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Výc.hodná '77 
Posledn~ fúnov~ a prv~ fúZov~ 

vlkendy u~ tradične patria folklór
nym súborom a ľudovým sólistom. 
V tieto dni sa do rozličných kú
tov naSef vlasti (Strti~ntca, Detva, 
Východnti), sclltidzajú tlslcky ak
t tvnych t pastvnych mllovnlkov ru
dov~ho umenia - umenia, ktor~ 
naz!}vame odkazom tvorivosti nti!;
ho ľudu, ale l Jeho ~ivou prllom
nosťou. 

V dl'foch 1.- 3. Jala t. r. bol v 
poradi u~ XXIV. celoSttitny folk
lór1JY' festival vo VýchodneJ - v 
JedneJ z na;malebneJ~lch končln 
nt1~ho hornat~ho Slovenska. Boha
t(/ a pestrý (no nie preplnený l, 
dramaturgicky preniyslený pro
gram vyplnil trt festwalov~ dni a 
priltlkal dlvt1kov (celkove asi 60 
t lslc J z okolia t takmer zo vset
kých končín republiky. 

GeM ·podujalle bolo venovanl1 60. 
-výroNu VOSR, ako uktižka tvorivej 
·a organizačnej prdce s detmi, mld
de~ou l dospelými, zameraneJ na 
uclzovtivanie t rozvljanie l udoue; 
hudby, spevu , tanca, krota a vý
tvarn~ho umenw súčasn~llo člnve
ka. Tohtoročný festwal bol zame
raný na 2 typy ľudovef kultúry 

horske/ (pastierske/l a níiinne; 
(rorn!clce/1. Paslier:,ku kultúru -
naSu l celého karpatsk~ho oblú
ka - reprezentovali povodni de
dmski nosttelw: ne!>kolent r.wu
kanlt. V !iir~om slova zmy:,le bo
la táto kullúra predstavena v au
tenlickef podobe. Folklórne :,úbo
ry printesll kultúru n!žin tak, :.tko 
:,a uchovt1va a pestuje - styltzo
vanú (s viič~imi, č:i mensím1 skú:,e
nostami a eilomj prene.~enú clo ro
viny, ktorú .~i vyžiadala nasa prí
t omnost v záujme podnietenta !il-
1'okl11w ak/iv neho zdu j mu o l uclo· 
vé ummve a rozvot 1elw súčas
ll!jrh pod óh. (Budúci rocmk chce 
ukt1zat naopak ntiínnú kulluru tak 
ako ;u pe.\tujú pôvodn! spontánni 
ľudov! no.\llelw a v podaní ;.úbo
rov za:,e horskú pastiersku kultú
ru. / 

l'rV!im fPstivalovým programom 
bol, al.:o w už stalo tradícwu ,.Pn
zc,ratJ z Výclwdnef" ( jellO au/orom 
bol Ondrej nemo/, zameraný na 
huclobno-vokálny z tanetrzý pre1av 
hlavne lzorských oblastí Slovenska, 
Moravy a susedn!íCh stt1tov. l' o vy· 
darenom, pestrom a zaufímavom 
slede t:Lsel sa predstavili v krat
Mch vstupoch folklórne skupiny, 
súbory a sóllsl/ - úl!astnlct festi
valu. V akom8! priereze ukélw ll 
ceW bolzatú Skťllu svofho umenia. 
Program prent1Sal l Cs. rozlzlas. 

v sobot11ajiiom popoludi!ajšom 
programe (nawanom "Z naS!clz ní
~ln a úrioll") vytrJOril autor Cyrzl 
Zt1leSt1k za hudobneJ spolupráce 
OndreJa Demu bohatý kaleidoskop 

tvorby folklórnych súborov týchto 
regionov. Moravu reprezentoval stí
bor z KyJova a Klas z Kralice 
na llan~, z fužných Ciech pri.\la 
skupina gajdoSov. Tlieskali sme 
rovnako Skalil!anu, Gymniku pri 
n·vs Bratislava, stíboru z Cífera, 
či programu, pripraven~ho súbo
rom Szättes pri OV Csemadok Bra
tislava. lJoslova zelektrtzoval am
filedter folklórny sabor Zemplln 
z Michaloviec, vedený Míla11om 
Hvi~ďdkom. Tento program by 
zniesol najprlsnejsle krltt1rid posu
dzovania: súbor fascinoval vyso
kou kultúrou pohybu, prirodzeným 
nadsentm a radosťou z vla~l!Ief 
realizticle, čo je predovSetkym zá
sluhQu vedúceho. Folklór v takom
to stvdrnenl môže dôstojne repre
zentoval ntlSu kullúru kdekolvek 
na svete. 

"Pastierčina• - to bola pre
hliadka pôvodných, mdlo uprave
ných pre javov kultúry pastierov. 
Ako celok to bol sndď najkompakt
nejSf, pestrý a ndpaditý program, 
v ktorom sa podarilo na male/ plo
che prlblHiť krdsu a nenapodobl
teľn~ čaro zvykov, obradov, tcm
cov a piesnt pastierov (tvorcovia 

"z našich ntiin 
a údoll" - pro
gram, v ktorom 
sa pred:,tavtll 
VIJ Východnef 
Uf dva morav
sk~ súbory: Klr<s 
z Kra/ice na /Ia
n~ a súbor z 
Kyfova. 

S prievocl Ci' Z 
Východnú. So 
svojím omn
mentntkonz sa 
predstavu te "cJ
dovd. 

Sním ky: 
Milan ~ioy.:ts 

Kliment Ondrejka, JuraJ Kubán
ka a Svetozt1r Stral!inaJ. 1'reba vy
slovU poďakovanie út:inkuJÚCIIII, 
ktort boli ochotnl prmze.st kus 
svojho srdca a napllllf atmvsfclru 
amf!ledtra v6tlou hor:,kýcll :ak. 
hlasom zvoncov, fuJdr, tajomnos· 
tou fánskef noci, čl tarom kol!C'd. 
Pred na!iiml otaml oilll pastwrsl.:e 
zvyky obcí Cataj, Dolná Sút:a. Ko
kava nad Rimavicou, Kríoany, Ku

rov, Raslavice, Refdovd, Reoúca, 
Uptovsk~ Sliače, StaSkov, Sari!;
~k~ Dravce, Vlachovo, Výelwclná, 
Sunuac a Zakarovce. 

Program "Spocl Tatier pod Polc.
nu", ktor!í prtpravlla Elena Med
veckd v reitJneJ spoluprt1ci igora 
Koval•ovil!a, prtnwsol tvortvl1 a Tud
sk6 profily dvoch za~lúWýclz pe
dagógov a choreograf ov debkých 
jolkl6rnych súborov Marty Clzaml
louej (súbor Tatranka z Vrbova} 
a ft1na Souca (Dolina zo S latin· 
s kých Lazov J. Vďačn~ obecen~tvo 
ocenilo Ich zt1sluhy pri práci s 
rletmi, pri snahe oživorwt, udr~ia
vat a rozvt;at Judovú kul/líru -
najprlrodzenej~l prejav slovemké
ho Cloveka. · 

"Stretnutie priateľov" - to bol 
predposlerin!J fesllvalový prC>qrum 
{ au(ort: V ladt{1ltr Kysel a-I gor1 Ko-
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vačovlčJ. V spolol!nom vystúpeni 
sme obdivovali uinenie súborov 
Smerečina zo ZSSR, Juhas z Pol
ska, Buclumur z Rumunska, Súbor 
piesnt a tancov z maďarsk~ho Deb
rectna a ndS Partiztin zo Sloven
ske/ Ľupče. Program ukdzal Siro
kú paletu ludov~ho umenia jednot
livých kra;tn, obdivovali sme 
zvlc1Stnostt pohybov~ho preJavu, 
rytmick~ho tvt1rnenia, melóclil -
viac l menet prtbuzných s na!iou 
ľudovou hudbou. 

Festival vyvrcholil záverečným 

programom: " Ako kvety drui!lly, 
ako piesne tart" [Jaroslav Sev~ik, 
Svetozt1r Svehldk, Ondret Demo -
za spoluprdce pripravovaterov a 
režisérov v~etkých programov fe:,
twa/uj. Dostali tu priestor prak 
ticky v~etcl úl!inku{úcl fest waiu, 
vytvoriac v llladisku neopakovu
teln~ ovzduSie spontt1nnef radosti 
l úžasu nad tým, že rovnako u nt1s. 
ako v krajint1ch na§ ich prwtf'l ov 
podporovaním a starostlivostou o 
l udový prejav minulosti l prllom
nostl tento žije ďalej a pre mno
hých te podnes neoddeliteľnou sú· 
l!asťou 2ivota. 

V rámci festivalu bola l stífaž 
sólistov v hre na tradičn~ ludové 
ná.stroje - s cieľom podnietU zá

UJem o tento druh ludovej ume
leckej tvorivosti. Do sútaže sa prl
hlaslli predov~etkým mladi ľudw. 
Clt, vkus a obdivullodnd tecltnlC· 
ká vys{Jelost boli sprievodným ma
kom každého jeclnotllv~ho vy~tú

penia. Najúspesllej!il zo súfa~iacrch 
sa predstavili v nedeľu preclpolzul
mm v amfiteátri. Skoda, ie na 
otvorenom velkom prwstore veľa 

z ich pre1avu po zvukovej ~trdn

ke zaniklo. 
Doplnkom Výcllodnet boli dve 

výstavy: Pastierske vyrobky z dre
vn {0ĽUV) a Zvonce (SNM -
mnografwký ústav v Martmej. 
Tradičný sprievod úl!inkUJÚCich cez 
dedinu - vyzdobenú výrobkami lu
dovej tvorivosti, sa ukončil vyve
sovantm ornamentníkov - preta
vov jednotlivých obet - v amfl
tet1tri. 

Festivalu prialo l počasie, a tak 
slnkom zaliata podtatranskt1 kra
jina doriala celému podujatiu 
t1smev. Na tvdrach orgamzt1torov 
l hostl svedtil o tom, že vSetct od
chádzali z Východnej spoko1nt -
jedni z dobre vykonanej prt1NJ , lnl 
obohatent o umelecké zt1žitky. 

1 • V., ZITNA 
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Prelínanie 
básnika 
a politika 

Sn!mka: C:;TK 

K päťdesiatinám 
národného umelca 
Miroslava Válka 

Národný umelec Miroslav Válek vychádza v ce· 
lej svojej práci z dvoch základných postojov, kto· 
ré sa prelínajú - básnika a politika. )eden mu 
dovoľuje domýšfať a umocilovať druhý. Prelínajú 
sa tak prirodzene, ako je prirodzen& Válkova 
osobnosť. Hoci ide o dvo oblasti lipecifických úloh. 
predsa vyras tajú zo spoločných konkrétnych pod· 
mienok a obc zdôvodňujú, posiliinjú a osobiln P 
spolufot·mujú socialfstlcký spoločenský systém. [, i · 
terál'lly talent Miroslava Válka si na~iel svuj11 
cestu a dynamizmus i zásluhou uvedomelého, kva · 
lifikovaného chápania zmien vo sve te a ich vedec· 
kého vysvetlenia; pos toje, pt•áca i vys tupnvanin 
politika zasa narástli do kvolity i vtľaka umeler:· 
kému precíteniu problémov, evidentnej s nahe s k ú· 
mať rast nového č loveka v súvislosti s jeho rud· 
ským š(astim, š irokým estetickým zázemlm i vet· 
kým osobným kultivovon!m. V takej podobe stá 
vl básnik Miroslav Válek svoje päldesiatin y a my 
to chceme doložiť i niekoľkými pus lrehmi hudub
nikov, teda pohladmi, k lot•ó sa v duterajälch ju · 
bilejných čl ánkoch neob javil i. 

Začnime vsak najskôr pozoL·ovanim obecnejš!m, tým, 
i<loré vidf každý, kto pracujo v kultúre. Oprávnene sa 
hovori o V á l k o vej k o n cop cl l kultúrnej poll ti· 
ky. jeho minlstersl<á éra sa chápe ako vyhranený sys· 
tém cieľov a snaženi, ktoré vyrastajú z uzáverov posled· 
nýc ll stranfckycll zjazdov, r·ozvljajú spom!na né materiály 
na konkrétnej sftuácf1 a na základo konkrétneho rozbo· 
ru vytyčujú bezprostredml koncepciu nášho Minister· 
stv a kultúry. 

Z esteticko-ideového slovnfka Miroslava Válka ma 
vzdy najviac zauj!mali pojmy a kategórie: ntsrotno::.t -

(Pokračov,an!e _ na 3. str.) 
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8 UNA Z7. ]UN t\ l. r. IJuJu V. z.• ~<tdooo: 

t1 o lJV Z!:i.S, n a ktorom o. l. ~d prejedná 
Vfol lo s t mini s tra lwltúi'Y SSR o poJJJoci 
umelo~ov PI'i s k u ltúr ií ovan! životné h o ;JrO
s i recluo, sC'II válilo sa z nenie li s tu L. l. 
Ro ewevovi z prílež itos ti zvo len111 Z!: 

pretlsed u ProzftllH Nujvysgfebo sov1etu 
Z!:i!:iR a vyslovova l i sa zásady pre ude
ľovanie vyzmlmcnun in Za obetavu prácu 
pre socializm us. Hlavn ým bodom rro
gnmou bo la s práva o čin nosti Predsed· 
ní ct va úV ZSS od posledného zP.séld· 
nutw úV ZSS Sprúvu pred niesol veJúc! 
t ajom ník Zvtizu - z. Miku !~:~ . Progra
mom schddzc bo lo aj p ri jn tic novýc h 
čhmov Zväzu a n ávrhy na vyznanvna· 
n i&. titul y a ceny. Dalším bodom pro· 
gru mu bo la lnformé1cia o prípravách zjaz
du Ceskoslovenského zväzu skladl'tteľov . 

8 NAŠI UMELCI V ZAI!HAN!CT: lm1a 
Skuh rová mala 17. a 22. j(J la recitály 
v MĽR. Ivan Sokol kon cer tova l '1.9 . VIl., 
31 Vil. a 3. VIU. v P l.:R. Miloš jurkovič 
u jozef Zsapku mali 2. VII. vystúpenie 
na fes tiva le v Br ašove. V diioch 8. -zs. 
VIII. uskutočn! Sté1tna filharmónia z Ko· 
š lc zájazd po Spa nielsku. Ako sólisJ ku 
bud e spoluúčinkovať ii pantelsl<a kla virist· 
k" Leonora Mila. SKO uviedo l 31. Vil. 
az 2. VIII. koncerty na Salzburget· Fest· 
s plelc a 9.-10. Vi l. koncerty v Ottu iJcu· 
r c n [NSn ]. Tenorista Pctm· Dvors ký mat 
nH plánovanč 17. a 18. VII. vystúpenia 
v Dvoi·ákovej Svadobnej l<o~ell (MOn· 
clwn Staatsoper j . ' SKO Z ilina účinkoval 
ll. VII.-21. VIII. na Sa l.:burger Festspie · 
le . 

8 MEDZINARODNE: OKTÚBROVf: (.;YK· 
LY v slovenských mestác h u ž tradi čne 
n udviazu na BHS. Dominantami koncert · 
n ých a kcll budú v to mto r oku prec.Jovsot· 
l;ym nie ktoré orchestre, z ktorýc], ~po· 
nw ollllC RerHnský sym [onický orch·~stnr 
z NDR, Encscovu filhar móniu z J3utw· 
resli , l<omOl'llý ore heslct• Festiv~:~ l Strings 
Luze rn , Kolfnsky komorný orchester, No· 
v9 l<omorHy s úhor z Lipska, z m en5fl. lt 
s ubo rov s l zasluhu io pozornosť Wilanov· 
sl<é kvarteto z PĽR, Ti levovo kva r teto z 
BeR, alebo Doležalova kvarte to z ČSR. 
Na L'eci túlovýc h koncertoch sa prnds l<l· 
Vil! Vi!!Cel'Í spičkOVi interp re ti a ko lli!pl'. 
kluviri s tk;J Ewri And ža lJaridzcová, lws· 
l1sta Eduard Grač, violončelis ta Boris 
Purgamenščikov, spevóčka Rosw1tha 
Trexlerová z NDR, alebo rumunský Ida· 
virista Va lentín Georghiu. 

8 FOLKLOR A SCf:NA - zbornf!~: prf· 
spevkov k problematike šty lizácie folk· 
lóru vydal Osvetový ústov v Bratls lavo 
ako n cpredajnú publikác iu, k torá sa dis· 
trjbuuje prostrednictvom okresn ých 
osve tových stredisk. Obsah ta kmer 300· 
stranovej publikácie sa zaoberá témami 
ako na pr. Folk lót· ako ž ivá slw tor. nosť, 
Folldór ako um enie social is tickej spo· 
l očnosti ,, Folklór v amatérskych t:~n eč· 
ných súboroch, Folklór a jeho rozhl nso· . 
vó podoba, Ľudové divadlo a scéna, Fo lk
lór na súčasn ých prehliadkach, súťa· 
ž iach a festivaloch a pod. 

8 ZBORN!K MUZIKOLOGICK'~CH PRAC 
k XV. zjazdu KSC vydal Zv!lz sloven· 
skýrh skladaterov v r. 1976 . .[Distrlbuo· 
va né v roku 1977. ) V redakcii Vlastv 
Adamčlakovej sa t ak dostáva cl o r úk vý· 
Z111:111111á p ubli kácia, v ktorej dominujú 
nwleriály zo s (u;asnos ti (Slovenská sym· 
ton ická tvorba k 30. výročiu os lobode· 
nia , S love ns ká komorná tvorba k 30. vý· 
ročiu os lobodenia, Trid sať rokov s loven· 
skej opernej tvorby, Koncertný život na 
SlovFmsku v obdob! budovania sociallz· 
mu. Sloven ská vokálna tvorba k 30. vý· 
ročJ u oslobodenla, Tridsať rokov s loven· 
s ko1 populárnej hudby . .. ] 

• ZAK LADNf: DOKUMENTY K SÚŤAŽI 
ZUC na roky 1976-19110 je názov !,om
P lexného mate riá lu, lt torý vydal Osve to· 
vý 1ístav v Bratis lave. jeho c le!om je po· 
mele! vš e tk ým profesionálnym a .dobro· 
voln~·m prucovnikom zuC v ú plne ! o rlcn · 
t<iC iJ o p latn ýc h zásadiich, cleľuc ll n 
m e tódU Ch súťa že z[tujmovej u me lecke! 
čin nosti. Materiá l jo doplnený ďo lsím l 
aktu~ln ymi pr!lohnmi a poky n mi. 

• Xl!. FOLKLÚRNE SLÁVNOSTI WD 
PO!.:ANOU - DETVA '77 bolí v dnoc h 
II.- lO. júla t . r. v Do me kultúry A•tdre· 
ja S l ádkoviča a v d etvianskom ao·eá li 
amľlteátrn. Z bohatého prog ramu vybe· 
r (onw a s pof1 výstavu né t•oclne j ume ll<y nr 
M{orfe Med veckej, výstavu ,.600 zvoncov" 
zbera tel'u Gigaca zo Sumiaca, sú ťa ?: vy· 
r obcov gii jd o cenu d r. Ladis luva Le n · 
g a . priamy r ozhlas ový prenos z DoQlll 
kultú ry pod názvom Pozvanie do Detvy 
a amfiteátr ové p rogramy ako na pr . Svad· 
ba nn Detve, Hudáčkov!a, O Iudovej i\ul 
túi·e regiónu Orava, Sokolia čeľaď ( ;n·o · 
g re m za hraničných Slovákov a Čechov l 
a záverečný dvojprogram, kto rého prvá 
tast bola ve nova n á folklóru ťažkého r e· 
mes ia ban!ckeho a d ruhá časť mala ná· 
zov Vo sviatočnom r úc hu . 

8 KOMORN? KONCERT VSMU - bol 
v pondelok 13. júna t . r. Predstavll sa 
na 11om komor n ý orcheste r VSMU z tri e· 
dy ext. pedagóga Jána Albrechta. Zamc· 
ra! sa hlf).vne na skladby z obdobia ba· 
roka ( s výnimkou Mozartovho Sláčiko
vého kvarteta D dur). V prog rame or· 
ch ester uvi edol 1-länd lov Koncert pre 
harfu a or c hester (v úp rave M Noví1kn 
a v interpretáci! Kristin y NovákoveJ). V 

p;•irr. tnrot'IJ U 1\ ln rl~ir J.. vvznr l s fl hst od~ 
'd~trnj v!'l'nll po-,;ulnvo. k o':OIIJII pc i~ JW! 
o: U fJ i ý prt:JdV s(JI •o;IJ\V. l'ot:IIVlli llfl Sil 

n·loii vn.otlnt' "l u stJIH·e lot·;ii:ol', kto 
• i p rndvlcclll Mo;o:drtovto sl .u:J kuvú kv 1rt •· 
.,). t\unour11 ý orc l1t'st r: r tt vond ul VJVitlol il llt 
kom·rrt G du r, op. 3, c. 3 s tJ~VI'd•~':lllUll 
sóllst knu B. 1\iJIJJJunovn u, s l<i tJII Ill sa ·" 
otusfuvo nl .Stvorkuncortu n mul pr·:d3ta 
vtl i M . Ky jov:;ký, V . D?.avfkov(J n f. Po 
I[Jkovii. Aku ZliVUrečnú U nHji1.~1'0C I1 C J 
SiU Sk ladi.Ju Si :;ú!Jor vysol\o:~k OJ iíkoV 7.VO 

ll! B<i Chov Vl. bruncl cniJll t'SI<ý lwncrm. 
S t ýmto re pP. I' luúrunJ SH prccls tiJVJ]ol l f: 
leso aj v rámci letn ých nedeľn )ct o kon 
certov, por ia da ných v priestoroch MirbA 
chovho paldca. 

8 KAR LSTĽ:]N - TROJDE] STVOVA 
OPERA Vftiizslava N ováka bola uveden tl 
j uho(;eským div ad lom v ées kých B:Jdc
jovictac h. Opera vznikla začiat kom toht o 
s to ročia alw veľmi voľné s pracovanie 
Vrchlicltého vese lohry Noc na Ka r iš tej · 
n e. Novlík hľadal v historic k om nómete 
lllbš! ldeov9 z mysel , ktorým chce: ! vy
jadriť svoju vieru v schopnosť a ve lkos! 
českého národa. Na snfmke je zii:ler 
z insconúcio, ktorej ré?.iu ma l ]tt ros luv 
Ryš avy. llurlohne na~tudova l diP.lO d ir i· 
gent ja n Dolezal 11 11 scéne Tom{Js a Paulu. 

8 TVOH!V!'; úSl'EC!lY l'OVO)NOVE j 
S t! VIETSKEJ IIUOBY - lo j ~) n úzov ~m
JJllnáru, ktorý ho l v Ostrave p n prflr:i.i 
tosti jonáčkovhu mája. Dva. lll t1Vné 1 cfn· 
r áty predniesli dr. j. Vys loužil (o tt'ore· 
tických a historických problémoch so· 
vietskej hudby] a dr. J. Bajer (u kážky 
z práce o zúki ;Jdnýcll vývojových ten d en · 
clách sovietskej hudby]. V diskusii pre· 
ltovoril dr. R. Pečman (o hlavných č t·
l<ích sovietske j hud o!Jnej intcrpre tiir.i e J. 
rl 1'. ]. Fu kač (o revolučnosti sovietskr.j 
hud by), O. Tokar sl<ý (o sovietskej po· 
vojnovej hudo bno-dramaticke j tvorbe na 
javiskách Os travy), dr.]. Mazurek (o so · 
vietskych k ompoz ic iác h na progr<I mocll 
symlo nických kon certov] a dr. V. Gte
g oJ·, ktorý u pozorn i l, že už v r. 1921 sa 
objavili prvé sk lad by sovietskych nu to· 
rov na prog r amoc h robotníckyc h ~ pol· 
kov. 

8 I!OSTIA V BANSK E] BYSTJ{lCI -
v krátkom časovom odstupe s<t banske · 
bystrické publikum s tretlo na scéllc ope· 
ry DJGT s via ce r ými zah ra ničným i a clo· 
m ácimi s óllsta mi. Armé ns ky te uorist& 
Vagan Mirakjan spieval vojvodu vo Ver
d iho Rigole ttovi. Galina Pisurenková, só· 
lis tka Veľkého divadla v Moskve a Ľu
ba Baricovii, sólis tka SND v Bratis lave 
vystúpili mimoriadne úspešne v Cejkov
ského Eugenovi Oneginovi. 

8 LIDICE V ČESKEJ HUDBE - 35. 
výročie :.:n ičen ia Lidlc [ 10. júna 1942 l 
sa pripája aj k s mu tn é mu ju bil eu na· 
c is lické ho zničen ia Ležákov (24. Vl. 
194'1.]. Cesl\á hudba reagovala na zločin y 
n emeckej hrclzovlády. Vilezslav Nová k 
bol prvý, k tor ý u ž p red spomínanými 
uda los tami - v r. 1941 - vytvoril sym· 
fonickú báseň De p rofundis pre orches· 
ter a organ, venovanú "utrpeniu če3kého 
národa počas nemeckej hrôzov lá dy" . 
Trugúdiou v Licliciuch a v I.ežáko c h sa 
priamo inš pirova lo ni ekoľko umelcov tlo· 
ma 1 v zahraničL Bohuslav Martinu na· 
p!sal t t·yznu Pamätn!k L!cllc iam z roku 
1943. Klement S lavický venova l pamiéi t · 
kP Lid!c m uzský ctvojzbor na s lova ľran · 
li ilka l la IH SU Lidicc (rok 1945). Jar. Kva · 
pli m uisk ý zbor Ceskú Golgota na s lo · 
v{t Zd . S til kn, Petr Fiaia napfsa l mlo· 
~u n ý zbot· Liclice na text F. llalasa, Vác· 
lov Kučera s komponoval rozhlasovú hu · 
dobno-dra ma tickú fresku pre recitá tora, 
hlásateľa, dvoch r e portérov, s ólový s op· 
r tln, zmiešan ý zbor, inš trumentálny s ú· 
bo r, ele k tr on ické a konk ré tne zvuky llll 

vlostný text s použ itim ve r šov ]. Neru · 
du, F. llalu~a a dobových d oku me ntov. 
Ji ľf Vélek vo svo jej VIII. symfónii pre 
sólo soprán u ve!ký orches tet· s ná· 
zvo m Hic sunt llomines na pa miatku 
vypá leni a Lidic a tragickej s mrti S tefa · 
na Zweiga sa inš pir oval novelou veľkého 
nemeckého spisovateľa nazvanou Der 
Alllokl!lnfe r . K ďalšfm sk lada teľom pa t r! 
Mllan Báchorek s o svojim melodrnma 
ti ckým obrazom Li.d ice, ďale j Václav 
8an tora, k ~orý na pfsHl Lid ickú s uitu. 
A. Tučapsky so svojím mužský m zborom 
Za Lldlce na báset1 ]. Za hradnťčka, B. 
Sed láček - au tor piP.sne Lidické ru7.e na 
text R. Sy pe novej . M. Obdr ža lková vy
jad t'ila svoj protes t v že ns kom z bo•·e U?. 
n ikd y I.iclice - n a vlastn é s lová. Vypli · 
lt-:ni e d edi ny Lr.U1ky pripomenul ~ k l nd h · 
tP.r ]. Plavec k a n tátou Ncsm r te fnú jP.d l
na na text B. Lohniského a M. Hallf)· 
ra. 

8 DRUilÉ ORAVSKé: IIUDOBN I!: LETO 
bo lo J8. júna - 9. jú lu na Oruv~kOJ 
priehrade - Sl<mickom ostrove umenia. 

ŠKOLA A HUDBA 

o cenu Beethovenovho Hradca 
V malebnom okuli mus· 

tei:ka Hradec nad Mura
vicí bol už XVI. l'U~nik 

známej sútaže. V diwoh 
ud 19. do 25. júna 1977 
bulu v hJ•adeckum Cerve· 
uum zámku J'uino. Súla· 
z j)i tu vio l ončelisli a c le · 
novia sláčikových kvar· 
tP.t. 

Je už tradíciou otváraf 
súťaž koncertom minu· 
loroi:ných laureátov. Ria · 
ditef Vlastivedného fis ta
vu Opava Jose[ SP.idel 
privíta l p r ilomnýc h hosti 
a puiiiadal vedúr.u odbo· 
ru kultúry KNV s. ]anu 
.Fo jtíkovú o sl<ivnostuý 
prejav. janu Fojtikov.í 
pripomenu la skutot:n os(, 
že XVI. ročnik u Cenu BH 
sa koná v roku dvuch vý
znamn ých uda lustl, a to 
60. výročia VOSR a 150. 
výruč!a smrti L. v. Ree· 
thovena. Hudobno-ume· 
lecké (l·adicie ostravskej 
ohlas ti a ich význam pre 
r obot nícku triedu tvorili 
obsahový záver Jlrejavu. 
Námestník riadi teľa Vlas· 
tivedného ústavu He r bert 
Arbter predstavil 11-{jlea· 
nú porotu s jej prudse· 
dom doc. Sášom Večto· 
movom z pražskej AMU. 
Na koncerte la ureátov 
Eva Hra ba lová -Podari lo
vá predniesla Kla vírny 
ko ncert G dur, č. 4 od 
L. v. Beethove na a Nur · 
beri He ll e r od tuhu isté · 
hu skludatefa Knl'lll1UVall· 
ný . kot•cer t Es dus č. :i 
za sprievodu Ja n áF.kuvo j 
[il harmúnle z Ostravy 
[di1•igent ju?.e[ Du nie ll . 
Ku111:ert sa vo vypreda ne j 
dvorane Cerveného zá m· 
ku stre tol s veľkým ústie· 
chom. 

Na súťazi sa pt•edslavi· 
lo 40 violonče listov a 5 
sl áčikových kva rte!. Viu· 
l ončeli sti súťažili v troch 
kategóriách , a to du 19 
rokov, od 19 do 23 rokuv 
11 od 23 do 30 rokov. Kaž
dá ka tegória bola troj· 
kolová. Porota roz lwdla 
o umiestneni v jednotli· 
výc h kategóriách hry n a 
viol ončelo nasl edovne: 

l. ka t e gória - l. 
miesto: Kailka 1\lic hal , 
Konzervatórium Praha, 

Letn~ t ýždne nás delza 
od posl ed n!Jho 11Hudobné· 
ho spravoda;stvali (23. V l . 
t. r.}. Odznelo pred let
nou prestávkou a preu 
zaveden!m novet prugra
move; r ozhlasove; str uk
llíry, v ktore; sa rdta s 
mnohými éasovými pre
sunmi a redukciami hu
äobno-slovných relácit. 
Akoby t.oto hudobM ~pra
voda;stvo1 ktoré pripravi
la Viera ReZuchová a On
dreJ Sulza;da chcelo byt 
výrazným upozo1•nenlm 
na potrebnosť podobného 
typu rozhlasovet hudob
ne; inf ormdcie. Dokázalo 
to mimoriadnou kvalit ou 
všetk/Ích príspevkov. kto
ré boli venované väi:st· 
nou podu;auam zabmajú
eeho sa Kultúrneho l et(J 
v Bratislave a lnform~
ciami o ďalšieh aktud:
nych akciách hudobn~ho 
života u nás 1 v zah ra
nití. Autorská dvotica: 
Re'tuchová - Suhafda 
pripravuJe spravodatstvo 
už rok a zdá sa , Ze stab:
lizácia tohto pracovného 
teamu ;e prlnosom ku 
kvalite r eldcie. Obtavnf! 
sú zahranicné inf ormáci&, 
lwdba netvor! ilJa nutn~ 
w ukový predel, ale It
tiež komuntkalivnym a 
Inf ormatívnym t:!intteľom 
- spolu so slovom, v k to
rom sa striedajú kritiky, 
post rehy a inter v/Pw. 
Okruh spolupracovntkov 

IH'of. 1\!oučka , 2. m iestu : 
Fukačová Michaela, Kon · 
zeJ•vatórium Brno, prof. 
Havlík, 3. miesto: rozde· 
lilu sa medzi RP.mtovou 
Dagmar a Houbovou Tá· 
ňou, obidve Konzervató
rium Praha, prof. Mouč· 
ka. Cestné uznanie ziska· 
Ja EngJová Ja na, ZOS 
Praha , prof. Lojda. 

ll. k a l e g ó r i a - 1. 
miesto: Kanta Ľudovil, 
Konzervatóriu m Bralisla
va, prof. Večel'Jlý, 2. 
miesto : Higsová Mária, 
MolU Praha, doc. Večto· 
mov, 3. miesto: Hrabuv· 
ská Eva, Kon;,:ervatórium 
Bratislava, prof. Vcčm·n )· . 
Cestné uznanie r.fskul 
Návr á lil )iN, Konzervatli . 
rium Ostrava, prof. dr. 
Merka. 

III. k a te g ó ri a - l . 
miesto: neude lené, 2. 
m iesto : ~eznfček Kve tu· 
mir, AMU Praha, pl'of. 
Sádlu a Zedníček Jiri, 
JAMU Brno, prof. dr. 
Me rka, 3. m iesto: Prouza 
Zden e k, AMU Praha, prof. 
Lojda a Vybtrai BrolisJav, 
JAMU Br no, proL dr. Kaf· 
ka. 
Sláčikové kvartetá so 

umiestn ili nasledovne: 
1. m ie st o: sl áčikovú 

kvarteto v z loženi Jáša 
Já n , Havlá k Ľubomír, 
Kaiíka Libor a Kaiil<a Mi · 
cha! z triedy komorne! 
hry prof. Mout:k u. 

2. nt i e s t o : Kublnuvo 
kvar'l.etu Moravská Ostra · 
vn . 

:l . m i u s l u: KvaJ•tetu 
Konzervatória Bratislava 
v z lu ženl Mucha Stani· 
s la v, Magya r Vojtech, La· 
kato~ Alexander a Slávik 
Já n z triedy komnrn e j 
hry prof. ~~~era. 

Mimo záverečného kon
cer tu laureátov sí1ťaže u 
Cenu BH, ktorý hol 25. 
jfina t. r., uskutočnil sa 
ešte sólový r ecltál Sá~u 
Večtomova. Na prog1·ame 
boli dve suity J. S. Bar.ha 
a Suita pre ~;ó lové vio· 
lunčeln od Zoltána Kodá · 
lya. Sálla Večtomov tým· 
to k oncertom de monštro· 
val interpret áciu Bacho· 
vých suli. (V Diisseldur· 
fe , kde Sása Večlumov 

te pomerne stabtllzov:mý 
z azkeho kruhu slove~>
ských publicistov a muzl
kol 6gov, no syntpCJiické 
fG. ~e rozhlasoví reär.l.:
t ori orientu;a autorov 
tak, aby sa prilwvuralt 
r o z h l a s o v é m u po
sluchát:!ovl, t!o si uy'tadu
;e Cip/ne inú stavbu my.'
lienky, tým a1 vew, m/J 
C!iChodiská inspiratné, m
klinujace sk6r k vybra
nému probltJmu, nei k sl 
rokamu spektru tematiky . 
Kullivované prertneS!i 
textov Ninou Kramárovou 
sti zase vhodným vstll
pom rozhlasového spea
kera-prof esiondla, ktorý 
uná~·a do sub;ektiviZuiú
cich { l hlasových } we;a
VOIJ tíčinku;úcich lsllí r oz
vahu a dávku obJeil:til'tty. 
Relácia bola zver ená te· 
da mladým ľuďom, kto· 
r·! majú ambícw robiť po 
novom. Do budTíc '!osti: 
netreba rezignovať zo i l · 
vých reportáži, rozh..;vo
r ov, pri brať l pozm1mky 
a feft6ny , aby sa z re!á· 
c ie nestala iba rozhlaso
vá r evue. Zatiaľ tak nie 
Je. 

,.Stúdia mlad!ícl!" otvo
ri v septembr/ 1. r. u ~ 
~voj 18. roč111k. Z to/u, 
~iedmy rok Tto prípravu
te Viera Re'tuchová. Md· 
lokto z poslucMl':ov sl 
uuedomt, koľko vynacM
rizavostt , rozhľadu a skry 
tého ci/u pre tal enty tre-

zah ral vsetkých 6 suít 
J. S. Bacha, západune· 
mecká kl'itika porovnáva· 
la sólistu s Pablom Casal
sum l . 

V p arku Bielehu zám· 
ku odhalili aj novú bus
tu L. v. Beethovena. Zo 
slávnostnéllo aktu odha· 
lenia busty L. v. lleethu· 
vena sa hoslia odobrali 
na závet·ečJtý .konce1·t 
la ureátov. Jii'i Kafka , ve· 
dfic i ideové ho oddelenia 
od boru kultúry prednie· 
sol slávnostný prihnvu1' 
a víťazom sÍ!ťaže boli 
udovzdanó diplomy a Ul'· 

čcné pe iíaz né ceny, díJ· 
plnené vecnými darmi. 

Na koucer te odzneli 
povinné sMažné skladby 
L. v. Beethovena (Variá· 
cie Es dur na tému W. A. 
Moza1·ta z opery Carovn á 
[!auta] v interpretácii 
Kvčtomir11 Rezníčkll a 
Sláčikové kvarteto l!' dur 
op. 16, č. l (p•·ednicslo 
ho kvarteto prazského 
Konze l'Vutória ). Zo súčas· 
n ýcit !ikladateľuv zau·aditi 
do programu koncertu 
dielo S tepá na Luckiiho 
(Balada pre sólové vio· 
lončelo) a Dialóg pre vio· 
lončelo a k lavír od J iľiho 
Matysa. Tieto skladby od
zneli v interpre tácii M. 
Kaftku a J. Zednfčka. Do
minantou programu bol 
Konceľt h mol pre viu· 
lun čeJo a orchestur od 
An lonlna Dvoráka. Sólo
vý part hra l ahsullilny ví
ťaz súf'aže u Cenu BH -
Ľuduvlt Kanta, lliak lli'Ut 
G. Večerného z bratislav• 
ského Konzervatúl'ia. 
Tento n ádejný ume lec 
uchvátil obecenstvo tech
nickou perfektnosťou, 
vrúcnym tónom a pek· 
n ým umeleckým (H'e ja· 
v om. (Orchestrálny sprle· 
vod - S tátny symľunic· 
ký orchester Gottwaldov 
za dir igova nia Rastislava 
Hališku ) . 
Vďaka Josefovi Seidlovi 

- l'iaditefovi VOO n je· 
ho štábu (Herbertovi 
Arbterovi - ná meslnfko· 
vi VOO a tajomnlčke 
s . Kolárovej] mala súťaž 
prie beh bez najme niUc lt 
chýb. ] AN PRAGANT 

ba mat pri vytváran! po· 
dobného priebežMho cyk· 
lu. Samozre;me, ie forma 
a obsah sa musia strie
dať, aby sa neupadlu do 
hrouaceho stereotypu. A 
tak priame prenosy kon
cErtov so slovnýmt kon· 
leransami men! re·Jaktor· 
ka s relt:1ctamt, ktore obo
ZIW111Ufú s profilom mla
cl!1ch poslucl!ái:ou a ab· 
solventov konzervatória t 
V $ .•IU, s nastu1Ju;úcou ge
neróclou skladalf.:ľov, pr l 
pacme i ch venu;e istému 
5l1Jinuému obdo/m; u cle
/l rzách iludb!J . sklac.!Jy 
ktoré/lO prednáša(tí o pa 
- mladi . Stúdia ml'luyclz 
pripravené na 12. fú la z. r. 
venovala VIera Ret ucllo
vá téme: 

11
Mladi Interpre

ti a súťaže". Medzln1rod
ná súťaž Roberta Sclw
manna v Zwickau bol a 
V!íchodiskom zamyslenia 
sa nad poslan!m podob
ných zápolení budúcich 
umelcov. V slede inter
view a pr!hovorov - kto
ré zaradila redaktorka 
tak, Ze boli predelené hu
dobnými 11trvalkw7Li'' z 
rozhlasovtJho arch!ou -
sme počuli lnterpretotJ zo 
SlovPnska, Cteelz i NDR 
(Eva Cipkayová, Adelheid 
Ottová, Christian 1'auber 
a Jaroslava Vttová}, hu· 
dobn~ho kritika dr. tr. Ct
zika, prof. F. Rauc/ta, 
ktorý povedal vera UIU(i
mav~llO at o psychológ/l 
mladé/lO interpreta a na
pokon riaditeľa Konzer· 
vat6ria v Zwickau a ta
tomnlka Scllumannovet 
~útate Chri stiana Ludw i
ga. Opäť - bol o to ted· 
no z na;uydarertC' I ~lch 
Stúdií, ktoré inkli ll •lvolo 
viac k publicisllke neZ 
cbte k umeleck~mu roz
hlasovému Zdnru. Posta
vilo st vysokú prtet!ku -
rt vďaka redaktorke JU at 
ú~ esne zdolalo. -u ·• 



ZDENKO NOVA~EK : 

Prelínanie 
básnika 
a politika 
K päfdesiatinám 
národného umelca 
Miroslava Válka 

(Dokončenie z l. str .) 
jednota domoviny a svetoobčia nstva - humAn izmu~ -
k ontinuita včCI'8 Jška a zajtrajška - fud ská aktivi tu. 

Núrocnosf cllíipe ako stó lu cestu k novému, ohsäŽílej
šiemu. Castejšie formuloval tento pr oblém l vo svojich 
básilach, napi'. v bäsni Smutná ranná e lektrič l<a hovol'i: 
" Ľítto mi ju vlastnej smr ti. Vždy sa vo mne n iečo zrú ti, 
·vždycky nieco pochovám ... " Stály pocit čosi v životl: 
odk ladať a i;ost na pochodu Zivotum dobývať, i;ižu stú ly 
pocit umeleckého novátorstva a zdNvéhu hľadania Jli'O· 
Hna racl cfalšíl:h V.'ilkovýl:h básni , ale l kul t Liľi10polilic
h ých prejavov. Snahu dosiahnuť no veci nepoznilné, nt:· 
:,ľormulované, neclocíltné vyslovuje i v mnohých ďo l· 
ších básiu1ch, napr. vo versoch: " Chcem počuť pukftf 
klby kreme1la, chcem drl'ný vlas čiern ej zimy omotal 
si ukulo pr sta . •. " Stálu snollu po nórocnosti SPl'e\'adza 
Msn ikov a politikov vnútorný nepokoJ. V tom zmyslu 
n úr odný umelec Miroslav Válek vlastnou tvorbou pri
kladne vystupu je proti pr iemeru, prcšľapovaniu na mies
te, plrtkosti umeleckého obrazu. 

Cdsl cjsle zdOr azltUJG nutnos ť vyc!Júdzať <: clomcícir.,h 
Ztlrojov. Umelec podla Mirosluva V{llka rustw z r odnej 
Zt!IIIC, ale sl(lle tunlo zúklild prcruslli. Hoclué výchorlisl<o 
Je nez<~ uteni luľn(), obrovsh(l vuriahililu ruznycl 1 vplyvov 
a dotykov ~ ~ umelllc t r iedi poctta sVOJI10 svtHového utíw
ru, umeleckl\no nuttll'tJiu il celkovéllu životnéltu progl'a
nHI. Zllvnžnosť tejto kuncppcio sa uhazujo nujilltl vted/, 
helľ si uvcl.lum ímo, uko nloktorl umol ct chcú lullko za
meniť domovinu za kozmopolitizmus, modurnosť zu mocl
nost a pod. 

Zuu jlmavý je 1 Válkov humanizmus, ktorý som našiel 
v jeho básn ickej tvorbe. Ako ťažko Vé lek obetuje č love
ha, hoci už zlomeného osudom, bolesťami, č i slmchoml 
Snaž! sa ho vyhupovať, dat mu šancu, podvihuúť ho. 
up r ieť aspoil o n iektoré k lady. Venuje te j to problematike 
viac svojich básnt, alebo aspoi1 veršov. Pendant k to
m u nachádzame i v jeho pol!tiCl<ej riadiacej pr ac!, kde 
je trpezlivý, ak i de oza j o talenty, osobnosti, skr yté 
rezer vy. VIe, že nové, hodnotné a syntetické dte:a ne
vznikajú bežne, každodenne. Cesta umelcov k dokona
losti môže i)yť pr ot!kladnii, ovplyvl'tOvaná rôznymi okol
nosťami, ako je zdr avotný stav, atmosféra v umelec
kých zvtlzoch a psychické okolnosti rôznej provemen
cie. Mnohé z týchto otézok - zdanlivo vedľojšich -
ncponecháva bez osobnej pozornosti a v nejednom pr!
pntle cez tieto chodníčky ovplyvnil rozvoj osobnost! , 
n ávrat umcleclwj istoty, zúročenie minulost! pre pr!
tomnosť t zdravé korekcie v názoroch nastupujúcich 
mladých umelcov. 

je dostatočne známe, že vo viacerých prejavoch zdô· 
razi'luj e náväznost umeleckého myslenia, kontinuitu 
umeleckého vývoJa - s jasným odstupom k vsetl{ému, 
čo zastar alo, nemôže slúži t u Z dnešku, pôsobi ako kul
t úrny anachronizm us. Ak zdôrazňuje ľudskú aktivitu, 
nejde mu nikdy o pohodlné a vyšľapané chodn!čky. prá
cu bez náročných kritéri!, skrývanie sa za tituly, ale 
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Cien Predsedntctva OV KSC, prv!} taJomn!lc OV KSS fo· 
zef Lenó.rt odovzdal členovi Predsednlctva Ov K~S. mi
nlslrovl kullary SSR Miroslavovi Válkov! pr i p1'1!<>r·t· 
tosll ;eho 50. naroclentn list Ov KSS. Snimka: CSTI< 

o "mozoľnaté" ziipasenie s problémami v mene sol:iu
llsttckých kultúrnopolilicl•S·ch ideálov. 

... 
Zaujímavý oluuh otázok a odpoved! skrýva problema

tika IJutlobnostl veršov Miroslava Vúlka. Už v r o;;u HJ5H 
naznačil éosi z tejto problnmutiky . .,Poézia je n iekedy 
aku ľudské s1·dce. Treba prísť v pravej chvíli , aby <Hl· 
povmlalo na vol anie i ného srdca." Ako vicHme, vyzdvi
huje tu citové kontu l, tovunlc, ktoré je laké typJckó IH'IÍ· 
ve pru llul.lbu. l:!ásmk priamo c:Hl hlfzkosť poézie a IHHJ
uy. Cnsto to zdOraziiuje v rOznych verejných prejä voch, 
zv ltiSť významné sú v tomto zmysle jeho PI'C]avy pil 
utváran! Bratislavských hudobn}rch shívnostl. lludoiJnosť 
\iálkoveJ poézie sa nám jHvi napnl.i v dvoch polol lácn. 
Mushne byť vďučn! Zd. Nejedlému, iie n(ls keliy~ i na
učil, ako pozntímc silu hudobnos~i ver ga, neskôr to roz· 
vinul Ferdinand Pujman, ked hľadal kritériá pre "zhu
dobfíovanic materčiny". K problematike huclobnostt Vili· 
lwvho versa trel.Ja pri stúpiť z dvoch strún. Predovi:et
l,ým pou/.ívn hudobnú termmol6giu, hudobnú ob raznosť 
n hudohnú symboliku vo sVOJOm básn lcJwm jazyku. Do· 
bittlky hudolmyeli vtlziub, turmfnov, ol r:bu symbolov pr,;
líuuju julio básntckú lvoLilll. Zvlás ť zúvai>.nc ui iva liu · 
dubnô ubrazno::;li v lyrlt.,kycli parlHit;h. Spumeiwto uspo11 
Jeho vnrsc•: 

O pOl usmej vci)er: dlhu hl'adów stnwy. 
Aby sum ťa zahra l 
podľa zlata hviezd 
a podľa k r vi luny 
V inej lyrickej konstclácii pouzíva na zjem nenie IJá::;

nického obrazu a podčiarlmulic j eho jemnej ctyn.11nH.y 
t(1to hudobnú obraznosť: 

I zba j e nar az p lná malých kry~táluv, 
k toré zachytili veľmi lichú htul.bu, 
veľmi zďaleko, 
Veľmi často používa Miroslav Vólok hudobné obr dZ· 

nosti v obrazoch ľúbostných. Dotvára nimi sil šic kon· 
texty, prehlbuje ci tové pasáže, navodzu je nové -- ako 
mólokto iný - asociácie. Pripomellme Sl verše: 

Som tv o ja · hudba 
melódi a ktorá nejde z hl avy 
môžeš si · ma pisk ať 
mysliac mt iné 
Pochopiteľne, )lc tlelo fragmenty tl'oba člla(, cl om)i;ľať 

a prcc1ti ť v cellwvých súv islosliac]J búsní. Naš•l frag
mcntárne výliatky uveroji1u jerne nnjm!:i z toho dôvodu, 
aby sme ozaj ozrejmili, aký význam má hudobnó obi'BZ· 
no sť v basnickom myslenl Mlr osluva Vá !ka. 

Casl o sa mu vracia predstava bubnov, a lo najmlt 
vtedy, keď chce podčiarlmuť nallchavost myšlienky, si
tuácie, aiebo citu. Doložme st to viacerými prikladmi. 

Bubny dažďa, l ejak zlý a pr udký, 
bubny na stromoch a bubny na strechách, 
vybubnujú ti všetky moje smútky, 
celú tú pieseii, všetok hlú!JY str ach 

l> o 
fn rlr> 7.A~r> vvn71vn pnrlnhn9 h udnil ný molfv v lne; v At.· 

L'J'ILI • [li'<IV5• CilS, 
JHid t.a •Í IIIItnlla buhnuv, 
1111 fll'iH" pultain if!·, 
ki'IJ l ,oslln'll:ky l'UZtl ávajú vo vr.r luch u 
~>v u ju aulltgr .. uny 
\ro Vldl f' l'yt ll jJI IJ.IdlÍll\ 1"1 jll•ll O'-ljO i t u d uhnť\ ľ)ÍII''IZ llO~~I 

V l)ilSilfH !1 lldidd l{.l\. (:lt t\ L:IHJII-li. i.VIll . . H1V~hl l' 11 111 11 ... 1()1\lf:t· 

ra pOl.ll ~1 1 1llllku , ll!II11Hll y .tlt;l;u ťiiil,t: • < dt uu~ l é l y Dui\J· 
i.ílll 10 uwi,ull,ý lltt v,IJ I UIIYllll Vl! l' ~tllll l 

. . . ul vlí t•a tu1u svu 1 l'a21>ý tien1y k l<~ wir : 
ZltSU l eu kll ollJCI'I 
desuýt:h kakuľu 11ii! 
Ah<g l'IJ Ilia IIUII li'UJl [.lU 
Casio a~pui1 1t:t.iuyn1 vcri.01n lwdolme w rurbl :>~OIU 

kunct:pt:lll Les unraz dvihli t isic l:it)l'uych kla l'i n v llo~ . 
t.hy zahrul . v~acle ukulo je netld~t , hra dyt:buvl<a, kv 
Jli mlinko . .. Spie11um si smultl ý ~ láger a choóim uu 
kuchyni .. • Ulit;<J zn ehl ako veľ!, ý xylufón .. . Keď Vl)ely 
ladia !d<tv)r v úfut:l• . . • Huslis tu v ichu· hul!lc s j ~>duuu 
:.tr unuu t'IJZZ\rlol:i l•a2clý vci:el' u ad lagúnuu . •• Mám o1l: i 
plnó lo·ásnyc)l llisouancil ... Tak, aku husief t.I •Jtl•ka 
sa slák . . . si aho a melodicky lu·melu jak p~d oknatui 
konzervatória ... 

Podubuýclt vcr~ov by sute no ~ll ďrtleko viac o znova 
PI'I !)OIIliiiHlll, ic ich trebu cHu( v kon tex te, uiJy vyzuuicl 
ich pln(l sémnulická lunkciu 1 l<untex tuvá lwd nota. Rot· 
hodne v~uk hllcloiJntí obra.:nosť ilr{l zi1va:ln ú ú lohu v bus· 
nicl\0111 my::.! en l ntiroJnólw. ~!nelca Ml rosia vu Vil i Ka. 

Zúvuzncj~ie pre celkovú l J udolmusť follo ver~él sú 
nlohtor6 okolnosll stavebné, výzmupové a kon texiovt>, 
j e lo pre<lovi;etkým Jn tenzlta Jeho umeleckeJ výpuvellt<1 

l< l orú je vhodná pt e zh todobnenie. C<1stu silná myšlwnka 
jo hneď na zučiall< u jeho básne IJ tvor! bczprostrudný 
lt:otlvlcl<y impulz 1 pru sldadatefa . Od neptunäu je prtJ 
vokalnu tvorbu ,l()ležil}• prvý silný lmpult:. V bl\snickej 
tvor be Ml rusJuvu VáJka tých lo lnteuz!vnych lmp ul.~:ov 
jB ozaj veru. V jeho tvorbe jeden ver š vysvet ľu je drtl· 
hy, to u1uozl•uje rozvíjoť Jwdolmú mysliunku u vytviJJ<Jť 
logicl<é staveiJnó núsludnosti. Pre formotvornú s1lu bUd· 
IJy je typickô, ze rozvijo určité východiskové prvk y. 
ľotlobný pl'lncíp ntl]clemc l v 1Jási1aCh M. Válka. 

joho vol'ný veri; - l pri zachovani is tej vnú tornej 
pravidelnusll, IJ!l až strofickosli je dobr ým východiskom 
pre modernú vokálnu kon ti lénu. Apollln ul rov~kí' t)il 
moderného lyt'JZmo, zM1111y vo svolovej hudbe už ViaC 
ako pol stor ot:iu, nachádzu vo Válkovej tvorbe Jno<it:r· 
Hé slovunské nupl neniu, z l<lor(:ltn 111 óZu tvorcovia dub· 
rU VyCll<íd:wť. V Jr:lto búSIIBCil llUCiláclzi:l llle USCIÍÍJCIU V Ili· 

ct•rých vy;~:nu Juuvých sllv1siust i, ču z~tsn dovoľu je run,( 
" sciJe ruzno konl ruslné lwdubnú riu~eniu . Mnolwtvu r · 
llllsť jnl to ver~u umožiw Je Ulli C I I ľl mclud 1cko·rylm1u;ú 
varluiJt!JlU, moimusí vyiJcruf sl z vwc;orydl ltutloom)•t il 
1Wpudov. Zvlái;tnu muiuusť mn hudbu lUlU, kde v i•:lou 
vt::rsoch JJJCJ sú vuci konkré luu vyslovenú. Tu lliOtu l111d· 
ba vzcl ialenu rezonovuť ::; c:en trtílnou myi;li ~J n lwu Ak 
vyjdeme z Vúlkovef praxe, že volf symbol ické pomr<ntJV'l· 
11ie napr. lásky, smrti, lLIZbl', zániku, č l viťuzst vto. pu
tom je lu vluslné pole prúve pre hudbu, k torá svo,ou 
0Í) I'[IZJ10ll SírkOU ll VlastllOU liUtiOIJil OU symboli kúll 111ÓÍ,U 

ci tovo prchlbovuť a význumuvo dutvllrať práve tietO 
búsnicl<é riesenia. Pri tom je ale Vú llwva ubraz,wsť Lcl lt 
kunkr élnél, ze zu~a vyl uču je úplne n~:~zéivtizné "pa~u
vanie" aku jkoľvek hud by nu jeho verSu. Néir odný utna
lc<: M1r oslav Vdlck je pl'i v&etkej modernosti reulls lo, 
H p1 clo jeho ve r~c provokujú mod~:mú r eal islicl<ú hu :l· 
bu. Hudba prepája jednotl ivé v}·znamové r OVJII Y ]Citu 
búsnl, zaobluje vzťahy , doséliluj~:: k citovým !Jlill<<lllt, 
ktor é poézia vo svo jom arzenttl i lllll l l<l (koTkukrlíl to mi· 
ni ster tvl. Vii lc k pripomenul hudobníkom!), st<J vla l< jed
nej org<mizáci i - organizáci u d r uhú. 

Svojou vlastnou l vuriJou i lw ltúrnopoli lic l,ou koncc11· 
ciuu posúva M. V[liel< ~t.lé wnelBCké cltonie duhy tlo 
po lohy civilnej, oclp;Jlctizovanej - k moclt::nwj M~liZJb i 
lilC, k modernému sol:ialistlcl<ému l'ea lizmu. Holinolél 
JC to tým väčšiu, že svetová hudho je presialmutú núj· 
rozman i te jšlm bl údenfm, k toré má často pr icilu l roz
padu. Každý pozi tivny progr am, slovo a priklad, ce!>la 
k relllnP.mu umeleckému mysleni u sú cenné. Núrod ný 
umelec M1roslt~v Válek t úto cestu ukazuje osc,bnym 
pt•ikladom, a preto Ju možno v celeJ našej kultúr e dob· 
re zúroč i ť. 

Tohtoročný 14. medzinárodný tel!!Vi<!:ny festival, ktorý bol v druhej polovici 
júna v Prahe, znovu ukázal, že hudobná kategória prináša v televíznej produhii 
viac zaujhnavejš!ch a podnetnej ších pr!spevkov, než kategória dramatická. Je 
zauj!mavé, že zatial čo v minul ých rokoch hudobná kategória obsahovala kva
lí tattvne velmi rôznorodú škálu progr amov - od menej vydarených, až po špič
kové, tohto roku bol tento rozdiel výraznejšt. Na jednej strane niektor é pro
gramy boli vcelku málo výr azné, zatiaľ čo celý rad dalšlcli dosahoval skutočne 
naj vyššiu úroveii. 

svetskei symfónie nebola nó.hodnó.. Už 
pred desiatimi rokmi sa prv!}kró.t reži
sér podobnou my~lienkou zaoberal a rea
lizoval ;u. Vtedy sa in§piroval tba ;ednou 
častou symfónie - presláveným Lar
gom. Mal vSak celkom odWma koncepciu 
spracovania, t. f. nechával sa ovp/yl)nft 
_dvofdkovskými nó.ladamt, zatiaľ čo tP.raj-

kde funkénost komentára s citlivým vý
lierom obrazových vnemov stručne, ale 
výstižne hodnoti Dvoŕáka ako človeka -
i ako umelca, pripomtna teho hl01mťJ 
cllaraklerov(J vl astnosti, upozorl'í111e na 
teho tvorbu l Je; kontinuitu voN okolí
te; spoločnosti. A samozre;me - pNmá· 
!;a divó.ka do prostredia, v ktorom sa 
20. túla 1894 v KarlovJíCh Varoch u.sku
locnila (vzápiitt po prvom preclvedP.nf 11 

Amerike l, európska premi{!ra tei/o Dvo
rákove / na;sló.vnejset symf6nie. DVOR.ÁKOVEJ "NOVOSVETSKEJ" 

Pozornos( upatalo niekoľko programov, 
napríklad poľský prtspevok "Kló.vesntca 
;e v podstate kWč" - Je to čast z tri· 
nó.sľdielneho serló.l u o hudobn!}ch nastro
toch {mimochodom veľmi vydaren~ho a 
podnetn~hol 1, zaufala sovietska televízna 
kompozícia na nó.met Bizelove; opery 
"Carmen·', sympatie účastnikov festivalu 
sl z!skal balet "Qrestes", ktorý prihlá· 
sila dťmska televlzía. s aprimným ohl a
som sa stretol experimentál ny program 
"A-Ronne", ktorý spolu s nemenet zaufí
mavým a profesionó.lne dobre spracova
ným medailónom gitaristu Juliana Brea
ma zaslala Veľkó. Britó.nia. Poettckosťou 
upatal o televtzne poiiatie Debussyho "Bt
liliných piesn!" (šva/čiar sko 1 a umel ec
ky presvedčiv_q t myslienkovo poclnetný 
bol vysoko anga~ovaný program telavlzíe 
NDR o ~ivot e a diela speuáčky a herečky 
Gisely Mayove;. 

To bol teda celý rad programov, kt or(! 
navzáf01n tvor ili ucel enú a kualllalivne 
vyrovnanít skupinu. Ak medzinó.rodná po
rota, na čele so zaslú~ilým umelcom /i 
rím Pauerom, nakoniec rozhodl a udelil 
Zl atú Prahu pr íspevku Cs. televízie "No
vosvetskd", bolo to riešenie veľmi nároč
n(! a zodpovedn!J. Prcívom mož~to kon~ta
touaľ, ie náš príspevok sl toto na;vys!;íe 

ocenenie zasla~t, aj keď - a to te t re
ba znovu st uvedomit - tolltoročnó. kon
kurencia bola velmi stlnó.. 

Autorom scenó.ra vtťaznliho satažn~ho 
prtspevku bol teho re~ís~r Vladimfr S!s, 
ktorý naSiel pre svof zó.mer rovnako 
renomovanlillo kameramana Miroslava 
Ondftčka. Ich poilatie sa nesna~ilo vy
tvó.rat "televízny dokument" v tradU:nom 
sl ova zmysle, ktorý by stce zau ;az divó
ka f arebnými trikmi a efektami, avsak 
szíčasne potló.čal do pozadia vlastnú hu
clobn/1 substanciu. Naopak, zreteľne sa 
tu prefavoval a snaha o maximó.lnu kon
tinuitu medzi oboma zlo~kamt. 

Tent o zaut!mavý a pre dnesok tste pod
netný prvok reiis~rskef práce má svo;r: 
opodstatnenie. Ak ~l uuedomlme, že 
dne!m!J trend Inklinuje sk6r k ctastot'nef 
negácii p6uodnet hudobnej predlohy a 
;e; podriaďovaniu sa celkovému vysled
ku (aj za cenu niekedy hrubých a nP· 
cillivych ~krtov a retu!iij , polom '•' '1/r' 
tlvorákovský príspevok ukázal, ie lwr/· 
ba md ie - alebo resp. m u s ll - zo~tó.
vať l v dielach vysoko umeleckého clza
rakl eru svojou podstatou dominu;aclm 
faktorom v cele/ Struktare v[ístav/Jy cel
ku. 

Sisova realizacia Dvorcikove; Novo· 

§ta verzia ma overa poettckefsi umelec
ky osobite/ši a zvlá!U "českefst" charak
ter. 

Tým sa dostó.vame k jadru problema
tiky tohoto sata~n~ho príspevku. Tradu
;e sa, 'te Dvoi'ákova Novosvetskó. symfó
nia je vlastne určitým hudobným stvó.rne
nim jeho amerického ~ivota {napokon 
v určitých smeroch nemo~no tato verziu 
úplne vyWčit 1, S1sov prispevok sa vsak 
snaZil poodhalit Dvoi'ó.ka u celkom no
vom a svoflm sp6sobom t prot/kladnom 
svetle. Nie však ako autora, nechó.va,ace
ho sa strhnúť moZnosťou "luxusne/ emig
rácie". ktora mu amertckó. spoločno/il 
svo/el doby ponakala, ale ako českťJho 
i.:loveka, ktorý stce tú~il po domove akv 
tokom, ale preclov!ietk!}m po " l etovzslcu" 
vo Vysoke/. Tento moment ;e vla.stne 
úMrednou myšlienkou celého televíznellc, 
.~pracovania. 

Pri štúdiu scenára je zre;mé, Ze Sísoua 
koncepcw vychádzala skutočne z maxt· 
málne; snalzy poneclzar Dvorákovu lwrJiru 
v Jei úplnosll a podmanivostl. l l lak Sr/ 
!JOilakal cel ý rad ďalilich obrazových 
kreó.clíl. 

Autor scenó.ra si uvedomoval nutnosť 
uviesť zdkladné popisn(J prlponuenky 
fmeď u úuode televízneho dokumP.nlu, 

Ostrednó. mySlienka te ponlmanc1 u 
neustólych nó.vratoch a rJari{Jciácfl pol:as 
cel~ho ltodlnov~lto programu. T<into 
astredný mottu kedysi vyjadril Anl ~ntn 

Dvoi'ó.k sl ovami: " ... Stt:lle pt !lu, 'te som 
k svote/ posledne / symfónii zbieral rno
tfvy po cele; Amerike a ~e sa l' ne1 nie
ktor~ americk~ piesne. Nie ;e to pravda. 
Symfóniu som zlo~il v New Yorku e!;te 
sk6r, než som poznal americkO 1-dpad, 
smatok saván l hukot Niagarských uodo
f=Ó.dov. Mottvy sa mo;e vl astnd a nleco 
som sl doviezol u'!. z domova. /e to a 
zostane stó.l e ceskou muzikou . . . " 

*** 
Pri tejto prtleWosti treba ocenit sna

liU, s ktorou nasa televtzla prtstupute 
i k exper imentál nym krokom. Sút::asne 
te potr ebné st uvedomiť. it? prá/JP !;pe
r'ifická forma umeleck~lln pre;avu 1e 
rl ne s u~ samozrejmo~t ou. Je spró.vnP . ie 
sl v tomto smere kladieme vysokn nd
roky, ktoré moZno porovnó.vaf so spi iJ
kovou svetovou produkciou. 

ľOM.AS HEJZLAR 



ov enská 
r·Iharmónia 

5.-6. v. 1977 

Vznik Hommage á Beethoven od J. Cl!-.kerd 
lnšp1rovala známu Beethovenova predohra Co 
rlolan. Použitim doslovných motívov z tejtO 
ouvertú1·y sa splltost s Beethovenovou hu1bou 
stávn m11rkantnou; tomu na r>omáha l krivka 
dynumickej výstavby, prevzatá z lnšpiratfvnct 
hudobnej predlohy. Ladislav Slovlik vystaval 
dtelo na prfkrych kontrastoch a bez rozpakov 
nechával sa unášat spádom, tragikou d dra 
matickosfou hudobnej reči. Presvedčil. 

V kontexte nielen československého interpre· 
tatného umenia presadli sa Slovák ako :tasva
tený znalec a nadšený propagátor Sostakovtčo· 
vých symfonických skladieb. K radu viacer~ch 
sostakovtčovských prr.miér v CSSR pribudla 
teraz ďalšia, a to III. symfónia. Charakterizuje 
ju rad vydarených a výstižných myšllcnok. 
dravosť a jedinečný spád viacerých úsekov, 
priezračnosť a prlstupnosf jej hudobnej l'eči. 
Niekomu by azda mohla prekáznt štýlová vluc
vrstevnost. Skladater však dokázal zjednotiť 
dielo vnútorným napUtlm s hudobnými oblúk· 
ml, ktorO poskytli dirigentovi vhodný priestor 
p re využitie jeho pr!značnej schopnosti, vy 
zdvihnúť šlrokodychosť Sostnkovlčových sym· 
fónil. Napriek tomu, že dielo nebolo súčasťou 
kmel'\ového repertoáru telesa, ze odznela jeho 
premiéra, orchester hral pohotovo, technlckv 
spolahllvo a aj výkon Slovenského fllharmo· 
nického zboru presahoval Ináč vysoký šlclndflrtl 
výkonov: výsledok Slovákovej dokladnej pri· 
pravy pri študova nr diela ... 

Azda najznámejši nemecký klavirista Dieter 
Zechlin (NDR) už dlhši čas nevystúpil pred 
bratislavským publikom. Výkon v Beethoveno· 
vom Koncerte pre k lavfr a orchester c mol , 
č. 3, op. 37 niesol všetky znaky Zechlinovho 
n evšedného majstrovstva. Hoci osobnostný 
vklad Zechllnov bol v úzadf, zauja l Ideálnou 
štýlovosťou, prfkladným rešpektovun!m autoro· 
vých požiadaviek, eleganciou, širokým spek· 
trom dynamických odtienkov a pevným drž.,t
n!m rytmického toku pri súčasne skvPiom uad
h!ade nad celkovou dynamickou výstavbou. 

12.-13. V. 1977 

Pôvodne avizovaný dirigent Maxim Sostnko 
vič (ZSSR) svoje vystúpenie odriekol, a tuk 
v poslednej chvfll angažovalo vedenie SF v~
ťaza budapeštianskej dirigentskej súfaze -
Japonca Ken Ičiro Kobajašiho. Zmena dirtgPn· 
tov sa prejavila aj v dramaturgii: nanuesto 
p ôvodne programovan9ch Piatich fragmen tov od 
D. Sostakoviča, dirigoval Kobajaši autorovu 
V. symfóniu e mol, op. 64. 

Bohatou fantáziou, intenzfvnou citovosťou a 
búrlivým temperamentom je Koba)asi pmun 
predurčený k strhujúcemu podaniu ml]ml! no
voromantlckej orchestrálnej literatúry. V l. 
koncerte pre husle a orchester, dielo 35 orl 
Karo la Szymanowského bol sólistom vyn lkéljúcl 
30-ročný polský hu::;llsta, víťaz Medzinl\rollnei 
husľovej sútaže západonemeckého rozhlasu a 
telcv!zlo v Mn!chove - Konsta nty Andrzej Kul
ka. Je typom kultivovaného, ušľachtllé.ho hu 
dobn!ka s výrazným zmyslom pre tlenovanie 
nálad l farieb, ktor}•mi priam hyri lmprestOnls· 
tická partitúra. llusli~tova tvorivá_ fantáz\8 sl
ce n emá ten vzruch a elektrlzujucu Iskrivosť 
u dirigPnta, ale ten sa dokt\zal prisposobtť štý· 
lu samotného dlcln 1 chápaniu sólistu. Pestré 
orchestrálne farby vystihoval s citlivou kult!· 
vovanosťon a živou noblesou. 

S výnimkou sprievodu k Szymanowskému, 
Kohajašl dirigoval suverénne celý_ progrnm 
spnmfitl. Sympatie vzhuclzoval fakt, ze nap1'1f'l< 
svo1mn tnmperamcutu nenľclWI SH cJu·tgr.nt 
unáša t dravosťou Sostnkovil'nvhn_ hudohneho 
prúdu, v gradáciách sa ovlíiclll ~· č•m. )Cho po· 
dnnlc z!skalo na napfit!. Koľko z•vost1,. vzruchu 
1 prlroclzenej elegancie dokázal Koba1asl vtla· 
čit valč!ku tretej častll Výrazným, no ncnú
siln)·m akcentovanfm dokázal udržať p evne v 
rukách 1 chúlostiv6 šumivé pasáze sláčikov. 
Do finále vloiil výrazový vrchol a sl u pi\ov~l 
v t'\om neraz tempo až clo tukých p oloh, .zP. 
ho hráči (na)m!l na drevené dychové tliistro)e l 
nestačili zvládnuť bez technických kazov. V na· 
liehavostl, v spáde a v dravosti hudobného 
toku však dostávali sa tieto prfpadné ned~
tlahnutostl celkom na perif6rlu divtikovc1 su· 
s tredenej u vyburcovanej pozornosti. 

Strhujúci prfvnl hudby, markantné akcento· 
vame, pt·esvedčivosť, zlveln á bujarosť, vyborné 
technlr ké zvládnutie charakterizovali aJ. poda· 
nie Musorgskií ho fantázie Noc na LyseJ hore. 

19.-20. v. 1977 

v rámci svojho um~leckého turné. po CSSR 
hosťoval v Bratislave SHitny akademický sym· 
fonit:ký orches t er ZSSR, na prvom večere so 
svoJim S{!fdtrlgentom Jevgenijom Svetlanovom. vo vzácne vyvážen om zvuku tohto orches· 
trn okamžite upútava posluchi\čn makk.ii, svoc· 
tivá, sťavnatu farhn sláčikov a vynil<aJliCH k~a
llta n11jmfl dreven9ch dychových ná.strOJOV. llr 
to kvdlity sa odr<ízajú BJ v meloclJckýclt kon
túra ch, ktoré boli kultivované, no vždy presn!' 
ohraničené. Faktúra sa· vyznačovala pri<Jzrač 
nosťou a vypracovanosťou jednotlivých lllasov. 
JmponujQca bola aj široká výrazová škala or
chestra s množstvom farebnýc h medzbtupt'íov. 

J. Sve tlanov je typom dôsledne formujúceho 
velkého dirigenta. Jeho gesta sú striedme. JCd 
noduché, s naprostou ubsenciou s nahy po efek· 
tP . Diriguje sústredene a jľho .koncepc ia zdru · 
žuje v seiJe logiku i citovú hlblm. Z jeho polia · 
nia vy::!a ru je k!ud, Istota, tcclmická pPrfrkt 
nost. Rešpektovanie požiadaviek autora je to· 
muto umeloo.\!1 ~ndlt1o sine g.ua non. 

Vrrholom Svotlanovovh o vystúpenia hnl-1 ne 
za!Jurln utrľn<i Intel pretéiCltl II. symfouie •: mol , 
UJI. 2!1 orl Alexandra Sk•·iaiJina. Symfúlll(l npú 
tii)U jellJnf' CIZe iOVHll)lll l Odtienkami, l'llllVO 
titVIlt'iJovu nýml ncžnym 1 i prudkými zlichvevmi 
sVOJO! krúsnej IIUdoiJncj reči. Veľkosť trjlo di 
rtgontskej kreácie spočfvala nie v spontánnej 
hy pertrofi i cltovos tt, čl v Improvizácii, k •lkCl 
S l<rlabl nova hudba neraz zvádza, ale v hlhkc 
uvedomelPj tvorivej fantáztr. a v účinneJ sta· 
vebnej logike. Medzi dlrlg<,ntom a hľátml Sét 
vytvo ril Ideál ny kontakt. 

Svetlonov Stt pľeclstavil oko skladateľ pro 
st r ednfctvom Poemy pre husle a orchester, ve 
novanc1 ,.Pamiatk<: Davtda Oistracha". Vo v9· 
bern kompoz1tnych p rostriedkov dielo neve!· 
ml prekračuje ro mantickO poz!cin a SVOJOU 
elegickou melanchóliou neraz p ri pom!na hudbu 
Jeana S tbella. V podstate je vystavané na evo· 
lúcll kanta bllnýCh mysllcnok so základným mc· 
dltatfvnym laclenlm, ktoré sa na jma v kaden · 
c l! só lového nástt·o1a dostáva do virtuóznej· 
sfch a dramaticky vypnutých polôh. o (lspeš
né pt'l)atie tohto tllela zaslúžil Sf! vfťf!z Caj
kovského sútnze v Moskve z roku 1955 -
Eduard Grač. lludohná reč Svetlanovovet roé 
my umotniln mu využiť knisny timbre nás•roja 
a schopnosť IJoltntcj zvukovo farebnej varwhi· 
llty tón u. 

Podnnie úvodnej Klasickej symfónie O dor, 
op. 25 od Sergeja Prokofieva vyznačovalo sa 
dos ledným p odi;larknut!m kluslckej strohosti, 
vyrovna n osti, elegancie, ale aj zvukoveJ ko· 
nlOt'nostl, kultivovanej brilantnosti a osobitého 
nap!ltla. Finále bolo vo svojej tem pove] clravos· 
ti zasudené do žulového riečišťa vyrovnanosti, 
Istoty a pokoju, vytvárajúc tak oht'wstroj, 
slvfll·nený na vynlka 1úce) techn ickej úrovni. 

Aký podiel mú dirigentova osobnosť na kva· 
lite výkonu aj prvotried nych telies, mohll sme 
s<t presvedči( na druhý clef1, keď tento V)'nl· 
kajúci orchester dtrigoval Mark Ermler. Or· 
chester hral ako vymenený: Ermlcr su totiž 
ukázal ako typ lntultfvneho, pózujúce ho , teat· 
rálneho, prehnan e tempera mentného 11 vcl'l<ory· 
so huclujúccho dirigenta. Divadelná prax ŕlkohy 
poznačila jeho okázalé gestá l oslabený zmy~el 
pre mieru 11 cltllvejsiP nará lllln ie so zvukom. 
Intenzitu zvuk u rád zhvtočne forslroval {ut 
clo pr!krych polôh), g rucl ácle vychádzali po· 
tom kN~o vité, unllwlo mnozstvo detailov a ne· 
clokllzal nadvl&zat tesnej51 kontakt !> Ol· 

cttcstrom. 
Tnkýmito črtami vyznačovala sa predohra k 

opere Oberon od C. M. von Wellera (s výnun· 
kou fantastického pp v tlvoclel) a Prokofievo· 
va V. symf6 nia B dur, up. 100. Ani pri sprie
vode k Brahmsovmu Husroviímu koncertu 
D dur, op. 77 (sólo opäf na lmi>Onujúcej úoovni 
stvámll Eduard Grač ] nepodnrilo sa Ermle· 
rov• výraznejšie prekonať bariéru živel nosti 
bez uvcdomelejs,eho tvorlv6ho zámeru. 

27.-28.•V. 1977 

Zdverečný koncert sezóny dirigoval šéf Stál· 
nej filharmónie v Košiciach llystrlk Režucha. 
Režucha sa s úspechom vyrovnal s problP.ma· 
Ukou nušturlovania !>VetoVCJ premiéry Ot'dtória 
s názvom O tisfc liet prr bnrytón, mtrsany 
zhor a orchester ocl osobne prítomného sklada· 
tela Alexandra Maltina. 

Vznik oratória Inšpirovalo jubileum narode· 

nla gcmálneho renesančnOho umelca Mlchelan· 
geta Bounarottiho. Baltin sl zvolil Mlchelan· 

gclove básnlckó texty, ktoré sú buď autobiO
grafického charakteru, alebo majú vzťah k ur· 
čttým konkrétnym udalostiam. Oratónum má 5 
čast!, ktoré vlltšlnou oscilujú v medltat lv nej 
nálade, viac-mene j sa vychylu JÚC do 
nruscnejšfch, alebo monumen tálnych polt.lh. 
Vojnový námet literárnej predlohy 4. časti vy

ž.adoval sl adekvátne hudobné rúcho, ktoré 
svojou dramatickosťou vytvára účinný a ne
vyhnutný výrazový pt·ollpól. Na úspešnom vy· 
znen! dtela sa spolupodicfal aj Slovensk9 fil· 
harmontcký zhor, ktorý pripravil zbot·majster 
Valcntlll Jlpn. Barytónové sólo muzlknlltou, 
mene) však vy rovnanosťou reg istrov stvárml 
sólista Státneho divadla v Koš iciach Pavol 

Mauréry. 
Pri koncepcii diela sa dirigent snaž.J l o zo

súlodnnie hudby s obsahom jednotlivých ver· 
sov a úspešne rozvi n ul pomerne širokú paletu 

rozličných odtienkov lyrických nálad. 
Veľkost výkonov a rgentfnskeho klavlľlstu 

Bruna Leonarda Gelbera pramen! v pokornej 
oddanosti a prium o trocke j službe sklada tero

vým požtadavkám. Z jeho hry priam vyžaruj_e 
citlivá duša muzikanta, ktorému sa hudba l>ta· 
va spovedelnicou, prostriedkom pre uvoltmtlie 
životného napl\tln a sebarBu ll záciou. Brah1nsov 
11. klavirny koncert svojimi enormnými tcch

n1ckými 1 v)•ruzovýml nárokmi vyžaduje ucl In 
tcrprcta tvorivú zrelosť, dokonalú vlrtuozttu 
Popri emocionalllc nikdy ncsklzne do zmélkčo 
lost!. Vyžadu Je zreteľnosť a pevnosť .tvfl~·ov , 
syte farby 1 iclezn ú logiku koncepcie. _ Napt,ck 
sugestfvnej citovosti zamPral sa klavirista pre

dovsPtk)-m na úl' inné zvládnutie celku. P~slu 
chúč sl však znt~men ite vypracovanú drobno 

kresbu v poclverlomi uvedomovali 
Ak Gelber upútal zasluhou intenzity svojho 

pre1avu v hutných 1 melancholických čusttuc h, 
tým viac očaril noblcsnou eleganciou a ~rrhu
JÚCOU zivos(ou flnlilneho Allegretta g razlOSil, 
z ktorého sa v evolučnom procese rozvmula 

tanečnosť, stmelen t.l Gell>erovou zlisJulwu l 

Brahmsovým dokonalým formovým rozvrhnu· 

nm v logický archltektonick9 celok. Toto Ge!· 
berovo umenie vytvorilo jeden z vrcholných 

zážtlkov ce lej koncertnej sezóny. 
:VLADIMIR CIZIK 
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Na ~vojom pt•vom celovečer· 
num koncerte v Bratislave (10. 
máju v Zrkadlovej sieni) sa su· 
but· predstavil v dobrom svet· 
le. Trlo tvoria vyspeli, zreli hu· 
dobnici, k tor! ma jú za sebou 
bohatú činnost a neJeden sóh s· 
tlcký 1 komorný úspech: S. 
Zámborský - klavlr, R. Vandra 
- violončelo a C. Studýnka -
husle. Hned po prvých taktoch 
Tnu d mol ocl B. Martlnťt bolo 
Zl'lljlllé, ze problém tohto ko
morného sQLtor·u je tak trochu 
odlisný od vač~iny súborov sku
točne "zač!najuctch·', Tie sa po· 
stupne zlaďujú a súčasne sa 
jollnotllv! členovia vyv!jujú. V 
triu sa zišli llotovi, už ustá· 
Jen! muzikélntl, takže z Ich sú· 
hry chtiac-nechtiac preráza o
sobnostný prvok. !loc i bola evt
denlná s naha po spoločne pre· 
pracovanom výklade, jednot
nom poi\atf, predsa to chvHamt 
.. ~kr!palo". Najmä vo výrazovo 
zlozltom, no vo svojej obraz· 
nosti presvedčlvom Triu e mol 
od D. šostakoviča. V ľlom sa 
p rejavi la ncusadenosť ce lkovej 
koncepcie, rozkol!sanost stav· 
by l najma v 'poslednej časti, 
kde vôbec ncvy~iel prekvapivý 
a tym neobyčajne účinný ná· 
v mt chorálu z Larga], pomer· 
ne plochý register výrazu a 
Isté evide ntné rozdiely medzt 
jednotllvýmt členmi súboru. (Z 
nich je huslista C. Studýnka 
tak trochu v tieni sugest!vne· 
ho tónu Vandrovho vlo lonče· 
la 1 spontánneho muzlc!rova· 
mu klaviristu S. Zámborské· 
ho). NaJprljemne]sim prekvape· 
nfm a skutočným vrcholom bo· 
Io Trlo d mol" op. 49 od F. 

Menclelssohna -Bartholdylio, kde 
sme zareg istrovali neobyčajne 
s pevný, úplne ,.romantický" 
prejav. Dnes je pomaly raritou, 
v ruc ne sa odd a f s ladkastým 
mclódillm Mendelssohna. Umel· 
cl radšej volia odstu p, akoby 
chcelt dať jasne na javo, že sa 
im tvorca vtdf pr!liš banálny, 
zabudnúc, ze sa hocikto može 
opýtať; tak, prečo ho potom 
lirátP? Trio Istropolltanurn ne· 
chalo úvahy o hodnote hudby 
pre Iných a sústredilo sa Iba 
n11 zvukový a melodický pôvab. 
Vsetcl traja inštrumen talisti sa 
podieľali nu posobivom výsled
ku, l keď me rov nakou mierou, 
kedže dominoval S. Zámborský. 
]Pho part totiž autor vypraco 
val do brilantnej podoby, kto 

rú mterpret realizoval naozaj 
prvotriedne. 

1\JICHALICA - MICHALICOVA 
- ALEXANDER 

O niekoľko dn! ncskd t• (13. 
mája t. r. tiež v Zrkadlovej 
sieni) sme počuli Klavlrne tno 
c mol, op. 1, č. 3 od L. v. 
Beethovena v podaní P. Micha
lícu - husle, E. Michallcovej 
- kluvfr a J. Alexandra - vio· 
Ion čelo. 'ľažko v~ak porovnávať, 
keďž.e iš lo skor o pr!ležitostné 
vystúpenie. Kaž.dopádne su žia· 
dalo umiestniť vlolončellstu na 
pódium, lebo jeho kultivovaný 
tón sn chv!ľaml strácal, takže 
celok vsugeroval dojem sonáty 
pre husle a klav!r s vlolonte· 
lovým kontinuom. Napriek tej
to výhr·ade (akustického cha
rakteru], bolo podanie štýlovo 
člst6 a prec!zne. Prvú polovicu 
koncertu, usporiadaného pri 
pr!ležltostl okrúhleho výročta 
majstra tvorlla Romanca G dur 
u F dur a Sonáta pre husle a 
klavft· c mol, op. 30, č. 2. Ml
challca hral maximálne sústre
dene (čo je pre neho charak· 
terlstické) l uvolnene (čo už 
nie je t aké pr!značné). je u· 
m elcom vyznávajúcim presnosť 
a poriadok, snaž! sa rozumovou 
úvahou opodstatniť každý de
tail Interpretovaného diela -
keby sa však pri tom zastavil, 
bolo by to mt.llo na ozajstné, 
hlboké, vzrušujQce umenie. A 
keďže to dobre vie, chce aj 
spievať, rozochvieť melódiu, 
vc!tlt sa (ako v Romancach) 
l plasticky zmocniť náladovosti 
{ako v Sonáte). Co sl v~ak na 
tomto v~stúpenr manželov Mi
challcovcov najviac cen!m, bol 
prekvapujúco Istý, suverénny 
výkon E. Mlchallcovej. Dopo
sial stále bola v tieni huslf, 
,.spr·evádzala" a teraz zrazu vy
stúpila ako umP.lecky rovnocen
ná, osobnostne vyzretá partner
ka, člm hra dua neobyčajne 
z!skala. Tých, čo dosiahnu ur· 
čltú, rclatfvno vysokú Interpre
tačnú úrovm), je vera; menej 
sa Ich dokáže bez výkyvov udr· 
žaf na hornej priečke - a cel· 
kom málo prechádza procesom 
rozv!janla schopnost!, umelec
kým rastom. Tento koncert bol 
peknou ukáikou práve takého. 
do budúcnosti vera sfubu1úce· 
ho rozvoja. 

r. PODRACKY . 

Sttltna fillwrmónla Ko!itce so svo1im Mfdtriqentom tlyslll· 
kom Režuclwm vyplntla v clramaturqt/ l<u!iirkej lwrto/.IW/ ;an 
podMatný a výruzn.fí pr/e,,tor O Kf// J.:tvrtl bola od 4. nt6jr. 
do 31. mtlja t. r. prinesteme refertlt v budtícom Nsle HZ. 



Nová slovenská buffa 
Poslednou pt·emiérou sezony 

1976·77 na scé ne opery SNU bolo 
uvedenie slovenske j novinky 
jednode jstvove j komicke j opery 
lgoJ•a Dibáka Svietnik l pu vodný 
názov: Ka ndeláber) . Libreto pnd
ra poviedky Antona Pavl oviča Cc
chova Umelecké dielo naplsal .ikla
dater. Je rozvrhnuté do i tyroch 
scén - v ich prie be hu pseudonme· 
lecl<ý svietnik pre svo j zual!nc 
dráždivý výzor putuje nd leká t·a 
Ko~eľkova (ste l esňuje ho barytón ), 
cez advokáta Uchova l tenoristu) 
a herca Saškina ( baryton!s tu) -
spli ť ku mládencovi Sá§ovl 1 teno
r is tuvi ), synovi priekupn ičky su 
starožitnosťami, ktorý sa jeho da
r ovaulm chcel zavďač iť lekárovi 
za záchra nu svojho života ; tento
r az sa ponáhľa opäť obdarovať Ko
l aCkova týmto odióznym predme
tom, domnievajúc sa, ! e sa mu 
do rťtk dostalo jeho .,umelecké" 
~vojča. V opere vystupuje este 
Sa~kinova ctiteľka (soprán) a 
maskér (hovorená úlo ha). spolu 
s n oveľkým komparzom. Tcnoruvé 
a ba rytónové úlohy možno ohsa
dlt' tými istými pr edstavitefmi. 

Uibák dokázal zachova t ducha 
predlohy, zobrazujúc ovzduilie r us
k iího malomesta na prelome 19. a 
20. storočia - s jemnou, ale ne
skrývanou iróniou. Tým, že vychá
dzal z prekladu Rudolfa Kfa~ku a 
Mikulá~a Gaceka - ponec hali (po
pr i satirickýc h názvoch troch 
l1lavných predstaviterov) ne jeden 
rusi:l:mus (má mul ka, junollik, bene· 
[is) -, podarilo su my vytvoriť 
p ílvabný lokálno-dobový kolorit. 
Orchester - pozostáva júci zo slá 
c ikuvtího orchestra, dychového 
kvinteta a klavlra · - hrá zvä!:la 
l tylizác iu l:tv. úzitkových zá nruv 
- vaH:lkov a pochodov, ako a j 
r:h t·umotizované využitie v podsta
te klasicke j fa k tflry. Z pochodov 
sa najviac vryje do pamä ti smú· 
tocný pochod so zosmielíňujúcou 
funkciou - ostatné passusy t>arti
túry dotvárajú situačnú c harakte
ri stiku d iela. An i jedna nota nie 
je zbytočná - Dibák celú siet' hu
do bného pletiva umne s plieta z 
d esia tich motívov, resp. moth•ic
k ýc h jadier. Rozsah die lka je nu
vcľllý - trvá asi 25 minúi. Dô
lnžitú úlohu má vedenie spevných 
h la sov: dosť častými prehnanymi 
skokmi karikuje a uto•· svojir:h 
predstavitefov, výstižne zob ra zu júr. 
atmosfé ru malomestského j.lredre · 
volučného Rus ka, jeho zjavnú de
kadenciu. Dosah opery je ale Jir
lf - kritizu je malomeltiac tvo v 

tJkc jkn ľvek pudobe s mnuhyml ty
pickými 7.nHk mi. Vn Svietn iku sa 
vyskytu je a j :r.o pá r kolo t•atúr 1 v Sá· 
sov um záverečnom monológu) : 'le
zakryte persHiu júc nie ktoré star
*ie opery s ich samoúčelnými vo
kálnymi produkcia mi. Ka rikatúrnu 
fun kc iu má aj zopá r in !rumen· 
tálnych g lissa nd. 

Opera má rých ly spád - upt•av
divé b•·io, ako sa na dubr ií hurfu 
Jlft trí. )P.j fakt úra je humufíuwa -
dve výn imky iba pntVI'dzujií tuto 
pravidlo: dvojitý konlrHpunk t za
č iatku druhe j scény (Ko~eľlmv ·
Uchov l a kr átky iniHrumentálny 
ká no n pri s peve Saskinovej nbdi
vova tefky v tretej scéne. Tentn 
ká non predchádza a zakfu l!uje UHl

lá aleatorika - vy uživa sa na JlO· 
zadi presne notova nýc h passu.~ov. 
Namiesto bel!ných di atonických 
zostliv akordov používa Dibák ich 
chroma tické deformácie a le 
zväčša tak, ! e je cítiť lr.h Ilia
tonické prodobrazy a ton tíl ne cen
trá. ( Nákazlivý model neoklasll'iz
mu Igora Stravinského bol pt•r; au
tora nesporne inšpiračným zdro
jom.) 

Svietnik vznikol z' iniciativy di
rigenta Viktora Jltälka , ktnrý hu oj 
na~tudoval so súborom Camet·a ta 
s lovaca - svojím povestným zmys
lom pre vypracova nie každého de· 
ta il u. Zvl álť tre ba vyzd vlhnú.( 
správnu voľbu temp (často sa me
nia) a schopnosť s úboru zvládnuť 
nie práve ra hkít pa r tit úru. To na
pokon platf aj o S(!evákoch. Z nich 
najväciia ťarcha spočlva la na Jo · 
zefuvi Spačkovi l s telesnil lekára 
Ko~ofkova a herca Saškina ) a Ju
rajovi Humom - predstavi tcfnvi 
mládenca Sášu a a dvokáta Ur:ho
va. Obaja podali pr votl'icd ne vý
kony: na pomerne ma lých plu· 
c hách dokáza li vytvoriť plaslit:ké 
posla11y - prvý akeentoval u !oká
ra len ivosť, u herca márnum} sor
nosť, druhý u mládenca na ivnost' 
a u advokáti! pai:ravost'. Tieto ich 
základ né charakterist iky sú výtvo
rom režiséra Fischera. k l lll')' sa 
postaral a j o celkove svižny tok 
predstavenia a spes tril ho aj nápa
do m Kolelkovovho sna so svietni · 
kom ( :wázorňujtí ho projekcie 
kande lállra v r ílznych vefkostiae h l 
i rozohra nfm scény Sa~kinovhu nd
maskováva nia a prez liekania. Tiež 
MVOjrúzna figúra maskét·a (v pr vn
tri ednom podaní Tibm·a Bei111) je 
do zn ať. n e j miery jebo spoluvýtvo
rom. Part Saš kinove j obd ivova t eľ
ky spieva (za scénou ) Anna Cza
kuvä. 

Výtvarnfk Pavol M. Gábor situu 
val dej na nevofkú otáčavti (a pre· 
nosnú) točňu, rozdelenú na tri 
hracie plochy. Každá z nich ob
sahuje zariadenie a rekvizity, cha· 
raktel'istické pre príslušné prus· 
tredie (l ekárska ordinácia , adva 
kätska kanr. elá t•ia, herer:ká Sati111 ) . 
Fun kt:né a zároveň estetické kos 
týmy navrhla Ľudmila Purkyftová 

IGOR VAJ DA 

Jurat Hurn!í ako Sli~a u opere I . 
Dibóka - Svietnik. 

Snimka: Jozef Vavro 

Jozef Spa~ek v lílohe lekclra Ko
selkoua. Snimka: Jozef Vavro , 

K c loitátnaj ap 
Mikuláša Schn 

váckej aúfaii 
id ra-Trnavského 

Po dvojročnej prestávke zaznell v htstoľlckej koncert 
ne j sále trnavského d ivadla melód te nMho majstra 
p tesi'lovej tvorby Mikuláša Schneidra-Trnavského .. S od· 
s tupom času vroctamo ba k te jto vyznamnuj a kcll, aby 
sm Eo vyslovili n ielen bilanciu, a le a j ls té prognózy. 

Ce lkove mozno kons tatovat vysšiu umeleckú (trovcií 
ú t; wku júcich. Rovnako staros tlivosť o účastniko v a cel· 
kovä organizácia súťaze boli overa dokona lejšie a ko 
v minul9ch rokoch. Záu1em pre1avili aJ s tranlcke a š tá l
u e orgány na čele s predsedom MsNV V. Hagarom a 
okre~nymi funkcionál'lni KSS. Velký záujem bol aj zo 
struny PedagogickeJ fakulty UK na če le s vedúcim Ka
ted ry hudolmeJ výchovy a organizačným tajomnikom 
sú ťužc Jozefom Ronl ncom. Tlel10m podujatia bo lo, ze 
Il lck tor1 prihlásen! speváci deii pred otvoren!m odr iek
li - bez odôvodnenia - účasť. Vid!m v tom aj chybu 
p rofesorov, čo n epouka zuJe na pekný vzťah jednotlivcov 
k plesi'lovému odkazu nášho národného umelca. Tle lo 
moje poznámky, samozrejme, neplatia pre t9ch, čo sa 
včas ospravedlnili. Z pri hlásených 28 sa dostavllo na 
súCul sedemnást mladych. No napriek tomu mala súťaz 
dobrú umeleckú úrove11 so stúpajúcou tendenciou a~ 
do 111. kola. Dominovali muzské h la sy: dva barytóny 
a jeden basbarytón. Zo zien sa do popredia dostala 
len jedna spevácka - Jana Hudcová z Petrvaldu u 
Oslrnvy, okrem nej upozornila pekným prednesom pies
TJC Ružičky Olga Procházková z Brna. Bol! to JOdiné 
speváčky, k toré vz bud ll1 rozruc h a j v por ote (najmú 
J. Hudcová svojim volumenóznym soprá nom ve fké ho roz· 
~ah u a zvonivého IImb ru) . Myslim s l - vyslovujem 
~VOJ názor - že je to š pecificky o perný hlas s drama· 
tickou špičkou, ktorému nie sú piesne vlastným oborom. 
To sn ukáza lo najmä na urnel9ch piesiiach A. Mo yzesa 
Druilä speváčka O. Pl'Och azková je začiatoč n!čka s pek 
nym lyrick9m sopránom a zmys lom pre f rázova nte. Dob
ro sa pocťíva. 

Lné lo bolo u muzov. Tu sa objavill skutoč no dohre 
t ech nicky fundova nl .,traJa m uš ke tieri" s pekným hla· 
sov9m mater iá lom - ka 2dý Iného charakteru. Sú lo 
speváci, ktor í s pievajú s vefkym v~Tazom, citom, s vý
bornou deklamáciou a výslovnosťou. Tiez rozdie l medzi 
prvyml dvoma bol len poldobový a medzi š tvrt)· m (Ko· 
secom) a prvým .(Zá prazným ) jedena pol bodu. Podla 
mojej mienky bolo }al'Oslavovi Kosecovi ublfžen(:. Mys
Hm. ze mal by ť na treťom mieste. )eh o hlas (spieva 
v DJ GT v BanskeJ Bystric i) urobil za dva ro ky obrov 
sk9 Wchntck9 pokro k. Spieva vyrovnane, bez vibr:tllt 
a mu t. ikálne. Ale výrok poroty je rozhodu júci a je r •J t· 
né ~~~ mu podrobi ť. Kosec vynika júco interpt ctoval 1<1· 
nosíkovu ža tvu zo · zbierky Zo s rdca a dal potre bn 9 v} 
raz a j piesňam mladého Igora Dibáka. Dostal s!rc rc·nn 
za najlepšiu Interpretáciu u i. spomínanej SchnP.tdrov.•i 
ľlosne, no chcell sme ho navrhnúť a j na Cenu SHF za 
W~ed.er.He llJEklu mladého slovenského a utora. No pre zá· 

sadný protest zástupcu SHF v porote, sa tak nestalo. 
(Za znllenku stojí, ~e spevácky dozor v banskobystr ickej 
opere má b9valý sólts ta SND Fra n jo llvas tlja.) 

Trnavtiká sťlťa ž bola .,vecou" muzov, lebo v zá ve t•eč· 
nom kole dominova li. Držiler l. mies ta - Vlad islav 
Zápražny je odchovancom bratislavského Konzerva tóriU, 
neskOr úspesne 5tudoval (dva roky ) u prof. jostfovn 
v Sofu. Ma dra ma tic ky bar ytón s vyska mi, a ké u nú~ 
momen tálne u to h to h lasového odboru nemumc. 
\'. Záprúný ziska ! zaslM.enu prvé mte!tto - nie len zo 
vynika jttci, technicky bezva dn9 výkon, a le a j za skve l~ 
výber r epel'loút u . .,Sedeli" m u predovsetkým Schneidra· 
ve ptesne, Schuber tov Kráľ duchov a cyklus sov ietske ho 
autora Ba kvodze ho. Svoj vý kon zavŕsil prednesen!m Ky· 
li ce lesne j od O. Ferenczyho. Počul som uz n i eko ľko 
král te nto cyklus, no Zápra zné ho interpr etácia bolu 
s tr hujúca . 

Druhy na rebríčku bol Ju1·n j Fila s, košický rodák, 
k to rý studuje nn prétzske j AMU kom pozíciu a ako ved· 
ra jsí preci met - spev. Je to vysoko muzikálny, ume· 
lecky tvortvy 111 terpret, uuiverzálny spevák piesilov9 -
ako to uk ú za l pri tnlerpretácll Detskej piesne O. M.í 
chu, alebo Svirldovove j p lesne Robin. Každá sklad lla v 
podan! Jura ja Filasa mala svojský cha ral<ter a s týl. 

Z os ta tných s(Jťaz i acich upozot·nll no seba Pa vel Dvor
ský - pekn ym hlasov901 materiá lom, k to r9 sa is te v 
budúcnos ti ús pesne uplatn!. 

Dr. JANKO BLAHO, národný umekr 

Ota\tntc·t Sr hneiri•OI•f'l .\oÍIO~l' na 1 ó1 '''"'l' " 1111;· , ,, 
- pumallll.!/ tzbe Mtlwlá!;a Srlllleulr,, '/'r•'•"";.,~Ju;. 

Sn!ml~il. \ l.td,, ,.eglnus 

Seminár 
o slovenskej
komornej tvorbe 

V llt)och 20.-21. V l. 1977 U$porwdalu Sf' k :'l 

lwdobne1 oeciy Umenovednehn ústavu SAV pruy 
,enunár k aktutllnym probl~mom sačasne, >louen
'kef hudby - s osobilf(m zameranlm sa na ko· 
mornú tvorbu. Po uiacerycll akcztlcll, oryamzolm· 
ll/ÍCh Zuiiwm v pu.\lerlnom obllobl, uvedomtla sl 
~ei.:cw hudolme; ueay SAV suo;u povinno!>t a p u
trebu prispreľ k ol..-rulw muzikologick!}Ciz probll~!· 
mo11 skúmania a hodnotenia sačasnet slooPn\kP/ 
hudobne/ t vor/nf. Spnmtnané akcte boli lstele uži
/Ol!ne, podnielt/i aktwllu ludí, vyvolali plodní~ rlls
lctme, al e uzltladom na pestrú paletu uýclun.Jr\1-.:n· 
u(jch ,ztlzorou, l!t heleroq~nnosľ ztlujmou j('c/nolli
l'ých prlspeukou, vyústili nakoniec u navza,om uo
'ouan~ rewltóty. Boli vwc kuan/llalívnym úspe
chom, ne}; m~cilom ku kvalitaliunemu posunu too
relickélzo myslenia. Neboli servl.~om, ale an/ oe
leckou konf erenciou. Sanca SAV, ako nafkompP
'entne;!ief ln.Wtúci e zorqanizovat takúto kOn)e
renciu, sa 1Jysky/la skutočne nal!as a t ransf ormo
vala sa vďaka aklwite pracounrkov oddel ema sú
Nz,~nef hud.&y do duoJdtiov~ho stretnutia tých, kl'>rí 
ntl<fÚ nielen soot ntl:or, ale schopno~t pouitt ho 
ku koordinóctt utjchodiskouej platjorm11 uymedzo
vama probl~mu, k prel1lbouaniu uedeckostt, od
lníravm!'u myslična a zahmlen!íCh fo rmultlcii p-i 
úzwhácil. o komponovant, zmpulzoclz k tvorúe, leo· 
relických aspektoch pri hodnotent a pod. 

Nechcem glosovať Jednotlivé pr1speuky - vďaka 
pochopeniu SHF llltl/ú byť v kr t.1tkom čase pub/i· 
kr;vané u z!Jomťi.:u - iba naznal!lt Ich orientá
ciu. Po úoodnom referdte Ladislava Burlasa: " Olo
hfi slovenske; muzikológie u ztlveroch XV. z;azdu 
1\SC a It. Z faulu ZSS'' prutl skupina prlspevko11 
~merovala k základnému vymedzeniu problemnt ·
ky a termtnoioqie, to te nevyhnutným čtnom k 
rJal~'emu /}(lc/anw. Casta sme si zvykli totiž ľui;o. 
vol ne nurá/}(1/ s náwami komomtl hudba , ko· 
mornost , komormí ~l!íl a oznatouall sme nimi ró:
ne pO/l ilY, loaru, l·i sub1ekttvne predstauy, CikO 
na to porlnc>tne pouktlzal Milan Artamčtak v ?rt
·> PI!IIku .,Poetika knmornosu u slooenske/ lwdbe". 
Sémantlf'l.:r• '!Jľesnenre po;mu komornci lwllba mu
'1 prilzliadat na etapy a zmeny lzlstorick~ho a 
.socwloqtckélzo charakteru. To svorne konštatovali 
prrspevky Jrr tho FukaL·a "S~mantika pojmu , o
mor nd hudba" a Pavla Poltlka ,.Komorntl hudba u 
minulosti a dnes". Vladtmlr L~bl sa sústredil r;a 
moment premenq tektonickqch elementov pri vy
lzrcn)ouaflí súl:asnet komorne; hudby u prispeoku 
"7.vukout} idetU sal·usnej komorne j hudby". Jef naj
rlastne;.~ím prefw/Om te sna/za po novej zvukovos
ti, hrmrlicapovane; t:'aslo kŕtovii./Ím pridržtauanim 
sa f ixných (spo/alzliuých} ndstrofových zostav. 
Z lubouoľntJho nar tliJania s termlnom a preústa
uou komornostz u sklaliatelou sa rodia aj neu;as
nentJ a 11epresn~ postrehy pri krzllke a analjze 
sl ovenske; komorne, hudby, ako na to pouktlmla 
Naďa llrl!koud. Mnohokrat unútorntl nezodpoved
nosť skladateľa prt tvorbe, nedostatok hlbsi elto 
analytickdlto skúmania zmysl uplnosti výberu pro
striedkou, úl!tnnosli Ich rozmiestnenia a zjednoco
vania uyl1sll v " komorné" d ieloJ sledu jl1ce Ideu ko
mornosti len vonka j!ikouo ( ntlzuom, obsadentm /. 
Podobné oldzky ptllla Romana Bergera, teho pri• 
speuok "Probl~my prof esionality u komornet tuor
be" printl!ia nielen hlbokú sebareflexiu uvažu/11· 
ceho skladateľa, ale a; vhodn~ a možné met6dy 
pre zexakt nenie te6r ie tvorivých ak tov. 

Dal!iia čast prlspeukou sa venovala konkrétnej 
tvorbe. Najprv Ladislav Burlas u svojom pr tspeuku 
.,KompoutntJ ,:echnl ky u súčasnej slovenskej ko
morneJ hudbe pouktlzal na niektord globtllne ten
dencie, komornú tvorbu poslednfíclz rokou morau
,,kýclz a českých skladateľov 'prezentovali Petr 
Vit a Tan Delzner ( posl edný dokumentoval svo;e 
u!}uody ukóžkaml z mg ptlsu}. Viera Donoual outl 
~a sústredila na inter prettlciu btlsnlckdho textu 
u k omorne; uokúlne; tuorbe, pričom hlavne poukú
:ala na diferencovanosť jednotlivých ftlz uclzope
nia poézie skladateľom, výstižne demonstrujúc soo
te ,PO~trehy na plesni I vana Par tka " Jesennd stá
ao . Ľubomír Chalupka charak terizoval fednotliué 
fo rmové tendencie a u.fíber materitllu u skl adbtlch 
sl ovenských autorov pre sól oud husl e. I gor Vajda 
sa sústredil na pozoruhodn~ strdnky nouStclz Sty
roch komornt}ch opier (Sal va: Margita a Besná, 
Reneš: Skamenený, Hatr ík: Adamove deti, Dibtlk: 
Svietnik}. 

_Atmo~féra počas obidvoch rokouacfch dnl, potet
ll !f ztlu1em skladatelou, okruh diskutovaných prob
lémov a nakoniec velmi podnetnd round table 
ukelzalo chut, akt ivit u a schopnost vyjadroval sa 
lc ak tualnym probl émom - zďaleka neuzauretý"IL 
len u obl asti k omornej hudby, ale uyplýva;úcrch 
z 11uah o net, o 1e1 charaktere, schopnosti bljt 
angažovanou a komuntkattunou bez toho, aby strá 
cala zo suote/ prof esionality. Sponttlnnost a ocho
ta dospieť uztítomnou vý menou ntlzorou k ur~lté
mu spoločndmu východisku, i napriek prtncipidl
nosti a uyhrotenos/l ;ednotliuých stanovísk, vzd· 
tomn~ re!ipektovanze a úcta tuorlll jeden z pllže· 
rov z!nysl uplnostl takýchto podu jatt. Ochota pri
tomnyclz skladateľov opustiť ulitu nedotknuteľnl!ch 
a l ahosta;n!íclz ueli l!ln, chtlpat ,' al e a; krl/izo11nt 
posto; muzlkol ógou ku skladateľom, zdu;em o ich 
:vorbu l uvedomenie sl ulastnzích rezerv - ten 
cilel ný .,nedostatok vedy v i i vote a Uuot~ vo ve· 
rfe" fM. Adamčzak} bol jedným z pr iaznzutjch vtí
-.ledkov semintlra, vedúce/zo aj ku konkrdtnym úio
lzdm hudobne; sekcie ústavu SAV do budúcnosti. 
·11e sa skry!italizouali do viacerých aktutllnych 
IJodou: zostavenie spoloi.'ných téz, btbllograita ko
mornef lzud/Jy za posledn!ích desa( rokou, priprrwa 
uravrdelnýclz koncer tnqch cykl ov u fl/Se s refe· 
•·at om a dtskusi ou, part lcípdcia na protekte l iU· 

t/olmet l).tíc lzouy t priprava ďa/Sieho semlntlra. Roz. 
-.ah splizania týchto " ztluäzk ou" uktl!te, ~~ nelml se
mlntlr o J..:omornet lzudbe na sk l onku ;úna len duoj
dt!ovou uL·enou dišputou na akademtcket ptide, ale 
nakol ko tvoril a1 progrestuny spolo~ensko-kultl1r

ny čln. ĽUBOMIR CHALUPKA 



GUSTÄV PAPP 

Schumannova súťaž 
v Zwickau l. 

Na VIl. medzluárotlnej speváckej súťaži Ro· 
berte Schumanna sa zúcastntlo zo 44 príhi<í5e 
ných - 38 spevAkov z 12 štátov. Zastúpené bo 
l l všetky hlasové odbory, m imori adne vysokú 
bola účasf tenoristov ( 9 ). BoJ som členom po 
roly, v ktorej mi mo clomlíclch porotcov [6 ! 
l •oll po jednom zústupcovia z BĽR CSSH NS H. 
MĽR , PĽR a ZSSR. Celkove sa ko~štatov~lo ZP 
úroveil súťaže bola ovel'a v yššia ako v r~ku 
1974. Mlad! spevCicl - nielen z NDR, alo aj 1 

ostatných štCitov - sa vel'mi čestne vyporladdlt 
s vokúlnym dielom R. Schumunna. S úťuz IJoJ;J 
Vo)fnn nliročn6, lliljlllči vďaka povuwým shlad 
h~m. V trojkolovom súpel'fmi museli l>P ;vacl 
p~·~dniesť (ohrem povinných !>kludlebj dtel a 
S\! ~nsných skladlltnfov z NDR, jednu pw sou 
sucasného skludo tera v orlginl:\li, jednu v rod · 
nej reči a 7 picsn f od určených svetových shla· 
da te rov ( Bee thovena, Schuberta, Brahmsa, Wol · 
fu. Mendelssohnu-Borlholdyho, Dvorlik<t , Mu· 
sorgského a Cajkovského ). Medzi povinné pios
nt~ bola zaraden(t aj skladba r odilka z. lwlc· 
kau - jtirgena Golla. Cudzinci sú oprotl do· 
rnáclm SLífažlacltn v urcltej nevýhode, lebo 
musia Schumannove plesne predniesť v ongi
náli, pričom su vyžaduje bezchybné ovl(ldauie 
nemeckého lextu. Trebu však konštutovn ť, zo 
aj po ja:r.ykovoj slrliuko sa zalu·nntl!ni Jn tor· 
p ret! ztlokonallll. V hudúcuosti hudc v~ak t r e· 
b11 lep~ie preniknú ť liu poézie SehumanJIOVých 
ptesnf (ako to povedal sám skllldotcr: 
" ... vniknutie du hlbokého procesu núšJto du
ievného života" . J 

ľorota malo dost ťo žkú ulohu v tom ?.lll y!>l fl, 
ze až no mckolko j11 snyc11 favoritov hol verm1 
početný pr10mcr, a léik sa ťažko vybc l'Ull po
stupujúci do dal1llch kôl. Na zvýšenie u rovno 
sútaže prispeli sturostl lvo vybL'élnf kandiliall z 
jednotllv9ch krujln. Znlíme je velmi prlsne 
meradlo pro ttčasttt fl<ov zo ZSSR. Ako prJvednl 
25-roCný tenorista :l Alma·Aly, v KHZUšskej SSH 
sa z 15 vybraných k~:~ndlclátov dostal nH sú
ťaž Ibn on jcdlnýl Ale to bola ozaj kvalllal 
(Podohne oko tenori stu z Leningradu.) Pr1sny 
je výbc t· spevákov nu medzinárodné sllťazc 
aj v NDR. Pri ministerstve kultúry je zriadená 
stálu porota pre vyhladávania nadan ých aiJ.>ol
v entov·spevákov. Kandidáti sú systematicky ve
deni cez mnohé domáce etapy k mcdzlnarod· 
u ým sú ťaži.am. Každ9 rok sa podrobujú vylu· 
čovaclrn kolám v Llpslw, ako aj ďalšiemu prod· 
spievani u vo Weimare. Poro ta urči, čl sa ten
ktor9 spevák hod! pre súťaž. Každý prlemeruý 
sólista ma moznosť dvakrat predsplevať. Os\'etl· 

čen( a vybran! ~pevtrl ebsolvujl1 pred stltažou 
týždenný kurz u urUmtsho vysolwskolského pro
fesora a potom dva verejné koncerty za prl· 
lomnostl porotcov v p ubliku. V NDR naJnovsle 
navrhujO )1llaClé talenty za hospltantov na In· 
terpretačné sútaZe. O tejto systematickej 1:1 ná· 
ro~ncj výchove soclt~l i stíckých štiitov sa 11eľmi 
pochvalne o s obdivom vyslovil člen poroty 
z NSR. S poľutovt~nlm konšla tova I, že u mcb 
je pestova nie plesni cttel'ne na ústupe. l z toh· 
to hľadiska vysoko hodnotil Schumannovu sú· 
ťaž. 

V predvečer podujutil! bolo slávnostné pred 
stavenie jedinej opery R. Sch umannn "Cenove· 
vu". Bola to pre mnohých z JH!s ozaj jedmeč· 
ntl pr(]užltusť. vidieť juvlskovu podobu to1. to 
cllelo, a to v renovovanom <l lvud le •uesta 
Zwícknu. 

Z CSSR sa na súťaží zttčastnlli l\'aja poslu 
rháč t AMU v l't'lthe: Jana M1•ázová, )ana Levitu· 
vá u j aroslav Mré:l:ek . Vt!fk ým úst)echom pre 
česko<; I O VI!Il!.kt'l Vt)ki\lne ument<' jo 3. cena )a
ny Mt•ázovllj z t nerly pro l. K. Bermuna . llo la 
najmltH!soot \io .tslnfl:kou a v J ~"j ZJvote to i: o· 
In prvo ~;tíť11z. )UJ výkon bol nuoZIJ1 Jnlmorlad 
n y it vo Vi;f'lh yc:lt troch kolllc:h velmi vyrov· 
nun ý. ZlskanJO 3. ceny v sthwj medzinárodne: 
konkuroncll holo plne zaslúžené. 
Súťaž sa tešila veľkej pozornosti poslucbá· 

čov, ba dochádzali na ilu záujemci z blt :!ke· 
ho ! ď<ileklilw okolw. Pre mim osobne znil· 
nwnAla mo:.Yno~C ziveJ v9nwny poznatkov o p;·á· 
c l so spevákmi v rôznych krajinách, ako aj 
prlležltost počuť sľubné spevácke talenty veľký 
zisk. 

Súťaž bola ukončená koncertom vltazov, ::.pe· 
vlíkov i klnvll'l~tov. Vltazml spcvllckej časti sú· 
ťuže s il staJ! v kategórii žien: l. Cfln ll - Edith 
Wien ·ová, !>Opran, Kanada; 2. conA - Mary 
Ann llal'tuvá, lllPZZosop!'ún, U~i\; 3. cena -
Jana Mrá:tová, me:lzosoprlín, (;~~R; 4. cena -
Rosemarie Benne1·tová, 111ezzosoprán, NDR; 5. 
cena - l !udmila Popivanová, soprán, BĽH; 
U. cena - Tuako Yamashi ruvá, suprlin, jnpon· 
l:>ko. U mutov ?.fl:>klll l. cetw - HurJs Mure5kin, 
IBnor, Z~~R; 2. ClliHl - Allbek 0ni5ev, teno r, 
7.SSH; :i. cena - Christoph JWsel , tnnor, NDR; 
4. cenn - Miohael Rabsilber, Imrytón, NDR ; 
5. cena - Tnkarnichi Teshima, l<lnor, jllponsko 
11 6. cnna - JUrgen Kurth, lwrytôn, NDK 

Budúcu Schu mannova súťaž !Judo v r. 1!llll. 
Bolo by dohrli, koby sn aj zo Slovunsku vyslali 
mludl spuvCici na tolo význumnó tlod u jatlu a 
dokumentovali v zahranič! úspech y nai:e j vo· 
kálnej skoly, potvrdené už na viacerých domlí
clch súťažiach. Kaidá účas( na podohnej ahcil 
- odhliadnuc od Jej v9sledkov - znamená 
tlôleZitý krok vo v9vojl spavako. Umelecká 
práca nie ju miestom vhodným pre ustrnutie, 
ale cestou, po ktorej sa má kráčať stalo dalej. 

(V budúcom člsl e Pl'inesleme 2. časf re
ferátu o Schumannovej s11ťaži. Bude sa za
oberať výsledkami klavirlstického zápole
nia.) 

Záverečné akordy opernej sezóny liene bohatého Sándora Palcsó· 
ho (Mime ). 

v Rutlapestl boli ozaj tmpozant 
n 9m vyvrcholenfm - najmii čO 
sa týka hosťovan ia zahranič· 
ných spevúkov. Plejádu hosl1 
uviedol za čiatkom jún11 1. r. tu· 
Jiuusky Radames a Manrico 
Giorgia Casollato Lam berliho. 
l'otont J)us)edova)n Nodčžd~ 
Kniplová z !'rohy, Vagan Mjr3· 
kian z Moskvy, J<rys tyna Szus· 
tck·Rudkowa z Varšavy, ohno · 
vont't Turnnoot ci Jrlgoval Ken 
li!'ro Kohajatl ... Ale stredo· 
bor: nm pozornosti sa s ili la r f!· 
t'Hz prodstavRnl, na k lor9l' ll 
uv· rl ll komplolml tAlt' l'tlôglu 
HH IHJrdu Wllji! fl !'t'R Prsteň Ni· 
ltr'''"l!',OV H ďA leJ - dvo vy
s·• '·•tilt miRdéhu Spaniela Jo
sr- t 'onét·asa. Wugnet·ov Rtng, 
z h torelto som bo l prllomný 
n11 11 11lkýre o no Sle~ft·ledovl, 
111 ,, v seho 1 lu p rftu21Jvosť, žu 
v::. '<•hh lt'Otlt W()tltnov stvár
n i 'i'hco Adam, b'rl cku vo Vul 
hyre Annolist~o Burmeistr ová, 
H. o n llt ldu a Slu~lrledll v 
~ oku bohov Ludmlla Dvoi'á· 
k u Herbert Becker. 

tri počúvanf nekonečných 

m " "' Wčlaceho sa Wotana 
s0 111 v spomlmikach porovnával 
vykony a koncepcie dvoch 
unw lcov, ktorJ dnes predstavu
Jú ~ptčky tejto úlohy na sveto
vých opewých scénach. je J!:l· 
dln•·čným zá~iltkom vidiet v 
prtPbehu jedného roka na tej 
b, tP.j *ICéne Donalda Mclntyreha 
(vl lit) a jší a toh toročný Wolan 
v Bayreuthe ) a Thea Adama, 
J<torých v ýkon predstavuje tú 
nu :vyšili u Interpretačnú úroveJ), 
prl r. om chara)ttcrovo kreujú 
llntPlt:i svoje postavy dlametrál
nP. odlišne. Majestátna posta va 
M•·Intyreho je fascinujúca sa· 
JnR osebe. Patrf ku nej ob ;emný 
tmRvý bas ba ry tOn, čim !oho 
liloha dostáva znaky germán 
sk e1 my tológ ie. A táto "božsk á 
prHSt la " je zlikl~;~dnou farbou . 
l eitmotfvom lnterpretlície, z kto· 
rej pelom plasticky vyniknú ly· 
rlc kfl č rt y Wotanovho charakte· 
ru Na jed nej strane je tedn 
nekonečné z úľa l stvo a vu lka · 
nl r- 1< 9 výbuch otl·usného monn 
lógu "Gôlll!l'tlOihl EndlosQr 
Grimm .. • " a mt drultoj stt·a 
ne zaznieva nežné, bolestné lu 
čenle s Brtinnhlldou : Leb'woh ! 
du ktihnes herrltches Klnd .. " 

Oproti t9mto velk9m "al 
fresco" plochám s Ožasne ši 
rokou citovou i.IUllO\l sto Jl ly· 

rieko-epick ý, n a pohyby úl:>pOr· 
n ý svet minuciózneho TIJ\Jét 
Adantct, ktorý chápe Wotanu 
predovšetkým ako človeko a ne
timíenln smutnélio otcn. Pot u! 
som Aduma v l e}to úloho ut 
pred closaťroč ím, kedy Nem clo.;
ká stt\lllft opAre z Bel'linll hos· 
ťovnl11 v Bud11pesti. V prtobehu 
uplynulých rokov sa zak ladu(: 
lurJPnl c f(l t'f'bneJ palety Wola · 
uovllo c h<~rokteru sotva zmeni 
Io, no pribudli polohv IJo.l:~ ké llo 
kľudu 11 ntlljHstátnostt , ako ol 
odtiene trpko::.li nad slrul cný· 

/u11e C.:arr~ras 

ml túžbami a snami, ktoré on 
- hln vn9 boh Walhally - bol 
nútený obetovať zákonu. 

Pútnlk - Wotan v Stegfrle· 
dovi JB logickým pokračovanlm 
predchádzajúcej koncepcie. Nn· 
n11esto rezignujúceho boha ste· 
Iasi'luje T. Adam ľudskéilo, mť1d · 
r eho, vtipného a priam bezsta 
I'Ostného svetobežnlka, ktorý 
vie, zo Sieg (r! ed sa už bllzl zv 
budl( Brti t~nhlldu . Pocus l . f'~ly 
putovania vytvát•a T. Actnm 
mno:Gs tvo výrazových odtteiJov 
S úplne m ým hlasom vtlpku jf' 
s Mlmem, s Iným pošle Erdu m1 
večný spánok, aby s t•ado,tou 
spieva l SIAg ľrletlovl : "Zlo It 11111 
1ch knnn dieli nlc iJt ilallon . " 

Vo vyruzo kulli vovnnu ŕ'rll'k" 
Annellcse Bu r meíst1·ove1 nP.nllt 
la dostatočné napl!t\e t1 !Jol.• 
nučrtnuta skl'lr rutinou Z ve l 
mt clobrej ú rovne ciom.1• ;, l 
o't( tnkujl'll ll h l rr. Im ZVI<ii l vv 
.:tlvll111uť lli t c ilurakterovó od 

Na scéne Erkclovho dtvad id 
som v idel Don(! Cat·Josa v nd· 
~luclovonl z roku 1969. je to 
j edna z najkt·ajs lch Insceniíci! 
na tejto sctlna o mú lLí vzác
nosť, ze oproti boino lirane1 
Wor fe lovP. j úpruve tu uvddzajú 
Vordtm preprarovfln ít po~ lecl nú 
fl utentirkú verziu, z ktorej ch ý
hfl predohra n11 zamku vo Fon · 
tauwhlenu a Cu1·los nn kon l.t 
J1CZO JTiterll, no JO zachránen·;· 
SVO JÍlll Sli!J'ym otcom - KHI'O 
lom V. Celkov/l Rlrnosf(n·a pred 
sl rJVPJJllt , v ktorom Stefáuio 
Moldoviínuvá ~ pi oval 11 1\ li hr.tu 
~ Vulois, Kolos ~ovóts F•llpQ ll. 
Gyiirgy M1•l is markiz.t Po!>U 11 

Ferenc Sza lma hiRvn(Jho ltlkvi 
zf lorR, bo)a umocnená t~•m. i t• 
titulnú postAvu spieval Josfl 
Carréras 11 prlncowu Ehull Pen 
ku Di lova zo Sofi e. 

Meno j osého Cu l' l't'l t'H SU SOlil 
prvýkrát vl clo l v jodnoJ vieden 
skej krillko z roku 1974, keď 
mladý, vtedy 27- t·ocný touor lsta 
debutoval na scéno Statnej o·pe· 
ry v úlohe vojvodu v Rigoletto 
vi. Debut bo l ale nešťa stný, l e 
bo mu nevyšli viaceré v9~ky, a 
tak na konci predstavenia sa 
ani neobjavil pred oponou, ocl · 
rieko l ďalšie vystllpcnla a rých· 
Je opustil Vlecle,.í. Asi pred ro· 
k om sa objavila jeho prvá pro· 
fílová plalJia, ktorú som počul 
a na základe ktorej ho povazu· 
je zahraničná kritika za korun· 
ného princa po Giuseppe dl Ste· 
fanovl. Moje osobné stretnutie 
s nim a umelecký dojem bol 
ve!ml priaznivý. Part Carlosa 
je skôr nevďačný - ved sple 
va iba jedno stručné Rl'JOso a 
potom už Iba samé duetá, ter 
cety a en sembly. Typický sp iu· 
to tenor Spaniela Carré t•usa je 
skutočne nádherný. Ma silu 
lflsk - miestami s nády1 hom 
jf'mno fors!rovllných výsek -
Jlt' ttom ná cl horné, s citom s plc 
vané plan11 a pt•votrledno fró 
zr.vonic . Celá krollc:ln ma HlJno 
~ fP.ru , noz lomntl v!l seit , a ta l< 
Jrolto postava nj vo výzore jP 
~ym pnllckynt n v lnt·yhodným 
purlt·P. totn Jn ľuttla. l'c>nkn Dlln 
V;j nopn l t'f tlo tnj kvH IIIAt fvnr,· 
1 ri f'dy al,n je j ltosťu j 1íd piir l 
n•·r , lioc l sptcvn pPdun t ll r 11 ho 
t'Pktne, no z lo:i ltlímu profi l •• po 
~tav y, ktor ý tak nezabudnuter 
'1• kreovrdu Gruro Bumhryovt 
lu In 1 ha obr~ &y 

]OZE.F VAKGA 

Zo zahraničia 

Liliana Sukisová ako Oaph
ne a Peter Schreier v úlohe 
Leukipposa v novej inscemícl i 
opery Daphne ud Rlchal·da 
Straussa, s ktot'llU 111. júlu t. t'. 
utvorili mnícltuvský festival. 
Dielo hudobne nailtudovu l WuH· 
gong Sawalísch, sr;énu u ko:~ tý· 
my nav1·hoJ Filippo Sanjst. 

Ona 29. júna sku1tl:il 1111 v Lr!· 
nin~rlldl'! festival hudby a tm
letu Biele noci. Pul:a~> deviatich 
du{ sa v programe festivalu vy
striedalo v yiie 1000 umelcov, 
medzi nimi mnoho zahranič· 
ných hosti. Koncet•ty a p1•edsta· 
vonia nav~Uvilo 15 000 turistov 
zo vlletkých kontinentov. 

Dil•igent a skladateľ Pierre 
Dnulez ukončil svoju činnost 
léfdirigenta Newyorských fil 
harmonikov sl ávnostným kon· 
certom, na ktorom uviedol Ber· 
liozove Faustovo pt•ck llatle. Po· 
~as svojej S-ročnej l:lnnostl v 
tomto Ol'l!hestri nailtudoval viac 
uel! 100 autorov, m edzi k torými 
bolo mnoho amerických sklu
datefov. Boulez sa vracia do 
Parlža, nemieni v§ak zanechať 
pohostinské dirigentské vystú· 
penia. V najbližšej dobe plánu
je lnitrumentáciu IH. dejstva 
Bergovej Lul u. 

Popul árny francúzsky spevák 
lians6nov Charles AznavOUI' bf'l 
odsftdený vo FrancftzNku za de· 
vlzové priestupky k pokute je
den a [JOl milióna [ r·ankuv. 
Aznavour žiju momentál ne vu 
Svajciarsku. 

!;vujčiat·sky sklada ter Wnllhnr 
Gciser sa dozil usemde~>latin . 
Pr~Jsl ávll sR ako znalor: Rocha 
o vu viacerých svojit:h skliid · 
blh: h vyr.héd:r.a l z mulivov voJ'. 
kých pulyfoníkuv. 

Sviotnslav Richter bodo mu l 
v soptP.mbri t. t'. st:hnhP.t'tnv«ký 
t•er.ilá l v r.ondý ne. Toto podu
jatin má pred?.nantrmať blížiari 
"n Jubi le jný t•ok ~kl'ldnleľn . 

Najunväie nlthrtí vky vin@ · 
rý1:h znlímych em·6pskyt; h k la· 
vil'istov vo Fr am:úzsku a NS R 
poukazujú na zvýltený zéujono 
n F. Couperina. 

V Taliansku slávi úspechy 
Belliniho opera Zaira. Dnpusiol 
nebola vydaná tlačou. Poskytu 
je obraz o módnom hudohnum 
vývoji v opernom žánri na za
l!iatku 1!1. storo~ia. 

jesenný 1esllval v An glicku 
sa bude venovať najmä tvorbo 
Brillenn a Schubnrta. 

V júni host'ovola viedenská 
Státna opera v Teatro Colono 
vo Flnrencii. Na programe bo
la Straussova Salome (titulnú 
úlohu spie~a lu americká sopra
nistka Gwiueth Jonesová, dit·i
goval Zn !Jiu J'.tHhla l. Ariadna •1 a 
Naxc od R. St l'llussa a úklady 
a l áska url Guttrricda von Eine
ma. 

Do 26. ungustu l. J'. f rl va me
siaco l putJ'Vá Carinthjsr.her 
Sommer Tuhlo ruku zahrňuje 
60 akcii. 

Takmt•r• uchl'•Jnn upct•a G. Bi· 
zcto I ,ovr:i ponti mala ťispoch 

v Ci'ati. Dopunwltlu k tomu at 
mctlzinarudné obsadenie hluv· 
ných post t\v. Oficlúlua kl'ilika 
označila ll(loru " ... za dielu, 
!<turf! naplsal ,11énius". 

Pof as Wiener f'estwoche 
uviedla mnichuv'!l<ti opera tak
mer zobudnuhí dlolo ll. Put•cel· 
la - Kraľnvná vil. 'Táto halot
npeJ•n llílSifldkom nevhodných 
lllSI111110~11ýfliJ JlOSlliJWV, ktoré 
KU snažili 11 model'llizlir:iu, pt·o· 
padla u ohecenstvo. ai kri tiky. 

Sllv ict~kll tla~uvá agen túra 
TASS uvr•r11jniln tr.xt hymn y 
ZSSR, kllu·ý schválíht dňa 27. 
mája t. r. I'J'P.z!dium Najvy~šic
ho sovietu. Autormi textu sú 
Sergej Michalkov n Gal'Oid E l · 
Rcgistan. Textovú a hudobnťi 
ftpravu št átnej hymny ZSSR 
sr:hváliln 24. V. l. r. plenárnc 
z11.sadnu tio ú V KSSZ. 

Gisela Mayová - nemecká 
šansonie1·ka a hereeka vydala 
svoje pamäti s názvom " Vlast
nými očami - stretnutia a do i· 
my". 

Heinrich Husmann vydal nu
vý úvod do hudobnoj vedy, kde 
sa pokúila o model'n ú systemn· 
t iku. Recenzenti v~ak koniita
tujú, že kniha nepriniesla mo
derné predstavy o tejto disci
pllne. 

Sortjská Nnr udntí opcrfl 
uviedln ln~conlidu upet•y rJen~ft 
Jnníu:ko j uj I.I!ISIIII'kyna - 11o1d 
n<i:r.vum jtwúla. No snlmkc ~l · 
rlilne :i'.dl'llvka Godijeva aku Sto· 
vu a Bujku Kusuvu v úlohe 
Kostninfčky. 

Vo Veľkom divadle v Moskve 
mala mimoJ•iadny ohlas premil.\· 
t'a opery Mŕtve duše od Rn· 
diona Sčedrina. Publikum 50 
minút vytliesknvalo umelcov o 
autora t ejto gogorovskej ope1'· 
•lej adaptácie. 

Svajčlarsky národný hrdinb Wilhelm Teli vstúpi v musicalo· 
vej podobe na javisko. Dňa 31. júla t. r. bola v ziirišskom di· 
vedie premiéra nového mnsicn lu, v ktorom Wilhelma Tella 
ht•al a spieval Toni Vescoli [vr a vo) o jeho proti vn l ka Land· 
vog ta Gesslera predstavoval Al ex is Korner (vpravo) . 



jubilanti 
Dfía 10. júna t. r. oslávila 

v,tíznamn~ životn~ Jubileum 
čl~nka učitelsk~ho kalekttvu 
ĽšU v Nitre - Alica Saubere
rová-Nitrayová. Jej doterajšia 
hudobno-pedagogickd, ale i 
koncertná činnost si zasluhuje 
pri tetto prtle!tttosti aspm1 
stručnt1 rekapituláciu, pretože 
jubilantka patr! k uznávaným 
klavlrnym pedagógom a kon
certným umelcom - tnterpré
tom prevažne diel súčasnýcll 
slovenskýc/l autorov. Svojou 
čl1mostou významne prispela do 
kullúrnel!o diania na svoJmn 
pósobis/Cu, ale jef meno Je md
me l z l!uclobnycl! relácll Cs. 
rozlzlasu cz televízie. 

Allea Saubm•erová-Nltl'ayovd 
patrila k IW/úspefmej!>im !tla· 
kom prof. Anny Kafendovej, 
ktorú si nesmieme vážila a 
nikdy nepoclzybovala o spráu
nosti teJ pedagogicko-umelec
kých ndzorov. Ovplyvnená svo
Jou uclleľkou, s ktorou i po 
skoncenl stúdia nepretržite 
zostávala v priateľskom a ume
leckom kontakte, nastudovala 
desiatky l.:laul myclz skladieb, 
ktoré predviedla pri llctjrôznej
šielt prlle!t itosLiacll. 

V úlohe uUteľky /zry na Ida
víri pósoiJila na ĽŠU u Nitre 
act r. 1957. Sem !la vrátila po 
3-rocnom pô!!obenl na Pedago
gícke; skole, keťl [JI'edt!ÍIIl f)Ô· 
so/Jila na Mestskej lwclolml'f 
skole {Ili Od r. 1944 ). fJOd /Ci 
vedenlm vyrástlo niekoľko ge
nerácií mladýclz lzudobnikov. 
S pomeiíme aspo fz /!Jldobného 
skl adalel'a f ozefa Malovca, /lu
dobnú krilicku lllelu Cárska a 
viacero hudobných peda!J.ógou. 
Počas svo!lw ptJsobenia ĽSU bo
la dlhoročnou vedúcou klavir
nel!o oddel enia. Svoje vedomos. 
ti a umeleck~ kvality uyuztva- , 
Za ako členka rôznych odbor
ných porôt a ako aktlvna člen· 
ka Socialistickef akad~mia, 
cestou ktoraf odpredndSala nie
koľko metodických Mm z kla
vlrnet hry pre učileľou kurzov 
hudobne/ výchovy pri osveto
vých zariadeniach a pre učite
ľov ĽšU. Za zásl užnú kullúrnu 
a pedagogickt1 činnost obdrža
la v r. 1968 čestné uznanie KNV 
- odboru školstva 11Za obetavú 
prácu na úseku školstva a kul· 
túry'·. 

Ako ucttelka i korepelllorka 
neraz InSpirovala žiakov 

nsu k vynikaJúcim výkonom 
na koncertoch a. stíľatiach. Za· 
necl!áva za sebou kullúrne vý· 

znamnú, svedomi/ú a veľmi zod
povedne prevádzanú lwclobno
pedagogickú cinnosť. Kolekliu 
pracovníkov ĽšU liUcle neraz 
spomínať ;et muzikantský entu
ziazmus, iniciatívu, ochotu a 
nezi!itnú spoluprácu. 

Alica Saubererouá-Nttrayova 
koncertnú cinnosť zacala ui aku 
poslucháef..:a konzeruaturía u 
13ralislovc, kedy mter pret oval o 
äicla li. Sucltoiza, F. Kafendu, 
f. Cikkera, 1'. FraSu a ďalSie/z. 
V nejednom prípade bola pr
vuu ldcwiri!!tkou, ktora i>tuclo
vala diela ~loven~;k_tjch auturuv 
eiile z rukopisn/JIIo zäz nwnu. 
Ntís leclky uanenw rúk potas 
vo;ny na cllh!iie obdobie pre
rusili tel úspesn_lj vslllp 11a kon
cert ne póclitJ.. Len pevná vôl a, 
psychicka sila, osobná disciplt
na a životný optimizmus umož
nili menovanet postupne obno
vovať a skualilliouať svo ju tech
nickú a umeleckú úrove1l. Od 
suofich Studentskýclz čias - aZ 
podnes - úspešne predviedla 
mnoM klavlrne skladby v sólo· 
vom podani, al e i s orchestrom 
SF, SOCR a SF Košice. Viac· 
krát vystupovala v rtJ.mci nit
rianskych koncertných podufa· 
ll , v Ko!iiciaclz, Prefioue, Ostra
ve a i. 

V súčasne; dobe nahrala pre 
Cs. rozhlas v Bratislave vsetky 
skladby pre klavlr B. Urbanca, 
skladby f . Malovca a v nedtJ.v
net minulosti l diela f. Rosin· 
sk~ho. K posledným úspechom 
na poll koncertne 1 činnosti pat· 
rl tel vystúpenie u meste Baal
zen - v NDR, u d1!och 19.-21. 
aprlla 1977, ktortJ sa uskutoč
nilo na pozvanie Kruhu lu ticko
srbských skladateľov a divacllo 

Mostecká 
skladateľská súfaž 
na m u~shé zbory a úpravy !udovyc h plesu! pre mužský 
zbor 

- 3. rocnik-

Okres•rý r1 á1•odný výbOl' v Moste, 
Oblastný k lu b bon lkov v !lfoste u 
Spevár.ke zdr uzcnie sevcl·occských ulllteľov pri OKH 
v Moste 

vypi s ujú 

pri llrílež ilos ti 30. výrocia Víťa:tného febmára a 55. vy
ročía založenia PSSU 
3. ročnik Mostcckej skladateľskej súťaže v týchto kate· 

góriách: 
kutegória A - na muzské zbory, 

v Bautzene { Budy§fn }. Tu v 
r<1mci Bautzener Sínfoniekon
zerte 1976/77 s úspechom pred
viPdla "Koncert pre klaulr a 
orchester" Bart olomeJa Urban
ca. 

p,., rekapitulácii umeleckPJ 
cinnosti JUbilantky tre/Ja tieZ 
uvies! skutocnost , ie patrz k 
spol uzakladateľom a pruym t!le
nom Speváckeho zboru nilrian
skyclz ucttefov. Viac ako 10 ro
kov s nim k orepetovala a úL·in
ne vpl!ívala na umelecký rast 
a zdokonaľovanie tu/wto voktil
'telzo amatérske/zo telesa. ZtJ.
~·Luzna umelecká t:tnnosť Alice 
Saubererovet·Nitrayove, bola 
vyhodnotená. l Zvélzom slov. 
skladateľov u rtJ.mcl Cs. lwdob
net iatuy k 30~ IJ!ÍľOciu OSlObO· 
denta Cssu. 

t;;VA KUl:EHOVi\ 

*** 
Dita 28. túla 1977 sa v zdra

vi doiíla u_ljznamného iwotll6· 
ho Jubilea koncertná a operná 
spevácka a pedagóg !!6l ouého 
spevtt Mal'/a Rata{ouá-Schimplo
vá, rodácka z IJendtok nad Ti
zerou. Po maturite 1za klasic
kom gymnáziu v Prahe sa zapi
sala na Prírodovecleckú fakuLtu 
Karlove{ univerzity a súcasne 
!itudouala uj na Vysoke/ skole 
l>edagogickej. Vi ako !>tudentka 
yymnázia a/Jsuluuvala zák/Uily 
:.ólového spevu u wof. J. Mu· 
so pu sla. Po maturite [súbežne 
so stúdíom na prlrodovedeckeJ 
a pedagogicke; fa kul leJ, mw
!itevuje Státne konzerual6rium 
lzudby v l 'ralte, kde sa stáva 
iwčkou prof. egona lluchsa. l'o
!ill!d!l_lÍ 1'Uk !i/údia na konzer 
vatóriu začala vyučouať ako 
hlasovtí pedagóg a asistovať na 
hodinách I::. Fuchsa. Na k o!l
zervatórw absolvuje oclbor kOH· 
certný a operný spev. 

Nafvilcšou túžbou mladeJ ab
solventky bolo slať sa výkon· 
nou profesionálnou speváckou. 
Táto jej túžba bola podporova
ná profesormi konzervatória 
f E. Fucl1s, P. Dédecek, Ing. L-'. 
Pu;man, f. B. Foerster}, ktor! 
spoznali u mlade; adeptky he
recký talent, vsestranna hudob
nosť, v_rjrazovosť mladodrama
lick~ho soprtJ.nu, výbornú pa
mät a predov!ietkým prirodze· 
ný umelecký prejav. U!t počas 
fitt1dla na konzervatóriu to do· 
ktJ.zala naštudovantm duaneis
lich kompletných sopránových 
úloh. , 

Prvým pôsobiskom M. Rata;o
vef-Scltimplovej po skončen! 
stúdia /Jola výskumná skola pre 
u!Jsoluanlov Peclaqogickeí fakul
t y u Pra/ie, neskor vyutu;e spuv 

no Iluclobne} .~kola v Pra/le· 
Nuslirwlz. V roku 1Y3!i so vydo· 
la za slovenského dirigenta 
Kamela Sclzimpla a odvtedy pô
sobi u Bratislave. V r okoc/z 
1935-1940 rícinkovala ako host 
v opere SN/J u Bratislave a v 
Kosiciach f Nigoletto, /l usa/ka, 
Carmen, Talianka v Alžiri, Par
sifal, Don fuan}. Kritika vy
ulvilzovala jef spevtJ.cku a /te
reck/1 pohot ovosť, priJemný hlas 
a hudobnosť. 

Súcasne vystupovala v Cs. 
ru <.hlasc, kde !IO s[Jrwvodom ur· 
c lwstra, či klavlra zoz!lamovalu 
posluchdOou so slovenskou, čes
kou, ale a; svetovou piesiwvou 
a opemou tuorbou a mnollé 
skladby premiérova/a. (Odspte· 
vala vyse SO premiéruvýclz kon. 
ccrtou, nehovoriac o mnoistue 
reprízových predvedení.} 

lloci hlavný záu;em M. N.a
tajovej -Schimplouej sa sústre· 
ďoval na opernú a koncerlnú 
cinnosľ, od ml ados li sa u ne l 
prejauuval zdujem o pedagoglc· 
kú prácu, zameranú preclovset · 
kým na pedagogicko-metodicky 
výskum ltlasu, na výclzovu cllva
delnýcl!, a; koncertných spevá
kov. U!t v tomto teJ pedagogic· 
kom zamerani sa prejavila crla 
vedecko-výskumne; práce. Mali 
na to vplyv i kontakty so špe
cialistami z oblasti foniatrie 
{ Seenum, Sedldček, Sovdk, 
atď. }. V te;to svojef cinnosti 
vel'kú pozornosť venovala ná
prave chybných hlasov. Preto 
prijala pozvanie vedúceho Ka
tedry hudobnej výchovy na Vy
soke; !§kole pedagoglcke; v Bra
tislave, prof. Eugena Sucho1~a 
a stala sa Clenkou katedry (V 
r. 1950 }, ako hlasový pedagóg. 
V r. 1959 [po splynutl Katedry 
lwclobne; výchovy V SP s Ka
l ed ro u hudobne 1 vedy f liU K J, 
pokracovala IJ práci ako oclbor-

M astst~nka na Katedl'• 1tu
dobnef vedy a vfíchovy FFUK. 

Pocas svo;tw · p6sobenza na 
Kateclre lzudobnet vedy a vý· 
chovy M Rata;ouá-Scl!lmplová 
vychovala ueľkfí počet hudo/J
nýclz pedagógov, z ktorýc/1 ~a 
mnol!l uplatnili a; ako pro/e· 
siondlní speváci, in1 ako vedticl 
speveickych súborov s dobrou 

spevtJ.ckou prlpravou a 3 asis· 
tentky hlasovet výchovy l PhOr. 
O. !Umová. CSc. - FPU K Bra
tislava, G. DurtnclovtJ. a K. Jzá

ková - PP Nitra}. 

Spolu so suoJlln manžPlom 
vytvorila spevácku triRdu a 
"operné'' štúdio. Niektor! ~racl 
te;tn skoly sa stali 561/>taml 
cliuadiel, illl denmi divadeln!jcl! 
súborov, alebo Slovensk(}lzo liZ· 
1zal'l1tonlck~lto zboru. Zo spevtJ.
cok tetto škol y založili dtevčPn

ský konzomý zbor, ktorý v ro
ku 1945 začal pôsobiť pod me· 

nom Spevdcky komorný súbor. 
Súbor nahrával v Cs. rozhlase, 

IJ Cs. teleulzit, ztskal popredn~ 

ceny v okresných, krafskýclz, 
celosl ovenských a cel oštátnych 
sútaZiach ĽU1', na Zl atom venci 
mesta Bratislavy, atď. Z jadra 

súboru - I'OZiurenélw o po~lu
clzáčou 1\ atedry huclobnet vedy 
a výchovy F'PUK a Iných kate

dier vytvorila Jubilantka Aka
clemický komorný vokál ny sú· 
úor pr l llllozoftckot fakulte U K 
v Bratislave. 

Výsledky svoJe/ pedagogicko
výskumne; prtJ.ce spracovala M. 

Rata;ová-Schimplová vo vysoko
školskýc/l skriptách "lllasovd 

výchova", ktor~ vyšli v prvom 
vydaní v r. 1959 a v ďalšom 

období eSte dosiahli štyri pre
pracované vyclania. Skriptd sa 
stali ztJ.kladom hlasove; výcho· 

vy na Katedre hudobne/ vedy a 
výchovy FFUK v Bŕattslave a 

úspešne sa pouZlvafú at na ka· 
tedrách hudobnet výchovy nie· 

ktorých PF. Za svoju pedago
gicko-výchovnú a výskumna 
činnost bola M. RatatovtJ.-Schim

plová odmenend čestným titu
lom "Zaslúžilá učiteľka", pamtit
nou plaketou Univerzity Komen

ského a Medailou Filozoficke; 
fakulty UK za ztJ.sluhy o tel 
budovanie. 

). DUBNICI<I 

GEJZA TOPERCZER 
Zaslúžilým pracovníkom kultúry 

Medzi tých, ču ma jtí značuý podie l v pret;a,dzuvaul hu· 
dobných · programov do JIOvedomia rozhlasových puslu· 
cháčov, patrí východos lovenliký hudobný skladatcr Ge j
za Toperczer. Od wku 1945 bol su svo jou skupínuu me· 
dzi prvými, ktorí ex te rne zalmzpečovali vysiela ni e ta n P.č · 
ne j hudby z Ko~lc a od r . 1950 tu pôtmllf uz profesionál· 
ne. 

Umelecká práca G. Toperczera je prellovšetký m ztlme· 
raná na potreby vysielania - vyplýva to z tJOvahy íehu 
povo la nia: je hudobn ým redaktm:om Cs. rozhlasu v Kn
f.iciach. Px·e programové ú !!ely napisal vyse sto sklaclie!J. 
Osobitné postavenie v jeho tvo1·be majú detské piesne 
(pre tel evíznu ,.Zlatú brá nu" ich skomponoval vyše 50). 
Sem pah·í aj hudba k TV l'Ol!:Jlrávkovým se riá lom (Maco 
Uško, Slimáčik Bubienok a Cáry-máry s veveričkou) . kategória B - na úpravy ľudových piesn! pre mužský 

zbor. KONKURZ Významná jo aj jeho mimorozhlasová činnost najmä 
v oblas ti záujmovej umeleckej činnosti . Px·avidelne sa zú· 
častiiuje kvalifikačných p1·ehrávok amatérskych taneč· 
17 ch súbo~·ov, str e t áva me sa s n!m v odborných pm·o
tach súťaž1 ZUC a rád pomá ha mladým začfnajúclm hu· 
d~bnfkom. Minulý rok s rozhlasovým teamom pl'ipra
Vil súlož mladých tanečných a beatových skupin. Nie· 
ktorí účastnfci sa za jeho aktfvnej pomoci dos tali do 
" trva lkového" hudobného fondu, a tak mozno z iHer.u 
počuť ~ahrávky ·košických " Vesl á rov" , skupinu "43" 
s vedúc1m J. Vančfkom a 1. 

Podmienky súťaže: 

l. Súťaž je anonymná. Autor priloži k skladbe, opatre
n e j heslom a p!smenom kategórie, zatvorenú obálku 
a vo vnútri bude nap!sané meno a adresa sklada· 
teľa. 

2. Skladby a úpravy musia byt pôvodné, doposiaľ ne
predvedené a v iných súťažiach n eodmenené. Nemali 
l.Jy presahovať najvyššiu hranic u technickej nároč
nosti pre dobré a matérske zbory a čas tt·vania 8 n_!i · 
n út pre jednotlivé zbory, alebo časti cyklov. 

3. Skladby i úpravy môžu byť ä capella, alebo so sprie 
voctom jedného, č i niekoľkých nástrojov. V úpravách 
ľudových piesní, kde môžu byť okrem našich i pies nt 
s ovietske a ďalsích s priatelených národov, môze b1 1 
up latnený i sólový hlas. 

4. Ce ny v kategórii A: 
l. cena 5000,- Kčs 
2. cena 3000, - Ke~ 
3. cena 1500,- Kč~ 
v kategórii R: 
1. cena l 000,- Kčs 
2. CeiHI 800,- Kčs 
3. c..ena 600,- Kčs 

5. Pul'otn 1n,J právo np,ndc!if všelky ceny, alAbn 11·"'1 ' 
t e n y zdvoj!( a udel! L JHJ vy~e čest né IJZil HJI i t; 1- ' 1 !, 
moi u bľ( ocenené 1 JOdnotli vó zbory. 

6. Skladby trcbu zasluť na adt·esu Oblas tní klub ltu i'IJ ilw 
homcnského 750, 434 25 Most - na)neskÔl' do 31. l 
1Y78. Nu obálku nupíš te "Súťaž". Výsledky bu cl ú vy 
hlósenó uo kon ca marca 1978. 

7 .. Spevächn ;~clruionlc ~l vcroi;c~k~ ch llC i lnťuv " ' V\ 
hradzuje prclvo p r vého p redveuenia vi(a;:ny!;IJ ~.,uru v . 

ONV OS v Cadcl 
a riaditeľstvo ĽŠU 
v Turzovke prijmú 
od 1. IX. 1977 do 
skolských s luž ieb 

kvalifikovanfch 
učiteľov pre ĽŠU v 
Turzovke na tieto 
hudobné n ástroje : 

1 mies1o - akor
deón , 

l miesto - gita
ra, 

KONKURZ 
Státna fi!hanufJ 

n ia v Ko~iciach vy 
pisuje konkurz '"' 
t. lesný roh. Slvo r 
izbový byt k d ispo

zícií. 

2 miesta - kla· 
v ir. 

Byt pre man žel
skú dvojicu zabez
pečenf, pre s lobod
ných uchádzn~ov 
ubytovanie v slobo· 
dárni. 

2iadosti zasielaj· 
te na ESU v Tur· 
zovke, PSC 023 54, 
ok1·. Cadca. 

Ministerstvo kultúry SSR ocenilo dlhoročnú tuueiP.ckú 
činnosť Gejzu Top~rcze1·a a udelilo mu titul "Zaslír žilý 
pracovnfk kultúl'Y • I~UDO BELES 

HUDOBNÝ' :zrvor - dvojtýždenník. Vydäva Slovkoncert vo Vycluvutt:h tvL 
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Slovenské súbory v zahraničí 
to te naozaj výkon, ktorý al zasl4l!l oea· 
nenie i uznanie, najmä, ked ho spra· 
vádzali l odprevádzali priazn ivé hlasy; 
nemeckej, holadskej l luxemburskej k rl• 
tiky. 

l Slovenské národné divadlo l 
Belgický zájazd (2. V. - 1~. V. J977) , 

na k torom súbor opery S ND u viedol 
Y Br usscli 4. n 8. má ja Janáčkovu Ver. 
Makropulos, 6. a 7. mája Smetanovu 
Preda nú neves tu a v An twerpách u . a 
14. mája Vec Mokl'opulus, zhodnotila už 
na~a tlač, rozhlas a televízia v rozho~vo· 
roch s vedlici mi člnilcľmi opery S NO i 
v komentá1·oc h , či spomienkach f1i:astní 
kov. My tieto informác ie pre hudo lJII í1 
verejnosť doplitame o ú1•yvky z kril ilc 

Napro!l tomu: ak je dôraz práve na 
ve~elohernej stránke cltela, ak sa odm 1c 
ta všetok pátos, potom postava V'l ška. 
zujHkavého núpad nfka (ina k pozoruhod 
ne• charakterizovaná P. Gáborom]. je tak 
kHrikova ná, že sa uz s trácu vter vhodnosl 
zmluvy, ktorú nevedom! rodičia uzuvie· 
ra JÍI pre svoju dcéru. Z o bsadcnl prvé 
vraj bolo výborné, my p!šeme o dru· 
!wm, v ktorom O Mu lll c hovs ký (Kecal· 
ll llhatlzova č l s mo hu tnS'm hlasom a clob· 
rým hereckým pt'ťlJavom bol v cent1·e 
vuzornosti. Veľmi dobré a c itlivé sú z bo
ry, prekvapi:i n ás výkyvy o rchestr a ." 

V závere zájazdu sa umelci NS zasta· 
vili v Dachau, kde vzdali hold u mn če
nym protlfaš istlckýnl hojovnikom o ako 
vyhlásil riadite! NS zasl. umelec 
K. Vla c h : " . . . ak sme si doteraz uve· 
domovali v mene koho vystupujeme Y 
týc h to k rajin ách, tu s me s i uvedomili i 
tn, proti čomu vystupujeme!" 

Všetky p redstavenia (velmi dobre pro· 
pagované) boli vypredané a stretli sa 
:.; ohlasmi, z ktorých čo len jeden z tých 
naJzaujfmavejš!ch v C1ryvkoch odcit uje· 
me: 

}' iirther Nachric hten pllle: 

Nová scéna Kritik , podpís a ný zn ačkou M. P. C.; 

,.Predstavenie Veci Makropulos od L. 
Janácka nám umo2nilo kontakt s Jlc· 
!um, v Belgicku málo známym. Za:\nll· 
mHn<Jll sme vetk ý rozt.lle l medzi dobru 
znémou komornou hll(lbou L. janáčlw a 
kontrastnejsou operou, Ilko aj Is t ý dO· 
r<~ z nlív!lznosli nu opery Kurta We1iia, 
alebo na pozoruhodnú Lulu od A. Bt•1·,.:u. 
Orchester rozvfja p rvky špeciálne 11111LI· 
kélne, kým hlasy sa vyjadrujú v tó 
noťll, bllzkych hovoroveJ dekl .. m w1L 
Herci v Kriskove j r éz1i, v za u Jim.tvcj 
fi sVOJSkej dekorácll L. Vvchodlla <;ú z1 
Vi, zttnletenl a pru2n l, prekonáva JU l i ne· 
be.:pct:cn stvo sta!lzm u; A. Auer dll'igujo 
Zl u č ne a výrazne. Sólisti preclstnvuj ú 
pev11é, vyrovnané hlasy a n eboja ::.<~ ko· 
vového zafarbeni a . E. Klttnarová, pred· 
~taviteľka hlavnej úlohy má zmyse l pre 
uivdolo, p re herecký výraz, pozoruhodný 
bo l JOj zásioj v III. dejstve, ktoré •1óh· 
Je naberá dramatirkv netusené rozmery. 
Z úalšich upútal F. Livora pozornosťou, 
ahu vlozil do detuilov svojho prejavu, 
llllP:;taml kurlkovuného a V. Schrc rdwl, 
velm1 ohybný a príjemný tenor." 

Sladthalle v Ga~trop-Nauxel, k äe spevcr 
ilra Nove, scény uvleäla Neci/JaloPu Poľ
skú krv 21. máJa 1. r . dvakrát {popo lud
ní a večer/. 

"Smetanova hudba k Predanej neveste 
je krásnu vo svojej melodickej in s p trá· 
cil , bohatá v r yt mic kej 2lvotnostl, strhu· 
JÚCa v s tuvbe diela - sólis!i, zbor, or· 
c hester - dobre rozvrhnutá, žlaf, má 
slabe a naiv né libre to. Jeden zo spôso· 
IJov, ako inscenovať tento p ribeh Je , daf 
ho do r eálnych s t'1v ls lost!, vyhmatať oe· 
jinnú <• spoločenskú pravtl ivosť, ktorú 
hudobne 11 ostalnó prvky diela obsahu· 
jú. Práve tat..líto predstavenia zanechali 
vo mne na]kraj~ie spomienky. Od brali· 
slavs keJ opery sme očakávali, že nllm 
ukáze predstdvcnle vl:ičsml zakotvené v 
česke) dedin s kej r ea lite. je zvláštne, že 
~lovácl pochopili toto dielo väčšm i ako 
v ýplod folklôi'I1Hj fantázie. A v tomto 
ti uchu je· pl'lznučná aj scénická vý pra · 
vu; v e: Tmi pe kná, ale ako obrázok vytrh· 
nutý z det s kej knižky, štylizovaná do 
tej miPrv, že odm1e!t1 takmer kazdý ná· 
znak skutočnosti. Primerane k tomu sil 
UJ kostymy, vetml lnrebné, ba az :>tra · 
katé. ktoré sa ustavicnc kúpu v neúpro~· 
uom sve!le bez IieM. Réžiu kolfše mrdzl 
realizmom ( ku k torému JU predsa len 
nútt dej) a fantáZIOU. Baletné vlo:lký sú 
leps1e zapojené tlo deja ako v pred· 
slave nf, k t.oré ned llvno u viedla Vétl lón· 
ska ope ra: s(l tu naozaj chla pci a d1cv· 
čatá, akých mo~no vidieť tancovať no 
dedine pred kostolom. Aj mal ý ,.cll·lcus·' 
má pozlátku, ne motornosf a n aivtlu pov· 
razolezcov, k lorl n a dedine rozkladajú 
s vo j sk romný šiator. 

\'lani bol spevoherný súbor NS na zá· 
j<t 7.de v západn ý1:h krajinách so Strausso· 
v~m Cigánskym barónom, ktorého pre 
to to turné nastudnval po nemecky, v 
tomt u roku poz va li sít hOJ' znova un me· 
sa~ný zájazd, J>l'e ktfll·ý si teraz zvolili 
Nedbalovu Pol'sktí k rv, ktorú tie ž n a 
s !udova l i pu nemecky. Ak úspech Vllf· 

ke j Straussovcj ope rety, z ná mej na ce· 
!um svete sa ot aktíva l, Poľská krv je, 
predsa len , sla vianske š pecifikum, kde je 
u kr e m iného aj vera hovurených se li n. 
Preto sme očakávali velmi netrpez livu 
U.! prvé hlasy a ohlasy na vystúpe nia 
p red nemeckým pu blikom, ktoré je nn 
operetu navyknutí! - aj nároč né. Iioli 
sme prf jemnc prekvapení nie len prvými, 
a le i všetkými ďa l§lmi s právami. Vetľ 
absolvovať taký náročný zájazd , ako bol 
tento, kde za 26 dn i uviedol súbor 26 
p r edstav en i (niekde hrali za deň i d ve 
predstavenia), precestovať pritom vyšu 
10 000 km a us pokojil do 25 000 div;<ik uv , 

"Po!ská krv rozihrala diVákov, ba roz· 
ta tári la ich. Hosťovanie spevohry NS z 
Bratislavy sa muselo operetným lan ,1;1. 
kom, ktort sa v ostatnom čase mu~ell 
ta k ča sto pOstlf, vidief ako šťavnaté ~Pd· 
llacke railajky po mnohých sucl1·ícň 
kra jcoch. Bratislavský sllbor hrá operetu 
bez m imoriHdne modernlzujúcich ambt· 
ci!, hravo, živo a srdečne s celou mnzl· 
kúlnou o r iginalitou. Režisér B. KramosU 
roztan covAl obilné s nopy a rozvia l do· 
z in kové vence , pôsobilo to neošúchone, 
lebo to nebolo ktčovlté a okrem toho 
predstavenie prinieslo na javisko vlac 
kostýmovej p est r osti, ako celá sezóna 
dokopy. V tónoch decentnej veselosti 
lad il režisér p redstavenie bez zvyčaj· 
nýc h operetných f!nt s vyhadzovaulm 
nôh .. , Kompanlsll z mokrej štvrte sa 
!lež odtackali z javiska bez lacnej ka· 
rikatúr y. V celom pr edstavenl sa pelmá 
h udba p erlila a skvela pod taktovkou 
'l. Macháčka . . • Za presnosoou a zvuko• 
vo vynlkajllclm v9konom orchestra bu· 
dome s mútlf pri každom inom hnsfo· 
van!. Bratislava by mohla celkom spo· 
twjue Ježa{ blizšie k FUrthu." (a b) 

Značka J. C. M.; 

"L. Vychodtl navrhol k Vec! Makropu· 
los clekoraciu, v ktor<'j sa s pá ja moder· 
nosť s k lasic izmom, zákldd tvor! sfé· 
ru·ká armulílrll s početnými syml)olml. 
nd t,Jozadf srény sa premietajú dinpo 
zi!ívy. Orchester hol pod vedením G. 
Auera skve lý. Vetkým objavom sú umel· 
ci ope ry SND, ktorých vrúcnosť v ln~cr 
pretácli nárot-ného tllola si zlskulu ob· 
div a vyvola Ja ap lauz. Nas tudovaul" je 
bez chýb, zuslultuje si uznanie, d le 
zvlásť treha spomenllť E. Kittnarov ú, kto· 
rá sa prejavila a ko lyrický soprftn u 
vy nikA jú ca trngédka." 

Jacques Mah·el o. i. pílie: 
.. Je to pred<;taven le jednollate, lnlP.ll· 

g~;:ntné a v súbore cí!H spolocnú pt·r1c u 
za správneho umeleckého veden ia, kde 
sa v jednoliato) koncepcii zúča slillljtl l ll· 

terprell, režlsór, ako aj scénick ý čl kos· 
týmový výtvarnfk ... " 

O predstav enf Sm etanu máme Iba Jed· 
nu r ecenz iu, podpfsanú Jacquesom Maire· 
lom, z ktorej citujeme: 

Nedožité sedemdesiatiny 

Kráľovskd ndrodnd opera v Brusseli. Do Jei hľadiska sa zmesi! 1200 rudi. 1'u •Jttslu· 
poval operný stíbor SND na zattntku SVOJho belgického zájazdu. 

, 

Miloša W asserbauera 
Operný a isnik 

V prvom 1únovom t!ít.dnt t. r. sa na 1Jrattsla1J3ket operne/ sc~
ne vystriedali zahrani~nt hostia z Bulhar~ka a Madarsko. Ako 
prva sa predstavila A. Cs en ge ry o vd ak~ Margar~ta v Gou
noclove; opere. Počas letnýc h týžditov sme si 

a j v slovenske j hudobne j kultú· 
r e pripome nuli ne dožité sedem· 
desia te výroč ie na rode nia čes· 
ké ho operné ho r ežisé ra, pr ofc · 
sora Ja nli~knvej akad é mie mÍ'.· 
zických umoni v Hrne, nos il<>· 
ra vyz na me J.a nla ,.Za vy nika jú· 
eu prácu" , Zil s lúžilé ho ume lt:a 
Milll~a W as:> e r b a u e l' a . 
Milo!~ W a s se rb a uer (n a 1·. 

14. júna 1907 ) začl na l po 5tú· 
rl iu zo ológie na prirodnyeh vo 
d 3eh - na jskilr vo filmove j ré· 
zii. C:in nm.t OJ>m·ué ho r ezisé•·a 
za l:a l vn svojich t•·ids iatyc h ro· 
knr:h v hrnon ske j opere, ktore j 
zns (o l ( s vý nimkou dvo jroč né· 
h o Jlôsobenia v Os tra ve a se· 
dcmro~ného plls obc nia v Slo· 
ve nskom na rodnom divadle v 
Rrnt islave) verný až do svoj o~j 

s mrti. S p ílsnbenfm v Brne sú 
spojené jeho najvý 1·aznej\il! 
um ~lecké pre ja vy, ku ktorým 
p a t ria n ajmii rea lizácia Ja n iíl!· 
k ovýc h ople r (Jej pas torkyi•a . 
Ve1: Mnk •·opulos, Z mŕtveho dn· 
>nu. Prl hndy lfšky Bystron Aky J, 
Prni(•Jfievov Ohnivý an jel , 
A ri"•'nn Bohus la va Martinu .1 

M11clr"fí1zov hrad od Bé lu Bar· 
tó k<~. Zo za~iatkov je ho brna u· 
skPi um e le cke j činnosti sl pri 
p om'nllme na jmä Burianovu 
M;.. ry~a. 

V o ncr e Slovenského ná rnrl 
n é h n di va dla s ú s Wa sserba nc 
rov~·m me nom !!pnjeué pre mi íi 
ruvé na§tudovania CikkP.rnvbr 
Jiínušfka a Bega Bo juz irla , ktor( 
post a vili Wasse1·baue r a na po 
p redné miesto v s lovenskoll' 
l< u IWrnom život P.. Wasserbau;•· 
bo l um eiP.c, k torý význa mntll' 
miP.ľ'"' nrispol k p 1·nfilácii s lu 
venského p rofesion á lne ho op er· 
ného divadelnlctva a mnohi 

svedkovia ešte dnes spomína jú 
na nezabudnutefné réžijné maj· 
s t r ovstvo v operách Salko, Don 
Carlos, Carmen (bola na pl'll· 
g rame v SND 15 rokov ll), Pr i· 
hody lfšky Bystroušky, Oa libnr , 
Cm·tll!la c a mnohé iné. 

Z tejto stručn ej rekBJillulácie 
je jasné, že Wasserbauorovon 
umeleckou doménou boli skiJ · 
datelia a autori 20. s((n·o~ia. 

Dokézal ich obdivuhodn ýn1 
s pusubom vždy dotv ä 1·at a svo 
jim r iíži jným rukopisom do mys· 
fať a domyslieť v danej Hnil 
inscenačn ej koncepcio a zá me· 
ru v zmysle prenikavého pud· 
ť.iarknutia ideov.os!i di e la . Pre· 
mysle n e sa odvrá til od s!el'il · 
nýr.h "n acvičených " divadnl · 
ných produkcii, šablónovité u 
st:ltématické ,.profesioná lne" 
t•ézijné postupy mu boli bytost · 
ne cudzie. Vo svojej inscenato 
ne j prác i bol vzdy odvážne hfu 
d a júcim experimentá torom, klu · 
rý riskoval skílr omyl, ako ily 
sa mal vyjadriť nezaujímavo. 
v~edne, bez divadelné ho dram<t · 
tického napätia, bez divadlo 
konfl iktov ... Ospor né zaplita 
nie javiskového priestoru rok 
vizitami, o to vä!:šl dílraz na 
premysle nú r é ži jno-h erect.. u 
koncepc iu jednaniu d1•amatir. 
kých pos táv a výrazný he1·rw 
ký vk lad do inscená t:ic, ako i 
pt•emys lcná ja viskov tí kompn 
?.ičn á práca s o s vcllami, krl 
svello javislwvých ruflck tu rlll 
dos talo úlohu nie le n vyt vára l 
Jl l' icstor, poetiku i orehll ektú 
ru tvaru, ale novým spôsnhom 
tiež dokresľovalo dra maticht• 
~ituáci e a vntítorné psyc hicH' 
s ta vy je d najtí cic h post :lv - t o 
~f1 hl a vné črty Wasse•·ha ne t•nv· 
ho ré! ijného rukopisu, ktorým 

umocnil svoju predstavu a In
scenačný výklad operného die· 
Ja. 

Významn:! bola l Wasserbaue· 
rova pedagogická činnosť na 
JAMU v firne. S e nerg ic kýlll 
urg1mizačnym u um e leckým na · 
sudenhn viedol Operné š túdio 
Janáčkovej akadémie múzic · 
kýc h umen i (dnes Kom orn l opil· 
ra 1\lilo§e Wnsserbauera) , kd o 
svoje bohaté režijné skúsenos· 
ti a poznatky uplatňoval pri pe· 
dagogickom vedeni posluehá· 
čov opernej réž ie. Ako profesor 
katedry opernej r ézle na JAMU 
i VSMU v B~allslave vychova l 
rad mlad ýc h operných režisé · 
r ov. 

Prof. Miloš Wasserbauer bol 
i významný operný teoretik. Je · 
ho [undované prlspevky k in· 
scenačným problémom Janáčko· 
výc h opier (Otázka sftčasnej 

scénicke j inte rpretácie Janáč· 
kuvej opery Z m f tve ho domu -
okrem iných Jli'ISJ>ev kov i le ma 
hab ililať. nej práco ), al e bo prob· 
lémom bal·okovej opery a jei 
i n scenačnej renesancie (Insee · 
načný prls tup k barokovej opc · 
1·e ) znamena li prfnos v oblasti 
teórie operne j réžie. 

Dnes, ke tf si pl'ipomína me 
~írk u umeleckýc h záujmov, fud · 
~ký, praktický, teore t ic ký o pe 
dagogický prínos prof. Mi losH 
Wasser baue ra obom nosím n á · 
ro dn ým kullítJ•am, spomíname :. 
uetou na d ielo, kto1•é vykon a l 
a ľutujeme, že umc locktí výpn· 
veď tohto výz na mní!ho čcskéhn 
ume lca OJ> Crného divarlla bola 
p r e t r hn ut á v najkra j. ci pasá~.i 
t. l' elé ho r e žijné ho maj~ll·nvstva. 

PETEH DORR 

l 

Csengeryovef soprán Je mäkký, jare/Jný, md mladodramatlcký 
nádych, obdivuhodná Je fef gradal'nd špíl:ka a pomerne cmav~ 
V!íiiky. Partnerom Ieí bol dr. Gustdv Papp {namiesto p6vodnH 
ol!láseného Petra Dvorského}. Treba ocena. ie Fausta v tejto 
inscenácii dr. Papp nena!itudoval {spieval ho v~ak v dvocfl 
predchádza;úcich}. Vďaka /eho pohotovosti, muzikálnosll a 
umelecke/ inteligencii spoľahlivo zapadol do teamu Cd~lnku
iúcich. Okrem Sergeja KopMka { Mefisto J podal pekný výkon 
Stefan Hudec ako Valent!n. 

V nasledu/tíCI deti bulharský barytonista l. K o n z u l o v 
stvárnil úlolw Onegina v rovnomenne/ Cajkovského opere. Spe
vácky tvort kulmtna~né momenty partu dria v tretom obraze 
a záverečný dvojspev s Tatianou. Napriek technicke/ zrelosti 
nemožno kon~tatovat, že by okruh Ca/kovského lyrlzmu bol 
spevákovi celkom vyhovu/úct. V ine/, dramattckef~el úlohe by 
snáď Konzulovove prednost! viac vystúpili do popredia. Prav
da, nemožno uprtet, že napriek istým v!Jin·addm te to spe•1dk 
spoľahlivý a hlavne technicky na v.fí~ko 

Rovnako ako Konzulov, at maďarsktj barytonista S. S o· 
.. ly om-Nagy, le zndmy nd~mu obecenstvu {máme ho v pa

mäti spred troch rokov ako Nabucca}. Te to predovšetk!ím 
rJe!ký umelec: naprosto le mu 1asná logika každého taktu, 
par t má prlkladne vypracovaný a na vysokej prof esionálne/ 
tlrovnt odkrýva v!ietku Strku Scarptovho l!lerneho charakteru. 
Umelcovi ;e cudzt akýkoľvek naturallzmus, ku ktor~mu VlfPtll!í 
part miestami zvďdza. Pritom a; teho materttll le f arebn!í, pev
n.fí, veľmi ušľachtilý, so svietivým kovov1Jm leskom. Pre naf· 
dramaticke7!1le úseky vsak postrádame (predov,~etkfím vo (or· 
teJ, výrazne/št dynamtck.fí akcent. 

A napokon bulharskt s6ltstt B. K arno bat l o v ti a P. Ma· 
rl n o v sa 6. /úna t. r. predstavili v tttulných úlohdch Pucclnl· 
ho Bohémy. Karnobatlovef Mimi bola plná vrúcnef, lyrickel ne
hy, možno až prtm naivná, ale vždy prirodzená. Zretme Jel 
1e bUzka táto podo/Ja tílohy. Velmi V!írazne tlmoči vSetky cito
vé vzruchy a každému, kto at nepoznt1 taliansky tazyk {oba· 
/a spievali autenticky J, te tí plne jasný každ fí moment tel IJntí
torn~ho záchvevu. I spevácky - bol to zdžltokl Cist_tj, svie· 
lwý, lyrický, až mladodramattcký soprdn, pevn~. hutné 11tj!:ky 
a mimoriadne citlivé budovanie každej frťlzy nadchli, d6kazom 
čoho boli aj reakcie publika. Len Skoda, že spevdčka nemala 
kval1tne;Steho partnera Martnova poznťlme z hostovanl v Rl· 
qolellovl a neddvno v Traviate, ale zdá sa, že Rudolf kvalitou 
zostal viacej v tízadl. Má problémy nafmll s frdzovantm a tvo
renlm vysok{jch t6no11 ~po;ené s rušivým forstrovanlm, čo 
neladllo s krehk!ím. !Jlf' Ptmamjm hlasom partnerky. 

IVAN ONDRASEK 


