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XXX. KOŠICKÁ HUDOBNÁ JAR -
XV. MEDZINÁRODNÝ ORGANOVÝ FESTIVAL 

Ju!Jllejn~ ročn!k jedného z najstaršlch hudobn~ch fes
tivalov na Slovensku Koilcká hudobná jar ( KHJ) dosia

lbol neb~alé rozmery, pozomosf a v~znam t~m. ~e sa 
po prvý raz konal pod záštitou Ministerstva kult(lry 
SSR · organizačná a ekonomická záťaž prešla na čs. u
mel~ck(l agentOru Slovkoncert popr! hlavn ej usporia
date!skej organizácii Národnom v~bore mesta Košic, 
s námestnlkom primátora ako predsedu Festivalového 
v9boru KHJ v osobe J. Janovského, spoluusporladatel· 
skou organizáciou naďalej zostala a j Státna filharmó· 
nla Košice. Ta kto sa vytvorili predpoklady, aby sa fes
tival hudby na v~chodnom Slovensku stal podujat!m ce
loslovenského v~znamu, tak ako sl zasluhuje tromi de· 
safročlami svojho. v~voja, sOčasnou umeleckou úrovňou, 
počtom akcii hud·obno-umeleckého zamerania a hlavne 
pozornosťou ohlasom u poslucháčov a svojim kultúrno
polltlck~m ~~znamom. V čase od 23. aprlla do 6. júna 
1985 sa v Košiciach uskutočnilo 6 koncertov XV. me
dlin6rodného organového festivalu (24. aprlla - 7. má
ja). osem symfonických večerov a 7 komorn~ch kon· 
certov, 4 operné predstavenia, l zborov~ koncert ako 
súčasť muzikologickej konferencie, ktorá rokovala na 
tému Hudobn~ ~ivot v~chodného Slovenska v obdob! 
budovania socializmu (jej sťíčasfou bola a j v~stavka 
k 30-ročnej činnosti Krajskej pobočky ZSS v Košiciach). 
Hodno spomem1f aj v~stavu obrazov zas!.. um. Edity 
Spannerovej a nár. um. J(lllusa Nemčlka, kto~(l otvorU! 
počas KHJ v priestoroch Domu umenia . Okrem t~chto 
"domácich " podujat! sa niektoré koncerty realizovali 
vo v~chodoslovensk~ch mestách Prešov, Humenné a 
Spišská Nová Ves, v predvečer ot~orenia KHJ bol sláv· 
nostn~ koncert Státnej filharmónie na počesť výročia 
narodenia V. I. Lenina, SF venovala ďalej jeden zo svo
jich koncertov pracuj6clm V~chodoslovensk~ch ~ele
z!arnl a verejn(! generálku koncertu s gréckym dirigen
tom a rumunsk~m v!olo~čellstom Roku mláde~e. Aj tý· 
m!to fOTmaml sa podujatia KHJ dostával! viac do pove
domia obyvatelov a pracuj(lclch mesta a kraja. 

Slávnostné fanfáry J. Podprockého na tému F. X. Zom
ba otvorll! KHJ ako symbol kontinuity hudobne j kultú· 
ry mesta na oslavu jeho úspechov dneška. 

MEDZINARODNf ORGANOVf FESTIVAL 

Sesf organov~ch koncertov pod názvom Medzinárodn~ 
organov~ festival (dramaturgom je l. Sokol ) sa od r. 
1970 sta lo pravidelnou súčasťou KHJ. Základná koncep
cla festivalu zosta la zachovaná aj v XV. ročn!ku. Popr! 
skladbách baroka, najmä Bacha a Händla, umelci pri
niesli diela svojich národn~ch škôl; usku~očnili sa re
c!tálové vys túpenia 1 koncert s orchestrom Státnej fil· 
harmónie (kde popri slovenských a českých dielach, 
ktoré v Košiciach zneli prvýkrát zaznamenali sme i 
snahu o premiérové uvedenie skladby T. Salvu Symfó· 
nla pastoral!s in E), ba realizoval sa i koncert zaujl· 
mavý nás trojovou kombináciou organ - bicie. Okrem 
dvoch tradičn~ch koncertných priestorov sa po prv~
krát konali koncerty aj v prostred! Múzea historick~ch 
klávesov~ch hudobn~ch nástrojov v Markušovciach 
letohrádok Dardanely, kde Ivan Sokol v rámc~ dvoch 
vysttípenl predniesol na pozit!ve z Gánovlec diela v~
chodoslovensk~ch majstrov v típrave J. Podprockého. 
Organový festival takto urobil ďalši krok vpred v 11por
nej snahe rozrásť sa na ťízemie celého kraja, aby hu· 
dobntí kult(lru minulosti a sl1časnostl spr!stupnll a j zá· 
ujemcom na vidieku. Očakávame, ~e prenosný organ 
Slovkoncertu môže v tomto smere budl1cim ročnlkom v 
mnohom pomôcť. 

Na otváracom koncerte XV. MOF sa predstavU švaj· 
č!arsky organista Oliver Eiaenmann, ktorého poves t ( 8 
dlhohrajtlclch gramoplatnl) sl ubovala hodnotný zážitok. 
v skladbách J. S. Bacha - Prell1dium a fl1ga C dur, 
BWV 545, Fantázia G dur, BWV 572, Prell1dium a fl1ga 
Es dur, BWV 552 - však rozladil poslucháčov čast_ými 
výkyvmi v tempách, rôznymi prehreškami voči artiku
lácii, fádnosťou registrácie, nejasnými vzťahmi polyfo· 
n!ckých hlasov, dokonca a j základn~mi technickými ne
dostatkami. Ani v ďalšieh skladbách (F. Mendelssohn
Bartholdy, wm Elsenmann, Linus David l nepresvedčil. 
Podobne na orchestrálnom koncerte, kde so SF a diri· 
gentom Zdenkom BUkom predniesol Koncert pre organ, 
sláčikový orchester a tympany od F. Poulenca, nedoká· 
zal E!senmann rozohrať prekrásny organový part v bo· 
halom súzvuku s orchestrom do uspokojivého umelecké
ho výsledku. 

Oalšl dvaja organis ti Alexander Fisejskij zo ZSSR a 
dr. Ferdinand Kllnda sa naopak prezentovali vrcholný· 
mi hudobn~ml výkonmi. Fisejsklj v Händlovom Koncer
te pre organ a orchester č. 4 F dur, op. 4 presvedčil 
0 mimoriadnom talente nielen vyrovnanou a zretelnou 
hrou ale samotným chápanlm Händlovej hudby. Jeho 
ponl~nnie je nezvyklé, zdanlivo "romantizujl1ce", !de 
však takmer o dobové historické videnie farebnosti or
ganového partu, s bohatou zvukomalbou a plastlckos
fou, akoby určené pre hru pri s lávnostnej prllež!tosti, 
v prlrode, pre potešenie. Odvaha a zaujatosť Flsejského 

Zasl. um. Ivan Sokol po vyatépenl v M6zeu hiatoricktch kl6veaovtch nástrojov v Markuiovciach 

pre t(lto koncepciu presvedčili - škoda len, ~e sme ne
mal! mo~nosf počuť jeho v~kon aj na recitálovom kon
certe, v ďalšieh skladbách z ln~ch obdobf. Za pritom
nosti skladatela tu ďalej zaznel Koncert pre organ a 
o·rcheiter Ladislava Burlasa. Zaangažovanosť lnterpr~tov 
nechala vyznieť skladbe s koncentrovan~m hudobn~m 
myslenlm, novodobou polyfónlou, efektnou, ale nie samo-
11čelnou Inštrumentáciou. Zaujali zmysluplné melodické 
tvary so zak6dovan~ml slovensk~mi Intonáciami, pre
kvapivé harmonlcko-metrlcké pásm-a, formovo logicky, 
a~ tradične stavené celky; jej hlavn~m prlnosom je ob
sahová n v~razová komunlkat!vnosf, ktorá sa v BUkovej 
interpretácii umocnila o prlebojn~ orches tr11lny zvuk 
so zladen~m! skupinami nástrojov l o suverénny sólo
vý výkon F. Klindu. 

Endre Kovács z M~R podal v~kon, ktor~ nesvedč! o 
reprezentat!vnej osobnosti maďarskej organovej bud· 
by. Program z tvorby J. S. Bacha , F. Mendelssohna
Bartholdyh·o, M. Regera, A. Guilmanta, .c. Francka, F. 
L1szta poznamenali mnohé technické, výrazové a št~lo· 
vé nedostatky. A preto ťažko sa mo~no vyjadrlf k . tí'· 
rovni Interpretácie sťíčasn!kov Gy. Arany-Äschnera a F. 
Hidasa, v dielach ktor~ch sa prezentoval relat!vne naj· 
lepšie. 

Organista Hana Glither Wauer a hráč na btclch nás· 
trojoch a vibrafóne Hermann Naehring, obaja z NDR, 
predviedli netradičntí dramaturgiu spojenlm zdanlivo 
tak vzdlalen~ch nástrojov. Program tvorili len Impro
vizácie, ale nešlo tu o syntézu s džezovou hudbou, ho
ci niektoré d~ezové prvky tu nutne museli byf pritom
né. Celkove večer vyznel ako koncert blclch nás trojov 
v Ich bohatej rytmtcko-faretmej mnoh-otvárnosti a or
ganu, v tejto sl1v!slosti ako kompozično-stavebného čl· 
nltela s jeho rozsiahlou melodicko-akordlckou paletou. 
Zároveň sa stretli dvaja muzikanti s mimoriadnymi ln
venčn~ml schopnosťami a bohatým fantazijn~m fondom. 
ImproVIzácie na ludovl1 pleseň Ej, hora, hora. . . s u
platnen!m xylorymby boli vyvrcholenlm zauj!mavého 
programu. 

Posledné dva koncerty zaznamenali najvllčšlu náv
števnost a umeleck~ 6spech aj zásluhou vystl1penla ra
k(lskeho organis tu Hausa Haselbik:ka. HaselMck hrá 
predovšetk~m štýlovo a kultivovane. Ako prvé dielo re
citálu uviedol Clérambaultovu Suitu - vo francl1zskom 
duchu a s prerývaným legatom bez moderných regls· 
trov, ktorl1 vystriedali Chorálové predohry BWV 630, 
631 a mimoriadne náročné Prel(ldlum a f(lga e mol, 
BWV 548 od J. S. Bacha v r~chlom tempe, bez technic
kých problémov, s nadlahčenou až mladlckou agogikou. 
Regerovu Fantáziu na chorál "Wie sch!ln" zaodel do 
romantickej vláčnosti so zreteln~ml farbami, zachova
jl1c tl1to atmosféru a j v polyfonicky prlsnych pasá~ach. 
V Alalnovej Fantáz!l zazneli drsné tóny francl1zske j mo· 
derny a záver tvorila skladba samotného Interpreta 
"Sempre qussl lmprovlsatione" - Hommage ll J. S. Bach. 
Autor tu použil motivický základ B-A·C·H, z ktorého 
neskOr vyrastá téma a ko problém, otázka, ,riešiac vzťah 
sQčasnlka k tomuto monumentu ako syntéze všetkej 
hudby, vrcholu umenia. Resplghlho Suitu G dur pre or
gan a sláčikový orchester hral HaselMck na orchestrál· 
nom koncerte. Vyniká tu viac orchestrálna zlo~ka , tak
mer niet virtuóznych miest, skladba je jedným z Res
plghiho obhliadnut! sa na obdobie baroka. Plánovaná 
premiéra Salvovej Symfónie pastoralis In E skončila 
nel1spešne - z "technick~ch pr!čln" zaznela len jej l. 
časf. R. Zimmer, ktorý dirigoval záverečn~ orchestrálny 
koncert MOF, ani svojimi mimoriadnym! schopnosťami 
a vzťahom k sl1časnej slovenskej hudobnej tvorbe ne-

Snlmka: V. Hák 

mohol zastrieť nedostatky partltOry - rozvláčnosť, ne
ujasnenosť hudobnej výpovede, lnštrumentačnťí jedno
tvárnosť. O to viac vyn1kla obsa~nosť hudobnej výpove
de v III. symfónii in F pre organ, dychové nástroje a 
tympany od Miloslava Kabeláča. AJ keď sa plechové 
nástroje prehrešll1 voči Intonácii viackrát, zvládli hu· 
dobn~ materiál v peknom tóne, v~razovo adekvátne, 
presvitala a~ Impresionisticky zvlnená tvár hudobn~ch 
obrazov, bohatstvo OTganového zvuku v podani sólist
ky Aleny Veselej. 

SYMFONICK2 KONCERTY KHJ 

Na štyroch koncertoch jarného hudobného festivalu 
v Košiciach sa predstavu orchester Státnej lllharm6nie 
Kollce. Na otvá·racom koncerte so slávnostn~m otvá· 
rac!m prlhovorom primátora mesta Košice Ing. Rudolfa 
Schustera d1rlgoval Petr Vronsk~. V úvodne j orches
trálnej predohra Hurbanovská od Ota Ferenczyho di· 
rlgent zdôraznil svte~osf a optimizmus diela. V Koncer
te pre hus le a orchester č. 2 H. Wlenlawského vynikla 
ma jstrovská zručnosť mladej polskej umelkyne KaJe 
Danczowakej, jej virtuozita 1 tónová krása, ako aj s\1-

. hl'a s dirigentom, perfektne usmerňujtlceho OTChester. 
Vyvrcholenlm otváracieho koncertu sa stala Symfónia 

č. 7, Leningradská D. Sostakovlča, ktorl1 orchester Stál· 
nej ftlharmónle zvládol mimoriadne Qspešne. Vronakt 
sa zmocnil part!t(lry presne, s Qspornýml gestami, bez 
efektov, tlčelne vyjadrujtlc obsah, nástupy, dynamiku. 
Strhuj11ce gradácie, nádherné pianissimá, akcentácla, 
miera (!nosnosti - to všetko bolo výsledkom premysle
ne] dir!gen tovej koncepcie. Mnohé nástroje doslova pre
kvapili krásou svojho tónu (fagotové, hobojové, flauto
vé sóla, ale aj lesné rohy) ; malé lntonačné nepresnos
ti na vypllt~ch miestach v plechov~ch nástrojoch ne
mohli zastrieť skutočne festivalov~ výkon domáceho 
telesa. 

K 300. v~ročlu narodenta G. F. Hllndla uviedla Státna 
filharmónia Košice ora tórium Mesiáš, ktoré naštudo· 
val dr. Ľndovlt Rajter, spolu6činkova:t Mleiant zbor 
mesta Bratislavy s Ladislavom Hol6akom a sólisti z 
M~R Magda K6lm6rov6, Tamara Tak6caová, Attila Flil~p 
a István G6tl. Na organe hrala A. Z6rikov6, na čembale 
M. Dravecká. Koncert zaznamenal vObec najvyššiu náv· 
števnosť počas KHJ - vyše 1000 poslucháčov. V~kon bol 
adekvátny ohlasu, v~borne naštudované zborové party, 
spolahliv~ obdlvuhodn~ výkon majstra taktovky.~. Rajte
ra, ktorý dokázal udržať aj miesta s kol!zlami orchestra, 
up(ltalo štýlové vy7lllenle všetk~ch zložiek velkého a
parátu. Zo sólistov najviac zaujali tmavé hlasy, predo
všetk~m barytón I. Gátiho svojou sýtosťou, pohyblivos
ťou a slohovou čistotou. 

Treti koncert SF dirigoval Yonaer El-Sial z Egypta. 
Na Qvod zaznela skladba Aiz El Shawana Intermezzo z 
opery Anas el Vogoud, ktorá mala charakter zábavnej 
hudby. Sóltstkou koncertu bola Sylvia C6pov6-Vináryo
vá, ktorá v Beethovenovom Koncerte č. 3 c mol uká· 
zala svoju br!lantnťí techniku, no sólistiek~ part presn· 
dzovala na ťíkor dynamického modelovarua spevných 
11sekov. Bol to dôsledok nepokoja z dlrlgentovho pr!llš 
velkorysého vedenia orchestra, odzrkadl uj11ceho sa v 
plochom a neplastickom modelovani orchestrálneho 
partu. Podobne málo presvedčivé bola aj Symfónia d 
mol C. Francka. 

Grécky dirigent Alkla Baltaa sa so Státnou filharmó
niou ukázal v lepšom svetle. V skladbe N. Skalkottasa 
Pllf gréckyc h tancov nechal vyznieť národný tón. V Caj

(Pokrarovanie na 5. str.) 



itaccat, ABSOLVENTSKÉ KONCERTY VŠMU V BRATISLAVE 

• KONCERT VOAKY. Zo sŕdc pracov
nikov Slovenského n6rodnébo divadla 
spontánne vytryskla radost zo ltyrldsla
tlch slobodných rokov llvota v mieri. 
Pramenila v Dielenskom vfbore sólistov 
a vedenia opery SND. Ich vfnu prijali 
aj cfallle zlolky divadla - orchester, 
zbor, i!inobra, balet, technika, dielne ... 
Tito ludla radi venovali svoj volnf ne
delný vei!er - 19. 5. 1985, aby osl6vlll 
výroi!le vlťazstva nad falizmom spolu 
so svojimi hosťami, drulobnými podnik
mi, i!l skalnými fantlikmi. Po tvodnýcb 
slovách léfa opery dr. MariAna Jurlka 
sa podle dralliatursie a rélie Jdliusa 
Gyermeka ujal alova konferenciér veče
ra Vladimir Durdlk, ktorf v programe aj 
predniesol kapitolu z knihy svojho kole
gu F. Zvarlka Pierot s pulkou. Bohatf 
program uviedla predohra k Smetanovej 
opere Predant nevesta a bbeň P. Koy
la SlovA v recit6cli n6r. um. Mlkul61a 
Hubu. Postupne vysttpiU sólisti opery 
zasl. um. Magdaléna Blabullakov6, zasl. 
um. FranUiek Llvora, zasl. um. Jozef 
Spai!ek, Peter Mlkul61, v duu Elena Ho
lli!kov6 a Jozef Abel, J6n Galia, Franti
lek Caban, Livia Agbod; baletnl umelci 
zasl. um. Gabriela Zabradnlkod, Eva 
·Senkýi'ikod, Juraj Plavnlk a Mlkul61 
Vojtek; dychové trlo i!lenov orchestra 
SND (Jozef Ourdlna, Gabriel Koni!er a 
Jozef Rotter) . Na úver zaznel zbor z 
Predanej neveaty ,.Proi! bychom se neUi
lill':. Za dlrlgentskfm pultom sa vyatrie
dall n6r. um. Tibor Frelo, zasl. um. Vik
tor M6lek, Gerh!rd Auer, Adolf Vykydal 
a Dulan Stef6nek. Koncert vcfaky mal 
srdei!ný oblaa. -AV-e UCITELIA A !IACI ĽSU V RIMAV
SKEJ SOBOTE usporiadali na poi!esť 40. 
výroi!la oslobodenia nalej vlasU dva ve
rejné koncerty. Prvf - verejnf llacky 
koncert sa konal dňa 22. m6ja 1985. Vy
sttplli na ňom sólisti, komorné telesA 
a stbory lkoly: slti!lkový a dycbovf or
chester, ako aj liacky spev6cky zbor 
Plamienok. Sl6vnostnf ui!ltelskf kon
cert sa uskutočnil dňa 29. m6ja 1985 za 
spoludi!asU ui!itelov ĽSU z celého rimav
skosobotského okresu. Oboma tfmlto 
koncertami ti!lnkujdcl vzdali hold a 
vcfaku nallm oaloboditelom. 

• POTREBN2 KONTAKTY. Kruhy prla
telov hudby mlllu zobrať vfznamn6 Alo
hu aj pri preblbovanl kontaktov sloven
skej a i!eskej hudobnej kult6ry na poli 
interpretačného umenia. Prlkladom je 
koncert, ktorý v piatok 14. jtna 1985 
usporiadal Kruh prlatelov hudby vo Vi
zoviciach (okr. Gottwaldov). V Repre
zentačnej s6le Stttneho úmku Vlzovlce 
bol to vlastne prvf celovei!ernf koncert 
slovenských umelcov. V programe vystt
plll a6liatl opery SND Anna Klukov6, Pe
ter Mlkul61 a poslucb6i! HF VSMU MI
roslav Dvorský, odzneli plesne a 6rie 
slovenských a i!eských autorov popri 6-
ri6ch zo avetovébo operného reperto6ru. 
Jednotlivé diela prlblllila svojim výkla
dom moder6torka vei!era Milada Syn
kovA, ktort ttto tlobu spojila so svojou 
hlavnou tlobou koncertnej korepetltor
ky. Koncert mal u prltomnébo publika 
velmi srdei!nf ohlas. Tento prvt kontakt 
uri!lte prerastie v trvalt spoluprtcu 
miestneho KPH 10 slovenskými umelca
al. (sz) 

KLAVIRISTI 

Mimoriadne priaznivá bilancia diplo
mových výkonov nebola tohto roku pre 
klavlrny odbor VSMU náhodná. Popr! 
fakte, že dve absolventky svojim! ume
leckými amblc!am! predstavovali už dáv
nejšie Istý reprezentatfvny výber, glo
bálne vyznenie týchto podujati nesporne 
pozdvihol l kvalitný dramaturgický plán. 

Ilona Budayov6 z triedy odb. as. S. 
Cápavej-Vlzváryovej začala vydarenou 

Klaviristka Viera Doubkovt 

Buson!ho llpravou organového Prellld!a 
a fllgy D dur J. S. Bacha, ktorá s výnim
kou Adagia (kde celková transformácia 
tempa zbavuje klavlr možnosti zachovať 
charakter originálu) mohutnou sadzbou 
kvantltatlvne vyvažuje organ. Budayová 
odhadla strednll tempovll polohu a ko ne
vyhnutnost danej · transkripcie; otázka 
záväznosti Buson!ho požiadaviek na hru 
legato a tenuto však zostáva otvorená . 
Kompozične raflnovanťí formu Beeths
venovej Sonáty As dur, op. 110 vystava 
la bez väčšej nehody. Ruský charakter 
Rachmanlnových Variácii na Corelllho 
tému l gulatý typ ťíderu umožnlll Bu
dayovej pomerne ťíspešne realizovať da
ný druh repertoáru, no jej uchopenie 
mladého Suchoňa v Malej suite s passa
cagllou nedovolovalo .nadhlad nad evo
lťíclou myšlienky v rôznych situáciách. 
Ľudmila Fraňov6, absolventka odb. as. 

I. Cerneckej, odštartovala svoj recitál 
nelahkou Bachovou Toccatou c mol, kde 
obzvláš( v rýchlych tónov.ých skupinách 
prekvapila talianskou prlchu(ou frázo
vania. Potreba jasnejšieho diferencova
nia vnlltorných hlasov od vonkajšlch bo
la .yzhladom ku kreatlvnemu naturelu 
Fraňovej oprávnená. Omnoho výhodnej
š ie sa mohla uplatniť v Mozartových Va
riáciách D dur, výber ktorých vcelku 
zodpovedal jej planlstickým danostiam 
(tón jemnej ostrosti). Po náladovo rôz
norodých Bagatelách I. Zeljenku dostala 
prlležitos( v typickom cykle R. Sebu
manna - Tancoch Dávidových spojen
cov, op. 6. Tu vzhladom na a kustické 
nedostatky Mozartovej siene ťažko roz
llšl(, do a kej miery spá janie širšieh a
kordlckých blokov obmedzilo výntmočné 
pohrávanie sa s detailami a nakolko ro 
bola neprirodzená absencia akéhokolvek 
dozvuku, čo zahalila koncepčnťí celist
vost 

T elevfzny záplanflc 
Ko~lck~ ~ttídlo prispieva do hudobn~

ho vysielania Cs. televlzle zauJimavýml 
reldclamt. V~lma sl predov~etkým mla
dých Interpretov p6soblaclch na východ
nom Slovensku, čo md z hladiska de
centrallzdcle kvalitných umelcov velký 
!Jýznam. 

V prdcl s mladými umelcami hlada/tí 
v ko~lckeJ televlzll - s väč~lm čl men
~Im tíspechom - l nov~ formy reldcll, 
lJoho d6kazom boli aJ prtspevky 6. a 13. 
mdta t. r . Prvd reldcla, nazvand "MoJa 
drla z Onegina", predstavila ~tyroch mla
dých členov opery Stdtneho divadla v 
Ko~lclach, a to nielen ako spevdkov, ale 
at ako umelcov, kto~I ma/tí vlastný prts
tup a vzfah k stvdrfiovanet operneJ pos
tave. Pred zaznentm zndmet drie Olgy 
z Cafkovsk~ho Eugena Onegina sa zo 
svoJho vztahu k postave Olgy vyzndvala 
Mdrla Adamcovd ml., k Tatiane Olga 0-
rollnovd, k Oneglnovl Frantt~ek Malatt
nec a k Lensk~mu Stefan Margita. V~et
cl potvrdlll, ~e nddeJe do nlc.h ukladan~ 
maJtí redlny zdklad v talente, hlasoveJ 
pripravenosti l hudobneJ a hereckeJ ln
tellgencll l keď nie u v~etkých v rovna
keJ miere, na/mll čo sa týka hereck~ho 
preJavu a obsahov~ho dotvorenia cha
rakteru InterpretovaneJ roly. Kým u A
damcoveJ nachddzame lsM . rezervy 11 
hlasovef technike, Oroltnovd sa musi e~
te vela učlf hereck~mu remeslu. Malatl
nec statočne prekondva svofu mladosf a 
nesktísenosf pr i takef zlo~ltef postave, 
ako te Onegln, čo dd11a predpoklady, ~e 
na ttíto nelahktí rolu skoro dorastie. 
Nafzrelef~I výkon podal Margita { fedlný 
spieval po rusky) , ktorý okrem prlro
dzenQch hlaso11Qch danosti svoJho lyrlc
k~ho t~noru {m11kkotf, farl:,q), clelav11-

dome pracuJe na teho kultivovanosti a 
ovlddant Intelektom v zduJme hereck~ho 
preJavu. Orchester SD pod taktovkou 
mlad~ho dirigenta D. Stefdnka plne pod
poril výkony sólistov. 

l!ama reldcla sa stístredlla na inter
pretalJn~ koncertn~ umenie a 11 spolu
prdcl s ko~lckým rozhlasovým ~ttídlom 
vznikol tak po v~etkých strdnkach kva
litný program. V malom rozhovore s ve
dtícou hudobnef redakcie ko~lck~ho roz
hlasu dr. Martou Olafo~ovou a redaktor
kou dr. · Lýdiou UrbanlJtkovou sme sa do
zvedeli, ako clel avedome pracu;tí v Ko
~lclach s mladou generdctou koncert
ných umelcov. Interpretačn~ výkony po
tvrdili, ~e v Ko~lclach rastlí kvalltn~ stí
bory t sólisti, lJo fe at zdsluhou ko~lc
k~ho konzervatória a St. filharmónie. 
Ko~lck~ dychov~ trlo ( hobof, klarinet, 

fagot) zlo~en~ z členov dychovef sku
piny filharmónie {P. Haberland a bratia 
J. a V. Klelnovcl) podalo v skladbe čes
k~ho klasika V. Nud~ru čistý, ~týlový vý
kon; prlfemne prekvapil znamenitý po
zaunista J. Novotný {výbornd klavtrna 
spoluprdca Z. Ambro~ovef·Mervartovefl) 
a o svoJe/ kultivovanosti a hlbokef mu
zlkallte opli( presvedlJil tenorista S. Mar
gita v ndrolJnom plesfiovom diele Mes
siaena. Vyvrcholentm t ohoto reprezenta
ttvneho televtzneho koncertu bol výkon 
klaviristu Marldna Pivku v Scarlattlho So
ndte a etuddch Chopina a Skrlablna. Po
dal klavlrlstlcky perfektný výkon, no 
zdalo sa ml, ~e prlll~nd stístredenosf na 
technlcktí strdnku hry sp6soblla absen
ciu poetickosti a farebnosti, nafmä v 
Skrtablnovl. Vertm, ~e Ide len o pre
chodnd ltddtum a nl~ trvaltí zmenu u
m•lflckllf /t;on~•pclfl. ANNA l(QVAttovA 

Vystllpenle Evy Mazanovskej, odcho
vankyne odb. as. l. Palovl·ča, vyvolalo 
ohlas sprevádzan ý množstvom polemlk. 
Niet pochýb, že Ide o klaviristku s ver
kou potenciou originality, ktorll však nie 
vždy uplatňuje tak, aby bola prljatelná 
v rámci Interpretačného llzu toho-ktoré
ho a utora. U Bacha (Prellldium a fllga 
C dur, TK ll.) prekvapila z artikulačné
ho hla diska prevahou vertikálneho vzta
hu nad lineárnym, jej B,eethoven (Soná
ta As dur, op. 110) svojou jemnosťou 
dýchal viac mozartovsky než beethove
novsky a s tacionárny výklad Chopina 
(Scherzo h mol) de facto potlačil evo
lučné vyhrotenie gradácii. Mazanovskej 
výkon v Ravelových Zrkadlách však po
važujem za jeden z najpodnetnejšlch. 
Vlastnou mentalitou je tak bUzka Ra
velovmu duchovnému obzoru, že sa s 
nim priamo Identifikuje. Mazanovská sl 
stanovuje vlastné pravidlá hry, ale po
tom sa Ich drži. Podstatou jej prlstupu 
je maximálne potlačenie konkrétneho 
prejavu a "mozaikovitý prednes", kto
rým črlepkovlto rozkladá 1 to · najkreh
kejšle vlnenie do množstva náladových 
odtienkov. Za všetko spomeniem výstiž
né znázornenie trhavého letu Nočných 
mor. Jej Ravel v žiadnom prlpade nebol 
plagiát! 

Nasledujllce tri absolventky - všetky 
z triedy doc. M. Starostu - vystllpill s 
nemenej závažným programom. Klavlr
ne dielo D. ScarlattihQ je pre svoju pro
greslvnu nástrojov(! štylizáciu 1 objavnll 
dynamiku čoraz žladanejšlm protipólom 
nemeckého baroka. Scarlatttho tri so
náty (G dur, d mol, D dur) uviedla na 
začiatku absolventského vystllpenla Ale
na Lakatolov6. Evidentnejšie sa s po
vahou skladieb stotožnila v Beethoveno
vej Sonáte e mol, op. 90, a najmä v 
Schumannových Lesných scénach, op. 
82, kde však dynamick(! flexibilitu ob
medzovala nekva lita samotného nástro
ja. Rytiny C. Debussyho sll jemnou Im
presionistickou malbou exotického, špa
nielskeho a francllzskeho prostredia. La
katošová dala Ich náladovému stvárne
niu dosť konkrétny šat, čim obmedzUa 
tónovll neurčitost ako prlnclp. Vystúpe
nie zakončila Szymanowského Etudou 
b mol a výberom troch Prellldll D. Mar
tinčeka. 

Viera Doubkov6 prekonala za posled
né obdobie pozoruhodný vývoj. Z nes
melých začiatkov postupne prerazila ba
riéru a vydobyla sl povest perspektlvnej 
a spolahllvej Interpretky - najmä kla
sického repertoáru. "-V ·poňatl sonát Ba
chovho rovesnlka D. Scarlattiho (D dur, 
h mol, C dur) vydzvlhla daleko presahu
jllcl štýlový záber skladatela. Neimito
vala zbytočne čembalovťí drobnokresbu, 
jej kreácia týchto samostatných mlnla
tťír mala diametrálne odlišný charakter. 
Zachovávajllc vysokl1 k9ncenllrovanosť 
každého tónu, objektlvom svojho snaže
nia mierila viac na výsledné kontllry. 
V Schumannových Fantastických kusoch, 
op. 12 a dvoch Noveletách, op. 21 zapô
sobila r eallstlckejšlm stvárnenlm roman
tického potenciálu te jto hudby. Doub
ková je dnes nepochybne technicky vy
spelou klavlrlstkou. Prirodzene disponu
je jadrným typom 11deru, ktorým sa moh
la prlbllžU tlmbru Prokoflevovej hudby 
v jeho Siestej sonáte, op. 82. Predovšet
kým v l. časti (Allegro moderato) vy
znelo presvedčivo cyklické objavovanie 
sa zlovestného motlvu 1 krásna dlatonic
ká téma. Posledná čas( (Vivace) svojim 
sarkazmom, melodickými skokmi a kas
kádami akordov provokuje predsa len k 
dynamicky ostrejšej priebojnosti a k 
prudšlemu vyhroteniu záveru, čo pre tll
to klavlrlstku nemOže byt nedoslahnu
telné. 

Vystllpenle Zuzany Paulechovej bolo 
nepochybne korunou všetkých recitá
lov. Už v časoch jej konzerva torlálnych 
š tlldll bolo jasné, že ide o celkom oje
dinelý zjav nášho klavlrneho zázemia. 
Počas vysokoškolského obdobia sa jej 
profil obohatil prina jmenšom o jeden 
dalšl rozmer. Napriklad: málokedy sa 
naskytá možnost vypočuť sl Bacha vo 
vyváženom, a pritom objavnom podani. 
U Paulechovej nebolo ani tak prvoradé 
Interpretačné zdôvodnenie Prellldla a 
fllgy es mol (TK-l ). ako Ich presvedči
vosť. Takmer ideálna harmónia medzi 
voftálnym vedenlm melódie a nellprosne 
pravidelným "accompagna tom" svietila 
na každom kroku novotou. Vo fllge sa 
celkový slllad zvýraznil tým, že Paule
chová okrem prlehladného vedenia hla
sov a citlivého diferencovania Ich dOle
žltosti postavila globálnu koncepciu na 
nanajvýš dômyselnom strieda ni gradač 
ných plOch s pla nlsslmovýml. Pri gra fic
kom znázornenl by z toho vyvs tal velmi 
premyslený, hlboký plán. V Sonáte A 
dur, op. 101 L. v. Beethovena bola chá
pavou tlmočnlčkou myšlienkovej mnoho.; 
vrstevnosti tej oblast! "Nového zákona 
klavlrnej hry, dosah ktorej siaha až k 
prelomu nasledujllclch storoči. Nasledu
jllclch päť kratšlch skladieb ( 4. čast Su
choňových Metamorfóz, etudy: Chopina
va F dur, Schumannova As dur, Rach 
manlnovova d mol, Skrlablnova dls mol) 
boli sériou rOznych pohladov na Paule
chovaj hudobnotechnlckll zrelosť. Najzá
važnejšlml komponentami jej recitálu sa 
stali Fantastické kusy, op. 12 a Son4ta 
fis mol, op. ll It Sch um anna (bola pred 
odch(ldom na Schuma!lnovu sllťa! v 

Zwickau, odklal priniesla 2. cenu!). Vnll
torne Inklinuje k tomuto autorovi už dl· 
hé roky, preto nepochybne vynaložila 
kvantum maximálne vedomého llsllla, 
kým dospela k prirodzenej podobe hu· 
dobného frázovania, ktoré však moment 
náhodnosti ka tegoricky vylučuje. Arch!· 
tektllru Sonáty vystavala do takmer sym· 
tonických rozmerov, pričom rozmanité 
exponova nie myšlienky podoprela hlbo
kým lnšplratlvnym ponorom do dialógu 
všadeprltomného Florestana a Eusébia. 

Až dosiahne Paulechová ten stav, !e 
bude schopná svoje kvali ty korelova! l 
subjektlvnejšlml danosťami, Iste sa zapi· 
še do llzkeho cechu najvýznamnejš(cb 
reprezentantov Interpretačného umenia 
CSSR. JURAJ POKORNt 

VOKALISTI 

Tohto roku zavtšilo štúdium na Kated
re koncertného a operného spevu VSMU 
pät poslucháčov, ktor! sa predstavili ako 
perspektlvne mladé talenty. 

Jana Somoliov6 z triedy nár. um. 
prof. M. Klšoňovej-Hubovej (klavlrny 
sprievod odb. as. T. Horáková) na 11vod 
zaspieva la š ies tu áriu z Händlových De
via tich nameckých árll a Haydnovu kan
tátu Mlserl not, mlsera patria. Náročnll 
á1rlu - za sprievodu husi! a violončela 
- zvládla vyn!kajllco po technickej l po 
výrazovej stránke. Pred poslucháčov 
predstllpila ako Interpretka s vynlkajll· 
clml hlasovými danosťami (zvonivý ly
·rlcký soprán pekného zafarbenia). Hayd
nova kantáta kladie na speváka mimo
riadne požiadavky. Interpretka sa pru!
ne preorlentovala na nový žáner a vcel· 
'ku udržala podobnll llroveň, akll mala 
Händlova ária. Menej vydarené boli dve 
plesne F. Schuberta, ktoré vyzneli tro
chu nevýrazne, ba objavili sa aj Into· 
načné kazy. Uspávanka M. Schneidra
Trnavského Nad kollskou patrlla - na
opak - k vrcholom večera. Speváčka ju 
predniesla s citom, pôvabom a s potreb
nou uvolnenostou. V š tyroch piesňach 
N. Rlmského-Korsakova absolventka vy
s tava la pekné romantické llnle s frázo
vanlm zodpovedajllclm duchu hudby 
(spievala v ruštine). Azda najvydare· 
nejšou bola Interpretácia Kl'lčkovýcb 
Troch bájok. Za zmienku stoji bohaté 
dynamické a tempové členenie jednotli
vých úsekov a zr etelná artikulácia. Vy
darená bola l ária Musetty z opery Bo
héma rovna ko ako vstupná pleseň Bella
rosy z rovnomennej operety M. Schne!· 
drn-TrnavskéhQ. Jana Somošlová sa 
predstavila a ko kultivovaná, hlasovo, 
technicky 1 výrazovo dobre dlsponovan.6 
speváčka. 

Bolena Grtfov6, žiačka nár. um. prof. 
M. Klšoňovej-Hubovej ( klavlrny sprievod 
o db. as. L Francová). otvorila svoje ab
solventské vystťípenle áriou Qula res
pexlt z Bachovh'o Magnifica t a áriou Ha
ny z Haydnovho oratória Styri ročné ob
dobia. Spočiatku sa n edokázala 11plne 
skoncentrovať, a tak sa vy~kytli drobné 
nedos tatky v dychovej opore 1 v technl· 
ke spevu v hornej polohe; obe árie na
priek tomu vyzneli dobre. Spomedzi 
troch spevácky náročných Schuberto
vých plesni ( Erster Verlust, Du blst Rub' 
a Die Forelle), ktoré Interpretovala s 
velkou dávkou muzlkallty , naj lepšie VY· 
znela tretia. V štyroch Ca jkovského pies
ňach sa opli.( preja.vll speváčkln cit pre 
romantickťí pleseň. Nenásilne a stried· 
mo narábala s agogikou, citlivo vystlh· 
la sllvlslos( spevu a splevaného slova. 
Velmi podmanivo predniesla cyklus Ples
ne o láske Dezldera Kardoša. Pôsobivo 
a štýlovo čisto zaspievala áriu Flordlll· 
gi z Mozartovej opery Cosl fan tutle. 
Velkou nevýhodou pre Interpretku bola 
zlá akustika Operného a -divadelného 
š tlld!a VSMU (ostatné absolventské kon· 
certy sa uskutočnil! Inde ). Božena Gr~
fová má mäkko znejúci soprán s peknou 
s trednou polohou. V jej speve sa . s!ct 
ešte vyskytujll technické nedostatky 
(problémy s hornou speváckou polo
hou) , ale sil vyvážené muzlkalltou ,SPf' 
váčky, je j sympatickou amblcl6znosto& 
čo je zá·rukou llspešného umeleckdlle 
rastu. 

Auguatln GrAf, z triedy odb. as. E. Sla
hovej (za klavtrneho sprievodu ašp. l 
Jurkovlčovej), sa predstavil dielami Bl
cha, Haydna, Schumanna , Gllnku, Rossi
niho a Rlmského-Korsakova. V árU 1 

Bachovho Magnificat sa vyskytli drobili 
lntonačné nepresnosti, výrazovo ju spe
vák zvládol dobre. Pekne zaspieval ~ 
štyri plesne zo Schumannovho cyk}l 
Básnikova láska. Speváckemu prejavu ll 
trochu chýba la Istota a koncentrácia, ~ 
sa odrazilo na výraze. Napriek to• 
možno Interpretačný výkon hodnotiť po
zltlvne. Velmi dobre vyznel! dve skid· 
by GI-inku - Romanca a Bolero. HlBI
ne strhujllce tempo druhej z nich lnJpl
rovalo Interpreta k vynlkajllcemu výko
nu. Vrchol koncertu tvorila bezpocbt 
by Interpretácia Urbancovho cyklu Pili
ne o horách. jednotlivé plesne zaspleYII 
absolvent s vnlltorným dramatickým 111-
pätlm. Zaujal zrelosťou výkonu - čistili 
Intonáciou, s triedmou, ale llčlnnou ap
g-lkou a zdravým umeleckým vkusom. Nl 
záver absolvent uviedol dve operné i
rl~ V prvej z nich (ár ia Almavlvu 1 
Ro'tstnlho Barbiera zo Sevilly) sa obJI
vll1 tntonačn6 nepresnosti, celkovo vid 

(Pokračovanie na 7. str.l 



KONFRONTÁCIE 
III. l. Pestrejll repertoár 
- rafinovanejlia dramaturgia 

Rozhodnutie p!sat o nlektor9ch skutočnostiach v sloven
skej komornej koncertnej praxt nevyplynulo ani tak z poci
tu nespokojnosti so súčasn9m stavom, ako skôr z túžby obrá· 
tlť pozornosť na reálnu molnosť ulitoi!ného ollvenia obrov
akého mnolstva hudby, ktorá zatial väi!linou lei( skutočne 
- ako sa vrav( - ladom. Nemám v úmysle vyvolať zdanie, že 
poznámky k jednotliv9m javom hudobnej interpretácie ko
mornej oblasti majú mat vyslovene kritick9 ráz. Nepokladám 
za správne vnášať konkrétne zameranú kritiku tam, kde nie 
je celkom jasné, kto je väčšmi zodpovedn9 za reálne - ume
niu l P'rodukcii evidentne neprospievajúce - zásahy. V popre
di stoji však interpret ako v9stupn9 kanál. Budem apelovať 
práve na neho, hoci jeho profil a prácu ovplyvňuje to!ko ve
cl, ale vzhladom na jeho aktlvny charakter, vysokú, hoci pre
menlivú hladinu samostatnej kreativity a prlrodzen9 dynamiz
mus, naskrze produktlvny, vzorovo cha-rakterizujúci jeho čin
nost, vldl sa mi to najefektlvnejšie. Nebudú to v9čitky, ani 
dajak9 pokryteck9 alebo urazen9 skepticizmus - pretože sa 
domnievam, že porozumieť prlčinám skutočnosti v interpretač
nej oblasti a napokon i zásahom, ktoré modelujú jej chod, 
nte je vôbec ťažké. A treba hned poznamenať , že interpreti, 
ako l inAtitúcie, ktoré h9bu ich tvoriv9m potenciálom, sú nú- , 
tené rešpektovať celú sústavu faktorov - na Ich pr!tomnost 
nikdy nesmieme zabudnúť ani na okamih. Teda - všetko v 
rámci takto vyt9čen9ch dimenzii? Ano, a aj nie. Ideálne by 
bolo budovať na umeleck9ch možnostiach práve tam, kde sa to 
dá, maximum. P·rax je však iná, no v každom štádiu a čase 
opl9va rezervami. 

V oblasti slovenskej komornej inštrumentálnej interpretá· 
cle hned udrú do oči z hladiska repertoá·ru a dramaturgie 
najm!! tzv. nadbytočné presýtené zložky repertoáru a na d•ru
hej strane celkom logicky, ako nedostatkový artikel, reper
toár vzácny. Niektor! milovnlci hudby, nevynlmajúc odbor
nlkov, práve preto preceňujú niekedy kvality skladieb z tej
to druhej oblas ti - je pochopiterné, že práve pre ich vzác
nosť Im prisudzujú povznášajúci charrakter. Vlastnosti myto
logických hrdinov však dostávajú mnohé diela prvej kategó
rie ... a fa~ko povedať, za ktorú z týchto dvoch neprávosti 
ako posluchá~i väčšmi trplme. Ani jedno dielo z ktorejko!
vek oblasti za to •prirodzene nemôže. Nemáme právo na to, 
aby sme propagovali notoricky známe skladby, ako Pre Eliš
ku alebo Humoreska len preto, že ich musi mat v repertoári 
pol tis!ca "maniakov". Rovnako treba schladiť každý pokus 
o kolektlvne uctievanie trebárs Mllhaudovej Sonáty pre violu 
a klavlr č. 2 alebo Boulezovej klavlrnej Sonáty len preto, že 
volakto po nej chorobne túŽil. Jednostranne presýtený reperto
ár a na druhej strane Istá dramaturgická chudokrvnosf exis· 
tujtl na základe fungovania akejsi prenáhlenej vášne (ak ten
to problém posudzujeme v9lučne z pozlcle interpreta, čo treba 
považovať za zámerné zjednodušenie], ktorú by predovšetkým 
sami v9konnl umelct nemali podporovať. Ved práve oni sú 
nosite!mi toho v pravom slova zmysle reálneho a exaktného 
prenesenia grafickej podoby diela do sveta znejúcich tónov. 
Ich pohlad na postupné vytváranie sl postoja k dielu a na j
mil stupeň tvorivého nadšenia, vytrženia , ktorý v rozličnej 
miere v procese naštudovania sladby by mal byt dostatoč~e 
korigovaný (nemysllm, že by sa mal v konečnom dôsled~ 
prejavovať akousi regulovanou triezvosťou, p·retože niekedy 
l samotné nadšenie dokáže byť rozhodujúcim a úspešným mo
delačným faktorom v Interpretácii] jednotlivými zložkam! ve
domostnej základne a senzomotortckých dispozicii. V tejto 
charakteristike by malo byť obsiahnuté jadro zásadného, kon
štantného Interpretačného paradoxu. Niečo ako koet'iclent 
premenlivost!. Každý jeden interpret je akoby zásadne novým 
r!ešlteJom tej Istej exponenciálnej rovnice; pretože výsledok 
bude zakaždým iný, ak jej neznáma veličina (ak9m je pre nás 
v~etkých Interpret] je mocnltelom. 

Podstatné je, aby určitá dávk·a korekcie vždy fungovala, a 
to napriklad u interpretov i v procese výberu repertoárových 
člsel, nielen v samotnom štúdiu diela. Nemuseli by sme potom 
hovor!t do tej miery o presýtenom .ani o nedostatkovom re
pertoári. Znechutenie z preferencie niektorých umeleckých 
štruktúr, ako i nadmerná obluba, prechádzajúca do nekritic
kého uctievania sú reálnym javom u interpretov i posluchá· 
čov, no nie sú dOkazom vyc!breného a kvalitného estetického 

Musica aeterna 
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venu/líci sa interpretdcii hudby starSlch 
!tglových obdobt vyslalo Ministerstvo 
kultary SSR na nlekolkodftov~ hosfova
nle {21.-25. md;a 1985) do Belgicka na 
Festival van Vlaanderen. Po ndvrate ndm 
Jeho umelec kg vedtíct l AN ALBRECHT 
povedal: 

cften1•a a nemali by byt vytúžentm želan!m našeJ doby ani 
v tej najširšej sociálnej vzo!'ke. 

Takéto postoje vytvárajú nerovnováhu umeleckého pôsobe
nia, kvalitatlvnu nerovnakosf, ako i jednotvárnosť a znižujú 
i predpoklady pre jestvovanie seriózne hodnotiacej hudobnej 
·kritiky. V oboch pr!padoch - v nadbytočnostl, resp. presýte
nosti l nedostatkovostl - prejavuje sa symptóm jednostran
nosti. Ide totiž o tvorbu určitého štýlového obdobia, konkrét
nych autorov alebo spoločensk9ch pomerov, pripadne desať
roč!. 

Prlliš časté predvádzanie niektorých skladieb, uprednostňo· 
vanie diel určitých obdobi alébo autorov, označované slovom 
nadbytočné, nemožno prirodzene chápať doslova a generali
zovať. Ich výskyt a fTekvencla na recttálov9ch programoch, 
či komorných koncertoch sú celkom pochoplteJné vzhladom 
na spoločenské a ekonomické faktory velmi husté. Riešenie -
v tomto prlpaďe napadne hned - redukcia, nie je vôbec ta
ké jednoduché. Hoci dalo by sa urobiť veJa - napriklad obra
cat sa na hráčov a sólistov, aby neudusill priskoro svoju 
mladlcku nerozvážnosť, volili raflnovanéjšiu dramaturgiu, pes. 
trejšl repertoár ... Muslme sa pýtať, prečo je tých umelcov, 
ktor! cie!avedome budujú rozmanitý a atypický repertoár, 
ešte stále pr'lmálo. 

Všeobecne sa označuje za tzv. prehustený repertoár náplň 
klaslcko·romantlckej tvorby. Interpret! ešte stále pokladajú 
za samozrejmé a nezdolateJ·né jadro Individuálneho l kolek
tlvneho repertoáru v nlekolkočlennom teliesku skladby kla· 
siclzmu a romantizmu. Je to odôvodnené, pochopiteJne - ale 
nie nemenné a nesmie to natrva lo zastúpiť miesto najspo!ah
livejšlch základov pre vybudovanie a rozvljan1e repertoárovej 
činnosti!. Kolko je u nás sólistov, Inštrumentalistov a komor
ných hráčov, ktor! Inteligentne a cie!avedome spochybňujú 
túto dogmu a správajú sa Inak? 

Ale to nie je len skostnatelá hlera·rchla - znovu opaku
jem, odôvodnená -, jednostrannosť sa prejavuje 1 v tzv. au
tcrrskom kulte. Ešte stále plati (a bude platiť, preto ho ne
ni'čme, ale korigujme tam, kde je chorý, vyvažujme, kde je 
preťažený l] kult velikánov, prepotrebný umelecký jav, ktorým 
však samotn! umelci egocentricky diskriminujú iných 'skla
dateJov - pričom hromž! sa opäť na Beethovena, Dvoi'áka 
a Ca,kovského, a nie na pána X ••. alebo umelkyňu Y ... a po
dobne. . . Rovnako sl uvedomujeme preferenciu určitých skla
dieb, konk.rétnych opusov, žánrov. Dostávame sa k ďalšiemu 
javu - ku kultu konkrétnych skladieb. 

Stáva sa velmi často, že prichádza k prehodnoteniu, resp. 
až k deformácii skutočného umeleckého a myšlienkového vý
znamu l hodnoty v pedagogickom procese na rozličných stup
ňoch - dopláca na to napriklad i Bach a jeho Invencie a 
Stnfonie a mnoho Iných autorov v dôsledku povestného ka
clrskeho delenia skladieb na tzv. technické cvičenia a pred
nesovú literatúru. 

Kult skladieb alebo celých opusových cyklov (Chopin] rôz
nych aut·orov a obdobi je vlastne chronicky známy a netreba 
ho prlveJml rozvádzať. Zaujlmavé je, že predovšetkým úspeš· 
nosť a populaTita konkrétnych skladieb vytvárajú najreálnej
šl predpoklad pre to, aby sa repertoárový profil výraznejšie 
obohatil aj o diela klasikov 20. storočia. Pôvab takýchto vý
padov do umeleokého sveta nášho veku reprezentujú najmä 
klavlrne diela S. Prokofieva alebo čiastočne Bartóka, niekto· 
ré komorné sonáty pre rozličné dychové nástroje Paula Hin
demitha, niektoré skladby pre sláčikové nástroje alebo kvar
tetá O. Sostft'koviča, z našich autorov v poslednej dobe najmä 
komorná hudba Janáčkova, Martim1 alebo Suka (Debussyho 
a RaveJ.a zámerne nespomlnam, rovnako i súčasnú tvorbu slo· 
venských autorov]. Nemysllm sl, že treba násilne propagovať 
obsahové a myšlienkové kva lity hudby klas ikov nášho storo
čia - ich postupné prenikanie do povedomia l repertoáru 
je nezadržateJné. Chcem len naznačiť, že je v záujme mno
hých faktorov, napomáhajúcich všestrannému rozvoju našej 
hudobnej kultúry, aby slovensk! interpreti, venujúci sa vý
raznejšie komornej hudbe, vo väčšej miere presadzovali tzv. 
zlatý fond klasikov hudby 20. storočia. A to vo všetkých žán· 
roch - sólových skladbách pre jednotlivé nástroje, najmä klá
vesové, dielach pre duo, trio, bohatej kvartetovej literatúre, 
ale l pre väčšie obsadenie - práve využltlm mýtu a lebo, ak 
chcete, rozvljanlm .kultu skladieb, jeho systematickým bu
dovanlm, rozširovanlm a obohacovanlm. Skladby sa tak stá
vajú akoby dev!zovými prostriedkami, umožňujúcimi čoraz 
Jahš!e prenikanie doteraz problematických diel, ich potrebnú 
domestikáciu nielen na koncertn9ch pódiách, ale i v mys
liach a zálubách početn~jšleho publika. V ďalšieh riadkoch 
by som chcel poukázať na to, ·že je ešte stále obrovské množ
stvo takmer nepovšlmnutej literatúry,, klorá..má všetky pred
poklady na to, aby sa aktlvne v tomto procese uplatnila. 

(Pokračovanie v budúcom člsle) 
EGON KRAK 

Cesta nás v-iedla do Bruselu, kde sme 
boli ubytovanl na velmi výhodnom mies
te, odklai nebolo daleko ani k význam: 
ným pamiatkam mesta, akým je napri
klad svetoznáme Velké námestie s jeho 
nádhernou ar.chitektúrou, ani k rušným 
uliciam tohto mesta severskej renesan
cie. SkOr ako sa zmienim o koncertoch 
a o ich prijati, rád by som povedal, že 
každý, kto š tudoval hudobnll his tóriu , 
pozná mená chýrnych skladateiov tzv. 
franko-flámskej školy, pričom si málo
kto uvedomuje prostredie, kde vyrástla 
taká významná hudobná kultúra, zaujl· 
majúca vedúcu štýlovú úlohu vo vývoji 
hudby. Pritom hudba nebola jediným u
meleckým prejavom, ktorý by zažil od 
obdobia ranej renesancie kulminujúc! 
v9znam. Plati to aj pre v9tvarné umenie. 
Ciovek s l to vie živo predstavU, ked má 
momosť uvid·ieť prostredie, v ktorom sa 
zrodilo také významné umenie obdobia 
renesancie. Potvrdila to aj naša návšte
va Antverp, kde sme uvideli krásnu 
zbierku hudobných nástrojov, dalej dob
re zachovaný velk9 dom Petra Paula Ru-

Clenovia sflboru Musica aeterna s umeleckým vedflclm Jánom Albrechtom v uli
ciach Bruselu. 

bensa, ako aj moderný prlstav v jeho 
nedozernej rozlohe. 

Naše koncerty zazneli v troch mes
tách, a to v Aarschote, Turnhoute a v 
Hasselte. Obecenstvo sledovalo s velk9m 
záujmom programované skladby, mali 
sme totiž možnost uviesť popri svetovom 
repertoári vera skladieb pochádzajúcich 
zo s lovenskej histórie, konkrétne š lo o 
ukážky zo Speerovho Hudobno-turecké
h o Eulenspiegla, Opusu musicum S. Cap
ricorna, dalej Roškovského, Santrocha 
a iných. Mimcrriadne veJký ohlas vyvo
la li Mazurky a ha jdúcke tance zo zbier
ky A. Szirmayovej-Keczerovej v prekr ás-

nej štýlovej realizáci-i V. Godára. Podob
ne ako na koncertoch v Mexiku a na 
Kube, aj tentoraz mala táto skladba mi
moriadny úspech. Náš súbor prijali veJ
ml srdečne. Kedže sme pred tromi rok
mi absolvova li koncerty vo valónskej 
čast!, prišli dokonca niektor! priaznivci, 
ktor! nás počuli vtedy v Durbuy. Po k·on
certoch sme mali možnost diskutovať s 
tamojšlmi hudobnlkmt a milovnlkmi u
menia o problémoch Interpretácie s tarej 
hudby. Ukázalo sa, že náš pr!stup k In· 
terpretácii starej hudby ziska! Ich uzna
nie, nako!ko zodpovedal ich muzikant
skému naturelu. - Jl.-

TVORBA 
JURAJ BENEŠ 
PRELODIUM PRE ORCHESTER 

Nie je to po prvýkrát, čo sa hlbšie 
snažlm preniknúť do ta jomstva niekto
rej z kompozlcll Juraja Beneila. Pri štú
diu ml každé dielo iba o kúsok pood
halllo spôsob jeho hudobného myslenia, 
pretože hladat charakteristické znaky v 
tvorbe tohto zatial pomerne málo "pre
bádaného" skladatera vôbec nie je jed
noduché. 2ánrové rozpätie Benešovho 
diela je pomerne široké, s iaha od skla
dieb orchestrálnych, komorných, pre só
la l väčšie, prevažne atypické zoskupe
nia, cez zborové, komorné vokálne sklad
by až po opusy hudobnodramatické. U 
všetkých by sa dali ná jsť niektoré spo· 
!očné črty, predovšetk9m spoliehanie sa 
na účinok absolútneho hudobného tvaru 
l v dielach, kde pracuje s textom alebo 
mimohudobným motlvom, ale i dôsledná, 
práca s detailom, transformácia prvot
ných tematických ·impulzov do rôznych 
výrazových polôh a iné. Pri snahe ver
bálne charaktel'izovat jeho Prelťidium 
pre orchester z roku 1983 (premiérova
né na Týždni novej slovenskej hudobnej 
tvorby 1985 v Košiciach] obmedzlm sa 
len na zaradenie tejto skladby do nie 
velmi početného radu autorových or
chestrálnych diel. Zaradenie do kontex
tu sa mi ukazuje ako nutnosť, pretože 
skladba svojim charakterom, použitým~ 
hudobn9ml prostriedkami i spôsobom 
Ich spracovania priamo na ne nadväzuje, 
resp. v nej využ!va a dalej rozvádza v 
nich nastolené princ!py. 

Niektoré črty sa objavujú už v Diver
timente pre sláčiky ( 1970] a .Allegre pre 
orchester ( 1974]. Tu je výrazný najm!! 
motorick9 pohyb a detailne, do jemne 
diferencovaných nuans l dovedený melo
dický pohyb s dôrazom na lineárne ve
denie hlasov. V dielach Mémoire pre ko
morný orchester (1977], Hudba pre trúb
ku, biele a sláčiky ( 1978] a Hudba pre 
orchester ( 1982) ich nájdeme už viace
ro. Spomeniem len na jhlavnejšie - prie
beh hudobného procesu je založený na 
vzájomnej súčinnosti jednotlivých uás
trojov9ch skupin (dychy, sláčiky a bi
cle], ktoré sú rovnocennými koncertu
júctml partnermi; naprie k preferencii 
lineal'ity okruh intervalov autor reduku
je na niekolko základných krokov, kto
ré rozv!ja do ve!kého množstva postup
nosti a tvarov; napriek odlišnostiam ná
strojových možnost! jednotliv9ch skupin 
sa tu dosahuje neobyčajná jednota, a to 
pred·ovšetkým využlva nlm výrazne ryt
micky c!te~ého stavebného materiálu, vo 
všetkých skupinách reagujúceho na me
lodické a rytmické impulzy biclch né
strojov. 

Charakter .Prelúdia pre orchester je 
daný typom, funkciou, ktorú má splňat. 
Je to skladba hravá, mobil1zujúca poslu
cháča, od začiatku do konca "v jednom 
ťahu". Autor pracuje s dvoma sekciami 
dychov, sláčikmi a biel mi. Melodlck9 zá· 
klad tvori sekundový pohyb, ktorý roz
v!ja, obmieňa, rozširuje a lebo dell pod
ra potreby dramaturgickej výstavby cel
ku. Práca s motivickým základom je jed
nou z dôležitých zložiek vývoja diela, 
podieJa sa na stupňovanl a uvoJňovanl 
napätia, na dosahovani jednoty inštru
mentačnej s tránky - jednoty a absolút· 
nej rovnocennosti jednotlivých nástrojo
vých sekci!. Nie je to však jediný zjed
nocujúc! činltei - počutelnejšl a vnlma
teJnejšl je pravidelný pulz, dravý, , do
predu sa l!enúct pohyb v nemeniacom 
sa tempe a jednotnom dvojdobom takts 
( šestštvrtinovom, delenom prevažne na 
dve doby, ale využlvajúcom ponúkanú 
mol!nosť trojdobovosti a s tým spojenú 
širokú rytmickú variabilitu] . Tento prln
clp (tzv. hemiolu) preberá od Montever· 
diho, ku ktorému prechováva nielen ú· 
pr1mný obdiv ako k velkému majstrovi, 
ale jeho odkaz sa tvorivo sprltomňuje v 
nejednom Benešovom diele. I v Prelúdlu 
sa objavuje na záver citát z Monteverdi
ho diela. 

Prelúdium je j ednočasťové, otvára ho 
krátky úvod, kde sa predstavi základný 
hudobný materiál; ťažisko tvori s tred
ný diel, kde sa tento materiál rozvlja , 
tvaruje, prenáša do nových polôh -
výrazových i farebnoinštrumentačných. 
V jednotlivých fázach procesu autor ma
t eriál kvázi "rozhodl" a vzápätl uspo
riada; Inštrumentačne za hust! a hned 
prečistl ; bohaté rytmické obmeny, psy· 
chologlcky pôsobiace rozkladne kompen
zuje pravidelným taktovanlm, jednotn~ 
cltenou pulzáclou. Skladba konč! krát
kym záverom - v novej, a koby uk!ud
ňujúcej polohe sumarizuje povedané. 

Na záver ešte jedna poznámka: spôsob 
hudobného myslenia Juraja Beneša je 
komplikovaný, jeho hudba kladie na po
slucháča značné nároky, ak jej tento · 
chce porozumieť. Na druhej strane je 
vnlmatelná i pre široký okruh milovnl
kov hudobného umenia, pretože dokáže 
pôsobiť ako celok, má silný emocionál· 
ny dopad. Preto ju možno zaradil do ka
tegórie komunikatfvnych diel, napriek 
tomu, že autor sa vôbec neusiluje byt 
jednoduchý a zroiumlte lný. A to možno 
považovať u tohto skladat era snáď za 
najcennejšie. EVA CUNDERLIKOVI\ 



l 

Seminár mladých v Dolnej Krupej 
Domov Zv!1zu s lovenských 

·s kladaterov v Dolnej Krupej sa 
s tal sldlom viacerých akcii, 
ktorých garantom je spomlna
ná ustanovlzeit K nim pa tri aj 
Seminár Kruhu mladfch teore
tikov a kritikov, ktorý sa ko
nal tohto roku v di\ och 19.-
20. júna už po dvanásty raz. 

Po minu loročnom výbornom 
vy zneni seminára (s inovova
nou koncepciou] sa očakáva lo, 
či a j tentoraz bude odozva ta
ká , a ko sluboval a tra ktfvny, vr
chovato naplnený program po
duja tia. A oča kávania sa nad
mieru vyplnili. :tažko povedať, 
čo bolo prltažllvejšle, čl pou
čené referáty erudovaných od
bornikov a či bohaté a pole
mlcké diskusie, ktoré sa roz
prúdili po referátoch mladých 
muzlkológov. Jedno je isté, že 
akosi neos távalo ani minúta 
nazvyš a o predmetných prob
lémoch sa diskutovalo aj pri 
stolovani, v kuloároch, po ve
čierke [ktorá nasta la skutoč
ne až po 22.00 h] . O záu jme o 
podujatie svedči aj počet účast
nikov. v prvý deľ\ ich bolo asi 
tridsa( , v druhý deň o čosi me
nej. 

Po otvoren! seminára, ktorý 
viedol predseda KMTK Já n Al
brecht , predniesol úvodnú pred
nášku dr. Richard Ryba rlč, 
CSc., ktorý sa zameral na dva 
tema tické okruhy : problemati
ku historiografie a otázky spo
ločenského uplatnenia historio
grafie i samotného his torika. 
Poukázal na trend slovenskej 
historiografie, ktorá v súčas
nosti smeru je od heurist!ckého 
výskumu k pohladu syntetic
kejšiemu, prejavujúcemu sa 
jednak v špecia llzácll na jed
notlivé problémy, jedna k v reš
titúcii s úvislosti. Z viacerých 
podnetných myšlienok referen
ta spomeniem ešte aspoň jed
nu, a to • že slovenská h istorio
grafia je súmerltelná s európ
skou hudobnou historiografiou. 
Mohli by sme to ďalej komen
lova f. Podobne ako slovenská 
tvorba a s lovensk! Interpreti 
majú svoje miesto na európ
skych , ba l svetových kolbiš
tiach, ta k aj slovens ká muziko
lógia preniká na medzinárod
né fóra. Zdá sa však, že sl to 
ešte akosi málo uvedomujeme. 
Hudoôná sociológia a jej sme
rovanie v súčasnosti - bola 
téma prednášky dr. Oskára El
scheka a tvorila 11 lastne vy
branú ka pitolu z jeho systema
li ky Hudobná veda súčasnosti. 

V prvý - a vlastne jediný -
večer seminára organizátori 
pr ipravili hudobné oživenie v 
podobe koncertu klaviristu Mi
kuláša Skutu, ktorý prekypujúc 
vitali tou a Iskrou ohnlvostl 
vzbudil v poslucháčoch ako 
skutočne zrelá osobnost nefal
šovaný záujem o svoju produk
ciu diel R. Schuma nna a Soná
tu - appel č. 7 D. Martlnčeka 
( treba však podotknúť, že kva
lita nástroja akost pokulhá
vala]. Následná beseda s au-

torom O. Martlnčekom 1 Inter
pretom - s úvodným slovom 
V. Chalupkovej - v pravom po
lemickom duchu nastolila o
tázky autorského rukopisu, In
terpretačného prlstupu i ade
kvá tnosti a zárovei\ obťažnosti 
pri verbalizácll výkladu hudby. 

Originálnymi názormi na 
štýl, operu, a le aj ďalšie In
terpretačné problémy sa pre
zentoval (už ďalš! deň ] formou 
.. verejného Interview" šéfdiri
gent SF zas!. um. Bystr!k Re
žucha; rozhovor viedla dr. I. 
Schrelberová. Predseda KMTK 
Ján Albrecht" sl pripravil prls 
pevok pri prlležltostl storočni
ce skladatela Alexandra Al
brechta; pútavo hovoril nielen 
o tvorbe a bllzkom vztahu k 
tomuto ešte vždy nedocenené
mu autorovi, a le a j o kultúr
nom a duchovnom živote súdo
bej Bratislavy. Prednášku do
plnili nové nahrávky diela skla 
da tela. 

Oba dni pretkávali túto llnlu 
muzlkológov a hudobn!kov se
niorov Muzlkologlcké rozpravy 
mladých, na ktorých vystúpili 
so svojimi prácami jednak čle
novia KMTK [dr. J. Bukovlnská, 
dr. l. Schreiberová, dr. M. HuJ
ková , M. Bárdlová, E. Buga lo
vá, B. Dlháňov á]. jednak poslu
cháči FFUK a VSM U, zastupu
júc obe Inštitúcie na jlepšie o
hodnotenými prácami SVOC ( J. 
Ka linayová, J. Matúšová, P. 
Smol!k, ktorý prečltal aj prácu 
svojho kolegu D. Mateja]. Po
zttfvom týchto rozpráv je, že 
ukazujú celú š!rku záujmov 
mladých od bádania v oolastl 
s ta r šej slovenskej histórie af 
po problémy súčasnej sloven
s kej tvorby, že podnecujú k ve
dec kej reflexii a v neposled
nom rade, že Ich rozmanitá 
náplň vylučuje moment jedno
strannosti. A to možno hodnQ
tit jednoznačne len kladne. 

Hoci celková koncepcia sa 
viac ako osvedčila, p~edsa len 
sa núka malá modifikácia po
dujatia: robiť napriklad ble
nálne monotematické alebo na 
Istý problém špecifikované se
mináre. Stálo by za 11vahu po· 
zvať aj .,host!" , resp. zástup
cov zo sesterských .,kruhov" 
Interpretov a skladatelov [ho
cl tu Iste zohráva svoju úlohu 
aj ubytovacia kapacita dolno· 
kruplanskeho kaštiela] . K po
dobným úvahám, týRajúclch sa 
perspekt!v seminára, patr! Iste 
aj otázka, ktorá sa so všetkou 
naliehavosťou na akcii vynori
la, a to otázka publicity a pu
blikovania mladých. Ak spočlta
me možnosti na publikovanie, 
t reba sl povedať šalamúnsky, že 
Ich sice nie je nedostatok, ale 
predsa - Isté formy chýbatú. 
napr. zbornlk zo seminára 
mladých . Odznelo tu totiž nie
kolka referátov, ktoré by st 
ozaj zaslúžili byť publikované, 
navyše - -tieto útle, čl hrub
šie brožl1rky s l1 zároveň aj do
kumentom Istého muzl:kologlc
kého podujatia. J. LENGOVA 

RE -CENZU 
200 ROKOV HUDOBN~HO 
ŠKOL STV A V KÓŠICIACH. 
ZOSTAVOVATEĽ PHilr. 
ŠTEFAN MERE SS, CSc. 
SPRACOVAL AUTORSKÝ 
KOLEKTIV. VÝCHODO-
SLOVENSKt VYDAVATEĽ
STVO, N. P., KOŠICE. 

Vla ni sl kultúrna verejnosť 
pripomenula významné výročie 

- 200 rokov nepretržitého tr
vania hudobného školstva v 
Košiciach. Začiatkom tohto ro
ku sa vďaka starostlivosti Vý
chodoslovenského vydavatel
s tva, na zákazku Národného 
výboru mesta Košic, odboru 
školstva, zjavila pri tejto prl
ležltosti a j publiká cia 200 RO
KOV HUDOBNEHO ŠKOLSTVA 
V KOSICIACH 1784-1984. Au
torský kolektlv, ktorý sa po
diela! na vytvoreni te jto prá
ce pod vedenlm jej zostavova
tela PhDr. Stefana Merešša 
CSc., s i dal za úlohu zachytiť 
celý dvestoročný vývoj hudob
ného školstva až po súčasnost. 
Ako čltame na zá ložke knih y: 
... . . práca kladie hlavný dO
raz na osvetlenie funkcie, čln
nosti , vnútorného vývinu a vý
znamu š kOl v jednotlivých vý
vinových etapách Ich existen
cie. pričom hodnoti Ich čin

nost v súvislosti s objektlvny-

ml podmienkami, v 'ktorých sa 
uskutočňovali programové zá
mery," vplývajťíce na Ich roz
voj .. . 

Práca je logicky a prehlad
ne rozvrhnutá do ka pitol: Hu
dobná škola v Košiciach [ 1784 
- 1888). Mestská hudobná ško
la v Košiciach [1886-1918) , 
Mestská hudobná škola v Ko
šiciach [ 1919-1945). Hudobná 
škola mesta Košic [1945-1961) ; 
a utorkou týchto kapitol je Má
ria Potemrová. Nadväzujúca 
kapitolu Hudobný odbor ludo
vých š kOl umenia v Košiciach 
( 1961-1984 ) spracovala Edita 
Marenčinová, ka pitolu Konzer
va tórium v Košiciach (196f-
1984] a utori Stefan Merešš a 
Matej Lengyel. Kniha je dopl
nená o prehladné tabulky so 
zoznamami učltelov hudobných 
škOl v Košiciach v školskom ro
_ku 1983/84 (spracoval Stefan 
Drozdek a Milan Kyjovský). 

je len samozrejmé, že naj
cennejšie sú kapitoly o staršej 
a málo známej histórii košic
kého hudobného školstva, ver
ml podrobne a s pomocou 
skvele j znalosti prameňov spra
cované Máriou Potemrovou, 
ktorá sa na východoslovens kú 
hudobnú históriu už dlhé roky 
špecializuje. Cttatel tu ziska 
skutočne jedinečný prehlad o 
peripetiách, kr!zach, ale l o 
pozad!, takpovediac ziikulls-

Víťazstvo JÁNA GALLU v Riu de janeiro 
Výrazný t1spech nášho sotva tridsaťročného ba sis tu Jána Galiu, ktorý ziska! na Medzinárodnej spe

váckej súťaži v Riu de Janeiro v júnt t. r . prvú cenu, sa stal podnetom pre mnohé diskusie a t1vahy. 
Mladý umelec pochádza z Nových Zámkov. Po maturite na tamojšom gymnáziu študova l spev na bra· 
tlslavskom konzervatóriu (1975-1980] a Vysokej škole muzických umeni [ukončil v r. 1983]. v oboch 
prlpadoch u prof. l. Cerneckej. Už ako študent sa stal sólis tom opery SND (od r. 1980) . Zúčas tnil sa 
letných kurzov Glorga Favaretta v Siene v Taliansku [r. 1981). UpozornU na seba na speváckej súťa
ži M. Schneidra-Trnavského [2. cena - r. 1979]. na Medzinárodnej speváckej súťaži A. DvoMka v 
Karlových Varoch (Cena SHF za Interpretáciu slovenskej skladby - r. 1980) a dobre obstál na me· 
dzlnárodnej Cajkovského súťaži v Moskve [ r. 1982). K výpočtu úspechov patr! i ocenenie Zväzu slo
venských dramatických umelcov a Slovenského ll !erárneho fondu za kreáciu postavy Jochana na v o
pere Jura ja Beneša Hostina. 

V poslednej dobe pribudlo do 
kroniky verktch tspechov slo
venskfch spevákov v zahrani
č( viacero záznamov. Zvykli 
sme 11, le meno Petra Dvorské
ho, či Sergeja Kopčáka je poj
mom na najviičllch opernfch 
javiskách sveta, ale objavili sa 
i crallie talenty a v tejto sAvls
losti sa začalo hovoriť o slo
venskej speváckej lkole a el
te viac o profesorke spevu Ide 
Cerneckej. 

- Je pravda, že sa ' takýto 
názor vyslovuje najmä v zahra
nič!, aj v Braz!lli to nebolo 
Inak medzi európskymi účast
nlkml mládeže. Ved, nejde len 
o oboch spom!naných umel
cov, sú to l slavenski speváci, 
ktor! pôsobia mimo našej pr- · 
vej opernej scény, uvediem as
poň Magdalénu Hajóssyovú, 
Gabrielu Bei'lačkovú-Cápovú, čo
raz viac na seba upozorňuje 
Jozef Kundlák, objavili sa ta
lenty, a ko Miroslav Dvorský, 
Ján Ourčo. Je len samozrejmé, 
že sa hudobná verejnosť zmie
ňuje o pedagógovi, ktorý vy
choval niekolkých z nich. Mňa 
naučila spievať profesorka Čer
necká, ba presnejšie spievať 
som sa naučil pod jej veden!m. 
Podla môjho názoru pedagóg 
nemOže naučiť spievať, mOže 
usmerniť, pomOcť, poradiť, ale 
spievať sa mus! naučiť adept 
sám. Prof. Cernecká má velký 
zmysel pre mieru, pre zachova
nie prirodzeného tónu, má In
dividuálny pr!stup k svojim 
zverencom, ta kže pod jej ruka
ml nevyrastt1 dve rovnaké o
sobnosti. Jej systém spoč!va v 
úcte k maximálnej prirodze
nosti tónu, ktorému chce pri
da C prácou s dychom, pomôže 
ho technicky ozvučiť. Dodnes 
som s prof. Cerneckou v kon
takte pri priprava závažnejších 
vystúpen! - čl doma a lebo pre 
zahraničnú reprezentáciu. 

Aké okolnosti prispeli k dl
mu vynlkajdcemu vfkonui' 

- Na túto otázku mOžem od
povedať dosť jednoznačne -
mal som so sebou klaviristu 
zaslúžilého umelca doc. Ľudo
vita Marclngera. Popri skutoč
nostiach, ktoré svedčia o dob
rej organizácii podujatia - ako 
výborné ubytovanie, zabezpeče
nie stravy, možnosť skúšať, od
dychovať a sl1stredlf sa výluč
ne na svoje účinkovanie - bo
la to neporovnatelná výhoda. 
Dovolfm sl tvrdif, že bez tejto 
možnosti by som nebol prinie
sol cenu alebo aspoň nie pr
vú. Organizačný výbor sa do-

ných ťahoch, ktoré formovali 
vývin hudobného školstva, ale 
l cenné Informácie o osobnos
tia ch, ktoré na tento vývin 
vplývali. 

Dobre Informuje aj kapitola 
Hudobný odbor ludových škOl 
umenia z pera Edity Marenčl
novej , doplnená o prehladné 
tabulky o pohybe učltelov a 
žiakov v jednotlivých škol
ských rokoch. Vcelku sol!dne 
Informácie prináša a j kapitola, 
zaoberajt1ca sa ešte pomerne 
mladou históriou košického 
konzerva tória, hoci tu mohli 
a utor.t položiť azda väčš! ak
cent na zapojenie tejto školy 
do celkového kultúrno-politic
kého diania Košic, čo neopo
menula predchádzajúca kapi
tola. V závere knihy sa nachá
dza resumé v ruskom a nemec
kom jazyku. 

Treba úľrlmne prlvltaf pub
likáciu, sp ňajúcu na velmi so
l!dnej úrovni lnformatlvne pos
lanie, ktorá je súčasne dôstoj
ným pr!spevkom - l keď tro
chu oneskoreným - k tak zá· 
važnému jubileu, akým bolo 
pripomenutie s l 200-ročnej e
xistencie hudobného školstva. 
Skoda, že Ide o prácu nepre
dajnt1, lebo sa nemOže dostať 
medzi širš! okruh záujemcov. 
Svojou úrovňou a obsahovou 
náplňou by sl to naozaj zasl11-
žlla. ROMAN SKIBPEJ( 

Basista Ján Galia 

konca obrátil na nášho klavi
ristu s prosbou, aby sa ujal ko
repetovanla f!nskej a maďar
skej účastnfčky súťaže, nakol
ko nie všetci speváci mali so 
sebou vlastných klavlrnych 
partnerov. 
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však bolo zre jme správne. Su
choňova hudba so svojou dra
matickou gradáciou mala taký 
ohlas, že bolo úplne nepod· 
statné, v akej reči odznela a že 
nie je typicky brilantným, e
fektným záverečným kusom. 
Bol to pre mňa jeden z naj
krajš!ch momentov súťaže. V 
treťom kole som spieva l ples
ne Wolfa, Musorgs kého Trepak 
z cyklu Plesne a tance smrti, 
Cajkovského Serenádu z Dona 
Juana a áriu Filipa z Verdiho 
opery Don Carlos. 

Mohli by ste aspoň celko• 
stručne zhrn1U, korko 6častnl· 
kov spievalo na s6ťa!i, z kol
kfcb krajin, pripadne, či sa O· 
piit - ako je to v poslednfcb 
rokoch časttm zjavom - obja· 
vlli pozoruhodné talenty z ml· 
moeur6pskych ltátovi' 

- Medzi 48 mla dými umel· 
carol sa vystrieda li reprezen· 
tantl vyše dvadsiatich krajin 
sveta. Zastúpená bola Južná A· 
marika, Južná Kórea, C!na po
slala do sútaže mimoriadne ta
lentovanú speváčku, ktorá ma 

DO RIO Df _f \:\Eif\0 
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Kópia diplomu Jána Galiu, ktortm sa mu udeluje 1. cena na Me
dzinárodnej speváckej stta!i v Riu de Janeiro. 

Prejdime k sdta!nému reper
toáru. Co ste sl vybrali a s 
aktm ohlasom sa stretla vala 
Interpretácia netoveJ, sloven
skej a ich domácej literat6ryi' 

- Podmienky súťaže predpi
sujú repertoár velmi benevo
lentne, mohol som sl naprikla d 
vybrať áriu preklaslckého ale
bo klasického autora opernej 
alebo oratorlálnej literatúry, 
dalej braz!lsku pleseň, s kladbu 
autora 20. storočia a pod. Som 
rád, že celý st1fažný repertoár 
okrem operných árU som sl 
odspieval v rámci cyklu let
ných komorných koncertov v 
Klariskách tesne pred odcho
dom do Brazllle. V prvom kole 
som sl zvolil áriu z oratória 
Judáš Makabejský G. F. Hände
la, áriu Basllla z Rossiniho o
pery Barbier zo Sevilly a zo 
16 pont1knut9ch nOt som s i vy
bral braz!lsku pleseň, a to ta k 
šťastne, že jej Interpretácia ml 
priniesla hlboký umelecký' zá
žitok a silné vnútorné uspoko
jenie. Rozhodol som sa pre ňu 
čisto z praktických dôvodov , 
rozsahom mi ako jediná vyho
vovala, nevedel som však, že 
práve . k tejto skladbe majú 
Braz!lčania vrúcny vzťah. Priz
nám sa, že som bol prljemne 
prekvapený, keď po jej odsple
van! vybuchol v sále btírllvý 
potlesk, nuž a ešte viac, keď 
som ziska! Zlatú medailu za 
najlepšiu Interpretáciu braz!l
ske j plesne. Mus!m podotknúť, 
že organizačný výbor zabezpe
čil poradenskú službu pre 11-
častnlkov, ktorá sa týkala vý
slovnosti portugalského textu. 
Potešil som sa, keď ml tamoj
šia odbornlčka, členka poroty, 
opravila iba dve slová. 
Keď som sa rozhodoval pre 

skladby do druhého kola sú
ťaže, uvažoval som, či bude 
správne zaradlf Stelinovu áriu 
zo Suchoňovej opery Krútňava 
na záver po árii Lepore lla z 
Mozartovho Dona Giovanniho, 
Ravelovom Chansone A bolre z 
cyklu Don Quijotta A Dulclnée, 
Cajkovského romanci ú, ~eby 
som mohla a árU Flesca z tfer 
dlho opery Simon Boccanegra. 
Moje vnt1torné presvedčenie 

zaujala perfektným hlasom, vý
bornou technikou, l keď mala 
rezervy v emocionálnom preja· 
ve. 

Aké výhody dm priniesli va
le ocenenia, preto!e musfme 
hovoriť v mno!nom čisle. Z 
Brasilie ste si priniesli 1. ce
nu Calousta Gulbenklana, spo· 
minand 'Zlatá medailu za na~ 
lepllu interpretáciu braztlakej 
piesne a s6časťou váiho vltaz· 
stva boli viaceré pozvania. 

- Dostal som ponuku vytvo
riť postavu Ramflsa vo Verdi· 
ho Alde a na sólistické spolu· 
účinkovanie vo Verdiho Rek· 
viem, oboje do Ria de Janelra. 
St1časťou cien bolo l pozvanie 
do Lisabonu · na hosťovanie v 
opere a na účinkovanie v rám
cl budúcoročného letného fes
tivalu vo Verone. Potešilo ma, 
že som okamžite po svojom ná
vrate dostal prllež!tosť vystú· 
plť na samostatnom recitáli v 
rámci tohtoročných BHS. Do· 
posla l som totiž naštudoval 
prevažne operné postavy -
Gremlna [Eugen Onegln), Fles· 
ca a Paola [Simon Boccaneg
r a ), Zreca (Svätopluk), staré
ho trestanca z Katar!ny lzmal· 
levovej, Ralmonda, Leporella a 
pod. Velmi ma však láka kon
certná literatúra, o ktortl sa 
zaujímam z viacerých prlčln. 
Som presvedčený, že upevňuje 
zmysel pre drobnokresbu, vy· 
žaduje starostlivé výrazové 
s tvárnenie hudobného ma teriá· 
lu, clbrľ techniku, nehovoriac 
o jej samotnej vnútornej sile 
a kráse. Moderná Interpretácia 
oper y vyžaduje často na tur41· 
ne tóny a zvuky, čo je ls t~m 
útokom na spevácku techniku, 
a práve v komornom koncer· 
to'van! sa všetko úsilie stistre
ďuje na vokály a prejav. Oper
né spievanie je mOjmu srdcu 
bližšie , ale rád by som zo spo
menutých dôvodov siahal ku 
koncertnému spevu častej~le, 
preto sl prlležltostl, núkajťlce 
sa po mojom návrate z Brazf· 
Ile cen!m a mienim ich plno
hodnotne využit 

Pripravila: 

VIERA POLAKOVICOVl 



Pri storočnici ARNOLDA FLOGLA 
,.To bol ten, po ktorom je 

pod Slavlnom pomenovaná u
lica?" - sp9tala sa ma s ú
prlmn9m zvednv9m záujmom 
mladé, školená a vzdelaná, ds
pe~né, .ale aj objektlvne bystrá 
kolegyňa z "fachu". Zamrazilo 
ma, chcel som sa rozkričať. Nll
pokon som sa zhlboka nad9-
chol a vysdkal zo seba mno
hokrát opakované konštatova
nie. Zopár fráz, ktoré perma
nentne zdobia stránky kultdr
oycb rubrlk tlače v rokoch 
končiacich na pätku a nulu. 
Anlold Flilgl sa totiž narodil 
10. jtila roku 1885 v Krom!!l'l
!1 a zomrel v Bratislave 20. no
vembra roku 1950. "Popredn9 
basista opery Slovenského ná
rodného divadla, slovensk~ Sa
lapln, azda najväčši a jeden z 
posledn9ch predstavttelov bra
tislavskej divadelnej bohé
my .. ." V jednej z našich en
cyklopédii celkom nedávneho 
d6ta sa dočltame v stručnom 
hesle, že bol s611stom opery 
SND v rokoch 1930-50 a vyn1-
kajt\c1m Interpretom ludov9ch 
plesni. Polopravda, zjednodu
tenle, kuriózna charakteristika 
jednej z najväčštch osobnosti 
slovenskej opernej Interpretá
cie v je) sotva šesťdesiatročnej 
blstOrll. 

Fl!!glova biografia, aspoň to, 
fo bolo z nej u nás publ1kova
oé, má na svojej mape ešte 
mnoho bielych miest. Agilného 
operného historika, ak vôbec 
Yyrastle z desia tok dávnejšlch 
l ferstv9ch absolventov hudob
ne) vedy na FFUK a hudobnej 
teOrie na VSMU, čaká zmapo
nnle FlOglovej umeleckej čln
nosti v Kovafovlcovej ére praž
ského ND ( 1912-1919), sdpls 
Fl!lglov9ch pražsk9ch postáv, 
odraz jeho umeleck9ch kreácii 
' názoroch vyspelej českej o
pernej kritiky, z1sfovan1e (ak 
sa to vôbec ešte dá ), do akej 
miery sa školU u Emila a pri
padne i Karla Burlanovcov. 
Velmi málo vieme o FlOglovom 
~fročnom pôsobeni v záhreb
skej opere ( 1919-1924). ktorá 
' ijch rokoch mala v stredo
európskych reláciách obzvlášt 
dobrý zvuk. Za tla l totiž vys ta
fime len s konšta tovanim, že 
tu v úlohe režiséra premtéro
ral v juhoslovanskej premiére 
janáčkovu Jej pastorkyi'\u v hu
dobnom naštudóvant Mllana 
Sachsa. Ba aj Brno je od Bra 
tislavy akosi daleko, ak pravi
delne Iba zaznamenávame, že 
tu vytvor!l pozoruhodné pos
tavy janáčkovské. Nikto vša k 
oepubllkoval tak9 v9znamn9 
fakt, že FlOgl bol revlrnlkom v 
svetovej premiére Lišky Bys
trouškyl 

Uf ako člen záhrebskej a 
brnenskej opery (1924- 1930] 
sa nlekolkokrát s mimoriad
nym ohlasom objav!l pohostln-

sky na doskách SND. Pre FlOg
lovo uplsanle sa slovenskej o
pere bolo zrejme rozhodujdclm · 
faktorom - okrem rodlnn9ch 
stlvlslostl ( FIOglova manželka 
pochádzala z martinskej rodi
ny Ivankovcov) - úspešné po
hostinské vystúpenie so sdbo
rom opery SND v Pra he, v j1í
n1 roku 1930. Po boku legen
dárneho Salaplnovho Borisa 
vytváral postavu mnlcha Pime
na tak, že slávny rusk9 basista 
ho vraj poz9val do Parlža, aby 
mu robil alternanta a tzv. ná
hradnlkal V jesen! toho Istého 
roku je však FlOgl už v Bra
tislave. Začlna dvadsafročnd e
pizódu prebohatej umeleckej 
jesene Mal1nom v premiére 
Smetanovho Ta jomstva, ktord 
završuje v jťínl roku 1949 pre
mlérov9m Ramflsom vo Verdi
ho Alde. Medzi t9m1to dátu
mami ležia desiatky postáv. Vo
kálne, herecky a predovšetk9m 

Arnold Flilgl ako Boris Go
donov v inscenécii SND a r. 
1948. 
Obe sn!mky: astav um. kritiky 
a dlv. dokumentácie v Bratis
lave 

v miere hudobno-dramatického 
v9razu, ktor9 je kva llta tlvnou 
nadstavbou speváckej a herec
kej zložky Interpretácie, stoja 
celé dve desafročla na šplčk&. 
bratlslavsk9ch opern9ch naštu- · 
dovanl. Postavy smetanovské , 
na jmä žalárnik Beneš, otec Pa
louck9 a nekonvečne furlant
sk9 Kecal, Dvol'ákov Vodnik a 
Marbuel, Janáčkov s tárek, Dl
koj , revlrnlk a placmajor v 
Kartovom Nedbalovom takmer 
zabudnutom pomnlchovskom 
naštudovanl Z mftveho domu. 
Foerstrov Shylock ( Jess lka), 
Novákov vodnik Michal (Lam
páš). šumal' (v Ka rlovej Smrti 
kmotrlčke ) . Postavy r uskej, ne
meckej , ta11anskej a francťíz-

skej opernej klasiky - Boris 
G9dunov, Iva n Chovansklj, Ce
revlk ( Soročlnsk9 jarmok] a 
Gremln, Figaro, Sarastro a Don 
Plzarro. Náročné par tie vo vel
dielach Richarda Wagnera -
král Marke v Trlstanovl, Gur
nemanz v Parslfalovl. Rossini
ho Don Baslllo, Don Pasquale, 
Collln z Bohémy - kardinál 
Brognl (Ha lévyho Zldovka). 
diabolská trojpostava z Hoff
mannov9ch rozprávok. Gouno
dov Meflsto - popr! Borisovi 
Godunovovi druhá velká profl 
lová rola z oblasti svetovej kla
s iky. Massenetov Don Quijote 
z ro~u 1947 - labutia pleseň 
odchodu. . . Fltlglovo herecké 
majstrovstvo realistickej pro
veniencie sa v9razne uplatnllo 
aj v sťíčasnej tvorbe. Z galérie 
t9chto postáv vyn!ma sa desi
v9 prlzrak priam prlpomlnajú
Cl Boris Tlmofejevlč v česko
slovenskej a prvej zahraničnej 
javiskovej premiére Sostakovl
čovej Katarlny Izmajlovovej. 

Umenie Arnolda FIOgla je 
dnes už legendou v plnom 
zmysle slova. Jeho bas zostal 
zaznamenan9 Iba v dvoch ru
dov9ch piesňach na ošumelom 
rozhlasovom páse, o jeh o he
rectve dáva tušlf čo-to len vý
razná, veravravná a vždy oso
bitá maska na amatérskych di
vadelných fotografiách. Pre o
pernd históriu napovedia tieto 
dokumenty možno vlac ~e! šty
ri epizódy z fllmov po oslobo
den! (Varuj, Capkove povied
ky, Vlčie diery, Pytl!akova cho
vanica), ktoré fažlll predovšet
kým z neopa kova te!nostl fyzic
kého typu, FlOglovej bohatej , 
ostro vrásnenej tváre. 

Dvadsiatkou plodn9ch sezón a 
v9razn9mi kreáciami, ktoré v 
mnohom ohlade určujťíco pro
fllovall umeleck(! tvár sloven
skej opery v tridsiatych a šty
ridsiatych rokoch, patri Arnold 
FlOgl s lovenskej kultťíre. Po
dobne ako Helena Bartošová, 
dcéra moravského muzikanta, 
ktorej bolo bra tislavské javis
ko domovom od umeleckej ko
llsky až po hrob. FlOglov pro
fil budovatela slovenskej oper
nej kultúry netvoria Iba posta
vy českej a sve tovej klasiky a 
zahraničnej moderny. Ozdoba 
skvelého sóllstlckého a nsám
blu Karla Nedbala zaplsala sa 
do historick9ch análov a j ako 
Neldlng z Kováča Wlelanda, 
bača Mrnčo z Figušovho Det
vana, Roslnského Matl1š Tren
čiansky , prlevoznlk z Holoub
kovho Svita nia. Vieme sl cel
kom dobre predstavU, aký ne
opakovateln9 bol by FlOglov 
SteHna, postava pisaná maj
strom Suchoňom priamo s pred
stavou prvého Interpreta. Skťí
sený, c!tl!vý, citovo boha tý a 
tvorivou fantáziou prekypujťícl . 
Interpret pomohol, ked bolo 

Arnold Flilgl clvilae 

treba, ako režisér. VIackrát v 
priebehu rokov s Rossiniho Bar
blerom, touto opernou školou 
situačnej komiky a charaktero
vej kresby, s prlbuzn9m Doni
zettiho Don Pasqualom, juho
slovanskými novinkami Šlrolu 
( Dubrovnlcke fašiangy), Do
bronlča (Vdova Rošllnka), Go
tovaca ( Ero z onoho sveta), eš
te a j po osloboden! réžiou RI
goletta a Hoffmannov9ch roz
právok. Z FlOglovho pera vy
šiel druhý Inscenovaný sloven
sk9 opern9 preklad ( Massene
tova Thals v roku 1933), agil
ne prekladal v šibeničných 
podmienkach rokov posloven
čovania opery. Jeho preklad 
Eugena Onegina máme ešte v 
živej pamlltl. Vkusný, divadel
ne dynamický, jazykovo prek
vapujťíco vlclbrený a predovšet
k9m mimoriadne vokálny. Mi
loval slovensk(! ludovťí pleseň, 
s ktorou sa zoznámil ešte ako 
mlad9 zubný technik počas 
predprevratového martinského 
pôsobenia, učil na Hudobnej a 
dramatickej akadémii. Spevák, 
herec, básnik, humorista, váš
nivý rybár a povestný bohém. 
Bohat9 človek a univerzálna u
melecká osobnost. Taký bol Ar
nold Fl(lgl. 

Keby bol ešte pár rôčkov po
žil, Iste by sa dočkal titulu ná
rodn9 umelec. Zostal skromn9 
magnetofónov9 pás, zopár bul
letinov, plagátov, recenzii a fo
tografii, ulica s jeho menom a 
busta v diváckych priestoroch 
opery SND. Bez popisky a pre 
mladšlu generáciu anonymná. 
Umetec FlOglovho formátu by 
sl pr! storočnici zasltižll roz
'hodne viac než zopár kompH
kujúcich riadkov. Už aj preto, 
aby sa nastupujúca umelecká 
a umenovedná generácia nepý
tala, kto to bol vlastne Arnold 
FlOgl. Aby sme aspo(l. trochu 
konkrétom naplnlll proklamo
vané hlásenie sa k tradlcll. 
Vyhli sa zjednodušeniam. Ved 
dejiny slovenskej opery majťí 
predsa bohatťí históriu. 

JAROSLAV BLAHO 

DMITRIJ O. SoSTAKOVIC: Sym
f6nla i!. 8 h mol, op. 54; AR
THUR HONEGGER: Symf6nla 
i!. 3, .,Liturgické". LENINGRAD
SKA FILHARMONIA, dirigent 
JEVGENIJ MRAVINSKIJ. 
© OPUS Stereo 9110 1497, ME
LODIJA 

Leningradská filharmónia s 
Jevgeni jom Mravlnským patri 
nesporne k tým špičkám Inter
pretačného umenia , ktoré zaru
čuj(! pOžitok a možnost vychut
na nla naš tudovaných diel. Dvo
jica Mravlnsklj a Leningradská 
fllharmónia neza nechávajú 
však len jedinečné živé kreá
cie, ale aj Ich nahrávky patria 
k vyhladávan9m a uznáva n9m. 
K tak9mto patri nepochybne l 
gramoplatňa s nahrávkou Sos
takovlčovej Symfónie č. 6 h 
mol, op. 54 a Honeggerovej 
Symfónie č. 3, .,Liturgickej". 
Obidve diela nahral tento diri
gent so "svojim" orchestrom 
roku 1980, teda ako vyše 80-
ročn9, ako umelec s boha tými 
skúsenosťami a nadhladom. Je 
priam udivujúce, s a kou vitali
tou a expanziou znejú pod je
ho taktovkou tempove r9chle 
čast! oboch symfónii, s a kým 

·jasom a zretelnosfou dáva vy
zntef . kompllkovaným farbám 
ich Inštrumentácie, s akou a
gresiou dokáže tento umelec 
viest celý hudobný priebeh. 
K9m spomlnané r9chle času od
zrkadlujťi virtuozitu Mravln
ského taktovky, pomalé časti o
boch diel - Largo u Sostako
vlča a De profundis clamav.f a 
Oona nobls pacem u Honegge
ra - vystupujd spoza n ich a ko 
monumenty dôstojnosti. Pritom 
ne jde Iba o najlntlmnejšle v9-
povede dvoch klasikov hudby 
20. storočia, ale stlčasne sú 1 
Ideálnym obrazom stotožnenia 
sa s n imi v interpretačnej sfé
re. Málokedy máme možnost 
stretnút sa s trom! doslova ro
vesníkmi a sťíčasne i hybným! 
tvorlv9ml sllaml jedného sto
ročia. Nie často je takáto sym
bióza naplnená zhodným! hu
ma nlstlck9mi a fllozofick9ml 
pohladml, čl jednotou umelec
kej a !udskej v9povede. To 
všetko nám na tejto gramoplat
nl ponťíkajú tito tra ja veliká-
nt bezo zvyšku, a tým zaradu
jO platňu k tým ojedinelým. 
Zaujfmav9 text l design tiež 
ctia tento výllsok. 

AGATA SCHINDLEROVA 

XXX. KOŠICKA HUDOBNÁ JAR - XV. MEDZINÁRODNÝ ORGANOVÝ FESTIVAL 
(Dokončenie z l. str.) 
Ilavského Rokokových variáciách pre violončelo a or
chester, op. 33 spoluOčlnkoval Rumun Narln Caaacu, 
ktorý je sice výborn9m violončelistom, chýba mu však 
Yfrazová osobitosť. Mozartovu Symfóniu č. 41 C dur, 
Jupltersk(J, cltil dirigent miestami fažkopádnc, až pa
teticky, orchester by bol potreboval mnohé miesta de
tailnejšie prepracovať , kollzle boll nielen v st1hre, ale 
aj v intonácii, ladenl. 

Z hosfutllc!cb orchestrov sa najprv predsta vila )a
úekova fllhar~a6aia Ostrava s dirigentom dr. Otakarom 
'l'rbUkom a huslistom Dejanom Bravnli!arom zo SFRJ. Po 
prv9 raz tu zaznela symfonická báseň Maryčka Magde
nova Rudolfa Kubina, ktorá st zlskala poslucháčov ly
rtck9m tónom, vrťícnosfou, prerastajťícou do dramatic
ko-patetického tónu. Hosfujťíc! sólis ta zvládol v Beetho
venovom Koncerte pre hus le D dur a j technic ky najná
ročnejšie party s Iahkosfou virtuóza, dirigentovi však 
spôsobil mnohé ťažkost! rltenuta ml, a ko aj preroman
tlzovan9m, až sentimentálnym chápanlm Beethovenovej 
hudby. V Janáčkovej Symfoniette chýbal orchestru zná
my lesk a nástrojové perfekcionallta, mnohé nedosta t
ky sn prejavil! a j v sťíhre a výslednom zvuku orches
tra. Majstrovstvo dirigenta bolo tým kladom, ktor 9 kon
certu zabezpečil prljateln(J úroveň. 

Slovenská fllharm6nia s dirigentom Bystrfkom Relu
ebom, Slovenský fllharmonickf abor, sólisti Elena Ho
lllkod, Dagmar Peckové, Stefan Margita a Peter Uhlér 
a klavirista Marlén Laplanskf - pričinili sa svojim vy
atdpenlm o jeden z vrcholov KHJ. Parlkova Musica pas
toral!s, Grlegov Klavlrny koncert a Bachova Magnificat 
po Qspešnom predvedenl v Prahe a Ostrave zaznelo v .· 
Košiciach vo svojej .,variácii" s ln9ml sólistami (soprán, 
bas ). Kým v Parlkovej skladbe prevažovala dramatičnosť 
a výborne vedené hlasy moderného kontrapunktu, v 
Grlegovom Koncerte sl ziska! zaslúžend pozornos{ Lap
lanský svojim skvelým - možno povedať - noblesným 
s0llstick9m výkonom. Režucha najviac upťítal naštudo
ranlm Bachovho Magnifica t, ked spolahllvo, presne vie
dol velký hudobn9 celok práve tak a ko v komorn9ch 
lntimnych častiach. Bachovsky jasnťí, optimistickú, é
tericky krásnu hudbu dokonale naltudoval spevácky 
zbor so zbormajsh'om dr. S. Kllmosss. Zo sólistov na jvl'8c 

za~jal št~lovo zvládnutým a hlasovo adekvátnym v9-
konom tenorista S. Margita. 

Symfonický orchester MAV z Budapeltl s dirigentom 
Ferencom Nagyom a sólistom Marlénom Pivkom hral 
v Košiciach po prv9 raz. Jeho najsilnejšou stránkou stl 
dobre hrajťíce drevené dychové nástroje, ale a j pekné 
.,plechy", kým v sláčikoch sme pozorovali viacero ne
presnosti. V programe z diel F. Erkela (Slávnostná pre
dohra), Z. Kodálya (Tance z Galanty) a F. Liszta (Les 
Preludes) hostta ukázail svoju erudlciu, zmysel pre oso
bitosti Interpretovaných diel, pre stavebntl proporčnosf, 
technlckťí presnosf , Marián Pivka mal v Choplnovom 
Klavlrnom koncerte č. 2 lnšplrujllceho partnera, napriek 
tomu v snahe dosiahnut čo najširšie dynamické spek
trum miestam! zanikal. Jeho mäkk9 tOn a vkusná ago
gika sl však po čase žladail vllčšle konh'asty, vnťítorné 
napäMe. Vyvrcholenie v orchestrálnych tlsekoch potom 
pôsobi nesúrodo a prlllš surovo. 

Posledným hosfujúclm orchestrom bol Symfonický or
chester MK ZSSR s Gennadljom Roldestvenským a Vlk-

' t6rlou Postnlkovovou, ktor9 sa stal dramaturgickým a 
umeleck9m vyvrcholenlm celého tohtoročného cyklu jar
ných koncertov v Košiciach v dielach Glazunova, Snlt
~eho a Prokofieva. 

KOMORNE: KONCERTY KH) 

Koncert Klarinetového tria zo ZSSR bol zaujlmavou 
dramaturgiou a výberom z tvorby skladaterov 20. sto
ročia pre husle, klarinet a klavlr (Rajmund Katillus, 
husle, Alagidras Bndrls, klarinet; Larisa Lobkové, kla 
vlr] opodstatneným prlnosom do skladby celého p.rogra
mu KHJ. Prekvapenlm sa stalo vystúpenie komorného 
sťíboru Ars cameralls z Prahy, ktorý tvoria Lak61 Ma
tuniak, Oldl'lch Smola, Tomél H6la - hraj1íc1 na histo
rických nástrojoch - a mezzosopranistka Zuzana Ma
toulkové. Umelecký ved(lcl L. Matoušek prlstupn9m 
sprlevodn9m slovom prlbllžil skladby l nástroje, spO
sob zachovania, pripadne vyhladávania starých hudob
n9ch nástrojov. Hudbu na panovnlckych dvoroch stt-e
dovelru predniesli s neobyčajným zmyslom pre dobovd 
hudobn(l kulttlru, neprekážala an! hlasová lndlspozlcla 
sóllstky. Uvledll aj premiéru skladby Kale Bala na tex
ty V. Nazvala od Sylvie BP.dorovej, ktorA vyu!lla cha-

ra·kterlst1cký zvuk stredovekých nástrojov na poet·lzujCI
ct obsah v kontras te s piesňou jarmočného charakteru. 
Klavlrny recitál Nikolaja Evrova bol pr lnosom na jmä 
pre poznanie sťíčasnej bulharskej tvorby P. Vladigero
va a I!. Plpkova popri tradičných skladbách Mozarta, 
Beethovena, Liszta. Uralské trio bajanlstov zo ZSSR 
predniesla program z ťíprav skladieb Bacha, Mozarta, 
Skriablna a !. pre toto nezvyklé nástrojové obsadenie. 
Koncert sa konal v nevyhovujťícej sále Domu kultt1r.y 
ROH VSZ. Svojim chara kter om sa vymykal z celkovej 
dramatuTglckej koncepcie KHJ, mal viac-menej estrádny, 
čl zábavn9 charakter. 

V.rcholn9m podujatlm KHJ bolo naopak vystdpenle 
Slovenského komorného orchestra (uskutočnilo sa dva
krát - aj popoludnl) na čele s B. Warcbalom, s0ilstam1 
P. Hamarom a J. Kopelmano• v skladbách I. Zeljenku 
Musica slovacca a dielach majstrov baroka. Koncerty 
mail v oboch prlpadoch vysok(! umeleck(! hodnotu, s tali 
sa dôkazom muzikantskej vitality jubilujúceho 25-roč
ného telesa. Ku l$oncertom medzinárodnej úrovne pat
rilo a j vystúpenie hus!ovej virtuózky Japonky Kelko U
rushlnaraoYej v skladbách J. S. Bacha, C. Francka, E. 
Chaussona a d. so spolahllvou klavtrnou partnerkou 
Danielou Rus6ovou. 

Na záver spomeňme nlekolko fak tov, ktoré by mail 
byt podnetom pre budťíce ročniky KHJ. VIacero kon
certov sa uskutočnilo súčasne s operným predstavenlm 
alebo koncertom košického konzervatória, niektoré z 
nich sa konali v nevhodnom termlne (presuny, sviatky 
a pod. ]. Komorné koncerty za tla! nemajú adekvá tny 
priestor, akusticky vhodný a v9tvarne pekne r iešený 
Interiér. Väčšiu pozornos{ je treba venovaf prlprave na 
otváracl ceremoniál, ktor9 si zasluhuje samostatnú ak
clu. V budťícnostt by sa mail :všetky podujatia, uskutoč
i\ované v danom obdob!, realizovať v rámci KHJ, teda 
aj baletné večery , koncerty konzervatória a pod., pod
ra takto vytvoreného "kalendára" celomestských akcii 
by nemohlo dOjsť k programov9m kol!zlám. Väčšiu po
zornos{ treba venovaf a j otázke propagácie. Ved tohto
ročná priemerná návštevnost 750 poslucháčov na l kon
certe svedči o záujme l o mo:Znostiach d alej rozši·rovaf 
rady návätevnlkov koncertov nielen počas KHJ, ale cez 
celO kO!'lcertnú sez6nu. LYDIA URB.tfllCIKOVA 

. . . . .. .. .. ...... . ~ ............. ......._ 



NAS ZAHRANICNÝ HOSf 
ml sympatické, rád Ich spie
vam. 

Na ktortch partnerov, 1 kto
rfml ste sa stretli počas ve
lej spev6ckej cesty, sl rád apo
afnate? Barytonista 

GIUSEPPE 
TADDEI 

Barytonistu Giuseppe Taddei· 
ho netreba obecenstvu predsta
uouaf. Za polstoročie spevdcke; 
kartľ!ry sa tento skoro sedem
desiatročný umelec stal v dejt
ndch opery osobnosf ou vďaka 
nevSedným hlasovým danos· 
liam a majstrovstvu. V stíčas

nostl ;e najstarSlm akttvne vy· 
stupujtícim operným spevdkom. 
NdS rozhovor sa uskutočnil pri 
prtležttostl hosf ovanla Rlmskej 
opery v BudapeSti. 

- Na Benjamina G!gllho, s 
ktorým som debutoval, na Tan
creda Pasera, Cesara Steptho, 
G!acoma Lauri-Volplho, Tita 
Schlpu, Mario Del Monaca, Ma
riu Callasovll, s ktorou som 
nespočetne vera ráz vystupo
val, taktiež na Renatu Tebal
dlovtl a Antonlettu Stellu. 

Ste aj pedago1lcky člont • .. 
- Spev neučlm, prednášam 

len o psychológll operných pos
táv, čo ma velmi zaujtma a o 
čo ma požiadal maestro Her
bert von Karajan. 

Vldfte nejakt rozdiel v lko
lenf a priprava opernfch apa
vAkov dnes a vo velel mlados
ti? 

Mohli by ste prezradiť, ako 
je moloé, le vál hlas znie rov
nako prlebojne a vyrovnane aj 
po 49 rokoch speváckej karié
ry. V čom apočfva toto vale ta
jomstvo? 

Giuseppe Taddei 't' titulnej 6 
Iobe Verdiho opery Simon Boc
caoegra. 

- Ani nie. Aj dnes sú spe
váci vyškoleni velmi dobre, no 
v práci s rolami sú trochu o
pustenl a chctl mať rýchlo ús
pech v rolách, ktoré by ešte 
nemali spievať. Nemysllm sl, 
že tým ztskajú určitý náskok 
v kariére. No stl aj takt mla'dt, 
velmi intellgentnl speváci, kto
rt strávia radšej viacej času s 
prlpravou, a to stl ti, ktort po
kračujtl v našej velkej opernej 
tradtcll. 

- To nie je žiadne tajom
stvo, je to len schopnosť nájsť 
si systém prejavu mimo divad
la , zdravý spOsob života a čo 
je podstatné - mat talent. 

tovkou Jamesa Levioa. Je to 
azda jediné •fznamoé operné 
diYadlo sveta, • ktorom ste el
te nevysttpili. 

Počas svojej kariéry ste ul 
vytvorlll vyle 130 6loh, často 
sa stretAvame s rolami ako 
Falstaff, Don Pasquale, Dulca
mara. Podla akého pravidla vo 
valom repertoári zostal dodnes 
napriklad práve Jago alebo 
Scarpia? 

- Spievam všetky roly , kto
ré som naš tudoval, v takom po
radi, ako som dostal ponuku. 
Tak napriklad minulý rok som 
po dlhšom odstupe spieval Si
mona Boccanegru a pred nle
kolkými dňami v Sofii Rigo
letta . Potrebujem len malú, de
sať, dvanásťdňovú prestávku, 
a ko teraz, aby som sa mohol 
preorlentova t na štýl donizet
tiovského basbarytónu v Pas
qualovl. 

- Pretože som mal súkrom
né nedorozumenie so sirom 
Bingom, ktorý sl ma prišiel vy
počut v Miláne a požadoval 
odo mňa súkromné predspte
vanle, čo som odmietol s odO
vodnenlm, že sl ma mOže vy
počut v predstaveniach Hoff
manových rozprávok, Travlaty, 
Andrea Chéniera, Dona Pasqu
ala alebo Dona Giovanniho, 
ktoré som práve spieva\,_ . Ura
zený ml odkázal, že sl v New 
Yorku už nikdy nezasplevam. 
Odpovedal som mu, že môžem 
Ist do New Yorku, kedy sa ml 
zapáči a môžem spievať aj s 
gitarou v rukách pod newor
skýml mostami pre obyčajných 
rudi. 

Na úver by ub zauffmali 
vale najnovlle pl6ny, uahr6va
ula a predstavenia. 

- Mojou poslednou nahráv
kou bol salzburský Verdiho Fal
staff s Herbertom von Karaja
nom. No muslm priznať, že ne
mám rád technicky perfektné 
nahrávky v šttldlu. Preferujem 
viac live nahrávky, pretože sa 
v mch lepšte prezentuje auten
tickosť umelca. No ak dosta
nem opllf nejaktl ponuku, Is
te ju neodmletnem, pretože sú 
to pre mňa dOležité dokumen
ty pre dalšie pokolenia. A mo
je plány? Pre Deutsche Gram
mopbon nahrám desať neapol
ských plesni a znovu Clmaro
sovho Maestra dl Cappella, v 
júli absolvujem 3 predstavenia 
Falstaffa v Londýne pre štu
dentov, potom Salzburg, dalej 
nahrávanie pre televtztu na os
trove Elba a v Janove v spo
lupráci s firmou Orfea a bavor
ským rozhlasovým orchestrom 
a na pokon ma čaké newyorská 
MET s Falstaffom a otvorenie 
sezóny Rlmskej opery v titul
nej úlohe málo hranej Cheru
blntho opery Démophoon. 

Očlokovali ste 't' Donizettiho 
Nápofl lásky spolu s nallm Pet
rom DYorskfm. Ezlstute lanca 
aj oa spoločné bratislavské •Y· 
st6penle? 

EJ:istuje elte vllbec pri tom 
obrovskom mnolstve 6loh oe
jakf nesplnenf sen? 

- Jedine Musorgského Bo
ris Godunov, samozrejme v 
ruš tine. 

V nadchádnj6cej sezóne 

- Peter je výborný chlapec, 
výborný umelec a dobrý kama
rát. Spievam s nim nesmierne 
rád a s potešenlm, pretože sa 
navzájom dobre doplňame. Ak 
ma pozvú, prldem velmi rád aj 
do Bratislavy. 

1985/8& sa uskutočni vU de
but v MET, kde vyst6pite 't' 6-
lohe Verdiho Falstaffa pod tak-

Akf te vU Vlťah k modernef 
opere? 

- Ak sú to roly, ktoré só ALEXANDER HANUSKA 

Medzinárodný hudobný festival v Granade 
V tomto roku sa uskutočnil od 16. jllna do 20. 

júla 1985 už 34. roi!nfk MedzinArodnébo festivalu 
hudby a tanca a súčasne aj Ili. ročufk Medzlu6-
rodnfch letufch kurzov Mauuela de FaUn (šlo o 
kurzy muzlkologické na tému Bach, H!lndel a špa
nielska hudba 16.-18. storočia; kurzy kompozlcle 
o skladatelských technikách 20. storočia; Inter
pretačné semináre na tému hudobné nástroje 17. 
- 18. a 19.-20. storočia ) . 

Granada je mestom velkých kultllrnych aktivit 
a možnosti. Je sldlom slávnej univerzity (má ka
tedru Manue la de Fa ll u na Umeleckej fakulte) 
a významného konzervatória. Nemalý turistický 
ruch, v rámci ktorého sa prejavuje a j záujem o 
umenie a kultúru, vytvára priaznivé možnosti pre 
realizáciu velkolepého festiva lu, ktorého gestor
ml sú španielske ministerstvo kultúry, provlnč-. 
né orgány Andalúzie a mesto Granada. Co do ú
časti a záujmu obecenstva Ide prevažne o celo
španielsky festival. Do Granady sa schádza obe
censtvo zo všetkých provincii kra}iny ako na ná
rodné kultúrne slávnosti. 

ústrednou koncertnou budovou, okolo ktoreJ 
sa festival realizuje, je Koncertná sieň Manuela 
de Fallu, súčasť celého architektonického kom
plexu zahr1'\ujCtceho v sebe pôvodný dom tohoto 
významného španielskeho sklada tela, študijné 
centrum s knižnicou, a•rchlvom, čitárňou a disko
tékou. Koncertná sieň je pozoruhodná svojim tva
rovým rlešenlm v podobe nepravidelnej rugbyovej 
lopty; uprostred pozdlžnej stene sa nachádza pó
dium umožňujúce vystupovať aj velkému symfo
nickému orchestru a speváckemu zboru. Teraso
vite sa dvlhajúce hladlská sú dve a sú navzájom 
obrátené k sebe. Akustika siene je tak vynikajú· 
ca, že odbornlct ju porovnávajú s Boston Sym
phony Hall a londýnskou Queen Elisabeth Hall. Na 
jednej. v!lčšej s trane hladiska je 897, na strane 
druhej 414 miest, spolu 1311 miest. Sieň je vy
bavená dokonalou kllmatlzáciou a najnovšlm tech
nickým a elektronickým zarladenlm. 

Oalšlm vynikajúcim koncertným pJ.'IIestorom je 
nekrytá rotunda paláca Karola V., v ktorom je u
miestnené aj múzeum krásnych umeni. Napokon 
sa treba zmieniť aj o prlrodnom amflteá trt-v jed
nej z najkrajšlch záhrad s historickými stavba
mi, ktoré zanechala v Európe maurská kultúra , 
v Alhambre. Granada lež! na juhu Spanlelska, ale 
aj na úp!ltl snehom pokrytých hOr Sierra Nevada 
(s najvyššlm vrchom 3478 m). Horúci vzduch 

' prúdlacl zo severnej Afriky sa zvlhčuje a sprljem
ňuje Stredozemným morom a navyše zasnežené 
hory dodávajú navečer prljemný chlad, vytvára
lú jedlnečnll scenériu, kus krásnej zeme s bohat
s tvom vlahy, medlteránskej vegetácie. Maurská 
kultú~a . najm!! architek túra a tvorba záhrad tu 
zanechali krásu , aká sa dá zaradiť azda len do 
l'fše rozprávok Tisic a jednej noel. 

V týchto podmienkach sa teda uskutočňuje je
den z pozoruhodných európskych festivalov. Je
ho dramaturgická profiláciu možno charakterizo
vať ako syntetlzujCtcu. Zakladá sl na vynlkajtl
clch Interpretoch. V tomto roku otvára l festival 
tromi koncertami Londýnsky symfonický orches
ter s Lorlnom Maazelom a Edmonom Colomerom 
ako dirigentmi. Bol tu Holandský komorný or
chtlster s dvomi koncertami. Nedávno zreorgani
zova ný a novopomenovaný Národný balet Spaniel
ska (Ballet Nacional de Espaňa} s Madridským 
symfonickým orchestrom, Jelena Obrazcovová -
to stl len niektoré z množstva mien, osobnosti a 
súborov, ktoré tu všetky ant nemožno spomentlt. 
V skladbe účinkujúcich badať celosvetovú väzbu 
hlspánskej kultllry. Spanlelsko - a j ked stratilo 
svoje kolónie - udržiava sl styky s krajinami, 
v ktOO'ých sa hovori španielsky a ktoré preuka
zujtl tradičné väzby so španielskou kulttlrou. Ne
za budnutelný dramaturglck9 akcent tvori séria 
koncertov uvádzajtlclch starú španielsku hudbu 
16.-18. storočia, hudbu organovtl, lutnovú, glta
rovtl, dalej hudbu vokálnu, zborovtl, ktort\ inter
pretuj(\ vynlkajtlce amatérske zbory, spevácke 
zbory hudobných škOl a mládeže. Velkd úctu k 
tradlclám prejavuje aj množstvo hudobnotaneč
ných skupin lnterpretujllclch fol.klórnu hudbu. Ak 
sa donedávna sktlmanle dejln španielskeJ hudby 
sústreďovalo na vydávanie hudobných prameňov, 
teraz sa aj španielska hudba nachádza v štádiu, 
kedy sa hudobná tradlcla stáva sllčasfou koncert
ného repertoáru a zároveň zložkou hudobno.kul
túrneho povedomia. Mená ako B. Selma y Salva
rade, J. de Castro, J. a A. Llteres, R. Gazay, E. Re
dondo, J. Hidalgo, J. del Vado, J. S.equelra, S. Du
rón sú menami, ktoré stoja za to, a by Ich vzala 
na vedomie aj ~ršla medzinárodná verejnost. 

Centrálnou skladatelskou postavou dejln nov
šej španielskej hudby je Manuel de Falla, skla
dater, ktorý prežil v Granade vyše 20 na tvorbu 
plodných rokov. De Falla bol v kontakte s tak9ml 
umelcami ako Ravel," Bartók, Dukas, Poulenc, Mll
haud, Stravinskij, Prokofiev a l. Mnoh! z nich sa 
schádzali u neho v jeho domčeku nad Granadou. 

Spanielska hudobná kultúra sl potvrdzuje svo
ju kultllrnu Identitu poznávanlm svojej vlastnej 
minulosti, osvojovantm sl európskeho hudobné
ho repertoáru až po klasikov hudby 20. storočia, 
pestovanlm hudby hlspánskeho kulttlrneho okru
hu. ·Podávajú sl tu ruky najvtznamnejšl Interpreti 
našej doby. Stlčasná španielska hudobná tvorba 
sa však na tomto festivale uplatňuje len minimál
ne. Zrejme znie na Iných, špecializovaných a nie 
ta k masových podujatiach, a kým je granadský 
festival hudby a tanca. Možno, že pride doba, ked 
sa vo výraznejšej miere dostane aj tam. 

LADISLAV RURLAS 

Berlín tlieska 
Predanei neveste · 

Komická opera v Berline sa 
v závere sezóny Iste nemohla 
lepšte zavdačlt svojmu publl
ku, než novou Inscenáciou Sme
tanovej Predanef nevesty, ktorá 
po viac ako tridsiatich rokoch 
obohacuje repertoár tejto vy
hladávanej scény o slovanské 
dtelo, l!o sem svojim žánrovým 
zameranlm a celou svojou po
vahou nesporne patri. Tlmu vy
nikajúcich Inscenátorov (Hor
ry Kupfer - Rolf Reuter -
Relnhart Zlmmermann) sa po
darilo pripravit ambiciózne 
predstavenie, ktoré zneste prls
ne umelecké kritériá a dale
ko predstihuje nedávne prob
lematické Inscenácie tejto o
pery vo VIedni a Mnlchove. 

Berllnske naštudovanie vná
ša v Istom zmysle novú Iskru 
a neoš1íchaný pohlad na nesmr
telné Smetanovo dielo. Protl 
niekdajšiemu Felsenstelnovmu 
poňatiu z 50-tych rokov, ktoré 
často samoúčelne zasahovalo 
do štruktúry pôvodného ruko
pisu, prldržall sa dnešnt tvor
covia kompletne osvedčenej 
poslednej verzie autorskej par
tlttlry a vyložili ju spôsobom, 

Sopranistka Charlotte Mar
lionova. 

ak~ Preda nú nevestu zahranič
nému divákovi neobyčajne pri
bližuje. Kupferova neodolater
ná r ežijná fantázia sice nieke
dy popllšťa prlllš uzdu prúdu 
svojich nápadov, ale v podsta
te nenarušuje základnO štruk
túru diela a miert k tomu, aby 
ho divák spontánne prljlmal a 
podobne aj prežlval. Harry 
Kupfer sl pre svoj zámer vzal 
poučenie z niektorých autoro
vých poznámok a povštmol sl 
najmll Smetanov názor, ktorý 
majster vyslovil pri uveden! 
Predanej nevesty v Petrohrade 
v roku 1871 voči nechápajúclm 
recenzentom, ked naplsal: 
.,Ztadny z pánov recenzentov 
nepoznal, že som s l vzal pri
klad z Mozartových komických 
opier a toho som sa pridržia
val." Priklad Mozarta sa stal 
koncepčným východiskom aj 
terajšej Inscenácie Predanej ne
vesty v Komickej opere. Reži
sér spolu s vynika júcim tvor
com hudobného naštudovania 
Rolfom Reuterom použili nový 
preklad Sablnovho libreta (Rl
ha-HOntsch), ktorý je jedno
duchšl, významovo reallstlckej
št a dramaticky ostrejš! než 
I<albeckova verzia. Pritom ne
zanedbávajú typický národný 
kolorit diela a presnú charak
teristiku jeho postáv. Predaná 
nevesta dostáva v Ich uchope
nt modernejšl, jednoduchý a 
prehladný spád, kde nechýba 
ani jej sociálno-kritický rys, a 
komedlálne prvky obohacujú 
vkusné nápady, ktoré dielo 
mentálne približujú zahranič
nému návštevnlkovl. 

Najsympa tlckejšou s tránkou 
novej Inscenácie sú však mla
distvé postavy a hlasy, ktorý
ml boli obsadené hlavné roly: 
Marlenku spieva s velkým po
rozumenrm a muzikálnou vita
litou 28-ročná Holanďanka 
Charlotte Marglonová, Janlka 
nedávno angažovaný tenorista 
Michael Ra bsllber, explozivny 
lyrlcko-hrd·fnský tenor prtjem
ného zafarbenia. Postavu Vaška 
vykreslil s dojlmavou naivitou 
Andreas Conrad, Kecala pre
vzal so skťiseným hereckým e
lánom český sólista Komickej 
opery Klement Slowfoczek. 
Stastntl ruku mal! v Berline l 
so zbormi a tancami. Po tlspeš
nej premiére nemožno pochy
·bovat o tom, že táto Pre<l.Jin4 
nevesta bude v Komickej dPa
re dlho vyhladévanou tnscenA
clou. Jill VITULA 

Zo zahraničia 
Dňa 10. J6la t r . uplynulo 

150 rokov od narodeula Bea
ryka Wlenlawského, polského 
huslistu a skladatera. S mimo
riadnym tspechom absolvoval 
lttdlum hry na husliach as 
parllskom kouzenat6rlu u L. 
J. Manarta, neskllr l kompoll
clu v triede H. Colleta. Od ro
ku 1848 vyvfjal bohatt koa
certut činnosť po celej Európe. 
V rokoch 1880-72 pllsobll ' 
Petrohrade, kde bol c6royta 
dvorutm huslistom l profeso
rom na petrohradskom konzer· 
vatórlu. V dallfch dvoch ro
koch koncertoval v USA, po
tom l v Partii, často za apoluf
činkovanla ruského klavlrae
bo virtuóza A. G. Rublnltefna. 
R. 1874 sa stal na bruselskom 
konzervatóriu nliltupcom H. 
Vleuxtempsa. Zomrel vo veku 
necelfch 45 rokov v mosko•
skom paláci pani von Mackovej 
(1880). Bol vtznamntm repre
zentantom franc6.zsko-belliokej 
huslovej lkoly, značn6 pozor
nosť venoval virtuozite, a to 
tak v oblasti kompozlcie, ako 
i interpret6cle. Z jeho sklada
telskej tvorby, zameraneJ vf· 
lučne na husle, trvalou 16čaa
ťou repertoára sa stal 2. hill· 
lo•t koncert d mol. S jeho me
nom 16 späté medzio&rodnll 
hu.rové 1 kompoztčnt1 16tale, 
ktoré organlzuj6 v Polska od 
roku 1935. 

Novou hviezdou na nebi IO· 
vletlkeho klavfrneho umenia ja 
Stanislav Bunln, vffaz posled· 
nej sdťale Marguerlty Longovej 
v Parili. Jeho prvé konoertall 
vysttpenie v Moskve po tomto 
vftantve, na ktorom sa pred
stavil vfhradne s tvorbou F. 
Chopina, vysoko hodnotila IO· 
vietaka hudobná kritika. 

Dňa 14. mája t. r. uplynulo 
100 rokov od narodenia vyal
kaj6ceho nemeckého dlrl1ents 
Otta Klemperera (zomrel 1. 7. 
1973 v Ztlrlcha). Pri tejto prt
lelttosH sa askutočnlli v dňoch 
1&., 17. a 18. m6fa v Hajfe (l· 
zrael} tri lpeclálne koncerty, 
na ktortch tamojlf symfonickf 
orchester pod taktovkou Una 
Schneidera uviedol okrem Ples· 
ul o zemi C. Mahlera Hal vlast
Dá • kompozlcle O. Klemperera 
- 1. symf6niu a Merry Waltl. 

V r&mci Dnf kalt6ry ZSSR ' 
Polska sa vo Varieva 1 val
kfm z6ujmom stretli pohostia
aké vyat6penla baletu Velkllho 
divadla a Moskvy. Na scúa 
varlavsktho Velkého divadla 
uvledll v dlioch 11.-25. ·mája 
t. r . moskovskf baletnf umelci 
dve chtrne baletné lDICenAcle 
zo svojho s6časného repertoá
ru - Zlatt vek na hudbu D. 
Sostakovlča a Ivan Hroant na 
hudbu S. Prokofieva, obe ' 
choreo1rafll J. Crlgorovlča. Tra
tlm predstavenfm bol baletaf 
koncert zostavent z fra1men· 
tov klasickfch baletnfch dial 
(II. defstvo z Adamove l Gisel
le, pas de deaz z Adamovho 
Korzára, scény a Pu1nlho ba
letu Najada a ryb&r a scéay 
z 6plne zabuduutébo baletu l. 
Drlga Talizman). 

Nemeckt skladater Karl Mar1 
zomrel 8. mAJa t. r . v Stuttlar
te vo veku 87 rokov. Rodák 1 

Mnfchova pllsobil od r . 1927 ' 
rodnom meste ako učltel ha· 
dobnet teórie, r. 1929 prenal 
vedenie Bachovho spolka ' 
Mnlchove. V r. 1932 bol vy
znamenant Mnfchovskoa ha
dobnou cenou. V r. 1939-44 
pllsobil na Vysokej hudobaaj 
lkole v Grazi, neskOr (al do r. 
1911) na Vysokej hudobnej lk'
le v Stuttgarte. Bol velmi m
pomocot hnutiu HudobneJ mit· 
dele, jeho kompozfcle, ktorll 
zazneli pod taktovkou takfell 
dlrileutskfch osobnosti, ako 
boli W. · Fartwln1ler, K. BIUua, 
H. Abendroth a lnf, sa vyzna
čnf6 jednoduchosťou a zron· 
mltelnostou. 

Operu Matka skomponovaat 
na nAmet rovnomenneJ drAmy 
Karla Capka premiérovo uvied
lo Divadlo opery a baletu ' 
Ľvove. Jef autorom je akrajla
skt skladater Vladimir Zagor
cev. 

Spoločnost Johanna Josepha 
Faxa usporiada spolu 1 dali!· 
ml hadobnfmi lniHttclamt 25. 
a 21. októbra t. r. sympózl1111 
na ttmu Dyohod n6strofe ' 
tvorbe J. J. l'nl!a e Jeho s61!aa
alkov. 



KONCERTY SF PRE ZÁVODY 
11. a 17. IV. 1985. H. Berlloa: Rfmsky ki'J!oneval, predohra, op. 9; F. Chopin: Koncert 
pre klavfr a orchester f mol, op. 21; E: Lalo: Spanielska symfónia, op. 21; o. Res
pigbi: Rfmske fontény. Slovenské filbarm6nla. Dirigent: OUver Dobnényl. S6Ustl: 
Janau Olejnicaak, klavfr (PCR); Jela Spitkové, basie. 

Predposledný koncert SF cyklu pre zá- Podobne možno hovoriť o Olejnlcza-
vody obsahoval predovšetkým diela, kto- kovom Chopinovi - po stránke zákoni-
ré st1 mimoriadne oblt1bené u dirigentov tosU, ktoré charakteristika chopinov-
I poslucháčov, často sa nachádzaj(} v e- ského klavfrneho zápisu kategoricky vy-
d4čných námetoch a plánoch gramofó- žaduje, aby sa rešpektovall, nemožno 
nových firiem na celom svete. Frekven- vy~knúf pianistovi v zásade nič význam-
tovanosťou na pódiách zfskavajt1 nepre- ného. Dômyselné a neprehnané rubatá, 
hladné množstvo Interpretačne rOznoro- konkrétny a kvalltaUvne jednotný zvu-
dých podôb, čo cez priezor bilancovania l<ový Ideál v mellzmattckýcb flguráclách 
a selekcie hudobných mllovnfkov zvyšu- l vzrušujt1ce, niekedy 1 na ostri noža 
je nenápadne, ale výrazne všeobecné ná- (nie však neprljatelnél) sn pohybujt1ce 
roky na Ich celkovtl zvukovt1 t1roveň a čiastkové situačné riešenia vytvor111 z 
kvalitu. Koncert pod vedenfm Olivera Olejnlczakovho podania skvelý a atrak-
Dohnánylho bol z tohto dôvodu vôbec Uvny zážitok, v ktorom zostalo ešte vždy 
nie jednoduchou záležitosťou, kde od za- dosf miesta na prekvapenia 1 momenty, 
člatku do konca na zvukovom poli šty- sp0sobujt1ce odmietavé postoje u niekto- · 
roch známych orchestrálnych skladieb rých choptnovských nadšencov. Chopl-
musel on, sóllst•l 1 orchester vyv!ntlf ne- nova hudba nie je prejavom citovej ne-
vldantl a ktivitu, pozornosť a stlstrede- udržatelnostl a exaltov·anostl - zachy-
nost. táva citové a myšllenkové stavy, ale v 

Dohnányl st ako dirigent počfnal nad- už hotovej a prežitej tlrovnl skladatelo-
mleru uspokojivo, dirigoval s prehladom, vej , ktorá v myšlienkovej stlstave diela 

nemOže slúžlf ako odrazový mosUk pre 
hoci aj trochu prfkrejšle a nie vždy rov- rozvinutie bezhlavo zameranej citovej a 
nako vyrovnane, čo ukázall niektoré ú-
seky Choplnovho Koncertu. Odhlladnuc výrazovej bázy nedostatočne pripravené-
od niektorých výrazových .momentov v ho, spravidla mladého Interpreta (nie-
oboch dielach v druhej časti koncertu, leni). Choplnovský názorový komplex v 
ktoré boU raz zaujfmavé, Inokedy dis- jeho dielach je na takýto lúbostný vzfah 

prlkrehký a dá sa povedať, že l dosf zlo-
kutabllnejšle, dosiahol mladý slovenský žltý. Olejniczak tento aspekt zrejme chá-
dlrigent najvyrovnanejšlu a najpriro-
dzenejšiu atmosféru v tlvodnej predohra pe v plnosti, ktorá je u umelcov jeho ve-

ku v st1vlslostl s Choplnom dosf zrieď-
Hectora Berlioza Rfmsky karneval. Doh- kavá. Hoci treba podotkntlf, že l napriek 
nányl docielil vecné, presné plynutie vyhraneným pohladom na zvukové po-
Inak strhujtlceho procesu skladby fran- doby Choplnových skladieb jestvuje v 
c(lzskeho sklada tela; napriek opatrnej- súčasnosti viacero odôvodnených a prá-
šlemu a pritom predsa rozumne volené- vom velebených Interpretačných prfstu-
mu tempu dosiahol pozoruhodnú lltlzlu pov, medzi ktorými nemožno stanoYif 
akejsi rytmickej nezávislej melodickej hierarchiu, pretože vyplývajtl z Inej pod-
Unie, ktorej priebeh nediktoval kon- staty a prfstupu ani nie k artefaktom 
štrukčný vertikálny sled rytmických sd-
radnic, ale logika harmonicky prostých konkrétnej povahy, ale k životným a 
sdzvukov. Berllozova predohra nemala spoločenským otázkam, riešeniu proti-

kladov l kontrastov v hudbe a umenf 
sice pečat velkej Interpretácie, ale tak- všeobecne na Inej úrovni. Prejav Janusza 
tiež ani stopy po sucholp praskote fosl- Olejniczaka patr! právom k výrazným 
llzovaného akademlzmu, akého sme, 
!!al, ešte stále svedkami na k~mcertoch, Interpretačným člnom uplynulej sezóny. 

Podobne tak l živý a zvukovo maslvny 
v rozhlase 1 televlzU. Bol to prejav jed- huslový výraz Jely Spltkovej v obltlbe-
noduchý, ale muzikantský a svieži. nej Spanlelskej symfónll. 
14. a 15. V. 1985. P. 1. Cajkonldj: Koacert pre billie a orchester D dar, op. 35; B. 
Martlnd: Veselohra na moste, rozhlasové opera ·v jednom dejstn. Symfonlckf or
chester Cs. roahlasa Y Bratlslan. Dirigent: Mllol Konnllnka. S6Ustl: .Nora GramU
kod, basie; Jll'lna Markod, soprén; Jladflch Jlndrék, baryt6n,- Bohuslav Marllk, 
bas; Llbale Mirovi, alt; Zdenik Jankonkf, teaor; VIktor Kol!f, Leol Kaltofen a Jlfl 
Koatnt, boworeat tlo hy .. 

Uvedenie skvelého operného dielka B. 
MartinO patr! k najlepšfm dramaturgic
kým člnom celého cyklu koncertov pre 
závody, a to nielen z hladiska kvality 
predvedenia, ale l obsahu a tlrovne 
skladby velkého českého skladatela, v 
ktorom hudba 1 slovo má stále čo pove
dať stlčasnému clvlllzovanému človeku, 
domnlevajtlcemu sa, fe !lje a koná na 
Istej nemennej úrovni a uspokojuje sa 
so všetkým okolo seba; čl u! formou 
zmierenia sa alebo kompromisom. Ole
lo plné vtipu a naráfok, ktor6 oceDia Ju
dia v kafdej dobe, pôvabne neoklastcls
tlckej hudobnej reči a symbolov, zaznelo 
' presvedčivej lnterpretácU českjch hos
ll (hoci nechýbali ani "v9pady v jed
nej hovorenej tllobe, avšak ledva bada-

telné) pod vedenfm Miloša Konvalinku. 
Skoda, že to Isté nemožno povedať o 

predvedenf Cajkovskéh·o Husfového kon
certu, v ktorom sólistka nezvládla mno
hé problémy, ktoré sd technickým l vý
razovým základným kameňom tohto ko
losálneho diela. Grumlíková zápasila v 
mnohých vypätých, ale l menej nároč
ných miestach, čoho výsledkom bol In
tonačne značne poškodený reltéf sólo
vého partu l jeho rytmický a artikulač
ný pôdorys. Sóllstkln prejav výraznejšie 
neharmonizoval ani s orchestrom, ktorý 
nemé slce · podradna tllobu, ale v mno
bom :zAvlsl od modelovania hudobného 
materiálu v sólovom parte - tento kan
takt sa však prerušil. 

~OON KltAX 

ABSOLVENTSK~ KONCERTY VŠMU V BRATISLAVE 
(Dokončenie z 2. str. l 
vyznela dobre (herecká akcia, ktorá je 
Gráfovl vlastná, by určite lnterpret4clu 
podoprela). V druhej z árH (Indický 
host z opery Sadko N. Rlmskébo-Korsa
iova) sa spevákovi podarilo vystlhnO( 
atmosféru diela. Augustin Gráf dis
ponuje kvalitným, lúbozvučným ly
rlckým tenorom. V technike spevu sa 
ešte vyskytuj ll rezervy, je to vša•k -
nazdávam sa - Iba otázka času. Absol
Yantské vystapenie presvedčilo o jeho 
speváckych danostiach a o jeho schop
nost!! "vložlf sa" do umeleckého prejavu. 
Treba však podotknúť, že tento umelec
ký vklad nebol vždy prftomný. 

Sopranistka Ewa Sealglové (klavfrny 
sprievod zas!. um. doc. I:. Marclnger), z 
triedy odb. as. V. Hudecovej, zaspievala 
oa dvod recltatlv a áriu z barokovej o
pery benátskeho majstra M. Cestlho. Pre
ukázala nielen cit pre š týl, ale aj kulti
vovaný prednes vôbec. V dvoch pies
ňach W. A. Mozarta dlplomantka zapô
sobila sebaisto a presvedčivo, pričom 
Yystlhla podstatu mozartovskej plesne. 
Z mimoriadne náročných Llsztových 
plesni Es muss el,n Wunderbares seln a 
In Llebeslust velmi dobre vyznela dru
bé - rýchlejšia - hoci obe absolvent
ia predniesla pekne, dynamicky l ago
glcky presvedčivo, s vnútorným drama
tlck9m nábojom. Bolo by azda vhodné 
lepšie vypracovať legato. Výrazový vr
chol tvorila Rachmanlnovova pleseň Ca
kAm fa. l druhá pleseň Jarné vody mala 
ušfachtllý romantický výraz. Po Ho
loubkovom cykle Vyznania nasledovala 
scéna Taťjany z Cajkovskébo opery Eu
gen Onegln. Speváčka v nej citlivo pra
covala s dynamikou (pôsobivé plano l. 
vynikajúco sa prezentova la po výrazovej 
stránke. Duet Leonóry a Lunu zo IV. 
dejstva opery Trubadtlr, ktorý diplomat
ka zaspievala spolu s Jánom Durčom 
(absolvovali spoločný koncert l, bol sku
točným vyvrcbolenfm večera. Obaja in
terpreti podali zrelý, strhujtlci výkon. 

' . 

Eva Seoiglová je technicky dobrá vo 
všetkých troch hlasových polohách. Má 
výrazn9 hlas širokého rozsahu. Je muzi
kálnou a kultivovanou speváčkou. Isté 
rezervy sa ešte prejavuto v speve lega
to a vo výraze. Jej mimoriadne spevácke 
i herecké danosti sa vynikajúcim pred
pokladom pre operný spev. 

Jén Oari!o je typom speváka s priro
dzenou muzikalltou. Počas štlldla na 
VSMU z neho vyrástol barytonista s vy
spelým prejavom a so schopnosťou vý
razne kreovať rôzne štýly. Jeho hlasové 
danosti mu umožnlll rýchlo a dôsledne 
si osvojiť spevácku techniku. Ján Dur
čo, z triedy zas!. m. odb. as. J. Spačka 
(za klavlrneho sprievodu ext. ped. D. 
Lackova}) , predsttlpll pred publikum s 
Bachovou áriou z kantáty č. 57 Seellg 
Ist der Mann. Zvládol ju vynl·kajúco -
povšlm01lf sl treba pr edovšetkým suve
.rénny spOsob vyspievania kolorattlrnych 
pasáž!. Hned na začiatku mal tak mož
nost presvedčiť o svojich schopnostiach. 
Napriek tomu - štýlový prednes mohol 
byt o niečo výraznejšf. V árii Guglielma 
z Mozartovej opery Cosl fan tutte sa dl
plomant predstavil ako spevák s pred
pokladmi pre spev buffo ár!l. Dve ples
ne S. Rachmaninova l Mahlerove Plesne 
potulného tovariša dlplomant predniesol 
s dobrou agogikou a bohato diferenco
vanými dynamickými lfniaml. Výsledkom 
bol zrelý romanttc·ký prejav. úprimne 
zapôsobil výber z cyklu l. Dibáka Sty
ri piesne na texty V. Mlhállka - Ked 
v srdci pieseň a Ak ešte nespfš. V árii 
grófa Lunu z Verdiho Trubadtlra bary
tonista uplatnil hlasové l technické 
schopnosti v kantilénovom speve. Tento 
výstup bol spolu s nasledujtlclm duetom 
Leonóry a Lunu efektným vyvrcholenlm 
koncertu. Ján Ourčo ešte štúdium spevu 
nekončf - ako mimoriadny talent bo 
MS SSR na návrh VSMU vysiela na troj
mesačný študijný pobyt do Talianska. 

' 1~ 

PAVOJ. SMOLIK 

Komorné koncerty MD KO v Bratislave 
Koniec sezóny akosi provokuje suma

rizovať hodnoty nielen v širšej sfére a
bonentného cyklu Slovenskej filharmó
nie, ale i v menej početných organo
vých recitáloch. Výkony, ktoré odznie
va jú, možnó povedať vo velmi rôznoro
dom v9bere organis tov z Európy, pres
viedčajú o jedinečnosti úrovne našej or
ganovej reprezentácie. To, čo bolo od 
nás v tejto konfrontácii, patrilo k naj
lepšiemu. Bachovský recitál zaslúžilého 
umelca Ivana Sokola bol predsa nezastu
pitelnýml 

V bulletinoch sa väčšinou pfše o vel
kých postoch hosti, Ich bohatej zahra
ničnej skOsenostl, ale recitály v Redute 
vyznlevajO zväčša rezpačlto, bez avizo
vaných zážitkov. Ostatné vystúpenie 20. 
mája 1985 v rámci cyklu MDKO patrilo 
holandskému organistovi Wljnandovl van 
De Polovi. Všestranný hudobnfk - di
rigent, čemballsta, skladatel, klavirista 
i organista. T9m posledne menovaným 
je snád aj pre originalitu organových 
Interpretáci! Bacha alebo Iných starých 
majstrov, čl pre možnost zahrať st ich 
diela na historických organoch, za reš
taurovanie ktorých je v Taliansku zod
povedný z lnšpektorského kresla Minis
terstva kultt1ry a umenia. Ttlto skutoč
nost zohladňovala. jeho dramaturgia l 
Interpretačný výkon. Program exponu
júc! tohoročných jubilantov UNESCO -
Bacha, Händla, Scarlattlho - pôsobil 
viac aktuallzujúco l vzhladom k prepl
su čembalových skladieb pre organ 
(Händel, Scarlattll. Z toho vyplývala re
gistrácia, ale 1 teclrnlcko-umelecká prls
pOsoblvosf interpreta. O W1jnandovi van 
De Polovl mo~no hovorit ako o lntell
genmom hudobnikovt so všestranným 
záujmom, ale menej konkretizovaným, 
špecifickým výsledkom. V jeho Interpre
tácii bol rozmach velkorysostl, bez de
talllzovania - l Scarlattlbo drobnokre
sieb -, čl prlsneho názorového prepra
covania. Cltlll to všetky texty, ale naj
mil hudba Johanna Sebastlana Bacha, 
ktorá tvorila dominantu repertoáru so 
skladbami brilantnými (Prelúdium a fú
ga F dur, BWV 540) , · medltaUvnymt · 
(Partlta dlverse sopra, BWV 768) 1 vel
kolepo komponovaných štrukttlr (Pas
sacaglla a fúga c mol, BWV 52á). Diela, 
charakteristické obdobfm svojho vzniku, 
a teda vyžadujtlce sl primeraný Interpre
tačný názor. Van . de Pol vzdal Bachovi 
poctu nadsadeným, zvukovo exponova
ným výrazom; nfm zatienil krehkosť So
nát Scarlattlho l komornosť sultových 
drobnokresieb u Händla. l ked sa tento 
názor Iste opieral o vlastné odôvodnenie 
a vy.znel prljatelne, bolo to predsa len 
hlásanie novodobéh'O, resp. vlastného 
pohladu na dielo majstra, ktorá jeho 
vykladači cbct1 tlmočlf vlastným osobit
ným spôsobom, no len málokto z nich 
dokáže vnlkntlf aj do podstaty jeho gé
nia. ETELA l:ARSKA 

Komorný súbor z Prahy, vystupujtlcl 
pod názvom Ars Redlviva nie je v Bra
tislave častým hosfom - a predsa je 
budobnfkom 1 mllovnfkom krásnej hud
by velmi dobre známy. Ars Redlvlva na 
čele so zas!. um. Milanom Muncllnge
rom oslávi v budúcom roku 35 rokov 
plodnej umeleckej existencie. Súbor sa 
stal u~ nás -l vo svete znám.Y predovšet
kým prostrednfctvom· obrovského množ
stva .kvalitných a zaujf!Íiávých, nezried
ka atraktlvnych gramafónových nahrá
vok. Po celý čas tento znamenitý hudob
ný kolektlv, viac š ttld·lový, než virtuóz
ne koncertný, venuje sa s vytrvalou váš-

KONKURZY 

ňou orchestrálnym skladbám J. S. Ba
cha l celej plejády barokových sklada
telov, z ktorých doslova oživili u nás 
ta k jedinečne sa skvejúcu osobnost Ja
na Dlsmasa Zelenku. Jeho Lamentatlo
nes Jeremlae Prophetae, realizované na 
platniach Supraphonu pred viac ako 15 
rokmi, patr! k tým titulom Ars Redlvlva, 
ktorým sa mOžu plným právom nadchý
nať rovnako odbornlcl, ako nezauja tf 
laici. · 

Dramaturgia vystOpenf Ars Redlvlva 
je vždy pozoruhodným javom, predvede
né skladby rešpektujú určitú ústrednO 
myšlienku, zámer, tendenciu demonštro
vať bud akýsi pozabudnutý št9lový ale
bo žánrový prvok, napriklad baroka (po
väčšine ) alebo proste osláviť, pripome
núť, resp. objavlf čosi nové v maslve 
zašlej hudobnej produkcie. Bratislavský 
koncert (26. má ja 1965) bol oslavou a 
zároveň zaujlmavou konfrontáciou; 
Muncllnger uviedol na pódium skladby 
troch velkých tohtoročných " jubilantov" 
- Bacha, Händla a Scarlattlho, silných 
a reprezentatlvnycb rovesnlkov konca 
barokovej epochy. Zazneli skladby In
štrumentálne l vokálne - na tých dru
hých sa podlelala l nár. um. sopranistka 
Jana Jonáiové, s ktorou muncllngerovcl 
z času na čas spolupracujú. Bachova 
Kantáta Non sa che sla dolore, BWV 209 
mala znamenitO atmosféru i v malom 
septetovom zloženi Inštrumentálnej sku
piny Ars Redlvlva, tvoriacej len jad.r o 
súboru. Jonášovej brilantný striebristý 
a pritom mäkký hlasový prejav s doko
nale zvládnutou lnštrumentallstickou ma
nierou vokálneho partu sa v Hl!ndlovej 
malej kantáte Salve Regin a vynikajúco 
uplatnil. To Isté plati o pôvabe Bacho
vej kantáty, ktorá skrýva v sebe kon
certantný, recltatlvny t arlósny charak
ter. 
Inštrumentačne tvor! Muncllngerov 

kolektlv názorovo už dlhé roky vyhra
nenú sústavu jedinečných komorných 
hráčov, 'ktorých prejav, l ked nie vždy 
celkom bezchybný a rovnako plastický, 
svedči o vžitej kultivovanosti a jasnej 
predstave o spôsobe modelovania baro-
kovej melódie, frázy, problémov 
artikulačných a najmä agoglckých. 
Z jednotlivých hráčov Sl zaslú-
ži pozornosť výkon violončelistu a gam
blstu F. Slámu, velkej opory muncllnge
rovského continua, známeho i 'zo spolu
práce s flautistom Jll'lm Válkom a čem
bal.tstom Josefom Bálom. Vela z niek
dajšej zostavy Ars Redlvlva sa· zmenilo. 
Zostal však Munclinger, skúsený flau
tista a ešte skúsenejšf dirigent a reali
zátor mnohých velkých bachovských a 
iných tvorivých komplexov. Dve sonáty 
- Händlova a Scarlattlho -, ktoré na 
koncerte zazneli, boU pravdepodobne 
okrem vokálnych člsel, kvalifikovaných 
ako najvyspelejšie prednesové člny, 
hráčsky najvyrovnanejšle l najzaujfma
vej!le. Trochu zaostávala Gluckova hud
ba z Orfea, ktorej dosf statický a v ko
mornom septete (2 buslf, viola, violon
čelo, čembalo, barokový vtolon miesto 
kontrabasu a flauta l zvukovo dosť ne
vyrovnaný charakter "odstával" od os
tatnej, Inak velmi kvalitnej Interpretač
nej produkcie. Svoje pekné vystOpenle 
v Bratislave uzavrel Muncllngerov súbor 
Ars Redlvlva prldavkaml z Bachovej Ou
vertury h mol, č. 2 a opakovanlm pos
lednej árie záverečnej Bachovej kantáty 
na taliansky text v podan! Jany Jonášo
vej, ktorej zvonivý soprán lahodil uchu 
rovnako ako Inštrumentálna hudba po
vznášala mysel. -EK-

Dekau Pedagogickej fakalty Y Nitre •ypiaaje koDka.n Da obladeaie 
- 1 miesta odb. asistenta pre badobuoteoretlckt predmety. 
Poladaja sa wyaokolkollkt udelenie - VSMU, odbor hadobn6 te6ria alebo FFUK, 

odbor hadobú nda. 
- 1 miesto odb. aaistaata pre hra Da hadobnom a6strojl. 
Poladaje 18 vysokolkolskt udelanle VSMU. 
Prlhlélky dololent dotaznlkom, llvotoplaom, dokladom o udelanf, doterajlej praxi 

aa podbaj6 do 4 tfldňoY po UYerejnenl konkarzu na oddelenie kédrovej a perso
nélnej préce Pedaaogickej fakulty Y Nitre, Lomonoaowova 1, 949 01 Nitra. Molnosť 
n6stupa od 1. septembra 1915. 

Riaditel Stétoej fllharm6Die y Koliclacb vyplsaja koukan do orchestra SFK na 
ml uta 

- zéatapca wed6cebo 2. haaU 
hréi!a do skaplny basU 

- hrél!a do skupiny wloloni!lel 
- 2 bréi!OY do skaplny kontrabasov 
- bréi!a do skupiny bicfch n6strojov 
Koakan 18 bude konať 9. 9. 1915 Y Dome umenia Koilce. 2ladostl posielajte do 

20. a. 1985 aa adresa: Státaa fllbarm6Dia Y Koiiclacb, kédrové odd. PSC 041 23. Kon
kurznt podmienky zaJieme uchédaai!om plsomne. 
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Bellovo meno sa v slovenskej hudbe 
spája s jej genézou, je personifikáciou 
kvalitaUvneho skoku, ktorý musela slo
venská hudba prekonať, a by sa z ama
térskych výkonov vyšvihla na profesio
nálnu úroveň, a tým sa habilitovala ako 
samostatná národná hudba. Bella je re
prezentantom dvojjedinej úlohy, ktorú v 
dejinnej retrospektfve mohol splnU len 
čiastočne. Ide o úsilie po akulturácii 
(osvojovania si hodnOt a skúsenost() a 
sebarealizácii ( hladanta špecifického 
profilu našej hudby. Rád by som tieto 
dOležité aspekty bližšie osvetlil na tvor
be l na životných osudoch Jána Levo-
slava Bellu. · 

V roku 1843, keď sa Bella narodil, bo
la uzákonená spisovná slovenčina. Bol 
to čin, ktorý kreoval nielen jeden z 
hlavných znakov národa, ale ktorý tvo
ri ohnivko v revolučnom dlani sloven
ského meštianstva minulého storočia, v 
kultúrnpm a politickom programe štú
rovcov. V roku 1845 začlnajú vychádzať 
Slovenskje Národňje Novini, r. 1844 vzni
kol spolok Ta trln. Pod vplyvom obrode
nec kých a národnobuditelských Ideálov 
začlna už v prvej polovlct 19. _storočia 
zberatelská činnost v oblasti ludových 
plesni, čo je prejavom názoru, že ústne 
dochovaná tradlcla je zdrojom historic
kých hodnOt, je národným kultúrnym po
kladom a prameňom národnej špeclflty. 
Safártkove zbierky P!sn!l sv!ltské lid\1 
s lovenského v Uhl'lch ( Uhrách) z r. 1823 
-27 a Kollárove Národnle Zplevanky z 
roku 1834 a 1835 sú zbierkami textový
mi. O hudobných hodnotách ludových 
plesni sa vyslovili názory o Ich význame 
a hodnote, a le kreácia umeleckých diel, 
ktoré by boU využll1 špecifické črty slo
venskej ludovej hudobnej tradlcle v 
tvorbe umeleckej, tu ešte nebola. Táto 
úloha čakala na generácie, pôsobiace od 
druhej polovice minulého storočia a 
presiahla do storočia dvadsiateho, ak 
chceme byt presn,ijšl, až do rokov pät
desiatych. 

Ak st uvedomlme naznačenú ·východis
kovú situáciu v polovici minulého storo
čia, akulturačné úlohy tu boli primárne 
a nevyhnutné. V čase, keď sa volalo po 
národne špecifickom, bolo treba najprv 
zvládnuť na profesionálne j úrovni to 
všeobecné, aby sme sa mohli usilovať o 
zvláštne. Popri prúde, ktorý sledoval 
vznik slovenskej národnej hudby, jest
vova la na územi Slovenska neraz čo do 
úrovne a významu nemalá hudobná kul
túra. Ak sa v našich mestách a mesteč
kách zakladali hudobné spolky, ak sa 
začlnala organizovať hudobná výchova a 
hudobné vzdelávanie, tak tieto aktivity 
priamo l nepriamo ovplyvňovali šance 
rozvoja tendenčne národnej hudby. Ján 
Levosla v Bella zlskal prvé hudobné vzde
lanie v rodičovskom dome s ka ntorskou 
tradlctou a na levočskom gymnáziu od 
Leopolda Dvol'áka, profesora pôvodom z 
Ctech, ktorý založil a viedol gymnaziá l
ny orchester. Aký bol vzťah medzt Bel
lom a jeho profesorom vidno aj z toho, 
že pri birmovke prijal Bella posloven
čené krstné meno prof. Dvol'áka - Le
voslav. V gymnaziálnych štúdiách po
kračoval Bella od r . 1859 v Banskej Bys
trici. I tu pestoval Bella hudbu, účinko
val nielen v speváckom zbore, ale 1 v 
sláčikovom kvartete. Vďaka biskupovi 
Stefanovl Moyzesovl mohol Bella študo
vať vo Viedni. Vo vledenskqm teologic
kom seminári sa stáva Bella organistom 
l dirigentom, čo znač!, že do Viedne už 
prišiel so značnou . hudobnou prlpravou. 
Tu sa vša k odohral aj dalšl rozhodujúci 
krok v Bellovom osobnom vývoji: z vlast
nej iniclaUvy sa začal vzdelávať v kom
pozičnej technike u Simona Sechtera, 
učltela Antona Brucknera a u Sechte
rovho žiaka Gottfrleda Preyera. Na Bel
lovom skladatelskom vývoji badať tak 
zavfšenle osvojovacfch snáh. Jeho rané 
skladby sved-čia o tom, že zvládol zá
klady skladatefskej techniky a osvejil 
sl predovšetkým palestrinovský polyfón
ny vokálny štýl. Na Bellovej ďalšej vo
kálnej, komornej, ba l orchestrálnej 
tvorbe vidno, ako sa Bella nadýchal hud
by klasicistickej, rana- l pozdnoroman
tlckej. Z kontaktov Bellu s dr. Procház
kom (redaktorom českého hudobného 
časopisu Hu debni listy l vyplýva, že Pro
cházka požičal Ballov! na š túdium diela 
Hectora Berlioza 11 Franza Liszta. Po
dobne aj redaktor maďarského časopisu 
Apollo, Viktor Fellegl posielal Ballov! 
Llsztove skladby, ba niektoré Bellove 
skladby aj uverejnil vo svojom časopise. 
To nebolo málo. Veď tým vlastne ziska! 
Bella ažuritný pohlad do európskej hu
dobnej tvorby. Pre talentovaného Bellu 
š túdium týchto diel znamenalo nielen 
pasfvne, ale 1 akUvne osvojovanie. Ak 
sa Bella v roku 1870 zúčastnil so svojim 
Kvintetom d mol sútaže pražskej Jedno
ty pre komorml hudbu a so svojou 
skladbou sa umiestnil hned za dielom 
Antonfna Dvol'áka, treba poveda(, že to 
v českých reláciách nebola zanedbater
ná skutočnost V roku 1873 zlskava Bel
la tzv. Trefortovo štipendium, ktoré mu 
umožn1lo cestovať do Prahy a do nie
ktorých nemeckých hudobných centier 
(Drážďany, Berlln,' Ltpsko a rakúsky Re
gensburg). úroveň qsvojenta európskej 
hudobllej vzdelanosti sl nemohol a ne
chcel merať meradlami slovenskými -

• ved v .. tom čase nebolo v našej národnej 
kultúre na to anl arbitrov - , ale me
radlami občana vtedajšieho štátu l me
radlami medzinárodnými. Toto je dôleži
tý a doteraz azda nie dos( jasne vyslo-

@] JÁN LEVOSLAV BELLA 
vo vývoii slovenskei hudby 

vený Bellov čln, Bellova snaha vymaniť 
sa z malosti a obmedzenosti vtedajšfch 
pomerov v oblasti hudby. Bella mal mož
nost zoznámlt sa so Smetanom, poču( 
po Európe symfonické koncerty, spoz
nať operné diela včltane opier R. Wag
nera, a to všetko mu vyjasňovalo , kam 
sa ~reba dostat, aby sa mohla na úrov
ni doby tvoriť slovenská národná hudba, 
Bellovu symfonickú skladbu o sud a Ide
ál predviedli r. 1876 v Prahe a Zden!lk 
Fibich o nej plsal a ko o jednom z no
vých úspechov tábora hudobného po
kroku (Dalibor 1875, č. 19, str. 151). Ak 
už sme spomlnall, že Bella mal možnosť 
počuť Wagnerove operné diela, treba 
konštatovať, že neprepadol módnemu, 
wagnertzmu, čo je dôležitým faktom na j
mä v súvislost! s jeho vlastnou operou 
Kováč Wieland. Bellov štýl, siahajúci od 
stOp palestrinovskej polyfónie cez zna ky 
klasicizmu ku ranému romantizmu a na
pokon k novoromantlzmu , nie je prehra
dom eklektických napodobňovanln, ale 
aktfvneho, osobnostného osvojovania. 
Is teže, Bellov talent a jeho originalitu 
nemožno merať špičkovými európskymi 
osobnosťami, ale nemožno ho degrado
vať na púheho napodobi\ovatela dobo
vých štýlov. Rozpor medzi Bellovou e
xistenciou na Slovensku a medzi osob
nými amblciami viedol v roku 1881 k 
tomu, že opustil Slovensko a pri jal mies
to organis tu v Sibint, vystúpil z katolfc-

Ján Levoslav Bella v roku 18&8. 

kej cirkv!, zanechal svoje - aj tak ne
vykonávané - kňazské povolanie. Bel
lova emigrácia bola výsledkom kontra
revolučného teroru v Rakúsko-Uhorsku 
a výsledkom utláčania sociálneho l ná
rodného, ktoré sa stalo po rakúsko-ma
ďarskom vyrovna ni stále kritfckejšlm. 
Bella sice s tratll konta kty so Sloven
skom, ale vo svojej tvorbe sa celkom ne
uzavrel pred slovenskými inšpiráciami. 
Pr!lnul viac k sedmohradskej nemeckej 
kultúre, čo bolo jeho novým pracovným 
l životným prostredlm. V stbinskom ('t, 

dobf nadviazal Bella konta kty s Richar
dom Straussom, ktorý mu v Eisenachu 
v roku 1890 dirigoval aj symfonickú bá· 
seň Osud a ideál. 

Profesionálne ovládnutie skladatelské
ho remesla a aktlvne osvojenie hudobnej 
teórie 1 súčasnej s ltuovanosl!i európskej 
hudby znamenajú jeden protipól, spoml
naný moment akulturácte, ktorý bol 
predpokladom vzniku novodobej sloven
skej národnej hudby. 

v Bellovej generácii sa vera hovorilo 
a premýšlalo o slovenskej národnej hud
be. O nej sa vyjadrovali 11teráti, ako 
napr. Pavol Dobšinský, Andrej Sládkovlč, 
ale 1 hudobnfcl, ktorl sl kládli za ciel 
vytvorit špecificky slovenskú hudbu. 
Spoločným a nesporným názorom bolo, 
že slovenská hudobná tvorba by ma la 
vychádzať zo špecifických čft ludovej 
hudobnej tradfcle. Rozdiely boli viac v 
úrovni toho, ako uplatňova ť ludové hu
dobné myslenie v nových skladbách. Pre 
väčšinu vtedajšlch hudobnlkov to zna
menalo viac harmonizácie ludových ples
nf, čo viedlo k vzniku hudobných mlnla 
túr a ich skladaniu do rôznych "venče
kov" , sult a pod. Mol!nosť abstrakcie to
nálnych , melodických a rytmických o
sob-itosti z tradičného ludového hudob· 
ného myslenia sa stalo u nás až záleži
tosťou nasledujúcich generáclf. 

Aj Bella začlnal už počas viedenských 
štúdlf upravovať, t. j. harmonizovať slo
venské Judové plesne pre I. zošit Slo
venských štvorspevov, ktoré vyšli roku 
1865. Aby prekonal rozpor medzi minla
t\1\i!tou formou ludových nápevov a väč· 
šlmt kompozlclaml, vol11 variačml tech· 
niku (napriklad Variácie na pieseň Pri 
Prešporku na Dunaj! pre klavlr; varlá· 
cle na pleseň LeU, letl roj). Súčasne sl 
však začal teoreticky ujasňovať program 
vytvorenia slovenskej národnej hudby . 
Bella publikoval z okruhu tejto proble
matl·ky viacero článkov, a to Slovanská 
hudba a spev slovensk~ (Dallbor 1859), 
Podmienky a základy národnej hudby 

slovenskej (Hu debni listy 1872) a Myš
lienky o vývine národnej hudby a slo
venského spevu (Letopis MS II. 1873, 
s tr. 10-29). Bellove názory na sloven
skú národnú hudbu boli kontamináciou 
romantických názorov so slovanskou i
deou, a ko sa ona sformovala ešte v pr
vej polovici 19. storočia. Jednoznačne 
sa stava l za nár odné umenie: "Lebo jestli 
tešiť sa má z umenia sám národ, jestli 
stať sl chce národ do radu Iných, jestli 
zápalom za umenie seba ušlechtiť a hr
dosťou na svoje umenie pred · cudzin
s tvom osláviť sa túži, to zaiste má byt 
umenie l u nás rozhodne a tendenclózne 
národnlm." (LMS Il. 1873) . Ako sa mO
že stať hudba národnou, vyplýva z ďal
šieho citátu: "Kto pouči nás o vernom 
výraze? . Je to sám ludl Co on túžil, o 
čom snfvalo sa jemu v povestiach, čo 
on v hrách svojich predobrazoval, čo on 
spieval, bájll a húdol - v tom všetkom 
jedine ležf dosial ešte ako v ta jnej knl· 
he zavrená slovanská myšlienka. . . Kri
tičný rozbor takýchto, čo najrozstahlej
šlch a najvernejšfch vydani vyznačil by 
potom tie spevy, ktoré najdokonalejšie 
vyjadrujú smýšlanie, letoru a cit svo
jich kmenov." Tu sa žiada poznamenať, 
že Bellova predstava slovanskej hudby 
smerovala k integrovanej slovanskej kul
túre, ktorá by bola adekvátna kultúre 
germánske) čl r ománskej. Jednotllvé ná
rodné kultúry Slovanov boli subkultú
rami na úrovni tzv. kmeňov. Bellovl bo
la táto koncepcia o to bližšia, že ešte 
len rodlaca sa slovenská hudba mohla 
pociťovať oporu v umeni vyvinutejšlch 
s lovanských "kmeňov", t. j. národov, ako 
bola hudba ruská, česká, polská a Iné. 
Slovenské národnobuditelské a obrode
necké hnutie bolo založené na syntéze 
!del dejinného progresu, na a ktlvnej ú
časti človeka na tomto progrese a na 

• Idei humanity. To všetko našlo stopu 
i v Bellovom myslenl. Už Kollárova fi. 
lozoflcká koncepcia chápala národ na 
osnove slovanskej vzájomnosti. Až nes
kOr Safárlk a najmä Stúr ~kcentovali 
viac vnútornú diferencovanosť vo vnút· 
rl slovanského celku, z čoho Stúr vy
vodil ďalekosiahle konzekvencie, ako 
bolo uzákonenie slovenského spisovné· 
h o jazyka. Bellove úvahy o národnej 
hudbe súvisia so ~nalostou Stúrových 
názorov. Oalšfm prameňom pre Bellovo 
chápanie národnej hudby je význa mný 
článok Otaka ra Hostinského "Um!lnl a 
národnost", uverejnený v časopise Dali
bor r. 1869. Boli to úvahy, ktoré o. i. 
zapôsobili aj na Bedl'icha Smetanu. Bel
love názory tak brali sice do úvahy ná
rodnoobrodenecké koncepcie, ale výraz
ne sa posunuli do polohy novej, do ro
viny romanticko-estetického programu. 
Je zau jfmavé, že niektoré Bellov.e for
mulácie sa zhodujú s myšlienkami An
tona Nikolajeviča Serova. Bella mal mož
nost poznať ich pravdepodobne z časo
pisu Hudebnf listy, kam Bella tiež pris
pieval. V časopl'se Hudebnf listy vyšiel 
v českom preklade Serovov článok Rus
ska ja narodnaja plesnja kak predmet 
nauky (1871 ), v ktorom sa hovori o mo
dálnom charaktere Judových plesni. Bel
la aplikoval túto tézu aj na slovenskú 
ludovú pleseň, a tým upozornil na jej 
toná lne osobitosti. 

Dalšia poznámka sa týka inlclat!vy, 
ktorú Bella naznačil v oblasti zbierania 
a vydávania slovenských ludových ples
nl: "Avšak zabranie a vydanie národ
nich plesni je obtlžnejšla a útratnejšla 
práca, jejž ovládaniu nepostačujtl. pros
triedky žiadneho z našich hudobnlkov. 
Požaduje ona medz! iným l dlhšie po
bytie aspoň po spevavejšlch krajoch Slo
venska, nevyhnutne potrebné k osobné· 
mu pozorovani u národnej prednášky ( t. 
j. prednesu - pozn. L. B. ), ktorá má· 
lokedy býva z úst vzdelanejšlch spolah
livá. Mojfm skrovným náhladom teda bo
lo by ná m žiadať, aby Matica Slovenská 
sama ujala sa toho, a k podobnej úlohe 
v národňo-umeleckom chlade spolahli· 
vých hudobnfkov slovenských poverila." 
To je zmysel záveru Bellovho článku v 
Letopise MS. Na tento článok 1 na Ll· 
chardov podnet začali sa zbterat a vy
dávať nám známe trojzväzkové Sloven
ské spevy (1880, 1890, 1899-1924). kto· 
rých úplný materiál vychádza až v na
šej stl.časnosti zásluhou reedfcte Ladisla
va Galku a starostlivosti Matice sloven· 
skej, SAV a vydava telstva OPUS. 

V roku 1881, rok po začat! vydávania 
Slovenských spevov, v roku narodenia 
Mikuláša Schneidra-Trnavského Bella 
opúšťa Slovensko, a tak program, ktorý 
vytýčil v smere prehlbovania národnej 
hudby už nestačil realizovať. V roku 
1869 umrel Stefan Moyzes a nový bis
kup Ipolyi-Stummer už nemal pre Bellu 
ani zďaleka také porozumenie ako jeho 
predchodca. Preto Bella opúšťa Banskú 
Bystricu a prljlma miesto rladttela chó
ru a učitela hudby na reálke v Krem
nici. v era tu komponoval, plsal, vyučo
val, dirigoval, organizoval. Stihol usku· 
točnit aj svoju druhú návštevu v Prahe. 
Ztvoriact Wieland v jeho opere sl uko
val krfdla a na nich vzlietol do výšin. 
Odt!al zasiah ol strelou Neidlngovo srd-

ce a potom odletel za svojou láskou. Le! 
ako mal a mohol Bella odletieť? V Sl
bin! - akokolvek to bolo plodné obdo· ' 
bie, v ktorom napr. Sláčikové kvarteto 
B dur využfva citáciu fudovej plesne, v 
ktorom naplsal štyri slovenské osem· 
hlasné zbory, 9 slovenských ludov~ch 
piesni pre miešaný zbor a iné - predsa 
len otázka kreácie národnej hudby v 
zmysle Smetanovom a lebo Gllnkovom u! 
nes tála ako primárna tl.loha. 

Koncom 20-tych rokov sa Bella vracia 
na Slovensko už a ko dôchodca a v tom 
čase už bolo treba nových sil, s novfm 
rozhfadom, aby uskutočnill nielen dlhy 
voči našej minulosti, ale aby tvorili du· 
chom novú a aktuálnu hudbu. 

J. L. Bella počas kremnického pobytl. 
Na snlmke R. Riedi, J. L. Bella, A. Mayer. 

Sktl.mali sme, čo Bella uskutočnil a 
čo nebolo v jeho silách uskutočniť. Ale 
to, čo po ňom pre slovenskú kulttlru 
ostalo, nie je málo a je nevyhnutné, aby 
sme vedeli začleňovať jeho odkaz do stl· 
časného kultúrneho kontextu, .doceňoval 
jeho dielo ako súčasť kultúrneho dedič· 
stv a. 

Bellova skladatel ská pozostalosť je 
nielen archlvnym dokumentom prvej vt· 
znamnejšej profesionálnej skladatelskej 
práce v druhej polovici 19. storočia, ala 
aj stále aktuálnou umeleckou hodnotou, 
a ko to dokazuje samotná hranosť jeho 
diel. Po naplneni programu národnej 
hudby hladlme na Bellu už nielen ako 
na tvorcu, ktorý nedotiahol špecifické čr· 
ty národnosti, ale aj ako na majstra, ak· 
centujúceho untverzalistický charakter 
hudby. 

Bellovo dielo je významným oporntm 
bodom v htstoricite, v historickej dimen
zii slovenskej národnej hudby. Nazera· 
nie na hudobnokultúrnu minulosť Slo
venska len ako na súbor dochovantc• 
hodnOt ludového hudobného prejavu, 
pričom profesionálna hudba Sa pova!ujt 
za národne odcudzenú, Iným národnfm 
kultúram prlsltl.chajúcu, je zjednodu~Oo 
vante a neraz a j nacionálnošovlnlstlcU 
chápanie kultúrnej histórie. Bella sya
tézou akulturačnou a národnosebarea· 
lizačnou vytvoril v ideovej rovine vf· 
zna mn ý článok vo vývoji slovenskej bud. 
by. Preto sa budeme k Bellovmu dlel1 
vracať nielen my, a le aj budúce gener4· 
cle, hladajúc kqntinultu vývoja a svoje 
historické korene. V Bellovl ony n4jdl 
svoju genézu, či už budú akcentoval 
predobraz špecifického a čl unlverzalls
ttckého v hudbe. Predovšetkým však 116~ 
du to profesionálne a umelecké, spojaú 
s humanistickým a spoločenským kOD
textom, čo Bella v umeleckom programe 
nastolil a vo svojej hudbe realizoval. 

LADISLAV BURLAS 
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