov -
do ko ntextu hudobných dejln Slovenska. 

DARINA MÚDRA 
~ 

Ienke v Trenčtlskych Tepliciacjl. Tam 
sa zozná mil dôstojník Fridrich Zahl
br uckner z Jura pri Bratislave s jeho 
dcérou Rudolflnou, pozval celú rodinu 
na letovanie du Jura a roku 1900 sa s 
dcé rou Viktora Nikischa oženil. Je ho 

genta A. Nikischa . V roku 1898 bol diri- Náhmbný kameň v. C. Nikischa v Jure . 
gentov brat so svojou rodinou na dovo- Sn!mka: arc hív auto ra 

hra l, le kár August Zahlbruckner z Jura 
si vz.al za ma nželku ďalšiu dcéru Ni
kischovcov - Vilhe)mlnu. V roku 1904 
sa Viktor C, Nikisch po penzionovani 
presťahoval s manže lkou do Jura, kde 
30. novembra 1908 zomrel. Je pochovaný 
pri staroin gotickom kostole v hornom 
predmestí Jura. Podľa zápisov jeho za ťa 

Fridricha Zahlbruckn era, bol Viktor C. 
Nikisch " ... unikátom láskavosti, solíd
nosti a sčítanosti ... " Pravdepodobnosť,· 

že Arthur Nikisch bol roku 1906 prítom
ný na pohrebe jeho bra ta, je veľká. 

GABRIEL DUŠINSKÝ 

Krajská knižnica v Košiciach vyda
la minulý rok pri priležitostí 295. vý
ročia narodenia a 230. výročia úmr
tia J. S. Bacha odporúčajúcu biblio
gr:afiu kníh, hudobnín a gramopla tni, 
ktoré sú vo fondoch . jej hudobného 
oddele nia. Bibliografiu zostavila Jana 
Amrichová. Po životopise a tvor be 
J. S. Bacha nasledpje 98 záznamov 
rozdelených do dvanástich tematic
kých skupín. Bibliografiu uzatvára 
predmetovo-interpretačný register a 
metodické ppznámky. Výslovne s-a u
vádza, že gramoplatne, hudobniny a 
knihy sl možno vypožičať na hudob
nom oddeleni KK v Koiiiclach. 
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Novoobjavené rukopisy 
Viliama Figuša - Bystrého 

druhej s kupine rukopisov sú F i g u šuw~ 
ha rmon izác ie p iesní A. H. Kri;méyy lw 
Hojže, Bože, janka Ma tušku Nad Ta trou 
sa blýska -a Sama Tomášika Hej, Slová · 
ci pre miešaný zbor. 

Osobnosťou Viliama F'ig uša -Byst réllo , 
jedného zo zak la d a te ľov slovenske j ná
rod nej hud by [nar. 28. I l. 1875 v Ba nske j 
Bystrici ], sa už zaobera li via ce r í hu
do bní vedci -a teoretic i. O významnom 
pos taven í Fig ušovej hudobnej tvorby vo 
vývoji s love nske j národnej hudby sa v 
pos ledno m ča se azda na jviac hovo r ilo 
na konferencii o jeho živote a diele, k to
rá sa usku točnila v roku 1975 v Ban
ske j Byst r ici v rámci osláv s k laclu teiovej 
sto ročnice . Podrobný prehľad teme r o c e
le j Figušove j tvo rbe pos kytu je knižná 
publikäcia Viliam Fig uš -Bystrý (1875-
1937], život a dielo [Ma tica s lovenská , 
Martin 1973 l. Auto r Emanuel Muntág , 
ved úci úseku hudobných rukopisov Li
terá rneho archívu Ma t ice slovenske j, pri 
je j zostavovaní vyc hítclza l na jm tl z h u
dobne j pozosta losti skladat eľa, ktorá je 
u loženít v zbierkac h MS a z ruko pisov, 
k to ré ostali v s úkromnom vlastníctve, 

Na jpo četne jš ia a súčasne i najzau jíma 
ve jšia je pos ledn[! skupina dvadsiat ich 
pia tich autog raľov. Skutočno sť , že Sil F i
g uš zaobera l ha rmonizáciou a inš trumen
täcio u die l z obdobia klasicizmu a ro
mantizmu, nebola dopos ia ľ známa . Na j
viac je úprav Mende lssoh novýc h die l 
f 4 ), po t r i úp ravy sú z d ie l Ha yd nä, 
Mozarta a Sc huma nna , po d ve z diel 
Glu r. ka a P ade rr~vsk ého a po jed ne j úpra - Vil iam F igu~-Bystrý. 

ve sú zas t(lpené diela Schulza, Wilhelma, 
Belllniho , Bunneta, Griega, Lisz ta , Meyer
beera a Offenbacha. CJw.onologicky p r
vo u úpravou je inšt ru men tácia Mozartov
ho Adagia s obsadením : flauta harmó
ni um, s láč i kové kvarteto a klavír zo 
14. o kt6bra 1908 . V t-om čase skladate ľ 
už rok pôsobil vo svo jom rodnom mes
te, v Banske j Bys tric i, do kt•orého sa 
vrát il po n iekoľkoročnom pôsobení na 
viacerých miestach z ačiatkom roku 1907. 
Pre Figuša bo lo p r i.am prízna.čné, že vša
d e, kde p r išiel, zak ladal spevokoly, prí
padne komorné združenia, na jmä pre do
máce muzicí rovanie, a organizoval hu 
dobný život. Nebolo to"rnu inak a ni po 
jeho príchode do Banske j Bystrice. V 
snahe oživiť hudobné a ku ltú rne dia nie 
v meste, ktoré v tom období z rôznych 
p ríč in stagnovalo, u ja l sa vedenia spevo
ko lu evan jelické ho spolku , z-a ložil ko
morný krúžo k a zača l organ izovať rôzne 
kultúrno-spo lo čenské podu jatia , na "kto
rýc h i sám vystupo va l ako d ir igent, kon
certný k lavir ista a ko repet!tor. V sú
vis los ti s týmto vznik l-a p rirodzená po
žiadavka tv oriť a upravovať hudobné die
la . Obsadenie , s pom!nané pri Mozarto
vom Adag iu , n iekedy rozšírené a dop lne
né o s pevné par ty pre sól-ové h~ asy a 
zbor, využ!va l Fig uš i pri o statných úp ra
vách. Podľa obsadenia možno usudzov.ať , 
že boli určené vžd y tomu istému komo r
nému zd ru ženiu. Potvrdzuje to i ,sku
točnosť , že naprík lad p ri úprave n ie 
kto rýc h čast í z Bell iniho opery Romeo 
a j úlia [ úprava z 2. V. 1910 l v obsa
dení uvádza: Júlia [ soprán], Romeo (sop
r án 1. 

predovšet kým Figušovej rodiny. 

Pri prieskumne j n zberateľskej č inno s
t i v Banskobystrickom okrese sa p ra 
covníkom Lit erárneho a hudobného mú
zea v Bans ke j Bys trici podarilo zln o maž
d iť v!a cero Fig uš ových osobných doku
mento v, pred metov i čas ť korešponden · 
c ie. Medzi význa mné zbierky, ktoré sa v 
posledno m čase v múzeu u ložili, patr ia 
neznáme r uko pisy to hto skladat eľa . Pra
covníci mílzea ic h našli v eva njelickom 
archíve v Banske j Bystr ici. Podla spôsu
hu u loženia s celým notovým fondo m 
a pri loženým " Soznamorn hudo bnín", kto
rý zos tavil a napísal F'iguš , usud zu jeme, 
že rukopisy boli sú č a s ťou fondu spevo 
ko lu evanje lické ho sp o l~u z č ia s Figu
~ovho d ir igovania . Potvr dzuje to i pe
č iatka " Ev. a v. cirkevné ho sbor u" na 
niekoľl,ých obaloch nô i. 

Ná jdené Figušu.vP. rukopis y možno roz
d e liť do troch okruhov: na pôvodnú zbo
rovú tvo rbu, v kto rej sú úpravy sloven- • 
skýc h ľudových piesn í p re ženský, muž
ský a lebo miešaný zbor a sakrálne zbo
r ové skladby, ďa l e j na úpravy, resp. har
monizácie piesňove j a zborove j t vorby 
slovens kých sk ladateľov a na harmoni
zácie a inštr umentácie d iel svetových 
skladateľov pre sóla, zbor a komo rpý 
o rchester. Me dzi desia tim i pôvodným i Fi~ 
gušovými zboro vými sk\a ([bam i 1e šesť 
llp i·av ľuclov ý t.: l1 "p iesn !" n · šty l'i sa kt'ál\1e ' 
zbory. Z úprav s ú to I. a II I. Veniec 
p iesn! a zbory Pri tom jačnom, To-u .. n a 
šou dolinkou, Tráv ič k u ze lená a Magya r 
gá ly.a rabok é nek e. O poslednom z nic h 
sa dopos ia ľ nevede lo. Pretože z načenie 
v zä ve ro ziJo rových pa r titú r vo vä čšin e 
pri pa dov chýba, nazdávame sa , že id e 
o au togra fné odpisy. Císlovan ie opusov 
nesúhlasí s údaj mi v l. a ll. zozna 
me v lastných cliel, k tDL"é uvád za i 
E. Muntag v s po mí na ne j publikácii. V 1\u tugra ly Fig ušuve j in5trumentácie Moza r to vho Adag ia . 

JOHANN CECILIANUS PLIHAL 
a jeho neznáme dielo 

K českým huclolmým ~kladn 
te ľom 19. storočia, ktorí póso
bi li na Slovensku, patri i múlo 
znäma sk lada teľská osobnos ť -·· 
johann Ceciliánus Pl iha l. V li 
teratúl'e sn s jeho menom st re t 
neme len ojedirwle, pričom sa 
v1lčš inou uvítclza ako · hudo!Jn ý 
peclagóg a organis ta, a le bo in
š t ruk tor cir kevného s pevu v 
Mnlnc ká ch a Brat is lave , a le n i() 
a ko sklad-ateľ . Zapdčinil a to 
sku točnosť, že jeho vlastné 
sk ladby nebol i d oposia ľ známe, 
a lebo sa považova li za nezvest 
né . Súčasný hudobno-h is tor ic 
ký výs kum pr in i86ol niektoré 
nové poznatky k životu a dielu 
]. C. Plihala , skl adnteľn, kto rý 
s i p rávom zasl úži nnšu pozor
nosť . 

je a ~p resií uj e hlinecká matri 
ka [ č . inv. 220, fol. 1731. Na 
zák la de citované ho prumenného 
zá pisu upresií.uje sa aj deií. úmr· 

. tia zo 14. na 13. má ja 1865. 
Život ). C. Pli11ala teda ohra
ničujú dátumy: 5. 5. 1809 -
13. 5. 1865. 

j . C. Pli hal bol synom jaku
ba Pl iha la, krajčlra a Doroty, 
dcéry Ka rla Kalucly, miestneho 
tká ča. O je ho ďa l šom živote 
t t š t úd iách nemáme s prá v. Vi e
me len toľko , že v ro koch 1835-
37 a 1850-51 pôso bi l v Malac · 
l< ách tt ko inštrukto r cirk evné
bo spevu pre k lerikov a že ú 
činkova l t a ktiež v Brati slave . Z 
uvedené ho zítznamu "R. F . Coe 
ci li anus Pliha l Organista " fR = 
Reve rend us, F = Fr.ater} vy
plýva, že Pliha l nebol kúazom 
ani f rant iš ká nom, a le ctihodn ý, 
dôsto jn9 brat - teda la ik. 

dzajú skl ad by Alb rech ts berge
ra , Ba rta ya, Belliniho, Bčlhma , 
Bilh ler,a , Bilndera, Czerného , 
Diabelliho, Donizettiho, Dosc.al
ca ta, Dro!Jischa, Duszila, Eible
ra , Fo lker ta, Fre imann a, F'renz
la, Gotza , Greinera, Grilsa, Hne
kela, Haydna , He lda , Hrdinu, 
He rza , Hib la , 1-loffera, 1-lollera , 
1-luble ra, Cher ubin iho, jansa , 
Jauernlka , j elínka, jokša, ]os ta, 
Kappa, Katzera , Kleina, Krot 
tenclor ffe ra , Kub fč ka , Lickla , 
Mtls cheka, Meyerbeer a, Micha -

Suimky : 1-" . LusLtt 

Emanuel Muntág vo svo je j publikácl"i 
o Figušovi uvádza, že v rokoc h 1911-
1913 komponova l skladateľ hudbu pre 
po treby banskobystrického komorného 
krúžk u. O ctlžke t rv-an ia, č lenoch a č in
nos ti tohto krúžku nemáme doposiaľ do
stn tok fa ktog rafických úda jo v a dok u
men tov . Vďaka ob ja veniu týchto ruko
p isov však mô že me usudzovať, že okrem 
pôvodne j komo rne j t vo rby preií Figu š 
upravova l známe hudo bné diela s veto
vých sk lada teľ ov . Zo značenia v závere 
o bja ven ých pa r titúr vyplýva, že sklada
teľ s ko morným k r úžkom úzko spolupra
cova l v ro zpäl! ro kov 1908 - 1924. Z poč
tu r.o zpisov h lasov pri zborových· par
toc h a podľa ďalš ích zna kov je zre jmé, 
že pri p redvede ní diel úč inkoval spevo
kol evan jelického spo lku. Okrem iné ho 
spom!na si na to v r·ozhovore s praCO'{
n íkmi múzea i Te rézia Kováčová , člen
ka spevokolu Smeta na .a Divadelného 
združenia z obdobia I. Č SR v Banskej 
Byst r ici, ktorú Figuš n ieko lkok.rát osobne 
požiadal o sólový spev. 

Výber up ravovan ých die l. svedč í nie.
len o rozhľadeno~ti a do bre j hudobnej 
ori.ep,t~p ii .. ,l~A1119,~1.),~Ao." Fig~l~a, a le a ,j" ,O 
vtedajšej hudoq nej p rodukcii v Banskej 
Bystr ici. Ob javením týchto rukopiso v sa 
potv rdi lo a súčasne rozš írilo naš e po 
znanie n iel(ln o osobnosti Viliama F igu
ša-Bystré ho , a le a j o bansk·obystrickom 
komornom k r úžku a úrovni vteda jšieho 
hudob ného života Bans ke j Byst rice. 

M. BÄRDI OVA 

lo witsa , N) ill nera , Moza r ta, ftir Orgel, oder Piano Forte, 
conpúnirt vo n Fr. Coecilianui 
ľliha l " je autogra f bez obálky, 
titu lného lis tu a vročenia, ob
sa hu je 8 st rán rozmerov 235 X 
310 mm. Názo v d iela je uvede
ný na p rvej strane v záhlavf 
prvej fúgy , na poslednej ôsme j 
s trane sa na cháqza j(! ešte d ve 
Pliha love k rátke prel údiá 
"Ve rseten in As dur - Dun
kel und dunft ", ktoré nepatria 
clo tohto celk u. 

Mtillera , Novotné ho , Neurnan
na, Pichla , Saylera , Sc hieder 
maye ra, Stad le ra, Starkeho, 
Steibeliho, Straussa, Vankeho, 
Vaiíha la , Vogela, Voczeta, Zi
mer ma nna a n iekoľko anonym
ných diel. Z Pli halove j tvo rby 
tu nachádzame dva autog rafy: 
Alma f in D) a Alma Reclempto
r is ( in As l z roku 1840. ú al 
ším zac hova ným a utografo m 
je " 28 Pre luden Durch .al len 
Ton Arten fli r das Piano Forte 
oder Orgel" z ro ku 1835, k to rý 
je vš ak neú plný - o bsahu je 
len titu lný lis t a 12 krá tk ych 
pre lúd ií. Jediným kompletným 
die lo m svetskej tvor by J. C. Pli
ha la je pozoruhodný r ukopis s 
názvom "y r. Fug fiir Or ge l, 
oder Piano Forte". 

Hudobn ý ruko pis "Vl. Fug 

Plihalove fúgy (ct , g , F, e, D, 
d ), sú za písané v d voch noto, 
vých osnovítch' .a pochádza jú z 
t: las skladateľovho malackého 
p Os-o ben ia. Svo j!m ro zsahom .a 
charakte rom pripomína jú skor 
fugetty, teda menšie fúgy s má
lo p rekomponovaným rozvede
n ím, zameraným p.revažne na 
využitie modulačných postupov 
a sledov. Me lod ika tém je sv i~ · 
žu, náp.aditá a prechítdzä clo 
t rojhlas né ho alebo štvo rhlasné
ho s pracova nia . Krátke spo jo
Wlcie medzih ry, ktoré Plihal po
užíva medzi jedno tlivými čas
ťami , sú organic ky spo jené naj
mä so záverom, kd e autor s 
obľubou využíva dur - mola
vé kon tras ty . Všetko nasvedču
je t OJ11 U, že pre Plihala nebo! 
kontra punkt p roblémom a ze 
formový ty p fúgy o vládal z kaž
dodennej pnaxe . 

]. C. Pli"ilal sa na rodil 5. má 
ja 1809 v Hlins ku. Lite ratú r u 
o Pliha lovi uvá dza len rok na 
rodenia, a to 1804 [Č sl-I S ll, s. 
321 ], ktorý je vš.a k nesprávn y. 
Rukopisy klášto rných knižn íc 
obsahu jú cl oležitý pramel'l 
"Liber Se pultorum in Criptis 
Conventus Poson P. P. Franc is
canoru rn Ab anno 1758", t . j. 
Kniha pochovaných v kr yp tác h 
lwnven tu ťr a ntiš kánov v Brati 
s la ve ocl roku 1758 (MS, sign. 
392 ), kd e sa uvá dza, že " R. F . 
Coeci lia n us Plihal Organi s ta 
a bt. d ie 13. Mai 1865 annorum 
aeta tis 56" r krypta - p iecka 
č. 21/2 ]·. Po el fa toh to záznamu 
teda vieme, že ke cl' zo mi:Jill 13. 
m(~ja 11l65 vo vek u 56 ro kov, 
narod il s a v roku 1809. Ten to 
d<ítum narode nia nám potvrdzu-

Kecr sa pu roku 1945 súst re
cťova li h udobniny z k láštorných 
a ka št ie ľnych knižn íc a archí
vov clo Matice slo venske j, bol 
rok u 1955 prevezený i notový 
archív j. C. Pli ha l.a, k torý sa 
prechodne nachítd za l v Mar iä n
ke. Fond bo l u t r iedený a s kn
talog izovaný, takže dnes vie 
me, že obsahu je 177 jednotiek 
hudobnýc h rukopisov. Vo v äč,
šine pr ípadov ide o do bové od . 
pisy cirk evných a svetskýc h 
s ldad ie b, ktorých pisate ľom bo l 
sám Pliha l. Vo fonde (MS, sign. 
A XII ], ktorý dotvära Pl i ha lo v 
lllld obný rozh ľad H pôvodne s lú
žil rep ro dukčným potrebám 
ma lacké ho k láštora, sa nac hú-

Autugraf čas t i rukopisu 6 fúg pre organ ale bo k la vh· J. C. Pli · 
ha la. Snlmkä: F. Lašu l 

Celkove možno povedať, že 
Plihalove fúgy s ú mimoriadne 
zau j!mavým dielom. Sú plné in
vencie, p reJa vom zdr.avého mu· 
zikan tského cíten ia a výsled
kom nevšedné·ho talentu, na 
kto rý by paša h udobná h istória 
nem ala zabudnúť. Prípaclné vy
danie týchto fúg by výra zne o
bo ha tilo repertoár žiakov ĽŠU, 
k tor í z oblast i po lyfónie sú za · 
meraní len na Kn ižôčku s kla
clie!J p re A. M. Bachovú a Kla
vírno invencie j. S, Bacha . 
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