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Organ 7. roku 1662 z dolného lwsiola v l'ezinlnt 
rekonštrn,Q\;a.nj• v rolm 1!157. 

Kto by nepoznal organ?! Tento klávesový píi'il'aluvý 
nástroj vznikol na africkej pôde v :1. storoči pred n . l. 
U starovekých Rimanov obveseľoval nielen t•odiny pat· 
ricijov, ale aj vojenské légie pri ich !l'a lekých ťaženiach. 
V byzantskej ríši hral dôležitú rulu pri ceremóniách 
cisárskeho dvora. Potom si ho prisvojila c it•ke v a od 
konca 13. storočia sa organy postupne t·ozširili najprv 
" mestských, potom v kllíštot·ných a nakoniec aj vo 
l'idieckych kostoloch. 

Podta kanonickej vizitácie hratjslavskej pt·epozitfu•y 
z roku 1573 boli v llili farských kostoloch prešporske j 
5tnlice (údaje z Bt•atislavy a z Trnavy chýba jú) 2 re· 
gály. li pozitivov a 5 ot•ganov. 

z počtu nástrojov. uvedených v kanonickej vizitácii 
z roku 1&73, zachoval sa le n jediný organ so zadným 
pozitivom v zábradll chóru - empory, v ,.d olnom " 
knstola v Pezinku , dokončený roku 1662 . .V roku 191~ 
Zl'ekvirovali na vojnové f1čely všetky jeho cinové p íšl'al y 
a v roku 1957 ho rekonštruovali, ale tak, že z pôvod·· 
n ých unikátnych drevenýc h pi~t'a l sa zachránil sotva 
tucet . . . 

Ešte aj dnes hľadia histor ici umenia na organ ako na 
kus litýlového nábytku. Je to nesp1•ávne, lebo organ je 
hnrlnhným nástrojom a reprezentuje dobu, zodpoveda· 
júcu výlvlilrnému štýlu skrine, predovšetkým svojim zvu· 
kom a dispozíciou. :Ziaľ. Je n málo stat•ších organov si 
:r.achovolo pôvodný zvukový obraz, sústavu, tra ktúru, 
mechy a tlak vzduchu, ani nehovoriac o majstrovskej 
intonácii. 

V poslednej štvrtine minulého storočia sa rozšíril i 
orga ny s kuzelkovou sústavou a na začiatku 20. storo· 
čia nahradili ideálnu mechanickú traktÍiru pneumatic· 
kun alebo elektrickou . Zatial' čo v susednom Nemecku 
pu 2. 5Vetovej vojne stavajú výlučne už le n osvedčené 
llita r·n~ \' etsk P ziÍS'" 'L.·•, vtl PJ'<.»:H tv f .• ~ l : • i ť kv '' ) s mP.chanif!
kou traktúrou, u nás sa ešte a j v GO·t ych rokoch videla 
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Z deiín slovenského org-anárstva 
jediná možnost "zácht•any" histor ických ot•gano'f ich 
pne umatizál!iou. Mnoho našich cenných organov holo 
takto n enahraditeľne zni~ených! 

Všeober:ná mienka je, že urganá rske umenie sa k nám 
dusta lo z e udzin y. Pravdnu je, že v iíom vynikli už na · 
lii stredovekí majstri. Naša verejnosť si málo uvedomuje. 
že popri svetoznámych menách zahran ičných majstrov 
pôsobili u nás u ž od sklonku gotiky v 15. stm·oči vyni· 
kajúci slovensk! majstri, ktorí ni jako nezaostávali za 
európsk ou íLrovňou! Mená: Martinus de Leutschovia
Martin z Levoče, magister Gallus , Nicolaus, Tobias, Pet · 
rus atď. , Mate j Burian, Ján Veit , Matej Poll , Izák Rogl· 
mayr, Ján Demicher, Martin Zorknvský, Vavrinec Ča j· 
kovský, štyri generácie rodiny Pažickýeh v Ra jci , Martin 
a Já n Korabiský, Tomáš Dobkuvir:, Martin Podkonický a 
jeho syn r>1ichal , jo?.ef BorovrH:ký, František Eduard Pec· 
nik, Valentín At•nold , Kiselovci - otec a syn, Já n a Ignác 
Fazekašuvci , Kolbayovci , Michal Slezák, Ján Drábek atď. , 
by nemali chýbať v enr:yklopédiách a mal by ich pn· 
znat' každý kultúrny človek. 

Celkom osobitné miesto v sluvrmskom organ lírstve 
zastáva 1\tartin Šaško ( 1807- 189:1] - znamenitý maj
ster v Brezovej, ktorý staval krásne organy nielen na 
západnom Slovensku a na Morave, ale so svojim synom 
Martinom mla dším (1835- 1894 1 postavili svoje najväč· 

šie organy u dolnozemsk ýc h Slovákov v békešskej s to· 
li ci. Vyučil sa u neho ce lý rad významných organárov: 
syn Ján: Samuel Wag ner ( 1831 - 1878 1 v Slovenskom 
Pravne, Matej Vavro ( Ct!a 1833- 1903] v Topoľčanoch , 
Banskej Byšt'rici a v Ostrihome a Vincent Možný ( 1845-
1919). Vincent Možn ý sa 110 vyui~enf zdokonaľoval nie· 
koľko rokov v známych di el ii ach E. Fr. Walckera v Lud 
wigsburgu, v roku 1877 sa osamostatnil v Nitre , v roku 
l 880 sa presťahoval do Bratislavy, kde postupne vybu
doval tová reň na organy. Popri zásuvkových organoch 
s taval Možný už aj kuželkové a ako prvý n a Slovensku 
použil Barkerovu pneumatickú páku. Saškovu školu za· 
vŕšil jeho vnuk Gustáv Adolf Mol ná r (1864- 1917). kto · 
rý sa tiež zdokonal'oval v zalu·anil:i a ktorým a j za· 
nikla Saškova dielňa v 81•ezovej. Najviac organov na 
západnom Slovensku poehádza od Šaškovcov a od V. 
Možného. · 

Bez podrobnej ·evidBneie historickýt:h organ ov nie je 
možná ich ochrana. Dosial' sít pomerne dobre zabezpe· 
čené Jlamiatkové organy v StrP.dos lovenskom kraji. Sta · 
lu sa tak uverejnením sítpis u pa miatkovýc h or·ganov 
na úze mi st1·edného Slovenska v Spravod aj i Slovenské ho 
Ílstavu pamia tkove j starostlivosti , strediska v Banske j 
Bystrici. ~- 14 v roku 197:1. Súpis je dielom lekára 
MUDr. Karola Wurma a historika dr. Otmara Gergelyihu. 
Zásluhou prof. Gejzu Ba laššn neostalo Jen pri zverejne· 
n i, ale prak tická ochrana spísaných organov bola aj 
administratívne zaistená. Obaja autori sú od roku 195!1, 
resp. 1960 dobrovoľnými exter·nými pracovnikmi pamiat · 
kového ústavu a jeho stredisk v Bratislave , Banskej 
Rystl'ici a v Pt•ešove a výskumu organov sa venujú, 
v mimopt·acovnom čase, už . vyše :~0 rokov. Od roku 
1973 financoval Slovenský ústav pamiatkove j starostli· 
vosti v Bratislave externý výskum histol'icky cenných 
organov na území západného Slovenska. Du konca ro· 
k u 1977, kedy sa výskum prerušil, :r.iskal elaboráty 
k 125 organom na 531 stt·anách , ilustrovan é 953 foto· 
grafiami a negativmi. Prieskum, skončený na záp adno m 
Slovensku v roku 1978, priniesol vel'mi zaujímavé vý· 
sl edky a ukáza l, že tu máme vyše 180 starších organO\', 
z ktm·ých by asi 150 malo byť v štátnych zoznamoch. 
je skutočne škoda , že záujem ústavu koncom roku 1977 
ustal a nerefl ektuje na úplný súpis. Oproti tomu je po· 
tešit e l'ný záujem o prieskum pamiatkových organ ov na 
východnom Slovensku, ktorý financuje prešovské s tre· 
disko ústa vu. Prieskum tu pokročil natofko, že bude 
môcť byť ukončený v priebehu roku 1979. 

Aj pt·í mnohých úspechoch, ktoré sme zaznamenali 
a porozumení, ktorého sa nám ušlo, nemôžeme byt' s po· 
ko jni, lebo evidencia a súpis ešt e neznamená aj prak· 
tické zabezpečenie vybr·a tých o1·ganov. Nemôžeme zaml· 
čat' , že Slovenský pamiatknvý ústav a je ho krajské stre· 
diská nenašli pnpri stovkách historikov umenia a 

architektov jediné systemizované miesto pre odborneho 
or·ganológa, ba ani jediného a dm in istrativneho pracov
níka; ktorý by sa výsledkami prieskum u zaobera l a do
tiahol ich do konca. Túto funkciu nijako nemôžu s uplo · 
vaľ dobrovoľní pracovníci. 

Krátko po vydaní spomenutého súpisu pamiatkových 
organov na území stredného Slove nska, nb javila sa na 
stránka ch nemeck ého časopisu Ars organi recenzia,, 
v ktot·e j au tm· vyjadril úd iv n ad faktom, že na tak ma· 
lom územi sa zachovalo až sto pamiatkových organo v. 
Preto vyzvala Spoločnosť priateľov organov - GDO 
v Nemecku autornv, aby nemeckú verziu súpisu uvere j
nili v l'Očenke ·spoločnosti Acta or~anulogit:a. 

Sme však plní optimizm u. Opt·avy a konzervovanie 
sa urobil o v lokalitác h Kovarce, Borovec, Sobotište, So· 
ko lovce, Smrečany, Liptovský Ján , Trstené, Dúbrava, 
Mýtu pod Ďumbierom, Ratkovské Bystré, Poprad-Mate· 
jovce, Vojňany a Sabinov. Reštauračné práce sa . usku· 
točnili v Stupave, Vaj noroch , Sládečknvciach, Žikave, 
Trenčianskych Bohuslaviciach , Pruskom , Dražkovciach, 
Nižnej Boci, Liptovskej Sielnici , Liptovských Matiašov· 
t:iach. Ptl!l'i n Bystranru:h. t•r. knustntkr:ir. o rganov v Pa
ludzi· Liptovskom Kríži , Ladzanoch (S NM v Bratislave), 
~iastočná rekonštrukcia v Jazernit: i, v pt·áci sú organy 
v Huncovciaeh a žakovciach, oha z JlOinvice 17. storo· 
č ia. 

J>wsk é - organ J>Ostavc
ný f'ercgrínom Wernerom 
r. 1n2. o bnovený v r. 1!)7S 
nákladom SUl'SOf'. sin:
rliska v BanskeJ B ystrici . 

Detail Jli'OSJJCktu t'IHírové
ho or·gančelta s mal'ova
nými píšťalami zo 17. ~lo
ruč ia v rlt. farskom kos- · 
tolc v P rešove. 

Snímk.\' : O . Gergeh·i 

Hisiot·ické pamialk uvu ch ráne né organy na Slovensku 
vefmi dobre propagujú nahrávky organ istov, predovšet
kým zaslúžilé ho umelca doc. dr . Fe rd inanda Klind u. 
Na platniach Supr•aphonu sít zachytené organy v Brezo· 
ve j ( ev. ). Myjave ( ev.), Pruskom ( r . k. farský), Smre· 
čanoch , Kežmarku ( ev. drevP.Irý koslnl), na platniat:lt 
Opusu vylila nahrá vka z Trenčianskyt:h Bohuslavic a pri· 
pravujú sa zvukové snfmky: z Antola , Dražkovicc, Lip· 
tovského Jána, Smret ian, Vojiían ( 5 pozitivov), Spanej 
Doliny, Pruského [františkáni i farský kostol ), Slárlec· 
koviec. Široký ohlas vzbudila relácia Slovensk1:j tele
vízie Za krásami zvuku, pL'i JJravená a nalH'aná dne. dr. 
Klindom a vysielaná na Vianoce 1977, akn aj rei iÍ t: ia 
cyklu Musica viva s MUDr. K. Wurmom, vysielaná 8. 
marca 1978. 

Vd'aka týmto činom nechýba už natol'ko ~;naha o za
chovanie a reštaurovanie pamia tkovýt:h organov , akrt 
tomu bolo ešte donedávna . Dnes sÍl tu ťažkosti v ne
dostatočnej kapacite or~aniirskych die lni a podni kov 
pre tie to, po časovej a odbornej s tránke mimoriad ne 
náročné práce. 

Vlietko, čo sa dosiaľ vykonalo pre záchranu starých ot'· 
ganov, je len malá časť toh o. čo sme rllžní p a miatl<arn 
najkra jším , vyšlým z rúk našich ma jstrov nrganáro v. 

OTMAR GERGELYI 

OLOMOUC '78 
vybrula zo širokej pon uky 10 inscenácif 
v nastuclovanf desia tich divade lných ko· 
Jel<tfvov. Z nich pä( ko lektívov {všetk y 
významné české s pecializované súbory] 
tvori lo hlavné jadro prehliadky, os tatné 
kolektlvy [medi.: i n im i l dva s lovenské l 
vys túpi li na preh liad lw ako hostia. Zii · 
merom odbornej komisie bo lo dostať na 
p rehliadku nielen re prezen tatívne .,p ro · 
fi lové" inscenácie toho· kt orého súhoru . 
uJe zárovel'i i také inscenlicie. kto ré by 
provo lwva li k tvorive j diskusii. Olornouc
kli p reh liadka poskytla k tomu ieclineč· 
nú p r! l ež l tosť. Pozornosť sa p r ito m sú· 
streclila h lavne na dve oblasti: nn pô· 
vodnú domácu tvorbo a na inscenačno· 
interpretačnú úrovet'\ spevohern ých pro· 

voh rn Stfrtne lw d ivndlii v Hrm: uviedl i\ 
pôvod ný muziká l ,.Cesta k ž ivo tu" (. 
Brabca (!JuciiJH ] 11 V. Poštítl ku [lilm :tn]. 
k torí s i za námet zvolili znflrnu .,pr. tiR· 
gogickú poému " A. S. Mak<trcnka : Za· 
čínamn ?.iť . p ričom sn in~p it·ovali tt P.:<: 
s lftvnym fil ntum Cr:slil l< ztvotu, l<lnstk il 
suvtn tskeho ftliuu N. Eklw . Muz tkirlovlí 
ntlupltt Ci il nilt•oľ:n l' t, 110 pre muz1kúl 
priitlll stvo rene j p rr~clloily vvzn Pin vPľ t ui 
sy mpaticky 11 Zilnr.r.llillit s ilní• drqPm. A 
to i na p neJ; tomu žr. ndah kti cr.s ta l>ez· 
prízo m ých výchovne ťažko zvliidnu• 
teľných .. d et! nori" k UV!!dornr. lérnu t' llli· 
pllll ill ZiVOlit, je V icil lllllZikflte tnk lrO· 
chu prlamočinra , t nie~ ln mi akollv vvd laž· 
denú. ze Postll lkovo lib reto l Brabco· 
va p relvrizovan(t hudba eštr. vždy dosť 
rešpektujúce za užívané kánonv hudobno· 
zábflv ného žá nru, pred lohu · s· ie j neopa· 
kovatefnými ilrdinilm i ti·ochn z·ierlnodu· 

Pod dosť nepresným názvo m .,Prehhad· 
k>~ hudobného divad la" konala sa v 
cl illlth 22.-29. ok tólll'a 1978 v Olomouci 
druhá. tentoraz u ž celostátnu preillilld l;a 
hudobno zá llHvn ých divadie l, ktorú uspo· 
rl adAlil Komisia h udobno-zá bavného di· 
vad ia pri Zväze českých dramntických 
ume lcov v $JlOiupráci so Zväzom sloven· 
s kých dramat ických umelcov a Divadel· 
n ým ústavom v Prahe. Zo širokej žán· 
t•ovej pitlety hudobného divadla prezen· 
tovala olomoucká prehliadl<a o.meleckú 
činnosť len t\ich hudobných di vadiel, 
ktoré sa zamectavaJU no reprodukciu 
klas ícke! a súčásnej operety, · hudobn eJ 

komedte. muzil<álu, vAudP.villu. činohn• 
s hucillou, spevmi fi lnncalfli - teda tých 
hucloilno·d ra m<tlickí•ch ZiHH'OV. ktoré 
zvvkllf!IIW oznnčovaf aku zábavn é. 

Prehliadke pred ch(lllZél la n ieko ľkome· 
sačná p rúca odborne j ko misie zloženei 
z popredných š pecial is tov ,.ľahkého žán
t•u". ]ej úloh ou bolo vybrať na prehliad· 
kové fórum z m,nožs tva inscenácii. ktoré 
produkujú naše početné š pecializované 
spevoherné. sťi,bory - ale 1 operné_ a čl· 
nohe mé súbory, usilujúce sa OP.ere triou. 
tmtzikál,avou č i sp evohemo u prod.ukciou 
t•ozširlť s i žán rovú pale tu svojho reper· 

• · toáru • ...... .. ·tie ' na')poduetnejšle. ' K:omlsia-

du kc!f. · 
Nie je Iste bez zaujfmavosti, že s pô· 

vodnou tvo rbou pr išli na prehliad ku · 
práve· tie súb'ory. kto t·é jej venu i ú svs· 
tematick ú pozornosť .už dlhé . roky. S tre· . . .• (Pokrač.o~ante .;n~:.B::. s tr. ) 
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SKOLA A HUDBA itaccat, 

• XXX!. MEDZINÁRODNÁ HUDOBNÁ 
sútAZ Pražskej jari bude v di1och 2. ai 
10. mája 1979 v Prahe v rámci medzi
n<írod ného hudobnéhu festiva lu Praž~kä 
jar. Súťaž je vypisaná v odboroch orgŕtn 
a slác ikové kvarteto. Uzávierka prihlá· 
i>ol< je 28. Il. 1979. 

S v~lk!Jm zdu;mom som sl~dovala prt
spevok zas/. um. Stefana Hozu k de/i· 
nám lwclolmť!lzo vzdelávania slovensk.líCll 
ul'iteľov u Spisskei Kapitule. Prin iesol 
cenné údaJ i po:o;trehy k te/lo tematike. 
Na začiatku svo;ho prispevku (HZ č. 19 J 
uvádza vsak niekoľko nepresných úda;ov 
v tom zmysle, ze .. v stare; rakúsk o-uhor
ske; monarchii nebolo koncom 18. sto
ročia výslovne hudobn(dl o ústavu pre 
výelwvu učiteľov-oryanistov ... [ eclen z 
prvych, u{}ZilWilllf}C(l , dokonca ::;louen· 
skýclz učiteľských ústavov bol zaloien(J 
začiatkom 19. storočia v Spisske; Ka· 
pilule". Príspevok má názov Hudba a 
spev v prvom ul.'ileľskom ústave na Slo· 
vensku. V názore, ?e u Spisskef KapitulE 
bol prvý uciteľsk.IÍ ústav na Slovensku 
nie ;e autor ani sám (tento názor sa 
clost trad.uje v krullOch oclchovancov t oh
to učiteľského ústavu} a ani prvý. Prt!d.
so vsak te tento názor nesprávny. PokCt
sim sa na to poukázať aspoii v krát
kosu, l ebo sirsie som o vzdelávaní uči
teľov, k antorov v rámci ILcitelských ústa
vou a osoiJitne; hudobneJ skole pisa/a 
vo svo;e; práci Dejiny lzudobne; školy v 
Kosiciach l. Vlaslivedn!í zborník, Koši
ce 1955, s. 81 - 121. 

K článku Hudba a 
v prvom učitelskom 
na Slovensku 

spev 
ústave 

• K SEStDESTATKE zas!. umelca 'ľi
hrmJ Freš u. ktorej sa dozil 20. novembra 
t. r .. usporiada l ONV v Poprade a Mest
ský n;íroclný výbor zo sk laclate rovho ro
d iska Spisského Štiav nika JUbile jný kon 
CP. I't z 1r.ho rlin l, na ktoi'Om vys túpili hra 
ti:< ll!vsld tJ mP.I ci j. Smyčkovii, L. Urgomi
i;ovd, M. Hurvtith ovfJ , V. Šimčisko a j . 
Sala\'. Na konce r te bul prílo111 ný aj jubi
lant. 

l ou pre kandidátov učitelstva. Títo stu· 
dovali v priradenej triede pod ndzvom 
Se hola candldatorum ad magl!tt!rla. 1 K 
normálk11 sa pridruzovalt este schola 
graphldts pre výchovu učŕiovsk~ho doras
tu v tt!chntckom kreslení a scl10la musi· 
ces pre výcholJU organistOIJ z kandttldtov 
- učiteľstva. Na Slovensku boli p~vod
ne tl't oblastt: v .Brattslavt!, Banske/ Bys
tl'ici a v Ko$lclach. Prví kandiddtt uči
teľstva v Košiciach zloZtlt sktl§ky uz 1. 
októbra 1778 a tlostalt zmnestntl7tle v 
Levoči, Bardejove a v Preiiove. Košickd 
Schola candidatorum ad magf&terta, kto
rú treba považovať za fednoročniJ Uči
teľský ústav, nestačila vychoval dosta· 
točný počet učiteľov pre k oštcktí oblasť, 
preto roku 1789 zriadil i v Levoči podob· 
ný učiteľský ústav pre spi~skú oblt2sť. 
O výchovu učitel'ov-•:antorov sa k oncom 
18. storočia v zmysle Ratio t!ducattonts 
starala schola mustc~s t2ko oJ>gantz~nd 

súčas! schola norma/is. Pr~ vyučovanie 
hudobných predmetov na schola musices 
bol osobitne platen!) učiteľ. V Kosiciacl! 
nim bol od roku 1784 Mate; Lechk.q, kto
rý vyucoval po slovensky. Podobný vý
IKJj vychovy učiteľov bol a; v Hrali
slave. 

• SÚČASNÁ ČESI\Á A SLOVENSKÁ 
OPERNÁ TVORBA JEl v divade lnej sezó
ne 1978!79 zastúpená premiérovým na
študovaním ]i rkovej opery ,.Podivuhod né 
dobrodružstvo Arthura Rowa" podľa 
Greenovho román u Ministerstvo strachu 
·r Národné divadlo Praha), Boháčove j ope
r y .. .. Goya" [S tátne divad lo Ostrava l a 
Urbč:!ncovej opery "Tanec nad plačom" 
JlOdľa rovnomenneJ h ry P. Zvona [Slo
,venské nárOdné divadlo Bratislava). V 
repr!zových naštudovaniach je to Su
choi1ova "Krú t ťíava" [SND Bratislava ], 
Pa uerova "Cet·vená Karkulka" [Liberec), 
Cikkerovo ,.Vzkriesenie" [Liberec] a 
Pauerov "Zdravý nemocný" [SD Brno) • 

Ratio educationis z roku 1777 zrefor
movalo ľudov~ školstvo v Uhorsku tak, 
ze v ;ednotlivých oblastiach (inšpektorá
toch} sa zriaďovala Schola primaria na
tUmalis alebo Schola normolis so 4 trie
damt, ktor~ boli súčasne cvičnou sko-

Z uvedené/to /l? zre;mé, že uciteľsk!í 
tlstav v Spisskej Kapitule nebol prvým 
učiteľským tístavom na SloiJensku [prof. 
S. Hoza okrem názvu uvádza v texte, 
žt! bol f~dným v prvf}Ch J. teho pat rt a~ 
do druhe; generácie ui:itPI'Sk!iclt ústavov 
12 uz koncom 18. storocio existovali vý· 
slovne hudobn~ ústavy pre v.1íclwvu utl
tel ov-organistov. Samozre;me, nemožno 
mys/let na dnesn!J stupeií Jednotlivých 
hudobno-skolských zariadeni. Poslanlm 
mottch pripomienok te, aby sa nespráv
ne údate v na!iich hudobnýclz dejindch 
rlalt!j nl?tradovali. 

MÁRIA POTEMROVA 

• SEDEMDESIATE VÝROČIE NARODE
NIN E. SUCHOIIIA pripomenú sl v kon
certnej sezóne 1978/79 viaceré naše or
chestt·e uveden!m jeho diel. Tak napr. 
česká filharmónia uvedie jeho Symfo
nickú fa ntáziu B-A-C-H, Slovens ká fil
h armónia Concer tino pre klarinet a or
chester, Zalm zeme podkarpatskej a 
predohru Kráľ Sv!ltop luk, Štá tna rtlhar
mónia 13rno zase Metamorfózy, ja náčka
va filharmónia Ostrava Symťoni ettu rus
ticu, Moravsk1i filharmónia Olomouc !:ie
renádu pre sláči ky, Štátna filharmónia 
Košice Baladickú su itu. 

• PETER DVORSKÝ, solista opery SND 
v Bra tislave, vystúpil s veľkým úspechom 
konco m novembra na scéne Veľkého di
vadla v Moskve, kcle sp ieval party Alfré
du v Trav!ate a Vo jvodu v Rlgo lettovi. 

• BALET ŠTÁTNEHO DIVADLA V 
BHNE uviedol začiatkom novembra v no
vom naštudovan! Pt·okofievov bulet Ro
meo a júlia. jedno z najvýznamnejšlch 
baletných die l 20. storočia zaradili do 
repertoáru pri pr!lt;~ž i tosti 40. výročia 
jeho svetovej premiéry v Brne (30. XII. 

1938 '· 
• OPERA DJGT V BANSKE:! BYSTRI· 

Cl hosťovalu v novembi•i dvakrát na scé
ne Slovenského nlí rodného divadla -
15. ilovembra uviedla Cholminovovu ope
r u "Optimis tická tragédia", 22. novem
b t•a Pucclnho operu - western ,.Diev
ta zo západu". 

• NAŠI UMELCI V ZAHRANIČ!: or
ganista F. Klinda a klaviristka K. Hav
líkov1i v rámci pobytu v USA vystúpili 
na Michigan State University, kde zá
roveii viedli seminár o hudbe; klavirista 
M. Lapšanský abso lvoval v novembri vHč
sie koncertné tu rné po Španiels ku; akor
deonista R. Kákoni hosťova l v novem
·bri v ZSSR (Rig!l, Leningrad, Dubno); 
k laviristka T. Fraiíová vystúpila zasa v 
Poľsku (Bydgošr, Poznaii). Koncert sú· 
:časnej slovenske j tvorby dirigoval v de
cembri v ZSSR Bystrfk Režucha ( Irkutsk, 
Jaroslav), v ZSSR vystupoval tiež gitarls
,ta j. Zsapka; flautista M. jurkovič s kla
,v iris tkou Helenou Gáforovou absolvovali 
~äčši e turné po španielsku; nár. umelec 
dirigent L. Slovák a klavirista P. Toper
czer hosťovali v decembri v Japonsku 
(koncerty s Tokyo Metropolitan Orches
tra a Sapporo Symphony Orchestra), Slo
venský komorný orchester koncertoval 
v novembri v Anglicku (8 koncertov} 
a v decembri v. NSR (10 koncertov). 

Inovácia vo výrobe 
hudobných nástrojov 

Pätnást rokov aktivity 
Diia 7. júna 1963 bola v Banskej Bystrici 

ustanovujúca schôdza Krajskej organizácie 
Zväzu slovenských skladateľov. Pri te jto 
pt·fležitos ti prinášame spomienky dlhoročnej 
funkcionárky pobóčky, Zity Strnadovej-Pa
rákovej, vyznamenanej Za zásluhy o výstav
bu. 

Ka ždý začiatok je ťažký, taký bol aj náš. 
Zostavili sme si p rvý plán práce , ktorý mal 
za hlavnú úlohu vplývať na zvyšovanie hu
dobnej kul tú ry v kraji. O. i. sme chceli roz
šfriť čle nskú základiíu, propagovať diela 
slovenských a českých skladateľov, hlbšie 
sa zaujlmať o otázky umeleckého š kolst va 
a hudobnej výchovy vôbec, o súbory ĽUT 
a Kruhy priateľov umenia. Bol vypracovaný 
núvrh l na postupnú profesionalizác iu Kraj
ského symfonického orchestra. V týc h č a
soch inšpek tor KNV so skupinou odborných 
poradcov riadil úsek ĽšU. S jeho súhlasom 
sme vyko nali prieskum na týchto školách. 
Podat·ilo sa nám ukázať, že 41 ĽŠU má jed
nu tretinu nekv!llifikovaných učiteľov. Prav· 
da, pries kum sa zaoberal aj Inými špeCific
kými probléma mi. Na jeho základe a vý
sledných rezultátoch sa nlim podarilo pre· 
sad iť na KNV inšpekto ra pre í1sek ĽšU -
iba s touto speclulizáciou. V záujme rozvo
ja koncertného života v Banske j Bystrici 
sme zaviedli koncerty s názvom Hudobné 
piatky. Boli na ĽšU, a le i v sá le Robotn!c
keho domu. Nie raz na nich odzneli i pre
miéry diel s lovenských skladateľov, na kto
r ých sa podieľali stretloslovenski umelci. 

V roku 1965 sme založili v Banskej Byst r i· 
ci Dni komornej hudby. Odvtedy sa ich us
poriadanie s talo tradfc!ou. Pravda, dnes sa 
to ľahko konštatu je, no prvé roč n!ky boli 
spojené s mimoriadnym organizačným úsi· 
Iím. Keď bola zrušená funkcia predsedov 
krajských organizácií, bola som poverená 
vykonávať prácu ta jomnlčky, a to od l. I. 
1966. Začala sa etapa pt·áce, na k torú sl 
rada spomfnam, 1 keď bola ·náročná na čas. 

Z tohto obdobia pripomlnam vypracova
nie detailnej správy o pozoruhodnom rasto 
a umeleckej úrovni žilinského konzervató
ria. Náš výbor prizval do svojich r adov l 
ďalšieh umelcov, ktorf mohli zväzové úlohy 
prenášať na svoje pracoviská, ako napr. 
prof. Bienika zo Zillny, dr. Melichera z ban
skobystrickej PF, za DJGT to báli M. Soz
dech a A. Zlámal, za čs. rozhlas V. Tátoš 
a neskôr aj G. Ro te·czký, po presťahovan! 
sa z Martina do B. Bystrice - kde pôsobil 
na PF - dr. T. Sedlický. 

Naďalej sme organizovali spom!nané Hu
dobné piatky, ktorých tradlcia bola od r. 

v ČSSR 

1965. Pravda, bolt ťažkosti s návštevnosťou, 
pretože Banská Bystrica patrila k prudko 
sa rozvíjajúcll\'1 novým spolo!!enským cen
trám. 

Vojtech ntoš pripravil V tomto Obdobi 
podrobnú správu o pOtrebe J~rofeslon&lneho 
symfonického telesa v kraji. Pravda, táto 
myšlienka a túžba sa realizovala neskOr a 
na Inej úrovni. 

C!enská základňa krajskej organizácie 
rástla neuspokoJivo. Treba vziať do úvahy 
vefkú migráciu našich členov, ktorf opustili 
k ra j kvôli zmene svojho miesta. Napriklad 
Ing. M. Bozd!!ch, A. Zlámal, T. Urstnyovli, 
V. Kellyová, M. Urbanov&, D, Stankovský, 
M. Boháč, F. Maceška a lnf. Vo februári 
roku 1972 s me uskutočnlll v Zlllne stretnu· 
tie s profesormi tamo jšieho koznervatOria, 
ktorí prejavili záujem o členstvo v ZSS. 
Pravda, o členských otázkach mala rozho
du júce slovo Br atislava. 
Ťažko sme sa presadzovall do vedomia 

kra jských organlzácU a spoločenského dia· 
nla vôbec - veď nás bolo početne málo 
a bolo treba v každej akcii zdôrazňovať 
Istú nezastup1telnosť naš ej organizácie. 
Snažili sme s11 robiť drobnó., ale potrebnú 
prácu, upozoriiovať KNV l prfslušné MsNV 
na bllž!ace sa životné jubileá rodákov a ku 
nim vypracovať návrh podu jatí, r esp. sa na 
ni c h podielať. Pripomeniem t u akcie k ži· 
vo tným jubileám ). Cikkera, A. Očenáša, V. 
Wlcka, i podiel na oslavách 95. výroči~ na
rodenia Viliama Figuša Bystrého. 

Vlacerf prfslušn!c! KO ZSS boli členmi 
prlpravného výboru Cs. spoločnosti pre hu
dobnú výchovu v Prahe a neskôr SSHV v 
Bratislave. Pomáhali sme vytvoriť a zaistiť 
činnosť odbočiek SSHV v BanskeJ Bystrici 
a v Zillne. Podobnú aktivitu sme vyvinuli 
a j pri akttvizovanl činnosti Hudobnej mlá· 
deže a to na jmä v mestách s vysokými š ko
lami (Banská Bystrica, Martin, Zilina, Zvo· 
len}. 

Od samého založenia sme sa usiloval! zf. 
skat aspoii Jednu miestnosť pre KO zss. 
Našu žiadosť podporll i vtedajš! predseda 
ZSS A. Očenáš. No doposial putujeme bez 
takéhoto zázemia a s naž!me sa napriek to· 
mu neustať v aktivite l práci. 

IV. z jazd ZSS postavil na čelo KO ZSS 
ako predsedu dr. A. Melichera, CSc. Bol 
zvolený nový výbor, ktorý cieľavedome po· 
kraču je v nami začatej práci. Dnes má KO 
ZSS 14 členov, čo nie je vera, no verime, 
že Ich rady l elán sa počas ďalšieh rokov 
znásobia. 

ZITA STRNADOVA-PARÁKOVÁ 

Ceskoslovensko patrf Ylac ako 
lesť desaťroi!( k ipii!kovým vý· 
r obcom i vývozcom najrôznej
ilích hudobných nástrojov v ce
losvetovom meradle. Ich vý· 
rohu, vn11troiltátnu predajné i 
servisn11 sieť (predajne a opra
vovne hudobných nástrojov) 
vedie odborový podnik Cesko· 
slovenské hudobné závody v 
Hradci Králové. Podlieha mu 
7 vý1·obných (Piana, Varhany, 
Tofa, Kovo, Amati, Cremona a 
Harmonika l a 1 distribučný a 
servisný (Vniti'nf obchod) zá· 
-vod. Z nich Cremona a Amati 
po druhej svetovej vojne pria
mo nadviazali na Yiacstoročnú 
tradíciu malo - i verkovýroby 
sláčikových a brnkacích stru
nových nástrojov ., Luboch, dy· 
cbových v Krasliciach. Klavíry 
a planiná Fiirster a Petrol vy· 
rábané okrem iných i!eskoslo· 
venských známych zna!Uek :v 

úYoda Piana, maj ll zvučné me· 
no po celej Eur6pe. 

jov o. p. Rieiia ju roi!nými 
plánmi spracoYanými ., zmys
le zberov XV. zjazdu KSC pre 
obdobie 6. päťročnice. Ich rea
lizácia je prfsne kontroloYaná 
a zodpo-..edaji za ňu riaditelia 
jednot!i•fch zá-..odoY. Výroba 
11zko spolupracuje s hudobný
mi umelcami, pedag6gmi, Yed
cami, technikmi i Inými odbor
nými pracovníkmi. 

-..om: Hudobný nistroj • socia· 
llstickaj spoloi!nostl - • ume· 
ní, ., lkole a vo Yýroba. Po
zvala na ňu úujemcov z celej 
republiky a odzneli na naj re
feráty a korefartty na nasle· 
doYRii tlimy: l. Výroba a sta-..· 
ba hudobných nástrojo-.. vo vy· 
spelej socialistickej spoločnos· 
ti, 2. Rozvoj hudobného mysle· 
nia človeka • oblasti nlistrojo
n j hry, 3. Problémy •tvoja no· 
Yých n6strojov a ich uplatne
nie • nbtrojoYej hre, 4. Vzťah 
umeleckých a technických po
liada-..lek k nbtrojom s1íčasnej 
doby, 5. Spoločenské uplatnenie 
hudobných nbtrojoY vo -..yspelej 
socialistickej spoločnosti a ll. 
Možnosti a perspektby spoluprá
ce výrobcov hudobntch nbtro· 
jo•, umelcoY a pedag6goY. Zau· 
jíma-..6 a fundo•an6 refertty 
predniesli okrem hudobných 
ndcoY, nmeiCOY a pedag6go• 
aj odborn( praoo•nfci odboro· 
vého podniku CsHN. 

I<ionkurencia vo výrobe maj· 
stronkých i sériových hudob· 
ných nástrojov viletkých dru
hov neustále rastie. K ich tra· 
dičným výrobcom v NDR, NSR, 
Franc11zsku a Velkej Británii 
ul dáYno patria aj Sp~jené ltá· 
ty, Y posledných desaťročiach 
dokonca Japonsko. Vo vietkých 
týchto iitátoch sa vyrábajú v 
pnom rade rôzno ipičkové 
majstrovské drevené a plecho
vé dychové hudobné nástrojo. 
Hraj1í na nich s6llsti, no tvoria 
aj nevyhnutn11 súčasť initru· 
mantlirov viietkých význai!ncj
Afch orchestrov na celom sveto. 

ZYyšovanie akosti hudobných 
nástrojov, inovácia i vývoj no· 
vých YýrobkoY, s11 preto velmi 
diHelHtou hospodárskou i kul· 
t11rno-politlckou úlohou Cesko· 
slovenských hudobných nástro· 

Ceskoslovenské hudobné zlí· 
vody vydá-..aj11 pre Yýskum, •t· 
voj, výrobu a poulfYanie hu
dobných nástrojo• ul pätnásť 
rokov 1:asopis Hudební nástro
je. Dvojmesačník, do ktorého 
prispievaj11 odbornfci i zainte· 
resovani hudobnír.i zo vletkýeh 
kútov nalej Ylasti. (Mo!no si 
ho objednať v PNS, jedno l!fslo 
stoji 4,- Kčs. l 

Jeho redakcia spolu s Celo
štátnou odbornou skupinou pre 
hudobné nástroje CSVTS·D a 
jej pobočkou pri genertlnom 
l'iaditelstve Cs. hudobných ná· 
strojov • Hradci KrtloYé, uspo· 
riadala v dňoch 13. a 14. sep· 
tembra 1978 Y DvoNkovej ú 
Je PKO v Olomouci dvojdňov11 
celoiltátnu konferenciu • niz· 

M. KRESAK (podla materiá
lov odborového podniku 
Ceskoslovenská hudobné 7:'1 
vody v Hradci Králové l 

litúi5 
k ltudbe 
dostáva/tí do rúk deti bratislav• 
ských ľudových škôl umenia 
od svo;ich starostlivých peda• 
gógov. Hoci do siedmich zd• 
kladných hudobných ul!ilt§ť nd§• 
ho hlavného mesta cltod! množ· 
stvo detí, predsa v celkovom 
počte detí rovnakef vekovef ka· 
tegórle neznamenaJú prevahu. 
Každtl škola mtl priiJltžne 450 
žiakov. Kľúč k hudbe te pre 
t ieto deti vlastne kľ(ičom k zd· 
kladnej citove( a estetickej vý• 
chove. Hudobné výkony mno· 
hých detí sú na pozoruhodne/. 
fírovnl, preto sa Hlavná redak• 
cia vysielania pre cieli a mlá• 
dež Slovenske/ telev!zie v Bra• 
tislave rozhodla propagovať do• 
sialmut~ výsledky mladých mu• 
zikantov. tanečníkov a reclld• 
torov cez obrazovky televíznych 
pri/ímačov. Z účinku;úcich v 
doteraz odvysielaných reláclác:ll 
sl zaslulw;ú pozornosť nafmä 
deti z Ľudovej školy umenia na 
ulici OIJrancov mieru a Exná
rovef ulici. 

Skolu na ulici Obrancov mte
ru vedie už mnoho rokov h~t· 
dolm(/ skladateľ fúlius Kowal· 
ski. Svo;im zverencom venufe 
nielen svo;e organizačn~ schop· 
nosti, ale píse pre nic/1 množ• 
stvo lnšt ruklivnet hudoiJnej ll• 
teratúry. Odmenou zo stran!f 
cleti te sympatické zvládnutie 
im adresovaných skladieb. /ll· 
lius Kowalski sa sám predstavil 
so svofimi zverencami v relácii 
"Mami, zahrdm ti na klav!rt", 
vysielanet pri pr!leZilosli 25. 
výročia založenia školy. K ne
sporným kladom školy patr! po
merne početn_q, na doiJret zíroo
ni vedený ~iacky orchester a 
žiaci tanečn~ho odboru, ktorých 
Vl'!die učiteľka Elena Ziti1ano· 
vd. Pre detsk~ho divdka zautí• 
mav.Q program slovom sprevtl· 
dzali žiačky /Jdbkollf!reckého 
odboru školy. Skolský orchester 
zaujal výkonom v fan!linovom 
Koncerte pre lwsle a orchester 
a vo Vivaldiho Sinfónii C dur. 
Ziact tanečn~ho odboru s aspe• 
chom prediJiedli tanečnú kred· 
clu Motýle na hudbu J. Kowal• 
sk~ho. Bdbkári zau;ali pozor• 
nosť diváka aj v pantomimic• 
ket sc~nke Myiiička. 

Ztaci Ľudove; skoly umenia 
na Exndrovej ulici 16 [ riadite· 
ľom skoly ie Tlllius Murqa!IJ 
mali svoj program ladený sláv· 
nostne. SkolsktJ zbor o orches· 
tl'!r sa predstavili Blbertnvou 
Pionierskou piesiiou a Novdko· 
vou Piesiíou o červene( zdstave. 
Dominantou programu bolo vý· 
stúpente detí tanečn~ho odboru 

s Husickami na hudbu Eugena 
Such011a a s Cikkerovou uspá· 
vankou Beliže ml, beli. Malýc!! 
tanečn!kov vedi e Helena Jura
sovová. DARINA ROLI NOV A 



Tvorcovi modernej · 
slovenskej muzikológie 

data výcbodtskom pre celtí sll~asnú slonnskti etnomtt• 
zikologickú školu a pa tri k základným kameňom sú
l:asne j slnva nskPj i svetove j. e tnomuzikol6g ie. Iné meto
d ologické prístupy si Kresá nek zvo lil v práci o zborní· 
ku Anny Szirmay-Keczerovej, ktorou podnetne ovplyvnil 
hudobnnhistorické báda nin i v Maďarsku a Pofsku. 
K die lam významove porovnateľným s jeho e tno muzi
kologickým magnum opus patrí ka pitola o slovnnskej 
hudobne j kultú•·e 19. storočia v akade mick ých Dejinách 
s lovenske j hudby (1957 ). Je tu nie le n prvá, a le aj do
dnes matcr iálove a koncepčne neprekonaná analýza 
obdobia, kedy sa začínajú klásť základy nailej národnej 
hudby. Nap oko n treba spomenúť monografiu o národ
nom umelcovi Eugenovi Suchoňovi, v ktorej Kresánek 
veľmi dôkladne analyzoval dielo sebe tak blizkeho 
a utora , uJe s účasne cez prizmu Suchoňa vyložil aj svoju 
koncepciu národne j hudby v súčasných podmienkac h. 

Upt•ostred ka ždode nne j vyče rpávajúcej pedag ogickej 
práce, kto_rá viac n ež tri desaťroč ia tvorí hlavnú náplň 
(a neraz 1 záťaž ) mnohosh·annej činnosti univerzitného 
profesora PhDr. Jozefa Kresá nka, DJ•Sc. , dožíva sa tento 
tvorca modernej slove nskej muzikológie 65 i•okov. Ta
k éto významné životné jubileom zvykne byť dôvodom 
k zmene v pra covnom tempe a zat'ažení, preto treba 
hn01ľ na úvod týchto riadkov s p otešen ím konlUatovať 
že jeho jubileum je len malý m zastavenfm sa v pracov: 
nej aktivite, ktorá je a zos tá va obdivuhodná svojím zá
berom a intenzitou. 

Vedeck á a p edagogická pr ií r.a zaraďuje profesora 
Kresá nka najmä do radov vcd eckopedagngi1:kých pra
covnikov, je v tom však kus oso bného údelu jedného 
z príslušn iknv zakladateľs kej generácie modern e j slo
venskej hudby, že h o nalieha vé potreby a požiadavky 
s~ovens~ej muzikológie prinútili vzdal' sa skladatefske j 
čmnosh v takom rozsahu, na aký ho predurčoval o r i
ginálny talent a znamenité školenie na pražskom kon
~ervat6riu u RuduUa Ka rla a na, ma jstrovske j ~kole 
u Viti!zsla va Nováka. Pritom k aždý kontakt s Kresán
kovou kompozičnou tvorbou - počnúc raným klavír
nym triom, dod nes jedn ým z najlepších v slovenske j 
k o morne j hud be, a ž po n ed ávno pre miérova né Tri pies
ne na slo,•á Ivana Krasku (pre ba rytón a slái!iky) uka
zuje, že Kresá nek bol a je medzi svojimi rovesník mi 
:jedný ni z na joriginálnc jších z javov. Jeh o svo jráz vyplý· 
.va z osobnostnéh o zaJožen ia , zo sklo nu k ty picky slo
venskej baladičnosli , Jyrizmu a medi ta tivnosti, pt•i čom 
toto všetko umociíuje inspirácia s lovenskou ľudovou 
piesňou. Kresánek, ktorý ako vedec pa trí k na jlepším 
znalcom nálih o hudobného folklóru , t>ristupuje k tomuto . 
žriedlu inšpirá cie nepredpojato a s pontánne , podobne 
ako jeho veľké vzory Vílezslav Novák a Béla Ba rtók. 
Preto majú jeho d iela pevné miestn v p1•ocese vzniku 
a rozvo ja mode rnej slo ve nske j n át·odnej hudby a bez 
nh:h by bol je j profil neúpln ý a ochudobne ný. Treba, 
ž iar, dodať, že nie vše tko z Krcsá nkovho skladateľského 
'diela je dostatočne známe. Najväč~iu pod lžnosť máme 
voč i jeho hviezdo:jlavovske j k antá te " Hore ho!", ktorá 
u ž svojou blízkosťou ku klavírnemu tr iu sfubuje byť 
dôležitým článkom genézy slovenskej moderny na sklon· 
ku 30. rokov. 

Kresánkova vedecká práca, rozsahom a zakladateľ

ským významom pre slovenskú muzikológiu v jeho 
oeuvre dominantná, má s kompozičnou činnosťou jedno 
spoločné - je v pra vom slova zmysle tvorivá , inlipiro
van á a inšpirujúca, má v sebe lialdovský ná boj tvorby 
" patosem a inspirací". Mnohé pre svoju vedeckú orien
táciu získa l Kresánek už na filozofickej fakulte Karlo
;\'ej univerzity pod vedením takých vel kých učiterov 

Hudba a medicína 

Pohľad do výst avných Pl'ies torov výstav y Hudba a 
m edicín a . 
Počas u plynul!Jch Bralisl ausk.l]Cll hudobn!íCh slt1unost í , 

bol o u r ámci f estivalu - i mimo neho - usporiadaných 
n iekoľko výstav s hudobnou tematikou. Jeclnou z neofi
ciál nych súčasti sláunost! bol a výstava "Hudba a me
ciiclna", inštalovaná u pr iestor och Univer zitnej kn ižnice 
u Br atislave. Usporiaclateľom cel el akcie bol Hudobný 
k abinet Univerzil net knižnice. Pracovníci kabinetu pri
pravili aj u minulosti niekoľko zau jímavých výstav t ý· 
ka;úcicll sa významných osobnosti hudobného života a 
pr obl ematiky tuor by a inter pr et ácie hudobného w nenin. 
M y.lllienka rozšíriť tematický okruh výstav o lwdbe vied
la pracovnlkou Huc/olm~ho kabinetu k r eal izácii výstavy 
o nzfahu hudby a uýlllarného umen ia ( prec/ piatimi rok 
mi J, t ento r ok o vztahu huc/by a medicíny . Expozícia 
, .ulirl!la a meäicína'· tn.~ta/nuoná na neuel'kom priestore . 
bola k'oncipouand v niekoľk!Ích bl okoch. V pr vom sa 
sústr edili mater iál y o vzťahu hudby a mec/ic!ny z lzi sto· 
rtcktíllO aspektu . počtnajúc magickou silou hudby až po 
v znik moderne/ hudobne; t erapie. V druhej skupine boli 
:;úslr eäen(> informácie n nul'/er ne/ lli'' Zik:nterapii. /.auií 
mmJú časť spomínane j výstavy tvorili články a št údie 
l ekár ov·histor ikov, ktor í sa vo svo jich prácach venouali 
analyticky cllorobtlm známyc/z osobnosti lwäby (J. S . 
Bach . L. u. Beetllouen , A. Duoi;ák atď./ . Stvrtá časť bola 
venouand postauám lekárov a lekárn ikov u hudobno· 
clramatickom žánri . Posl ednd časť výstavy inf ormovala 

l'redsed!~ ZSS nár. u melec Eu gen Suchoň od ovzd úva 
cenu ZSS v oblast i m uzilw lógie, kritil•y a pub!icist :liy 
za ·rok 1977 t>rof. dr. J. Kresfnl•ovi, DrSc. za dic!o 
Zál•la dy h udc!.m ého m yslenia. 

Snímka : R. Pol ú l< 

ako boli Zdenek Nejedlý, Otakar Zich, Jan Muka i'ovský 
a .JosP.f Hutter. Za mnohé vďačf aj svo je j obdivuhod nej 
JH'acovitosti, encyklupedieký m ved omostiam a vedecke j 
erudícii. No ruzhodnjíu: i bol jeho bádatel'ský ta le nt 
a schopnosť v metodologickej s fére i v p racovne j m·ien
tiícii hladať to . podstatné , progresívne a pre našu mu
zikológiu najn~liehavejšie . Kresánkov vedecký vývin 
prebiehal celkon1 organicky a konzekventne od prek o
náva nia jednostrannosti pražske j štl'llkturalis tickej ško
ly k marxizmu, ktorý nechá pal zftže ne a dog maticky, ale 
vždy ako tvor ivé svetonázorové a metod ologické vý-
chodisko. · 

Kresánek nikdy nebol jednos t ranne bádateľsky orien
tovan ý, rovnako - a to napriek svo jmu pílsobc niu na 
univerzite - ako n ebol a nie je " katedrový m muzikoló
g nm". Celé jeho vedecké dielo vyrás tlo zo snahy pt·i
spieť k riešeniu problé mov, a ktuálnych v konkré tn ll j 
s ituácii a čase. Preto v ňom také význa mné miesto 
za ujíma "vlastivedná" problematika od výskumu sloven
ské ho folkló ru po lltúdium problémov súčasne j sloven
skej hudby. Všetkým jeho prácam je spoločné to , že 
okrem náročného pojednania o té me sú vzorové a j svo
jim metodologickým prístupom, llpecifickým pre tú-ktorft 
té mu. To platf napr. o dnes už klasicke j p ráci " Sloven
ská rudová pieseií zo stanoviska hudobného", ktorá sa 

Druhú významnú vetvu Kresánkovej vedeckej tvorby, 
reprezentujú práce z oblasti systematickej muzikol6gie. 
Na ich vrchole je zatial' prvý diel Hudo bného mysle nia. 
Náznv tejto práC!l sice pripomína die lo Kresá nkovho 
učitel'a profesora Huttera, obsah publikácie však svedči 
nielen o celk om nove j a novtítorskej koncepcii, ale aj 
o vyv rc holení Kresá nkovho vedeckého vývinu. O Hudob· 
no m mysle ní plati to is té , čo kedysi o Slovenskej rudo· 
ve j piesni zo s tunnviska hudo bného - le n s odstupom 
času bude me naplno vedie !' postihnúť vefkosť a závaž• 
nost' k oncep cie t ohoto predbežne neuzavretého diela. 
. Jedn ou z vedecky na jproduktívnejiHch Kresánkových 
p r:tc sa stfl la rozsah om nevelká, no myšlienkove pod• 
ne tná š túdia o sociálne j funkcii hudby. Vychádzajúc 
z p odnetov pražskej š koly a z novších marxistických 
teorém v nej Kresánek po pl'Vý ru v marxistickej spis
be n aš iel odpoveď na kardinálnu otázku väzieb medzi 
vývinom spoločnosti a ume nia - sociálne funkcie sá 
ich výrazom i n ásh•ojom. 

Kresánkova vede cká činnosť sa vždy vyznačovala 
úctuu k s tare j zásade "non multa, !led multum" . Kddé 
jeh o vedecké p ojedn anie je or iginálne a prináša nové 
poznatky i pohľady. Nie je preto náhodné, že ho posu· 
dzujeme primárne z hľadiska kvality a nie čisto kvan· 
tita tivne. I z tohoto posledné ho aspektu je viiak olldi• 
vuhodné , ak si uvážime, že vznikala takrečeno na okraji 
Kresánkovho p edagog ického pôsobenia. Dlhé desaťročia 
bola a je n a Kresánkových pleciach hlavná ťarcha vý
chovy mladých absolventov hudobnej vedy a iikolenia 
a~pirantov v oblasti hudovnej vedy. Kresánek sa tejto 
práci venuje s nesmiernym sebaobetovaním a láskou, 
och otný k vôli pracovným problé mom svojho irackého 
ašpi ranta napr. d ôkladne prelitudovať problematiku 
pt•eiího inak vedecky vzdialenej arabskej hudby. 

Kresánkových žiakov už dnes počítame na desiatky. 
P•1so'bia na rozmanitých pracoviskách doma i v zahra· 
ničí. Sú medzi nimi špičkoví predstavitelia naiiej vyso• 
k oškolskej a akademicke j muzlkol6gie i pracovnlci "te· 
ré nu". Všetkých vliak spája úcta a vd'aka k učiteľovi, 
k torý im okrem vedomosti viitepoval najmä lásku k hud· 
be i vede o nej a svojim osobným príkladom l vedec· 
kým d ielom zostáva trvalým vzorom a iniipiráciou. 

LADISLAV MOKRt 

Odchádzajúc z výstavy akade
mickej malia rk y Ley Mt·(lzove j 
milm jedi ný p oc it: radosť a opti
miz mus . je.j d i~)io súht•nne v yvo
láva v návš tevnlkovi tento· po~i lív 

ny vzťah k životu a cl a nosliu rn 
človeka, o bda rené ho taicntOIIl. 
Lea Mrázová tvorí zrejme veľa u 
rých lo, akoby c hce la využ i ť kaž
dú chvlľu svoj ho životné ho rozvr
h u na zachyten ie a zobrazen ie 
svojho poh ľad u na ľud i i poci ty, 
kto ré ju obklopu jú. je pritom 
š ťastn á, a ko - n apoko n - o 
tom vydáva sama svedectvo v kra 
tuč·kom prlhovore d o výstavné ho 
bulle tin u: 

Farebný svet 
Ley Mrázovej 

"Som iiťastná pri tvorbe, p r i ma
lova ní, som šťastná, že má m oko
lo seba l'Odinu, prlatefov, l'udi, ce
lý svet. Mám radosť zo života, 
mo jim šťastím je marov,anie. Len 
tých mafujem a kreslim, ktorých 
mám rada, ktor! majtí v sebe nie
/lo zvlálitneho, majú nadania a 
schopnosť vyjadl'iť ľudské city." 

šk(lla ta k9chto výtvorov je deli
kátnou s tu pn icou paste lových od
lioiiov , ktoré sa rozlievaj ú po ma 
te riáli ako abstra ktné vízie, kde
tu na rušené kon k ré l"no u podobou, 
u~e!niíu j úcou n áladu do p rogra
m u. Nezabudnuteľným i sú napr f
lk lad jej art p i·otisy, nazvané 
" Fran z Llszt" - čll'a !maginá.cia 
v z lato-čierno-hnedom o dtieni, a
lebo " Beethoven v Krupej", lkde 
sa maska tváre sk iadateľn vznáša 
nad prevláda júcou zele iiou parku 
doino kru pianskeh o kaštieľa, ktorý 
svojou zlatoZltou fa r bou svie ti -
spolu s mesiacom - a ko hlavný 
p unk t rozsia hle j ko mpoz!c ie. A je 
tu "Mojmír" - art protis n a mo -

vené plá tno, me t·an á "od b uk a do 
buka" .. • Pôsobivý, krásn y, kom· 
pozične trefný je a rt p rotis, veno· 
vaný Chopinovi. Umelkyt1a ho na. 
zva la " Mladý Chopin". Dieťa plá· 
va n a rodičke, klžucej sa po zv l· 
nene j zelenej h ladine jazierk a v 
Zelazowej Woli a celkom vľavo 
h ore je cimnče'k , !kde prežil m la· 
d ý s1k lad ate ľ roky, čo ho pozna· 
či li na ce lý život. Pria m n a d o• 
sah ruky, v s podne j časti sa roz· 
lieva jú kor en e s trom u, toho, kto· 
rý si odnúša každý do života ako 
spomien ku na domov, rod m1 zem, 
do m. Tieto - a le a j ďalšie výtvar
né viden ia h udobných mot!vov sa 
vzdáva jú r ealistickej drobnokres· 
by v záu jme rozozvučania fareb• 
nej h ud by v divákovi. A t o je 
zmysel, to je úspecl1 malia t•ky. Po· 
stavila s i to tiž pred seba nie fail· 
kú ú lohu: jedným jazykom p re· 
niesť obsa h druhého vyjadrovacie· 
ho sveta, umocn i ť svojsk 9m vide· 
ním k rásu rôznych dru hov ume
nia, využiť pri tom fa rbu, Inú, než 
používajú k svojej reprodukci! 
muzika nti . .. 

0 vý znamnýct1 osobnostiaclz , ktor l'! posobia vo svojom l 
i/vol e zélr oveií ako l ekélri i ako hudobn! tvor covia a i n· 
terpreti . Exponáty sústredené 11 tejt o časti sa zmienili 
o známyc/z postavách z hudobnej histárie , k tor í posobili 
aj ako l ekdri (napriklad A. llorodin, A. Schwei tzer . . . J 
M edzi n i mi f iguroval o meno bralislauského rodáka, leká· 1 

To to ná jdenie svojho miesta v 
ž ivote, te n pevn9 k ro k, ktorým 
č lo ve k kráča, je nes porne eviden 
tný a j na výs ledku aktivity. Obra
zy a art protlsy Ley Mn, zove j sú 
vyjadre ním také ho es te tického 
ideú iu zre le j umel kyne, k torá sa 
nevzdáva zo b•·azovacej funkc ie u 
menia, no pri tom p resa h uje t úto 
ziík ladnú rovinu a ide ďa lej. Vyu
zíva schopnosti farebnej Imag iná
cie n a ro zvinutie d ivá ckej fantíl
zie, na vtia h nu tie do samotného 
vnút ra umeleck ého o pojenia, spre
vádza júceho nesporne •každ9 obi'Ú 
zo k, každý a r t p rotis. Fa rebné 
gkvrny, z ktorýc h sk ladá Lea Mrá
zová svoje po1·tréty zn ilmych osob
ností i pr!I'Oci né scenéri e nás ve
d ú nie len do k ra jiny u rčitých ru
el f a priestorov, a le súčasne nn
pliinjú naše vnú t ro chve jivou 
nádherou svetla , tako u po trebnou 
v impresfvno m viden! veci oko lo 
nús. Pníve svotlohrou sa malia rka 
pokúša vy jad r i ť z ií k la dn ú podobu 
charak teru č l ovekA, od líšiť jeho 
id bi<u i ci tovú vihrúciu . Ale ne
iH' iSill som nn výs tavu l nn zva n ú 
,. h rn bný svel l.ey MJ•á :r.ove j", !< tn
rá bo la v bra tis lavskom Dome l l · 

111 en ia v novem bri t. r.) iba p ro
lo, Hby som ~de lila é; i tat eľom hu· 
cl obn~ho časo pisu vyi;i;ie spom!n a
né zážitky. Maiia r,ka je totiž zná 
ma v ~ l ovenskorn kullúrnorn zivo
le l svojimi transpozlciam i hu · 
dobn ých zážitkov do sveta fat·leb 
a malia rskych foriem. V pos led
ných rokoch zachytáva tieto naj
vn úto rnejšie city l formou tzv. art 
protlsov, a kýchsi mod ernou t echn i
kou robenÝ.ch gobellnov. F.ar.ebna 

Ale boha tá .kolekcia MrázoveJ 
tvorby nám pon úka nie len at· t 
pt·otisy: s ú tu a j "biele po r tréty" 
Jána Cikket•a, Eleny Letňanovej, 
Hany Heg erovej, Heleny Sebestyé
novej, v ktorých sa maliark a 
op rosti la z mnohofarebnej škAiy 
a vnútorný svet port ré tovan9ch 
vyjad rila cez zv9raznen ý detail 
oči - pohľadu do duše človeka. 
Ceilwm zv láštnu kapi to lk u tvoria 
jej kytice - akési e tu dy na je
din ú t é mu: prekrásny s vet prlro
dy, •ktorý nie je ča rovný Iba v a
l'anžova ne j a cizelovanej podobe, 
no rovnako zaujme v ná hodnom 
fn rebnorn zosk upení sk t•om ných 
.kv ie tkov, zdanlivo mlčan liv9ch .. • 
Ttito kvetlnová gHléria má i s vo je 
fin!Í le - r.ozvl nuté v celej pas te· 
!ovej sktile obrazu "Moja záhrada 
na Ja r·' . Tá to mocl ro-ružov(l Imp re
s iA, rnzrusená r uka mi koná rov, 
~ kor t ui;onymi, než p resne flxova 
nyml, mi111 V)•dá va sved ec tvo o 
de liká t nosti mallat'l'lnh o srdca, 
chvejivo v lbru júceho pri viletkom 
krilsnom, čo nás v živote obklo
puje. je to šfa! tná žena - n ašla 
šťastie a odovzdtiva ho p lným 
p rl ehrštlm ďale j . . . 

rn Petra T.icht entlw l n , ktorý ako sklaclalel' ži júci v Milťi· 
nP. pi sni lwdotm é el i ela [balety J. oj teor etické št ri die 
o lll; r!tJe. z nou.~r· 1 lt lstár w :;ti 11a V!ístaoe uvádzaltí lekár i 
a uýkonnf i tvor tví umelci u jeclltej osoiJe, ktor í sa hucl 
!Je uenu;ú /l''ufc .,iuncílnf' {llCI !JI'. 1/r. G. Papp . dr. F. 
K linda. / 

1/emisáit vi;stauy ,.Hudba a medicína« bola spojend 
s p rednáškou d r . Norber ta Duku-Zályomillo, ktorO vu 
sva tom pr íspevku refer oval o rnťalw lludby a medicíny 
v Jzistorlckom prehl'acle a s p rednáskou il r. l"adislava 
Dolmcinyilw, pr edsedu sekcie pr e cle jlny medicíny, f ar · 
mácle a veterinár st va, ktorý sa zameral no rozbor vzťa
hu mediclny a hudby z lekdr skeho stanoviska. (Pozn. 
red.: výňatky z týchto pr ednél§ok prinesieme v niekto· 
rom z budúcich č!siel.) Výstava, ktord bola prvou tohto 
d ruhu na Slovensku, može poslilžiť ako podnet pre ďal
ší rozvot muzikoterapie u nás, N. K.YSELOVA 

.,Mojm ír" - art 11rutis 
Snímka: D. K it.ller 

lfvy opery Svätop luk od Eugena 
Suchon a, do výšk y sa rozbieha jú· 
c ft pos tava h rd inu s lovanskej his· 
tOrte l "Já noiiikova družina'·, stvo
rená zo zážitkov a s tretnutí s 
CLk,kerovým Jurom Jánoš l:kom, kde 
je ono zla to dukát ov, prem iešapé 
so svle tlaclml kopýtka mi zbojn íc
kych, )iontkov. aj SP.Orntnané ľ,er· T.elázia URSINYOVA 



Slovenská 
filharmónia 

2. a 3. Xl . 

tJJ .;ma turg!ckým ťažis kom ot vá racteiJ() 
kunctH'tu sezónv 1978 79 bula hrn t i slav
:-.k<l premiér a Concertina pre klarinet a 
lll' t:hester od E. Suc hoňa. SF' ho uvierl· 
la pr i pr íležitosti 70. nat·ntl!<n ln autont. 
1\ husl'ove j Fan tázii il Bur!e~ ke. k u klit 
vlnlf't Rapsodickej suile a k organovej 
Fän líiZ! i B-A-C-11 vytvori l m11jster Su
chuit koncer tantnú sklati \Ju i pre tento 
n.1~li'oj. Techn ická suverenita 11 vysok(! 
tónovf1 kultúra elena orr: hcst ra SF -
klar inetistu Jozefa Luptličika je priam 
u rčc>ná pre ná 1·očn ý sólistický part. 

Co ncertí no nie je však čisto virtuóz
rwu sk lad bou. Technickfl náročnosť tu 
krá ča ruka v r uke s výrazovými predsta
vami sklada t eľa. Ani tu Snr:hOJ1 neza
prel sklon k t·npsod!ckému sledu »á
litcl. Sólový násti'OI v (1vode a v prv9ch 
cl vor: ll časti éiC li exponu je sklitda teľ čas
to nll sptlsob nk ejsi i mprovizácie pas· 
to1·á lne ho ch11rakt r. ru. V 2. a 3. čas ti 
umožiiuj~) zas sólistovi v pomerne r oz. 
síah le j kadencii rozvin úť vysoké inter
Jl l'f' tflčné majs trovstvo. Pestr ý orr:hestrál
n v sprievod [11ž na dynamick ý vrchol 
fln:ll nu j ť.asli l umoziiu je klill'i netistovl 
llvt nc> ustále v popredi a sta ť sa tak hvh· 
nou púkou hudobn6ho prúdu. t.uptáč 1 k 

prt!ntléroval Concer tino nil Praiskej fit
ri ., di r igen tom 7.d. Kos ierom. bratislav· 
ski.'1 premi éru dli'lgovnl n;írorlný umel1~c 
Ladi!'lav Slovtik . Sólista i d i ri gen t od · 
viedli znameni te prepr Hcnvuny vi•kon. 
Na lwncerte odznela il j p redohra Fide
l in od Ludwiga van Beethovena, závCI' 
koncP.J'tu tvor i lll mnnu men tii lna 7. sym
f ón ia C dur (Veľká l ud F'••anza Schu
berta. Uvied l i ju pri prí lezitost i 150. v)•
rni:ia skl ad<HeTnvho th nrt iil. Slovákovu 
koncepcia inkl inova la k veľkorysos ti. 
Miestami az p rí lis pcJtlceiwvula kr~su 
detn ilov a 11 111 prP.cl1ocly z li!cl nf'i tern · 
povej hlucliny do llru llll l v I'<III ICi jeclnut
l ivých cast i novyZillP.Villi VZclV presvcd 
č1vo a logick v. T rn tia časi - Scherzo -
bula pre Slovák/l pl'il r.ž i tosťuu na uplut
IWillC plnukrvnóhn tempt!l'illllUiltu, chý
h;llo tU VSIIk tUhU I'UC i on ,~ l iiC liSIIlf!l'llf! · 
n ie. Agogické ublttkv vyznír.vill i príli~ 
prudko, vt·cltol y dr-.ne H r elková fak· 
t llra akoby vol:tla pu vtil:sc t ľu h kosti 11 
elU,IjliiiGi i. A'l.. ZÚVCJ'l:l:nú té11111 fin<ile VY · 
znt!lu celkum PJ' i ruclznne. Plvnu la vnľnr. . 

rilll ostn !', hez zhv tol:neiHl p fl t!J~U. lwtnej 
zem itosti - a prítve prr:to p 1·esvt~ cl č1 1a. 

9. a 10. Xl. 

T1•ansrm·mácie - štyr! sk laclbv pre 
ve ľ k ý OI'C iwstr~r od Roma1111 Berxera 
vznikli v rok u. 1!)65 - a to n1e ako 
puhv výsledok sk l adnteľovllo pokusu vv
rovnnť sa s n <qnovshni kompozi čným i 
t f)Chnl k nm i, ale boli a zostol í r ep l'ezen
ťatfvnym dokumentom autorových úsilf 
vyu~ i ť 1ch na svojs l1é r iesf! llir. fo rmy, 
ví•stavhy, a čo je hlavné - na osobnú 
Vi• poveď. j e to d ielo, v k to i'OIIl 5erger 
clokflza l nu jjednodu chsími prost rír.dl\i:ll1l i 
pO\'Htiať sk utočnB ve ľa . 

l{eprízo tej to reprezen tatívne i sloven
skn t sk!adbv na dvojici abonentných 
k o:v·ertov SF pod tnktovkou Bystri k a 
Rezuchu jed nozna čne cloku l!lentovala 
al<O 'l vývinovou cestou presiel ten to Ol'· 
chester za posletlnýcll 12 r okov v uvá
dzanl avantgar dn ých diel sučas nej do
mácej í svetovej tvorby. Nlelenie clo· 
kaznl zn l11'a ť noty v autoi'Om puzadova· 
n yt'il metrorvtmických zmená ch s po
nwr no presn ými nástupmi, 11Lc dokúznl 
!sf al ďal ej - zamerať sa nu vyzdvíh· 
nu ti c: fl lozof ick6ho podtextu Bro1·gr.rovei 
lll'dlly, 

i1 l ;uľarský kl avirista Sándn1• Falva l 
p r l!clstavil sa v Schumannovnm Koncer 
te pre khtvir a JJIIchester a mol al<o 
skvel ý techník, k torý vyvážene sp1í ja ra
ciunfll nu zložku s emucion<íl nou. Hral 
s ve ľkým tHidhrildom , so správnymi tem
pami. s techn icky vyiJrlisr~ n ým i k lav! r 
nym! figurii cia ml, s vvzc.lvi hovun! m kan 
ti lénových úseko v, s pomernP. si r okým 
dynamickým spekt1·om. Nedoká~al vsak 
vtlač iť Schumannuvmu lvrizntu pečať 
prave j romanti cke j Fant<ízie u poetick e j 
jP.m nosll. Nujviar. ~a mu dari lo v dra
m atických a virtuóznych úsekoch. Spo
Ju pril cn Bystr i ka Režucha sa okrem pres· 
n í>!w sprevádzaniu a výdatnej opory 
akohy prispôsobovala Falva iho ponatiu. 
r ovnnko postráda roman tický vzlet i 
fanttízi u. 

Dir·lge•Hovo umel ecké doZI'ievanie do
st éilo po tom n ajvl:lčsl u pt•íležitost pre javiť 
sH v kan tá te pr e mezzosoprán, miešaný 
zhor 11 orchester Alexander Nevskij, op. 
78 od Ser geja Prokofieva. Režucha sa 
Zilmcrlll na podčiarknu tie monumenta
Lit v. veľkorysej výstavby širokých fres
kových plôch. Isteže mu ušiel pritom 
rad dP.tallov, k toré by sa boli mohli vy
zdvihnllť. Hudobný prúd mal však na· 
pittle i LstO dávku fan tázie, k tot•á nám 
mm-tz v doterajšieh Režuchových výk o
noch chýbal a. Vysoko treba vyzdvihnúť 
pr ekrásny výkon sólistky opery SND 
Ľuby Baricovej, vyznačujúc! sa vo všet
kých parametr och vysokou úrovňou -
v technike. v zreteľn ej výslovnosti, a 
čo tP. h l avné - vo výrazovo-citovom do
tváranf. Podobne možno cha1·ak terizovat 
a j výkon vždy spoľahlivého a nadšené
ho Slovensk éh& (llbarmonického zbor u, 
k to rý prlpravtl zbormajster Valentij ll· 
.... IL CIZIK 

V Piešťanoch ... 
V októbri ~i p1·ipomenulo 1\u/tlirne a 

spoloť!enské .\ l redis ko v P1cst rmoc/1 20. 
v.fíroť!ie svo jej existencie. Verné sooj im 
tradíc1dm, nezostalo iba pri pri jím alll 
q ralulácll, ale vyu žilo túlo pr i ležitost na 
ďnBie obohatenie kultúrneho žioora mes 
w. Metlzi porlujutiami pripadlo tlô/e~a~ 
IIIIP ~Io hudbe. Oo rtímca \/Cil'nosrnej m 
IIUHj értt velmi nlwclrw z<~pa!.lol cttklu., 
/I!Sell l! !fC/l k"OIICI!riOII , k/ur l/ /1n/ real/ zo 
lltllllj spo/ot·ne ~ Kru/wm pr Ellf'l'ov wne 
ni a o ktor1t - ltoc1 neue/ k1í ro~salt flm 
- .sral sa po f' le\l!lnskolll jc> ~ l l'lale tlru

lwu na;vyznamm!j!iou k on ccrrnou akcivu 
roka. 

Ovodnt'l !Jeet lzovenova Sonátn A dur, op. 
2, č. 2, ~iaľ, n"eoý.~ln. Nedostnlky sa pre
;ovili o l:i~ tote a zreteľnosti hry a v 
'1. M'li 1 v pamäti . Ani T.iszt ove Sny Lás 
l.:y nc,pl nlil celkom oť.·a":ávanw. preiO'l.e 
na v rcl1oloc lz graddcu 'a oiJ{rwllt prek/e 
py. Oueľa istejšie sa pohyboval Zam 
!Jorsktí na p6de impresi onizmu. Debussy
ho Ost rov rados/i vy znel veľmi presved· 
i'itlo, bravúrne a s nuc/ilľadom . To isté 
mo i n o povec/aľ o Gašparovi noci od M. 
l~aoela. V t !íchto s~· Lad/Jác/1 - najmä v 
clruhe; - moino zaznamenu( ocl posled · 
nélzo Zambor sk éhu uyslúpenia 11 Pie~- · 
1 anoclt posilnenie vyr a zovef zlatky hr y . 
Na :áol'r ~~ woli/ umelec dve sklad!Jy 
~/ovenskych autor ov - aci 1: l'urtka k re ll · 
ké Ptesne o padafticom lísli a il1rokody 

Z jesenných koncertov 

dňa 24. X. uviedol Sonátu a. mol, (J p, 
143 F. Schuberw , Sonátu č. ·2, d mol, 
op. 14 S. Prokofieva a s or c/1estrom Stdl
nej f i lharmónie za dirigovania B. Retu.' 
ch u Koncert pre k lavfr a orcllesrer a 
mol, op. 16 od E. ŕl. Griega. l .apimn· 
skfí potvrdil, že ;e ozatstným ma/sirom 
svojho nástro ja a Tu·ou, ktorú predviedol, 
presvedčil každého o sootom pnrodze
nom a kultivovanom ltudohnom pre1ave. 
Z jeho hry sála virtuózna techntka -
cez Lecllllické úskalia skladieb precltd· 
r.Lza prirodzene a hr aoo ·- vrúcnosť pre· 
{avu, ;emntí a plastickl/ k rásny tôn. Kon
cepciu ,ednolliL'!ÍCh skladieb mal preme 
premy~lellli a ICII celkové vy znenw umoc· 
ml správnym rozl ožením vrc llo/ovlfCh 
y r nclacií. Bol o pr iam obclwultodné ., Led o-
11111 spôsob pretlmočenia nol ovéllo zázna
mu na žioli !wei/Ju. /ell o v_tjk on , k! Oľ!Í bol 
rlrika:om 1/Pľk!íCII moinoslí klavír ne{ l1ry 
znamenal veľk!í umel ecký ztl~Uok a na· 
t rvalo sa zapísal do vedomm pr1tomnt!ho 
mladého publika. š. CUR lL~A 

Nn o/tláracom lí:oncerl e dl)a 10. ok· 
tóbrn vystúpilo TRlO MEXIKO. Tent o 
mlarJ.rí k omorn.IÍ sú/Jar . 1-:LOr{j debutoval 
v r oku 197!i , /Jol u ná~ doteraz celkom 
neznámy. Preto i 1/lilltOI'Iaäne priazniv(.l 
kritiky , citované v JJrogr miiOJ!um !Julie· 
tme , malokto bral prílis váine. Stať!1/o 
IJ!iak l!lekol ko lívucln líclz takt rm Heellw · 
venovlw 1\laV/rnel!o tria Jo:s dur. op. 1. 
č. l, aii!J /Jola zre jm~. 'le l1ra;ú skutocn1 
mafst r i. Clenov1a t r ia s1í VfÍNIUié muzi 
kantskts i ndiv iduality, iCl! súhra ;e per 
fektná a 1ednollivé party .\Jí vyváZe 
né. !'ri Beethovenoui sme oiJdwoval i ľah 
A·ost, lirilantnost, Ar enskél! o Trio, op. 32 
/Jolu pretkané n oiJ /esn!Ími nte/ocltck'lími 
l mwnti a ši r okými kantilénami. Po ,, fr 
lwfúcum vy znen1 Klavírneho tria a mol 
l 19.141 od M. fl.avela sa u: 11ó/lec neuJalo 
nrulnesen,S /IINfel!lf' z !Juliet mu. že V!f· 
stúpe11i11 t ollro telesa tJ~ar/e ozrw l.·ufú w 
IW{lr•p\1 A·mll'C'r/ ' eZÔlllf. 

MUSIC A !.Yfi. ICA z Prahf/ - r/ru llé tnu. 
kt ore úNnkooal o v rámri tCsenné/10 cttlo: 
lu - weclsrw nlu ' a 19. októllra. l JJ 

tomto prípade uic o mlarlsi A·nmornti ' ú 
/Jar , klor rí lrr ri 11 ol;sar/ení l·:o(/ nrrsuí/m rt 
- flt:utrt, Marie Drwiäuoä - husle a 
" 11a Krámska - klrmír. Prowmn kun 
<"ertu /l o/ r o:delen1í na doe r o:dieltu• 
t.·a~lt - huri/Ja staľlích IIW/~t roJJ f{.oeillet, 
'/'e/emonn, tvtysl ivec·r•k 1 u !w c/Im '!.O. ~to 

rnč•ia. 1'11 - okl'(!lll H. Mar tnni - boli 
:a~flípeni sklllllalel w na; ,úc'tJ''llP/Si - M. 
S/mnr'klí 1 Musica not/urnu 1. F. Constant 
1 ,\/u sica /yncat a 1'. /,oeuenc/IP l Au/os /. 
/ f.oetJJ!IUlil' pri/rl tlo okruhu c/aruws!m/1 
ske1 'sf.:o ly.J 

l ' opn o/Jf01117ef - a možno Jwvedat 
i otloä~nej r/r amaturgi i zaujalo t uto trw 
so líc/l i!J III výkonom. c/ok,,twlou súl1 rou a 
~vie'l.ou mu ziku/I/ ou. 1-'/auti., rka li . /Jo~ 

tá iiii!CÍ upozorn1l11 n11 ·efw pekll!ÍIII 111är 
nym tónom. ktor!i rovnoA·o dohre znel t! 
stare l i sút'asne; hud /)('. 

Jesenný cyklus k oncert ov uwl'ľel cfl)a 
26. októbra S'ľANIS/,AV lt\MIJORSKY. 

ellu Toccatu /. n atr 1ka. Obe d iel a bolt 
prmosom pre cel k ouú bilanciu Zctmbor
sA:ého klav/rneho r ec/lálu. 

KORNEL IJ UFFE!\ 

v Košiciach . .. 
Tvor/le zaslúi iléllo umel ca T.a.dzslava 

llo l oubka pri príle'l.ito~ll jeho 65. naro· 
denin /io/ venovan1í k omor n!í koncert 
l 23. X. 1978} uspor ladan!Í Krrlfslw u po· 
IJut.·kou lodw slouensktích sk/arlatel ov u 
Ku.~iciac/1. KomornJilllt äie lami mohli nn
zrie/ posluclláť!l toll/o k oncerlll do intim · 
ne;se; clielne toht o neúncwného sklaclate· 
ľa . ilziciätora a propagátor a slooensA.·e1 
11uct!Jy. RanJí lll k lavírnym dielom fP Pns· 
~aca~jlia , Prelúdium r1 Toccaw. op. 9, 
ktoré w edvter/la L:udmila Ko;anová u 
tlli~lll mu punc sviežosti, mladl Ckr!hO elá 
nu u isk·rw6ho r u? /a/11. Cltklus piesni 
.. !Jc6renka mo;a" pa/rt k nafkra!!ii m ú 

llrlfOIJI úlil'neJ.~ Im ookäl mtm d ielam. Ptes 
n e mrerpreroval a .11ar·ia Arlmneová 
f.\ pevj a Ladislav 1/ul oubek fklavlľ/. 
Okrem SOIICÍ/lf pre lwsiP a klwnr e mol, 
up. 4 11 podani Karola Petr(Jc: iho a pav 
la Nouotného zazneli premiérovo 3 pre· 
//Íc/Í (Í pre Or {{UII ll ~1/fj f!~/iVnOIIJ /laSlll 
dooani lucma Sok ola, k!Or lt ObOIWIII 
~klar//J/1 SIIO /Sk.lím inLerpretal:ntí m prislll· 
pom porlmienenti m lmlwtslvollz f aref,ll líc lt 
plócll. Kostck6 kvart eto ukonNio kon 
l'Crt ll . . , /át.·ikovym kuart etom, op . . 18. 

D -·-
,1/artán l.ap.,ansklí täonedávnn s61tsta 

St ;i/ 11e1 f l llwrmóme Ko~'ICP/ 1e u Ko ~i 
l'! UCh r/o.~tatoi·ne znamy : 111elo:o/ k tích 
PYlllkllj li!'ICI! k oncerlov . v k tOI'It('/t upú 
l ct / prll'(lr/zenou 11111: i ka/i IO/l , fCiflllý lfl /y 
r iz mom a /l!rfinečnym skl benim o!;;etktíclz 
svoflCII mu~nosti v p rospech ltroného 
d iela. Na A'rmcer/e pre 1/udubnú mlárle~ 

v Trnave ... 
Bolzcllo obsadené rady Auly · maximtl 

PdF UK s napätfm oť:aká11ali {28. X. 
1978! vystúpenie Bralislav::.kefto r1knde· 
mie k ého zbor u 1 zborma{sler /,ubor'll(r 
Mátlj, na konte ktorého te rad najvyš· 

lioncerlom B rnensk ého akademkkého . 
zbol'll zača l X . ro(:nik koncertov Hu
llobne j mláde·i.e v 'ľrnavc. 

, Sniml\él: ·P. H.eil lCil ár 

S/Cit domdctc ll i zahrantl'n!íc•ll u: nanl . 
CPllt prowam od ma{strov renesanc·/e 
r1z po s·úl:asnosť pr ecluiedol zbor na 
IJysoke; illterpretal!ne; úrovni. Proyram; 
\ ktorym Hudobná r111ácJcZ SO SZM Gqm: 
nd: ia v Trnave vslupoval a d o X. ročníka 
'vofet existencie, bol objavn1í a 1eho ära
IIWtur yická ~i/a spoť:wala 11 c:t/klick t!('h 
sk/adbác/1. l napriek bohalei vokri111fl 
t r adícii 1'rncwy , ne: aZIIela ru estP poly· 
fónia Kr istofa /lnran/a z Pol~tc a Bez
clrutic. Urag án pol/es k u sa r oz pútal po 
werlvl'r/ení sklaby Vino od súl'asného /Jr· 
nenskélw sklaclatel'a Antona Parscha. íM·' 
IIPrl't:ným Nsl om bola lyrrcká Mik·uiN•J,-á 
Jled11w orl Oldŕicha Halmu. 

lÁN SCHULTZ· 

Ostravská · Hudobtiá súčastiost''' ,, 
u jHito novom názve. Vl'lľk9m kladom toh toro~:ne 1 ,,Y.ľué!obnej 
~ui:Hsno~ti " vsa l< bolo, 2e sa celá ak'cia severomoravske j 'po
bočk y SGS KU si:ast i pr eniesla 1 do dr uhého významnéllo u'u · 
dubnéilo centu , k rajH . do Olomouca, kde sa uskutocnll otva
rací ~y111fon ick ý koncert H vel:er komornej htHlily. V Ostr dve 
lml1 potom dvä k omorné koncer ty a na zťtver koncert dyc11v· 
ve: j hudby. Na t ohtoročnej prehl iadke vedľa diel pr i emern ych 
i:1 fl i'Obl r.matickýclt, zaznelo i niekulko pozot uhodnýc:Lt skiK· 
rlrcll (Báchorkova Stereofonietta , Cntk ovo Prelude et tbRIJia 
var i li, Podelivový ch t>ä( husfových kusov a Zámečnikovo ll, 
s l á čiku vé kvar teto). Interpretačné vyko n v bo l i rozdielne l úruv
nc: od vermi dobr ých (Kvarteto mesta Brna, V. Kuzn lls. ll. 
Sul cová, R. Novák , J. Nobejl l až k slabým. 

Ost ravsk é k varteto, ktor é oslávilo t. r . 25 r ok ov w o.ic.i čín 
nost.i, vyst úpilo na ••rcbliadk c Hudobná súča~nosť '71!. 

Sním ka: /\. Smotlál\ 

Na p1·ugrame sym lonlckf!ho koncP.rtu boli v p rve j časti t1 1 ~

la o lomouckých sk ladaterov: Concertino gr osso pre hoboj, kla
r in et, lesný r oh a sláčikový orchester. O. Cotka a Con c~;~r ti
no pre klavh·, sláciky , trúbky a tympány V. Micku, v (Ir· u ~h-: j 
Čŕi Sli zase Konr.ert pre slái:ikové kvar teto a orchester J. Rtlll 
i'i cha a Bfichorkov11 Ster eofonietta pre supJ•án, bary tón, bicie 
n :lstroje, orgán a dva orchestre na slová V. Rakovsk~liO , 
ktora za u jala na 1v i;,c z ce lého k once1·tu. Rozmiest nen ie hráčov 
lll' l te j to sk ladbe v sále í nad póc.l rum umožn ilo dohi'C vv. 
zni eť .,steJ·eonfcl<t u" , s ktorého úť.i nknm na posl ucháča au tut' 
pocfla l už v základnej koncepci i cllela. Na úspešnom vyznenf 
~ldadby mali okrem cli r igen ta a orchestra verk9 podiel nHi· 
mli sop•·anistka B. Su lcová a bary ton istll R. Novák. MorHV· 
ská fi lhil l'mónia ved ená zas!. umelcom ). Nohejlom preclvleť,l fl 
vsetky dieln so zre jm ým zauja tim 11 prispela znlll':nou mierou 
k úspešnému vyznenJu celého večerA. 

jed nou z tr och lo·a jských po bočiek Zvllzu českých sk lada· 
tcl ov je poboč l(a v Ostrave. Združu je viac ako live clesiatkv 
skladate ľo v, koncertných umel cov, kri t ikov a hudobných puhli· 
cistov zo Sever omoravského kntj a. O. !. táto pobočka Zvii zu 
českých sklada t !'ľo v a koncertnýc h umelcov uspor iada k až
doročne v jesenn ých mesíu~;och cyk lus koncertov nazvaný 
" Hudobná súčt1s nos ť''. Táto akcia chce na dviazať na trudlciu 
os travských krn jských zviizových prehliadok zo šesťdesi atych 
r okov, pričom vo svoje j nove ; podobe chce vytvori ť l veTký 
p r iestO!' pre up l iltncnJe i nterpretov severomor avsk ého r egionu. 

Sklildateľské novinky sever omoravsk ých autorov Sil dnes 
viac než kecl ykolvek predtým kon fr on tu jú niel en so s ú časnou 
tvorbou osta tných českých sk lé!dnte rov, al e obzvl ášť so star
šími dielami , ktoré preukázateľne majú právo nn to, aby boli 
opäť ozivené 11 u vedené do koncertného života. Názov .. Hn 
dobná súčasnosť " je preto po t1·elm é chá pať voľnejš i e - skô1· 
ako predstavu, čo vše tko by malo b yť uvádzané v na~ej so 
cial ist lcke j súčasnosti. jedine tnk to si možno vysvetliť, p 1·ečo 
z 19 dteJ uvedených t. r. na štyroch k oncertoch svm ronlcl<E:J 
a komornej hudby cyklu "Hudobná súčasnosť" [28. IX. -
l l. X.) bolo osem sklad ieb nap lsaných pred rokom 1960. 
šty ri pochádzajú zo ~esťdesia tych r okov a len sedem sk ladieh 
bolo nap!saných v poslednom obdobi. Napriek racioná lnem u 
zdôvodneniu zaraden ých sk lad ieb, predsa sa Len nemôžeme 
ubrániť do jmu, že práve drllmatur ,l(ia tohtoročného cykl u bola 
jeho najp t·oblematickejšou zložkou. Ak k tomu pripočltanlf' 
i koncert populárnej hudby, ktot·ý opäť oblslel najvýznamnej· 
šie ž:\n r e te j to oblusti a obmedzil sa len na vyst(Jpen ie dvoch 
dychoviek, muslme konšta tovať, že ak sa nezmen! v budúcnostJ 
tlramaturet~IM lloncepda .tohoto c~u. malo h~ sa uvažovať 

Z programu dru hého olomouck ého koncel'lu venovanému 
komornej l111dbe vermt sympaticky zapósobil a technicky n<í t·oč
ná ~k ladba P. Cotka Prelude et tbema varié pre fagot a klav1r. 
l) alšl p r ogram tvori li dyr.hové kvinteto V. Micku, cy)dus ples
n f Tiché milován l J. Bedi'icha a Klavl rne trio, op. 18 E. Hlo
bi l a. 

Prvý ost l'ilVSk ý komomý kon ce1·t rámcov!lla hudba LeuAa 
Ja n áčka : vôbec po prvýkré t zazneln skl adba Zvuky na pi· 
mlatku Fiirchgotta-Tovačovského l r ekunšu·uoval a n a~t udo
va l josef Stnnek 1 a ldylla pre slá l!iky. Komom ý or chm,tt!l' 
ustravského lm nzervatOrla p r eclvletlol ohe dielu morav~k"l•o 
1najstra s IHit ričnou dllvkon en tuziazmu il p rograme I\ Jn· 
·er tu boli da le j o. i. Pi'ecechteluva klavirna idy la Z prázd
nin, Sonáta pre klavl r E. Di'izgn 11 Svato§ova Snnáta pre vio
lunl!elo a klavir , k to1·á bola v p1·avom slovn zm ysle ielll nuu 
ll'emiér ou ( !l toh t oročnej .. Huclobnel súčasnost i". 

Posled ný komorný koncer t napln i li sk ladbv pnn sk ých· u br 
nenských skladateľov . Dve ~tarsie dieln - l . sláčikové knr
teto O. Flosmana a Styr i polky pre klavlr L. Zeloznébo - . 
lwn t. nlstovall so sk ladbn lll i zu seclemclesi Htvclr J'ul\uv: Vr .\ novon 
suitou Rozhodnutie pre sólové huslo. Podešvový mi Plalhnl 
kusmi pre husle a klavi r a Zámečn lkovým ll. sltičikovým . 
kvartetom, ktoré tvori li vhodný záver cyk lu štvr och koncertov 
komornej a symfonickej hudbv v Severomoravskom kra jí. ko
nan ých pod názvom .. HudobnA súčasnost 1978". Azdn tým 
boli čias toč ne napravené l nlBktOI'é negal!vne javy v drama-.. 
. gii .tohto ro~nťka, KAREL STEINMirz 



Staronový Onegin v SND 
fúca. Äle ·ra neplatf te ten 11re 
túto Inscenáciu] nezamiei\ame si 
neraz pojem lyričnosť - v hu
dobnom stvárneni a najmä u spe
vákov s výrazovou n emohlicnos
tou. vecr aj podľa slovnikn cu
dzích slov. lyr lčno~ť znnmen/1 Cl· 
tovos t. spevnosť v hud l>e , tmi a 
čos i vef 111i ~lvé. Je111né a idllko· 
vP.? Ai v l yre te cl a'él mill ioka vlhrii 
cia . to is t(: chven ie, ktoré povy· 
'·•'In l ntnrpretúciu na záiitok. Cel
kom Jasne povedélné: v p a·ed stnve 
noa r h 111 dosť nevv!Hden ý!'h lll iP.:>t 
il in tpp rntai:nyl'll zabran, l<torf: ne 
da i íl naplno vy niknt'oť i n<;re n ~ 

•o r, k t' J prr.ll~ t él ve. l'n pisma• tu 11fl · 
lliii'SIO Vfl iilliiiOI\ reutiVnycil d l~ jlO 

;.icií 111 11: rp re tuv ča sov ej k rat l<nsti 
pr ip riiV\' 

GRAMORt·ECENZlA 
l P. l. Cajkovskij: Eugen Oneg111, 

l y rické scény v :l dejstvách 17 
Oha•a:wch l pudľil ri)VIIOIU CIIIICj 
Pu~kinuve j epickej iaásne. preklad 
liha•eta A. l' lógl, textuv{l úprava 
dramaturgia npea·y SNO. Olmuve-
1111 pa•emióra 4. novum ht·a 19711. Ui
rigr.nt G. Auer, a·~e i! is ea· M. Fischer, 
zlllll'majster 1.. Holásek, sc:éna P. 
l\, , Gáhur. knslymy . l:. Pnl'ky iíuvá , 
l:illli'CUgntľia R. Slovák . Zhtll' 11 Ul'· 

c:hcster IIJll!l'}' SNfl. Só listi : A. Ka
jahuvá, B. Ki llnan•vfl , A. Starustu
vá ITatjana 1. S. Hudec. J. Oni~
éeoako. R. Sziics (OneginJ. P. Ovcu·· 
ský, P. Oswald (LenskijJ, t. Ha· 
a•icová l Ol'ga l , S. Kupi:ák , O. Ma
líu:hovský, P. Mikulás, J. Spai:ek 
l GreminJ , N. Hazuc hová, M . Meie
•'ová (Laa•inováJ, O. Hanákuvú, j . 
Sedlái'ová f Filipjevna J. P. Gálwa·, 
V. Scha•enkel {Ta·ifJIICt 1. cľale j S. 
Beiiai!ka, S. Jani!i, A. Kúl'iaava. 

- o -
· ObnovenÍ! lnsl'nnflcin Engena 

Onogl llit predstav il i veľm i krat ko 
po st lld !Jne !HÍ ! ni::n et , novet pre· 
zentácii Suchoiwvet Kr (t tl1av v a 
p rapravoval! v čase zaťél ~eni l.l st! · 
boru povinnos{Rmt na BHS. One 
gi n sa vrá ti l na scénu po ibit 
chv!ľkovej nep l'ftomnosll, pat rf 
medzi istoty povo Jnovej bratislav· 
skej opernej drilmaturg ie. Prip ra 
v i l ho ten Istý i n scenačný team 
ako v roku 1972 (choreograf je 
nový, svoj e scény p r ipravil s väč· 
ši m zohľadnen ím funkčnost i Um· 
ca v tejto opere než jeho deko· 
ratfvnosti, v petroh 1·adskej scéne 
mu tancu jú aj č lenovaa zboru, kto 
rý znie v lCJlO Inscenác i i plno, 
!;Viežo: tanec je tet:hn ick y m enej 
clokonalý, podporu je, však vernej
sí obraz bálového m ilieu]. Obsil · 
den lf: - na prvých prnclstavn
nlach bc>z R. Szil csil a O. Ma i<I 
chovského, - Je v pr ev<J 7.nc t mae 
re totoi né s tým spred i.ieslit ll 
r okov. P. Dvorský a S. 1-:opc(J k 
veľm i úsp esnf: vstúp ili este clo nll · 
nulej in scenácie, tea·élz vi;ok osla· 
·la osélmotená Ľ. Baricovli : 111e jn 
to vzhľadom na ča stú rep rízuvos ť 
t~)lo opery a značný ilviizok u
m l'lkyne v rP.pertoá r i SND pnveľ· 
k f• ~ataženi e? 

Nai;e denníky býva jú uz dos ť 
pozorné voči hudbe a na j nali ope
re. l'a·eto pmkvap1lo - až na vy· 
nimk y - p r i jatie obnovenej pre· 
l!Jiéi'Y Čajkovské ho opery: zdrž11n · 
l iv.P. - mlčRnlivé. Holo o čom r e· 
terovať. Praclstavili sn nové tv(! · 
r e, nové hlasy. núkalo sa kon 
fa·ontovať hodnoty minul eJ a pri· 
tomnej interpraracw, zmeny moz· 
no vystupova ( él j v hudobnom l 
sr:~nickom zmocnení sa predlohy. 

Onegin sa vždy po teší veľm i 
lk lc~ eln ým vz f11 hom obecensl va, a le 
a 1 tnlerprerov. Nemožno však po· 
veda t, že. by patra l medzi na j· 
vär:sie Jašky i nscenMorov, skôr 
medzi ťažké úlohy. Lyri cké scé-
11 )' , ktorých zoradenie vytvára tvar 
t ejto opery, sú totiž dramatick y 
- javiskovo málo "nosné". Pod · 
st'éllné dramatické kolfz ie sú sk r y
té zväčša pod dejovým povrchom, 
treba si po ne zájsť k Cajkovské· 
ho hudbe, ktorá ich ži vo 11 vý
st i žne chantktertzu je, z nej moz
no čerpa ť najsprávnej~iu orientá· 
eiu pri tvarovaní postáv a ich 
konania. o lnto, myslhn, sto nj 
tvorcom prítomnej Inscen ácie: čo 
najmenej podJahnťíf "veľkooper
nému·' pokušeniu, čo n ajvtičšml 
preniknúť do citového sveta pos
táv a i ch vz ťahov. Pozorno~ f ve· 
nu j tl dvom rozdieln ym ,.životonii· 
zorom" , Oneg ina a Tatjany - a 
najmä Tatjane. Onil je hrdinkou 
<liela a zdá sél, že všetko nové 
v Inscenácii sm erovalo k je j dô· 
raznejšiemu zobrazeniu, ku výraz
n ejšiemu exponovani u tejto posta· 
v y. Jej svet ilustrujú spomienky 
La a·inovej a Filipjevny (bez mno· 
h ých zauživaných a tmosférotvor · 
n ~·ch detailov, niet ani zborové· 
ho Intermezza v l. obraze ]. scé· 
nograficky sa zintímnil 2. obraz 
- listová scéna, ženský zbor v 
3. obraze sa ozýva Iba za scé· 
nou , p red nami sto jí Téltjana s ro
zcmtavelým srdcom - čaká , a !ro· 
n!oko ·skeplicl; ý Onegln pochováva 
.je j l f1sku. Aj lnrlnsl<ý búl lľkob y 
sme sledovali je j oča m i. Šiesty 
obraz je bez Tatjanv. ale aj bez 
ti'acllčn ej ,.ruskeJ zimy" , efektu 
súboja. je . skôr meditáciou o jeho 
nezmyse lnosti, o obetovaní mladé 
h o života p1•e chvHkové nedoi'Ozu 
menle (kolorovan1c výstupu ľud 
sky nez(ačastneného Zareckéh0 
svctae lkom z jeho cigarety je az 
cla zbytočné, skôr môže ohi'Dzi t 
spr.vácku Iwndfciu interpreta .Len · 
ského }. Posledné[ l l stretnutie Tal 
jany s Oneglnom sa neodohráva 
v istote ll bezpečí gremlnovsk éh0 
domov11 . Ilie v chlade nezťíčastne 
nom sosnom prostred! parku (zd(J 
" byt ~futnej~~ rie~enlm v 

t :uba Caric-ová ako Org;t a l'etcr 
Oswa Id a ll o L cnskij. 

Snímlu1: J . Vavro 

zo!J ra.wní čistot y Tnt jnninho cha 
rak lPru , možno je to pendan t pr· 
vého str!'lnulia v parku Iarinské· 
ho sídla, podobné riešen i!' zrujnw 
laka vi acerých insceníttorov, ,.par· 
kov ý" ziivcrečný obraz som vide 
la Jli'Drl na e lwľk}' nl l rok ma v ber· 
línsknj inst.cnil ci l Th. Acln ma ). 
Dôsled!H~ J!>I a aj in ý je obraz hr· 
cli nnv Cajkovského diela: Ta i Jana 
oslávil za každých oko lnosti sn-
111él sebou, v m ladosti, v časoch 
lásky k O i u~ginovi i v man h :l ::. t ve 
s Grmninom - ta kto sa v vznávél 
r ežisó1· il ta l to ved in l predstavi
te ľky tejto úlohy [práca s her · 
r.om ,výrazové vypr acovflnie úlo
hv je si Inou stránkou režiséra 
Flsr-hnra i tejto inscenácie]. One
gin Jl! nmoriuna lne ,.pocl ch loclený" 
llllmlik , aron ak , cynik , o to bezvý· 
1'/IZIICJS I. IJDZillOCil C]SÍ V knnf ron · 
tlí c i i s rý<IWJSÍI IIi c:liilraktcrm i, v 
,.skúšoiJn }•ch" situildách. I.ensk ij 
j e bíasn1k , ale v ci toch, vu vzfa 
hu v Tíahnn ej bytosti je emociu
niÍi ne zdravý mlmlý muž [ bez bo· 
lo~ll n s keho kvilen ia ,.slfhlych" te
nol·ov, vírra zným vzorom LHnského 
,.Zhlllotlwni ll" vok;'ilneho i ťyzi c· 
ké l1o JC: ZI'I!JIIIr: a j ťa7.kn znbuclnu
te ľníi k n :cit:l fl V léldlln!ra Allélnlo· 
Vfl ). 

Asi la k yto zlímcr ozi v i la dolw
dn lll'iCf!ll <i lorov. K t0mu to sme· 
I'Ol'illa 'céna 1.'. M. (:{Ibor a, úspor · 
ntí. lunkl:n[a, niekde lailncliac;l 
oku. inde navodw jt'1ca at nansféru 
(skorla. ze p 1·i Giihorovom ta len
te nc na oi.nu i:astejšie p rH.Iaf aj ter 
minv .,u Javaslw il itlnu boju jÍICéa", 
,.clivil ka ku z.amvsleniu sa pa·ovo· 
ku j t'lca" ). Zvnutornen ie re~ peklo· 
val fl j potnnr:iii l ny clrillllll ti k G. 
A11ar, pr i pravi l hudobnú protluk · 
ClU, kde nie t, aleiJo tilkmnr niet 
ostrých hr lin , tempové vlnen ie je 
m iernejšie, prihliada sa na cize· 
ltí ciu detni lu. KoncP.pcio lyrizu-

\ k l ili:OV)Ch po~tavli c h é ut l-ov· 
<; k!\ho cl i!!la sa prcd slnvili aJ nn· 
v í int l)rprnti - hod not ne B (ispes
IW Sta rostovc: j Ta l jana je pa·vou 
veľkou Íllohou, k tor(a v SND nie 
lr:n došltHiovala, air: nnst lHiuvala. 
1\~ii korekt nos ť él i: istotu vzťahu 

ku s ldadllle ľovmu zil p1su [o tom 
svP.clčlli aj jej jed norázové hosťo· 
van ia vo verd iovkách - v Lconó
r e a v AIJ1gai l]. Tal tane d iivku je 
~VO J oh 1emný, farebn ý hlas v ta· 
kej mi ere, nko koncnpcia Insee· 
náloa·ov 11 jej koncepcia požadu· 
je. jej Tatjann je introvertne jšia, 
voká lne l!Havšia, očar ia per fHk lné 
IegMa, v gestlc l<cj sfére vyprA co· 
vanie detailov. pozornosť akci i i 
p<~r t nemvi. Kde sú rezervy ? 
Vo viacnáso lmnm scénickom 
overen! si role, vo viičšej suvere· 
nite . p a·eclslaven tn svojej koncep· 
c ie a Jej "vnÍi tenia divákovi ·' . Os
waldov Lenski j dokladá, že na jmä 
v sl ovanskom r Ppertoári sa 
mu dar! }Jriazn1vo, n eočarf nás 
ma teri[! !nm, nlt: skôr jeho službou 
zo tmazeniu posta vy. V Petr ovi Mi 
ku lái;uvl aptaudu jema muzlkanto· 
vi, é:t l e čl j bus i ~tovi. ktorý svoj 
odbor ohnhacu fe o ob jem, nie i 
dostatne né "al i kvotné tóny·'. 

Spomenú( k lady a zlíporv novej 
inscr.nácteí' Za<':n1me zá po t·mi: 
okrem spomcnutP.ho, mohlél by byť 
viii:i;nu scémc l<y i hudobne v y la 
dená, provoklljlíca sól istov k vlíi:
siemu vok{Ilnnmu i emociomílne
m u vl<lacl u, mo7.no l zhu tn enosť 
tvaru v prospech koncepcie pri
nlesln asti\ sk lamnnao u cllvúkov 
(déJ io IJy sa to azda kompenzovsť 
tou d{Jvkou ,.vi brá cie'' ). Klady? 
~klisenó, javi,kovo lstii Tat jana 
Elenv Klttnarove;. Serge j Kopčií k 
1tko Grem in, kto r ý v elegH ntnom 
ub lli ku svotej Ar ie vyspieva l n ie
len cat, ale aj sÍid .na!! s po ločnos

ťou. /\ Lens ki i Petra Dvors kého: 
výnimočný zM.itok, hol básn ikom 
i mi lut licim mu7.om, jeho postava 
dodala punc lnscenač n e pozoru· 
hodne sl v či rn enému 4. obrazu 
( nádhel'llé ... ,.V tomto dnme'· ]. 
Vteme, ze Dvorskí' W výborný spe
vúk, Hla to, že dokt1ie vokálne 
stvárni ť il ciHl l'llk terizovať a j po
stavu, p ri jímame v jeho odbor e 
vzdy nanovo s oč11rr.nfm. Kto vi e, 
má ,.na to·'. 

Zuzana Marczellová 

JOSEPH HAYDN: Zborové scény z oratória Rofné obdo· 
hin 

Sl.UVENSKY FILHARMONICKf ZROR. 
Mária Oubrndinský, 

SLOVENSKA FILHARMONIA, dil'igenl 
© OPUS - Stereo 9110 0524 

zhuc·mníster Ján 

Ca 1·l Melles 

Milnvnfkuv vnkálno inštrnmentálnehn 7.á nru n ki~t·P. )JU· 

tuší titul OPUSU prinášajúci zburové sc:éuy z oratória 
Josepha Haydna Rocné obdobia. Totn sV!l tské - v pu · 
a·adí druhí\ - oratórium vzniklo v poslednom nhdnhi 
Haydnovhu životu na te xt ang lic:ke j tr:l!·alógic Jamesa 
Thomsona The Seasons (z r . 1726- 17:10 ). l ked' sa pi·ed
loha l v preklade van Swie lfma l spntintku zdala I'Uh· 
a·auskému majstrovi pt•fli š stati cká - tJdvod ne ju aj otd · 
miehal zhudobnil' - nniklo hlbok n ľud ské. pruvdivP. a 
pa·esvedč ivé dielo uslavujúce pt•ácu i!luveka, jchu lásku 
k prírode. Po prvý raz v hudobnej histórii stretávame 
sa tu s aplikovanhn osvietenskej myšlienky : prustý éln· 
vek - hlavný pa·e!lslavitcll' deju v oa·atúriu . ( Rni:né nh· 
dobia llayd n uknnť. il v r . 1801. prvé predvedenie sn 
knnalo vo Schwua·zenbea·gskom paláci vo Viedni 24. IV. 
toho istého roku. ] 

Gramufúuov.á platiia obsahuje zbui'Ové scény z orn tó
ria, ktoré sía nositelom dramatického nkcentu. V inte r

Jll'etát:ii našich najpopl'cdnejšich telies l Slovenskéh u . 
filharmonického zboru a Slovenskej filharmónie] pod 

taktovkou r akúskeho dirigenta C. Mellesa vyznieva Hayd

nova hudba majestátne, vefkolepn. V dnkunalej súhre a 
vyvážen! preclzne vypracovanej vokálne j i orchestrálnej 

zložky sa pred poslucháčom otvára svet prostých vi
dieckych l'udi citlivo vykreslený na pozadí slriedajúci!:h 
sa roť.ných období a z nich vyplývajúcich radostí i slll· 

a·ostl. Sympatické a chvályhodné je riešenie celkove( 
koncepcie naštudovania. Dirigent dáva prednosť - na 
rozdiel od romnntizujúcicll koncepcií - skôr asketic

k P.mu, striedmemu, no s veľkým vkusom uplatňované

mu ponhnaniu hudobného matel'iá lu. ču rozhodne umoc
ňuje ka•ásu Haydnovho oratória. 

Oúťajme, že prvý úspešný krok k í1pluP. mu naštudoVll" 
uiu tohto mimoriadneho diela nebude pusleduým a do 
disko ték čoskoro pribudne nová nahrávka Roéných nb

dobi j . Haydna v t:elej ich kráse. 

VIOLA FEOO ROVO\' Á 

va do postavy svoj typiCk!í ulip a sarm, 
má cit pre v.fíraz a mieru humoru. Pro· 
porci onalila postavy vyžadu je vsak e!;te 
viac zunútomit myslienkovtí svel stárnu
ceflo záletnlka. Vokálny prejav bol kul· 
tiuouantj s čistou artikul áciou a into
nticiou. 

Z radu mensíc/1 posuJ.u - Pani ,"feg 
Pageouá {Oľga 1'tcl!á} . cl ok tor Ca ju s {fan 
Koubek iJ alternácii s l'r antiskom V rel· 
kánomj, Bardolfo [Jura; Suna raJ. Pts· 
to/o ( Andre; By stran v alternácii s Miku· 
l á som Doba!; om 1 zaslúž1 si poz om osť /)fí · 
k on M. Doboša. 

Štefan Babjak [Sir jnhn Falstaff] a 
František Urcikán (d1·. Cajus) . 

Vec/enie opery DJGT prizualo na in
scenáciu Falslaffa t roch renomovanýc/1 
umelcov. R~iiu zveril o Miroslavovi Fis· 
cllerovi zo SND Bratislava, kt or.fí výbQr 
ne precít i/ vlipnost Verdiho hudby a 
prostredníctvom sólist ov pozoruhodne ;u 
uplatnil na javisku. Vytvoril prúd akcií , 
ktoré sú v priamej náväznosti na hudbu, 
del na scéne vyšperkoval množstvom cha 
rakterizaľ:n!ícll pohybov; pritom bez ná· 
nosu zbylol'nosli . Každá z posl(w mala 
svo; fauiskou!Í priestor na realizáciu, 
uselktl hlavné postavy rozohral do vtip
ných kreäcil. Dal možnost samoslatn~ho 
ucelen~llO . prejavu takým umelcom, kto 
rých výkony sa dosial pohybovali iba 
na bežne; ~tandardne; úrovni. Tak pre
kvapila Božena Lenlwrdová tJ postave Pa
ni Quickly. Pohybove bola stále živá s 
istými kreal:n!ínti prvkami. hlasovo dobre 
pr ipravená. Podobne postava Nanetly 
Farc/ove; v podan1 Boženy Fr esser ove; 
bola nei ná. krellkt1. a intonačne č!istá 
.Nemožno to tvrdi! o ;e; partnerovi Já· 

Falstajfa uutetlli na ~céne llostujuceho 
P. M. Gábor a zo SNG Brattslauu. ktnr tí 
po niekoľkiíCit sc/Jnzcktícll u.tí prauách l! 

opere DJGT dobre odhadol pnestor oué 
možnost i a nasiel pre operu pr11nerantt 
V!Jtvarn{< rie.~eme. Scéna je ;lo~ená z 
vari abilne; konstrukcte z clreueni1ho mn 
teriálu. kt orá vtipne obmiet~aná /llf~lačt la 
na všelk/Íclz ses( obra:w u. ÚčPln.osť a 

Snímk a: K. Mik lóši 

Falstaff 
na banskobystrickej opernej scéne 
Bun~kobystrlcky operny súbor ~a u 

úvode noue1 sezóny 1978 79 predstavil 
prenuérou Vercl iilo oper!J Fal staff ( prvci 
premiéra 14. X. 1978, d ru/lá 17. X. 797R / . 
Pri uý/Jere t ohoto Illu/u dramaturgw ope 
ry vychádzala zo ~oojich umeleckých zá· 
mer ou, sleclujúcich postupn iJ uvädzanie 1 

náročn!!ch operných äll!l, súčasne dokon
N la prierez skladatefouou opernou tuor
/JOII, zal·ína júci Trauiat ou cez Rigo/ella, 
'ľrubaclúra, Dona Car losa, Maškarn!í ple~. 
Simone Boccaueqru a Otelia až k posled 
ne; Verdi /Io opere. Vytvorila si tak svat 
osobll!Í vzťah k Verd iho operám, na 
realizácii ktor{jCil sa vyst r iedal cel.fí sú· 
bor s viacerfímt hostuj fíciml umelcami a 
l<:tor~ sa stali zdro;om at výrazných ume
leck ých úspechov niekoľkfíclt sólistov 
( Babfakov Rigol etto l.ongauerou Král Fi 
lip, Rohovej Violetta 

nou/ Zemkovi 1 Fenton j ; ~p1eua/ na oboch 
pren!lérac/t u indispozícii co sa prejavil& 
u nespoľahlwe; intonácii. 

Dagmar Rohová spteuala v prvej pre· 
mi ére postavu Allee Fordovej. Elegam nq 
pollyboV!í prejav sa uždy nekryl s vokál 
nym V!Íkonom, v ktorom sa uyskytla ou 
~asná intonal·ná kolí ~a,Jo~ľ. Fordova al 
temujúce; Anny Klukouej fP postavou pri 
pravenou veľmi stm•ostlivo - herecky i 
spevácky s nespornou isk r ou pôvabu. 
Ford Jaroslava Koseca je cl!araklerislic· 
ký kvalitn!ím speuóckym V!íkonom, po
dopret,ý hlasouou istotou a pohybovo vý 
razným k r eslením charakteru podvádza. 
ného manžela. 

Ostredná postava opery Sir John Fal 
staff v podani Stefana Babiaka sa radi 
k lomu na;lepsiemu, co umelec na ban
skobystrickej sc~ne vytvoril. Babtak dá· 

,ednoduclto~t \CI!ll l/ poäpaľltfÚ ukusn~ 
kostýmy I-/eleny Bezákoue; {SND Bratí· 
slavoj a. 11. /ej ko~t ýmovy utí ber sa ne 
>ie u slrtedmycl! pa.~telo11Qch fldllPiwclz, 
vo vl!odll!ícil k omhioúclár•lz . ktoré far eb· 
llOSt'ou zjeml)u j/1 alebo zu,1íraúiu jú /llekt o
r é érty postáv a t1ím umocJ~u iú celkomí 
uýraz m scenárie. 

Verdiho hudbe a ;e, dokonal e/ m ter · 
pretácii zostal IWfiJiac rll i n!1 or cl1ester 
( lwdobné nastuclallanie. dmqent Miro
slav Smld /. 

Pri interpretácii f.'of ., taj f a nebolo moz. 
né opriet sa o zncime f /llesy prec/chá· 
dzajúcich opernýc/1 parlilúr. Nároľ:nd 
partittíra Falstaffa bola pre orchester 
tvrdým orieSkom, ktor!í sa nepodarilo 
rozlúsknu( ani za uý rlat 'IPJ mípomoci ex
ternistov. 

EVA MICHALOV~ 



Weimarské oslavy 
dvesto ročnice 
J. N. Hummela 

0 1>lavy 200. výroéia narodema j. N. Hummela, ktoré pre· 
btehali s imultanne v Bratislave a Weimare, p rmtesll pre po· 
zorovatefa rad nezabudnuteľných zázitkov. v Bratis lave Sil nas 
zaufem upie ral výlučne na hudobné produkcie spojené s Hu ;n· 
me lovým menom, Wt!unat· znamc nut pre nás sirš! . umelecký 
rozptyl. Rodisko nemeckej klasiky re prezentovanej mtmurni 
Goetheho, Schillera, Wlelunda a Herderu dýcha neustále zl
volom slávnej minulosti. His torické centl'Um mesta s múzeami 
vi.etkých rep1·ezentantov tejto éry m á a tmos féru doby zachyte
nú citl ivou rukou reš taurá tot·u či psychologickou intulclou li 
t erárneho vedca alebo umenovedca. Tu sa rodi li nehynúce 
di ela lite rárneJ histórie, vdychova l sa :livot nesm rte ľným po
stavám z Fausta, Tassa, Wilhelma Tella, Zbojnlkov, Pilnny 
Orleánskej, tu vzniklo ľilozofické a umelecké dedičstvo ne
meckého národa. Do tohto literá rneho kvasu vhodne zapadol 
lm rešpond u júclm myslen lm, pr·etavenýml ldetrmi viedens kého 
klils lclzmu 1 hudobnlk-sk ladater, klavlrny virtuóz a pedagóg 
Johann Nepomuk Humm!ll. Uctievaný samotným Goethem, na
siet vo WeinHJL'e úrodnú pôdu pre umelec ký roz let. Na Hum
melov pobyt si spo nr lna Weimar pamätnou dosko u na dome, 
v ktorom ži l a p racova l 18 rokov - od r. 1819 do smrll 
v r·okú 1837. l keď Hummel zos tal v priebehu ďalšieho s to
ročia v tleni doví·šite!ov romantického klavírneho štý lu -
Ltsz ta a Choprna - posledné dcsatrocia postupne zoznannqú 
súčCJsníka s jeho umeleckým ded ičstvo m. Vo Weimare má na j
väčslu zásluhu na tom Vyso ká s kola Franza LlsZl!l kd e ml<Jdí 
ume léi - sólisti l komor·né súbory oživu jú hud~bné dedič
stvo tohto skladateľa . V !Jl'iebehu ôsmich festivalových dni 
o~láv dvestoročnr ce od n<Jroden ia Humme la , ka Zdým vystúpe
nnn scelova li mozarku jeho bohatého kompozičného opusu. 
Zamera li sa predovše tk9m na komornú ob lilsť jeho tvor·by: 
(o. L Septet(r op. 7 4. a op. 114, Klavime kvinteto es mol, 
o p. 87) a k lnvirne s kladby (Sonáta fis mol, op. 81 ; Variác ie na 
t é mu z opery Armida od Ch. W. GluckH, op. 57; Son6tu 
Es dur, op. 13; Polacca ,.La Bella Capr·iciosa", op. 55 ). Do 
rámca komorn9c h koncer·tov vo Weimar·e spadalo l reci tli 
lové matiné Klavirneho dun man:lelov Macudzins kýc h. Hum
melove sk ladby Gra nd sona ta As dur, op. 92 il Nocturno, up. 
99. alw i Schu ber tova F'ant<lzla f mol, D. 940 a Grand !ou 
nu la B dur, D. 617 potvrd il i ve ľké umelecké cl ls pozicle, vita
Illu n c n tuzlaznius vyia ru jú ce z hry tychtu s lovenskýc h pro
pagátorov Hummelovho dre la. Ako na js tarsle ld av írne duo 
nu svete, prv! sa zas lúži li o re nesanciu sk lad ieb [)l'atislav
s kého rodáka. ic h vystúpen ie tak v Br·atls lave, ako i vo 
Weimare potvrd ilo záujem Hummelových rodákov o jcl10 
hudobný odkaz, pretrváva júci (l keď len spor ildlcky ) na 
domácom koncertnom pódiu. V rá mci symľont ckých koncerto v 
odzneli tl'i kon certantné s kl adby_ Klaviris ta HoH-Dieter Arens 
s Weimtn:skou š tátnou ka pe lou pod taktovko u sovietsReho di
rigenta Eduarda Serova zohral Rondo briliant pr·e klavll' 
a orchester A dur, op. 56; Gunda Schar·lachová Klavlrn y kon 
cert As du r·, op. 113, Klaus Wenzel Kon cert pre trúbk u il 
orchester Es dur (oba ja sóllstt hrali s Welmorsk9m komo r
n 9m orchestrom Vyso ke j š ko ly F. Liszta pod vedenlm Bnlclur·a 
B~hmeho ) . Pokl.aľ Ro ndo patri ku klas icky čist9m priezrač
ným Hummelov9m partltúram , dva ďalšie koncerty dokumen
tujú svojou br ilantnou vlrtuozllou, chromattck9mi pasážami, 

Ičantattllnymf hlavn~! t émami r oi'liact sa romantizmus a v je
ho duchu p r·lstupovall Interpreti k Hummelovmu dielu. Ralf
Dieter AJ-ens vnášal do krehkej parlltúry Ronda pá to1;, ťažko
pádnosť a hlbok9 romantický nád yc b. Východisko h!adal vo 
vrcholnom tvorivom obdobi skladatela, hoci z partitúry jasne 
vyza r·uje klasicistický t•ozlet vyc hádzajúci z virtuozity a najrôz
nejš ich ozdôb v súlade s hudbou Mozarta a Haydna, u ktorých 
počas š túdia vo Viedni táto skladba vznikla. Dirigent Serov 
pri jal koncepciU sólistu a viedol i ot·chester v tomto štý· 
lovom ladenl. S hlbš ie prepracovaným a umelecky p retave
nejším tvorivým vý::;l!ldkom sme sa stt·etll na vyshípen1 Wet
ma l·ské ho komorného orchestra Vysokej školy Franza Ltszt111. 
Orches tru, ktorý sme počuli niekoľko lin! p r·ed t9m v Brati
s lave, sa na domácej pôde viac darllo. Umeleckého vedúceho 
z Brat islavy J. Hofmanna vo Weimare vystriedal Baldur B~hme 
a neis tota s úboru 1 sóli1;tky Scharlachovej , ktorá poznéčlla Ich 
výkon v Bratis lave, prerás tla do konc!zne prepracov111nej 
umelecke j výpovede. Schar lachová naplnila Hummelovu par
littiru adekvátnym tvorivým prellmočenhn, korešpond uj tícim 
s duc hom die la i kompozičným, rano-1·oman t1ckým 5t91om po
s ledných opusov autora. Hummelov Koncert pre trúbku a or· 
chcster Es dur· si nárokuje interpreta vysokých umeleckých 

Na os lavách 200. výročia narodenia J. N. Hummela vo Wei
mare sa zúčastnila l oficiálna delegácia politickfch a kul
túrn ych predstavltefov hl. mesta SSR Bratislavy, vedená jej 
prvým námestnlkom primátora A. Mlchallčkom. Snlmka je 
zo st re tnutia naiej delegácie s predstavitefmi mesta Weimaru 
a Vysoke j llkoly F. Liszta. 

dispozícii. I ked t rúbkár Klaus Wenze l ešte len kráča k ume
leckeJ kilrlére, vys túpenie s Hummelovým koncertom mu k ne t 
nema lým cli e lo m do pomohlo. 

Prak tické Interpretačné zna los ti o dll:l le J. N. Hummela vy
chádza jú vo Wermare i z teoretických pozor·ovani a výsled
kov. Muzlkologlcká konferencia. k torá bola č i astočnou ret>rí
zou z Brall s lavy, kvan tltat!v nym i kvalltatlvnym rozsahom 
presvedčil a, že Hummelovo dielo sk u točne zaznamenáva svoju 
renesanciu . jeho nuesto medzi dvoma epochami hudobn9ch 
dejín - klŕls lc r zmom a romant izmom n ie je vš ak bezv9znam
né, al< o z neho urobi li predošlé generácie. Výskumy zazname
nané v referátoch viacerých teoretikov dokázali významné 
p.ostaven le jeho diela pri formovanf brilantného klavlrne ho 
s týl u roma ntizmu, nie sú bezvýznamné anl jeho práce z ob
lasti hudobne j teó r ie, pedagogiky, o rchestrálne j p raxe a pod. 

Ume lecké meno Johanna Nepomuka Hummela, ktoré v mi
nu los ti spl! jaio Bra tis lavu s Weimarom, sa stalo po druhý raz 
v histó ri i týchto mle~t podnetom ku spolupráci. Naposledy ju 
formo vali v9menné delegácie oboch miest vedené h lavn9m 
s tarostom Weimaru Franzom Kirchnerom v Bratislave a pr
v9 m ná mes tn lkom primátora hl. mes ta SSR Bratislavy Augus
tinom Mlohull čkom vo Weimare. Svojim osobným zaangažova
nim a (rčusťou na os lavách, ale i podneln9ml plánmi sa zaslú
žili o spolup1·ácu, ktorá, vďaka Hummelovi, twerástla do šir
š ieh kultúrno-pollllck9ch súvis lost!. 

l . CAilSKA 

Týždeň v Holandsku 
je pochopite ľné, že a j predstavenia Opar· 
ného i túdla pri Konzervat6rlu sa odo
h rávajú len so sprievodom klavlra. Ško
la dostala priestor v budove kosto la 
t•eformovanej cirkvi, adaptovala ju na 
hracl priestor - tam skúšajú a aj pre
zen tujú výsledky svoje j pr áce. A tie pie 
sú vonkoncom bezvýznamné! Videl som 
úryvky z Mozartov9ch opier v ne r,n ec
kom 1 ta lia nskom jazyk u, scény z Rigo
letta a celý obraz Mehottiho opery Kon
zul - ten zase po anglicky. Mladi adep
ti umenia preukázali vysok9 stupeň p ri
p ravenosti i talen tu. Nevidel som medzi 
ni mi sice ni jaké "hviezdy", ale a ni je
den výkon podpriemerný alebo zjavne 
s labý. (Aj to je zaujlmavé a n ie všade 
tak samozrejmé.) Spom!naná jazyková 
všestrannosť je závideniahodná, pravda, 
len pottar, poklaT nebrzd! v9vo[ vlastnej 
holandske j operne j produkcie. Bolo ver
mt zaujlmavé vidieť študentov, a ko s l 
n ie len sami stava jú náznakové dekorá
cie, ale n j obs luhujú kamery pre vi
cleorekordérový záznam (majetok ilkolyl ), 
z kto rého sa hneď po generálnej skúške 
mohli na vlas tné oči presvedčiť o chy
bách i kladoch svoj ich výkonov. 

Bol som t9žder'\ v Ho landsku, ale ne
videl som ani tulipány, ani veterné mly
ny. Zato som mal možnosť sledovať t ri 
operné, jedno baletné a jedno muzikálo
vé preds tavenie, generálnu skúšku na 
produ kciu Ope m é ho štúdia pri Konzer
vatóriu (v Hola ndsku nemajú vysoké 
skoly umeleckého s meru ako u nás ], a 
p rehliadku Divadelné ho ús tavu sveto
vých múze!. Najviac ma, pri rodzene, Zfi

u jfm al operný život a jeho s truktút•a. 
Človek mus! obdivovať prácu intendan
to v a p roducen tov opemých predstave
ni, keď zis tí, že Holandská operná spo
l očnost v Amsterdame [de Nederlandse 
Operastich ttng ) d is ponuje ls t9m počtom 
sólistov, zborom a d ivadelnou technikou. 
ako aj ved úcim š tábom - ale ne má 
vlus tný orchester, ani budovu. Na jed· 
no llivé Inscenácie priangožu j(r aj viace
rých pr·otagonl s tov zo zahraničia. Precl
stuvenía potom odohra jú v kratšlch ča
sových odstu poch, čo na rozdiel od 
našich zvyk los ti skôl' za ru ču jo kva li tu , 
ale na druhej s trane ochudobií uje dra
JIHt tmgtckú pes t rost repertoá ru . Potom 
sa nemožno čudovať, že počas októbra 
1978 mohol divák v ams terdamskom 
Mestskom divmll c vid i eť v opernom žán
ri len trl repdzy Prokofievovho Hráča, 
tri reprízy Tt·aviaty, dve predstaven ia Co
si fan tutle a jednu r epl'fzu Tannhäuse
l'a 

Prisie l ~Cim eln llolandska v čHse, kr.cf 
sa nekonal n l jaký fes tival a bol som sved
kom všedného holandského huclobno
clramalického cliw. Preds taven ie Travill· 
ty [di r igent R. Stapleton, réžia T. Capn
bia nco, výprava J. Varona l sa vyznačo
valo takým ~ tupiiom výtvarného a ln 
:;co načnóho nevkusu, aký u nás nemožno 
vidieť vari ani v najhoršom opemom 
prcdstaven l. Umeleckým vrcholom ve· 
čera bol výkon holandského s pevákll 
Cornelisa Opthofa, ktorý spieva na ka
nudských opcm ých scénach. Zvučný hlas 
ZfiU jlmavého llmbru, rcR IIs lické herec
tvo a osobnosť umelci! - lo všetko dalo 
aspoň na chvlľku zabudnú ť na všetko 
os tatné. Zmienku s l zaslúži amsterdam
ské obecenstvo. Pride clo divadl a len 
preto. že chce prJsť. teš1 sa, tllesk&, kri• 

Clinth Jo' arha , . 8 mad rigaloch. 

či, a le najme nej sa s tará o s poločenské 
obl ečeni e. Človek v bie lej kose ll a s kra
vlllou sa tu cHI nedobre, vid i nevhod
nosť svo jho obl ečenin, ale zato úprim· 
uos t' cllvákov a ich spontánny záujem o 
cll vadlo sú tiež na zamyslenie! Podobný 
zfti.itok z obecens tva som mal aj na 
predstaven! komorného súboru amster
dams kej ope ry, ktoré sa h ra lo ďaleko 
od centra mesta v akejsi budove "kul 
tt'lrneho dom u". Hra li dve jednotlivé die
la - komickú ope1·u angli ckého s klacl a 
lc la W. Wa ltone: The Be ar (prirodzene 
v angličtine ]. čo je neveľmi vydarený 
pokus zmocnlt sa Cechovovho Medveďa 
opern9m žám om a klasickú operetu F. 
von Suppého Krásna Gala tea (v ne mec
ko m jazyku). Orches te1· nuhradill ko· 
JII Ol'né súbory 5-7 Inš trume ntalis tov s 
clil.'igentom pri k lavlri, ale hudobnlcl bo
li zvll.čša študenti konzervatória, ktor! 
by sa mali ešte dlho učif. 

Ak maJú takéto problémy s o rchestra
mi profesionálne o perné .telesá, potom 

V Haagu bolo p redstavenie Pucciniho 
opery Turandot. Toto dielo Inscenovala 
operná spoločnosť Opera Forum, a le tiež 
so zahraničnými predstavtte!ml hlavných 
postáv. Pucciniovs ký mäkko hrajtlcl or
chester pod vedenhn G. Fillleborna bol 
tentoraz prljemn9m prekvapenhn, lebo 
inscenácia zná meho režiséra P. Eber ta 
(momen tá lne šéfa š k{ltskej opery] a vý
tvarnlka A. Sler ckeho sa nevefml vyzna
čovala čistotou a log ikou. Ale k tovie ••• 
Možno podmienky a čas, v ktorých sa 
predstavenie skúsalo, to ani velml nedo
vofujú, ale diváka to nezaujfmal Na roz
diel od Amsterdamu sa zišlo do modeL'· 
ne j, luxus ne j (perfektne akusticke j, či 
výborne ozvučenej) sály v budove ho
illnds ké ho Kongresu len as i t risto ver
ml spoločensky oblečených Tud!, (ka
pacita hľadiska 2000 mlestll takže nás 
pred predstaven!m vyzvali, aby sme za
u jali lepšie mies ta vpredu! Ale atmosfére 
a vzťahu javisko-hladiska to velmi ne
pomohlo. 

Holandský muzlkélny súbor som za
s tihol v mestečku 1-loorn. Súbor hosťuje 
pu celej krajine a je oň obrovsk9 zá
u jem. Momentálne hrá dielo autorov A. 
M. G. Scbmldtová - H. Bannink - P. 
Stone s názvom "Foxtrot" ; konečne som 
zažil pr edstavenie i .v. holandlllne. Ná· 

Zo zahraničia 
Na festivale v Salzburgu sa pt•výkrát 

pracovne stretli na spoločnom koncer• 
te spevák Dietrich Flscher-Dieskau a 
klavirista Maur lzio Pollini. Pradviedli 
piesiiovf cyklus Franza Schuberta Zim
n_i_c_e_s_ta~-----

Antal Doráti, d irigent maďarského pfi• 
vodu uviedol koncom októbra v Londýna 
rad Dvoi'ákových skladieb. Koncer ty bo• 
ll ., rámci tzv. kráľovského hudobného 
festivalu . 

V Metropolitan Opere v New Yorku 
uviedli koncom októbra t. r. po 38 ro• 
koch opiiť Smetanovu Predanú neves tu. 
Na pr lprave inscenácie sa podielali at 
feskl umelci, výtvarník Josef Svoboda 
a choreograf Pavel Smok. Dňa 21. no· 
vembra vysielala operu amer ická tele• 
v_l;...z.;.;la"--'p:..:rc:e-=-ce;:cl:..:é:.....U..:S..:.A.:.;.. ___ ._ - ---

Vied1mská Štátna opera uvedie v mar· 
ct b. r . Wagnerovho Parsifala. Titulntí 
'lilohu s tvárni Siegfr ied _ _I!rusl!le~ _ 

Rakúsko sa r ozhodlo relitaurovať vzác
ny organ v sieni viedenského Muslkve• 
reinu. Práca na obnove bude prebiehať 
počas p iatic.'-!_ ~~kov. _ . _ _ _ _ 

St4tna opera v Teheráne má za sebou 
desať sezón. Návlltevnosť tohto stánku 
kultúry, ktorý má 1200 miest, bola zo za• 
čiatku malá. V dôsledku lltátnych sub• 
vencU sa vi ak znUlilo vstupné natoľ• 
ko, !e dnes sú viletky p redstavenia vy• 
predané. Ka!dá novonalltudova ná opera 
sa hrá 5-7-krát, ročne bf va 18-19 pre· 
mi ér . 

V Moskve začiatkom tohoročného leta 
zomrel známy sovietsky muzikológ, es• 
tetlk, pedagóg a m·ganizátor Boris Mi
chailovič Jarustovsk iJ. Pr edmetom jeho 
vedeckého zäu jmu bo la najmä proble· 
matlka operne j teórie a estetiky. (Oper
naja dramaturgija P. I. Cajkovskogo, 
Mostsva 1947; Dramaturgl ja r ussko j oper· 
noj klas iki, Moskva 1952. l Je autor om 
mo nografie o l. Stravlnskom ( 19&4 ), vý
znamne sa podlel al nn §tvorzväzkových 
De jinách sovietskej hudby a päťzväzko• 
vých Dejinách sovie tske j hudobnej kul• 
túry, ako l na de jinách hudby 20. sto• 
roč la. 

Po viacročnej prestávke uviedla vie• 
denská Státne opera opäť Ha nsa Pfltzne• 
ra Palestrina. Premiéra bola 21i. X. 
t. r. 

V parfb ke j Opera Comique bola 7. 
decembra t. r . uvedená po prvýkrá t ope• 
ra z Vietnamu. 

met a libreto oscil u je medzi kaba retný
ml scénkami s Istou dejovou ni ťou, má 
zjavne i>L'oti na cisllcké zamerani e u je 
poprekladané muziká lno-revuá lnymi vy
stup mi a č!slam l. Odohráva sa niekedy, 
v 30. rokoch a to "politikum" v muzi
kálovom žnárl sa darilo so s triedavým 
úspechom 1·ealizova t Väčšina hlavných 
predstavite ľov pa tril a k druhu divadel
ných umelcov, k tor! prúve nlišmu dlva
deln lc tvu dosť chýba jú,· resp. nemáml:l ich 
dostatok. Perfektné ov ládanie tela, po
hybové a tanečné schopnosti (až po 
step ]. veľmi dobrá próza, samozrejmosť 
speváckeho p rejavu a k tomu vllp l 
šarm l Ťažko súdi t' a kvalifikova ť pred
s tavanie v reči, ktorú človek vôbec ne• 
ovláda, al e bolo celkom zjavné, že pt·á• 
ve synte tické v9kony ntekoľk9ch Inter• 
p retov boli v Inscenácii t9m najcennej• 

. šlm, včftane kval!t samotného muzlká• 
lu. 
Holanďania sú pyšnl na svo j balet. Prá~ 

varn. Aspoii p redstavenie Národného ba• 
letu (Het Nationale ba llet) v Amsterda
me ma o tom plne presvedčilo. Nie je 
to béjartovské totálne tanečné divadlo -
to n ie! Prlstup k žánru nemá tak9 s tu• 
peň avantgardnosll - ale je to výborn9, 
v najlepšom zmyslo slova, profesionál ny, 
súbor (nie jedln9 v Holandsku !) , v k to• 
rom va ri každ9 člen má schopnosti só• 
listu, pOsob!a v ľiom viacer! v9znam• 
n í choreografi a navyše je tu kvalite 
súboru odpoveda júci zá ujem a láska obe• 
censtva. Videl som tzv. "skladačkové 
predstavenie: choreografie H. van Ma· 
nena, van Dantziga l T. va n Schayka 
na hudbu Ravela , Sh•avlnského, Plazzol
lu, Ligetiho a Purcella. S mnohými mož• 
no polemizovat - niečo sa páči viac, 
Iné menej, ale vždy je to profesionálne, 
nekonvenčné baletné divad lo. A na vý• 
kon sóllstu Cllnta Farhu ťažko nlijsf 
obvyklé k ritériá . Jednoducho naplnil ta• 
nec takým ta len tom. takou dokonalos• 
ťou a radosťou z pohybu na javisku, 
ze obecenstvo sa nevecle lo dlho upa~ 
kojlf. Choreogt•afta van Dantzlga .,Ram
flcations",v kon traste Ligetiho moderny 
s Purcellovou krásnou áriou v n tekof• 
kých minútac h vyjadril a pocity jedinca 
t kolektfvu pri s tt·etnuti so smrťou člo
veka. 

Ked rekapitulujem ce lý pobyt v Ho
landsku, odrazu sa ml zd.i, že som pred
sa videl aj kvitnúce tullpá nv, ale at bol 
s veternými mlynmi ... 

BRANISLAV KRISKA 



.. 

Andrej Lieskovský 
65-ročný 

V popul ám e{ huclbe - ako v kažclom 
i nom umen l - čas najlepšie powrdzuje 
skutočn~ hoclnoty. V oblasti , kde ne· 
ustál e prichádza{ú nov~ m6dne trend y 
a kde sa zrýchľu;e kolobeh piesní, na;
vysšou m~tou, kt orú moze hudobn!J skla· 
rlater dosiahnut te, aby cast jeho diel a 
pretrvala. K nem nolzým, ktor í tento ciPl 
d okázali i mpozantne realizovať , pat r í ai 
A ndret L iesk ovský. 

Podobne ako viil•!iina au torov zábavne/ 
h udby at And,ret Lieskovsk ý vo svojich 
hudobn!}Ch zat(atkoch prešiel neoceni· 
teľnou skol ou priame/zo k ontak tu s abo· 
censtuom. Po maturite na Gymnáziu u 
Ni tre /1932 / uieclol amat érske a neskôr 
profesi oná l ne tn!itrwnentálne súbor y a 
tak n iel en v!iestranne spoznal dobov!í 
populárny reper toár, al e na jmä zmapoval 
11kus obecenst va. Keď po osl obodenl sa 
zacal venovať a j vlast ne{ tvorbe, bol 
uz na liílo t:imwsť ueľmi dobr e pri p ra
ven!}. /JIIZ!Í r ad l.ieskovsk~lzo úspešn /Ích 
sklaclieb, ktor~ r okmi nezostar li, začal r . 
.19'17 f axom Nál adová l áska, ku ktor~mu 
napísal aj text. D6 /eii t!Í med zník v ie· 
ho živote znamenal r ok 1950. Vtedy na
stúpil ako r edaktor do Ceskoslovensk~ho 

r ozhlas/L v Bratisl ave a v t omto povo· 
laní zotrval 25 r ok ou. V rozhlase sa vy 
t vor il kol ek lív, k t or !Í si uytýcil ďale; po
k r acovat u prof esionalizácii sl ovenske j 
populdmet hudby. Preto u r ok u 1954 
Andr eJ Liesk ovsk!i bol jedn!Ím z inic iá· 
tor ou vzniku Velké/zo sl ácikouého tanec· 
néllo orchestra, kt ur !í uieclol Vieroslau 
Matu!iLk {/ s kto r!j lll spolupracovala spíc· 
k ová garn itúra utecla{!iích i nterpretov 
( M elánia Olláryová , {ozef Kuchár, Bea 
Litllnanoucí, Gabrtel a llermellfOVá/. Spo· 
ciolA·u skladatelia preclpok l adoll, že wuk 
sláčikového or cilest ra bude uhocln!í nn;
mči pre pomalé, Jy r ické p iesne, a l ak 
u rokoch 1954-5!) vznikali pre t oto te · 
leso Lieskousk l!!hn ~;k/adby: Na dobl'lí noc 
bozk ll dám, Len mo/ú chvíľu, Vám o 
Láske spievam a r. v ďalsích r okoch {Tla /· 
mii u období 1956-61/ z Lieskouskél!o 
~;k/ar/leb veľkú popularitu zrskali predo· 
v!ietk!jm skladby u r !jcl!Le;som tempe. 
Nadvi azal u nich ;ellnak na predchádza. 
i úce trendy POIJUlárnel huclby 1 pol ka, 
f ox_-polkaJ, ale uyui wal u nic/z a; up/yu 
swm goue{ hudby a ;uhoamerick~ rytmy. 
V tomto nbdobl sprauillla kuicl!j rok pr i· 
niesol niekoľko u~;pe!intích novi niek An· 
d r el Lieskou:;k!í a to pribl ižne . u poradi : 
Stále niet o· zabúdam (1956 / . Nie som 
iiarliuá, Ty ty ty, N it· k ra i!iiel!o ne
poznám (195~/, Mo; maniel {1958/ , Skryl 
sa mesiac za obi á t i k {1959/, /Jon Tu rm 
{ 1960 /, H avana ( 1961 /. v tomt o st ruč· 
nom V!ÍPOiJte sme zaznamenali l en ples· 
ne, ktor é sa srali evt;1rg reenml; komplet· 
ný zoznam by bol , samozrejrqe, podstat· 
ne utič§i - clo d ne!m!Jiw d1! a Lieskovsk.tí 
skomponoval asi 170 skladieb. Uvedené 
a mnoh~ ďalsie pie~;ne Andre;a Liesk ou· 
sk~lzo sa uo veľke/ mier e pr. iť!inill o to, · 
ie póvodná tvorba sl ouensk ýclz skladate· 
ľov z/skala popular i tu u širok!jch po· 
sluchátslrycl! vrsi leu a u ne;ed nom prl· 
pacle prekonala olzlas zahranlčn.Qch ples· 
ni. N apriek tJ!jr azným úspechom sa An· 
clre; Lieskovsk ý a ;eho spolupracovníci 
neuspokoiili s dosl alm ut.Qmi U/ÍSl edkami 
a pričinili sa o vznik pru~ho profesia· 
ná/neho tanečn~llo or cl1estra, k torý m ;e 
ocl r . 1960 1'anecný or chest er Cesk osl o· 
uensk!Jfzo rozhla~u v Br atis lave. 

Tuor iuci l•rnnosľ And r e;a l.i esk ouského 
;e a i tlo ~;ú l:a~;nosf/ neoúyl•ajne r ozsial!· 
la. Okrem populárnych rHesni nopisal 
mnoho ~;klaclieb a in!it rumentál nych IÍ· 
wau pr e tlychou~ or clzestre, est r ádne 
sklac/by a inšt ru mentdl ne s6ta. Teho cie· 
l'aueclomd práca ;e u mnohom olzľade 
inšpirulíunym príklac/om pre m/acl!iích 
sklaclateľou a j eho tloter a;sie d ielo dob
r e doku mentu{e k ontinuitu uýuoja sl oven
ske; zábaunet hudby. 

lGOR WASSERBERGER 

Vyžrebovanie súťaže na získanie nových 
predplatitel·ov časopisu . HUDOBNÝ ŽIVOT 

Vlaňajlf úspech akcie na roziťrenie či· 
tatefského okruhu časopisu Hudobný ži· 
vot podnietil redakciu zopakovať súťaž 
na zfskanie nových predplatiteľov aj 
tohto roku. Podmienky sfiťaže boli n ic· 
kofkokrát publikované v časopise. Kaž· 
dý, kto zfskat najmenej troch nových 
predplatiteľov, bnl zaradený do žrebo
vania, ktoré sa uskutočnilo dňa ll. de· 
cembra 1978 v redakcii Hudobný život, 
za pr ltomnosti členov žrebovace j komi· 
sie D. Boberovej , V. Žitnej, A. Gabauera 
a A. Pavelilcovej. Správnosť žrebovania 
osvedčila itátna notárka Katarina Likav
cová zo Státneho notárstva Bratislava I. 

III. - V. cenu - súbor gra moplatnf 
vyhrali v poradi za sebou: 

Olga Pavlovská, Tolstého ll, 801 OO 
Br!ltislava, Frantiiek Matfill, Marka Cute
na 14, 080 OO Preilov, Slavo mir Jakfibek, 
Pavlovova 5, 800 OO Bratislava. 

Vydavatelstvo OPUS prispelo do tejto 
akcie osobitnou kolekciou platni ktoré 
redakcia Hudobný život zaiile: r'om.Uo· 
vi Hejzlarovi, Rlčnl 12, Praha, Jánuvi 
Schultzovi, Prednádražle A/7 Trnava a 
Pavlovi Baxovi, K. Zetkinovei 12, Brali· 
stava ako odmenu za ziskanie nových 
predplatilerov. 

l , cenu - poukaz na volný nákup to· 
va ru do 1300 Kčs vyhrala Mária MOS· 
KOVA, Moussonova 3, 071 Ol Michalov· 
ce. 

Prvú d piatu cenu si môžu vybrať vý· 
hercovi a na základe objednávky (bude 

im zaslaná do konca t. r. 1 v mieste svoj· 
ho bydliska, gramoplatne vydavatelstva 
OPUS zallle redakcia Hudobného života 
priamo na adresy odmenených tiež do 
konca t. r . 

ll. cenu - poukaz na volný nákup 
tovaJ•u do 850 Kčs, vyhrala Viera Tan· 
nenbergerová, Azovská 6, 800 OO Brali· 
sla va. 

Zomrel Stanislav ňuriš 
Dňa 24. novembra neo· 

čakliva ne zomrel vo ve· 
ku 41i t•okov Stanislav Du
rili, zborma jster spevohry 
Novej scény v Bratislave. 
Kr utá sprá va prekvapila 
a zarmfitlla všetkých, kto
rf poznali tohto skrom· 
né ho, sympa tické ho umel· 
ca i človeka. 

Rodák zo Závažia (13. 
XI. 1932) po sedemroč· 
nom pôsobeni v St;UK·u 
vo funkcii zbm·majstra 
( 1951·56) prišiel r . 195!1 
do spevohry Novej scény 
v Bra tislave na post zbor· 
majsh·a a zotrval nn tom· 
tu mieste plných 19 ro· 
kov až do svojej 11red· 
časnej smrti. Jeho prvou 
samostatnou prlicuu v di· 
vadte bolo nalltudovanie 
zborov do súčasnej ope· 
rety sovietskeho skla· 
dotera Solovieva·Sedoja 
Zlatý dážď ( 1959 l , po· 
s lednou Lehárov Gróf 
Luxemburg, zp lttorého 
sa premiérového potles· 
ku ul nedočkal - zo· 

mre l dva dni pred jeho 
premiérou. Medzi týmito 
dvoma hraničnými titul· 
mi podieľal so zbormo j· 
ster Ďut•ill oko spolutvot·· 
ca na priprava asi GO. 
spevoherných predstave· 
ní - prakticky vlletkých 
nových inscenácii na!itu· 
dovaných v čase jeho pô· 
sobenia na Nove j scéne: 
na palete jeho zborových 
naštudovaní nachád;~ajíl 

sa klasické i sftčosné 
operety, hudobné komé· 
die, muziká ly, fndové 
s pevohry, va ud evilly. Ve · 
deniu a priprave zboru 
sa venoval s p ríklad nou 
svedomitnsťou , zanic le· 
nosfou i odbornou eru· 
dfciou, ktorú si zvyšoval 
štftdiom zborového diri· 
govonio na VSMU. Dobre 
naštudované zbory, naj· 
mä v posledných rokoch. 
boli ozdobou nejednej in · 
scenácie spevohry Novej 
scény. Jeho priklodná u
melecká aktivita a kul· 

túrno·Rpoločenská zaan
gažovanosť sa s úspe· 
chom uplatiiovala i v kul· 
t ú1•nej úderke ZCSSP pri 
Novej scéne, ktorej bol 
spoluzoklodotefom a s 
ktorou zo viac oko 17 
rokov absolvoval stovky 
vystfipenf v podnikoch, 
závodoch, kluboch, JRD 
a iných ini titiícilich. Za 
tftto prikladnf1 obe tavú 
čin nos( zlskal spolu s ku· 
lektfvom úderky viacero 
čestných titulov , diplu· 
mOV ll IOZna ní. 

Divadlo Nová twéna a 
s iJo u celé slove nsk!\ SJJC· 
vuherné divadelníctvu 
sh·áca jú v iium •·ozhľadP.· 
ného talentovaného umel· 
ca i spoľahlivého spolu· 
pracovnlka a vynikajúce· 
ho i!loveko. Bude nám 
vše tkým, ktorí sme ho 
poznali a vážili si jeho 
prácu na Novej scéne, 
vefmi chýbať. 

Cesť jeho pamiatke. 
A. G. 

Umenie organizovať kultúru 
Prj príležitos ti nedávnych 55-tych na· 

rodenln riaditefo Slovenského hudobné · 
ho fondu Alojza Stužku sa s tretol šéf
t•edaktor nášho časopisu s jubilantom, 
aby s i zrekapitulovali n iektoré akcie a 
jubilant odpovedal na otázky. 

ných knižnlc pri UNESCU, ktorá sa ver~ 
mi využ!va pri sil·enl hudobných ma• 
te riálov. Sme tam tiež členmi a pozitív· 
ne tu hodnotlme prácu. 

Nedávno doiilo k stretnutiu zástupcov 
hudobných fo ndov a partnerských orga· 
nizácif sociolisticltýr.h krajín v Sofii. 
O čom ste t•okuva li a ako by ste hodno
tili celkové výsledky? 

Keďže ste mali Jubileum, býva :lurna· 
llstickým zvykom opýtať sa, ako chcete 
v ďalllej práci vyu:lfvat' svoje bohaté 
orgaoizátorské 11kú11enosti a ako hpd
nutíte výHiedky Sloven11kého hudobného 
fundu? 

Zás tupcovia jed no tne kons ta tovali , že 
v sociali s tickej s pol očnosti rastie úloha 
hud i.Jy. Je to ~ókoni tosť a hudobné fon· 
dy musia s tým vsetkým poč ítuť. Naj· 
s kô r sme su oi.Jmmamovfl li s pruxo u jed· 
notlf vých fondov socialis tickýc h štútov 
a ~ i stili sme. že i keď v ka žde j soc iul!s· 
ti cke j zemi jr rozdielny spôsob, ak}'m sa 
prezentuj ú fondy. predsa vsadc le lll!i· 

ximál na snahu pod poi'Ovaf tvorivú prúc;u 
a roz~i rovan ie diel rl\znych žúm·ov. ras· 
ne sa ukázalo ze jed ine sociolis tickií 
spol očnost je s chopná vytvál'llf lak priaz· 
ni vé podmienky pre hudobnú kul tú ru. 
Veľmi poučné boli in ľormá cie jednotil· 
výc h zás tupcov. a ko ko nkrétne postupu· 
jú v prác!, čo vsetko podporu i ti, aký m 
systémo m es te tickýc h kritér i! pracu jú a 
aké spoločenské miesto si uz fond y vy· 
doby li. Vce lku sa priš lo k u~áveru, ~e 
fondy sú ve ľmi závu ~ný článok pri vzni· 
ku a pro pngiicil angužovane i tvorby a 
majú plnú moznos ť upl a tniť svoje zásady 
v rámci svo je j kraji ny. 

Ak hovorfte, že diskusia bola tak zn· 
ujfmavá, potom s te iste upo:&arnili i na 
niektoré problé my? Co vás zvlášť v tej· 
to oblasti zaujalo? 

Vieme, že exis tu jú medzi š tátmi kultúr· 
ne dohody, a lebo že [ednotlivé umelec· 
ké ~v!!zy ma jú rad závažnýc h dohôd. 
ktoré ma j(l tim! slú ~if výmene skúsenos· 
tí a poznatkov. Konštatovuli s me, že 
ku ltl••·nn a ln fon uac né s trediská by sa 
mo hli eš te viac vy uifvať a cez ti eto 
Oľguni zúcie by su mohln eš te viac pro· 
pagovať súčusnú tvorba. Pozitívne pra · 
cuje medzinárodnft o rgani~ác ia hud ob· 

Od roku 1950, kedy som nastúpil ako 
refe•·en t v !!AU a neskôr som bol ve• 
M1 cim koncertného odde lenia, dostával 
som sn do sústavného kontak tu so skla
date ľs kým fondom u ko ncer tným ume• 
n im a o rganizoval som koncertný ži• 
vo t na celom Slove nsku. Zvlášť rá d sl 
spomlnam na vtedajš ie hudobné letá, 
k toré ešl'e le n znčinall. V tejto orga~ 
nizá torske j sfére som zotrval až dote• 
raz, l keď v rôznych funkčných zade~ 
laniach. Po pä ťročnom pôsobeni v Slo• 
venskom hudobnom fonde považu jem za 
na jväčšie úspechy znovuz!skanle vydava• 
tc fské ho oprávnenia pre SHF, vytvo~ 
renie uceleného záme•·u propagácie 
s lovenske j tvor by doma l v za• 
h raniči, rozvinutie rozmnožova nia a 
vydávania hudo bných materiálov a odo• 
vzda nie tvorivého Domova skl adate lov v 
Dolne j Krupej do už!vania. 

Dva výborné polorecitáLy 

Umel ecký r ast tohto· 
r ocn!}Ch absuluento rJ mus· 
kouskélw t.:onzeruatória 
Evy Dwnouskei ·Vtniko· 
vej a Cyrila /Jianovsk~lw 
sledujem od Ich detských 
r okou. B(tunlí r ivali i vi· 
t az i det sk!ícll a mláclež· 
níckych súfail st ali sa 
navzájom sa in!lp/ru/úci · 
mi iiuot nýml pa rt ner mi . 
V dell 61. u.Qročia VOS R 
predstavili sa u r ómci ko· 
morných podu jati fv1 OKO 
u ZrkacllorJP/ si eni Prima· 
c iálneho paláca tJ Hrr1fi· 
sl aue. Obic/ua;a boli r/oll re 
cli sponolJant , takže uý· 
sl edný do jem llol uynika· 
iúcl. Ich hre je spoločTlt1 
uysoká ku/t fíra t ónu a 
bohat~ spektr um ocltien 
kov. V tom zatrar nellw t ri 
mcclzr domtlcrmi klaUTris · 
l ami konkurenciu. / 1'ak 
k r ósne. miikko n speutlr 
znel rloteroz ,zt1st ro{ ,, 
Zr kadl ooef sieni rúa so· 
u ie/ s ke{ k laurrist ke 1'a· 

'jeme Nikula jelJolJef! J Orf . 
lwlili poclw pitetne a j 
svo je u melecké natur ely, 
kt or (! sú predsa l en r oz· 
clielne. Doménou Huy /Jia· 
novskei·Vi r síkoue; ;e svet 
poézie, meclilúcie uy'w r u· 
iúce; kľucl, čo zúročila u 
rozsiaillyclz plocháclz 
Schuber toue; Sonáty B 
dur, op. postil . Md však 
zmysel aj pr e i ivý spácl 
a brilantný l esk. Určité 
re zer uq sú zalial v clm · 
malicky oyll rot ených ú· 
sekoc/1 . To, čo mi u ne/ 
najuiac i mponoval o , bol 
i n tenz!uny citov!í ponor, 
vybrúsenosť clctailou, osa · 
bitó t vor ivá atmosj~ra, 
schopnosť /mc/ovaľ ši r oké 
plochy. Nie práve TW/· 
men!iie techniclc(' clispo::í· 
cie preukázala V i r si krmú 
u t roch koncer tných Plu· 
clách - v Debusstf hO 
Chromat rcke;, Skriabino· 
vej r-:s dur , up. 8 a v !.is:· 
toue; l.a Campanelle. Až 
na záuer Campanelly a 
na clramnllck~ orcholy 
SkriaiJina uyznačouola 
sa Jej hra icleálnou uvaľ· 
nenosťou hraciefto apar á· 
t u, technickou i stotou, 
br ilanciou a sk l onom lc 
poelizócil aj v take/ 
skladbe akou ;e Ca mpa· 
nell a. 

Ak u Er1y uplltala sta· 
ue/Jilá celistvost u Sclw· 
bert oui, Cy r i l zau;al i n · 
tenzitou muztkan tske j V!í · 
pouedP a bolwtstuom /an· 
tázie precloušet k ijm v 
C'lzopinouých llaladdc lz {l 
mol o l mol. Pr iam SCI 

st otoinil s ich svetom , s 
premenliuosťou lc/l V!íra· 

zu. s uirtu6zntJllli nár ok· 

mi a cilouosf ou. Podat vý · 
kun . v ktor om domlnourr· 

la preäovšet k .Qm telw o· 

sobnosť a suuer~nne tech· 
n ické zvládnutie. Nieko· 
mu mohol pr/pada( záver 
Balacly f mol príliš Im· 
presionlsticky neurčitý, 

ale silácka dramatickosť 
výrazu a prehnaná brl · 
l a nt nosľ pa sd i i boli úy 
anul oua/i prlstup k pred · 
cháclzajúcemu lwcloúné· 
mu stuárneniu skladblf. 
Mne osobne pripadaia 
Dlanovskélto koncepcia 
cocly l ogickým uk oni!e· 
IIÍ 11l ľUIIUI/l{ Wk OU Ci/OUUS· 
ťou doslova nabit~llO 
predchádzajúce/zo hudob· 
n~lzo toku. U nás nezná· 
ma ll. k lavlma sontít a 
Umitr ita Sostakoui l'a. op. 
64 bola pre Dianouského 
priest orom k demon!itro
vaniu rl/sciplinouan~l!n a 
rozvážneho prlst upu k 
staul>e pomerne !iu llklíľ'h 
p/dcll za súčasn~ho su· 
uerénneilo zdolan ia tech· 
n icke/ probl ematiky die· 
Ja. Sy mpalickq vyznel v 
porovnani s Chopinnrn 
t rlezue/51, rozutíinP/!il a 
uýrazouo tiež ú pl ne od· 
li!iný prístup k di elu . 

Ak· IJ!f sme chceli uNe· 
n iť manželov Oicmouských 

clo k ontextu mlade; slo· 
uenske/ kl auirisllcke/ qe· 

ner tlc ie, museli IJy sme 
ic /z postaviť dn ~pitky. 

!Jooerlol/ nám ueľa , ale 
nie v§etko. Cakáme na 

Ich pristup ku klasikom, 

k !Jamku, k súčasne; do· 

mdcei t uor iJe. Toto k on· 
.~tat ouanie nie ie mysle· 
n(! nk·o U/Ít!rtka . skŕir ako 

/Jrouok dcw pre usporiada· 

teľou, abtt Im p'JsklJf li t;o 

na/skôl' ďa/sl priestor k 
JJreu,nttlci l. 11. ClZIK 
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~ujú a var1 pr·ílls z jemiiu jú. I tak je to 
n evšedné, nekaždodenné muzikálové 
d ielo, k toré by mohlo byť pri väčšieh 
drama tick ých sk Osenostiach autorov, me
novite s kladateľa, jednoznačným úspe
chom. Podobne pr iaznivý dojem zane
chalo i Kr usnohorsk é divad lo z TepHc 
,.ti ievcenským" m uzikálom ,.Sestričky" 
od éiU to r·ov j. lkabca (hudba ), j . Becino'r
tn ( libre to ) a N. Proslejovské lro (texty 
plesnf). MuzikA! čerpá nlí rnet zo zivotH 
studen tlek zdravotnícke j školy čl vznikol 
na motívy úspešnej poviedky Va l jí St)•b· 
·!ovej .. Ai bude piHiať hvie~cl a". M lados
ťou a optim i7.mom nupln ené m uzikálové 
cliel ko l pri svojich for nwvo-stavebn)•ch 
rwtlustu tkoc l! ( pr i veľmi montá:i.uvité Ii i; 
r o10) zanja lo preciovsetký lll svojou ilnz 
prostrednosťo u, sviezusiou, nefalšovot· 
n ou úpr i mnos ťou a pravdlvos ťou miery 
ci tu hlavnej h rdinky Vite l Jej spolu 
žwčok, hľadi:L jírc i ch si popri polupuber
tá ln ych citových zmiltkuch 11 ťužku:.tiuc h 
svo je miesto v ži votu . l'ozo rulrodnou 
zlo:t.kou rnuzi l<6 1u je vy ni k a júco n akom
punuvanú hudba noúnavného, o pl'ltvý če~
k ý n1uzikúl su sy:.lcmlt ti r: k y usilujítcelt l l 
j . Br ai;cu. jeho hutl i;u k Sestričkám za. 
t tjme mnohymi str ánkami : Ctvodnou pô
vabnou zboruvou predol rr nu - klorá " il 

stáva írstrwln ým hudol>n ým motívom za
zn revlij tk im v néljrôwcjši ch va rianloc h 
pn vstupoch spevl\c l< elru !l t a n ečného 
zboru do de ja - Jnrmurnu-popevl<ový
mr int onácia mi i siln ýnli lyrick ými d 

dramatickýtnt miestami. Pre tie to vlast 
n osti mui no povélžovar Sestrlcky z11 
ú spešn ý muzi klí l ~c hopn ý osvieí.iť reper
toár každého nä~ ho spevultt!I"IH~ho sítbu 
I"U a svo 1í111 uiJsuhom pint! zaujať po
zornosť m ludél ro d rvákit. S veľ k ým zit
u jrJLom sa ol:u k<ival v Olo ruou c i rnuzika · 
lovy .,s láger" minule j divEtdelne 1 suzó
m ,.Cyrano z predmestia" v nusludova
n í spevoh r y Nove j scény v Bri:ltislave. 
Ml!ídežn ícky, heatovo-r ockový Cvntno z 
lHľ.dmeslla M. Vargu a P. HammelA 
(il u dba ), A. Vášove j [ l i b reto), K. Petera
ja a j. Strasset·a [texty plesni ) potvrdil 
;tj ua preh liadke poves ť vyni ki:L júceho, 
v našich domácich relár.i flch mimoriad
n eho muziká lového d ie la a stretol sa 
1 v Olomou ci s uznHn ím a obdivom . 
O 1\ Vitl i túch tcllrto drela, z dnrniu;rch bo· 
kusuv vari mtJinpsie SIJ ! itnprceho niiro č· 
né po ~i aclavl< y rnuzikó lovélw zán ru, sved
~ í skutočBosť , /.c prei<tviil Oil záujem 
v taCHré nusc d rvnd lá: v LP. jto snzúne av i
ztqe JCIIu 11vode111e Brno, Prilha . Olo
llllHIC a Tcp lrce. po olomouck ej prehl iad
l-- I~ rno:tno 1 cfal sie domáCI! a zu iH·anrtné 
Sll iJil r y. 

S:"ti:asný mu~ rl<frl zHh t·anr č ne j prove
Jl ll:nciu bo l za:-.túpený na prehl iadke 
trumt Hnw rický mi u tednynr sovretskym 
rll ll lt kálom. Azd <t na jsilnejs[ zúžilok z 
cel eJ pt·eh lt !t tll<y posky tol amer ický m u
z.il\dl .,Kahar·e t" f. MasteroffH ( l i hr elul 
j. K<r n cl ~; ra (lrud bél) u F. EIJIHr (text y 
pi usn í ) v tnsct; nácii p ra z~k éhu ll udolmé
hu divad la v Karlíne. 1Je1 nr uzikálu JP. 
zusaden ý du berlínskeho l11káln z roz
hraniél 20. a 30. rokov - Ki t Ka t Klubu 
a nil p ríbehu nieko fkých f ucl í demon
stru je zhuiJnos ť narastajúceho rasi zmu 
s jeho obl udnou ideológiou. Zn ovu Sél 
l u potvrd ilo, ze muzikálu aku najpr·o
greo;fvne jsi etn u d i vadt!l né mn ~.a nr u sú· 
čusnosli nie Je cudzia n i jal<ú téma -
1 závažnú tém u mozno s pracov11ť hu
dohno-záhavnou fot·rnou , divadel ne pdso
brvo a účinn e. j ed inečn é dielo, skvel á 
in ~cenác ia l K jej úspechu veľkým po
tlluimn pl'lspela i znamenitú r ézia pu
p redného oper néll o rdisérn K. j erneku, 
e fek tná choreografia B. Fl\ssegera, str
hu jú ci sugcstivnv výkon R. llabzdy la v 
postave Kon ferenciéra, stelesilll i ír ce j 
vsetko doiJové zlo a narasta júce ne
bez pečie a úcty lrodn ý výkon n<tšej pop 
)lviezdy N. Ut'bánkovej, dernonštru jú cei 
v postave sp(~ Vi:Lčky Sa ll y Aowlesnvej 
okrem zn(l mych vokálnych pr·ednosli 1 
slusný dramatický t lllf!nt. Tito umelci sa 
najviac pl'itl ni l i o lo, že Kabaret ma ~ 
p r i:Lv ít kabaretnú at mosféru, v klo re1 
o to ot rnsneJsie vystu poval i do popr·e
clitt nebezpecnú ~ ivot nä filozofia niekto
r }'c h postlív 11 dubové politi cké súvis
l os ti . 

f\mer ic ký muzik61 " V Rime na fóre -
"Jtezustal fót• na fóre " S. Sondheima 
(h udba a texty piesn í), B. Shevelovehu 
a L. Gel bena (libre to), nenrá síce myš· 
li nnkovú zúvuznosť KaiJ!lre lu, m{t vii ak 
Inú cennú lievizu - vtip a humor. Prá· 
ve tieto vlastnost i rnuzlklí l u, ktorého 
tex tovým podkl adom je jednu z najlep
šieh anttck 9ch komédi í ,.l.islak Pseu 
ci o lus" T. M. Plau tusa, využil pozot·uhod-
11) 111 spOsobom ko lek tív spevohry Divmi · 
l a Jonáša Záborského v Prešove. Pt·e
šovsk ti lnscenliclfl tohto hu morom srsi ll · 
ceho muziktilu je ozaj ., fór·ová", v r ežlj
no-hereckej zl ožkP pr iam br·avúrna. Pre
k ypu je mn ožstvom rezijn ých nápadov. 
gagov. strhujúcim r ytmom a dynaml· 
kou celého pr·edstavenia a nie v po 
sl r~ cl n om rade komediálne rozpútanýrnr. 
pri tom však disciplinovanými her·ecký 
mi výkonmi. spomedzi ktorých domino 
v111 Benkot poh ybovo ~kvelý Pseu dolul' 

Kvdlit y amerického muzlkúlu " Don 
Quijote" {Man of La Man cha ] N. L eigh a 
(tutdba), D. Wassermana (libreto) a j. 
Dartona (texty p lesnl] sú nášmu di váka· 

vl už dostatočne známe z početn ýc h 
predchádzajúci ch nastuclovaní. Nová in· 
scenácia tohto chýl'lleho muzl kéilu spe
vohrou Státneho divacl la v Ustravu sí
ce znovu poukázHia mt jeho trvalé hoci· 
n oty, no inscenačne zostala iba na prie
mernr.j úrovni. TerH js iu ostravskú in
scenáci u Don a Ou i jo ta ( uvedeného pod 
n[rzvom Ciovek z k r H ja L11 M11 nc hlt) cha
r<tl\let·izu je v rf!~. i Inu 1 zln zkr! 11i a k ii si 
npnrná pres tl' l i zovanos ť. s tati č nosť. p re
k ul tivanos ť r užlj ných pro'it r·ietl l;ov i 
man~mnn, ďalt!j 1Hl t'l1Ck á r r ml e rnc nosť 
l nlt~lauré sl a hsit~ spt•wíckn vý lw nv. K la
dutn je pekný ví krm K. l loluiJ{ti·n v l i · 
tul tw j JHJS111vn. solid nP. IHtdohnó nastudu
VItn in 1 vý tv;trné r lt'~•· n i ť! st·óm •. l n~cu 
n1Ít' ti nl<o cel ku ~ ~a l\ t: lt ) h11 pntvil tnu· 
zl l-- i tlov;'t fo r r1111 , vlii:s l;r d itvka dvnntni i: 
nost i, sc hop nos ť o; tTit nlt ť n plne: z; r uj<tť. 

Sovietsk u pôvndn ľt tvo r ll u l"ť) prezu n
IUV<t l a 1111 pn!hlladi\U hudobno- tanečnó 

komédiu ., l:ltcenw hrať a tau cuvať" zn<l · 
mych l eningrml ~k ~·c lt HUturuv A. l'etro· 
va (hud ba). V. lúmslnnl rn ovu a B. 
Racern { li br uto '' tnxty pic: snl l. k tor<í 
palrl k najziivu ~ncjš i rn puku sonr o pô
vodný sovietsky muzikál. IH to hudobný 
výtvor t )rpicky sovie tsk e j p roveniencie; 
vyr astá plne z domácich t t'<Hllcii - zo 
sily n llo iHt tstva sov ietsknhu buletného 
a t11 nečn ého umP.n lil. Na de jove j osnove 
zvýn tzilujúcej t ít~bu ml ndých absolv~m
liek baletného ui:ilisťn po pr!chod(~ do 
vidieckeho divEtcliH ,.hra(. sp iP.vať A tan
covu(", sň ko mediálnou formou rieš i ná· 
zorový boj generáctf, bo j pokrokového 
s pohodl ným, kon zerva tivn ym a sko
st nn te lým. Svie;l;e die l ko po p1·etkávané 
tll ncum a spevom malo " spevoher·nom 
krJlnktive clivlldin J K. Ty l fl z Plwe od
dH néllc' inteqll'eta, hra júceho túto vcfač
nú predlohu so zt•njrnou a oci.vidnou chu
ťou. 

Tri zostáVU IÍJce k olektívv sa p redsta
v tll hudo bn ytnt nroclu kciami r ozsiru jú · 
cl ml žánrovú paletu súi;asnélro ltudobno
zábavn ého divadln. Mlad ý, llnrbi ciózny 
či noherný !<úbor Severomor avského d i· 
vadia v šumperku uvieciol v sútitsn o~ t t 
velmi frekventovanú hru sovie tskeho 
d t'/llnalikn G. Gor·ina " Tyl En!ípígl " 
(Thvl Ulenspiegel ) poprutkávRnú nie
ko f l\ý nri pie:; irrrmi f. Krček~t ( hmlila l a 
f. Sucllélto ( tn xty pi1~sn i) . Ich pred ~la
venif! bo lo typickou uk<ii l\ou ci nohr y 
:-. pif!si1ami a tancami , v kto r·e j piest~ nvo
tanei':né vloiky - i kecr aj nie výni· 
moŕ.ne j hudobne j a c llo reogt·a f ickeJ ú rov
nt: - tvor i l i organickú súcas ť inscená
cie. 

Pru~ské clivmllo Semafó.r r eprezentova 
lo na prehliadke typ tzv. uutorskéhn di · 
vad iA. .,Smolek bláznivých panen" -
komorný, nostalgt ck ý m uzik[IJ vv tvo r ený 

na l rocha iný spihob .. .'' ne~w výst ii · 
~ý p11d li tul .,i1111ltómill jed ného snu" . je 
poku~om t•ekonstr uova( na scénu sen 
proste j osAnwluj ženy , mftr·nc L(tzi ncc i 
po dieťati. !I r a, vvznlevajúca ako baladn 
u nenarodenom di eťA ti , je posunu tá cl o 
snovej, smu tno poe ticke j ntmosférv a 
odohráva sa vo zvlástnom svete. akobv 
muno tohto storoč iu. Réi i i:l E. Schorma 
a f. Suchého pt·ar.uje s veľmi r !t finova
nými cl i vadc~ i n ými prostriedkami. Ich i n
scenácia rná znal<v uriginlílne j dlvaclel· 
net poetik y, vyc ltťtdzajúcei z typl r. lcy 
p r Hžsk ej, ba rno7no povuda ť u~ ,.sernn

f{J t·ovej" tradície. 

Neprí jemný zážitok pripntvll účast n i

k om pr·ehl i aclky domáci olomoucký sú 
bor. kto r ý narnlt~s to pôvodn ého .. veľko

rn u~ikti l ového opusu ni! stnruperulínske 
motivy" s nlizvom Ol jan ta, uviedol z 
m'ospravedlnile!ných p ríč in revuá lnu 
oper etu .,Ples v huteli Savoy" P. Abra lw · 

11111. Lacný až bra kový oper P. tní' tovar po
núkn utý v adekvíltne lacnom, nevkusnom 
hnlen í, n ema l t~n nu prehl inclke hľadať. 

SúčHsťou Prehl iadky bol 11j jednudt1ový 
odborný seminár k ak tuá ln ym p roblé
mom súčasného lludobno-z~rbuvného el i· 
vacl lil, na ktorom vystúpi l i s p l'fspevkil· 
ml popred ní leor·elici a kriti c i tohto 
f.á !'lr u, dr. I. Osol~ob!! ( Brno), d r. J. Fu · 
kač [ Brno ). L. Ste re [ Praha), M. Wei 
ma nn {Ostrava ) a l. Riiss ler (Pr aha ). 

Olomouc ká preh llndka ukázalér, že s 
našim hud obn o-zábavným divadlom to 
nie je tAké zlé, Ako sa lo neraz javL 
Veď na preh li adke - až na jeden ne
s(astný pr ípad - n ebolo slnbel. resp. 

nezaujímA vej i nscen(lcie. Bez upnd11 n ia 
do poci tu sebauspQk o jenia možno l<on
~tn tovať. že máme pre ten to ~áne r do· 
s tatočne šrrok é au torské zttzemie. klo 
ré - za výdatnej spol upritce nasl ch i n
terpretačne vyspP. Iých súborov - je: 
~cllopné pr·odukovať kvn l itnú lnrd obno 
z(t bavnú tvorbu. Olomouck(t prehllacll;;t 
ná·s o tom názorne presvedčila . DCifalmH 
ie tomu tak bndP. l o dva rok\', ked\ 

sn má obdobná prehliadkil ll '>kllločn i • 

nn Slovensku. 
A. GABAUER 

H oci k osobnosti Karla lV. dodiiBs 
precboY6njt tetu Yietky pner6· 
cle i!esklibo l slonnskébo rudu, 

jednako len preknpilo, ie Yfstava sa 
stretla s tak velkým záujmom náiho 
obyvatefstva. Veď pre obrovskf záujem 
musela byť predlžené a počas päfmesač
ného trvania (júl - november l ju na· 
v~tfvilo vyše tiOO 000 záujemcov. 

Expozicia udivila svojim rozsahom, 
množstvom dokumentov výtvarného ume· 
nia, listin, pisomnictva i hudobnfch ru
kopisov. Mnohé plsomné, výtvarné a hu
dobné pamiatky ob javili sa tu ako exi 
stu jírca skutočnost' ako svedkovia kul
túry naše j ná!'Od ne j n.1ínulusti. 

Výstava bula v priestoroch tzv . staré
ho paláca, tvor iaceho historické jadro 
Pražského hradu. V jeho najstarše j -
najspodnejšej časti boli pre névštevni
ka verkým magnetom pamintky na Pre· 
mysl a Olak11ra ll. (ktorý padol v boji 
r . 1278 a k torého lebka a pohrebné in· 
signic boli ohjavenP. len pred dvoma 
t•nkmi v jeho lll'nhkc] a lebka Václava 
ll. , tohto umeniamilovnéhn panovni ka 
(vládol 1278--1305], básnika, hospodára 
i diplomata, ktorý počas nojej vlád y 
združnval okolo seba básnikov a hu
dobn íkov a sám umelecky tvoril . 

Vu vynikajúce j expozícií korunovač
ných klenotov vynikala pílvodná Karlova 
kunrna. Pozornosť ďalej pútali pergame
nové listiny z doby vlády Karla IV., ob
zvllišť Zlatá bula Karla IV., typár peča· 
ti Karlovej univerzity (ktorý na nás 
pôsobi ako vynikajúce umelecké dielu 

1katolnosťou n ~oli jeiaGtil•n • ... 
kfeh 1radu6loeh a kaneioatloeh. 

Notované rukopisy Karlovej doby· !t~ 
sahujé celý rad vtedy u!fvanfch fo-o 
ríem. Napr. antifony, trakty, respon1o·· 

'~ . t • 

Graduál arcibiskupa Al'flošta z l'ardu· 
bic - tretia. štvrtin a XJV. storočia. 

Výstava "Doba Karla IV. 
v deiinách národov čSsR· 
a hudobné pamiatky 
vysokých kvalit) i vlastný t i votopis KaJ'· 
Ia rv. - Vita Caroli - písaný pôvodne 
la tinsky a ešte v dobe Karlovej prelo
:tený do češtiny. 

Veľmi názorne tu bola zastúpená i 
buhatá knizn á kultúra, ktorá v liturgic
kých knih:lch zachonla obraz vtedajšej 
hudby. české rukopisy obsahujúce nir
táciu mali v Karlovej dube uz svoju 
s tíu·učnú tradiclu, ako o t om svedčil 
vystavený Antifnnlir sedlecký z 1:1. sto
rn i:ia, ktorý prináša už český virgá lny 
systém ch01·álnej notácie. Obsazný Mi· 
sál jana z Dražie (1333] prinása čo dn 
nbsahu i tvaru nick tnré vplyvy lr·ancúz
ske j not.ácic. Knrluva doba však vysoko 
ovplyvnila vývoj knižného umenia nie· 
len vý tvarne, ale i hudobne. Tak vzniklo 

1\:ráľ Václav Il. medzi dvoranmi a min
ncsiingr ami - 1320. 

okolo roku 1350 prepychové Antiphona· 
rium chori nostri Bruno Thomansi, kto
ré nadväzuje na bohato iluminovanf an
tifonár Alžbety Rejčky, notovaný kvadra 
t ickou notáclou rimskeho typu. 

Doba Karla IV. priniesla hudbe mno
ho impulzov. Predovše tkým sa vyvijal a 
stabilizoval typ českej chorti lnej notlicie 
- tzv. česká rumbika, ktorá je typická 
niel en tvarom nôt, ale i url:itými noto
vými väzbami. Na výstave je vývoj tei · 
lo nnlá l!íe dolniil!ný 1:elým radom pra 
rneiínv. napl'iklud Žaltárom karl~tejn 
skej kapituly z roku 1350. V Antifoné 
r i Arnošta z Pardubfc z roku l31i3 sa 
nollt\•aný zápis dustáva nž dn tľll lldnh" 

štádia z jednodttšen ých tvarov, čo je 

potum v 15. a 11i. storočí •·ozhlldujítcou 

t•ia. sekvencie, hy mny, hlmy. neiipnrr, 
!!asti omilovéhn propt•iu a urdin6ria, 
nbzvlálíť Glm·imina u Sanctiamina. Vijr!l· 
ky tieto formy boli ľunkčné a slúžili ll· 
tur gi i. Vybdovali zdatných spefákov . i 
hudobne vyspelé zbory. Aj hudobný •ob
sah teda svedči o vysokej úrovni 1 vý· 
zname vtedajlHch hudobných Ciel!h. Vý
stava predstavila tímyselne výtvarne llod· 
nofné -notované rukopisy .... ~arlpvet do· 
by napr. Pontifika! Alberta zo St ~:· n· 
herka z r. 1371i alebo Aotifonát· olomouc
ký z r. 1380. Obsažné a typické ' sú i Svä· 
tovftske nešpur y l Vesperarium l z r. 
1:170. 

Názorne bola na výstave zastúpená i 
doba husitská, ktorá bola inlítalonná ·l ·D 

vstupnej !:asti Vladislankej dly. Obeli· 
vovalí sme tu Kancionál ji11tebnickv 1 

r . 1420 so znlimou českou hu~itsknu 
piesňou " Kdut js6 boli bojovníci". \"ý
tvarne i celou vonkaji knvou típrnou i• 
tento kancionál velmi skromný, · za!n 
však svojim hudobným oh!!ahom patri 
k najzévažnejii!m prurneií orn českých de
jín, pretože už v r. l420 pt•ináb celý 
rad spevov s l:eskými textami. V tnmto 
oddeleni bolo rnoiné obdivovať i slh ne 
HU!IOVc spis}' : Po!!til a. Ocet•ka. Ortho· 
graphie alebo Knižky o svatokuner. tvi. 
Ruvnakn upí•talo i diP.Io Petra Che1l!i c
kP.ho. Pätnáste storočie bolo zusttínP.né 
aj roudnlekým kódexom !l husitskvmi 
biísňami, kde je bielou menzurálnou nu
tticiou zaznamenaná pieseň .,Jasné 7. tHP.". 
Bohato ilumínovanf Iitome~ickf klln.,in· 
nlíl patri nt: ~eskej kall~nfckej rerin~n u

cli. Jeho tradičná jednohlasné hudba 1 

latinskými textami je pfsaná chorilnou 
notáciou typickej če~kei rombikv. 

Z obdobia renesancie bol na vf!it:••• 

tlal:ený cestopis Krylitofa Haranta z P~l
žic s jeho še11ťhlasným moletom vvtla
l!eným bielou men7.urálnou noUiciou . 

Bohato a názorne bola predstave~tá 

i kultúra 15. a tli. !lloročia na Slotep· 

sku. Hudobné pamiatky reprezentoval 
Hannv kódex z roku 1487, v ktorom 
je zaznamenaný jednohlasný choré! rom· 
blckou notéciou. 

Azda sa v exponétoclt trocha pozi

budlo na i!esktí bratsktí rudov6 ducJwY· 
nít pieseň, ktorá mala tak velkf ohÍ11 

nielen u nás, ale l za hranicami a OY· 

plyvnila vývoj a tvar rudového speYU. 

Národné obrodenie bolo na výstan 

~ymhnlleky zastlípené rukopisom Skr~u
nnvej spevohry .. Drátenfk". 

Dne§nii epochu. epochu soclalistlckel 
prítumnusti, s jej bnhato t·ozvinutuu liu

dobnou kultúrou reprezentovali symbo· 
lieky skladatelia Václn Ooblái s par
titúrou svojej Slávno!ltnej fanfáry a Eu• 
gen Suchoň rukopi11om Elég ie pre klnlr. 

llTI<A SN12KOV-I 
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Evergreeny 
aa N Yel seéne 

Franz J,ehár: Gróf Luxemburg, opere
to v dvoch časti ach a šty •·och ol.ll'azoch. 
libreto A. M. Wihtet· a R. Bodanzky. 
úpt•ava a r éž iu B. Kt·amusil, preklad O. 
Hcger, texty piesn{ P. Brhlovič, diri
gent B. Slezák, zbormajster S. ňu•• i i!, 
choreogral'ia f. Sabovč ik. scP. na O. Šujan , 
kostý my S. Van ičková. Sólisti , spevácky 
zbor , bale t a orchcstm· Novej scén y. 
l. premiéra 25., ll. premiéra 26. nu
•embra 1978. 

Mensla časť z toho, čo v súčasnosti 
spovohl'il No vej sccny ponúka divákovi , 
p!llri opere te, viičsf inscenačný úspech 
sa pri pfsa l n a konto realizácie os tat 
ných titu lov, ktoré z domtiCej či zahra
ničn ej au torskej dielne p rispeli do pro
g r amovej sk l adby tohto súboru . Návstev
n fc l<e sympatie patria obom skupinám 
Presvedčuje o tom oj teraz dobre obsa
dené h !adlsko a n ajmä n a záver sa ozý
va jC1c i v ýdatn ý aplauz. 

Ako prezentovať dnes opusy tvorcov . 
k torých lnlent a invencia vyzdvihli spo 
m edzi zást upu súvekých p i sateľov a 
skladatefov oper iet - a čas, hudobna 
l dlvadelni'i teória a najml1 obecenstvo 
postavili medzi klasikov žánru? Insce
nova ť v t radičnP.j forme, alebo sali r izu· 
va ť [ láka k tomu 11j p oci t povinno~ ti 
.,odstúpiť" od nie vždy duchom nnjho· 
h atsi cho data a jeho slovnej prczcnta· 
cle ] ? Hra ť ľahko, mi lo, absoltHrw v 
operetnom stýle, alebo parod izovať '? 
Vyjsť v ústrety tým, k tor! sú naplnení 
predsudk ami voči žánru , alebo h 1·nť pre 
tých, ktor! oper etu obľubu jú? Robi sa 
to l ono. Ak by sme hľa d ali odpove!! 
v pritomnej insccMícii Lehárovho Lu · 
x em burga, mohli • by sme azda st ručne 

- a z jednod uiwnc l<onslnlovat : hrii sa 
pri zachovan! pravidiel operelnej 111'\' . 

predstaven ie 111 ú !lust.tločný spád l pr!
tažlivosť, utmosfér u ,.veľkej operety" na 
sublflnc jsom novoscénsl<om JltVisku vku~
ne n avodzu je na jmii výtvarná zložka. 
ale aj nápaditá Sabovčíkova choreogra· 
f ia (veľká J)(] Jclnil scóna mala v hl'a 
disku najvilčšf ohlas). 

Pr íťazlivý je viH-Jk v prvom rade Leh<ir. 
jeho huduilná i n venčno~ľ. i> tnú rosť, jem 
ne snované, uchu, vk usu l c i tu l ahodia· 
ce, ale aj perlivo živé melód ie, nároč né 
u pestré hud obno javiskové formy. Spe
vácke pa rty jeho opc•·iel sCI pre Inter
pr etov nesmierne vď;u': né , al e 9-i ad<qú 
a j nemal ý vokil lny vk lnd, vvsokú mie· 
r u spcviíckej profcsioná lrwstl (nk o vse l · 
ky par ty operetn ých k lns iko v l . Neznesú 
par l andov<rn le. Ale tak Isto aj i:o uko 
pekný a cenn ý hlas. vl astne jeho ma j!· 
te ľ sl v r {1mci pri ja tých pravidiel ope
retne i h ry nemôzc bez ujmy dovoliť od 
par la ndovanic lrcreckci z loz.k y . Z!sl<ava
nle sp eváckej l(va l lty, k torá by dispo
novala aj potrebný mi p redpokladmi pre 
herecké stvárnenie úlohy je problémom 
pri inscenovanl klasických operi et. proll· 
l émom n ic len nn Novej scéne . .. Úlo
Ile s p c váč i(V Angcl v Dldierove j dal i obc 
s6l i&tky - al ternantky, začlna j úc11 Zuza
na Maďarová, ale na 1m U Božena PolíJ· 
nyiová solidne vokii l ne ozvuče ni e, d l hv 
vsak ostali vo výr azovej zložke, kde 
chýbalu okrem iného pre tento "pri ma
donský fach" po trebnó viičš i a dôs to j· 
nosť a noblesa podania. Jozef Benedik 
[alternuje Enl'ico Mann i l do ti tulnej po· 
stav y vloži l zasa dostatok kreujúcich 
schopnosti, sympati ck ý z ta v, potrebn (• 
dá vku elegancie [drobnosti, stála km·ek · 
tú ra ~viháCk i•Ch fúzikov, čl n er vózna 
vibrilc ia p rstov pôsobia m an iérovito , ne
ve ľmi pr i sp ievä jll ku charak terizáci i po 
~ ta vy] . Cestne zápasi al s vokál nym pat·· 

Božena Polónyiová aku speváčka AngP.Ia 
Oidierová v Leháruvom Grófovi Luxem
but·govl. Sn lml«l : F. Nemec 

tom, iba~.e René je ú loha p r e tenor, po 
te jto stránke teda nte veľm i bl!zka ba
r y tontí lncj farbe i charAkteru Ben edi · 
kovh o hlasu . V ml adokomicl<ej dvojic i 
j ulicl!a a Brissai'CI bola Gréta Svercelu
vá s Jozefom Kirschnerom sviežejsla. 
cl i'BVsi u, J'oltiria Schweighoferová s Ladi
slavom Miškovičom zasa dokumen tovoli 
r na premi ére všal( chvlrami pôsobt oc 
unavene l. ža dô ve1·n e pozniljLI p r av i tl· 
lá operc! nej hry. Gizelu Veclovíi [Rite•·· 
nu je Oľga Gallová ] v ro zsahu sk romne j 
ú lohe grófk y vita a sprevádza po tlesk. V 
pr edstavení, k to r é by, zdá su. pri jalo 
a j stu ros ll i ve js ie vypr acovanie hereck ei 
zloi:ky, jemnetsie vyb•·úsP.nie postáv, do
k áza la - ako v7.dy - a j n a m ale j plo
che vyst i ll n f1 ť t yp, zob razi ť chaJ'akter. 

Z. MARCZELLOV Ä 

Krečins lcij so sovietskymi host'ami 

iV. N. Barinin aku Muromskl i a K. Kuzminuvá ako Atujevová. 
Snimka: A. š motlák 

Sovietsky muzikál Kr et•mskii sA:lat.lateľa Alexanclra Kolkera 
a llbrett~tu Knna Ry~ova predstavu;e u súta.mo~li urcllol so· 
Uletskei lllllZIÁ'álovet tvor/Jtf. SICIL sa neolimyslileľnou súi:as 
tou repertoáru !:.ovietskycil lwdo/Jno zábwmi/Ch divadiel a s 
/J.spPchom prenikol 1 za ltranice. Od mája r oku 1976 ;e na re
pertoari a; spevohry bralislavske; Nove; scény. lnscenárla 
tohto muz1káiu prtprauená v Nralislaue polwstmsky dvoma 
Vl1: namn{jmi SOVIetskynu umelcami národným umelcorn 
RSFSR, rezis(}rom G. P. 1\nsimouom a ,elzo asi stentom l . Ba 
lasooom - bola uyrazným umeleck!/111 l'lnom a navyse sa stala 
konkrétnym prejavom plodne sa rozvfiaiúce! divadelne / d ruž-

JUBILA N T 
S pt•vým diJOm nového •·ok u 

1979 si slovensk! hudobníci pr i 
p'lmenít &5-roč né ~ ivotnii jubi
leum Rudol[a Vanek a, čestné
bo člena Zväzu slovenských 
iikladnteľov, dl horočnéhu ta
jomníka Tvol'ivej komisie kon 
~ertných umelcov ZSS, orgnni · 
zátora nášho koncertného ži · 
vola , k torý viac ako 2G rokov 
pracuje nielen v službách Zvä 
EU , ale slovenskej hudby vil· 
bec. Ocenenie jeho akt i vity vy· 
znamenanim · Zaslú:W ý pracovník kultúry , ktoré prevzal 11 <1 

MK SSR dha 29. n ovem bra m. r .. je verejnou poctou, spolocen
sk \•n• uznaním akousi bilanciou a zhrnutim bohate j pracov
ll l!.j cesty, ktm.'ú Rudol[ Vanek prešiel v záujme a v prospech 
u ;r~r. j hudobnej kultúry. 

Ak u absolvent Hudob11P.j a drama ticke j akadémie pôsobil 
na viacer ých miestach, aby svoje dlho•·ocné poslanie našiel 
na mieste praeovnika Zväzu slovenských skladateľov , kde vy· 
konal kus ciuľavedomej a mravče j lli'ÍICil, veľak•·á t nevidí· 
tel'1wj a skrytej za výsledným efektom, pretože jej zmysel 
spočí va v organ izovan í, v kontaktovaní SJ s početnou a rilz· 
nnt•rstvcnou sk1·p inou n ašich výkonných umelcov. 

Nic jedna skladba slovenskych autorov zuznela v živej po 
dobe práve zásluhou ponuky notového materiálu od tajumnl· 
ka koncel'tných umel cov . . . myšlienka na prezentáciu mia· 
dých interpretov, ktm•á je dnes samoz•·ejmou ka!doročnou ak· 
cínu v Tt·enčianskych Tepliciach , sa l'calizuvala a smerovalo 
p••ávc od R. Vaneka. . podobn ft zásluhu má tento skromný 
pracovník na začati činnosti Kr uhov priateľov umenia, ktoré 
ukladal .v. spolupráci s miestnymi kultúrnymi iniititúciami 

by medu Siátllym dwadlom operety v Moskve a spevohrou 
IJNI!zslavskej Nove; sc(}ny. Keďie Kret:inského v inscenácii 
spominan.ljch umelcov má na repert oári a j dru±obné moskov· 
ské divadlo, ~tal ~a tento muzika/ ;ec/inei:nou príležllost'ou 
k vzátomne; v_ljmene sólistov a tým k ďa/se;, veľmi konA:rél· 
ne; a ui ll ot·ne; jor me spoluprťlce. Veď za obdobie necelyC'h 
t r c)('h rokou od bralls/au~ke1 premiéry vystúpil/ s6/isti mo.s
f..:OI/SA:ei operety v Bratislave u i trtkrár, bratislavsk l v Moskve 
dvakr áL. prii:om vo uymene s6listou sa má ďale; pokra
i.·vPal . 

Napuslecly vystúpi/i mo~kovsf..:1 s6/lsli v bralis/avskei in~ce
nur•li f:rel'lnskeilo 28. a 29. novembra lll. r., a to 11 rámci 
Mf'SICI!'U L'SSI'. Mu.\ f..:O lJi.•anw sa 11 Rratis/ave predsuwili opä 
1uvne v Silnom, r eprezenratiunom zl ožení - okrem ui zna 
mych (IJ(Ín [zas/ . umelec NSfo'SJ? ll . IV. Harinlll ako Mlll·om 
.~kl f a zasl. umelkyiw USF_SN K. t<uzmmouá ak o Atu[euouá; 
prl ·,:swuili sa cfali.1 s6lisll c/ru~olmélw d11Jad/a: ll . N. Seve/Pv 
11\retlllsA·iiJ, zas/. umelkyiza NSPS/? S. 1'. llarguzouá f l..ic/ot
k'a / a zas/. umeleC' USFSN V. V. Fygm {fo'iodor/. 

c>m : au tal/. resp. prekvapili ilosľu;tícl mnskou.~ki s6/isll v 
1\rei.lll~A:om~ Zdani l/lo nii.•1m osobil !ím a mimoriadnym , ak má
me na mysli 1Uls1lné a vtierwJé upútauanie pozornosti na ~e· 

ba. Bolo uSak nemožné neusimnút s/ uy~okú mieru profeSlO· 
nal;ty - vokulnef. slovne! i l1erecko pohy!Jovef, ktorá clwrak
tr•n7ovala lc/1 pôsobivé kreácie, ako i schopnosť prirodzene 
a c11lwo ,.zapadnfíl" do inscenácie ine; režiine; a v{Ílvar nei 
koncepcie [lebo moskovská inscenácia KreNnsi<:éllo Uích isttjcll 
rfl i isér ov ;e podstatne iná! a v nei sa s islotou pohybova(. 
S kvinletom mo~A·orJsk'!íCII sólislou s1 z domácich s6/isl ov lllÍ· 
hnme rozumel na;mii r .. Mi.';kovl(' v postnvC' priiilmik a Rasplu
;e!Ja, ale i zas /. umelec K. V/ar/i, stuáriíuilíCi slalktira Nef
kina. l ked' insf'eáncill l<ret'lnsk'élw poznamenal na niekiO· 
nich miestac/l už .. zub i.·asu" f rioS/' citeľnP najm li u choreogra 
.fli tanecn!ic /1 a pohybolllích .scén 1, prá vf' II!I~ILí pen ie soviPI· 
~k!lf' li hostí u/uilllo ief úroveii , dodala obom predstaveniam 
punc Wlaloi·nos/t a vynikaiúceho 11me/ecA·é1Jo u i iil ku, k čomu . 
ostatne . prispelo v.fírazn!ím podielom l Maclláčkouo hudobné 
na.~tudovanie. udrzufúce sl stále veľmi dobrú lí r ovefí. A. G. 

( ih·a, Humenné, Banská Bystrica, Prešov, Trnava . .. ). O vý
zname a úspechu tohto činu svedč i aj to, že KPU sa stal i 
vzu•·om prP. podobné hnutie v Cecbách. 

V päfdesiatyeh rokoch bol urganizátol'om tzv. Večm·ov hud
by a poézie spojených s výstavami slovenských výtvarníkov. 

a týchto podujatiach v závodoch a JRD - bolo ich vyše 
2DU! - sa zúčastilovali skladatelia, spisovatelia , výtvarníci, 
aby pu koncet•toch besedovali s pracujíicimi a pomáhali tak 
!. l riť umenie medzi najširšie vrstvy ubyvaterstva. 

Potreba u žšieho o trvalého knntaktovania sa s českým i 
ltudubnlkmi by zostala i ba papiel'ovou proklamáciou, keby 
sa uepremenila v konkrétne č iny. Jedný m z nich sú už dlhé 
•·oky SJlnločné koncerty našich nát•odných skladateľských zvä 
zov, na ktorých spoločne vystupujft českl a slovensk! kon
l:ertnl umelci a vzájomne uvádzajíi súčasníi slovenskú a i!P.s· 
kf• tvorbu. Od r . 1974 ich bolo vyše 160, Ich iniciátorom 
a urganizátol'llm bol Rudolf Vanek, ktorý aj takto dokumento· 
val svoj stií l y záujem o priná~unie niečoho nového, tvorivéh o 
do spoločnej p1·áce, do zbližovania i vzájomného spoznáva· 
nia českej a slovenskP. j hudobnej ku ltúry . Za túto syslematic:
k u prácu v spomfnanej nblasti mn udelil Zväz českých skla· 
tl il terov a koncertnýc:h umelcov v r . 1977 CP.stné uznanie. 

V P.l'kú zásluhu mal jubilant na vytvoreni K•·ultu mladých 
koncertn ých umelcov pri ZSS, ktorý má dnes vyiie 40 členov. 
Mnohí z te jto plejády mladýc h inlel'prP. Iov sa v bud úcich ro
klll:h iste slanú čl enmi ZSS a budú platnou po~ilou pre ná~ 
hudobný život. 

Ni jaký výpočet aktivity - akokoľvek dlhm•očnej - namíi
·~e vyčerpať ľudský profil. Rudolfa Vaneka poznáme z osob 
ných stretnuti akn človeka dobrého, ochotného, láskavého 
v·ldy pristupniiho vše tkému progresfvnemu a novému. Pra 
jeme mu, aby mu jeho príznnčná pracovná iniciativa, zmvsel 
IHC progres i dobré zdravie vydr žali ešte po dlhé roky, ab~ 
tak mohol stále pomábat' svojskou hrivnou pri zvefaďo•ani 
náiiho bohatého hudobného života. - za-

GRAM O RECENZII 
JOHAN 'ES BRAHMS: Klavírne triá 
SU KOVO TRIO l )an Panenkn . Josef S uk, 

)user Chucht'JJ 1 
ZDENEK TYLSAR (lesný I'Uh 
SUPRAPHON stereo 1 ll 22!i1 52 G 

Po vyvrcholen í slťlči kove t l<omor nel 
hry v sklaclhlu:h viedensk ých klasikov 
a obzvlásť v Br. c l hovenove i kvAr· tetove l 
tvorbe, zacfnn 11 rOiltfl llti lwv rlo rnl• ii l Vil ť 
klavír nu konrornf1 hud bu. Udom.knntc 
sa nový koncerta n tný štýl k i ll\ 11'11 ('1 ko
mornej hudbv. 

Brahmsova k lavl l'l1a l<nmol'llií ltu tlba 
?.au ji ma <ti(ési ľl strl!cl né postaveni e v , e
le j clo iJovcj l iteralt'l rfl. Po priP.k tHJnfc
kei práCI ROIIOI' l il Schu nw nnól . Br altiiiS 
standar dizovaJ ten to 1Vp komornej lwr!
IJy a ci al mu novú. dov tedv rwzn<~ nru 
platnosť. 

Klavfrnc tnú, 1\to •·P. nachúdzal i svoie 
moderne jšie p t·votin v v tvor!Je Josepha 
llaydna , prekonali obrovské vývo jové 
metamorfózy už v Beethovenuvom d•o· 
Je. Právom mo~no povednť, že k lasi!·rz· 
mus doviedol tento druh komornél1 o 
zosk upenia v rámci klavlt·no-komornvc ll 
zo~kupen i na nujvvsi; iu rovi nu dol<ona
lusl i. Napriek tomu však znamená S~:llll" 
mann. Ovoi'i1J( a Brnhms cfa!sí význ run • 
ný kval llnli vnv zlom vo vývo ji toh to hu• 
doiJného d ruhu. 

Gramofónová nahrávka oiJsahu tc ok· 
rem jedného poslhumného diela - Tt la 
A dur ét kl arinetového tJ•I a a mo l. op. 
114, vsetky Brahmsove d ie la toh to dru• 
hu včítane ol'iginál neho Tria Es dur, 
op. 40 p1·e lesný ro h a klavlľ. 

Zn dom inantu nah raných diel mo/.no 
pokladať Tr iu C du r, op. 87 a Trlo c mol, 
op. 101. je z&ži tk om vypoču ť sl _tú to _nn• 
hrá vku, ktorú je dokumentom m unonAd• 
nej umeleckej ú rovne Suk ovho tria a 
spo lupr áce so Zdeňkom Ty lšarom . 

JÁN ALBRECH'll 

w. A. MOZART: Klarineto•é kvinteto 

A dur, KV 581 
C. M. WEBER: Klarinetové kvinteto 
B dur, op. 34 
JOZEF LUPTÄClK A Sf.OVENSKI': KVAR• 

TETO 
© OPUS stereo 9111 9ti!lti 

O niektorých veci<lCh sa píše nára m· 
ne ťazkn . Nalwni cc !-.ll prerlsa n.1jdu 
slovktí 1 vetičk y, schod ná cesta pr1vá· 
dza júca pisateľa k vy túi:enému !'lcľu . 
No pozorný č i ta tc l' po tom . k!lď uz je 
všet ko čierne m1 bi elom. ľahko vviJa · 
dri, ze sa k tosi vl astne cel ý čas 1ba 
osiva! a všemoil.ne us i loval , abv neilodAI 

nevytresol " nejakú prílisnú pravdu. t o 
i;y in! - rozunw f lna!\ ~a vP.c:i zal ~
tereso van í - mo hli povazovilť za 11111 • 
posť il 1cho za hlu páka. Este šť<tstlf' ?.e 
ve l'nkrál sa !Hl nič nepríde, vďaka i:o· 
mu sa dá písa ť ai o veciach ncprll f' tn · 
ných. Ak á je to vsak rudosť. keď má 

človek moznosť dot k n úť sa číreho ume• 
nia - počuť hra ť tak , alw sl to dopo• 
s1aľ i ba v duchu predstavoval. spozna ť 
dielo, ktoré každým tónom súzvučl s 

jP.ho schopnosťou vnCrtorne j r i'Jzonnncle. 

prečítať si múdrv čl .:í nok čl k nihu: " 
n11koniec ai dostllť nA reccn zovanin nľi• 
jem nú, radostnú, vylmlen ú plali1u - I lP 

k ú, ze ved iac o tom pred tým, bei'al i1 V. 

sl ju kúpiť [ hoci kritici to zvvca jne ne
robieva jú ]. Poč n l1r hu dbou a konči ac 

spôsobom je j l'ozozvučan la, cez obálku 
r jnsná ]. vy l lsovu ni e [čisté l a text ( tn· 

teresan tne nastylizovaný l som mal Dr á • 
ve takýto dojem z te jto platne. Nnllnä 

pre r. Luptáč ll(a je reprezentatlvna. le• 
bo ho ukazuje v jeho najprave (še i po• 

dobe : a l<o muzikan ta . čo zr ástol so svo• 
jim klarinetom a teraz na i\om lll'á. 
Cel kom normálne a pr i rodzene pr (lve 

táto závisť vzbudzuj(tc a be7.problémovost 

i e základom. n A ktorom sloj! tnt ernre• 
tácla klasiky. Môžeš vedieť celé trak l li• 
ty o št ýle, frť1zovanl a vsel kom. (:o 5 

t vrn ide, naspamäť, Mozartil ver u neo tJLI· 
ris <tni neoklames. No l<err t i l o .. hrá ~ 

tak bezchybne ako Luptáč i kovi a nHviac 
sa v1eš at potesif h r aným - c i eľ ie do· 
sla linu t eľ n \• . Hozdie ly sú potom i hR v 
od tiehoch. sp eci fi ckých di'Obnost[ACh, 

k to1·é sa necl a jú pr·r~c izova ť l en tal< nd 
oka" a svojou dnllk fllnou povahou bY 
st zi adal i hlbsh! zbllzcnw . vecnetšlu ~ ~·

gumen tác lu - p roste mikroskop. Som 
vsak presvedčený - a tvka sa to t iež 

Slovensl<é ilo kvareta - ŽI' ani najcle lull · 
nejsl pohľad by už k mCJ·itu veci n ič 

podstatn é n epl'l nieso l. Mohol by i ba or · 

namen tam i vyzdobi ť ten poci t t názor, 
:le túto plalfíu je radosť počúva ť. že 

at hudba le pekná. aj ju pekne h1·ató. 
že sa tu vychádzA v t1strety ta tnému 
7elaniu k a"dej pla tne - nezapadať pra· 

chom v r egáloch pr edajn i a diskoték. 

-kf~-
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úVODNIKY, ÚV~HY, ST~TS, !TúDIE 

16/8 
1/3 

Albrecht, J.: Leoš Janáček vo svetle európskej hudby -
Blaho, J.: Odraz ideť VOSR v slovenskom opernom umeni 
Cesnaková - Mlchalcová, M.: Operná spoločnosť grófa 

ErdBdyho v Bratislave ..... · 1413, 15/3, 16/3 
Dušlnský, G.: Franz Schubert a hudobná' minulost Bratislavy 18/ 3 
Dušinský, G.: Mendelssohnova návšteva Bratislavy 6/6 
Gergely!, 0.: Z dejfn slovenského organárstva 24/1 
Hoza, S.: Spomienky na Jarica Elena - Kalsera - 12/7 
Hilttel, W.: Bez geografických hrani c 6/6 
Jiránek, J,: Zllen~k Nejedlý a jeho význam pre českú' muzikológiu 3/ 8, 4/8 
Krčméry, J.: Hudobný turecký Eulenspiegel - 5/2,7 
Kresák , M.: Prebudi sa aktivita? Husliarstvo na Slovensku 

a jeho perspektlvy 
Múdra, D.: K hudobnej histórii Bratislavy 
Nováček, Z.: Február 1948, roky okolo a naša hudba 
Nováček , Z.: Za pevnosf marx-leninskej estetiky 
Nováček, Z.: Zden~k Nejedlý a Slovensko -

10/ 3,7 
21/8, 2218 

4/1 ,3 5/8, 6/8 
9/1,7 

Očenáš, A.: Za nové tvorivé člnv v mene socializmu a mieru 
Podracký, I.: O skladatefov! a skromnom človekovi 
Simúnek, E.: Aktťvna povaha vn!mania hudby 

3/1 
2/1,3 
8/3 

Simúnck. E.: Obsahová povaha umenia 
S!múnek, E.: Významotvorná povaha umenin 
Si múnek. E.: Zážitlwvfl povaha umenia 
Tm·antová, M.: J. N. Hummel v pražskej spoločnosti 
Tvrdoii. ). : Leoš j nnäček a Slovensko -
Vajda, 1.: Najnovšie diela Eugena Suchoiia -
Vajd11, 1.: Suchoiiova operná tvo•·ba 
Vl tul it , J.: Hudobný f enomén storočiu - H. v. Karujem 
Vysloužll, J.: československá pocta Lcosovl janáčkovi 
Zeljenka. !. : Nielen o ln1dbe 
-zn-: 60 rokov od vzniku spoločného štátu 

11/1\ 
10/K 

7/1,8; K/ll 
!J/ Il 

23/:J 
11/3, 12/3, 13/7 

14/1 
17/3,7 

7/6. 8/6, 9/6. J Oi6 
5/1 

16i4 
21/1 

ŠKOLSTVO A HUDOBNÁ VÝCHOV~ 
-------~----------·_,.,.. <.• · - ~~--------

Cohejová, M.: O problémoch vokálnej prípravy (š. Hozn l 13/2 
Danlšovsl<ý. j .: Metodické príručky 3/ 2 
r •·nnclscl. 0.: čo nového priniesli pre deti? - 12/2 
GúiJOI'OVíi, M.: Koncerl učiteľov ĽSU 7/ 2 
Galovcová, V.: Stretnutie v Csongráde 18/2 
Hochel, S.: Semlníir učiteľov ĽSU 9/2 
Hornovesktí, Ľ.: Mládež spieva 15/ 2 
Hoza, S.: Hudba u spev v prvom učitefskom ústave 

na Slovensku 19/2, 20/2, 21/2, 22/ 2 
H•·dtnovtí, J. : Celonflrodná súťaž ĽSU v klav!rnom oddelen! 10/ 2 
jakuiJcová, 0.: Dve učebnice pre konzervatóriá - 23/ 2 
)akubcovíi, 0 .: Metodické príručky 3/2 
Michalica, P.: Mali muzi l< anli a iné prúce O. Pavlovsl<ej 2/ 2 
Mikullišovli. 0 .: . .. a posl ucháči VŠMU 7/2 
Móži , A.: čaro úspechu Heleny jurasovovcj 10/ 2 
Ondráilel<, !.: Dvakrá! o Čil rovnej flaute 14/ 2 
ľavlovskii . 0 .: Nova pomócl>a 6/2 
Polakovi čová. V.: Noví absolventi 7/ 2 
Potcmrová, M.: K č l ánku Hudba a spev v p1·vom uči tc lskom 

ústave na Slovensku 24/ 2 
Rychlo. R.: Nová učebnicA hudobne j pedagogiky 5/ 2 
Strausz, M.: Nové cesty spolupráce konzervatórií a ĽŠU 1212 
Svetový kongres v Kunade - 6/2 
- šu-: j u!Ji!ujúca škola 15/ 2 
Višiiovskíí, E. : Obet avá mimoškolská prácA 4/ 2 
V1ši10vská, E.: Využťvame poznatky zo zbornfkov v pri:!Xi'•' 13/2 
Zltná, V.: Návšteva na ĽŠU v Martine 8/2 
Zitná, V.: Návšteva na ĽŠU v Nových Zámkoch - 9/2 
Zi tná, V.: Piate stretnutie Hudobnej ml<'lcleze Slovenskn 17/ 2 

TVORBA 

Báziik, M.: Dvanásť [I. Podracký l 
Grešák, j.: Panychída [T. Ursínyová] 
Janát ei<. L.: Po zarostlém chndníéku [N . Bezcková l 
Lutoslnwski , W.: Priestr anstvá sna ( Ziel!Jísk i, T.J 
Očenáš, A.: Koncert prP husle a arch. op. 47 ( N. Hrčkavá l 
Parťk, 1.: Jesenné stádo pre soprán fl klavil' (V. Donovnlová) 
Suchoňova operná tvorba [I. Vajda) 
Suchoňove najnovšie diela (I. Vajda l 

KONCERTY, FESTIVALY, PREHLIADKY, SÚŤAŽE 

-: Banskobystrický spevokol Hron 
Adamčlak. M.: Mladé pódium 1978 
Adamč!ak, M.: III. týždeň slovenskej hudobnej tvorby -

Komorné koncerty 
Albrecht, j .: Mimoriadny zážitok 
Berger, 1.: Nedeľné dopoludnie v Galérii 
Bernátová, Z.: Parťžske husľové duo -
Braniš, F.: Prix Bratislava '78 
Bydlišková, L.: Absolventský recitál M. Lenkovej 
Bydlošková, L.: Po organovom recitáli 
Cárska, E.: Kultúra - alebo letný maratón 
Cárska, E.: Leningradská hudobná jar 
~árska, E.: Musica antiqua Enropae orlentalls 
Cár ska, E.: Oslavy dvestoročn!CP. j. N. Hummela 
Čárska , E.: Recitál Ferdinand/l Klindu 
Cfžlk, V.: Absolventský recitál 
Čížik, V.: Berl!nske postrehy 
~ížlk, V.: Dva výborné polorecltály 

15/S 
11/5 
10/7 
1!J/5 

2/5 
9/ 5 

17/3 ,7. 
14/1 

12/7 
20/4 

6/ 4,7. 
19/4 
2117 
13/4 
23/8 
12/4 
11/4 
17/1,8 
10/6 
2016 
23/1 
5/4 

18/5 
23/6 
24/7 

Cížlk, V.: XII. prehlladka mladých koncertných umelcov 
v Trenčianskych Tepliciach - 17/4 

CU!Ik. v.: Konfron tácia klaviristov - 3/4 
C!ižlk . V.: Muzikant contra pedant 16/7 
C!žlk . V.: Pero a taktovka Otakara Taktaklšvlltho 6/5 
Cížlk, V.: Slovenská filharmónia 2/4, 4/4, 5/4, 7/4, 8-10/4, 12/4, 15/4, 24/4 
ť~tžik, V. Vysoký štandard - 11/4 
ť!uchran. V.: Medzinárodná akordeónová stlťa ž - Coupe mondlal 2117 
curilla, S.: Koncerty v Košiciach 7/4 
Curllla, š.: Koncert z t vorby Leoša Janáčka 12/3 
Curil!a, S.: Košická kytica Eugenovi Suchoi'iovl 20/8 
Curllla, S.: Organový festival KHI 16/7 
čur!lla, š.: Z jesenných koncertov (Košice) 24/4 
Oanlšovský, j .: SFZ v Lyone a Linzi - 17/6 
o. M.: Z jesenných koncertov (Košice) ..... .... ._ 24/4 

Dóša, L.: Prehlladka organistov -
Duffek, K.: Z jesenných koncertov (Piešťany ) 
Dušinský, G.: Andrea šestáková .... Rozlnová 
- emka-: Igor Oistrach 
- er- : Huslista )ozer Toporcer 
Fedorovová, V.: Nezabudnuteľná atmosféra 
Ftlldešovli, M.: Prehliadka sláčikových kvartet 
FL·nttnnl, A.: Opereta a balet na .,Festivale dvoch svetov" 
Fulko, V.: Sl ávnostný lwncert 
Gáborovií , M.: Koncert učiteľov ĽšU -
-hd-: Obj~ven le dvoch árii 
Hejzlor, T. : Z Pražsk ej jari 
Hoiubovfl, E.: Z medzinárodného hudobného festivalu Brno '78 
Jlornoveská, Ľ.: Mlfldež spieva 
HI·c!inovft, ).: Celonárodná súťiiž ĽŠU v klavírnom oddelen! 
Hudák, ).: Bratlslavska lýra '78 -
Hurník , l.: Umenie dvadsia tich prstov 
-ch-: Recitál Irmy Skuhrovej -
Chul upl<a, Ľ.: III. týždeň novej slovenskej hudobnej 

tvoriJy - Orchestrálne koncerlv -
Chalupkovii, V. : j ozef Podhoránsky 
K t•čméry, J.: Sofijské hudobné t ýždne 
1\resiil<, A.: Pt•vä úspešná bilancia 
-ký - : Dni bulharskej hudby ' 
Kyselová, N.: Duo Posoniensis v Zrk<Jdlovke 
l<yscluv<'• . N.: Festival Jwmornej hudby 
l<ysclovú, N. : Komorný koncert v Zr kodlovc j sieni 
1\y:;e lová, N.: Orchester VUS komorne 
- Is-: l•'eslivul pulilicl<cj piesne v Ma rtine 
Marnnčlnov[t , 0.: Po XXIII. I<HJ 
MilrCnči novfl, 0.: i:itútna filharmónia v Košiciach 
Matúš, F.: Dni lwmornej hudby v I.ancute -
M11tús, F.: XX. prešovská hudobnú jar 
Môsilroi;ová, M.: BJ•atis lavský komorný zbor úspešný 
-mg-: Výh l'ady do sezóny 
Miclwlovú, E.: Dni komornej hudby 
Milwläšová, 0.: .. . u poslucháči VSMU 
-Ml<-; Mekka husl iarov 
Móžf, A.: Konce1·ty z diela D. G. Speera 
Nováček, Z.: Bayreuth '78 -
(O): Komorný orchester Konzervatória 
-om- : Kamiln Klugarová -
Ondrášck, 1.: Večer konzervatoristov 
Pittner, A.: Celoštátna akordeónová súťaž 
Podracký, I.: Koncert jubilujúcemu skladateľovi 
Podrack~, 1.: Lúčnica výborne spievajúca 
Podracký. I.: Varšavská jeseň 1978 · . 
Polakovičová, V.: Hudobný turecký Eulenspiegel 
Polalwvlčová, V.: Nedeľné dopoludnie 
Polakovlčová, V.: Novi absolvent! 
Potemrová, M.: Budapeštianske umelecké ttždne '78 
Pragant, ).: Kociánova husľová súťaž -
-r-: Prehliadka súčasnej slovenskej tvorby 
-ra-: Mimoriadny zážitok -Ra j terová, A.: lntet•fórum 1978 
Rajterová, A:: Salzburg 197& 
Hakovu. E.: Kom.ort moskovských a bratislavských deli 
Rolinovú, D.: Malí muzikant! na Myjave 
Schultz, J.: Z jesenných koncertov [Trnava ) - -
Skála, P.: Nud týždňom novej tvorby českých skladateľov 
Sliucka, o.: S Karolom Illekom o súťaži a seminári kontrabasistov 
Srcinmetz, K.: Ostravská "Hudobná súčasnosť" - - - -
i:iuhnjda, 0.: Slovenská filharmónia 
Sustykevičov<'l, I..: Koncert SOČR 
ii ustykevičová, L.: Prečo malá návštevnosť? 
U t•bančlkoviÍ, L.: Po XXIII. KHJ -
Ursínyová, 'ľ.: Poznaií.ské fresky 
Urs!nyová, 1'.: Trcnčionskoteplické hudobné večery 
- uy-: Siovensl<á filharmónia 
Va jdi!, l.: So fi js ké hudobné týždne 
VRL'ga, ) .: Peter SchreJer ako dirigent 
Wasserberger, 1.: Sesť koncertov kvalitného jazzu 
z. B.: Slovenská fi lhal'mónla 
- zs- : Konfrontácia 
-zs-: Stará hudba v Klariskách 
- zs-: V štýle komorného muzicírovania - - - -
Zilntí, V.: XII. prehliadka mladých ~niM'tnY'eh umelcov 

v Trenčianskych Tepliciach -
Zitná, V.: j ubilujúcemu skl adatelovi 
Žitnä, V.: Venované Eugenovi Suchoiiovl 
Zitná, V.: Z Pražskej jari 
- žk- : Camerata slovaca Inštrumentálne 
- žk-: Umenie čembalovej hry -

BHS 

Adamčiaková, V.: Slroký priestor klavrru 
-ags-: Pred MTMI 1978 -
Cárska, E.: Hosťujúce komorné súbory 
Ctžek, Ľ.: VIl. muzlkologtcká konferencia 
Č!žik, V.: lnterpódlum 1978 
Čížik, V.: Slovenská filharmónia 
Čťžlk, V.: Stroký priestor klavrru 
-lp-: Festivalový Janáček 
Kyselová, N.: BHS 1978 
Kyselová, N.: Výberové kole MTMI 
-ký-: Suk a Hál!l 
Marczellov:l, Z.: Pocta tvorcovi 
Podrack~. I.: Domáca skladateľská prezentáci a 
Podracký, 1.: London Slnfonletta 
Podracký, 1.: Lotyšskf hostia 
-vr-: . .. a Messiaen 
- š-: Stretnutie dramaturgov 
Ursťnyová, T.: Prlležitost pre operu 
Urstnyová, T.: Rezultáty MTMI s mal ým zamyslenhn 
Zltná , V.: Z orchestrálnych konce1·tov 

DIVADLO 

Beneš, J.: Skamenený (l. Vajda) 
Cajkovsklj, P. I.: Eugen Oneglu (Z. Mat·czellová l 
Dusrk, G.: Hrnčl!lrsky bál [L. Urbanč!lmvá l 
Hervé, F.: Mamzelle Nltouche (uy) 
lbert, J.: Angelika [E. Michalová) 
j a náčel<, L.: Jej pastorkyňa (J. Blaho) 
Janáček, L.: Káťa Kabanová (A. Gabauer] 

·-
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Meter, J.: Dreváky (E. Michalová ] .._ -
Prokofiev, S.: Popoluška ( -ev- J 
Puccln!, G.: Dievča zo Západu (E. Michalová l 
Sucho1'1, E.: Kt•útl1ava [Z. Marczellová] 
Sedrin, R.: Anna Kareninová ( - uy-) 
Verdi, G.: Aida [T. Urslnyová ) ~ 
Verdi , G.: Falstnrr (E. Michalová ) . .. . 
(ab): Opet·a a balet SND v Berllne 
Bar tko, E.: Začarovans; kruh 
Blaho, J.: Nlirodná oper a zo Sofie 
Blaho, J.: Odraz ideí VOSR v slovenskom opernom umeni 
Ft·attanl, A.: Absolutórium premiére v Rímskej opere -
Frattan i , A.: Opereta a balet na .,Festivale dvoch svetov" 
Gabauer, A.: Olomouc '78 
Gabauer, A.: Styri večery s Kyjevskou operetou 
G. R.: O vystúpenf SND v Bertrne 
Heer enová, P.: Brno s dtvadelnSiml plánmi 
Hecrenov:í, P.: Romeo a Júlia operne -
jurasovovli, H.: Helena Bartošová-Schti tzová spomtna 
Kt•iškn, B.: Týždeň v Holandsku -
Laveland, K.: JJalšle operné centrum v Anglicku 
-mg- : Balet je umením mlads;ch 
MU I!erová, L.: Operné štúdio v Brusseli 
Ondrášek, T.: Operný zápisník 
-r-: Prehliadka súčasnej slovenskej opernej tvorby 
Skarbová, S.: Hosslnl v Parfži 
Sulc, M.: Premiéry Sostakovi čovet Kata1•fny Izmnjlovovej 
Ursfnyová, 1'.: Príležitosť pre operu 
Ursínyovfi, 1'.: Problémy mal ej opernej scény 
Va1·gn, j.: Brnenská Aida 
Varga, j.: Dva postrehy z Budapesti 
Varga, J.: 'ľrlkr:ít Ral anchine 

l 

INTERVIEW, PROFILY, ROZHOVORY 
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i\ potom všetci spievali .,1\latíldu" ( ll. Belafonte l 
Adaml: ialwvá, V.: Pete1· Dvorský 
1\damciakov<i, V.: Svetozúr štú1· -
- ala-: O výmene hodnôt s T. Sáraiom 
Blaho, j.: Ga li na Savová 
Hlaho, j.: j oze[ Konder 
Cech , V.: 'Hoswitha Trexlcrová 
Cfžek, I.:.: Suchoi~ o inýrh 
C!zek, r:.: Suchcu'i o niektorých svoj ich dielach 
C!žel<, Ľ.: SuchOJ"' o svojej mlndosli 
Ci::w l<, Ľ.: Sucho1'i o svojich učiteľoch -
Cí21k, V.: Peter Toperczer -

6/8 
20/4 
111/4 

3/6 
5/6 
9/4 
9/6 

Cobejová, M.: O problémoch vol<álnej prípravy so Stcf<'nom Hozom 
Curilla, S.: V. Cuchran úspešný v ZSSH 

}9/8 
20/8 
17/8 
um 
12/5 
13/2 
3/ 2 
9/3 

19/3 
20/2 
19/4 
13/7 
19/8 
13/8 

(d): Fcnllnand !\linda 
Dunlšovský, f.: SFZ s novým ziJormajstrom - L. Mállom 
E. B. úspech slovenského baletu [L. Vacullk ] 
Fn!Jian, J.: Gyärgy Ligel i 
Fuka čovó, J.: junáčlmvský dirigent - F. Jílek 
Fukacová, j .: Ptiť ot f1zok predsedovi (Z. Mrkos] 
Gabaucr, A.: Gizela Veclová 
G. R.: Elena Klt tnarová 
Hejz!ar , T.: Cha1·1es M<J cker ras 
Hu ili, M.: Zahraničná operná novinka ( R. Hane Ile) 
-k-: Klára Havl!koV[I 
Kovái·ová, D.: Andrej Očenás národným umelcom 
1\l·upholz, L.: Svetlana Navasardianová 
K yselovä, N.: jubileum ú strednej hudby MV SSR (M. Galovec] 
- mg- : Rnlet je umením mladých 
l\1. G.: O smei'Ovaní spevohry NS ( B. I<rumosi l) -
Michalica, l'.: Mali muzil<anti a iné prLicc Dr . O. Pnvlovskr.j 
-N-: s 1:. Marcingerom nn tému: Korcpet!cln - sólov<i l11'í1 

- zivotnli prax 
- N-: Zita Sil'llmlovií - PnrM<ovit 
PohrOIICC, J.: O pi.'Oblcmatike zborové flo spevu (S. l< l in10 l 
C'olakuvlcovfl, V.: M;H·i ca Dobi<iilová- t<opccluí 
-r-: Jlusl'ové duo A. Plaskurová - V. SimcisiiO 
- R- : 0 IHI)dci l cži tej ~icll úlohár.h [ J. 1\01) 

9/3 
18/6 
8/6 
1/3 
9/3 

12/6 
14/7 
17/5 
12/J ,8 

2/2 

2/8 
B/8 
5/8 
4/2 

Rod.: ~zs u - o jndnom z naj~tmsicll (v. ja lwb11<, 'J'. Sedllcký l -
Sl lä l:kn, 11. : S Karolmu !li ekom o sú(al.l a scminari 

15/3,8 
J. /1 
2/8 

kon u·nbilsistov 
Suhajdová, j . Mána Lcnkovtí 
~ nl! · . ~ 1. : ~ lo~r'·i hi JV I} kVól l'tr:tu !.;1 Sa llr: 
Urhnni:fkovii, !..: Kngické kvarteto 
Ursinyovti, '1'.: i\ lzbctn Bukoweczkó 
Ursi nyová, T.: Har tolomcj Urbanec 
Ursfnyovli, T. : J<in Albr echt o per spek tívach súboru 

Musica aetcrtHl 
Ursínyová, T.: O návrate k janáčkovskej partitúre ( V. Má lek l 
Ur sínyovti , T.: Problémy male j opernej scény ( M. Smíd l -
-uy- : Magdaléna Blahušiaková 
- uy-: Zisky a r ezervy ( B. Režucha l 
-zn-: Umenie organizovať kultúru [A. Stuškal -
Zltná, V. : Plate stretnutie Hudobnej mláde2e Slovenska 

( J. Praga nt, P. Baxa, J. Podhorný , A. juriga l 
Zttna, V.: S dirigentom SKO E. Fischerom -

21/6 
15/ 2 
16/6 
1216 
13/2 
20/5,7 

Hl t 
15/ll 

3/5 
23/1,8 
7/8 

24/'7 

17/2 
21/3 

------------~---·"'·-------------
ROZHLAS, TELEVIZIA 

Adamčiaková , V.: Plná Inšpi rácie a poézie 
Adamčinkovlí. V. : Rozhlasový zápisník 
Branlš, F.: Prix Bratislava '78 
Domanský, H.: BHS na vlnách éteru 
Drllk. V.: V romanti ckom duchu -
Podrack s;, 1.: Rozhlasový zápisník 
St!!droil , B.: Rozhlasový zá pisník 
U rbančíková, L.: K rozhlasovej pi:iťdesia tke 
Ursínyovú, T .: Rozhlasová žatva '77 
- uy-: Hozhlasový zápisník 
Zltná, V.: Rozhlasový zápisník 

Bcrgr-H', R.: K otázkam filmovej a televíznej hudby 
8FJrnátová, Z.: Hudba z obrazovky 
He)zla•·. T.: Vavr1n y na televíznom f estivale -
Léxmann, j .: K otázka111 Wmovej a televíznej hudby 
ReZuchová , V.: Televlzny zápisnll< 
Rollnová, D.: Kftil: k hudbe -
Urslnyovä, T.: Nad televíznou podobou Vzkrieseni a 
Ursinyová, T.: Televízny zápisnlk 

-... - ......... -~--.-...----·-----=-:!,. ---·-A 

l Ó/5 
14/2 
23/8 
21/2 
21/7 
23/2 

5/2. 7t6 
2/3,7 
5/5 

6/2, 22/2 
2/2 

19/3 
1/2 

15/4 
19/3 

8/2 
24/2 

172 
7/7 

KONFERENCIE, SEMINARE, STRETNUTIA, SYMPOZIA 

Bernátová, z.: Domov a svet v diel e národného umelca 
M. Schneidra Trnavsk ého - 13/3 

Ctzek, I:.: vn. muztk olog!cká konfer enci a - ....... - ..... ,_ 22/1 

Dibák , 1.: Strenutle mladých skl adaterov CSSR a ZSSR 
Fukač, J.: O slovansk ej hudbe 
Hochel, S.: Seminár učiterov ĽSU 
Kf: Stretnutie Hudobne! mládeže CSR 
Krbaťa, P.: O vzťahoch umenia o vedy 
Lengová, Z.: O etnomuzikologi ckom seminári 
- R- : Z ak tfvu Slovkoncertu 
Svetoys; kongres v Kanade 
-š-: Stretnutie dramaturgov 
- uy- : Užitočné kontakty -
Vysloužil , J.: Pr ed dialógom o hudobnej kultúre Slovanov · 
Zltná, V.: Leoš janliček a dnešok 
Zltnú, V. : Plate stretnutie Hudobnej mládeže Slovenslw 
:Zl tná, V.: VI I. seminár mladých mnzikológov 

2/6 
23/5 
9/2 

14/2 
1/4 

21/7 
6/3 
6/2 

23/4 
9/B 

18/4 
23/5 
17/2 
12/3 

----------------·----- ~----------------JUBILEA, VÝROČIA 

Buchta, I:udovit [ M. Bulla) -
Destinnová. Emo (J. Blaho) 
Donovalová, Viera ( M. Adamčiak J 
Einem von, Gottfried [v) 
El en - Kal ser, Jarko (S. Hoza l 
Fedor. Viliam [E. Filipová) 
Fischer. Karol (LV) 
Gašparek, Tibor ( M. Kresálť) 
Gine! ll, Ferdinand (S. čurllln l 
Holoubek, Ladislav (Z. Marczel!ová l 
Hrk, Ján (-FB- ) 
Hummel, )oh an Nepomuk ( E. Čársku) 
Kantor, Stefan [ D. Jakubcová l 
Knt•in, Michal ( V. Číži k) 
Karnjun von. Herbert ( Vi tu lu. J. ) -
1\ošlet·, Zde11ek, (v. Adamčiakovú l 
Kresá11ek. jozef (L. Mokr ý ] 
Kuchár, joze[ (A. Gabauer ) 
Lens l< ý. Ctibor (Z. Cón) 
Lieskovský, Andrej (I. Wasserberger ) 
Lúčnica a Techni k (T. Ursínyovfl] 
ĽSU nu ul. Obrancov mieru (-šu-) 
Machúček. Zdenek, ( A Gabnuer) 
Mnyrbet·gcr, Kat•! (G. Dušinský) -
Nováček . Zdenko ( Ľ. Cržek J -
Orflonov, Anatolij (T. Ursínyová) 
Pt•oko[!ev, Set•gej (l. Vnjda 1 
Puská zborová spoločnosť (V. ll jin) 
Schleichet•, Ladislav ( G. Dušinský) 
Schuhert. Franz (á l 
Slezák. Bohu~ (A. Gabuuer) 
Stanček. Lad!sliiv (L Korbel) 
Samko, jozef (j. Tvrdofi] 
Simovfi, Oľga [1'. Urstnyovú] 
Ústt•edná hudba MV SSR [ N. l<yseloV[I) 
Vál'ia - Psota, I vo [ B. Stt!drofí ) 
Wagner, Samuel (Gergel y! , O. l 
Zajko, Joze[ (ab ) 
Zavarský, Ernest (). Albrecht) 

NEKROLÚGY 

3/7 
6/3 
6/3 
717 

12/7 
4/7 
2/2 
3/3 

13/7 
17/3 
15/7 

23/1, 24/6 
15/7 
7/3 

7- 10/6 
7/3 

21/3 
17/7 

1117 
24/7 
13/1 
15/2 l 

15/7 
21/11 
16/3 
23/7 
5/6 

22T6 
23/7 
20/3 
2/7 
'5/7 
5/7 

20/7 
11/7 
12/7 
19/7 
11/7 
18/7 

----------------~~---·~·----------------
Cabil'ili k , Mikuláš (L Ur) 
Dobiáš. Václav (Z. Nováček ) 
Ou rl š, Stanislav (A. G. l 
Erml, jan (jkľl 

;:-

19/7 
11/3 
24/7 
13/7 
22/6 Gajdoš. V. j. (I.:. Ballov[! l 

Chačaturian, Aram ( -R- ; Čižek, I:.) 
Móry, ján (S. Hoza) 
Neshyba, T.ndislav (-BI- l 
~!nHik, jozef (-n-l -

10/1, ll/3 
11/7 
15/4 
21/7 

i:iterko, ján (J. Dolný] 
TarabA, Bohusläv [ -uy- l 

KNIHY, HUDOBNINY 

5/7 
23/7 

1....-,.; o.m ... . , .. ,....., •. ",_ _________ _ 

Al~récht , J.: Marglnálte k premenám hudobnej št ruk tú t·y 
r 1. Siškova l 

Brozfk, V.: Mai'XISt lckli teória hOdnotenia ( B. Varglc l 
čéchy rezervoá t• hudobnosti . Zborník ( J. Fukač) 
Hudobný arch iv I. Zl!orník MS ( I.:. Michalková l -
Hudobný at•chív ll. Zborník MS (D. Múdra) 
K úpluému vyda niu Hudobného tureckého Eulenspleglo 

[. Albrecht) 
Kobyla1íska, K.: R!lkoplsy utworów Chopinn. ( A. 1\lodnel' ) 
Koi'inek. V.: Metodika ht•y na husliach pre 5. roc. 

konzervatória [ D. jakubcová l -
Kresánek, j.: Základy hudobného myslenia (J Albt·ecllt ) 
Laci na. 0.: Problémy zp!!vného hlasu (0. Simová l -
Voprosy teorll t estetiky muzykl. zv. 12 a 13 [ [. Tvrdoň) 
Werfe l, F.: Verdi (I. Vajda) 
Zlka, P.: Učebnica rytmu pre 1., 2. a 3. ročník 

konzerva tót•ia ( D. jakubcová l 

GRAM O 

Bach, J, S - Hllndel, G. F.: Sonn tas for Viola and Cembalo 
(J. Albrecht ) 

Beethoven, L. v.: Klavh·ne sot1á ty hrá F Guida 
(T. Ursfnyová) 

Beethoven, L. v. : Septeto E<; dur op. 20 ( E. Clirsl111l 
Brahms. j.: Symfónill č . 3 F dur op 90 1 V. Žitná l 
Castelnuovo·Tedesco, M.: Koncert D dur č l op. 99. 1. Rod1·1go: 

Fantasia para un gentilhombre for gytar a orcllesteľ 
(J. Albrecht l 

Concertino Praga '76 ( j. Suhajdová l -
Hi!ndel, G. F.: 6 koncértov pre organ a komorný orchester 

op. 4 [V. Clžlk) 
Haydn, J.: Zborové scény z oratória Ročné obdobia 

(V. Fedorov&) 
Karól Vlach. (A. GAbauér) -

7/3 
817 

14/8 
12Í5 
l'J/8 

l!J '5 
717 

23/ 
11/5 
20/2 
2/5 

10/5 

23/2 

3/5 

17/5 
18/5 

184 /5 

14/5 
8/5 

13/5 

2'1 5 
3/5 

3/5 
L!szt. F.: Koncert č. l Es dur pre klavír a orchester. Koncer t č. 2 

A dur pre klavfr a ot·chester (V Čfžlk ) 
Lully, ). B.: Le triomphe de !'amour. F. Coupérln: Pi ~ces en concert. 

La Vlslonnalre. J. S. Bach: Koncert pre 2 husH a s l áčll<nvt orch. 
d mol, Suita č. 2 h mol f E .Čárska ) 18/5 

Moyzes, A.: PoetickA sult 11 pre husl e a k lavtr . op. 35 
O Ferenczy: Sonáta pt•e husl e a klavlr ( J, Suhajdová } 2/5 

Moyzes, A.: Sláčikové kvarteto č. 2 In D op. 66. Malá sonáta 
pt·e husle a klavlr . Musica Istropolltana ( V. Zl tná ) -

Mozar t, W. A.: Koncert pre flautu a orch. G dur . Koncert pre hoboJ 
a orcb. C dur. Koncert pre f agot a orch . B dur. 
Koncert pre l esnt rob a orch č. 2 Es dur (V. Adamčiaková ) 

8/5 

415 



Mozart. W. A. : Symfónia B dur, G. F. Telemann: Komorná partita 
[V. Cíži l<l - - - - - - - - - - 19/5 

Mus~o rgsk q , 1\1. P.: OIJi'[tzl<y z výstavy. M. Ravel : Boler o 
[T. lJI'SÍ II YOVá l 17/5 

Nová!<. 1\.1.: llemin iscencl e pr e vio lončel o a or chester [ f. Suhajdovál 2/5 
Ocenftš . A: C:oncer l i no pr e fl autu 11 slá či kový orchester. 1\l<o padajú 

hvJeZcl\' n ·l; l us ptesnl Por tréty pre organ [E. Cársk.Jl - - l lľ5 
Opus o(·<~ ml Im tl k ot ( Rl 5/4, 9/4. 13Í5 
Peter Dvors lqr ( l. Vajcln l 7/5 
Prokof iev ako in terp ret lG . Dušl nský 1 16/6 
Opus pr i pr avu je f pf l 6/ 2 
Querfort. F.: Koncer t pre trúbku. slá čiky a čembalo Es dur. 

f. 1:\. 1\l o lter: Koncert pre li'Íihku. slát tky 11 čembalo D dur č. 2. 
C. M . Weber: Kollt.:Crt pre klarinet a orch. r. mol op 71\ ~~ - 1 
[ [. AIIJrer. h! l 4/5 

R••sptg ht , 0 .: An t í c k {~ 1:1nce a (n·ie. E. H. (; r leg: Suitn 
z Holllergových čin s. E. Elgnr: Serenádn e mol [ E. Cttrsl<a 1 - 14/5 

Rých l y n tvori vý či n (D. Kovárová] - - - - - - 15/5 
Smetann. B: ·Trio g mol pre ldnvlr. husle a violončelo op. 15. 

O. Flosmn n: Sondla pr e husle, violončelo 11 kl<~vlr 
[). Suhnjdovií ] - - - - - 1\/5 

Spevií ci Ve ľk~ho cl ivndln v Mosk ve ( - t·-1 7' '1 
Sú časnií Ml\if' l !>ka hudba (J . Suhajdová l ll '5 
Ur sin y, 0.: Pevni na detstva (I. Vajdn l 20/5 

ROZNE 

-ú - : Tlesedn o esteti ckých otázkach -
1\ lil recht. ).: . . a k renl izúci l dychovýcl1 sonií t 
Anketa - Od kaz Februára huclobnC•mu umeniu 
Henová. ).: Tvor ca Petra I. -
Bm·get·. l.: Klavír na tvor ba ). N Hummela 
11ugalov[t, E: Z korespondencle M. Sch nei clr A·Tl'llavs!<ého 
Burghdusei' , [ .: SúiJOI'llú l; r i l ick (~ vycl <lll ie ]anlí/;kovho d ie la 
Cur i lla. S .. llt'<Ijú skladby slovenských <>klacl atel'ov -
Duffcl<, K: Sch uber tova hudba v Piesťnnoch 
Dušinský. r.. : V dome /\ . N. Skr labina 
l'edorovov{J. V : DvP. vern i~;úžP. 
c:ergel y i. 0 : Slovcnsk9 organti r Samuel Wngner 
l l ertelenclv, P.: Kor i Bii h m - jeden z nestor ov 
Hiii iJ i ing, Q.: Vy!.llanic 
fakalnva, L. : Ch i SliiJ ll sa do Detvy 
- ]l<i -: O j.J n:'tt'·kovi 
1\.tsumov;l, s i'\a j slrt r~ia skola l' ll~ l<ôhr balet u 
[ 1\ f ] : Srrrtn ll l ic ll utlolmoj mlflclczc čSR 
1\r es,'tl< , :--1.: l llov(tCi ii vo vý l'OIJC' hudobných núst•·ojov v CSSR 
Kysc lov[t, N.: l l u,l il<t il medicína -
- 1>-l a- : Za hudobnými tradír.i'lml 
- mg- : Výh i'.Jdy do se.cúny 
Múdra , D.: Z huclollllej m inulosti Prešova 
Mil llerovi'i . L .: Opem t> štúdi o v flru~seli 
Ol ivierov•í C.' V[tsnit k lutne 
- ph-: l'l'llpilg<ií'l il sk laWeh Lensa ]ml á čka 
l'rogm m HII S 1'171\ 
Rvr.hl ík , t\ . f. Autor prVCJ i;eske j oper ety -
Snízlwvil . ): Vystava .. lloiJ,, l\ill' l it JV. v clt~ jiná ch národov 

r.ssw· a l t u cl olm~ Jlillnialk y -
St rnaclm·a - l' .JrJI(()v;, Z.: 15 rokov akt ivity 
'> t l~ tlron. ll : l.t ' US ]111111CC'k O W. A. MozArt oV! 
Sul í' , \ 1: lltiSPlldorfor t50 rot ný -
L r sinyov<i T : Fa n)IJný svel 1.. Mt·:izove j 

ll 'J . : fkdl lwvant) Siit ltlltiOVi 
uv -· V T)ol liCJ Krupej nl von l i Domov stovf'll skví' l! s !do~datc lov

\'o~rkon clm·nvil 1\ .: Z1 vŕ spomienk y na LP.OŠA jnn{ti:kn 
/ .t \ .t i'Sh \ 1·: .: l'\ic!w rt<P .. be llov~l< ý ch " drobnosti 
-Z ' :-: ~· osl<tv<llll Lt:u~a ja nácka 

Z. N. : Z m ys lienok J:'ranlw Mar t inn 

Allwccht, j {IIJ 
1\ ndrai;ov;llt , Tibor 
i\n to~lwv(t , Zuza ní! 
Arapov. !lori s 
Ho~ sl; l rov. Dmi tri j 
B.t7.l• k . \ lirosl.tv -
lll iillliSiôilWV:.Í , ~lngcln ll!llii 
Bií l1 m. Karl 
Hukowecz l(i\ , AlžlJCl il 
r, , h,tllŕ•nv;í , 1\lon st~ lT;It 

Cikker, j ún 
C:osot tov.í . Fiorenza 
h t lJffi(l l<, j\1J k ul úš 
či.i rslia . ~ tela 
Cržek, Ľubom!r .-

PODOBIZNE 

1815,7 
5/7 
4/1,7 
3/6 

23 ll 
l :l 3 
16/ l ,E 
1.9/2 
l ll.'3 
20 6 
ll /4 

19.7 
1/5 
3/3 

147 
717 
9/1\ 

1412 
24i 2 
24/3 
1017 
] ll/ l 
20/3 

4/6 
13/6 
9 1'1 

11118 
'17/6 

21/8 
24 2 
'!.1/7 
20 '6 
211 :l 
:!1\.13 
ID 1,8 
10 2 
1-1 ll 
:l 'll 
2 ll 

l !)/ [ 
(j /.1 
5/5 

10 16 
11l/5 
15 '5 
2311 
l /5 

J:l/2 
15'6 
ll 

15. B 
19 7 
5 5 
4/6 

ll. interpretačná súfaž SSR 
[ Dokuni;f'tlle z l . str . ) 

Vda i-· o~ tl omúr·i m usporiada te ľom (PI'it· 
covll li ' l slrP<In,;l ovnnsl(e j odbočky SLOV· 
1\0~CEin'n a 1'!\0l ma l ŕJ sli(až h lad ký 
pt·wbt ~ li a poi:<~s ne j prebehlo a j nie· 
koľko d .t l',íí' l l <tkni [ niívi; teva oper ného 
prucl ~ r .. vema, otvurPnte výstavy ll ud iJa 
v Hall ~ tw j Byslricl . Jw ncert Tr(t vnlčlwv· 
ho 1\var tLta, cl i slw sfu poro ty so súťM;i a· 
ci m i A pot! . ]. 

]Ptlným z l<laclov sú(aze bo lo objave· 
nin nových l it lnn tov. Ai kr. ct do fi nále 
nm.<l~J a lill . vstúpil i clo n l1 sho povedo· 
m i " " IJllde po trehné Ich starostli ve j· 
si<' •;l,·dova f. Spomeitme nnpr . najmlétd · 
siPI:o w :astník<t 17- ročného husl i stu, Ko· 
sli:a11a Vlad imíra Tokára. Chýha mu za 
1ia l ~(,q ôi\' !1 0 biO rwd agogicktí ved en i!' 
VtF II IP , l <~ sa jt:IHl lalentn dnstilne v~ r. 
st l'illl llt:l pndpon <1 ~e httdento o t1om 
e!; tc> vda pocut. A i Ján SHívik. violon 
éelt stil z IJI·ur tsluvsl,fi liu ko nzervť tóri u . 
mft ut dnPs l Hll ll ť'l' llP vv~ p 1 ! l í1 leť hni kll 
11 IJOi iol le < Jtll \'1! z(tZI'!Tiio. ľ r i rollzcn6 na 
cl alllu spiqa sa Ulllto s li íižf'vna tou vylr· 
valosťou. hudobnou in teligenciou a tvo 

r i vou fan táziou. V technike l vo výra· 
ze mä v porovnan! so star sfm l sú ťazlu· 
ci mi rezervy, ilie má všetky preclpokln· 
el y úspesne sa dole j vyv! jnť. 

Ak by sme chceli z priebehu súťa· 
že vyvodlt nejaké uzávery, tak v pr!· 
pacle účas ti h uslistov by vef ml ružové 
byť nemohli. Buď nemáme prieiJo jne jšie 
a vo svojej pr!pruve vytrval é typy (a 
to podči a rk ujem), alebo je azda chyba v 
obl a~t l ~ l ove n skej husfovei pedAgogiky? 
UkáZéilo ~u však, že ani zah ra ni čné š tú · 
dium llie jP. dos tHloč nou n á p l asťou na 
tii'Čil (t k f'lzu V tOill tU odbore. [e všal; 
t iež možné, že z ú t astnllmv hu s ľového 

odboru nezvlátlo l ani jeden ner vové vy
pH t ie sú (a2e. 

Viola ul\ o kon CP. i' l ný nástr o f je ll nús 
<!S te stúlc popolušlw u. Odzrkadli lo sa to 
v pomerne n lzke1 účas ti nn súťa ži. Na 
Ich chvá lu treba zdôra zniť . že všetci 
Dri h lflsen f sa na súfaž dostavll i l 

Po nle l<ofkvch r okoch u rči tej stagná
cie môzeme s potešenfm kon~ tu tovnt. 

t e medzi viol on čc llst.Pmi sa objavili tri 

Demus, )llrg 
Dt!pol tová, Eva 
Dinnovská - Vl rslková. Evn 
Dlanovský, Cyr i l 
Dobiáš. Václav 
Donovalová, VIerA 
Dvor ský. Peter 
Elcn - K<Jiser, jarKo 
f'edor, Vilinm 
Fischer . Eduard -
Frešo, Tibor 
Ginelll . Ferd inand 
Gluzel ev. Ni kola -
Grocl<ý, j ún 
Havl!ková, Kl ár a 
Holoubek, Ladlslnv 
Hoza. Stefan 
Hummel . j ohan Nepom uk 
L illl ' .,, t:. ""' · 1\ i'illll 
CIH·ennikov, 'ľl chon 
[nnúček. Leoš 
[ a nií č f' l!. Zdenko 
]nntí čková, 1\nna 
j an ú č lmvá - Oorazi !ová, Jlenr ietln 
[ liek . Frnnlišel< 
Kantor. Stef il n 
I<ara jan, Her bert von 
Kar in - 1\nechtsbcrger, Michal 
Kardoš, Dezider -
1\it tnarová, Elena 
!\ limo, Ste fnn 
1\I JIHiii. Ferdinand 
Koptfi k, Serge j 
Košler . Zden/íl( 
Kresúnek , j ozef 
Kuchar sl(ý, Andre j 
Lasf:l•il<ovfí. Dar in é! 
Lenkovú, lár ln 
Lensl< ý, Ctibor 
Li eslmvsk ~· . And rej 
Li get li. G yiirgy 
Li vel y, Dnvid 
López - Co l>os. jesús 
Lutoslnwsk i . Witold 
l\lackerms. Chnr les 
M;ilachovský. Ondt•e f 
Mtí lek, Vik tor 
l\1 itlovec, j ozef 
Mií tl. Lubomír 
Mayr hcrger. Knrl 
Mendelssohn - Bartholdy, Feli x 
Michalko, ján 
Mlntú l , Martin 
Morozov, Igor 
Móry, j ún 
Navasn rdianová, Svetlana 
Nejedl ý . Zclen i!k 
Nilw lnjevovd, Taťj nnct 
Nosál, Kuro! 
O čen[tš , Andre j 
Oistra ch, Igor 
Orfionov. Anatolij 
P.J vlnvs!((l , O ľga -
Pnzdcra. [indi'l ch 
Plnslwrova. J\ lz!Jeta 
l'otlhorlínsky. jozef 
Procházk,J, Pavel 
Qull ico. Lou is 
I( OŽUCI! il . Bystrfk 
Rvblt r l č . Richard 
Snvov{l, Galinn 
Sch lcJcher . Ladislav 
Schuhcr t, Franz -
!:i l( r inhl n , Alel'l nclet• 
<:Jovií k. L<~ di sl nv -
Surllnil . F:ugen 
Su i<. [osr. f 
Sf'lmnnvov<'i . Ta (jun;~ 
SestMmv(t - Rozinová. And1·ea 
Simi:lsko. Viktor 
Simovii . Ol'ga 
Stefko. )lin -
Siúr. Svetozár 
Ter r y, Cla1'11 
Tii'\l:r.nlw . Boris 
Topcrrzr r . Peter 
\'eelovtí , Gizeln 
\ ' inogrndov. Oleg 
Zn]ko, j ozef 
Zavar sl< ý, Ernest 
Zel jenka, Ilja - - ..._. ._ 

veľké a svoj r ázne talenty. Z nich Jo· 
zef Poclhoránsky (ašpi t·an t Konzer vató· 
r ia v Moskve] je už schopný zahranič· 
ne j r ep1.·ezentácie. 

V osobe Ľudovlta Kantu ( počuli sme 
ho naposledy ako absolútneho v!ťaza 
Beethovenove j sú ťaže z Hradca na tep· 
li ckei prehliadke m ladých v roku 1977 1. 
k torého umelecké napredovani e ie slnl· 
toč n e t•ýchle, vyr astá inte rp reta čný typ 
bllzky naturelu O. ŠAfrana - vlne me· 
ditu júcl . ušľachti lý, ku l tivovaný, za tial 
čo Podhoránsky je typom zdr Rvo c!tia· 
ceho h udobníka, sebavedomého. dr avé
ho, zbytočne nespeku lu júceho a bezpl'o· 

\ . 

18/5 
1511 
24/7 
24/7 
1113 
6/3 

14/1 
12/7 

4/6 
21/3 
22/3 
13/7 
22/1 

8/2 
13/1 
17/3 
13/2 
23/3 
10/4 
13/6 

12/3, 15/6, 1.6/1 
16/3 
16/ 2 
16/2 
13/7 
15/7 

7/6, 10/6 
7/1,3 
6/1 
9/1,3 
5/8 

9/3, 22/5 
21/1 
7/3 
5/1 

22/ 4 
5/5 

12/4, 15/ 2 
8/7 

24/7 
19/4 
22/4 

15/6. 22/4 
19/5 
18/6 
10/1 
12/5 
8/3 

19/3 
21/8 
6/6 

11/4 
8/2 

18/2 
11/7 
12/6 

4/8 
11/'1 
10/3 

2/1, 9/3 
20/1 
23/7 

272 
17/tl 
15/1 
21/tl 
13/4 
15/6 

7/8 
4/6 

5/6. 22/3 
23/7 
18/3 
20/6 

tlll 
17/1, 18/7 

21/4 
21/4 
11/1 
15/1 

- . 20/7 
5/7 

18/1 
11/7 
10/6 
12/1 
13/8 

9/8 
11/7 
18/7 

._ 16'14 

str edného. Eva Hrabovská disponuje na 
ženu úctyhoclýnm In tenzívnym tónom, 
má temperament a Pl'l merané technic• 
ké zázemie. 

Táto bilancia ie pre nás viac než uspo
koji vá, ui len pre toto konštatovanie 
mala súťaž zmysel a opodstatnenie. 

v. CIZJK 
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