
vej literatúry. V ob lasti mu zl· 
kológie, kriti'k y a p u blic is tiky 
bolel cena ZSS uclel enlí dr. La· 
dislu vo vi Mokrému, CSc,, za 
p1·opagár. in našej hudobiJe'j kul · 
túry IH! med:r.ili tirodn ýr. h l'ó· ' 
ra ch. 

Umelecký program slávnostného otvorenia BHS v Medúnát·od · 
Bom roku dlet'aťa vyplnil Detský ~pevácky zbo •· Cs. rnzblasu 
11 Bratislave. Snfmka: ČSTK 

Slovenský lmdohný [und ude · 
lil lub tot·očnú cenu Jána r.evo· 
stava Bellu hudobné mu skla· 
dalcľovi Igot•ovi Dibtikuvi za 
Divertimento pre sláčikový or· 
chester. Cenu Frica Kafendu 
:r.ískul koncertný umelnc. sólis · 
ta opery SN,D Sergej Kopčák 
1.11 vý:r.nanrný llOcli.el na inter· 
pret!ícii pôvodnej slnvenskP.j 
vak<ílnej tvorby. 

Pamätné plake ty BHS bol i 
udelené významným osobnos-

Svlatopné chvíle BrAtislav-
ských hudobných s lávností 
.vs túpili v minulých dňoch clo 
svojho jub1lejného 15. ročnllHt. 

.V pl'lebellu dvoch týždľiov na• 
plnených intenzivne hudbou 
i'Ô<mycll žánrov sa Bratislava 
still<~ miestom umeleckých zá· 
žitkov p r e poslucháčov, dejis· 
kom ko.of;•ontácil a zilrovet1 aj 
kolbišťom pre nmohých m lä · 
d 9ch umelcov. Tradične sláv· 
r1rJ~lné rhví'• ~ olvnreni;, Brali· 

. ~Jiwských ln 'íliôbných. šm\most! ,
člona Európskej asociácie hu· 

. dobných festivalov, sa od.ohra· 
li, · ta k ako po mlnulé ro ky, v 
h l!\tot·J.ckeJ Zt•kadlovej s ienl.P ri · 
rruu:!ti'lneho paláca v ·so botu ;S. 
o b:t61Jra. 

Slävnostný ceremo niál olvo· 
r1 1i známe tóny s lávnos tnýc ll 
fauťár námdného ume lca já na 
Cikker a. úvodný prlhovor pat
f 'l'l predsedovi f()S ti valovtHw 
výboru BHS zasl(Jžllému umel· 
covl pt•of. dr. Jurajovi Haluzie · 
k(~mu, ktorý privítal vzúcnycl! 
.hos ti -- členov Pl'edseclnf.c tva 
o·v KSS - predsedu SN.R V. 
Ša lgoviča -a m inistra kult ú r y 
{\árodnébo umelca M. Vftl11a, 
vedúceho oddelenia Ov KSS R. 
Juríka, · primátora hlavného 
nl'esta SSR L. Martimilm, äko 
~.j predstaviteľov kom:u liírnyc h 
ftradov v Bratislave a význam· 
né o~obnosti umeleckéllo ž'lvo· 
t a. Pozdravil aj Detský s p eviíc· 
k y zbor čs. rozhlasu v Brati· 
sl rwe, ktorý sa n a otv01·eni hu · 
.dobného festivalu zúčastni l 
kpncertným vystúpením. Vo 
svojom úvodnom príhovore dr. 
J. Haluzický informoval o kon· 
cepcii tohtoročných BHS, do· 
l\umentujúclch búrllvý rozvo i 
umenia a zdôr.azl'íujťtcich kul· 
.túr no-umelecké trad!.cie. Vy· 
~dvihol dramaturgiu fes tivalu, 
.zohľadňujúcu významné polit1C· 
ké výročia, z ktorých treba 
spomenut 35. výročie SNP, Me· 
ilzlnár.odný l'Ok dieťaťa, ale aj 
kullťlrno-umelecké jublleá 
m~dzl nimi 60 rokov opery 
SN D, 50 rokov SOCR, 30 rokov 
.SF. Zdôra:;;nil, že v tom to ro· 
ku sa us.ku toční X. ročn1k In· 
tt:rpódia, na ktorom sa preze n · 
tu,jtí. i11ladé Interpretačné ta \e n· 
t y· · z o socialistic kých a rozvo· 
javýcb krajín a V. ročník MTMI 
u spo1•adúvaný v spolupráci s 
UNESCO, v r ámci ktorého sa 
na pódiách predstavu jí1 m lad! 
um,~lci z celého sveta. Vyzcl vi· 
lfol obohatenie 15. ročn!ktt BHS 
vv:wamným umeleckým poči· 
rwm - usporiadaním 54. roční· 
kH Bac:llovho festiva lu. ktot·9 s~ 
uskntočnf po prvý raz vo s vo· 
je t hist.ór•li rnlmo nem nr.ke! pô · 
d y. Vvzdv!hol skutočnosť o tvo· 
WHJ I;J 15. ročnfka hudohné h o 
te~tivalu novým opel'tlý m die· 
lom národn ého umelca fána 
.Cikkera. Zdôraznil . že r eallzá· 
eta BHS nle je Iba v9znamným 

Bratislavské 
hudobné 
släVn'iJSti 
kultúrnym potlnom, al e a j vý· 
raznýn1 t:I;ínkom v argumentá· 
cii pol iti ky zaisťovaním kul tú r · 
n yc h hodnôt. 

Otvárucf p re jav predniesol 
m inistBr ku ltúry SSR ná rodný 
umelec Miroslav Vál e k [uve· 
rcjiiujenw ho v celom znení). 
Slávnostn(! lltlľlosfértt otvára· 
c ielw ceremoniá lu BHS zv ý raz· 
ni lo udelenie cien OV ZSS Z<l 

tlam náSho po lttlckéhn ~IvotA 
a kultú rn ym insli t(Jciinll a ko 
výra z vďaky z a rozvoj hudob· 
ných slávností: členovi Pred· 
sednícl va úV KSS P. Co lo tko · 
vi, členovi Predsedníctva ÚV 
I<SS a ved.úccmu t a jomníkovi 
MV KSS G. Šlnpkuv.i, VSMU, re
lll'U:tllntovanej rek!Ol'Oill školy 
dr. J. Mrlianom, ktorá počas 
up.l ynu lých 30 !'okov v)'chovulrl 

Národný umelec Alexander Moyzes p1·eber!í z rúk 11redsedu ZSS 
národného umelca Eugena Suchmia cenn ú V ZSS za rok 197tl 
v oblasti umel eckých žánrov za XJ. symfóniu a jej zävažný 
umelecko-ideový prínos do pokladnice slovenskej symfonickej 
hudby. Snímka: P. Mlkullišek 

rok 19711 za významné ltudob · 
né diela A interpretač né výku· 
ny, ktoré vyznamenaným umel· 
com odovzdal predseda zss ná · 
rodný umelec Eu gen Suc lw!1. V 
oblasti ume leckých žán r ov zís· 
ka l ocen e ni e nát·odný ume le•; 
Alexander Mnyzes za Xl. sym · 
ffmiu a jej závažný umelecko· 
ideový prinos do pokladnicr! 
slovenske j symfonickej hndb!'. 
Za dlhoročnú z·ásiužnú tvorbu 
v oblasti dychovej a popnltír· 
nej hudby si cenu zväzu nd · 
nie sol Zdenek Cón. V oblasll 
interpre tačných výkonov získa l 
uznanie Ladislav Holásek za dl· 
horočné systematicl<f\ uvád:r.a · 
nie súčasnej ~lovenskej zboro· 

množs tvo peda gógov, vý1<011 
nýcll umelcov, budobných ved 
cov a or ganizlilnt·ov budulméh: 
zivota él SHF', reprezentované · 
mu riad ilefnm A. Stuškom. 

Zúve1· s l<ivnos (ného otvore ni a 
BHS pa tri l Detskému spevtíc· 
kenm zbm:u Cs·. r.ozhlusu v Bra 
tislave s dirigentom Mari.änom 
Var.hom. Tot o význam n é det 
ské zborové teleso so svojo1• 
vyge 25 -ročnou h1st6rlot1 S< > 
pr edstavilo pri pr!lež!tos tJ Me 
dzim\rodné ho roku dieťaf>· 
IJI'Iel·ezom zo svojho repert<Hí 
r u. . Už p>edvcden!e prvýc!! 
dvoch s k ladi e b z tvorby M. Nn· 
v;\ka ,.Knždoclenný mi er " a · 
.,Skalská brána" zaujálo into·· 
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Minis ter kultúry SSR nái'Odný 
otvát•acnm prejave. 

umelec Miroslav Válek 11l'i 
Sn ímka: ČSTK 

VÁŽENE SÚDRUŽKY A 

DÁMY A PANI, 

VÄŽENI PRITOMNI, 

SÚDRUHOVIA, 

keby sa dejiny otvárali husľovým kľúčom, mohli hr sml! 
byľ Jlrekvapení, aké udalosti sa v tejto historickej nriA~tnnsti 

odobt•ali. Ale niet dôvodov vracať sa do minulosti. Hudba znie 

· stáročiami u.ko reft·én civilizácie, alebo presne js ie 1wvedané , 
znie zo ka~dýcb okolností, niekedy aj napriek civilizácií a 

sprevá dza čl oveka na jehn ceste de jinami: ich začiatok ie 
,;ahalený t a jomstvom . ich koniec s a neopnva~ujeme nhád· 

nuľ ... Bol by som šťastný, I<P.b y stn mohli sf•hlasiť ~~~ mnou, 
''t-1ie lll:I!Hlltt•·.._.,,,;;l;t(l· u uren.i(:! .. ·.•ijbe\• 9> . !~·~~~Lt.YiiR\_k ··,t-,. ·•• 

\ jazykom porozmncnia, jazykom, ktorým možnn vysloviť v&elkrJ 

' a zamlčal' Jllláločn. Ucho hudby' je eitUvé a počuje k1·oky bu· 

"dftceho času. čo bolo - vieme. Aspoií v hrubý ch 1\rtách a pri · 

h ližnr.. , čo bude, záleží v n emale j mi•~rc na ná~ . . na našom 
zmysle' pre :r.odpovHdnosť , Pl'll zákla dn(• spravudlivosľ. pre 
spoluprácu. 

)c zaiste spravodlivé prizn ať umeniu jeho ins piruj(u:u a prP.· 
tvát•ajúcu sílu, je zaiste spravudlivfí žiadať o(l !'•.tdf, aby s du· 
r.ho vn ým kapitálom, ktorý im umenie pos'kytuje, ro7.Utl11Hl hos· 
podil~ili. Bratislavskí'! hudobné slávnosti majú ih~ 15 l'llkov, 

Aj In je ju])ilcum. hne i ma lP.. Rád by !l'Om vyjadJ'il nlídf! l. Y.n 

In h11de malé jubileum v~>ľkei IHlalnsti. Dúfam. že tnôl\P.lll ~l'ú · 

biť za ná s všetk}'ch. že bn!lcme je j po:r.ornými ú !:alltnfkmi. 
Čas plynie a my si m iili.mne s lrndwu nnstalg ie iha prín o· 

numú(, pn .koľký raz sa už s tretá vame pníve tu. na tomto 
mieste, p••íive pri takých priležitosti a r.h , akou i>~ dnP.iiná. 1~., . 

skont ~;a bn<le111~ 111fid na minulnsl' toht•• ' fnstivntn J?<l~ei•a ť ~ 1"1 
na , let.okrnhv stwrnu z nadhľadu. J.f11nkrnhv: toht· o strnrr.>u ~~~ 

lll'flvideln é 1t husté . Vyrastal v liiil!livnm oh rl nh f. Sami s·lll · nf. 
mnhli a ešte budr! tf! méld posúdil', ako so v ~or:ialis1·ir:ko m 
CeskosloVfmsku r ozvíja kultúra. akfí !J!Id•~li P· ll~(". vy,tvu•·il ~~~~ 
sncialislícl<ý š tát pl'e r ozvoj umnnia : pre. v.iínstr <;~ nn~ ~""'"" i 

ludskej osobnosti. To sít iste úvahy. ktorfi prés;ohn jú •r án•P.•: 

le jto s lávnos tnej 11ríležitnsti . AIP. nepm:h yhliP. (17.kn 1!\ÍVi~ i :i 

5 klimou, v ktore) sa Bratislavské h~1dohné · ~láV.n ~~Íi t;nk i!o 
••ok odohrlivajú, 

želám si. v~íž<lllé s úrh·u l!kv a siídruhnvia , váže11é rliímy a ·pá· 
ni - spolu s vami - a.hy ná m tohtoročné ' ·Br'atislavské hu · 
tlobné s lávnosti priniesli ve ľa uspokojenia. ahy ná m Jli!SI<vlli 

hlboké umelecké záž itky a nan pak aby sa rady , po~;lu · 

r:ttl\čnv hudbv vďaka Bratislavským hudobným ~l áv.nosfi ,llll 

ďaloj rozrástli. želám s i - spulu s vami - aby sa ka1.d f 
vsedný d e ií stal sviatkom hudhy, a hy bol sviatok hudby pre 
nás doJ>ialtnutel'ný a prítomný v každom vše dnom dni. 

naí:n o u a zvu lwvuu či stotou, 
<1 ca ppella zboru Z. Kodá ly H 
,. Mierová pleseii" presvedč i lo 
vybrúsen ým a vzác n ym poda 
11 1111 . lnterpreta1~ne a výrazovo 
niil'očná skladba ,. ľríc:hod j ari " 
sovietskeho skladatara Vl ad! 
míra Hubina zaznela v podan! 
detského zboru isto, h r avo o 
ľahko, s p ôsobivo vygradovan v 
rni dynamickými plochami. Zo· 
n!etený prejav 11 dobr á art!lw 
lácia presvedčili aj v !nter pre 
tácil s kl fl dby Jana Seidla ,.Zá i' 
jedo~cb očf" . Z cyklu ,.Rapo · 
tala s traka" sk l adateľa I. Ze!· 
jenku zazneli dve k r á tke vtip· 
né sklnd hl~kv. Ohld ve ln te rpr·e· 
tované . dielka mali potrebnú 

Národný umelec Mii'O~ln v V<11ek, 
m ini ster kultúry SS .R 

ľahkosť a za ujal i beF-prus ii'P.tl · 
ným milým Pl'C! jil vom. Ai pos· 
ledMi zborová s ldlld!Ja , te n t.o· 
rilz z pe rA L Hrušovs kého .. Jm·· 
né s lnce" umožni la d etskému 
.:bo r u prejavit s voju vyspelú 
llltcrpretat'Ilú (IJ•ovc ii, za u jať 
' Cclmickým, ale aj muzlkan·t· 
ským vybrf1senírn ~kladlly a 
il l'emvs!mJOu výs lnv!Jnu di e lka. 
Ohlas 111.1 profilové vys túpe nie 
Detského zboru Cs. rozhlasu v 
Bra tislave s d irigentom M. Va · 
·!1om [ kla ví rnv sprievod M. Va

l'fnskej) potvrdil kva l l tv náš· 
ho poprP.dnéht~ dP.tského vok!il· 
neho telesa. 

NORA K\'SELOVA 



itaccat, 
• PODNETNÁ PlJ BL.JKÁClA O POP U

LÁRNEJ HUDBE vyšiH z pet•a doc . dr. 
Vlädimira Gnlgora . CSc. pod nlízvom 
úvod clo p oslechu popul<l.r nf huclby . )e 
to prvá prHl( tlcl\á učebn icä zaobB t'aj (u:;t 
Sil Pl'O blem<~ l i k ou tzv. ?ahkej hudby, no 
pn~lo.-ačuJ e svo je povocl né posla n ie sl úžiť 
len Hko š lucll jnft príručka. 

• SLOVENSKÝ HUDOBNÝ FOND A 
GAt.f:IUA MESTA BRATISLAVY us poria· 
da li 17. septembra v Klariskách l<omo r· 
ný lwncert na počesť 35. výročia SNP. 
No lwncerte odzneli dlola s lovenských 
sk ladatefov - Ota Fe rtmczyl1o [ ľt·t \JOé
z.ie S,tépana Sčlpačova), Milatw Ntwä
k <1 [cyklus piesn! Hory a srdce ), Dezl
clt! l'il Ki!l·cloša [ malä kantáta Zem mo ja 
rod ná ), Alft•éda Zemanovs kého [cykl us 
miešaných z borov Verše hrdinom], 
Zelenka Mii<Uiu [cyk lus miešan ých zb o
r ov Ozývaj sn lwra l. Tadeáša Salvu 
[Dobrý det'í , moji mŕtvi ] a Ladislava Bur
lasa (cyklus miešaných zborov Zvon y}. 
úi'inkovali S lovenskí mad!'lga llstl pod ve
dením Ladislava 1-lolii sl<a . 

• Z VYDAVATEĽSTVA PANTON do re
·da l<cie d ošli HUDOBNINY: B. Dobt•odin 
ský: ll. Concertino D dur pre husle a 
k l ~vír•; L. Železný: ll. koncert pre husle 
a klavlr [klavťmy výťah upravil skla
datelj; M. Kubička: Sonattna p1•e flau 
t u a k lav fr ; D. C. Va~káľ: Spl eva j!ici 
l<lavfr.· - cyklus fal1kých sk la d ieb: L. 
Dan iB!: Zäklady techniky I, pre soprú· 
novú zobcovú flautu; B. Martlnti: Drob 
né k lavfrne skladby [výber z di ela l: 
). ]ind i'i c h: Zla tý vtáčik [spev o kl a vfr 
- detské piesne l: V. Felix: Pesničky 
iH astn ý c h eln! l detský alebo die vč enský 
zbor a klavír ); f. Pauer: Iniciá ly - sym
fon ická veta; K. V. Št!ipka: Knnnlovské 
Bui·le~ ky [zobcová flauta a kl nvlr•); A. 
1\osťií l : Kozmit.;ké nolduJ·no pre k la vít.' 
a sl él c ikový o t·ch es tet·; O. Fl osr111m : Mi
c hela ngelov kame li pre vio lu a orche~
tt-n· (klavírn y vý ťal1 · upt•avi l sklmlnteľ}; 
Z. Zn hracln!k: Rágy pre soprán l hoboj 
alf: ho l<I Min P.t] u klnvfr (organ). 

e OĽGA PARCHOMENKOVOVÁ - z ná 
m a s ovietski\ huslistka, žiačka Da vida 
Oistracha, pro fesorka kyj e vské ho J(on
zervatória uskutočnila na bratislavsko m 

konzervató riu so žiakmi školy he~r.rlu o 
tli l jza u i ímuvc iších otáz l,ac h husľovej ln
torpľotúc io . 

• VIli. jESENN'Y KONCEHTNÝ CYK· 
f.US V HUMENNO M hol v clilOCh 2.-30. 
u k tóiJra t. r. V t'Eimci podu jatia, veno
verného 35. výročiu SNP a 35. výročiu 
oslobodon ta ok r·esu a mesta Hume nné 
s lá vno u Sovietskou a rnH\ dou , vys[(lplli 
:::uslúžllý umélec dr. Gus túv Papp a Eva 
Puppovt1, näroclný ume lec Litovsk ej SSR, 
huslista Eugen ius Pautauskas a klavi· 
rista jurg is Doloclžeskis, sofiJs ký komor
ný zbot· Pipkov, Stát ny komorný orches
ter Žl.ll ha (tllrlgent ján Valta a klavi
ristka Saydana HUlyé z Turecka l a Col
legium pro Musica Antiqua z Bt·na. 

(E. Gombitová) 
• BLANKA BÄZLIKOVA, učite ľka kla

vfrnej lH'y 11<1 Ľ8U v Ban~ke j Bystric i, 
sa cložll a v týchto diíoch význnmné ho 
životn ého jubilea, Cestu klaví r neho pe· 
clagóga mala prect určenú v rodičovskom 
tlo111e, ktle v početne j r emeseln fckej ro 
dine otca Ondreja Andrašovana v Slo
venskej Ľupči mal miesto aj klavfr. Z ra
dostného detského muzic lt·ovania sa na
kon tec dvo!n súroden com s tala h udba 
žlvo tn~m povolanfm (brat zas!. umelec 
Tibor Anclrašovan ). Na Hudobnej a dra
matickej a kadémii v BJ·atislave študova-
1ft u Anny Kafen dove j. Po a bsolvovaní 
Akadémie roku 1937 učila na Mestskej 
llltdobnej š kole v Prešove, kde sa do
stala do um eleckého a p edagogického 
l<antaktu s Mikulášom Moyzesom a Mi
chalom Vllecom. Od roku 1956 p ôsobí 
v Banskej Bystrici. Vychovala rad vý
znamných kl a vi r istov a hudobníkov ~ 
hudobného sklaclatefa Ig ora Bázlika, 
Brahlsl ava l·lt·onca, I<atar!nu Ormisovú
Dlbiíkovli, pedagóga Konzerva tó1·ln v 
Bt·atislave, korepetltorku opery DJGT Da
r inu Surovú, zo staršej gener á c ie bol 
je f žiakom )éín Haclraba, sólista opery 
D J Gľ. )e jednou z prvých pedagógov 
školy, k tor! sa začali zaoberať výcho
vou d e t i k h udbe a hre n a kl aví ri už v 
útlo m vel! u [ 4-5-ročné cleti J, a by tak 
h t·ilvým HpOsniJom a voľne nemí ročnou 
metódo u ich získala nesko ršie pre vy
pBs lovl\n ie kva litn ých a dokonalých in· 
lerp reta č ných schopností. VyChádza la 
pri tom z p oznatl(OV soviets kej k la v!rne j 
š koly. l<loclom jej pedagogickej príice 
je a j neustály záujem o naj novš ie po
znfltky zo svetovej klavím e j pedagogi
ky. (E. Michalová ) 

• ' DECHOVÝ KVINTET je n dzov mo
ltogra fie , k torej autorom je český hobo· 
Jls ta Mi roslav Hašek. Prélca obsahu je 
deji ny dyc hoVého kvi nte ta , akustiku a 
uúslwjovú prax, bibliog raľiu viac než 
3LIOO Hklalileb, d iskograflu, súpis súborov 
tohío obsiJ(lenia z ce lého sveta, zozna-
nty nakluda tefst iev, ' knlž nlc a lit erá r
nych prác o clycho'(om kvintete. Dielo 
li op iJ1u jú vyobrazení~ skladat!'lfov a no· 

to•;é prl!,t:,!l;.}';-,., ~. , 1 .. "~ ..".. 4.-- :1. e KATALOG '78, uvádzajúci prehlad 
vlctstných, na požičl1 va n ie určených ma
teriá loV syJilfonickej hudby, zborov, 
melodn1m a dychove j hudby vydal Ces
k ý hudobný fond. Katalóg obsallu je pre 
d ovše tkým tvorbu súčasných českých 
skladate .ľov ..:. rukopisné diela a skladby 
vydané nakladaterstvom Panton. 

Bulharský spevácky zbor Temelko Nenkov 
v Trenčianskych Tepliciach 

Osvetová beseda a Cs. 
štátne kúpele 1'renčian
ske Tepl ice usporiadali 
dna 13. septembra t. 1'. 

v Kťlpeľnej dvorane v 
1'renč. Tepliciach kon
cer·t stočlenn~ho mieša· 
ného zboru ľemelko Nen
kov z banlcke7w mesta 
Perník v BĽR. Te nosite
ľom Radu fura;a Dímil
rova, vyznamenania Cy
rzla a Met oda I. slupiw, 
l aureátom piatich reput;-
Zik ánskych teslivalou, 
držiteľom zlalfícll me-
dailí a rôznych diplo· 
muv za vysoký umelecký 
Vlíkon. 

· Koncert bol usporiada
ll!i na počesľ 35. VfÍI'OL'ia 
v zruku BW~ v rámci dru· 
žobne/ spolupráce so 
speváckym zborom Dvo
rák z Ullerského Brodu, 
ktorý organizoval kon
certné turné bulharského 
zboru v čSSR [Uherský 
Brod - 11. 9., Luhačo· 
vice - 12. 9. /. Koncert 
v Trenčianskych TepU
c iach mal slávnostný 
rtíz. 

úvodom zaznela mo
hutná skladba Dimilra 
Petkova Piésel'i o st rane. 
Prvú čast programu tvo· 
rili skladb!l inšpirované 
melodikou a rutmikou 
rudouýcJt piesn!, t udou_q. 
mi textami a ortginálrte 
ľudové piesne v umelec· 
kom spracovaní bulhar·
skýclz hudobn!ích skla
dateľov ( Citrist o Mana
lov: Pieseň o žatve, Dob
rl Christov: r~cd5enica, F'i
Zip Kute;: Dymjaninka a 
ďalšie piesne). Na záver 

prve; časti koncertu za
spievali bullwrski hostia 
skladbu nár. umelca H. 
Sucho1~a Aká si mi krtís
na, v ktore; prekvapili 
hlúok!ím precitentm 
skladby a veľmi clobrou 
výslovnosťou. 

Ukážkou neskorej re
nesancie bolo svetské 
motel o flámskeho skla
dateľa Orlanda di Las· 
sa.' l ak veľmi ťa ľúbim. 
Obdobie klasicizmu r e· 
prezentovali diela W. A
Mozarta (Ave verum / a 
L. van Beethovena 1 l< 
pr írode/. Zo sovietske; 
tuorb_l/ zbor s 1J!'ecítenlm 
interpretoval skladbu D. 
šostakovit}a Oclsúdeným. 
Sólista Státne; operu so
fia Peter Petrov zaspie
val Pieseií o Tarinke z 
opert1 Vraža sila fA. N. 
S erov 1 a ľudovú pieseií 
Vrť sa di evca v pôsobi· 
vet a vtipne/ úprave. 
Program koncertu vrcho
lil Z/)Orom Židov z Ver 
diho opery Nabucco. Zá· 

Snfmka: S. Sed iná r 

verom odznela skladba 
Vlast milá v prepracoua
ni ' skladateľa Dobrt 
Christoua. 

Koncert striedavo diri
goval hlavnQ diri_qent , 
národnrí umelec Angel 
Monolov a dirigent Di· 
mitr Becvarov. 

Miešanq zbor r emelko 
Nenkou sa predstavil v 
Trenľ!iar1skycl! Tepli · 
ciach ako vyspelé spe
vácke tel eso, hodné svo· 
;e; povesti a vysokých 
vyznamenant. Je to zbor 
s vyspelou speváckou 
kullúrou. z Jeho kvalít 
treba vl{zclvtlmúf plnost 
zvuku, čistotu Intonácie, 
vyrovnanosť a zladeno!ir 
;ednollivých lllasouqch 
skupin a širokú dyna
mickú škálu. Strlm;ace 
fortisstmá sl7'iedali sa 
s temnými pianami, rez
ký tanečn!í rytmus ľudo
vých piesni so spevnou 
k anl/lénou klasickýc/l 
skladieb. 

MICHAL KOS'ľELNÝ 

.ŠKOLA!\ HUDBA 

Nová učebná pomôcka 
pre hudobnú výchovu 

Mladé le tá , s lovenské vydavate rstvo 
knih pr e m ládéž, n. p. Bratislava, vy
dali knihu Hudobné nástroje, ktorú zo
stavila dr. Daniela Sliacka, profesorka 
bratis lavskéh o konzervatól'la, 

Au tot'ka poskytuje mladý m čitate rom 
prehľad o najznáme jších IIuclobných ná
stro joch, ktoré počúvajú na hodinác h 
hudobne j výchovy a doma a lebo ich 
o bd ivu jú na koncertných pódiách v ru
kách skúséhých intérpretov. Názorn é 
kresby umožňujú spoznať každý nástroj, 
s ktorým by sa mohol čitatel vo svete 
ná rodných h udie b, v Ii1úzéách h udob· 
ných n ást rojov a na koncertných pó• 
diách stretnúť. 

I n formácie o jednotlivých h udobných 
nástrojoch s ú svojou štyli-záciou pristup
né vekovým a intelil!:énčným d á nostian'l 

bud(JciCh k onzument ov Iiunobnélio mne
nie. 

Dr. Sliacka použila nový postup v č le
ne n i hudobných nástro jov - r ozdefujo 
ich podľa tvore nia tónu. Tým umožnila 
zapo jiť sa clo bucloiJného vzdelt:'tvania <JI 
deťom a ml á deži, l<toré nedostáva jú od• 
bornú erurllciu na ZDŠ, ĽSU atď . Sú< 
časne sa jej podarilo pomocou výtvar
n e j z ložky p r ehlbit ich n ázomli p rerl~ta• 
vtJ o jednotlivých n ástrojoch , čo pomô• 
že k dokona lejšiem u vníman iu a chápa• 
n iu hudobného krásna. 

V dobe, keď n e máme d ostn tol< učeb· 
n ých pomôcok toh to druhu n a školách 
rôzneho typu, bude kniha o hudolmých 
nástrojoch určite p rlnosom na zvýšenie 
kvallty a efektívnosti vyučovania h udob· 
nej výchovy. 

OĽGA PAVLOVSKÄ 

60. výročie vzniku 
Hudobnej školy pre Slovensko 

,,Hudobná škola pre Slovensko" , tak 
sa utédy nazývala, bóla zalo~éná r . 1919 
Milošom Ruppeldtom .- osobnosťou, kto
rá äi clltés, pri bilancovaní 60 rokou, 
:;i zaslúii spomienku a poďakovanie za 
svoju záslužnú organizátorskú prácu pre 
sluvenskú hUdobnú kUltúru. Prof. Miloš 
JWppelcLt zal ožil prvú hudobnťl školu á 
sťlstredil v nej uynikaiúcich spolupraeov 
nlkov-pedagógov, avšak je/to snaha tým 
nekončila. Po skončen! organízal;n_Qch 
prác okolo otvorenta školy hneď v ďal 
iiom roku f 1920} zaloi!il orchestrálne 
združenie slovenskej filharmónie. Bolo 
založené z profesionálnych muzikantov 
u oclzotnlkov, čtm položil základy pre 
naše dnesné profesionálne teleso - Slo· 
venskú filharmóniu. V roku 1921 založil 
"speváck y zbor slovenských ucitelov", 
ktor!í sa taktiež jeho ztísluhou uypraco· 
vaz 1w teleso, ktoré dnes clôstojne 1·e· 
prezenluje našu vlasť. Pracoval na V!l· 
dani zbierok pre nwi!ský a miešan.cí zbor, 
vydal ľudové piesne a zborntky pre mlá
dež. Pri tom v!ietkom bol l;inmí aj ako 
prekladateľ . 
' r keď osobno11t tohto mimoriadne ta· 
zth.tovcm~ho ·organizátora bola spomlna
n(i a; v uplynulom obdobi, robíme tak 
'z1iovu preto, ab!J sme i dnešnej qenerá· 
cii prlblfžili zakladateľa !!koly, kt orlí 

. v tomto roku {6. novembra 1979/ bude 
oslavova( 60. u_qroCie svotho vzniku. 

Zo školslce; k1•ontky: 
Po prOf. Milošovi Ruppeldtovi 11edenie 

školy v roku 1922 prebral uynika;úci pe
dagóg, skladateľ a klavirista prof. Tiri· 
co Kaferzäa. Vtedy mala škola oddele· 
nie hudobnoškolsk~ a konzervatoriálne. 
Ešte pod uedenlm F. Kaféndu v roku 
1926 sa organizačne konzeruátoridlne od· 

dl?lenie odčlenilo a vznikla "lludoMd. 
a dramatická akadémia pre Slovensko" 
a postátnentm akad~mte v róku 1941 
vzniklo Státne k onzervatórium v Brati· 
slaue.' let riaditeľom bol naďalej Ii. Ka· 
f encla. Funkcia riaditeľa hudobnej ilko· 
ly bola zverená Ladislavovi Hrdinovi, kto· 
~'!Í tu uykond.val do roku 1!1.51. {e f ďal• 
simi riaditeľmi bol i imrich Krizan, EleO" 
nóra Duna;ová, Ladislav Lackner, Oto· 
k ár Sebesta, teraz vedie skolu Alžbeta 
1-lájková. 

Snahou uiiet kých riaditeľov bolo po• 
kracovať v zacatom diele Miloiia Ruppeld
ta - skolu std.le zveľaďovať a zlepiiovat 
;et V!íchouno-vyučor;acie v,ýsledky. Po 
60 r okoch možno konštatovať, že sa trn 
táto práca darila napriek čast_rím orga· 
nizačným a priestorový111 premenám. 

V szíčasnosti !!kola nesie názov .,nudo• 
vá šk ola umenia Miloša IWppeldta v 
Bratislave na Dibrovovom námesl1 č. 4" • 
Tento čestný názov obdržala v roku 1969 
pri oslaváclt 50. výročia založenia školy, 
ked!! bola a; odhal ená pamätná busta 
Miloša Ji~ppeldt.,a_TJf'! škQl.'>"lť;<ji lu§ove.t_ 

Za 60 r okou činnosti Vl/šlo zo ško y 
. veľa vynikajúcich muzikantov, ktor! sú 

dnes činnt ako skladatelia, uýkonn.í 
umelci a pedagógovia a reprezentuJú 
našu vlasť a j za hranicami. Každ_qm ro· 
k om žiaci te jto škollf obsaclzutú v rôz• 
nych súťažiach popreclné miesta a čest
ne 1·eprezentujú iikolu na koncertnQch 
vystúpeniach. 

Zeláme te/lo naše; prve j hudobne; ško· 
Ze veľa úspechov vo V!íchove naše! hu• 
clobne nadane; mládeže. 

JANA HRD!NOVÄ 

Hudobná expozícia 
Ozveny z povstaleckých ·hôr 

Zaslúžilý umeléc Tibor Andraš ovan 
skomponoval na počesť Slovenského n á· 
rod né ho povstania cyklus piesní Ozveny 
z povstaleckých hôr. Tento názov sa 
sta l m ottom i obsahovým zame raním 
hudobnej expozíc ie , k torú. p r ipravili pra
covníci Literárneho a hudobného múzea 
v· Banskej Bystrici pri pr!ležit ostl 35. 
výročia SNP. Touto formou predstav!li 
ver e jnos li čiastkové výsledky svo jej prá· 
ce na d lhodobe j výskum nej ú lohe I dea 
SNP v s love nsk e j, českej a Inonárodnej 
httdbé. 

O nevšedné a zuují111nvé vyjadren ie 
odozvy S NP v hudobnom umení sa po
kúsila autorka scenára oxpozfcle, pra
covníčka hudobného oddelenia LHM, 
Ľudmila Cervená. Hlavný dôraz polož!lá 
na zvu kov é llUdobné ukáž ky s lovenskej 
p lesňovej, zborovej, komorne j i symfo
nickej tvorby. Zvukové ukážky, dopln e
né úryvkami z povs taleckej poézie, v sú· 
činnosti s vystavova nými h udobnými ru
lwpismi, tlačou vydanými partitúrami 
a gramoplatňami pos kytujú prehľad o 
najvýznamnejších dielach s povstalec
kou tematikou. Tematic ké celky e xpozf
cie Povstanie, Utrpenie, Bol, VIťazstvo, 
Spomína me a Nezabudnéme prirodzene 
vyplývajú zo samotn ého charakteru vy
bratých hudobných 111a te t·iá lov. Okrem 
základnéllo prehľadu ponúkaj(r dobi•ú 
možnosť zoznámiť návšt:e vnfkov i so spô· 
sobom hudobné ho vyjadrenia jednotl!· 
vých tém. Pre doplnenie emocioná lne ho 
dojmu z reprodukovane j hudby každý 
tematický okruh symbolizujú i farebné 
fo tografické zväčšeniny. Tému Povsta 
nie vyjadru jú u kážky z ľudovej parti 
zánskej piesne Tam pod horou, Pocho
du 1944 od Jozefa Kr esánka a Pochodu 
povstalcov od Ján a Cikker a. Utr penie 
reprezentuje Oč.enášova klavlrna soná· 

ta Zvony a miešaný z bor s reci táclďú 
Zabili m ôjho sokola .z cyklu Ozývaj 
sa hora od Zden ki:l Mikulu, tému Bo j 
čast z II. symfónie Heroickej Šimona 
Jurovského. Téma Viťazstvo sa k náv• 
števn !kovl dostáva prostredn íctvom mie< 
šaného zboru s r ecitáciou Ná vrat z cyl{• 
Iu Ozveny z povstaleckých llOr od Tibo• 
r a Andrašovana a Clkkerovej Symfónie 
1945. Básei'i Štefánie Pártošovej Kto po• 
zn(t vše tky povstaleck é h r oby uvádza 
skladby plné spomienok , ale 1 p rísľ ubu~ 
nezabudneme. Sú to Clkker ove Spomten< 
k y pre pat fúkacích n ásh·ojov a sláči~ 
kový orchester a dievčenský d vojhlas 
Ondre ja Francisciho Kve ty na hroboch, 

Expozfcla je určená predovšetkým 
školskej, študujúce j a pracujúcej m lá 
d eži. So súhlasom ONV, odboru škol~ 
stva v Ba ns ke j Bystrici ju učitelia mô• 
ž u využfvať na hodiny hudobnej a este• 
tlckej výchovy. Odbornr pracovnlci Ll-IM 
pr ipravili sp rievodné slovo s premysle • 
n ým výchovno-vzde lávacím zá11ierom, 
Cieľom je pri význa mnej pol11lc ko-š tát• 
nej prHežltostl obohatit a aktua lizova ť 
t ematické p lány hudobn ej a estetlckei 
výchovy v o blasti povst aleckej tvorby, 
na jednotlivých stupiíoch šk/ll a ďalej 
l'rlzvfja ť návyky počúvania hud by. Do
tentjšie výs ledky zo str etnuti s mladý• 
ml n ávštevnfkmi ukazu jú, že pri vhod• 
n ej slovnej motivácll a dodržaní zása• 
el y p rimer a nosti veku sa žiaci doká ž u' 
sústrediť a pochopit 1 náročnejšie hu
d obné d iela, šírku a boha tstvo hudoh• 
n ých výra zových prostriedkov a r o zdiel· 
nosť ich použi lla . Mozno poveda ť, že 
dobrý zámer sn vyda r il a na jm ti mladí 
n ávštevnlcl odchädza j(r s novým c i tovým 
zážitkom a pozn atkami. 

M. BÄRDIOV.l\ 



K šestdesiatinátn zaslúžilého umelca d1~. štefana Klirnu uzfva netra i:licne metódy skúšan ia l šfú• 
dia sklaclieb. Dalo by sa povedať, že je 
nielen u melec l<ý m p l'Uco\infkom-rlirigen• 
tom, ale zároveň pedagógom, zaobeea jú· 
cim sa i<ullivovaním hlasového pre jav u 
i jeho teore ticl<ým zdélvodľiovaním. Pri.· · 
pr avuje teleso na neďal ekú budúctlosf, 
I•t-orú má už premyslenú, p re ktorú vš<lk 
mus! súbor ešte ume lecl<Y doZI'ievať a 
absolvova ť obdivuhodne ná1·oč né oiJdo· 
bie a j z mimou meleckých h fadís k. 

Janle mÍdo!Jl'clol nn Právnickej fa lml te 
v Bratislave, ktor ú ukončil v, roku 1943 . . 
Toto obdo bie bolo. však a j' význan1n.ým " 
o bdobím umeleckým, počas ktor ého sa 
intenz!vne ve noval individuálnemu štúdiu 
dirigovania. Rok 1951 sa stáva medzní· 
kom v jeho umeleckej pôsobnost i. Pri
chádza do Lúčnice s úlohou vytvoriť 
zo speväckej skupiny zborové teleso. 

Samot ným príchodom ambiciózneho 
umelca sa koncepcia pôsobnosti s pe· 

Hudba 
životným 
krédom 

spievať nebudú. A a j odišl!. Zostala len 
hŕstka, ale tú sme čoskoro doplnili, lebo 
bolo z čoho v yberať. Pr íchod nových l u· 
d i vžd y znamenal l zdro j piesni na do· 
plJ1ova nle r !3perto(t t•u, čo bolo obohale· 
nim a j pre mľía, hoci som sa ľudovott 
piesňou zaoberal už dávne jšie". 

Nestáva sa často ani vo svete kultú· 
ry a umenia, aby meno umelca zvučal o 
v symbolickom súzvuk u s pôsobnosťou 
telesa, ktm·ému venoval väčšinu svo jho 
umeleckého 1 ľudského pôsobenia. Pre· 
tlnwčené do konkrétnej rel:i je skutoč
nosťou nasledovné: ak vypov\erne me· 
no dr. štefan Klimo, logicky nám vy
plynie aj spevácky zbor Lúčnica, k toré· 
ho zborma jstrom a d irigentom je od se
zóny 1951-52. 

vácke j zložky súboru Lúčnica ešte v zá
sade nezmenila. Podielala sa na celo;;C~; 
barových programoch ,' v k torých inter
pretovala úpravy ludových piesn í. Až v 
ro ku 1952 sa v p rograme, naš tudovanom 
na zájazd Od Oravy po ústí .. . , objavilo 
vystúpenie spevákov bez sprievodu or
ches tra s Urbancovými Trávnicami. Cic· 
!avedomou a náročnou prácou dirigen· 
ta Sq znáročňovala aj práca v samot
nom zbor e, čo však vyvolávalo nern z aj 
nepochopenie n iektorých jeho čl enov. 
Prinášalo to neraz aj k uriózne s ituácie, 
z nich na jed nu spomína dr . Klimo ta l<· 
to : "K ecľ som prišiel do Lúčnice a po· 
s tavil sa pred zbor , dal som nástup 
zdvihnu tím rúk a v tom zdvihli ru ky 
aj speváci a začali cifrovať. Nuž, bolo 
to pre ml1a prekva penie a ďalšie p l'@o 
vzápätí, keď n iektorí členovia pro testo· 
val!, :Ze veru oni na gesto, ako v škole, 

Neúnavná tvorivú práCa dirigenta, 
ktorý sa v roku 1955 s tal a j rläclitel'om 
súboru Lúčnica, sa pre javovala nielen v 
štúdiu sk ladieb, ale aj v ich teoretic· 
ko m vysvr~tľovan !. Bol odborným porad · 
com, spevákom a tvorcom osobitne j kon
cepci e zborového spevu v Lúčnici. Sú· 
bo r obohacuje svoj repertoár o ďalšle 
sklad by bez spr ievodu o t·chestra i 1111· 
priek obavám o Ich p r ijatie ml vys lú· 
pon tach. Slmtočnosť umeleckého pôsobe· 
n ia, v k torom sa teleso musí spo liehať 
na seba, kladie podstatne vyššie n úroky 
na pr fpravu a štúdium sk ladieb, p rúcu 
s každ.ou hlasovou skupinou s viičšim 
dôraz-om na tech nické zvlád nutie par· 
lov. Úloha a význam dir ig enta sa znú
sobuje a umožiíuje mu budovať v telese 
osobitý interpretačný štýl vyplýva júci z 
evidentnej hlasovej sviežosti, uveclome· 
lé ho i spon tá nneho p rístupu a pr i jíma · 
nia hudobnej tvor by komponovanej PL' iil · 
mo pre Lúčn icu , osvo jovania sl stále 
náročne jš ieho p racovn ého procesu so 
všetkými atr ibútmi poč!n njúceho profo· 
sioníilneho pre javu, napriek čisto ama
térs l\e j člens kej Mzo. Všetko to si bo lo 
treba overi ť a j na inom fó re a ta k Lú(;. 
n ica sa zúčas tní v rok u 1955 na celo· 
štátne j zborove j súťaži v Prahe, kde v 
kaleg6t·ii zv\&št vyspelých zbot'OV získa· 
va najvyššie o cenenie. 

Dô lel.itým momentom na to, aby l.n· 
terpretačný š týl zboru mul stálo tvori vý 
charakter, bolo získavanie pôvodne j sla· 
venske j zborovej tvo rby a dresovane j 
Lúčnici a tým a j vytváran ie b{lzy nové· 
ho reper toáru. Dir igent systemati cky clo· 
buclovúval reperto iir i jednotlivé progra
my a vy tváral tak pôdu pr e zvládnutie 
vysSích nárokov interpretácie na jprv do· 
maee; a neskôr i svetovej zborove j tvor· 
b y il cap pella. Uvedomuje si kvality te· 
lesa, o dkrýva jeho rezervy, pracu je s 
jednotl ivými h lasmi i jednotlivcami, po· 

je obdivuhodné sl e dovať prúcu cliri• 
genta a zbo t·u, sl edova ť momenty ideál · 
neho vn útorného pi'epo je nia mnoho tva r · 
neho organizmu s osobnosťou, l<lorP. j 
umeleckým k rédom po desaťroči a je prft· 
ca s mlad ými Tu ďmi. Jeho vyzretý u me• 
lecký cit dokttže vy tušiť clispozfcie 1 
ambície každé ho člena . Dokonalfl zna· 
!osť a up latiíovunie vhodn ýc h, ale ntíroč• 
n ých metód práce s !Jiasom, správ nv 
osobnostný p r istup, psychologický vplvv 
a systematický postup vytväraj ú mno· 
hokr{lt a j zo zd an livo nezau j!mavéllo hla
su p latnú sú čRsť osob itého voktíl neh_o 
fondu zboru. Tento s pôsob p ráce u moz· 
ii u je dl hodobú vyrovnanosť vo všetkých 
ll lasových zložl<äch telesa, vedenú často 
až na h ra nice vokál nych možností. Tie· 
to sa však zásluhou dr. štefa na Kli mu 
neustále posúvajú smerom ho1·e, čo zna-. 
mená neus tále a trvalé obohacovan ie 
zborového interpretačného u menia n 
nás. 

Dr. š tefan Klimo pat J' í medzi význam • 
n ých predstavi teľov h udobného života 
v čSSR a možno ho za rac!lť med zi ;)p i č· 
kových zbo rovýcll dirigen tov. Za jeho 
tvorivú umeleckú p r ócu udelila mu viH -: 
uél čSSR v r oku Hl68 čestný t i tul Zaslú· 
'l.i\ý umelec , významné čs. \š titúcie rad 
ocr.nen! a uznaní, je nosi\etom Cenv 
Frica Kafendu z roku 1969 za jubilejný 
p rogr am k 25. v9roč\u Lúčnice a za vv· 
nika júcu naht•ávku gt·amofónovej pla tne 
s dielami zo slovenske j zborovej t vorbv. 
V roku 1973 sa stal nositeľom vyzname• 
nania Za z{lsluhy o výstavbu. V súčas• 
nosti jo č l enom Meclzlnátoclnej huclobnP.1 
rad y, pJ·erlse<lom Výhoru SOZA a o rl ro· 
k u 1978 ved úcim tajomníkom Zväzu s lo· 
ve nských sklaclatefov. 

Narodil sa l. novembra 1919 vo Zvo· 
l l'm e. Vyrastal v prostred!, kde zbor ové 
umen ie malo svoje hlboké zázemie. Po· 
cas štúdii na Učiteľskom ústave A na 
Gymnáziu v Bratislave, bol jeho veľkým 
u meleckým radcom prof. Bohumil Jelí· 
nek, ktor)Í bol ai jeho p rvým učlteiom 
lmdby. Už al•o stredošlm lák bol 'členom 
spevokolu Tatran, neskôr jeho zborma j
strom (1946- 1951) . Vysol{ošl"olské :vzde· 

S Lubomírom Mátlom 
o problémoch vokálnej interpretácie 

Bach netradičný, ale aktuálny? 
Ešté v u p lynule j sezóne v rám• 

Cl a bonentných koncer tov Sloven
skej filharmónie odzneli okcem 
Stravinského Svadby t iež dve roz
m~rné motetá J. S. Bacha : Jesu; 
meine F reud e a Lobet den Herrn , 
alle Heiclen, interpre tované Slo-< 
,venským filharmonickým zborom, 
laureátom Štátnej ceny Klementa 
Gottwalda, v premyslenej a čias· 
točne a j netradičn ej umelecl•ei 
koncepCII h lavného zbormajstra 
telesa Lubomlra Mátla. Náš dia" 
l óg, k torý sa odvijal k trom rea
·lizačným rovinám, je a ktuáln y aj 
s určitým časovým odstupom a 
vhod ný práve v éloiJe, kecľ sa oko· 
l o bachovskej interpretácie havo· 
t·! aj v sú vislosti s 54. Bachovym 
fnstivalom, k tOL'Ý bol v uplynu
l ýcJJ dľioch na pr ograme toh to· 
l'OG!lýCh BHS. 

Vaša koncepcia vokálnej inter· 
pretácie Bacha, i keď vychádza z 
tr11dičných atl'ibútov, predsa je 
l en v niečom 'jl.partn,fi. SnažUe sa 
okrem iného via c akcentovať har· 
monickú strá nku jeho myslenia 
popri normat(vne lineárnej. Aký 
to má význam? 

- Nechcem v n ijakom prfpacle 
zd órazňovať prioritu melodicke j 
strán k y nad harmonickou, ale skôr 
podčiarknuť to najpodstatne jšie. 
P1·esnejš ie povedané ' - pri mera· 
n y llli prostriedkami umocniť s il· 
ne jšiu š t ylizáciu. A Bachove ge· 
n tálne myslenie k tomu dosl ova 
p rovoku je . Barok, k torý p rebral od 
~a save j r enesancie celé bohatstvo 
polyfon icke j krásy, dokäzal obd!· 
v uhodne vytv·orit aj hlbšie cťte· 
n l!, harmonických vzťahov. 

Promptne dbáte na proporč'nú 
;vyváženosť každej i!astl, čomu pod· 
'l'iaďujete hlavne agogiku, výraz 
a timbre, ad ak text ponlmate 
viac-menej ako sekund·árnu zlož· 
Jw. To znamená, ~e vedome negu· 
:jote jeho sémanticko-polyfonickú 
funkčnosť i keď na niektorých 
miestach prostredn(ctvom neho 
predsa len podčiarkujete zmysel 
m•čitého "ideového dôrazu" . Mys· 
Iím tým konkrétne casť . . . Es ist 
nun nichts . .. z moleta Jesu, mel· 
ne Freude. 

- V Bachovi n a jednej strane 
bhiAvujeme vera spoločných atri· 
bútov v kan tátových a oratoťiál· 
nych dielach. Z kompozičnej strán· 
ky to môžeme markantne jš ie sle
(lova ť medzi jeho mo tetami n 
Bran cl enburským! ko ncertami. Sú 
to celé pasáže, resp. úse~y. Ai z 
tohto poznatku možnď vyvodzovať, 
~e Bach dtil Iiudbu dosť absolťtf· 
1'\ ~- Tam,,_ kde ju c_hce_l _':'tac u~oc
n1ť, VY.Chádzal Z konkre~nej ~exto . .; 

vej precllolly. Nechcem tým, samo, 
~rejme, zdôraziiovať U!'Čit(t nad· 
radeoost textu nad lllelocllckou 
líniou. ' Sú · tnlesta; kde· textovä 
strá nka ovplyv11uje štyliZáciu ce · ·• 
le j hudobne j myšlienky, napríklad 
dlži<u frázy, poče t taktov atď. --. 
v~imnime si Bachove 'cllorály. z 
iného pohfadu - text má vlast 
nosti sekundárne pr i prlsnom po
lyfonlckom h udo bnom spracovan i, 
l{edy inter pretácia mus! vyc lládza ť 
z tónového výsledku a v ni jalwm 
pl'lpade z farebnosti vokálu alebo 
o bsa hu slova. Prečo? Na jednej 
strane textová predloha zaväzuje 
podľa zmyslu obsa h u voliť tempo 
a dynamiku danej melodicke j frú· 
z y a naopak, v rozveclťmej viac
h lasnej polyfónii mus! toto slovo 
ustúpiť čis tému tónovému - 11u· 
dotmému vy jadreni u. V ctanom prí · 
patle J .,Es Ist mm n ichls . . . "l je 
fráza vyjadrená slovnou sémanti· 
kou, kde slovo určuje, ba vlustne 
cizel u je hudobný motív. Ale né! · 
proti tomu v matete Lobet cien 
Herrn ... s lovo už nebuduje ten to 
mc.tlv. To znamená, že konkrét· 
na fníza mohla by sa J.lubo yoľne 
rozšlriť a lebo skrátiť bez ohľadu 
na verbálnu strán k u. 
Kecť Bac11 chce, aby o bsah sl·o· 

vo bol vierohodne prednesený, ne· 
utop1 ho v množstve h udobného 
toku. Ai< chce, aby slovo ako idea 
bolo súčiastkou hudobného p ra· 
d iva, tak s ním p racuje naprosto 
r ytmicky voľne. 

Viacerí odbornfci dnes už ne
zdôrazňujú podstatný význam mo· 
torickej stereotypnosti rytmickej 
zložky bat•okovej hudby, kde po· 
pri koloratú.rnom charaktere pred· 
nesu mushne vy!Heiiovať aj jeho 
protipól - recitativny, u Ba cha 
.zvlá ilť dôležitý. Je však správne 
vnášanie určitS'ch romantickS'ch 
prvkov do sveta tejto interpretá · 
cie? 

- Hudba je natoľko živá, že 
keď citlivo a vierohodne upozoe· 
n fme na jej obsah, vtedy nechá· 
varne skladbu prejaviť sa tak, alw 
j'U skladateľ vytvor il. Nesmieme ju 
interpretačne znásilňovať a vnáša( 
do ne j ideové zámery, I•to ré neob
sah u je . Všetky takéto neg.atlva 
môžeme označiť ako nežiadúce, 
napr . a j romantické prvky. Zjed
noduSlť výraz, celú podstatu idey, 
odbúrať niektoré z hudo bných in· 
terpretačn9ch štr uktúr, čo zname 
n& nechať dominovať len r ytmicl•ú 
a dynamickú zložku, je v d nešnom 
ponlmanf diela J. S. Bacha a celej 
barokove j epoch y javom dávnej· 
i;Ie Pl'ekortaným. 

MARIAN ,BULLA 

Šaškov organ v Bt·ezovcj pod Bradlom. 
Sn lmka : archív autora 

Organ v Brezovej 
prvý ~ opus 

Martina . šašku 
(Pqzn. r ed.: V n iekolkých nasledujúcich 'čís· 

Iach nášho časopisu budeme uverejľíovat od 
popredného · slovens kého organológa dr. Otma
ra Ge_!.·gelyiho p rofily organov organára Mar· 
ti na Sašku, o ktorom sme p!sali v Hudobnom 
živote 1979 č. 8. ) 

P!·vý v1lč:ll organ postavil Martin Sašlco v ev. 
a. v. chráme svojho rodiska v Brezovej pod 
Bra dlom. " Boviíst o jeho výtečné umiHosti rost· 
la tak, že roku 1834 c(rkev brezovs~á nové 
vat•bany vystavali ustanovivší , mladému Šaš· 
kovi pl·áci ' tuto svei'ila. Asi za rok na vše liké 
nadáuí vý li'Ornií mladý umelec dílo své doko· 
nal . Vat•hany tyto jsou po veškerém viikolí 
daleko široko povestné, jsauce zde nejvetši a 
ne jdokonalejší tohoto druhu dílo. .Majíť 18 
mu tací, mezi nimiž Principal 8 s ti'evícft zdóli 
jest; píšťal na dve strany t•ozložených jest 
ll 000. Zvučný, čistý, pronikavý sil•oje tohotn 
hlas prekvapuje každého, kdož do chrá mu 
brezovského vstupuje ..• Ku památce mladého 
umiílce zhotovil p. Dul·ykovič (pozn. autor a 
Samuel JurkoviC? l nasledující cllronostikou, 
jež ze zadu na varhanácb čisti Ize: Martin 
š aško kVnštli' prVVní Dl Lo noVVé K Božl Cll 
VVlstaVVIL sVVé VVLastl BrezoVVé = 1834" . 

V citovanom texte . (KVETY, Národn! zábav· 
n ll\ pro Cechy, Moravany a Slováky, Praha, 
1. III. 1838, str. 71 ) treba poopravi ť niek to ré 
ne,P.resnostl. Pôvodne mohlo by_t :v. organe azda 

l< jeho žlvotnénnt jubileu - šesťclesia• 
t ym naroden!n{lm ú1wimne blal1oželiime. 

STANISLAV BACHLEDA' 

13 registrov (unes 15 ) a podľa toho okol a 
1100 píšťal. Vieme, že mladý Šaško dlspono· 
val zdvojené niele n Princlpály, ale a j Flauty, 
a Kryty, a to aj v Pedále . Tr eiJa l'utov11ť, že 
pôvodnCt dispozíciu nepoznáme, le bo spisy 1t 

zli pisnice z tohto o bdobia chýbaj ú. .. 
V roku 1870 sa Brezovania rozhodil vybudo· 

vať s i nový, významu zboru primeran ý ch rám 
u 12. februára 1871 požiadali š .ašk u,. aby sa 
vyjadril, či majú organ p redať , a lebo ho dô· 
l<ladne oa pravif. šaško su vyslovt~'tlar~et~1la<~ 
nie tt"'ro'tÚ'ttv-u~oK!'t·~~· · • """"' ·"~~ · 
· šaško posta~ti ' nový·, samostáiiľ :l1i.·iuz't~·st· t 
prlspôsobtmý na J? lénov'ané· l'Clzilíl'Bnie o dr tÍh·~ 
manuii l [k lúvesnica l. · rozš!ril prospek t. o s tred · 
nú vežu a l)l'ebudoval pmHí l na chromatický. 
Aj dispozíciu prispOsobil vtedajš iemu vkusu 
a celý organ postavil na vyvýšené pódium. 
Žiaľ, pre nedosta to!• peiíazí sa drul1ý manuál 
n evybudoval. Eš te roku 1880 dali op t•av lť, res p. 
obnoviť mechy, diía 29. júna 1902 žiadal orga· 
n ista Juro Chorvát dať opraviť organ. Opr avo u 
pover!l i Šaškovho vnuka , Gustáva Adolfa Mo l· 
nára . Diia 17. apr íl a 1918 zrekvirovali na vo f· 
nové úče ly 40 najväčších c!nových pišťal vo 
vlihe 97,40 kg, ktoré boli nah radené zo zin k u 
v roku 1923. · 

Dispozíciu organa uvediem v poradí, v akom 
sto ja re:gistre na vzdušnlciach: 

MANUAL 
l. Princi pál 

2. Ok tiiva 
3. Ok táva 
4. Mixtura 

5. Roh 
kamzičí 

6. Gamba 

7. Fugara 
8. Flauta 

9. Flauta 
10. Burdon 

ll. Salicionál 
12. Portu nal 

PEDAL 
13. Pr lnci· 

piálbas 
14. Sub bas 
15. Oktávbas 

8, v prospekte nahradený r, 
1923 
4 
2 
1, 1/3, 4x, 
cl= 2/3+ 1/2 +113 + 1/6 
4, veľká oktáva z dreva, 
od c cfn 
8, v. akt. dr evo, od c zinková, 
továrensk ú! 
4, v. okt. drevo, od c eln 
4, drevená krytá, od c2 kovová, 
k rytá 
8, drevená, !(rytá, priebežnii 
16, d rev. k r ., začína na c , v. ok t. 
spoločn{l so SaUc!onálo m 
8, v. a kt. d revo, od c cín 
8, drevený, otvoren ý 

16 

16 
8, všetky drevené ' 

Dnes je tento Sašlw v organ sice v 11ratet• 
nom stave, ale za nedbaný a na pad nutý črvo· 
točom. Celé dielo by sa malo súrne konzerva • 
vať, potom relwnštruovať podľa zachovaných: 
raných Šaškovych diel a konečne rozšlrlť o 
druhý manuá l. 

Brezovan ia zabud li na svojho "Mar tina Saš • 
ku starého", s lávneho organára t presbytera. 
za bud li nn jeho lwob l na jeho vysok.oučeného 
syna štefana, t eológa a učl.teia brezovsl•ého 
[1845- 1905) - týmto opravu jeme náš úda j v 
Hudo bnom živote 1979, č. 8, podľa ktor ého 
vgetcl synovia pomáhal! v organi:ír skej diel ni 
- a zabudli aj na Sašlmvllo vnu ka . c!Jým e!Jo 
oJ•ganíira, k torý zomrel v Bt·ezovej v roku 
1917 dos lova hladom . . . Dnes však môžu by ť 
na svo j organ , šaskovu prvoti nu , hrdí, IJ ne· 
ma li by otáľať dokončiť to, k čomu sa rozhod li 
pred storočlm, v r-oku 18721 šaškov brezo vský 
organ fe pamiHtl•a na vrllntll'li nu ztíp is clo štiít· 
llY.Ch zoznamov, OTMAR GERGELYI 



PI~edtaktie 

k novej sezóne 
MoZno tu ~olJL'al svoju negatívnu tílohu už po viac 

r okov nep1saný zá kon - návyk obecenstva povužo v11í 
Z<~t::wtok sezóny, :.:ačia tok um elecke j p rá ce n11še j f il
i' " 'mónie Ul platný a skutočný iba pri je j vstnpe do 
llliJt! lt~c k ých podujat! Bratislavskýctl 11ulloim\'CIJ ~l úv
no~tf. Plagítty, ktoré oznamova li mi.moriadnv koncert 
Sloyensl<e i fillw r múnie 1liia 25. septembr a v l(oncert n~) Í 
::;1eu i ~H' , objf.lvil i sa v Brali sla ve v dostalo(: nom tas o
vum p redst i lw . Možno by bola po mohla výra:c:nc 1~ • a 
prop ngfH.: ia to h to podujatiH, nHveclno. A pri to m unlo l:, 
l\\oréliO dielo I.Jo lo na progr ame mimoria dneho kon
certu, u~ veľm i d livn o nepatrí m edzi tých, ktor ých š t ý lu 
r ei:! sa väčsiu časť posluchi1čov ibéJ pomftly u akohy 
os tycllavo pri bli7.uje. Hergamčél n !iaetano Doniz~ltti 
(17H7-1848), maj~tcr bel c An ta, tvorca s velkou me
l od tckou Lll Vflllciou, pravda, 1 s veľkými n áro km i na 
inlerpretovu vir tu ozitu, ]e výbenHu naj lepších o ()USOV 
zo svojej koša te j ·tvo1·by domát.J m autorom opct·ných 
s cén. Málokedy ~u však naskytne prílezitost stretnúť 
sa s ntm na koncertnom pódiu . Takáto pr!le-litosť sa 
n askytla na ko mentovanom podu jat! SF: na progra111e 
bolo Donil':e ltiho Miserere d mol pre SOIJt'án, bas , zlun· 
a ot•chester. V tento večr~ r bo li však sedad lá v kQnc e rt
n e l :sieni dosť sl ilbo obsad en é. Nepr ospelo to atmosfért~ 
večera, ll dotyk s mnnsím návšte vníckym z<iu] rn om 0()
zv ykno inš p irujúco pôsolli ( an i na interpreta. S loven
s ký filba r m onit:ký z bor to vša k net·ozl <~cli lo . svo j nti roč· 
ny par t intrlrpretoV!Il muzikantsky vyso ko pro lesio n€t !· 
nu. ale a] ~ prec ítenlrn pr ud ké ho pu lzu Donizo:ttilw mo· 
Iocllckých kl!míeb. Slovenská filharmónia tlosli lu l.llH· 
darskýcll umelcov: d ir ige11 ta fvá na Maklácy ho, ~Oill'a
n is tku Jí•liu Pás zthyov ú a basistu Zsolta Be nde ho. Z en
:>00lhlu ltostr, ktor ých umelecký ~.ivotopis pon (tkuný 
skromn ý prog 1·amový lis t, žia!, ná vš tev nflwm n npreu
sttlvil, b udem e si nHjcllhšie pa111ä ta f ml adú s61istktl -
nielen pre jej cenné voklilne danosti. a le UJ lliusovú 
ku lt(l r u a emócleplný výraz. - zm-

Fínski hostia 
v Red te 

Vz nik a umelocl<ý r a s t Finsk eho rozhlasové ho symfo
n inké llo ot·ch es lr a , i<lo rý sa 16. septe~rtbrH pre lisla vtl v 
J-: unce l'ln e j str.ni SF v Br a tislave, s úvisí s o .:aloilen !m 
[ 19213) a t•o.:vojom Fí nske ho rozhlasu. Hozmac; h jel!O 
mnllícií a pee nllw nie do zalll'an ičia sú vdmi poclbbné 
llt s tórii náš ho SOCR u. 

l'rogrum, s k torým teleso vyst úpilo , tvonla výlu t ne 
I lnska tvorba. Dielu do mácich au torov figmu jíJ v jeno 
r epertoá ri z1·ejme dlhsí i:as, t:o umo1.úuje hräco1n sú
!>tretll ( ťali sko pozornosti na tvorivé JHII'ärnetrc. Tif:lO 
k Lad né IOOillellty n»IIJ bo.vaLa vš_ak alnt~líkJJ. 1-.0tH:r.ltJW I 
sJen e SF, v ktorej sa dirigent a hráči uevedeli or iellto
.vať · a v p lne j miere demonštrova ť vsetk,y svo je mož
Jwsti. V(l výko ne fínskei1o orchestra mohli sme no jed
n ej strane o l>clivovať r ad krásn ych detailov - jednu
~načnýc;h dokumentov vys oke j umlll ecko-tec lmlcl<ej vv
~lH~ Ios tt hráčov ci skup in, na d ruhej s trane r ezervy v sú· 
h re, ktoré sa prejt~vovflli zväésa v zvukovej nevyruVIJit
nostl hrá<':ov jed notlivýc; h skupín. Dychy intonovali t.n<~
m•mite a na jmil z ta jto s lwpin y vyn1kol v sól~u : lt ľflli 
znamenitých llt•úi;ov. 

!.Ili[ Segi:H'slam jP. typDm plnol\rvn é llo, nle 11j lnteli 
geutnúlJu di ri gEmltJ. je l to pre jav upútav<J pre l\ypujúeou 
ci luvos ťoll ll IBIJO k I'OITlil llti Zlfl ll inl<lll1 UIÚCO poda!li!l 
p mja vll l ll sa uj v :r.iiiube vo svJe ttv ýc lJ plnozv ul:ný~ tJ 
(li'Cilestrfllnyc;.ll fu1·bí'tc h . Huka v ru l<e s tymito cendfm 
CliJllli i<ri'li:ll ji'l S Í I'O]<Ó gr•stú rúk, lllll!Slll llli 7.íH.:lHÍUZUjiÍCtl 
<t Ý. clu tuutrúlnosti. !:iegnrstmnove iu tuqHel<it:t tl sú lll· 
,IOl1ZJV Ile pnlZilC, z<vé, IJeí~prOstrtnl né él jJI'CSVe rli:iV!J . 

Lhl'lgentovH z1vusť preJavu vyžaruvuia zo vsetkýt.h 
shtud lflb kolU.:ertu. Uvo tl nu Uia~ op. :Hi ud Paa va Hetni
nena r e prcL:I; ntovula avuntgurdné~ ten Jencie strr~llueJ go
J\1-!ra cie llll!>kych komponistov. 'ľazisko autorov.lu us t
l iu zurucriava sa v tr.jlo skladbe n a vyhfadiiva nťe a vy
cl•utnúv~:~nic men e] oiJvyklych ~vukových kullii.JimlC ii a 

;Lec lm!k t vorema tónu pr alí.Ucky vo vselkýcll nii~tľO
jovyc!l skupimich. Zvulwvo-iurellnú in~encia tu doslov/i 
J.Jrekypuje, Zlélľ, na Ctkor s le1tovan ia lune.. lot:uwve j vy
stuvby . Stdad iJa má síce nie kutku dyna mlcl<yc h vrcho· 
duv L ocltiycho výc!J úsekov, ich d ynnmický pl'ieiJH il vy
:t.nH>Va vs uk dos ( samoúčelne, výruzovo vnútome ne
opurlst<tlnune, pn: lo mie::;tami -·- . i naprie!< príkludnei 
interprGI.ilr.:ti - pósDbl die lo zd !llavo , 

Al< úvodná Dia preukazovala ::;mtllu hlada ť , KLaVÍL'llY 
kuJu:et' l č. 1 ud Uuna Klamiho s p od tilulom "Nnc na 
Mt,ntm or lJ'e" uspulwju j'" sa s osveclcen ými zvukov ýuu 
postupmi tllllll'BSLOHistov a autorov, klo~i na mc;ll .. nad
W•L:ovuli a ic;lt sve t harmónie d aleJ roZVJia lL. l' r1 vsctl<e l 
ewklnosli a nii t·oi.:noslí klavírn llilo partu (v poua n l 
ú.:ustn íka MTMJ 1972 v Bratislave l Eet·a Heinon e n a vy
zntev<• te n to koncert kompozične ako vyssi populá t' 
bez vi:ii:šír.:lL ambíc i i povedať svojou hudbou čosi via c. 
He inone n ~ odchovanec mosko vské11o k onzervatoria -
rua kt·ásne uvotncn é ruky, čo sa pre javuje ta k v tech
nickej uko zvukovet oblas ti. Je to intenzívne c ít iaci llu
tl oiJnfk su verénny technik, ale nie vždy p lne ovláda
júci sv~ju btt jn u Iantáziu. Svojím naturelom však ideál
ne ko1·espondoval so štýlom skladby a dokázal sa plne 
stotožniť s je j s ve tom. 

Záve rečnú. sk ladba večera I. symfónia e mo l, op . 39 
nd Jeana Sibe lht svojím c ha rakte rom id1~á ine konve no· 
vata dirigentovmu naturelu. Segerstam mal zmysel tak 
pre melancllóllu tollto "t:!nske ho Čajk<J vského" ako pre 
dramatické konl:likty a c itové výbuchy tej to hucllly. 
Dokázal presvedčivo model ovať a udržiavať n apätie dy
n amicl\ého priebehu široko kle nutých plôch . Orch este r 
m1 jeho gesti1 rcwguva l pollotQVo a tvoril zan'ietene. 
Najväčšie rezervy v súln·e vyst flpll i d o popredia v rý~h
Jych ú selmcll š umivého Sch e r za . Azclu m a r lw n tn e ]SHl 
akcentovani e moh lo ollst1:úni ť určitú stiesnenosť a n e· 
dostatok zreteľnosti fok tllry, čo by bolo posilnilo seba
vedomie h rá~ov i istolu ich výkonu. 

VLADIMIR CltiK 

I.uhumír Mátl p!'i skúšl\c sn SFZ. Snímka : I. G rossmauu 

Súčasná tvorba 
na ·festivale 

Prvym koncertom tohto roč:ných 
sl;jv nosti boio vyslúp tm ie Slnvc n
ské h u [ilha•·monické ho zboru s di· 
rigento m I. uhn mi•·om Mii llom, zo 
s tavené z českej a s lovHn!>kC~j 
<:lJO I'OVťlj tvorby (6. X. o 10,00 holi. 
v l<uncer lnej sie ni Cs. rnzlt lHsu ]. 
Mottom progrHnl u IJCJI v lastenecký 
plí t<JS čl oslavA domoviny, vyslove
nii básnikmi P. Koyiio111, A. Plúv
kom, ]. Poničanom a M. rltll' l-li;Orn 
čl umócnenú hudo bným pre tlmo
Čfm1m I vanu Hr ušovsl<é l10, Dezi
tl Hrtl 1\arcloša, joseľa Boháča, 

Zelen ka Mllw lu ll Boh us111va Mnr
tín tL Už úvo dný Hruiíuvskeho 
Hy mnus z cyklu údy na:c:načil , 7.e 
SFZ sa s o s vo jou úlol1ou mien! 
vyrovnať discipii.novane, l<oncen
tmvu ne a s palrii::ný m citovým za
anga žovan ím, čo je näjdótežitejsl 
predpoklad plnohodnotného ume
lecké ho výkonu a z neho vyntsta
júceho zttžllku na strane posltt
r.háčfl. Október 1917 z cyklu Ok-

) tóllrové poémy od D. Karduiln zu· 
UJal svojím nie po von kujšom e 
fekte, a le viac po nestro jelle j tlt
mosfél'e Idúc im kompozičným rie
sr:.mhu. v pre lll ié ro vanej Óde na 
Pl'ab u J. Boháča oslit l au tor, súdim: 
pod lä jed ného poslucltu, dos( d lz
n ý lJDV~'-~c niu 2vo l ~m é ho loxlu do 
novej, lludoiltw presVfldči vej a 
s lo vnú vt·slvu o l>ohocu júcej I.' OVl

ny. Nic jr~ tu iste a ni ľa iJk é , Hl< 
múmo v žive ;' p a mä ti desial.l\y u
mu lec; kýcJJ výtvorov vi;e!.l<ýGil dru 
hov, oslavujúci.cll nnšu stovežatú 
nHJtropo lu . . . Z d ie lne Zd e nka Mi
knlu zazn e l pot om 1:yklus Dumu
vlna moja, azda jeho n<~ júspešnej
š!. SFZ mal v i:ium príležitos( ro
zospieväť sa, jed n otlivé hlasové 
skupiny u pútu li vzácn ou vyrovnu
nosťou, čistoto u in tonovanla l l!l'

ti kuláciou, pričom tnk, alw v pred
c:llúdzR júcich číslncll, aj tu domt
novula výnnzová plasličnosť u 
presvcdtivosť podania . ženská 
ztozlw zboru mala po prestávke 
veľkú príležitosť potvrdiť svoje 
kvality vo výbere :t Moravsl<ých 
dvojspevov Antonína Dvui'áka. V 
nlcll Má11 d emonštroval n tízor ne 
svoj c it pre š týlovo č isté, clellkilt
ne; prirodze non poéziou p rBplne
né s tvárne ni e gen tál nych minill
túr a pre s vnjLt koncepci u n aš itll 
v č len klích SFZ o ddané tlmočnfč
ky. Hladkosť a plynul osť rýd zej 
k r iísy llč innr. podporila klavi
l'istka Eva Sa layová, k torej h r u 
sa nies la v znamení p r esnosti l 
inspiru júcej iskry. Zúver koncer
tu, k torého jedinou chybičkou bo
la mim oriadne sla bá návš.tevnosť, 
spôsobená celkom nevhodným ter
mfnom f uspor iadatelia sa UŽ moh
li skutočne pouĽit z pľecl ch ádza 
jít cir.:h roĽníkov, ked podobne 
obišiel ]. Suk, a radšej sa ho 
z•·teknuť] patril kanli1te B. Marti
nií Mikeš z hor . s ·ólové pa rty v 
nej pľednieslí sopranis tka . Jarmi
la Hladíkovli a ten orista Miroslav 
švejda, spo\uúčinkovali · členovia 
Filharmou ického kvarteta J, Slw
l'epa, A. Le h ocký a J. Petrovič a 
k la vir ist ka E. Salayov!í. Všotc! ú
člnkuj(J c l si zaslúžia pochval u, 
bezpečne zvládli predlo hu a vy
ťažil i z nej bohatú p aletu ná lad 
a od t!eiíov, s rovnakou pozornos
ťou k detailu ako k celku , č!m 
dôsto jn e korunovali svoj vysoko 
kvalitný, hod notný výkon v celom 
programe. 

** * Koncert súčasnej hudby · v po-
da n i súboru bicích n ástrojov Pe• 

lyr ytmia z Bulharska [má šesť 
mlad~ch clenov a vzn ikol v l'Oku 
1H7U ľ sa uskutočn i l 6. X. o desia
toj hocl! nc več:or. 

}llclen z prc:zentovaných auto
rov. john Cage. za lož il súbor bi
cích nústrojol> už v r . 1937 a pJ·i
šiel tal< s inicia tívou písan ia oza j 
zvlášt neho t y p11 tllldby, ktorý sa 
stal zn<\mym vdclk<l nedosti7..nej 
a rtJstlck e j pel'fekcii I.es Per· 
c tissl•ms de Strasbourg. Zvláštna 
je vnútorná proti.rečivosť z,ostavy 
h icfr:h nítsti'O jov. Nrt jednej stra-
111-1 umož l'iuje neobyčajn ý p riestor 
fnnt(tZi i. na dr uhej ju kruto 
okliešťu j e a po tlál'a. Pon úka skla
da t eľovi bezhnmičné moznosti 
inovov1lnla inš tr um e ntára, spô:;o 
bo v ht·y , vy mýšTa nia, a súčasne 
mu stftle až s ak.ousi ir óniou pri 
pom!na, že jf~j čosi chýb a. že vždy 
lJtHie len torzom icleMneho o r
cltestra. 

Potvrdllo to aj vystúpenie Poly
r ytn lle . Serockého Continuum, rie
šené v duchu sonorizmu, typické· 
ho pre modernú polskú školu, 
otvorilo program celým gejzírom 
ľilrebných zvlášt ností. Kubánsky 
sl; ludate r José Loyola nezaprel vo 
svoje j Musice vive výnw.ný zmysel 
pre ry tmus. Etuda pre sólový 
vibra fó n od t':le na súboru Emila 
Chandžirlva ( r.1Ar. 1fl5fJ l zaznr.la v 
jeho vlastn ej i nterpn~tácii s vi ežo, 
mlaclisl vn, jazznvo. Cageova Pr vá 
l<nnšt•:ul11:ia v k ove sa vryl a do 
pnmtltf prep nrovanýJJl ldavh;.om, z 
kto1·éil o a utor akceptoval cca tr.i 
klil vr.sy v hl bokom registri, opa
kovan() ~o zázračne sebavedomou 
nonšalantnosťou . Predsa však na 
tomto výtvore poznať ru ku maj· 
s tra objavov. Záver patJ'il Stras
hnrským scénam od Dobri Pa lijP.· 
va , di el u so z javne p rogra movým 
c hHl'akterom, ktorý podporili hu
dohn tí citátv franc úzskej prove
nienc ie a v-ynaliP.zavá inš t.rumen
tii c iu . Ku každe j skladhe by s a 
da li uvi esť desiHtky ter.hnick~'ch 
podrobnost! - n potom u 7. lrm 
m~ l o. Bolo to Zčluj1mavé. Pre sku 
toč ne ve ľk~ umen ie. ideálu kto· 
r(:h o sn čl!l i dnflšnA epocha n ema
že vzd;1vnť . pre 1:a ké, ktorého cie· 
!'o rn tukm er ľilozof i ck\•m j e podať 
obraz o C\oveku A dobt~ n ie t•o
portil?ny . altl hlbkovo sondujúc! , 
s ašpft•ác!a ln t nil !l iHWasovú p la t
nosť , to vša l< ne~tačf. 

1-! ncl n o t!ť intflrpretačn(t stn'in ku 
večera IJy ilZda pris lúcha lo š pe
ciol istovi, k torým ~a ner.ítim byt 
Zjavní• bo l všRk elán, za nietenie, 
snaha po dokon alej rytmickej sú
hre, m nohé miestn vyzneli s vir
tuóznym leskom. Dimitar Manolov, 
dirigent Polyrytmie je hndobnf
kom vynikajúcich kvalít, počfn al 
si obd ivuhodne suver én ne. 

* ** Už tra dične býva súčasťou BHS 
komorný koncert z diel českých 
a sloven~kých 11kladatefov. 8. X. 
v !<lnl'iskách zazneli: Snte to pre 
harfu, klavlr a sláčikové kvacte 
t.o nd Josefa Berga , .Letné mikr o· 
s vet y pre fla utu, h ar fu a líemba· 
lo od Milos la va IUvan a, Sláčikové 
kvartet o , opus 29 od Juraja Posp í
š ila a Klnvfrn e k vinte to od . Mi
loslava Koi'ínk a. Hrali R. Pivoda 
- fla u ta, M. Šperlová-Konlcarovli 
- ba l'fa, J. Kohnanová - čem-
balo, B. Kalá bová - Klavír , Kyn 
c lovo k var te to, Bratisla vské kvar
te to a Mariá n t a pilanský. 

V súvislosti s prezentáciou slo
.ve nskej inštrum entálne j hudbY. na 

BHS tt•eba povedať, ze p rogra mo· 
vá komisia nevyu~.ila všetk y mťlŽ" 
nosti. Nechcem tým ani v. najmen· 
šom spochyb'ňovt!ť výber skladieb 
]. PospíWH tt M. Koi'í.nk a. Ide o 
podsl<rtnejsie veci. V priebehu fe s· 
livlllll si posl uch.áči mohli vypo• 
čut Ge lkom s lt\gný počet súčns
n )'C ll íl UtOl'OV Z br !l tS](.ýCh kt'a)!n, 
dokonca l. Li:l ng ovi sa dostalo cti 
dvojnasobne j. 13olwtá a p estrá ho
la p élleta českých tvorcov. To to 
rozširuje náš obzor , slúž i 'k lep
siemu spozniivaniu susedn ých kul· 
tút· a túto snahu tre ba pl'ivitaf. 
a · vysoko oceniť. Nesmie sa však 
stať, ako sa to žiaľ sta lo, že slo· 
venska hudba ostan e v t ýchto r e· 
láclá cb takm er popoluš kou. Vie-· 
me všetci vefrni dobre. že v za
hraniči jej 'pl'fllš l'UZe nekvitnú a 
nebadať, ze by sa tento !3tav ne• 
j<1k zlepšovaL Tohto roku bo la je· 
dinečná prile:?.itosť zaradiť do Ba.~ 
ci10Vllo festivalu tal<é d ie la ako 
Malovcovu Hndbu pre bas a m·
chester, Brmeilovu Hudbu prť> 
tPúbk u, bic ie a sláčiky, Mi!rtin
c:etwvu klav!r nu Son átu -- medi·< 
t.<i ci. ll BACH, Biizl'ikoVEl Spektrá; 
v:'íe tky sti inš pirované Bac hom . 
Aby lo všl'll< JlAI>yzne lo akn na
ri.ek!mie pos t fes turn - mal ý 
n ávrh do buctúcnosti. Ak náš ľes
tJVal neforsíruje hviezdy, a le 
mlaď, pt·ečo nemôže, pravda v 
uvážených prlpadoch , vi azať jet 
účast s nčlcvičenim slovenskef 
tvot·by? Ak s(J pre m la dých BHS_ 
skutočne a n ielen fik t lvn e brá nou· 
do sveta, urobili by to pt·avdepo: 
dobne bez rept11nia. Chvala bohu 
je dnes suma našej hudl)y tok~ 
rozkošatená, že všetka by s a na 
festival nepomestila. Alebo že by: 
bol prtive v to m koreií zja, a že 
tf:da ak by sa muli niektor! skla, 
da telia uraziť, Ze vo "výbere'' ne .. 
figurujú, tal< t·~dše j znižlme po~ 
čet na minimá lnu mo~.nú m ier u?. 
Možno sa vychúdza z falošného 
predpolda<lu, ~e Bratisl avč <mia 
s loven skej hudby maj ú dosť počas 
roka. Iste by Sí.! ti eto úvahy m ohli 
rozv!jať a j dalej, d ôlež itejšie vš ak 
je, a !Jy za.lnteresov;mé zložky so 
všetkou vážnosťou posúdili vec · .a 
prlp aclne sa l< ne j aj ver e jnou 
·formou vyjadt•ili. · 

A ter a z už ku koncertu. Pré 
m uo hých bolo najprfjernnejsim 
p rekvapen!m Koi'ín kovo ·Kvlntet.C\. 
Pre mila nato?ko nie, keéfze sonf 
skladbu dobre po:.:11al (pozri ana
lý:.m v HZ 1.975 č . 7 ). Zato tllB' 
Vsak fascinoval Výkon kl a ViriStU 
Mariána Lapšans kého, k torý· vo 
svojom parte o bjavil veľmi vofa 
h udby a inšpir oval k nadp rlemer-· 
nému výkonu aj Bratisl avské kvčll.'• 
tet o . lba takým výkonom by sa 
mal dávať prívl as tok tvorive j in~ 
tel'p retácie , to iné sa nebojme 
zaradiť do kE~t:egórle reprodukčner. 
Ku Kvintetu Iba toľko, ze rovnako 
ako autor ove diela uvedené na 
ostatnýc h W~diioch novej tvorby 
opäť potvrdilo, 2e Koi'ín ek p red· 
s t avuje osobltý lllas, k torý má čo 
povedať. Je aj vttpný aj med ita
tivny, moderný (predpisuje a i: ~l 
poznámok ako údery hrotom sla
číka, dlaňou, chrbtom ruky, naj~ 
vyššie h ratetné tón y, glissandá) 
i tradičný {formal - Nadôvažok k 
tejto symbióze, k torá v určitom 
zmysle je centrálnym problémom 
súčasnej slovenskej produkcie , za 
Koi'ínkovými notami pulzuje to 
čosi čo vyciťujeme spontánne ako 
m uzikalitu: vorlme a u torovi, že 
hudba je prirodzeným a n e vyhnut
ným sp ôsobom je ho vy fadrovania. 
j. Posp!š ll mal až v poslednom. 
č ase pJ:ílez!tosf. pn1zentoveť ~a zá
važnejšími o pusmi. V .Kvar tete pra
c uje 'iva násUónovou met ódou, 
k tore j pr 11ky využ!va jt"l vol'ne aj 
in1 no P.osp!š!l, i keď vzdiale n ý 
od' je j ol'todnxnej. dnes u ž p ral\.· 
ttcky z ~:~ vrh nutej podoby, je bez
pochyby najkoncentrovanejšie. o
rie ntovaný n a p rácu s radom. I 
v tomto prlpa de nás vša k v"iac 
a ko post up zaujíma výsledok , a 
môJ su bje k tívny dojem je ten, l!e 
napriek e videntnej snahe inter~ 
pt·etov o výrazové, dynamické pre• 
pracovan1e textu sa tm nepodat·llo 
skladbu "ožlvH". Zo strany p e rci• 
pienta doch ádzalo v n ej k strie" 
d aniu zauj!mavýcll miest s úse k-· 
mi, l<torým to vyššie s pomína n é 
čost chý!Ja . Proces akoby sa od
vijal trochu kfč.ovite , č i priliš u
melo, nepoclporený naliehavou si" 
lou fantázie. Je to vlasttlfl typ 

· a ka demicl>Y c!.tenel lltidby. 
Nepoz n ám, priznám, tvorbu 

pt ecli!asn e zosn u lého Josefa Ber~ 
· ga a ni Mi loslava István a n at o?ko, 
a by s om sa odváž11 vysloviť o nicll 
ako typocll . Obidve sk ladby na 
mň a zapôso b1li a ko dlela zliva žn é, 
komuntkaUvne, nástro jovo vďač~ 
né, čo ešte podčiarkli svojimi vý~ 
konml Inter preti. 

tOO.It P.ODUC&'I 



K rozvoju hudobnej 
estetiky v NDR 
·· tPozn. red.: V uplynulých 
dň'och sí pripomenula Nem c c.ká 
detnokr·atická republika 30. ~ýro
čle svo jho vzniku . Pri te jto pdle
~ito s l.i publikujeme pôvodný ma ·· 
teriál 7: per.a popredn ého muzi
kol6ga N UR o otázkach, k tnré sú 
zaujfmavé a ži vé a j v našej m u 
zikológii.) 
Keď pred t romi clesrlťročiam! na 

území vtedajš.ej sovietskej olm 
pačnej zóny Nemecka vzn ikla 
NDR, estetické r ozbory hudby sa 
z a o berali úplným odstránením ba
lastu fašistickej ideológie a spo
jením všetkých humanistických ú
sili v s lužblí.ch protifašistickej de
mok ratickej hudobnej kultúry. Zá.
rodky marxistického hudobného 
c hál)ania sa začHli rozvíjať, keď 
sa významní reprezentanti prole
társl<ej revolučnej hudobne j tradí
cie Nemecka začali postupne vra
cať z e xilu a postav.ili sa na če· 
!!;o budovania novej hudobn ej k ul 
t ú ry. 
Mi:mOJ~fadnu pozornosť vzbudilo 

l'liekoľkodesaťročné tvo rivé a 
s traníck e úsilie Hannsa Eisler a 
aplik!ovať m a terialistickú dialekti
ku v pra:ti a teóriu v hudbe a 
post.aviť ju do služieb robotnlckej 
·l'riedy. Kniha Et•nsta Hermann a 
Meyera Hu dba v historickom clia
t;tí (Ber!Jn 1952), ktorú oclllliad 
nuc od Istých časovo podmiene
ných jednostrannostf mo7.no po
Jdadať za priekopnícke dielo v 
h istorickomaterialistickon'l chápa
n! hud by, nadvi'azala na p r eruše
né tradície. Obidv e však vyvol~li 
ov hudobnoestetl.ckej teórii iba 
viac-menej ojedinelé ohlasy jed· 
notlivcov. 

Pokusy zladiť ich na začiatku 
~esťdesl.atycl1 rokov vo zväze skla· 
·date .ľov a mnz·ikológov VÍ!)d!i sice 
lc živým diskus:iárn a k rozš1reniu 
~kúseností zŕt1~astnených, neviedli 
vš a k k u tvoreniu dostato~ne sta· 
~.ilnej a jednotnej metodologickej 
p la tformy. Filozoficko-estetické 
určenie charakteru hudby v du
chu marxizmu, pokiaľ jestvovali 
pokusy prel{ročiť r~mec nielrto· 
J(ých všeobecných kat egór ií a pos
tulátov, s~ ?.dalo p r!llš ťažké, pod
pora zó strany vtedy preva7.ne li
ťerá'ľnqcelrti:isii{}keľt a ::ritne•. •'fl-<)tc~

r.natívne . orientov anej všeobecne j 
t>.stetik y. ·príliš slabá , pr!stup · n ie· 
koľkých aktívnych kolegov v to.m
t.o odbore p r íliš heterogénny . 

Impulzom pre živší rozvoj mla
t!.P.j disciplíny sú medziná rodné 
semináre nHn·xistických muzikoló
gov konajúce sa pra videlne od ro . 
ku 1963, ktoré značne prispeli l< 
spoločnému. uvedomeniu 8i prob
Lému a j v rámci NDR, ako aj po
kroky vo všeobecnej" estetike. Ve.ľ
ký vplyv mali aj práce kolegov 
210 socialist ických bratských strän. 
Treba tu spomenúť n ajmä prár.H 
Sofie Lissej, Antonína Sychru a 
Borisa farustovskéllo, kt,oré vyšli 
v nemčine. Naproti trm111 tP.orfl
t i..cké pozície Bor isil Asafieva 
m ohli pôsobiť iba p r ostredníctvom 
sekundárn ej lit eratúry; jeho hlHv
né hudobnoestetické dielo Hudob· 
n.á. forma ako proces vyšlo v ne
m eckom p reklade až roku 1976. 
1:o vied lo aj v hudobnej estetike 
päťdesiatych a ~esťdesiatych ro
kov v NDR k mnohým nedorozu· 
meniam a zjednodušeniam predo
všetkým v spracov1m! teórie into. 
nácie a odrazu. 

V hudbe je mimot•iadne zlo;:i
tá najm1i relácia odrazu. Sntv<l 
rrwžno poprieť, že tento problém 
je pré zäsadn ú otázku hudobnej 
estetiky, pre ot;izku vzťahov mP.· 

SZSU ·spieval 
v BeJoícku 

Spevácky zbor slovenských uči· 
tetov, nositeľ Raclu práce, .~tálne! 
c.eny a r)yzn.amenaniu Za r.1ynikaiú 
eu. prácu absolvoval u dfíoch 7.-
28. /zíZa 1979 svo;e ďalšie zahra· 
niťmfl koncer tné turné. Na pozva· 
nt., La Societe ľEmulation z va· 
Z6nskeho V erviers cl ostalo sa mu 
p1'íležitosu už po tretí raz šírit bo· 
hatstvo, krásu a umelecké maj· 
strovstuo na,lie; zboroue; kulii.ÍI'I.f t: 

clzi hudbou a sku točnosťou nes· 
rniern8 dô ležitý. Na druhej su·am~ 
bi je do 01~í, že v poslt;d nýctl 15 
rokoch ll.ra.la vlas tnosť odr·azu 
hudby skór perHéru u úlohu v · 
m<H'Xistickej hm!olmej estetikB 
nielen v NDR; zaoberali sa r1ou 
clo istej miery len oiHajovo . Vy· 
plývalo to pre.clovše tkýnl z tých· 
to s ku tučnosti: 

- V pl.iťdesiatych rokoch bol 
v súvislosti so sovietskou disku· 
slou o formalizme aj v na~ej hu 
clmbnej estetike veľmi rozšírený 
nedialekticl<ý gnozeo logizm us. je· 
ho neskoršie prekonanie sprob
lema tizovaln vlastnost odrazu 
hudby bez toho , aby su našli no
vé cesty riešenia; nedostato!> cl i· 
fe rencovanejš 1ch filozo tickýcll vý
povedí k te órii odrazu bol čoraz 
eklatant ne jší a nútil lllldolm ú es
tetiku dlho k rezervovanoslí. 

- Rozmanitosť vývojových ten· 
c!encií v novej h uclbe a v použití 
hudby vyvo lala tra dičné zovšeo
becnenie a vzbudila nielen po· 
r.:hybnostl, pokiaľ ide o všeober. · 
nú platnosť teórie int onácie a od
razu v hudbe, ale uro blla poc!Jyl.l· 
ným aj tradi č ný p ojem diela, bH 
pojem hudby vôbec. 

-- Impulzy, ktoré hudobnej ve
de poskytla semiotika , teóeia in· 
formácii a systémov, uko aj p ri 
rodné vedy, vlmlli dočasne k is· 
tým prenähleným l1odnoten ia m 
naskytujúci ch sa nových možnos · 
tl. Neslobodno vša k pn~hl l i1rtn u t, 
že spomenuté discip lílly , aj kccľ 
rnajú nwtodol ogický význnm , 111.!· 

môžu z[lkladnú otázku filozofii,! so 
z retel'om nn hudbu ani pos taviť , 
ani J'ieiiiť. 

Hudobné procesy nn možno r'f! 
duk,ovať výlučne na ich clrarnk
ter odrazu; predstavujú pr iehHh 
a výsledok iipeclfícl<ej a kornpiHX· 
nej formy ľudske j !:innosl"i, ktorú 
zahr nuje spolu s g nozP.ologitkými 
a-j axiologické, tvorivo-lwnštruk · 
ti v ne a sociálno-lwm u nikatívne 
prvky. Be<: analýzy ich · vlas tnosti 
odrazu s-ociá lnych procesov ne · 
možno mate rinUstic ky pocllopi 1' 
túto špecifickú formu ľud skej čin 
nosti a niP. j e možné an i llistoric· 
komatf)r iulistické f unclovHni •-! dr.
jln-tltt.db.y-:-->V .- [Olll•t~<-MH·\'-»(1-l, a,_,.Jli.e,_ 
v podobe kategor ického gnozPo
logizmu c!Júpania obsal1u hudby 
je leninskú teória odrat.u sl< uto/;
ne jadrom materialis l icke j fi l ozo· 
fle hudbv. 

A tak· je absolútne logické, 'l.e 
hucl obnor.s tetické diskusie, l<toré 
sa rozvinul i ocl polovice secten.l
t.lesiatych mkov, su za meeali prá · 
vu no zúklndn6 fil ozofické oU'1z· 
ky hudby. Tým sn nema l obme 
d ziť ani význam štrukllll'<ílneho 
rozboru diela , anl význam empi
r ícko-sociologíckéllO pristupu k 
!luclolmokultúrnym procesom . Oll i · 
ctva vedecké smery poskytujú 
ltodnotný n potrebný materiál nn 
zuvseobecnenia, vyžadujú si však , 
aby ich hudobná estetika ako pre · 
važne ttmi'B licki1 cliscipl1na pod
porova la . 

Bezpros tredným popnclom poku· 
sov urc:iť teóri-i nové m i(~sto bo.li 
požiadavky pedagogicl\ej praxe: 
Na vypracovanie n ovýcll študij · 
nýcll p lánov slúžiacich výct1ove 
cliplornovaných učiteľov hudby sa 
docenti vysokých škôl v NDR Z<to· 
bnr ajúci su lludoboou estetikou 
<>pojili él po vi acročne j činnosti ll 
P'Opri vlastnom štu dijnom progra · 
me p redložili učebný materitíl p!.'e 
•;tu clentov a n a pokon o!Jsinll lu Pri· 
rucku hudobnej este tiky (Lipsko 
Hl79 ) . Táto prírtH':ka, prvá svojho 

čh·uhu v naše j literatúre, pokťiša 
sa podrobne a syste maticky vy
svetliť základy marxistickej hu
dobnej estetiky v porovnani s ak· 
tuálnymi prúdmi buržoázn ej idea · 
lógie a zäroveil spr-ost recl kov~( 
podnr.ty ďa lsi lJITl U výskumu l'C>Z · 

Ji(~ ných usp ektov. "Aspekty mo· 
dernej hudo bne j estetikv" sa sli:lli 
aj predmetom disk usie, k torú v 
rokoch 1977- 1979 uspor i·ac.l ali v 
NDR a ktorá mala veľký o.h las . V 
s ieťlrnic h pr e dnáškuc!J s pojených 
s di.s kusiou , na k lot•c j sa s veľ
kým zúu jmom zúčastn i li aj posl u
r.häč i, sa demonštrova li rozr.lie1nr~ 
nrodely aplikácie marxistickej mr~
tôcly B irnp'u lzov p l' íbuznýclJ clis· 
cipl!n. 

Georg Kn e ple r v polmse hislo· 
l'icky podložiť hudobnú estet ilw 
preskú mal genézu hudb y n11 p t' fJ 
cllocle medzi zvieraťom a ľ: l ove-
kon1 11 upla tne nfni pozna l· 
kov ~ modernej bioél l<Usliky 
nesmier n e l'ozšfril his tor i cký o b· 
zor . Diskutabilné ostáva, do abn 
m:iery sa objasnením j ej sociál · 
nej genézy môž8 určiť zárove fí 
soc iúlna podst11ta h u dby . 

His toric lw -gr-metickými o tázkami 
sa zaoberal aj Harry Goldschmid.t 
Oproti t r adit:ném u predvúclzacie
rnu prakllckému rozdelen iu vo
ká ln e -- inš trum e ntá lne postavil 
geneticky určenú difer enéiácin 
medzi p l.'in cípom "canta ndo" a 
"sonando'', k torú v podstate po · 
tvrdzuje aj e tno m uzi kológi.a. Me
nej presvedčivý a v diskusii spor 
ný bol napr oti tomu Go ld schmi d.
tov pokus ap li kova ť tieto zásiJd y 
na zrod Ji~dnotl i vé llo die la . 

Oul'is Stockman n ová a Christian 
Ka den sa k sociál nej podstat e 
lludiJy pok úslli pri bl!žiť z kom u 
nikacno-teol · ~lli Ckélw a smn iotic
k6illl llfHdis k<l. V diskus ii sa ukä
zaln, že výsk um tu mil ešte pe r
s pP.klivy. BuJo s1-nnozre jrn e j asné, 
~.t~ lli•'!l«:dy fi j zniurrc s tavy sa čas
to opis uj(! iba n·ovou , p r evzatou 
lerrnino lógion . 'ľi1 kýto "vodecký 
i~ ľekt or lcudzenilr' može poskyt· 
ntlf c elkorn nový , nezvyčajný , a 
l\•nr pmd uk tívny pohľad ; pravda, 
len pot ia !', polwd s~ naozaj pri 
bltzu j!-: ku s kutočnému stuvu a 
n1;u s pokojf sa le n tým, že úst u
pom na všeolwcneJšf pojmový s ys· 
té·rn zastr ie špecif i. c lwsť pr edmetu . 

PlHidoyer Z <l a u tonó mnu este ti.
ku lllldlly Klan.sa Mehnera c hce lo 
zarnr.ral ' p ozomosť na r ac ionál ne 
jadro i.tlealislicke j autonómn ej 
•Jsteti l<y llansli r:kovsk ého r azenia: 
postaviť JU o p ro n me tafyzicl\érnu 
dualizm u obsahu cr formy takzva
nej i1Neronóm nej e~t r; Uky 1.9. a 
20. sturcreta;- 'i'(qto~ 6d llnti-v!l--unro- • 
nómia je v~al\ p1·m~ vi azan á na 
td•J<ilisti cké myšlienkové modely , 
a tak lerla a j p ro li k l rrcl c tlyby zo. 
st[IVil w sa len c llyiJo u. 

Giinter 1\layer s11 pokúsil zatrji 
mavo !ll-! t i nr~vaf e,;lf! l i ckú fun kciu 
lllld by. V zmys iH stanovísk, ktoré 
;:astóv;r l ko iHktiv ber lí nskyr;lt es
tctil<ov .v rwdcivno u vere jne ne j 
knilw Estetika clnes!w , jf! estetic· 
1<8 J:unkc iil lwd iJy p t'f!clpo!( ladom 
estet ickŕ.llO, L j. re l a tívne~ bezúčo-
1-ového pou 7-it ia, c~tr,:t icl\ (1 ru n l\l: iu 
hudby vidi v dialektík!~ úži tkovej 
lwdnotv a hodnoty ro l'nrv. Disku 
sia ukáza la , ž e tie to pojmy je m~
V)dmutné spresr;i ( , aby necloslo k 
pdli.5 vel' kR I I'!-!lativizM;i i po jrn u 
funkcie. 

Autor týchto ri adkov vo svoje j 
pre dmíšl<e na !\ onie c rozo bra l teó
l'iU intonácie a odt·az u, pou káza l 
na spory a dogmatické zužovanie 
il zdôraz nil nevyčerpaué metodo · 
logické rezervy vo s vetle novš!ch 
f.ilozof i ekých a estNi r: kýcl1 poz· 
natkov. 

Počítll sa s tým , že výsledky 
toll fo p odujatia Sil hudú publ ika· 
vaľ ll ~e sa v l"ilkýchto diskusiác l l 
bude pokrA~ovaľ. Zúkladný 1Ju
clobnoesteticllý výskn m sa t f!lll 
podstntne obohatil. 

Eberh aril l.ÍJlpold., 
Preklad : E. Br ánik·ová 

B~lgicku. 

. CÚmovia SZSU sa uypli na uäD· 
šme koncertov k vrcholnému a 
ni aximdlne koncentJ'01JCirlému vý· 
konu, aby at pr iemernému poslu· 
chál:'ovi, zvyknutému absorboval 
pl'euažne romanticko·lieder taf lo/)· 
sk? zborové skladby, demonštrova
It nielen vysok'á zborovo-spevácku 
techn iku t1. hlasovú kultli7'!l, ale a i 

SZSU pri vys túpení v belgick om kúpeľnom mestečku Spa . 

per fektné wládnutie náročnýt~lt 
vokálnych skladieb sklaclateľov 2(, 
storotiia. Net5udo, že mn ohl! sklao 
by - čí už Janát5k ova Maryľ!kt: 
Magdon.ova, ktorú SZSU ZJo svo ;e1 
takmer 60·7'oťJne; histórii fJ7'1JÝkráL 
zaradil do svo ;ho Pepertoár u al e· 

Snímka : B. Vongnn 

!Jo Siichor'íova llrmavtca {Z Cl!kl s. 

O h orCi ch ;, Moyzesova Sant o He 
lena (z cykl u Miesto ven ca/ . 0(!•' 
nclSOlJO Slovensko mo;e a mnoht 
iné sklarllJlf -- vzlmdzovali " nich 
obdiv a nevšedné nad.~enie Tútc 

( Pokračovanie ml B. str.l 

RICHARD STRAUSS: Till Eu lenspiegel 
CLAUDE DEBUSSY: Prélude a "L'a ]nés-m idi d' tUl fa une" 
OTTORIN O RE SPIGHI: fleste nnna ne 
SYMJ.'ONI CKÝ ORCHESTER ČS. ROZH LASU V RRATl· 

S LAVIi: diriguje ON DREJ LE NÁRD 

~) OPUS S ter eo 9110 Oli41 

L1márd sa na te jto plélt ll l obracia k s ve tu neskoróho 
rornantit.IULI v 1e lw róznyt:Jl t r.an:;i o r milclácll a vý vo jo
vyc li fo rmúcll . je tu sve l , 1\.lory Jll UJOilllllll:al LJe d t ri gen 
tovi najbližsl - pre mnollo l are iJ rw sť , clel i ká tnosľ lru 
dobnej lin ky , vystriedane j V6Úp;-i t.i pl<llll0.llll0ll Z.Í8r<.1ll 

a le bo še rosvi to m. V tuu r!JJ s rne r u dokáza l Ondrej Lo
narcl a "je ilo " orcheste r v poslednej cluiJo pozoruh od né 
výsledky - je to snúď naj l él rebn e jBw ;>;lW ILlt:i un:llm; t~;r 
( i ked e~ le stiile s trocho u D>Jdol:kavostl čakáme aj 
n a nahrä vky die l sMdícl1 sty lovyclJ období , !<cle lly sa 
orJ okryl i cfalsi.H z vu kové i š týl ové sv~:ty -- snú ct r re
zervy cl tri.g en ta a SOCR-u - al.e to nú ! je výči.llw. ,;k ill' 
načrtnutie p lá nov cl o novych sezón l e lt :~a . 1\ to r ô prrJ
k r a<':u je pr a l1 svojllo veľl<él1o Ju llil ea 1. Je pravdou, ie 
každ ý šéfdi rigent poznac;il :;OCR (;imsi ~vo)sl< ýrn ·
Leni.í r ti svojou isl< rivosťou , ohnivusťo u i cilovu n Vtli<
nivosťou [ pričom pod týmto slovom llfH'IJWm ierru!. iba 
veľký rozmac h, ge~to , vunkajs í efek t ) . lJoGi zru iý, J(~ 
to stá W m ladý dirige n t, ktorý zďaleka n epr:esi.el clo sve
la vyrovnaných, no muž.no i t roc llu struhých osob nost! 
v d ir igentskom pa nteóne. Ešte ilo r í , prudk o vzlieta so . 
~vukom o l:cltestr a, ktorý nija ko netúži zostať na zem l.,. 
a te s ledu je svojho elegan tn ého d i ngenté.l clo sve t.a r'D· 

n:an ticktJ j lw cllJv . Platflll dol v<ír<t pôso bivá n~p rocl u i<cl H 
u1J1:a zu Č ierne jazero ocl jana l'reisleru ··- obs<ti!Olll sa 
~ice nev ia žúca k ni jakému d ie lu , no bl.ízka svt!tu im pr e-

- ~_J:._ nP~s._u tošl!ÝE -~vs_n!. _ ...,_,_ . .._ __ 

EUGEN SUCJUJN: Baladir:ká suita ( diriguje ONDR EJ 

LENÁRD ) 

]ÁN CIKKER : Leto (d irig uj e [,ADISLAV SLOVAK ) 
ALE XANDER MOYZES: ]á n osíkuvi r:hlapci [ d.í.r igu jP. !:U· 

OOV i'ľ RAJ TER) 
SYMFONICKY ORCHESTER ČS. ROZ Hl.ASU V BRA'l'I· 

SLA VE 

~) OPUS Stereo 9110 0644 

Z [JOJovice trids i;Hyclr a z.ac':;i a llni štyridsiatych l'O· 
kov poc h cidZu Ju tli.e ta tl nesnýcll národných u rrwlcov, 
kto ré p l'etblavuje vyššie uveclenil ntrlu·ii vl<ä vy davatel
" l Vä O PUS. Povl!rln la lJy som , žr~ te n to r-: di.čny č in moi· 
no pr iroVIHi ť l\ llviiJZdoslavovsl<úmu li terárnemu radu 
vyr:l ava teľstvrr Tatran , kde roky vychadzaj ú rwjkra ji;i(~ 
k lenoty slov fmskel ku ltú r y s l.ova . Pravda, vzia [ cl os lova 
podo l)l]é porovna n ie IJy bolo kt'covHým gestom, lt: bll 
nernoino ]( selJe rovnoprávnu post.a v.i.ť litera tú ru a I!Ud· 
tJu, ba am sp o mlna n é vydaVil tdsl.vá, každé s ino u t i'R · 
tlíci ou i vekom. A predsa , po pla tn i na~';ic ll lw tlo lm yr. ll 
k la s.ikov zatúži n nspo eno d isko Lil a j z to ho dôvodu, 
a iJ y s i do plnil hucluiJný pron t n<qvyzuai:ne)~ích z,ald U·· 
dateľov nasej prufestonMnt!j llll rloiJIWÍ lwltúi'Y· V po:> .. 
tedných rokoch vyšJo vwce ro pekn ých p latn í všetkým 
~pom!naným sklnda te.tom -- ll liJV i.ac rwspo r ne EugHn u· 
vi Su clHlfJO vi. V Bala d icke j sutte, lom tu d ie le :n ·rocné lJO 
ctulo ra l! J už vykryšta lizova né lc matrc ktr i modálna os, 
od l(tore j sa v l)lld úcich jedinetn ýcll vý tvor och odví· 
Jilla zlat{l nif tvor by, bala dicky pon ure j, tragick y bo
lest nej i nwloclicky pr\značnej pre Sucllo fw i jeho ná· 
r·odn ú poctsratu. Ondrej Le nárd priam s vásnivým pu.no
,·om od ha lil na jmii t ú strúnku par lltúľy, kde r apsod ick;l 
rJramat:ickosf domin u je, vzp1na sél a útoč í. K rásna h ud · 
oa, kto rá ani po vygo štyridsiatich I'Okoch n estrati la 
nič n a citovom vplyve u pu sl uchäča . ]ltn Cikker " sym· 
!On lckej básni Le to predostiera lyricke ji;.ie obrazy du 
~u -- pričom, podobne é!ko u Sucllo ľw , je ollcll vu lwdna 
t. rol.osť jeho tr~chniclw·kompozičnéiw r.iešen.iu i. ol.JsallO· 
vý cl op ud c i tmi nnsýt·erw j lw dolmej básne. Pri pOCIJ· 
van i . tejto gen erácie, r esp. skladie b z ich tnlitclsietm 
oiJtiobhi Si dáV<:lltlfl Ol"ii zku, CÍll.l tu IJolo. ŽC p rflV8 Olll 
la k prudko vyzreli, sform ujúc svo ju hudo bnú reč d.o 
LTidsi a tk y, u by ju v lWSko t·sích d esa ťror:.iach skôr o llo
lJaGOV<l li , rozví jali, IW:l zásadn e menil i . . . Zau jímavé 
lG všal{ sledovať i clirigenls!< ú ko ncepciu L S lov<ík •. i, 
ktorý v Lete - napr iek z a užfv<rnHj predsta ve o du·i· 
''en tovi ·bú l'l i vúkovi r y tmi.kov i <l p l'egna.n tnén111 voc! co· 
vi - vyčaril z orchBstL'il SOČ F~ také in timissimon1 na· 
plne né úseky , že odha lil v n ich · ni elen sk ladatda- lyn k a, 
t1 le 1 !;ella nko d ojem ne vrlicnu u ll l l)Okým citon1 otvo
renú osobnosť . Dal o IJV sa o č al<fr va ť , ze dir igento m Su · 
e ho!wvej " Baladtckei" bude l~uclovít Rujter - na gra
mopla tn i všal< pr ebral uverlenw Moywsových j ánošíko· 
výc h c hlapcov. ľáto deldamatívne slovensl<á, k prog ra· 
movostl sa h lá s:iacu skla dba je však predovše tkým vý
borne napísanou p !·eclohrou, ktorú majs ter-di rigent za
znamenal s orchestrom brilan tne bez podčial'kovan i a 
onoho dojemného tig úrkarenla, obrazkovosti - skôr 
s akcentom na r::elkový c ha rakter d ie la . Všetky tri sklad
by sú ukítžkou tvo rivého pr ístupu r ealiztítorov - v rá
ttllle or c hestra, ktorý hrá živo, zaangažovane a dyna
mtclw vzrušene. T. URSlNYOVÄ 

í 



NAš ZAHRANIČNÝ HOSŤ 

Vladimír: Horowitz 
patri dnes už k živým legen· 
dám hudobného fivota. Jeden 
z najväčlích klaviristov nášho 
storočia oslávil v októbt•i 75. 
narodeniny. Absolvent kyjev· 
!ikého konzervatória a zať Ar· 
tura Toscaniniho sa v roku 
1953 na 12 rokov odmlňal z 
koncertného života. Alé aj po 
tejto dobrovoľnej prestávke 
účinkoval len sporadicky a Iba 
v USA, kde sa natrvalo usa· 
dil . Každý jeho koncert je pr· 
Toradou hudobnou i spoločen· 
skou udalosťou. Pred rokom po 
prvý raz vystftpil s chopinov· 
ským recitálom len pre poslu· 
cháčov zo zámoria. Pt•eplnená 
Oarnegié Hall dokumentovala, 
že "boh klavíra" má doteraz v 
Európe vera obdivovateľov. 
Väčlina z nich priletela do 
New Yorku iba p1•eto, aby svoj 
idol pMula i na koncertnom 
pódiu. Horowitzov vyhranený 
vzťah ku klavírnej tvorbe nie· 

ktorých majstrov dokumantuje 
výber z jeho názorov ... 

Chopinovský recitál ste ~la· 
ni predviedli po prvý raz. Stá· 
le sa vyhýbate tiež posledným 
Beethovenovým sonátam . .. 

Hrám všetky jeho posledné 
sonáty pre k lavír, ale len pre 
seba. Pokladám ich za sklad· 
by, ktoré nepatria do veľkých 
sál. Sonátu As dur, opus 110, 
k torú mám najradšej, by som 
predviedol v komornom pros· 
treclí. Opus 111 je mi absolUtne 
cudzí. Vezmite si napríklad So· 
ná tu Hanunerklavier: veľkolepé 
dielo, ale pr!Iiš vymyslené, vy
konštruované. 

Pokladajú vás za jedného z 
najlepších lisztovských inter· 
pretov nášho storo~ia. Túto po· 
vesť ste získali len na zákla· 
de predvedenia niekoľkých 
I,isztových diel . . . 

Sústredil som sa skutočne 
len na he skladby, ktoré mi 

Organové sympózium 
v Innsbrucku 

,.Orgelsymposium" [zatiaľ v oba p ríspevky na muffatovskú 
poradi druhé, prvé sa konalo tému [Kar l F. Wagner o pô· 
na tému Ot'gan a organová hra vodnej notácii Muťfatových 

v lti. storoči v júni minulého ~klacliell a Michaela Radolescu 
ruku; materiály už vyšli!), k to - o 12 tokátach Georga Muffa· 
ré usporiadal Institut fi.ir Mu· ta). 
s ikwissenschaft der Universi· My, obaja účastníci z ČSSR, 
tät .Innsbruck a viedol ho Oľ· sme muséli zodpovedať cel U 
dinár!us tamo jšej univerzity, aj spfšku otázok; autentické vý· 
u nás dobre známy prof. Wttl· sku my našich muzikológov, zdá 
ter Salmen (jella lmilra Der s a, len sporadicky prenikajú do 
fallrende Musikeľ im europtii· zahra ni čia a preto nečuclo , že 
sclwn Mittelalter z metodolo · napr. údaje o organe a orga-
gu;kéllo i faktografického lll'a· ni stoch na Slovensku z 15.-10. 
disl<a patrť k najlepš iemu, ,čo storoč ia vzbudil i prekvapenie a 
sa 0 tej to té111e napisalo J es tu záujem, Všeobecná diskLtSill, to· 
nb•pulrí k veľkým európsl<ylll čiaca sa p redovšetkým okolo 
puuujtltiam, kde Sí:l v smol\111· osobnosti a tvorby Georga Muf-
gut.:ll a veterných rObtlCll sclht· fatA, sústredi la sa na proble· 
<l~il na recepciách a g<~li;tkon· ma tiku interpretácie, kde · sa -
ccnocll umelecl\á a muziko1u· · očividne aj pod dojmom po· 
g 1cká smotánka il kde sa konu· čulých koncertov - vyhyšla· 
JLL senzúcle . Skor naopak, von· lizovali dva · názory - napt'. 
k ajs[ rámec sympózia pos tri:l· H. Jaud il M. Hadolescu vidia 
claJ akúkoľvek pompéznosť , bol ideál v absolútnej historickej 
trwzv.y,, \1SÍOJ:!Jlälny bl:l skrOHI·. ' iJJ(erpretácii r " h riíme Muffata 
n )•; ,0 vulu8ica,._ ktgriL.sJ.l..Y.Y..J:.Yl.U:.i.:. .......Jf! lL n!<o b_y ho_ hral on sám"]. 
lu, uy sa a j napl'iek zuvge ,.dnt. inf, ako nap r. vynika júci vir· 
1mtlicl\ým" stretnutiam ni\zorov tuqz Eb~rhard Kraus, organista 
a presvedčení dulo ch.arak teri· z regensb ursl(ého dómu, zdô · 
zovuť ako pria teľské, srdecne. razfhqú prioritu umeleckej vý· 
]e to seriózne pracovné poctu· pavede, invencie, kontrolovanej 
jálie, stretnutie výkonnýdl fantá zie a spontánnosti. Ak~ 
umelcov, organológov a hudo ll· h tstonk by som sa mal var1 
nych historikov hlaclajúcicll s tot~žn tť s názoro m prvým, no 
p oznatky o JUllone rnecko·ra· extremne požwdavky, napr. aby 
k Ltsl<ej organovej hudbe 17. a sa Muffatovc skladby hrali le n 
HL storočia. Musím vší:lk pozna· na juhonemeckých, f rancúz· 
rnenať že tu ne~lo o esoterlc· skych a talianskyc!J organ och 
ké o~lborníčenie", kde by nie· a a kademicko-au toritatívne u-
koľ!~·~ špecialisti svojimi pseu· phtti1ovanie dobovej náuky o 
(iuprolJ lémami roztiahnutými clo hudobno-rétoricl(ýCh figúrach, 
srntw cl lll ýcll tral\ tätov nudili zí· mt - prtznávam sa - nie sU 
vaj Cice a uditórium, ale o fó· sympatické. 
ru111 hud by a hudobníkov. O fó· Za~eron~1 by . som chcel_ spo-
ru n1, kde sa diskutovalo, pole· menu! este ]ed~n zau]!mavý 
mtzuvalo. moment - a to te vlastne mo· 

t'učas troch dní organového t ív, pre l\ torý som. sa rozho· 
.. , , 1 [2tl -28 VIli l od· dol o tomto sympózm prehovo· 

sytnpoz a .
1 

: . 1·
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cke'h.o kon riť aj na stránkach Hudolmého znelo v sa e wns Jr . · v. · . v 
z··l'V'ltóriu 13 referátov. K nim ztvota. Je prel\vaprvým fakt, ze 
p~·t;;t,úpili šty ri ol'ganové kon· meno Jozef<; P<~Jl~<:l:ona Roš· 
ceny !l boli predvedené dva t: ovskéh?, v~.mk<~_Ju~eh.o slo~.en-

. - [u · s lávny ského mgamstu <1 sklddate ld z 
r e;l,1 uro_vane orguny . l · , druhej polovice 18. storoči a 
orga n jorga Eberta v mnsbtUC· . . _. , . 

l l ' l·. 1 d, tlle J· polo· ( bol to naozdt Slovak, nebohý 
kom · Oi\llCleZ ll- V" Id G- -dš , . l 'd. ·. G .. . č' l č sa ťl(a seva HJ o· nas1e u a ]e, 
Vice _1 • s toro Ja · 0 Y _ že Roškovský inú než sloven· 
reu~ratov, evtden lne ~a vytvo · s kú r eč ovlida l len infn me-
•. 1- dva typy p r!SJJevkov: ' ' " ' 

I.1 1 · - d iocr itatem" teda mene ]· než 
· 1 ' lll' lJ···tce a problémové. l~ · • ' 
lll 01 ' ' ,· . , , prostred ne J sa nielenže objavi-
JllWCilll~. typu . patr tla nes.pol n~ lo v troch refer{Jtoch západ-
vvntka]uca, nct dlhovll~!Jých vý ných bádateľov ale aj slmtoč· 
slwmoch založen tí stu dm_ Ot tu nosť že skl ad by' notov·mé v je· 
B. •· z Viedne o tlačenych a • · '- - ' 

IvU ,. , ho rulwpise Museum Pantaleo-
rukopisných pramenoch k le· ni·r num [ktoré pravdepodobne 

• ·toa'l'U t"tkúsl<ych orgams to v ' 
per ' · . '"i"! i referát vzni klo koncom päťdesiatych 
Hl. a ~~· st~1 oc '• ČSSR môy rokov 18. storočia v Tma ve l za -
oboch ucastnrkov z ' ! zne li ·tj v pP.Imom koncertnom 
príspevo!< ,.Organ a organova Jredv~clenf 
hmllJa na Slovensku do roku l ·- . . .. 
1BUO" a referát jii'lllO Selwala Zo sympoz:a som s1 oclnásal 
z Brna ,.Organové. hra na Mo· mn?llo cennych poz~atkov ·-
ravo v 17. s t oročí ". Podobným, o. 1., že lHstonk_ s tars~ l ,hudby 
t. j. materiálovo-informa l!vnym nevyl~~Jutne nllls: myslle ť v cl!· 
spusoi)OI!l twncipoval svoj re· menzr~ch p:maJn~_ene.t ~tredo~ 
ferM Rudolf Walter (Cisársky európsk-ych, že ,clla]:at m:o.ul~sť 
ct vomý organista J. B. Peyer a hucl by .~namena _p r eclovsetk_~m 
jeho pres m!July a fúgy) a poch?ptt

1
Jetl. kultu~n~ a J,o.cial · 

E'rietlrich w. Ried el (Cyklická ne st~ vr s os!: para e y. dJVliiC 
fúga od Frobergera l\ Albrecht· ma. vsak tes1 pocJt, ze sloven· 
slwrgerovil. , Prototypom pr·ob· ska muztkológla sa stáva v eu · 
lémového referátu sa ukázal rópskom bndan! rovnocennym 
nesmie.t'ne zau·jímavý príspevok partnerom a s.tar_? ~lovens~á 
1\arla HOI·aka 0 vzťa!1 u dedin· _ hudba - l ked v~e111a~o k.lu· 
ského organistu a dedinského katým! cest1čkarm [p?vodmy 
1 d hníka (so zvukovými ukáZ· Roškovsl\ého skladreb su v Bu-
l~~m~ l. prof. Josefa Mertlna z d~pešti a my~ l ím , že doteraz 
Viedne [jedného z naj lepších m~ neved~l .. ze, Jele o s:oven.: 
znalcov starej hudby v rakús· skeho sk lHrlH IP.lA l - p1 emkcl 
kom hudobnom živote l o prob· do s veta. 
lémocl1 realizácie continua a RICHARD RYBARIČ 

plne vynovu jťí. Preaovšetkym je 
to Mafistov valčík, ktorý by 
som aj t eraz rád zopakoval. 
Naproti tomu sa ml niektoré 
Lisztove k lavírne o pusy zdajú 
byť pre dnešné vnímanie veľmi 
ťažkopádne a hudobne i dosť 
slabé, napríklad Etucles trans· 
cendantes. Dávam prednosť 
koncertným etudám, ktoré sú 
jasnejšie. Milu jem ďalej najmä 
Petrarcove sonety, Funcrailles, 
veľkolepú krajinomaľbu Vallée 
cl'Obermann a tiež neskoré die · 
la. 

Schnmannov klavirny kon· 
ce rt ste doteraz tief . nikdy ne· 
hrali ... 

Nevyhovu je mi príllš · veľký 
rozdiel medzi jeho nádhernou 
prvou časťou a ostatnými č as· 
ťami. Karneval a Symfonické 
etudy tiež veľmi neobľubu jem 
- finále oboch diel sa točí v 
kruhu do nekonečna. Ďalej : 

Karneval 1ná pr~liš vera va!· 
čfkovýcll rytmov a tiež nie
koľko banálnych melódií. 
Chcem naštudovať Humoresku 
a p redviesť ju spolu s dielom, 
k toré dnes vere jne taloner 
nil,to nehrá - s Beethovena· 
von Sonátou Mesačný svit. 

Myslite, že skladatelia 19. 
ltoročia by komponovali pre 
klavír inak, keby mali k dis· 
pozícii dnešné nástroje? 

Som o tom presvedčený. Vie 
sa napríklad, že Liszt nebol so 
zvukovými možnosťami svojho 
krídla spokojný. Veľa z jeho a 
tiež Chopinovej k lavírnej tvor· 
by znie na našich klavíroch 
príliš bombasticky. To je dô· 
vOd, prečo napríklad hrám zá
verečnú časť Chopinovej Sonáty 
b mol takmer bez pedálu. 

MIROSLAV šULC, 
pbdľá zahraničných prame· 
ii ov 

Zuzanl<a rozdelenej Viedne 
Významné Životné jubileum oslavuje v týcht o · dňoch jedna 

z poprednýc h členiek povojnového Kripsovho "mozartovské ho 
ensémblu" Viedenskej štátne j o pery - neméc~á sopranistka 
Irmgard Seefrledov!. Bavorská rodáčka (narod. 9. októbra 
19HI l zač fnala profesionálnu divadelnú dráhu v poslednej 
Karajanove j sezóne v Aachene kiiažkóu z Aidy, Aničkou z ča
rostrelca a Nanettou z Falstaffa. Už o necelé štyri roky 
[1943 l debutovala na scéne Viedenske j štátllé j opery ako 
Evička z Majstr.ov spevákov a o rok neskôr vytvárala tu 
- poc!ľa osobného želania skladateľa - nohavičkovú postavu 
komponistu v s lávnostnom predstavení Ariad11y na Naxe pri 
príležitosti Str:aussových osemdesiatín . Lyrický, danosťami ma· 
ter iá lu a rozsahu nijako zvláštne neovplyvajUci soprán Seé
friedove j našiel na jplnšie upla tnenie v lyrických a subretných 
mozar t ovských partoch. V te jto repertoárovej oblasti najvil.č · 
šmi vynik la mimor iadna interpretačná in teligencia, jemná 
muzika lita a he recký t alent umelkyne. Ozajstnou "životnou" 
postavou Seefriedovej stala sa Zuzanka z Figarovej svadby. 
Spievala ju 1. mája 1945 v prvom viedenskom predstavení 
po ostoboclen! [v budove Volksoper ), na prvom povo jnovom 
salzburskom festivale v rok u 1946, kde bola neskôr skvostnou 
Paminou, Zerl inou i Fior clil igi a v roku 1950 Marcelinou 
v pamätnom Furtwäng.lerovom naštudovaní Fidéli.a - debu· 
tova la iíou v Sca le [1948 ] a Metropolitan opere [1953]. Vy· 
t vo rila z nej živú, mnohovrstevnatú d ramatickú opernú pôsta· 
vu H ako ozajstný t yp moderne j o pé.rnej herečky ju už vtedy 
ktorýsi kr iti k označil za ,,spieva júcu Pau lu Wessely" . 

Popri mozartovských par tiách patril k proťilovým úlohám 
Seeťl'i edove i a j Octavián zo Straussovho Gavaliéra s ružou, 
úspc~ne sa popasovala a j s tro jpostavou Olympie-Antónie
Giulie tty v I-Ioffmannovýcll poviedl\ach. Smetanovu Marienku 
s pieva la už v Aacllene a neskor sa k ne j vrátila v Renner to · 
vej vi edens ke j inscenäcii v roku 1959. Je za uj ímavé, že po· 
l~us?m p rehrať sa na slarocha ra k terový odbor bola pre See· 
frieciovtt d'alšla česká opemá postava - Janáčkova Kabani· 
cha. Je skoro samozre jmé, že in te ligentná a muzikálna in· 
terpretka Sél úspeš ne p resadila aj na poli umelej piesne a ' v 
okrajo vých dramaturgickýc h ob lastiach operného žánru. Jem· 
nýJllj ~týl ovými nJ!a!l§llllri .Jr~IJJlČmr:ali _s.a...je~-v.okálne. _.l!.ýlwn,y 
v Bachovýc!J orat6ri1l.ch, v Purcellovej Dielo, Monteverdiho Pop· 
pee , Hänct tovej Kleopatre .(Júli us Caesar ), Gluckovej Eurydike 
- komplexným huctobným a javiskovým stvárnen ím uchva· 
covala v Hindemithovej p rimadonne z Cardl llaca, Bergove j 
Már ii z Vo jcka, Blanche z Poulencovýcll Dialógov karmelitá· 
niek, Bar tókovej )ndith z Modr·ofúzovho zámku, vo vokálnych 
kompoz!ciácll F'r. Martina, R. Liebermanna, G. von Einema, 
W. Egka. Spievala svetovú p remiéru HindemitllOvých Vianoč · 
nýcll mo tet a Henzeho Ariosi. Ako p iesií.ová in terpretka vy· 
mkala, pocllop !teťne, na poli nemeckej k lasickej p iesne, o veľ· 
kom zmysle pre pochopenie obsahu skladby svedčí však a j 
Jej nahrávka DvoNikovýcll Moravských dvojspevov s Elisabe th 
Schwarzkopfovou. - Dnes sa Irmgard Seefr iedová - man· 
želka Wolfganga Schneiderhalma - venu je už nap lno peda· 
gogickej či nnosti a odovzdáva svoje naozaj bohaté skúsenosti 
mlad ým adeptom o perného a koncertného spevu. 

JAROSLAV BLAHO 

Začiatok sezóny 
v Budapešti 

Ovoclnou uclalost'ou ;esenn~h.o hudobného života v Budapešti 
1e už pravidelne medzinárodná hudobná sútaž. Tohto ro/eu sa 
konala už Po sedemnásty raz a stretli sa na ne; violisti a 
huslisti. · 

Berúc do úvahy počet súťažiacich, väčší zd.u jem sa tavil 
o violovú súťaž, k torá v tomto roku nemala konkurenčnélw 
partnera. Medzinárodná pórota, ktore; bol členom aj náS 
Bolzäan Warchal , udelila prvé tri c.eny štyrom so šiestich fi· 
nallstov - prvá cena sa delila medzi domáceho Sánclbra Na· 
(lya a Japonk u Yuuko lnoueovú, druhú cenu dostal domáci 
Gábor Ormai a tretiu sovietska violistka Viera Borisovová. 

Termin husľovef súťaže nešt'ast ne nadväzoval na Kreislerovu 
\ súťaž vo Viedni , a tak do prvého k ola nastúpilo iba 13 súta· 

žtacich, z ktorých 50 perc. predstavovali domáci huslisti. 
Z piatich final i stov boli štyria domáci - Nándor Szederkényi. 
Gyula Stuller, Géza Hargitat a Attila Falvay. Prvú cenu do· 
stali Nándor Szederkényt a Edward Zienkowski z Poľska, dru· 
hú Attila lJ'alva!l a Gyula Stuller. Na;zrelš1 a na;vyrovnanéiši 
výkon podal vekovo na;staršl finalista, 28-ročn{! Bdward Zien· 
kows/ct {vo finále hral Cafkovskélw Husl'ov(f koncert D dur J. 

. Prvé dni Budap~<štianskych sltlvnostn,lícll týždl'íov mali mimo
r zadne vysokú umel eckú úrovml. Po otváracom koncerte s tra· 
dične bartólcoiJsktím programom vystúpil s dvoma r6zntjml 
programami Clevelandsk!J SllnzforJ/ckzí orchester pod taktovkou 
tera;šteho šéfdirigenta Lorina Maäzela. prédstavll sa Nikita 
Maga/off a prv!í týždeň patril a; recitálu [,eonida Kogana 
Giulietty v HoHman novýcll pov!Rdkacll . Smetanovu Marienlw 
{ klavírnll sprzevod Nina Koganová /. Pri počúva nl Ko· 
qanove; hry { Brahms. Franc k. Sclzubert, Kreisler 1 som mal 
pocit, že jeho hra v posledných rokoch popri mužne; ;adr· 
nosu dostala nové odt iene olympi}SI<:ého jasu. kľudu a Ulf· 

rovnanosti doplnené oistrachovskljm kr•ásnozvukom. 
Na javisku štátne; oper11 Budapešt prvým zalJraničným hos

tom sezónll bol Vladimir Atlantov . kt or.zí sa prezentoval ako 
Don l osé v Bizetove; Carmen a ako Lenskil v ča;kovského 
Eugenovi Oneginovt. Toto druhé predstavenie bolo snád' i vi
nou spoluúčinkujúcich priemerné. JOZEF VARGA 

Zo zahraničia 
Percy A. Scholes vydal v Zii· 

richu knihu Abeceda hudobné · 
ho počúvania. Na pomerne ma·· 
lom rozsahu rieši rad závaž• 
ných problémov, k toré k ritika 
poziUvne posudzuje. 

Viedenská Volksoper pt•ine· 
sie v tejto sezó~e opäť ~e~il• 
bet•gerovn operu Svanda dudak. 
Toto u nás. zabudnuté dielo sa 
často vracia na rakítskych a 
nemeckých scénach. 

V Bratislave známy rakúsky, 
odborník prof. dr. Gottfried 
Scholz sa stal prezidentom Ra· 
kúske j hudobnej rady. 

t 
Pri príležitosti 25. výročia 

smrti dirigenta Wilhelma Furt· 
wänglera uskutočnia sa vo via · 
cerých európskych mestách 
koncerty. Predvedít na nich i 
málo známe skladby tohto di· 
rigenta. 

Latinsko-americká hudo bná 
revue bude od roku 1980 vy· 
chádzať dvnkt•át ročne na uni· 
verzite v Texase. Má sa veno• 
vať málo známym otázkam !tud· 
by Latinskej Ameriky. 

Početnú knižnicu vokálnych 
pedagogík roišh•nje nová S~ola 
pre výchovu spevákov od Sig~ 
~·id Prasser-Bitterlichovej. Vy• 
šla vo Viedni a údajne tu au• 
torka uplatňuje svoje bohaté 
skúsenosti. 

Víťazom prvej medzinárodne j 
klavírnej súťaže Gézu Andu v. 
Ziirlchu sa stal Francúz Geor• 
ge s Pludermacher. V súťaži do• 
mínovali ešte klaviristi zo ZSSR 
a Bulharska. , 

Nemecký klavirista ·vnlkeL' 
Banfield hral s úspechoiu v. 
Londýne . a kritiky vysoko hod• 
notia jeho umenie. 

Klaviristický objav posled· 
ných rokov Goeffrey Saba vy• 
stupuje s úspechom na ettl'ÓP• 
skych pódiách. Rachmaninov, 
Skriabin a Stravinskij patria k 
jeho najobľúbenejším skladate· 
rom. 

Leontyne Priceová vytvára ti• 
ttllnú- postavu v -Soltilto- gJ:D• 
mofónovej nahrávke' . Stra nsso• 
vej opery Ariadna na Naxe. 
Jednu z ďalších úloh spieva 
Edita Grúberová. Recenzie sú 
pre obidve spcvát:ky mimot•iad· 
ne pr iaznivé. 

Jose11hine Barstowov.á spieva. 
s mimoriadnym úspechom v no• 
vom naštudovaní Verdiho Aidyj 
v Londýne. Táto inscenácia vý• 
razne zdílrazitnje moitumentál• 
u osť. 

Vdova po Igorovi Stravin~ 
skom Viera Stravinská navští· 
vila pri príležitosti opernéhu 
naštudovania Života prustopaš· 
níka Londýn. Anglická odborná 
tlač to využila k viacerým roz· 
hovorom s menovanou. 

Speváčka Elisabeth Siidet'· 
stromová je stále v pozornosti 
európskej hndobnej k r itiky. 
Najnovšie chváli odborná tlač. 
jej viaceré piesiíové recitál-y a 
jej I. eonóru vo Fideliovi. 

Na koncerte Bazile jského kO· 
morného orchestra ( 26. X, 
1979) zostavenom z diel Clla r· 
lesa Ivesa, odznela medzi iným 
aj skladateľova 4. symfónia pl'e 
viacero orchesiTálnych skupín 
a zbor. Dirigoval ho Jiirg 
Wyttenbaclt, spoluúčinkov al 
Bazilejský komorný zbor. 

Operná tvorba p1'ed tromi 
rokmi zomrelého Benjamina 
Brittr.na sa teší v i!Ol'az väi!se i 
miere zaslúženej pozurnnsti 
svetových operných scén. }Hhu 
najvýznamnejšie opel'Ué dielo, 
prvotina ,.Petm· Grimcs" zaztta· 
menala v krátkom časovom 
rnzpätí niekoľko nových insce
nácií : v Teatro Coló n Bnenos 
Aires, v p1·ažskom Níi l'odnom 
divadle, vo Veľknm divadle v 
Leedse a vo švédskom Gii le· 
borgu. 

Gyiit•gy Lehel dirigoval 8. ok· 
tí1bra t. r. v Budapešti kon cert 
zustuvcný výlu i'! ne 7. d ie! Gyiit.' · 
gya I,igetiho. V mad'arske i pre· 
miél'e odzneli San Francisco 
Pulyphony a Ovojknncert pre 
flautu, hoboj a orchester. 



Za Lubomírom železným 
Rozlúčili sme sa s priateľom, k tor ý 

m al vždy v sebe toľko s1Jy a zaujíma
vosti, nápadov a m údros ti, že sa na n e 
h o nebudf! môcť ľahko zabudnúť. V pre · 
p lne nej o snove českých skladateľov a 
b oha tého českého h udobného ž ivota sa 
v p eiebellu niekoľkých rokov p resa d il 
a na vyše onedlho mu zver ili funk ciu 
predsedu Zvä z u českých skladateľov a 
k oncertn ých umelcov. Povolanľe do 
funkclp, prekva pilo tý ch , k tor í nep o· 
zna li železného dôs ledný boj o hodno
t y H orientáciu už v triede Ka rla Ianeč
k a a Pa vla Boi'kovca, týc h, ktor ! nepo
Stl'ehll, že umelec , ktorý zbier a a v y 
~adrujo všetko ľudské, sa jedného cli'ia 
záko n ite " posunie" clo stredu ú tvaru, kde 
sa má praco'!_af s rozhľadom, ale i p rin
ci piál n e. L. Zelezn ý sa st á va vo Zväze 
s pojovacfm č lánkom medzi skupina m !, 
generačnými vrst vami 1 jednotl ivcami , 
vi d í veci vlastnými očami a sá m sa od
t·ieka všeličoho v prospech vyšše j de
jin nej n utnosti. 

Z húževnatej usilovn os ti sa rodili je
h o diela a to dok onca 1 vtedy, keď sa 
už choroba in tenzívne h lásila . Tu ako
by c h cel jeho ta le n t prehovor iť najúčin
n e jšie, a k oby sll:racovaný čas ž ivota sa 
m a l naplniť bezoz vyšk u. Funkcia pred
sedu Zväzu nebola ľahká p ráve v rokoch 
jeho zodpovednost!, kecľ clifer encova n s; 
skladateľský fron t n achádza l v ňom čas-

to spojenie na jvnútor nejšie. Jeho sk lad 
by prelne nap a dne r y tm us súčasn é!1o 
revolučného pohybu, tSím skôr, že nikdy 

Daniela Kardošová 

O tvorbe národného umelca 
Dezide.ra Kardoša 

Výrazová origin a lita 
o tco vej h u dby sa preja
v u je predovšetkým v d ie
l ach o r ches trálnych , !cele 
m a možnost uplatniť svo 
Ju Invenčnosť, špecific
k ý dram a tizmus i lyriz
mus a fnštrumentačné 
m a jstrovstvu. I ellu hu· 
d obn ä reč, a de kvátna je 
lw pova he je . ty p ici( á. 
:svojou jasnosťou, stl'uč 
ríusťou, fo rmovou cloko · 
nalosťou 1 úprimnosťou. 
I<aždá nota, h lboko pr e 
m yslen á , má svo je Jogic
l<ii _.Ll O ilv.odneni e. ,...__, 

Co mňa ako . klavirist
ku najvia c zaujlma je 
o tuzka ka n tllénovost1 v 
j ella k lav!r n ych sklacl
bácll. Ie známe, že s ú
čusná hudba nept'isudz u
je melodike domin ujúcu 
výrazovú funkciu, ale 
:tl'UV IlUj.l r éÍVllUje jU S ha r
lllÓfliOU, fa rbou, rytmi
kou. Moderné d ielo u
preclnostľl.uje r ých ly 
s pa d , o bch ädza odhaľo
v an ie zbytočných citov, 
dlh ých melódií. Všetlw 
jH viac u preté na r ytmic
kú s tr ánku, l<tora účin
n e podporu je lludobnSí 
tok d iela. Melodika je 
p rirodzenejšia, mene j vy
počítavá v účinku, Into
načne bližšia hovo renej 
reči. Sir okoclychá kan ti
léna r omantick ého typu 
sa nachädza v otcove j 
k lavírnej tvorbe iba v je 
ho Klavírnej suite o p. l. 
Už tu sa však prejavujú 
zna k y jeho budúcej hu· 
clobnej reči a s tavby die
la. Za východiskový bod 
jeho špecificke j lcan tilé· 
ny p ovažujem Notturno 

z 2. klaví r nej suity. Me
lodik'a tu dostáva svo ju 
typickú úsečnú d ikc iu, 
mužn ý, n o m äkký cha
rak ter . Problé mom jeho 
l< antilénovosti sa možno 

mick e j, te mp ovej, n útia · 
autora l v citäcii tém, 
kantilén strieda ť nástr o
je v ot·chestr i , _pr erušo-
vať proces vsúvaním 
scherzandových úse kov, 
menlť clynum.ilw . . . Sen
timen títl nosť a smnoľú iJ y 
pú tos sú c udzie a ut orov
mu vnútornému svll't u. 
O i.J ľulJtl prudkého 1(y tm u, 
nn piltln, ncpo lm ja , varín· 
IJili ty, to všetl<a zanech[l - ·, 
va poča ť l na je ho lwn
tilénovusti. Ta, žu sa sla l · 
výrazným sym ľoni kom, ' 

~._....:t.t:'-l.l.i.Lj.Ull~'l-...W.:.<Ifl= je.._ &~t. ~ • 
orchestrom· mu pomohlo 
vyhnúť su konvenčnému 
arzenálU ldavirnej hry a 
vied lo ho k h fa da n iu n ie -

zaobe raf i v jei1o k illvír
n ych Bagatelúch, vyciJ(I. 
dzél júcich z llullol.múllo 
m a teriálu východoslo· 
ven ských ľudových pies
n í. V tom to prí pac!e vša k 
clo popre d ia vy~lUP LI I ti 
via c nás trojové ma jstrov
s tvo interpr eti! 11 tvor i
vý proces in terpl'etác ie. 
Otá zlw lwntilénovo~ti 
možno húclam naj le pšie 
rozobra ť v jeho Kluv ir 
nom lwncerte, !rtot•ý je 
d ielom už zr elého ma i· 
s tra . Ide tu o lyriku no
vého typu, tzv. ,.mužnú 
lyr iku" vyjadrenú pws
triec!kami hud by 20. s to
ročia. úsečnú dif<cin, 
schopnosť rozospieva{ 
nástroj na čo n a tmenše i 
plor.lle sú špecific lrými 
črtami jeho me lodiky. 
Neochota osta ť na jed· 
nej r ovine, či už fm·eb
nej, ha r mon icke j, dyua · 

čoho nového. Nezvy k lé 
hmaty, zvliÍštne in tei'Vil· 
lové zoskupeni a , pom!l r-
Jle úz!<e !11'i1Cie plochy 
vy tvéÍ t'll jú novú l< Juví r nu 
tB!:l lnil<u. Autul' je a ko-
by z iJ<1vený technicke j 
rutiny 1.1 ·je mu ľahš i e pi-
sni h ucl iJu , ktor ít n ie ie 
ovplyvnenú f ixnou ideou 
ol>vy l\le j prslove j a l<I'O· 
lJacl u. Čl už Baga ľe ly 
a lebo Kluvím y Jw nce rt· 
- s ú Jen logickým vy
ústen ím autor ových snéH1 
o nový .s lovenský, výraz-
ne niíroclný kbmpozično-' 
k l t~ vírny štýl , hl boko za
ko tvený nie len v me lo-
d il<e a r ytmik e národne-
ho prejavu, uJe n a jmä v 
ponore do hlbky rudové-
ho mater iálu, v ktorom 
sa juv! pr iamo c l1orakter 
n árodného. V tom tkvie 
jeho originalita. S rad os-
ťou budem clo pjiía f svoj 
repe l' toál' o jeho ďalšie 
n ové k la"v!rne diela . 

Meno Zuzany ANZ'OŠKOVE/ je už po 
mnohé roky zndme najmä rozh/asov,l}m 
pos/uchút!om a spomedzi nich najmä 
priaznivcom operného ždnru. Redaktor· 
sky a často at autorsky vykonala kus 
cenneJ prdce v prospec/z š!renia kva/íl 
vokálne; hudby a iej interpretácie. V 
rozhlasovom vysielani sa však jej meno 
obtcwu;e (hoci sporadicky 1 a; v r ovine 
i11terpretačnej, v nahrávkach diel z prec.i
klasickľ!lzo o/xlo/Jia, piesni romantikov i 
slovenských skladateľov a nemalú časf 
svoJho talentu venovala a; prednesu lu· 
dove1 piesne. Moino i weto znamenalo 
pre mnohých z pot:etnélzo publika, k toré 
sl JU prišlo vypočuť do Mi rbachovho pa
läca 12 septembra t. r. v rámci koncert
ného cyklu Nedeľné dopoludnia v qal é· 
r U, ktor!Í p ripravuje M DKO a Galér ia 
hl11n11tsho mesta SS ll Bratislavy /, Anto~·
kol!e / vystúpenie nielen pri jemnfí záži 
tok . ale clo istej m!Rrl.i ai prekvapenie. 
An/o.~kove; soprán požehna/a príroda 
veľkosťou (ie to jeden z n.afmocnejs!cll 
materiálov, aký môžeme u nás počuť J, 
prieóojnosťou t f arebnou príťažllvostou. 

Skocla, že sa Antoškove; operné amb!· 
cie nemohli realizoval. IJlhšie odmlC.'a· 
nie sa vsak, myslím, Zuzana Antoško· 
vá-interpretka využila na užitot:nú prá
cu: na " skrotenie" svojho hlasu, na pro
fesionalizácw ei>le stdle sviežeho ·a per
spektívne/zo nástroja. felw tón získaľ na 
kráse, mäkkosti, vibrllčne; lem/zos/i i 
ohybnosti, tento násl r of ;e akosi zruč· 
nejšl vo voľbe farieb i dyna/Jl!Ckl}clz 
od liel'iov. Netreba azda zdôrazňovať, že 
toto vi>etko poslúžilo l!lb~iemu pr ieni
ku do nálad, tnterpretovcmých piesni i 
presueäčivos-u podania. Takto sme no
utí, i nú Zuwn.u ..Anloškovú spoznali na;. 
mä v prv.e; časti jej rozsahom nevelkéht.· 
programu,-.1; piesiiach· A. ScarlatWw, B. 
Marcella a G. IJ. Perg olesiho 1 ;e; Gluck 
a Händel ' stáli trochu v ich tieni/. De
mon!itrouala poznanie, ie spev , ak sa 
opiera o istoty, musi b.ttt' a/ radosťou . 
Antoskove; oporou /)()la aJ klaviristkll 
Taliana Frw1ovt1, k101't1 si do programu 
komnrn~ho mcitin~ wradilo 11el'ké Mu· 
sorgskélto pldlno 01Jrt1zk'!! z vý.9tavy. 

ZUZANA MARCZELLOVA 

nestrácalil' z élo li.ľai:lu spoje níe s uéľa• 
!osťou rozhoduj úcou - víťazstvom ro
botnfckej triedy. Tu l pra men ila jeho 
umelecké vyzn a nie a s ldadatelský pro· 
gram. Skladate?ská prfprava, služba s o
cialistickej spoločnosti a p ráca vstúpili 
do jeho ve domia ta kmer spoločne. Je dno 
sa u platiíova lo cez druhé, jedno dovofo
valo druhé mu vidiet drámu z rodu no" 
vej spoločnosti a o nej spievať. 

Nie je v tvorbe ponechaný sám n a 
seba. Ide a c!tl s epoch ou, ner ušený 
ni jal<ými vonkajš!ml vpl yvmi, k toré s la
bých tvorcov vykoľa j ujú a pr o blema ti· 
zujú [p iesne a z bor y ). Svo ju tvor bu 
preh lbuje nezl:'ivisle na buržoáznych 
umel ecl<~• ch vplyvoch a este t iktich, vy
kttzujúc réld zlJOcf ných tende ncií s via ce
r ými súčasným i českými skladateľmi 
[Konce rt pr e h us le a o rc hester, Koncert 
p r e f lau tu , sltič i ky a klavír ). Vie klad
ne posú diť vz ťah poslucháča a tvorcu 
a udrž! ho v rozumnej polohe (Dycho· 
vú kvi nteto ). Ľudia c hápu a p režíva i ú 
jeho s k ladby, rozflšu jú' v n ich súčas
ný obsah a súčasné polit ikum. Obopín él' 
ich súčasnost , nemyslená neutráln e a 
na clnárodne , a le priam socialisticky. 

Kra jn l modernisti to nepochopili, clá· 
valí prednost s lcromnc j o dp ozorovanej 
tec hnickej výstr ednosti. pre kt orú vedia 
obetova ť 1 s tratu v lastnej osobn osti. 
Lu bomlr Železný na týc hto oponen tov 
neda l, veril svo je j umelecke j pr.a vde, 
ceste a vyzn aniu. To ho zbližoval o s n a· 
mi - to n as robilo priateľmi. 

ZDENKO NOVACEK 

Zo života zss 
Pri pr!leži.tosti o tvorenia Domu u me· 

n ia v Piešťanoch 14. decembra t. r. bu
de str etnutie českých a slQvenskýc h kri· 
tikov. Prltom ní hostia sl jednak prezr ú 
nový o bjek t , zúčastnia sa na slávnos ti 
o tvorenia, a le h lavnou nápli'íou ich schô
d ze má byť od pos luch novýc h skladi"eb 
z tvorivých dielni českých a slovensk5íc11 
:;kladatefov. 

V. týzdeii nove j sloven s l<e j hud obnflj 
tvorby [ 11!.- 2:~ . fe i.H'U!Í I.'il 1980) m á u ž 
svoju llt'ltl natnl·giclní podobu. Novinlw 
slovcnsi<H j IVOI'ily odznejú na t ro c h o r 
cl lr.s tríl lnyCII l<o ncor toc h [Sľ, SOČR a 
SKO ). oknlm to ll~J IJucl(l clV<i komor né 
lw ncc rty , pr edstavenie muz ikáln Ohni· 
v1í k v s pevoh r e Novej scény [au tor T. 

. Šflbn -M<~ rti ns ký ). Iw nccrl p re d e t! a mfít
clež a v Trnave sa usfwtočn í koncert 
populárnej hudby. Súčasťo u Týžcl iía bu
dr. n lemímc zasad nu ti e , obs1:1hovo znme
rané na b il ttnc iu 35 rolwv s lovens ké ho 

' 1i udobneno živô1a. - - --- ----

Stre tnutie múz - pod tým to názvo m 
b ude v novembri u·i. d n 1hý cy ld u:< ma 
li n tí Zvlizu s love nských sk!ncla teľov a 
Zviizu slovens kých dl' il ll l fl t ických umel 
cov. Styri n ecle lné konce rty spo jP.né s 
poP.ziou precl s tovia mlllclýc h in ter pretov 
a rec itátorov. V nove m bri to bud ú t í to 
člen ovi. o Kr uhu m luclých fmncer tnýr•!1 
umelcov: Ruj mu nd J<Hlwnl, Tibo r R<íc z, 
Vladis la v Zúpraž ný, Anto n Visku p, Ľp · 
dovít Kanl:n, Tulléln<t Lemkovä, Dušél)l Ja t·· 
jnbek, E le nu Holi čková fi Vilma Li c bne
rovéÍ . Z rncillllnl·ov doqln i a p •·rH:! I'H m: P'-'! 
ter 13zrl(lch , Eva Žili nekovú, Ján Venéni 
H Anna Sýlwrová. Zviiz s love nských sld d
cl nteľoy by rá cl oboh atil spo l očné Iw rloh
no-poe ti c:l<é mati né premiérami s loven
ských diel m lad ýc h sklmi UtP.ľov , pre to 
S !l po tie to dni obroc!H n o ni ch s vý-

~ zvou , aby pre svo jich generačných 
vrstovnikov-intet•pretov nap isa l i diel a, 
k toré by moh li mHť p1·vé uvedenie p ľá 
ve na pôde Mlr bar:l1ovho puláca . kde sa 
c yklus uskutočfíuje. 

Ol<tóber - mesiac úc ty k starším : do 
t ejto celosluvensl<ej akc ie sa za pojil 
Jw nl<rétnymi čl n mi aj ZvUz s loven ských 
si< I Hcl a te ľov dvo ma lwncertam i, k toré v 
rámci bl'igfiC\nickej aktivity uskutočnili 
m lad! s lovensk! umelci a m uzikol6go
v ia v Klube sl<la dnteľov SHF a v Do 
move sldacla terov v Doln ej Krupej. 

ú:; t r e clný výbor ZSS, l<to t·ý sa zišiel 
24. sep tembra t. r ., si - olu·e m iného 
programu uctil ju iJilan tov - čl enov 

~ · 

Miloslav KABELÁČ 
(1. VIli. 1908 · 17. IX. 1979) 
Ľudia zomierajú skôr ako ich dielo. 

Ešte skôL' n ež stačia vyjadriť p oslednú 
myšlienku. Men o hudobného sk!ad a tera 
zasl. umelca pro f. Miloslava Kabeláča. 
u ž d ávno dobre pozna jú milovníci sú• 
časnej hudby v kra jinách, kde reprezmv 
tovalo našu hudbu. 

O n ázor och na vlastnú tvorivú prácu 
l o jeho vzťAhu k h udbe sme ch ce li 
so skladateľom hovoriť pri prileZitosti 
je ho vla iia ·jšlch sedemdesi atin, nik to 
však n etušil, že ostane Iba pri záme• 
re . .. 

Kabeláčov vplyv n a vývo j hudby nie.• 
len česke j a s lovenske j, ale i jeho vý• 
znam v súčasn ej svetovej h udbe bol zre j,< 
mý a budúcnosť tento f a k t iste potvrdí, 
Jeho hudbu p rljfmali n a mn ohých sveto,• 
vých fó rach. 

Pracoval v tichu svojho útul n ého by~ 
tu v Prahe na Vin ohradoch, kempom>" 
val i napriek svojmu nie n a jlepšiemu· 
zdraviu. Bol však trp ezlivý, láskavý, dis 
k u tu júci t polemizujúci. Nevzrušovaicľ 
ho, že záujem o jeho hudbu nie je vždy, 
adekvá tny h od no te jeho cll'ela. Pr i let• 
mom pohľade na uzavretý · skladateľský 
odk a z zasl. umelca p rof. Miloslava Ka• 
beláča zi sťujeme pre clpol<lacly k tOlllit; 
aby die lo pretrvalo svojho t vorcq. Jeho 
tvorba , v n a i]e pšom z mysle sh!JV'a ·m d• 
de 1'111l, nikdy nepo cll lehala sn obskej mó d• 
n osti ·č i tendenčnému obmedzeniu: Ka• 
he láč si s volini! OJHlsm i UlClloval vla stl)íť 
tvorivú osobitosť l vo c hvíľach, k e cl v 
osta tní v s nahe rýchlo objavovať nové 
iba s tráca l!. 

Miloslav I<abeláč tvor il v súčasne j r.es• 
k ej hudbe jeden z ce lkom pochóp i.tr. ľ
ných vrcho lov. T. G. HEJZLAR 

KONKURZ 
Riadileľstvo Divadla Joze f a Gregora 

Tajovského v Ba nskej Bystr ic i vyp isuje 
k o n k u r z do operné h o orchestra na 
miesta: 

kon certný ma jste t· l. huslí, 
.z,ástupca k onr.el'tné h o ma js tra I . llnslí, 
vedúci ll. hus lf, 
I. a II. husle , tutli, 
viola, tutti, 
violončelo, tutti, 
l. t r ftbka, 
IV. lesný t•oh , 
tim pani , 
bicie. 

Požadova né vzde lan ie: VŠ·MU., k onzer · 
~11al.árJum-alabo....pr.i.Jnru:aulá...p[Sll Záu je.l.l}.: 

c i nech sa prihlásia do 15. novembra 
1979 na adresu : 

Diva dlo Jozefa Gt·egora Tajovsk ého, 
Ba nsk á Bystrica, PSČ 974 73. Dá tum kon· 
k urzu záujemcom oz ná mime dodatočne. 
Pr ijatým uchádzačom poskytneme inter · 
nátne uby tova nie s pet•spek tívou získa· 
nia rodinné ho bytu. 

ZSS: n íii'Ocl ll ého u melca LHd l.sl a va S lo• 
v(tka , zaslúž ilého ume lca dr. Gus tá va 
Péip pa a k léiVi l' is tl<u Helenu Gáfforovú. 
Predseda ZSS n[II'Oclný umelec prof. Eu· 
gen Suchoii ocl ovzclal ju bilan tom po
zd ra vné listy a osolme i m poďakoval 
z u ic h JH'flcu v pr ospech nagei h udo b
n ej lmltúr y. 

V diioch 4.-6. decembra t. r . s a 
usku točni v Prahe s e mi ná r marxist!C· 
k ých muzlkológov soc ialistických kra · 
jín, na k to l'om Sél zúčastnia a j de le · 
g éi li Zväzu sloven ských skladäte l ov. Se
m inár nadväzu je na trél dfciu, ktorej zá 
k lady bo li položené v Prahe v roku 1963: 
Témou toh t o 1:očného seminár a sú zá
kla dné metodo logické otazky m a r xisttc 
l<e! hislo l· iograf!e. Na seminári sa zú
čas.tnin cle l ťJgL'Icie vše tk ých e u r6ps k yl'l1 
sociali::; ti.ckých f<ra jín 11 zástupcovia J<u." 
by, Mongolska a Vie tnamu. 

... 
Zvíkovské Poclhr aclle bolo v cl ii oc h 

26. 9. - 28. 9. de jiskom celoštt:ílnello 
seminára o ~ábavn e j h ucllJe. Za Zväz 
siovenských skli:Hlil terov vystúpili nä 
ftom s r e fe rMmi l. 13lizli l<, l. Wasse r
l.Jerger, j. Siváček n P. 13t• h l ovič . 
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8 rnenská česká opera sa zap!sa la ilo 
dej!n operného umonia na Sloven
sku svojim zájazdom do Bratislavy 

koncom marca a začiatkom aprfla 1902. 
ľento prielmpnfcky eln umeleck ého ve
dúceho brnenského súboru Františka Ln
cinu nebol doterAz ešte dostatočne zhocl· 
nolený. Brnenská o pej'a uvádzal a na zá
Jazde do Bratislavy a potom ďalej do 
Budapešti a nA Balkán [Split, Sarajevo) 
Smetanovu Predanú nevestu , Libušu, Da
Uhora, Dve vdovy a Hubičku, Dvoi'áko
vu operu Cert a Káča, Kovafovicovýc h 
Psohlavcov, okrem toho čajkovského Pi
kovú dám u, Bizetovu Carmen a Gold· 
m arkovu Kráľovnu zo Sáby. 

Je samozrejmé, Y:e zájazd b l.'nenslw! 
~es kej opery do Bra lislav y vyvolal ve ľ
l<ý záujem medzi nát•odne sa obrodzujú
cim slovenským obyvateľstvom z okol ia 
Bra tisla vy. Najmi! úvodné predstaven ie 
P redanej nevesty b olo k tomuto úče lu 
vhodne volené. 

O veľkom úspechu brnenskej opery v 
Bratislave s!l na východnom Slovensku 

môže mať mene j ako 40 spevákov a .prá
ve taký ve!ltý o rchester, a 80-členná 
dobrá spoločnosť na niekoľkotýždfwvom 
zájazde pri sústavnom cestovaní, uby
tovaní atd. spotrebuje viac stotisíc ko· 
rún. 

Ako môže kryť tieto obrovské výdav
ky z pľljmov na :~:lljazde, keď aj v ta· 
l< ých Kosiciach, v nn j vy~pele jšom , nn j
inteli.gentnejšom a v podporovaní d i
vadla a umenia najobetavejšom tlfe :>le 
Horného Uhorska nedosiah ne podľa na· 
š lch informáci! prí jem zo štyroch pred
stavení ani v najlepsom prípade 4000 
korún . Medzitým treba poznamenať, že 
ani s takou sumou neRmÍl počítať, lebo 
čocllov v Koši c iuch stihne veľké sk la· 
man ie. 

Apriori je teda vylúčené, že by oper
né preds ta venie moh li počftať na vý
znamnejsí príjem. re teclu jasné, ak spo
lo <~nosť je na um elecke j IÍ rovn i, že ju 
s t ihne nll zá jazdP. škaredí• hmotn~ ne
úspecl1. 

)ej neúnavne sa opakujúce podu jatia 

Neuskutočnený zájazd 
brnenskej opery 
do Košíc I,oku 1903 
dozvedeli až po veľkom ohlase jej ume
leckébo vystúpenia v Budap ešti. Toto 
podnietilo riaditeľn koš ickej di vade lneJ 
spo ločnosti János lt Ko mjálhyllo po:r.vať 
'brnenskú českú ope l'll n a päť JH"edsta
veni do Košfc koncom apr fl a a 7.;ač la t
kom mája HJ03. Brne ns ká opera totiž 
v te j dobe plánoval i! a a j uskutočnila 
l':äjazd do Ru muns ka. l <Jj c es ta pravde
podobne malll viesť cez Kosice a Misl<O- ' 
.vec a tak v obidvoch mestách by sa bo· 
ta mohla nakráll<o zastaviť. Všeobecné 
uznanie jej umelecke j úrovne v umelec
k ých kruhoch vteda jšieho Uhorska však 
nestačilo na t o, aby kultúrno-politickí či· 
nitelia vládnúcej maďarskej buríoázie v 
Kosiciach neboli videli v pripravovanom 
zájazde českej opery do Koš!c pol!tickú 
zľlležitosť a v dôsledku "ollrozenie ma
ďarských národných záujmov" v Koši
ciach. 
Hiadileľ j, Komjáthy navrhol clivadtll

n e nl u výboru mes ta Košíc, ze pozve na 
2/J.-30. aprila a 2.- ::l. mája 190::! na 
päť preds taven! bmenskú českú op eru 
clo Koslc. Divade lný výbor mesta Ko 
š íc na svojom zas udnuti 9. aprí la 1903 
l(o llljúthyho M1Vrh SCI IVíi li l. Kec! :;a vsak 
sprl\vy u pltm ovunom príchode českt::j 

ope l.'l1ej S[Ju!oi:no sti do Košíc d'">sl<tli tlu 
.ve rej nosti, vo vJitcln úcic h rnad'arskýc h 
I.Jurzoúznych krul1oc h v Kosiciac h do~lo 
k ve! kómu pobureni Ll. V lw sic ke j ma
cflll's kej buržoáznej Uači k rilizovnll J, 
1-\omjátbyhu, ze :~:v ýsenim vstupného na 
prctlstuveme ceske j opery o 33 pe r c . 
cllce kl'yt dertcil s vo je j s poločnosti v 
u pl ynu le j ~ezóne . Divadeln y výbor kri
.1tzu vali, že pri svo jom rozhod nutí vy
cluidzal z fr<l zy, )m umenie je medztna
roclné a že če:;ld spt~V[Ici nemôžu oh ro
Ziť maďarské Mu·od né ztíutmy v Ko š i· 
ciach. (A csnh el< KIJsslín. J:'e lsómagyar
ország Hl. IV. 1903.) V uvedene J k1' ili· 
ke s a doslo vne písa lo: .,Ztq azd českej 
o pery do Uhorsku vseobec n e a speciálne 
jHj vystúpenie v Kosic iach !Jola ko nc i
.iJo vané v Zllameni s lovans ke j národnost
n ej pr upaganLiy. !:iu vsetkou s i lou musí
me Leda prekr~ c.iť in vii:r.itl slovans l\e j k Ltl· 
tlii' Y a slovéln~l, úlw Ullle nia , kttH'á plá nu
vite posúva h(l ľl t:C n ý ciel: svo jho vojno
vélw ťaženiu a z po l\ ru jni.í lll'ilu i ~.:u hor
nou tw rsl\éll·u S luve ns ku, až po Koin ce. 
Nikúy sm e n eholdovali prehnané rnu so· 
:vmls ti ckému núzorn, ktory v každom 
cudzom polluslins lw m vystúpe ní vidi ťn z
kú ná t·od nú k rivdu ll l<tot"ý s a obúva 
o III IHlarsko~ť s iln 9ch vidieckych kultúr
n ych s tr edísk pre n i ekoľko sen tim entál· 
n ych Sc llum<m no výc h pies ni pred náš a
nýcll n e meckými spev<í čkami. Vždy s me 
sa zaoberali nasto lenými väčšínri-men· 
iií mi obavami s ilJHJ t r a et s tudio, ba aj 
t e raz s me ochotní uznať ic h n eopráv
Jr enosť, keby bola reč o pohos tinskom 
v ystúpen í le n jeclno llivých českých umfll
cov. Ale s nujväči; ím pobúr ením musi
me protestovať proll masovému vys tú
peniu kočovných českých spevákov a 
muzilw n tov, klot•ýc h umeleck~ cieľ je 
ll<Jnajvýš poch ybn ý. 

Co hradujú české spo l očnosti na Hor 
nom Uhors ku? Vl.ns ln e do s tu:čieb ll:\l:é lio 
p oslnnia sn cl ala a7. k mím sa túl.ajúca 
s poločnosť, ze s t akou neuhasínajúcou 
horlivosťou chodi po mes tác h Uhor s.ka 
u kvôli niekofkým stovkám obecenstva 
u víidza Sm etanovu Predanú neves tu (v 
maďarskom originá li s a u vádza ,.Eiadott 
m enn yors zág" - ,.Preda n é n ebo" ), Dvo
l'ákove opery a početné české diela viac
mene j pochybnej hodnoty? 

Tá to otázka sa nlím not!ska do úst 
p r iam sama od seba. Povedzme, že oh lá 
sen rí spoločnosť stoj[ na umetecl<e j úrov
n i, že jej jednotliv! č lenovia sú · sp evák
mi veľk ej kvality, l.e má výborný zbor, 
že orch ester ' je bezc h ybný, reper toár 
p estrý atď., slovom pripusťme vš etko, 
a le a ko je s chopná vymámiť z n epatr né · 
ho obecens tva ma lých a chudobných 
miest hor ihflnú stHn u, k torá je bezpod 
mienečne pot re iJIHí na je j vydrž ia va nie? 
Keď spoloC.nosť je n u niečo súca, n e -

vš ak dokazujú, že sa n e vyd t•žiava z vla:;t
ne j sily a že nie hmotné ciele ju st r
hávajú no tieto zájozcty pi'Oblemll tickej 
hodnoty. Nie j ~! éJnl ta k ť llžké strhnúť 
závo j z týchlo podu jat!. Lebo s ú totlz 
v kru lwch nlírudným i boj mi zoce lenýc iJ 
Cechov šted rí llltlC~J ntl s i a nHtJú aj ná
J'.(Jcl!lé zák ladin y - - v pl'r;IJy lucnom rnno:~
slve. - Alt~ nie 1111 lu , ctbv I'OZIIIIHJZ.o· 
va\i umelf!CI<ý pr) žU.ok Cli ti Z!Cil nii•·oclo vl 
An'i zďa l e ka nie. Každ ý zcl t~nl i vo obe to
vaný a strácnn ý <"~~Jsk ý h a lier je poli· 
tickou a národnou investíciou, kt o rá bo 
hato prinesie o voc ie. Po ciTa ich pr okti c
k ých výpoč tov ich poslaním je hmo tne 
alebo du chovne podporiť svo jich pokrv
ných a príbuzn ých v n<lJ'OCle a jazyk u 
a získať slovenský ľud p1·e česl<o- pun · 
slavistickú prop11gandu. V;Jď preli o<t· 
šimi očami buduje na vysokom s tupni 
hospodárskej a duchovnej vyspelosti s to
jaci česk ý ľud sieť pr1e m yseln\•ch pod
n :kov, pei1ažných ústavov meclz·i Sloviik
mi n a Hoľnom Líll orsku a zásobuje tch 
t lacivami, knihami , d ivadelnými p red
:stavenia mi , spolk a nt i, l1ru istvll mi, ktor e 
Z ČeSI\ýCh pei\azf Sél (ll k l'OZHlllOŽU jú akO 
burin!l pri ceslilcl!. 1\u l túmu akciu du 
v ril ujú oporné pre<ls tuveni ťl v príbuzne j 
ľ.u čir ktoré. podľu JlilllSiavistických novín 
si(velo d emonštrujú povahu potláčaného 
homouhot'Si\ého s lovanstva a j na po li 
in((~rpre tačného umenia - lebo vHidnú
ce Uho rs ko uie je schopné vytvoriť tu · 
ké umeleck é podujatiu. Panslavistická 
lltt č sil, samozr ejme, oz9va cllv<í lou na 
úspechy kt-á5nej liter a túry, zdanlivú p re
vaha vo ve ľkom nafu kuje slo~,renské s e
bavedonu e a sn;i <ť ani ne tr eba pri pomí
nať, že pans1Hvis tlck,1 tlač a ž clo dna 
vyu zlva túto skutočnosť v krulloGIJ tJ O· 
korných a ver lar;ic !J s lovensl\ýc lr čita
teľov pro ti Maliarom . Ko ľko trúľulo:; ti 
a s e badôvery nH<~erp(J s lovenskú tlač a 
pansl aVlsti c k~ hnutie z českých o per 
n ých predstilvBní v Koš iciach! N<Jše dob · 
ré kosické obecens tvo vš ak nevedome b y 
:i:ivilo pansl avistick é hnu tie ! 

Ale i keď predpoklu<liíme druhý pri
pud, ze českíi spoločnosť je tuka sla bá, 
7-e :r. ma lé ho pr!jmu na Z<~jazde lwdR ve
ll w ( vyžiť, tým rnone j má opr[JvmmitJ 
po hos ltns l<y vystúpiť v Košic iHch. Lebo 
nHviclíme potrebu, Aby . v Koš iciach vy
stupova la siHbtt čfJSká spol očnosť vo ve
domí ist é ho kra<.;hu. Slabú spoločnost 
ne po trebu je me ! 

Všell; o to to, pravda, nie preto p r i
p omín am, že by sme s a obáva li pans la
vis ticke i propagandy medzi početne sla 
bými Slov[tk mi v Košiclacll . Je ttnak ne
chceme poskytova'( mat,<:J riál všeobecne j 
pansl.avisticl<ej propag ande, na druhe! 
s trane všok chceme Vrll'OVflť clivadelnél!o 
riu diteľn pred is tým ne úspechom. 

Dôverujeme totiž košickému mada r
skému a n e m eck ému obecens tvu, že 
predstavenia nebudú , h oc i n everíme, že 
po interpelácii Sa mu Fčnyesa v m est
skom zastupiteľstve a po jeho odvolani 
na m in is terstvo vnú tra češi budú môcť 
vys túpiť. Lebo kvôli galérie navštevujú
c im pt·edmestským s lovenským občanom 
János Kom játhy n e ris ku je viac tis!c ko· 
rún." 

Iniciátorom celého pohonu p roti čes
k e j opernej spoločnost! v Ko šiciach bol 
totiž košický maďarský advok á t, verej
n ý činitel a s pisovatet dr. Somu Fényes, 
k torý proti r ozhodnutiu divadelného vý
boru mesta Košíc z 9. ap ríl a 1903 poda l 
interpeláciu v zas tupileTst ve mesta Ko
šic a odvolanie nH lmdnpeš liH ns k<~ Mi· 
nisterstvo vnútrH. Svoje od vulanie d r . 
Fényes odôvodiioval po l:ušt:mún § 21 rJJ .. 
vade lného š ta tútu mesta Koš íc, v zmysle 
ktorého sa v košickom d ivadle n esmú 
konať p r eds ta ve nia zah rani čných spoloč· 
nosti. [Cseh opera a kassa i sz ínházbnn . 
Fe lsl:ív!dék 19. IV. 1903. ) Dr. Fényes vo 
svojom od vó la n! medzi iným p!š e : 

n •• • to to r ozhodnu tie je pohuru júcr 
pre naše niÍJ'od né clt enie. Tá to č eská 
n árod ná spoločnosť na svojr~ i ceste ri u 
Moslwy ako sym bol súdržnos ti vštHkých 

Slovanov navštevuje všade slovanský Tud 
a na tejto ceste zuvita a j k nám de
monštrovať, že Aj Horné Uhors ko figu
ruje na slovanských mnpách ako slovan 
ské územie a tak vystt1penirJ česlmj nf.s .. 
rodnej spol očnosti nn scéne hli!vnéll o 
m estu Horné ho Ulrors kH má charakter 
priamo protinárodneJ d emoni;trúcie. -
Uplynulo už 25 r o lwv, ked' Košice šta· 
tutá rne vyriekli na večné časy, že ich 
divadlo je len llliHla rs l<:é d ivad lo a že v 
iiom nemožno uspot•iadať cudzoiazyčné 
preds tavenie. A vlecly nespokojné živly 
pekne priľntl l l k macTat"skej kultín·e. A 
no tomto rečovo zmiešanom území mô· 
žr.m e vo vlastener.l<ýGll o bavách myslieť 
aj na to, že so nújd u aj ta kt, v ktorých 
sa pri počúvanl cudzieho predstavenia 
môže prebudiť pocil, že a j oni sú cudzl
mi v tele toh to ná1'0dél... Vystúpenie 
spoločnosti slúi\iace 1 slovanske j propa
gande v zmiešanom slovenskom kra ji 
j!l aspoľi ne múdre, v nijakom prípa<.le 
nie vhod né a p rtJ obči anstvo maďarské
ho cítenia pob u ru jú ce." ( Cseh opera tär
su.lat Kasstin. Felsiirrwgyat·m·szág 16. IV. 
1903.) 

Nevieme ako bolo vylluvené odvolanie 
dr. S. Fén yesa nn budape~liansl<am Ml· 
n ister stve vnútra. Pt'llvd e podobne priaz
ni vo, teda proti pripravovanému zá jaz
du česke j brn e nskej opery do Košíc. To
t o rozltodnu ti.e vg;l!( uz nebolo potreb
né. Pod t lakom 1\oi;ic:ke j matfarskej bur
žoúzntJj tlace di vadelný výbor mesta Ko
š íc 20. ap·r ílu 1903 zrušil s voje roz
hod nutie o pozvan[ brnmrsl<e j opery do 
Košic. [Fets6v idúl< 21J. IV. 1903, Fe.lso
rnagyarol's 2ilg 22. l V. HJ03.) To to odvo
ltmir~ nmnohol uz ovplyvniť ani list ria· 
d i teľa lli vacl e lue j spu lo Cnosli f, KomjÍI· 
th yho , ktot•ý Jedin ý su ve1·ejne posta vil 
pr oti ú tokom d r . Fé n yesa a košic;kej tl <~ 
če pro ti bme nskej ope1·e. V tomt o svo
jom ll~lc [Cseh opcs·a túrsulat Kasslln. 
F'el so nw gvarur s zúg 20. lV. 19031 o. !. 
píše: 

,.V:'-d y sum bul ctiteľom Tvojic h [pozn. 
uu tor11: l is t 1101 adresovaný dr. S. Fé
nyosov i) veľk yeil s<: hup ností, vedel som, 
?:e vieš p1 ·iniesť ľud ! do takej ná la cly, 
clo akej sn Tebe púf:i. Ničotnosti vieš po
staviť d o sve tlit ve ľke t d ôlezltosti, -
11 le (;o si teraz .urobí! , to p t·esahuje 
lwždý dotera js! úspech, ktor ý si vo svo
jej fantázii doslailol. - Poda rilo sa TI 
lu, J.e Ti vi ac fucl! uverilo, Ze sa tu sle
duje poškodenie mHcrar~tva, že kecf u 
ná s láto spoločnnsť polwstlnsky vystú
pi, že v bla te bude po~ liapunt.i národná 
česť a že na koš ický ITIDStský dom vztý· 
čia českú alebo nf)Viem al<fl zástavu. -
Avšak, milý priateľ, zásadne si sa mý
li l. Tflo chudo bní umeleckí kolegovia 
nB robia n ijakú politiku, jedine politiku 
poc tivého umenia , - s pievajú v ope
l'lích tak, ako väčš ina operných spevá· 
kov, že ich textu ve ľmi mlí lo rozumieš, 
- il hnt jCt Otell ;t, GFII'rne n, Pikovú cHírnu, 
Sedliacku česť , teda ;: vll.<Sej časti tH· 
ltunske a fra ncúzsl•e ma jstrovské skvos
t y; Ilko aj 7io svojich Silletanovu Pre
da n ú nevestu, ktorá sa llráva na všet
k ých svetových operných scénach; Ty 
dobre vieš, že rasovým a lebo n árodn'ým 
pomerom možno poslúžiť v cudzine nie 
ope1·ami a h lavne n ie operami iných n á
r odov. - Dobre to vedela a tak aj po
chopila ich pohos t ins ké vystúpe nie bu
clapestinnsl<a tlnč - pri prll ežitosti ich 
rninuJorol;ného vystúpenia - keď Ich 
lruclnotllu s o všeobecným uznaním a s 
lá s lwu, !Ja naša operu uzavrela zm luvu 
s ir:h tenoL' is lom Bochničkom, k torý ocl
vled y je jediným zuriranlč ným členom 
o pery, k torý každú rolu spiev<~ po ma 
ďéti'Sky . Dostane ročne plat 6 tisic fo
r intov. Go mys líš , k eby láto spol očnost 
opl ývala n á rodnou su bvenc iou a ces tovl:l
la zu po litikou - bolo by múžne zí.sl<ať 
je j najsilnejš í pi!iet· za O ti.síc forintov 
ro čne? jeden Tvoj stúpenec hovorí: Keď 
je tflto spo l.očnosť dobrá, vtedy je pre 
ľíu täto sunHt, ktorú tu môže zlskať, ma
lä; ta k je jasné, ze ma politické pos lä · 
nie a dostáva česk(! subvenciu. MiH pá
nl! ja viem, že kosická ·spolocnosť bude 
pracovať v Bardejove s deficitom - a 
lH'eds a ta pôjdem , leb o inde nemôžem 
od isť. Aj táto spoločnosť, ktorá hrá vo 
vil čs!ch m está ch s vä<:šimi príjmami -
má medzitým dni, kedy buď nemô:2e 
mať preds tavenie, alebo hrá na takom 
mieste, kde môže vybrať len časť svojl.ch 
výdavkov. Múlo je však viac ako nič. -
VIem, že česk1 a maďarsk! politici nie 
sú s i priate.fmi, a le umenie pozná len 
printefov, p rípadne sútažlé!cicb - ne 
priateľa ni.e. S radosťou sa budem učit 
od umelca, od ktorého sa možno učiť -
a obecens tvo si r ado príde po pôžitok, 
ktor ý mä že zlskať z poctivého umelec
kého snaženia. - Živé s lovo môže byť 
pľostrieclkom na pr opagovanie n iekto
r ých näroclných snáh. Ale žeby medzl
nät·odné a na kton;j koľvek scéne vzde·· 
luného obecens tva s t ille p1:ogr amové 
ope ry mohli byť po vn:l.ované za šít•iteľov 
česk ých a slovans kých myš lienok - ľy 
tomu n everlš a za ne t1 ll10 sa b udeš ha n 
bit za terajšiu svoju lacnú politiku .. . 
Keď sa pr ed Čecllm i o bávaš o svojn 
maclars l<os t , dávno by s i bo l vynašiel. 
čo t reba robiť. Pozri sa. z:e v každom 
chrlímovom a d ivndelnom orchestri je 
devHť desat!n Cf!c lwv , v každej vojen
s ke j a mestske j knp<~ l e v Uhorsku. Pre · . 
č o Sfl n edožaduje te v s viilo m me ne ma· 
cľarstva, a by sa zakl tHi a l i o rchestriílmJ 
š koly : z veľa chu dp hných cl et l a s ir ô t 
by mohli byť mada rsk í muzikanti. Na · 
miesto Ameriky daj te Im poctlv~ c hl1eb 
dom a . aby počas pi'P. dstaven f Kuruc<~ 
F'e ju [pozn. a u to r n: Maďa •·ská clr ií ma 
cl r. S. F'é nyesn 1 nezazn1evill z arche>· 
tra t en to ja zyk. Ale !Hl lo treba vytrva-

los( a nie falošn é vzplatnutie , treDa 
pt·ácu a nie potlesk tých , čo sa im n e -. 
chce my:>lieť .. . Dat' ll1o si chceš vyhra• 
cl!ť vlastenectvo rlo výlučného vlastníc• 
tv11. My , ni.ckol'l<rl sto madarských heN 
cov " vHčsina Tvojich kolegov-spisovate• 
ľov bezp"(Jdmiel'wcn f) hovor ime: sme ta• 
kými Maďarmi ako sl Ty a ktokotvek 
z tých, ktor1 leteli na Tvoje teatrálne 
n planu lie. Ale ai to vieme, že ozajstnef 
mHdarsk ostl trebn sl Ctžiť nie s pokri• 
kom a upodozrieva nim, ll všetci sa . bu~ 
cleme hanbit, ker7 t·u umelci budú vysta
ven! inzultovaniu." 

K uvedeným stanovi.skám dvoch sku· 
p!n macľat'sket spoločrw~tt v Košic!ai::l'i 
m:trebA komentár·. Predstaviteľ l\aži:le i 
skupiny hovor! jasnou !'ečou o cteToch, 
ktoré sledoval. Samotn ii skutočnosť, ·že 
brnenská českri open1 nflmoh la v Koši• 
c iach r oku 1903 vystúpiť na košickej scé· 
ne, je výr<Jznou obžalobou doby, š oviniz• 
mu maďarskej buržoázie, ktorá napriAla 
s lovens kému ľudu v predmestiach Kosíc 
poznať melódie Sruefl•noVflf Pt·edanej ne·· 
vesty. · 

Snahy umlčať sloVfmskll a českú btľd
bu na východnom Slovens·lw vša k b"oll 
márne. Veď v tom čase už pôsobil v Ko
š iciach česl>ý muziJ(ant Oldi'icb Hr.mr.r· 
ka, odcllowmec prllžského tw nzervató• 
r·ia, zherater východos lovenskej Tudove1 
plesne a p ropagátor českej hudby na. 
východnom Stovr.nslm. A práve jeho 
pričinením poznali SmetŕJIWVll Pred;mú 
nevestu aspoi'l v IW!l CP.r'tll n rn poda ní 
Bflrclejovčania a Prešovčllnia de:;ať ro
kov skôr, ako ju máli poznať Koši?innia 
v podaní brnenskej opery. Nepodarilo ;;a 
nám zistiť. akú úlohu zoht:al O. He
merka pri príprave tohto ~.:á jazdu brnen
s ke j opery clo Košic. Rozhodne však 
mo~no pripts!l( záslutru aj O. Heme rko
VI na tom, že pi'VOll operou. l\torá za
znela v oslobodených 1\osiciHClr J'okn 
1919 [26. TV.) bola prä ve t•olw 1903 
umlčaná Smetanova Predaná nevesta . 

MÄRJA POTEMROVÄ 

[Pozn. reci .: Tento zaujfmavý materiál 
k dejinám brnenskej op ery a k dejinflln 
h udobného života na Slovensku vôbec 
uverejňujeme ako príspevok 1\ 750. vý
s·ni!itt vstupu r<osíc do llistôrir. a k 35. 
vfrročiu oslobodenia ror.sta. Obe výrocta 
st p ripomenú Košit:P. v roi\U 1960. ) 

SZSU spieval 
v Belgicku 

( Dokončenie z 5. str.] 

~klttoi:nou treba zdórazmt najmd 
preto; i e dil"igem Petel' 1-lrad!l 
pracuje so zborom l en nieto vysP. 
llvoch rokov a Ul tol.o pomerne 
A:rdtku obciobie dokázal nielen 
OŠVOjiť Si a cia( "!IUO/i:/' unw1ec
k(t stvánwme zdkladnému reper
toáru SZSU 1 Sucho fi, Moyzes, Cik· 
ker, Ocenťis, Smetana, Jaruii:ek, 
Novák a i, ], ale nacvičiť ai mnot
stvo nových sfc~aťliqb, z kloriídt 
mnuhé odzneli v Belgicku premié· 
rov o. 

ll ž po úvodnom koncerte vo Ver· 
Vlt:!rs reagovala provinčnd valón
ska tlať: na11ledovne: "Všetci čle· 
navia sú am-atéri .a dosiahnutý vý· 
slttclok je veľmi pozor uhodný. Ten· 
to m užs k.ý z!Jo.l' predviedol [JOcl 

titktovkou J!, Peu·a Hradila pl'O
gram z 13 sklad·teb. vybraných 
hiavne :~:o slovenského národnéh.o 
dedičstva, bollélts tvo k torého je 
vseobecne zníime. Boli to cílové 
diela veľkej muzikali.ty, vyjadruiú
ce t•adosti i s úžmti<t n á roda vo 
svojej histórH často utláč·ané!ro. 
Každá skl adba bola hodnotná z 
hľadiska hlasového mat eri;ilu,. 
fondu a nuäns, všetko poda n é s 
vkusom a š týlovo, bez zlallčova· 
nia. Každá piesei'i [viackrát i só· 
l m·o ) svedči o vrúcnosti a in ten· 
zite hudobného napälla , vlastné· 
ho krajinám Východu. Štyr i hla
sové skupiny zboru sa vyznať.uíú 
/:istotou a presnosťou int onär:ie, 
avšak vždy v jedlne~nom s úzvuktt 
hl asov. ú spech. ktorý zozal i na 
tomto prvom koncet•te, je pred
zvesťou zd~iľU tohto turné." [,.Le 
Jou r" z 12. 7. 1979 ] 

Všetky ďalsie k oncerty tv Bae· 
len, Malmédach, flasselte, kúpel · 
nom meste Spa, Namure, Bru:;elt 
- na hlavnom ndmestí v rámel 
osláv 1000. U.ljročia zal ozenia m <?S·· 

ta - a Westencle 1 túto predwesť 
nielen potvrcllli, ale ešte viac . u·· 
mocnili. Platí to predovsetkLínt o 
meste Namur, kde SZSU spieval 1' 

1·&mcž fest ivalu zborového spevú r~ 
kde publi kum, qrupujúce so pre
va~ne z Clenov zúčttstnen.rJclz spe· 
váckych zborov ll zahraničmí('ll l, 
dokázal o svo;im dllzotrva;úcim a(J
lcwzom nc,;Lepšie oceniť i nlen JI'e
tatnií úrove1Y zboru . n·árol'no.~t 1e· 
ho repertoáru a perfektn!í. pre
CÍ7:ny v,rí'kon dirigenta Petr(! 1/ra
tl.ila. 

Popri nespoľll!íclz f a prvor•a
d!}Ch 1 umeleckých tispechoch tre· 
ba, pravda, vysoko vyzdvihnú( at 
spoločenské, ideovo·politické a vý
chovno-vzdelélvacle poslanie zájaz· 
du , kt oré iste ná/du odozvu r1 ka~· 
doäenne; prélcl ul'.! i tel ov - členov 
SZSU. TIBOR SEDLIC.K1 


