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ILJA ZELJENKA zaslúžilým umelcom 

Snlmk·a: R. Polák 

Motto: 

"Umenie je správou o človeku. O ce
lom človeku, o jeho nesmierne zloli 
tej osobnosti. Je sprévou, adresovanou 
iným, nemenej komplikovaným Ju
ďo.m ... " 

(l. Ze! jenka, 1976] 

Povedzme, že je bás nik. Mohol byť Jo
gllt, biológ či psychológ, Inžinier alebo 
chirurg. Stal sa skladaterom, vošiel do 
umenia a usadil sa v hudbe, a le pone
chal si právo byť aj nie kde inde. Robi 
exkurzie s pocitom človeka, ktorý musi 
vedieť chápať, pretože chce byť pocho
pený. S pocitom človeka, ktorému n emô
že byť fahosta jné nič, čo sa týka fudstva. 

Zaslúžilý umelec 
FRl\N ,IŠEK 

Sú s peváci, ktorých by sme mohli pri
rovna ť ku kométe, čo zažia ri a zhasne 
a sú speváci - stá lice. Tenorista opery 
SND františek Llvora patri jednoznač
ne k tomt\ druhému typu, a to aj napriek 
tomu, že za 15 rokov pôsobenia v SND 
a vyše 20 rokov kariéry operného spe
váka sa jeho umelecký profil menil vo 
vývoji od lyrického tenorového odboru 
po odbor dramatický. Takýto vývoj 
je vcelku prirodzený a nebolo by na 
11om nič zvláštne, keby medzi krajnými 
bodmi vývojovéh o oblúka nebolo obdo
bie, v ktor om Livora spieva l odrazu všet 
ko: Mozart a, Verdih·o, Beethovena, Pucci
niho i janáčk a. Ist e a j preto, že musel 
prvá polovica 70-tych rokov zas tihla t o
tiž t enorový odbor bra ti slavs kej opery 
v stave hlbokej kr!zy - a le ti ež preto, že 
v~del a dokáza l to bez u jmy n a svojom 
ďal šom umeleckom vývoji. 

Veru ťažko si je ná m p redst aviť , čo 
by vtedy hr.a la opera SND, keby nema 
la Franti ška Livoru, práve sa vrátiaceho 
zo š tvorročného pôsobenia v Magdeburgu 
a Olden.burgu. A tak spevák kráčal z 
jednej úlohy do dr uhe j. Bol vo-jvodom 
z Ri goletta, Ricardom z Maškarného ple
s u. Ma nricom z Trubadú ra, Lenským z 
ELigena Onegina , Faustom v Gounodove j 
opere (ale ti ež v Berliozove j verzii n a 
k on cer te SF ), ja niko m z Predane j n eves
ty , Princom z Rusalky, Fer random a do· 

je náročný voči sebe a vie, že nároč 
nosť je atribútom zodpovednosti predo· 
vsetkým voči iným ... Byť s nim zname
ná byť iba s nim, venovať mu všetko -
svoj čas, svoje postoje, svo je slzy i úsme
vy, spomienky i nádeje. Inak vie byť .zlý, 
krutý, bezohfadný. útoči a nevyberá slo
vá - iba v pozad! stretnutia s nim tuš lš , 
že hrá s tebou fair play. Ze očakáva 
znalosť pl'avidiel i cief<lv každej partie, 
ktorú s tebou rozohráva. Naznačuje ich, 
jedenkrát gestom, inokedy slovom a naj 
častejšie hudbou. Vlastne vždy komplex
ne, neočakávane a pádne ... 

je z armády Strelca a s rozk·ošou tria 
fa do živého, mieri do čierneho s istou 
rukou a bystrým zrakom. Pozná svoju 
obeť, svoj terč, pretože s a mu podobá 
a vie, kde sú citlivé miestn p1·e práve 
tento zásah. Uvážlivo voli svoje strely, -
spievajú kým le tia - sltiš ich zásah 
i sladkú trpkosť krvi na jazyku a spo
čiatku nevieš či ich hrot nebol namo
čený v balzame alebo jede. Zalieva ťa 
teplo a počuješ tóny, akúsi hudbu, o kto
rej ešte nevieš či je to Elégia alebo Cap
riccio, Uspávanka alebo Epilóg. je ti to 
jedno, pretože máš ešte čas uvedomiť 
si predovšetkým seba a zásah, ktorý ne
treba hneď lokalizovať - si to ty, v zor
nom poli strelca. jeho tetiva o piat ich 
vláknach ešte kmitá ... jej záchvevy sa 
podobajú tvojim, pretože si je j dal dušu 
s kôr, než bola napnutá. Pretože jeho a 
tvo j dych sú si mnoholtrát tak bl!zke 
n sajú ten istý vzduch. Pn:tože on sa to 
snažil poznať skôr než siahol istou rukou 
vedra. Odhadol ťa, pretože skúmal seba 
a iných okolo, poznáva! !Jevnosť i pruž
nosť oných vlák ien, balis tiku rôzne tva
rovaných striel i uhol dopadu, vzdiale
nosť terta i tempo jeho pohybu, sme
rovanie kohokofvek z nás ... je medzi 
nami - trochu samofúby, fúbiacl i lás 
kavý, zhovievavý. Ale i útočný, vyzývavý, 
s triehnúcl na každé gesto, aby ho mohol 
vystaviť na pranier. Uverlš mu, preto
že to r obi s istotou profes ionála, ktorý 
s a nevie zastaviť. je predovšetkým ne-

Snlmka: l. Teluch 

nom Ottaviom z Mozartových opier Cos i 
fan tutte a Don Giovanni, Pucciniho Pin 
k~ rtonom a Cavaradossirn. V tomto ob
dobi sa dva krát s tretol a j s postavou 
Flores tana [v inscenáciách Beethovenov
ho F idelia v rok·och 1970 a 1974) a a k 
k týmto dvóm st retnutiam prirá tame a j 
s tretnutie t reti e v r oku 1962, dos távame 
sa azda k jeh o naj.profilove.jš e j postil
ve, zárove1'\ názorne demonštr uj (Icej je
ho umelecké dozrievanie. Ak sme prvý 
dotyk s t outo postavou u s peváka, ktorý 
sa vrátil z cudziny ako Tamino, !dome
neo a Alfréd, chá.pali ako určitý hazard, 
dotyk druhý bol jedným z na jmilš!ch pre-

únavný - č o ho zaujme, to vidí z mno
hých perspektlv, fasádu i zákulisie duše, 
práve tak ako lákavosť a húževnatosť 
materiálu, ktorý si zvolil. Nevzdáva sa, 
pretože nerád zostáva na polceste - pre
to jeho výpovede majú šance zasahovať: 
inklinujú ku komplexnosti. Vid! konflikt
nos( a nezastiera ju kamuflážou, skôr 
je náchylný postaviť k nej smerovky. 
Vojde i do slepej uličky [ nevyčlta si prá
vo na návrat) kvôli tomu, aby sa pre
svedčil, či je naoza j bezvýchodisková -
a nájde v nej dvierka do príbytku čl o· 
veka. Druhýkrát tam vô jde pešo, s jedi
ným nástrojom pod pazuchou a vrá ti sa 
bohatý. Mnohokrát kráčal po nevychode· 
ných chodnlkoch, odhafoval Ich pôva
by, pretože pociťoval rozkoš z objavu i 
možnosť nadýchať sa. 

je skladatefom. Z tých , ktor! začnú 
zrieť velmi s koro a vzbudzujú podozre
nie, že ich plody budú nakyslé. Ich trp
kosť najčastejšie pociťoval sám, preto
že zápasil s tým, aby mu uverili. Kon
štruoval, aby dokázal, že konštrukcia nie 
je jediným rozhodujúcim faktorom skla
date!skej výpovede. P/\rlw\t prehovoril 
mimoriadne Intenz!vne za seba - zdalo 
sa. že je to krik zo sna a - napriek 
dôvere, ktorú vzbudzoval -- "nebolo tre
ba prip!sať mu vážnosť". Prekvapoval, 
a prekvapuje stále, pretože vie, kde je 
miera informácie, pretože nemá v úmysle 
uspávať dôverne známym textom, skôr 
otvára oči. Nehodl sa pre tých, ktor! 
trá via svoje najbohatšie chvlle v lei1oš
ká ch - je pr!liš aktlvny. Začlna vždy 
znovu a stavia na akcente toho, č o ne
figurovalo ako akcent v Jeho predchá· 
dza júcom geste. je ako dieťa, ktoré sa 
hrá s farebnou stavebnicou - jedenkrát 
vid! tva ry, inokedy ich farbu, inokedy 
možnosť polohy a zrazu vidí koberec, 
na ktorom ležia, či svoj~ ruky, ktoré 
s nimi narábajú. Ukáže ich s úsmevom 
a vezme do nich niečo celkom iné, tým 
is tým gestom. je mu vla:;tné , práve tak 
ako (I smev i slzy, ako právo Isť stále 
dopredu a neisť naprázdno, ako právo 
snlvať i dlva ť sa prenikavo dookola. 
je človek, manžel, otec, priatef, občan, 
je muž niečo cez päťdesiat, je súčasnlk 
a nemá dôvod zatajovať seba pred se-

kvapenl Košlerovej inscenácie a po do
tyku poslednom sme doimnca zvažova li, 
či by Frešovej inscenácii Beethovenovho 
hymnusu o slobode nep1·istal lepšie ná
zov Florestan. 

Sn11ha prekonať seba samého je zrej
me Livorovi byt,ostne vlastná. V tejto s ú
vis losti si spomrname na koncert v bra
ti~lavskom PKO začiatkom 60-tych rokov , 
na ktorom vystúpil popri svo jich star
šfch a umelecky zrelších kolegoch aj on 
ako začlnajúci adept operného spevu. 
Vtedy odspieval nielen dôkladne nacvi
čenú áriu jan!ka z Predanej nevesty, a le 
bez vedomia svojho pedagóga, ktorým 
nebol nik iný ako dr. janko Blaho, za
radil do programu aj listovú áriu Cava
radossiho. Podobne, keď s me ho videli 
ako prvoročiaka v absolventskom pred
s tavenl Dona Pasquala v divadelnom š tú
diu VSMU ako jedného z lokajov-zboris
tov, neboli by sme verili, že ho o š ty
r i roky uv id lme na tom istom javisku ab
solvovať ako Alfréda z Verdiho Travín
ty, teda v úloh~. v ktore j sa po prvý 
raz ob javil a j na s céne opery SND. Ani 
ako š tudent ani ako diplomovaný spe
vák nepredleral sa do povedomia naše j 
hudobnej vere jnosti tak veh ementn e a ko 
podaktorl z jeho kolegov, no vytrva lo na 
predova l krok za krok·om, pracoval na s e
be a umelecky rástol. 

Potom čo vtlač il svo ju osobnostnú .Pe
ča ť s úboru bra tis lavskej opery v prve j 
polovici 70-tych rokov, nas ledu júce ob
dobie ho zastihlo a ko zrelého univer
zá,Jneh o speváka, pre svo ju muzikalitu a 
pohotovosť často vyhľadávaného pre 
koncer~né a ora tórne produkcie. Takto 
mu kvô li zájazdu do japons ka so Z. Koš
Jerom ( 1976 ) unikla na materske j oper
ne j scéne možnosť vy skúša ť si s ily vo 
Wngnerovom Loh engrinovi , č o bola za
iste škoda, le bo v tom čase by mu už 
táto lyrická wagnerovská postava výbor-

------------------------~---------------

NÁRODNÝ UMELEC 
E,ER 

DVORSKf 
( Dokončenie z 3. st r.) 

vadlá s(! dnes totiž oza jstnými kolbiš· 
tia mi na jväčšlch operných hviezd. 

MET, Velká opera v Parlži, londýnska 
Krá fovská ope,ra Covent Garden. Vo Vied
ni sa okrem desiatok preds tavenr pod
pisa ! pod tri úspešné premié rové našt u· 
dovania - Luciu z Lammermooru, Nápo j 
lásky a Sinnopoliho prevra tné naštudova
nie Verdiho Macbetha. V Scale s pieva 
Rudolfa a Edgarda. Dvorského "Che ge
lida ma ninn" porovnáva jú s poda nlm di 

Stefana, Raimondlho, Pava rottiho. jeho 
tenor vedie a ko prvý hlas fenomená lny 
sextet v Lucii z Lammermooru. Nie tak 
dávno oblieka li na t omto javisku kostým 
Ravenswooda F ranco Corelli a Carlo Ber
gonzi. - Z tých najväčší ch scén. ktoré 
sú skutočnou previe rkou, ch ýba mu v zá
pis nlku už h ádam len Rlmska opera a 
Teatro Colon v Buenos Aires. A ve·ron
s ká aréna - tento letný pendant milán
ske j Scaly ? Tento turistick ý biznis , ale 
a j supersviatok opery v zmysle demok ra
tiz,ácie žánru, neopakovatefný festiva l 
donize ttiovských , verdivvs kých a ve ris
tických hviezd? Dvadsaťtis!c divákov 
tHeskalo Dvors kého Alfrédovi a Rudol
fovi. 

Pucciniho básn ika s legendá rnych čias 
Montmartru spieval s u ná s neznámou 
t alianskou lyr ickou ver is ti ckou prima 
donnou Mletou Sigheleovou, s prvou dá
mou londýns kej opery exoti ck·OU Maor 
kou Ki ri Te Ka na wa, s protagonistkou 

sa lzburských mozartovských sviatkov Ru
munkou Il eanou Cotrubasovou, s mladou 
t alianskou absolútnou primadonnou Ka 
tiou Ricciar elliovou. Série predstavenl 
Bohémy s na jväčšou Mimi modernej do
by - antiprimadonnou Mi reilou Fren io
vou. A Vojvodu s krá fom svetových ba 
rytonistov Pierrom Cappucc!llim, Alf réda 
s Cappuccilliho intr·overtnc j~ lm a ntipó· 
dom a na jv!lčš lm konkurentom Renatom 
Brussonom, viedenského Ne morina so ži
vou opernou legendou "z hviezdnych ro
kov Ca llasovej" - Giuseppe Taddeim. 

Piaty československý spevá k s hviez
di čkou . Po Karlovi Buria novi, Mai;ákovi, 
Ludikarovi, Zltkovi. Zatia l jed iný v ob
dob! po os loboden!. Prvý Slovák. 

Tit ul národn ý umelec. Kofko rôznych 
drobných variant s a vmestl do toh to oce
n enia na jvyššej umeleckej kvality. V 

bou - zvažuje a hovori o tom, o čom 
zrelý človek mus! hovoriť. Tam, kde chce 
akcentovať jednozna,čnosť, je lapidárny 
- uvedomuje si šlrku dosahu svojej čl 
básnickej výpovede. Hovor! vtedy všet
kým za všetkých, necháva si farbu svo j
ho hlasu, svoje tempo, svo ju vlastnú in
tonáciu .a dokáže presvedčiť obecnosťou 
výpovede. 

Inokedy manifestuje terén, je geogra· 
fom či kartografom hudobného výrazu 
použije desiatky spôsobov k zachyteniu 
jeho variantnosti, jeho vnútorného bo
hntstva i vonkajšieho vzhfadu. Nekresl! 
mapu, vytvára atlasy, súbory vzájomne 
komplementárnych záznamov. Kedysi sni
val o chirurgii, dnes je anatómom v hud
be. Jedenkrát dokazuje a presviedča o 
poznatkoch iných, inokedy diagnostiku
je a lieči seba čl v mene seba. Experi
mentuje, no v dávkovanr je snáď až pri
liS rozvážny - pokusným zvieratkom sú 
mu žánre, o ktorých sa hovori, že sú 
,.okrajové". Má však výhodu - nestal 
sa teoretikom, nezostal pri pokusoch, ale 
implan·tuje ich do desiatok svojich kom
pozlcil, expllkuje väzby, sémantické kon
texty, ktoré vytvárajú a ktorými pozitlv
ne pôsobia. Má šance k polyštýl·ovosti -
práve tak, ako má šance byť svojim spô
sobom polyhistorom; zriekol sa Ich, pre
tože vniká viac do hlbky svojho pozna
nia. Pretože pozná silu a prevahu kva
lity nad kvantitou. Siahol po selekcii a 
zápas! s 1'\ou - desať.ročia manifestu
je tento zápas poukazujúc na komple
mentárnosť ka.tegóril, ktoré ho vyvoláva
jú. Má šance k zvládnutiu dialektiky sa
mého seba a každého z nás - je po
učený životom, pendlovanlm medzi ja a 
my, uvedomujúc si ich súvzťažnosť. Prá
ve tak osciluje medzi t radlciou a novos
ťou, medzi intlmnym a obecným, medzi 
etnickým a nadnárodným.. . je mode
lom, ktorý provokuje k mýtom i zákonu. 
Jeho tvorba demonštruje l kontexty, v 
ktorých vznikala a v ktorých aktuálne 
pôsobi. je v nej vera krásy, ktorá dráž
di k analýze, k, muzikologickej pitve 
(prežila by ju s jazvami, ktoré jej na 
pôvabe nepridajú): v konečnom dôsled
ku sa JlOučlme o sebe ... 

MILAN ADAMCIAK 

ne pristala. Livora sa aj v týchto ro· 
kcch ešte občas vracia k lyrickým pa r
tiám ( op!lť Alfréd z Traviaty, Rudolf z 
Pucciniho Bohémy, nes kôr znova janlk 
z Predane j nevesty], no bytostne sú mu 
čoraz bližšie postavy hrdinskejšie a vo
kálne dramatickejšie. Toto druhé obdo
bie jeho pôsobenia v opere SND bo)o 
načas prerušen é jeho angažovanlm do 
operného súboru v Brémach, počas k.to
rého sa v Bratislave objavoval len ojedi
nele v starš lch inscenáciách, ale do pre
miérových produkcii v sezónach 1976-79 
až 1960-61 sa nezapojil. Skoda, lebo Ped
ro z ďAlbertovej Nlžiny a Lukáš zo Sme
tanovej Hubičky by istotne pozdvihli cel 
kovú Ilroveň týchto inscenácii. Livorovu 
inklináciu k dramatickému odboru pred
značil už jeho Radames z Aidy ( 1976), 
pokračoval v nej svoj im Donom Carlo
som ( 1961] a Florestanom [ 1982) a vy
vrcholila jeho Daliborom [1962), v kto
rom "hodil rukavicu" zaužlvan e j inter
pretačne j trad!cii a poňal ho ta kmer vo 
wugnerovskom duchu ak o jednoznačne 

h eroickú pos tavu. Po ne j prišli už len 
postavy Cania a Turiddu z veri stických 
jednoaktoviek Komedianti a Sedliacka 
česf ( 1964) a v súčasnosti chys tá sa na 
svo je prvé väčši e stretnutie s Wagne
rom (Erik v pripravovan om Blúdiacom 
Holanďanovi ). Tofko pokia l ide o úlohy. 
A čo do nich Livora vloži l'? j emu prlslo
večnú muzikalitu a spevácku intellgen
r iu, m!lkk ý slovanský t enor zls kava júci 
v priebehu rokov čoraz kovove jš! lesk -
po výrazove j stránke najmä v prvom ob
dobi charakteristický jemne bô!ným ná
dychom, ktorý m pripomlnal ta lia nskeho 
tenoristu povojnove j éry G. Poggiho a 
váš nivým vzruchom, prepož ičiavaným je
h o dramatickým hrdinom z posledného 
obdobia. 

STEFAN ALTAN 

predpos ledn ý februárový ver.er stá l Pe ter 
Dvors ký na doskách Scaly ako sólový 
hi'dina piesi1ového r ec itá lu. ľopri Kože
luhov!, Smeta novi, Dvoi'ákovi a Ca jkov
s kom za radil do programu a i š tyri pies
ne Mikuláša Schneidra -Trnavskéh o z cyk· 
lu Slzy a úsmevy. Z his torického javis 
ka zn ela slovenčina, neznámy ľ úbozvuč 

ný jazyk, znela prostá, s pevná melodika , 
tak bllzka s rdcu inte1·preta. 
"Keď sa Dvorský pr ed pia timi r okmi 

po prvý raz predstavil na scéne Scaly v 
úlohe Rudol fa po boku zb'oži'Iova nej Mi
relly Freniovej, bol to pr e publikum VZľll 

š ujúci objav. Tenor is ta ,pavarottiovsk ého' 
charakteru, s tou m!mori11dnou fa rbou 
hlasu, ktorú múza spevu uš tedri iba má
loktorým. V pondelok večer mal tridsať 

dvaročný tenorista z Bra tis lavy ja visko 
iba pre seba. Koncert výnimočný a neza
budnutefn ý." (Il Giornale ] 

JAROSLAV BLAHO 



Zdenko Nováček 

BEDRICHOVI SMETANOVI 
Sme ta nova storočnica je da le ko viac, než len jubi· 

le um. jubileum sa zvyčajne len bežne registruje v tem
pe každodenného života , zopár prlate!ov zašle blaho
prajné lis ty, In! pr!du osobne s pozdravnou gratuláciou 
a ti najlepši z nich s l uvedomia prla te!ské city k jubl· 
l antovi. Smetanovu storočnica je však o·, era viac. Clo
vek si predovšetk~m uvedom!, že patri do spo ločnosti, 
ktorá da la svetu tak ve!kého a s voj rázneho génia a v 
súvislosti s t~m dospe je k obdivu, že v pozad! je ta
lent a kultúrn našich ná rodov, jeho obrovs ké kultúrne 
a vzdela nostné zázemie. Hned mus! rozví ja ( i myšlien
ku, že toto české vzde la nostné zázemie žilo a vedelo 
sa presadi ť i napriek dlhoročnému nncioná lnemu a s o
ciáln emu útl a ku. Talent n!lroda je niečo ako zdravie ná
roda , vkus národa je ~ko cenn~ korektor, ktor~ ženie 
človeka stá le vyššie. 

Pri Smetanovej storočnic i si musime uvedomiť, čo zna
mená génius a a kú trva lú h odnotu má ná rod v osobách 
géniov. Sú zviazani svo jimi koreňmi s masami a pred
sn ich prevyšu jú, sú prost! a ko všetci ostatn! a predsa 
majú čosi , čo druhi n e majú, sú dnešni a preds a dale ko 
presahu jú do zajtrajškov. Na Smetanovi sn totQ všetko 
dá do bre dokáza ť. 

Smetanovu storoč nica nám priam prikazuje znova pod
čia rknu ! pravdu, že nijak~ ozajstn~ umelec neži je vo 
vzduchoprázdne ; žije s dobou, zis ka va z n ej množstvo 
podnetov, má schopnosť spá j ať dobro s pokrokom, s tráca 
sa v dave, a by vždy a v pravú chvlfu vys túpil ako jeho 
tr ibún. To je i priklad Bedflcha Smetanu. 

jubileum stého v~ročlél Smetanovh o úmrtia ná m do
vofu je pripomenú! estetickú pravdu, že svetovosť a uni
verzá ln osť sa dosah uje cez u prostrednictvom n árodnej 
svojráznos ti. Smetanu by nebol svetov~. keby súčasne 
nebol tak hlboko česk ~. Celá jeho neopakovaternosť 
rastie z domácich zdrojov, česke j menta lity, hudob
n~ch zvyklosti a estetického vyzna nia , ktoré mu vštepo
va la rodi na , š kola a jeho okolie. 

je len samozrejmé, že každ~ ch ce by ť pri Smeta novej 
storočnici. Názory na jeho osobnost a dielo sú jasné, s ta 
bilizované, každ~ k ne mu pristu puje úprimne, s úctou, 
ako ku klasikovi , k tor~ sa osvedčil v s tovkách situáci! 
a je nám bllzky každ~m taktom, či každ~m svojim die
lom. Súčasne pristupu jeme k vzácne mu jubileu s vedo
m!m, že voči jubilantovi má me značné podlžnosti. jeho 
najväčšie s kl adate fské hodnoty n ie sú novovyda né a 
spristupnené v kr itic kom v~bere a každodene alarmu júce 
v bo ji proti pseudohodnotám. Smetanov kapitál nie je 
tak dôsledne zúročen~ - žiar, naš ou vinou. Teš!me s a 
z jeho kl avirneho di ela , jeh o obrovske j technickej brl 
latnosti a obdivujeme úprimne najmä jeho polky. Dnes 
vieme o polkách viac ako naši predch odcovia . Až Anto
nin Sych ra dokáza l, že polk ov~ rytmus má nesmierny 
sémantlc k~ v~znam v ·Smetanovej tvorbe, že cez tento 
prvok ,. tečie" do Smeta novej tvorby na jviac optimizmu, 
že polkov~ prvok vnáša silnú demokrat izačnú esenciu 
do mnoh~ch parti! Smetanovho diela a je tu vlastne 
nenahraditefn ~. Naučili sme sa s úctou pozerať na oba 

Rukopis symfonickej básne B. Smetanu .. z českých lu
hú a hájú". 

rady Cesk~ch tancov a obdivujeme vnútornú zrelosť 
Smetanu pri kryštalizácii tohto diela. 

Nie náhodou ,.Má vlast" prenikla i do t~ch vrstiev spoloč
nos ti, ktoré sa s umeleckou hudbou zattnr málo skontak
tova li. Klasickosť tohto vefdiela je práve v tom, že sa 
dokáza lo ,.prebojovať " do širokého povedomia a zohráva 
úlohu ako N~mcove j Babička, Mánesove a Alešova kres
by, Mys lbekove sochy - ba ešte omnoho vinc i Nie je 
podsta tné, čl tu poslucháč chápe detaily, č i sa vopred 
obozná mil s kompozičnou štruktúrou jednotllv~ch časti, 
podsta tné je, že pochopil národnú ve!kosť diela, ne
cha l sa strhnúť hudobn~m prúdom, vie, že sa mu s ,.Mou 
vlasti" ži je lepšie, že má byť na čo hrd~. Len odborn icl 
vedia kofko nová tors tva tu Smetana prináša, aké for
mové v~boje tu dosahuje a kofko člastkov~ch problé
mov tu vyriešil vlastne za celú generáciu. 

V popula rit e sa ,.Mé vlasti" bllžl Sláčikové kvarteto 
.. z mého živo ta". Ko!ko skladatelov hudobne básnilo 
o ceste životom, ko!k! pria m rozpitváva li svoje s pon11en
ky a kolki priam pátra li vo svo jej pa mäti, aby čosi vy
jadrili hudbou. ,.Z mého života" je však len jedno. Osu
dov~ zás ah tu prichádza do pohody a životnej vyrov
nanosti, stupňuje dramatičnosť, dáva dielu zvláštny punc. 
Vraciame sa k t e jto skladbe vždy s nov~m pohnutlm. 
Počúvame ju a ko román, ku ktorému sa človek mus! 
vracať. Všetko tu spieva, dokonca sa zdá akoby sa tu 
presadzovala vokálna koncepcia, vytrys kuj(tca priamo 
zo Smeta novej duše. Clovek si tu pripomina Smetanove 
plesne a zbory a jeh o obrovs kú m!llodickú invenciu. 
Zljeme v Inej dobe, vlastenecká .c.unleten~Jsť jeho zborov 
sa predsa le n do istej miery vyčerpa l a, ale na priek to
mu nevyčerpal a Sd Ich humanistická podsta ta a láska 
k človeku a vys oko povznáša jú aj dnešnéh o č loveka , kto
r~ s l zach ova l citovosť z minulosti a obohatil Ich po
citmi z pr itomnostl. 

Naša najväčšia hrdosť v súvislosti so Smetanov~m 
géniom prameni z jeho opernej tvorby. Tu vedel sklbiť 
do máce zdroje so svetov~mi podnetmi, zosta ť česk~m 
a sta ť sa svetov~m. vychádza ť z tradicle a súčasne rle
!llť viacer é novátorské veci. Ako vynikajúci psychológ 
načrtal v Bra ni boroch v Cechách zložité povahové rys y 
niekt or~ch postá v (na pr. Ta usendmar k). dosiahol krlš tá
rovú č istotu v Preda ne j neveste, j edinečne vyriešil ume
lecké stvá rnenie obradnosti a vlastenecke j slávy v Da
li bOI·ovi a s nevšednou oslnivostou vystaval celú svoju 
Libušu. Ak~ obrovsk~ umeleck~ horizont obsiahol jeho 
ta lent v operách Dve vdovy, Hubička a Tajoms tvo. Všet
ky predstavujú majstrovské diela a sú prfkladom cit
live j práce s básnickou predlohou a napriek dlhému 
odstupu od ich premié r, nestačili s me dodnes plne zvlád
nuť k rásu nlektor~ch detailov. Znova sa vrac iame k 
Anežklnmu monológu : ,.Aj, jak~ to krásn~ den," k Lu
kášovej árii ,.Kdybych vMel jak svou vinu sm~t", ale bo 
k zboru ,.Zitko krásne . .. " a c ltime aké osvieženie z 
nich va nie. Sú to priklady čistého romantického mysle
nia, ako Ich priniesla epocha nedávno minulá , plná 
obdivu k človeku, jeho pozitlvnym stránka m, a le l ob
div u k prirode, ná rodu, slávnym kapitolám z histórie. 
Táto romantic ká epocha sa zatia! v na~om vedomi ne
vyčerpala l ked nás rozum, v~voj , nové zvyklosti a okol
nosti ťah a jú Ina m. S meta na a romantizmus (v zmysle 
Leninovho v~k ladu) v nás preživajít a nie je to nijaká 
hanba, že pri všetke j úcte k súčasn~m hodnotám je to
mu ta k. · 

V tom je prá ve Smetanovu sila, že s tále zas a hu je l ge 
ne rácie, ktoré už ži jú ideálmi socializmu, podlelajú Sil 

nn procese revolučn~ch zmien, držia ruku na pulze no
vé ho búr livého života. O os ud Smetanovej hudby n e
musime mať nijak é obavy, že sa dale j ,.oslabi". Pravda, 
i je ho hud ba podli eha času, bude sa presadzovať v no
v~ch a nov~ch konfrontáciách, bude pod lieha ť nov~m 
v~vinov~m zá konitos tiam, ktoré upevňu jú socialis ti cké 
národy . .. To však všetko prináša nové konš telácie hls 
loric k~ch hodnôt, nové väzby a nevylučuje to ani urči
té os labnutie nlektor~ch h odnôt m!nul~ch . 

Osobne som presvedčen~ , že duševné zdravte našich 
ná rodov, overen~ vysok~ vkus našic h národov a robot
nicke j t riedy, stá ročia pes tovaná úcta k domácim hodno
tá m, a le predovšetk~m kultúrna politika KSC nikdy ne
dopus ti a , aby najcenne jšie hodnoty SmP.tanove, Dvorá
kove čl janáčkove a lebo B. MartinO nepôsobili v našej 
dobe tak lntenzivne, ako s i zaslúžia. Nemáme tieto hod: 
noty za tia l čim rovnocenne nahradiť, sú zatla! nezastu
pitelné. Náš v~voj z nich vychádza, naša hudobná pri
tomnos( bez t~chto predchodcov by nemohla existovať. 
V tom je práve život nášho klasického odkazu: zohral 
obrovskú úlohu vo s vojej dobe, vital s polu s republiká n 
sk~ml ná ladami sa mosta t n~ štát, otvoril sl cestu dalej 
a žt je pln~m životom l v s ocialistickej prltomnosti . 

Co nás však najviac mrz! v súvislosti s našimi hudob
n~m! klaslkml je to, že nevedeli sme zabezpečit nové 
systema tické a kritic ké vydanie Ich tvorby, len v male j 
mie re sa nám poda rilo podnietiť vznik závažn~ch mono
g ra f!! o nich a Ich tvorbe. Neexistujú dôkladné estetic
ké štúdie kon frontujúce našich velikánov so svetom a 
tiež ich upla tnenie pr i v~uke na umeleck~ch školách je 
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viac ponechané na iniciat!vu jednotlivcov, a ko podopre
té ústrednou koncepciou našej kultúrnej poli tiky. 

Za celú moju generáciu môžem l pri te jto prlležitosti 
urobiť úprimné vyznanie k tvorbe a odkazu B. Sme
tanu. Vychádzali sme z jeho gen iá lneho umenia, chá pa
ll sme jeho nasledovnlkov cez prizmu Smetanovho odka
zu, r ad modern~ch protikladov sme sa s naži li pozna{ 
a riešiť práve na pozad! Smetanovho prinosu a umelec
ko-ideové ideály povojnove j hudby sme n echápa li bez 
oh!adu na prlnos česk~ch národn~ch klasikov. Bola to 
všetko samozrejmosť, zdalo sa ná m to logické a všetky 
ti eto väzby sme sa snažili chápať ako rozumné a pre 
našu vzdelanost potrebné. In~mi slovami sn to naz~valo 
kontinuita česko-slovenske j hudby posledného storočia. 
Ako sa ukáz11lo - nija ko t o nezužova lo pr iestor pre 
ozajstné tvorivé talenty pr ltomnosti. Kol ko s kvele j hud
by vzniklo u nás za posledn~ch 40 rokov. Doba dala 
pries tor pre v~razné tal enty, naša estetika pomohla 
dotvoriť mnohé závažné zá me r y, štátn 11 kultúrna politikll 
umožnila, aby s i hudba udržala a prehlbova la svoje pos
tavenie. 

Vern! odkazu Sme tanu pozerali s me s otvoren~mi oča
mi na všetko nové a držali pa lce každému, kto má ta
lent. patričné svedomie a uvedomu je sl sP.ba v tdeálor.h 
prltomnosti. Tak sa s tal Sme tanu podnecovate!om prl
tomnostl, tak mu treba rozumi eť , tak sl ho treba vážiL 

Br. 6esk6 zemské A divadlo v Praze. 
NárodtU G dh·ndlo. 

v lldíli dllt ''· líatopMt 1113. llli.o ~ ... 
(Tiullit rr part'-. J 

e•e,rtení národníllo dh·adla. 
Pnn( slnuoslni pt4·d~1anoí: 

tiiiJŠIJ. 

....... , ....... "' ............ ....-. 
V pot!MU <Me tt. Uotop•du l M!to1. ~lilan pŕt••lpiO<on( 

.rtlltfo ellfrlfO#IlHi ph-dei•N'IfÍ. 
... 1'u pnf; .... 

SALO ME·NA 
Plagát z p remiéry ,.Libuie". 


