
R. SCHUI\1ANN: Sonáta pre k l a
v• r č. J fis mul, op. 11 
Styri 5kladby pre klavlr, op. 32 
MARIAN LAPSANSKY - k lavlr 
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!ltretnu( sa s klt~viruym OldJ

strov:;tvom Mar1ánn Lap:;anské
bo nie Je dnes pre nás nasl as
t Je zvlástnostou, mame ho moz
nost počuť čusto na kóncer t
nych pódiách a čoraz viac sa 
s )eho umenlm stretávame a j 
na gramoplntnlach. V minulom 
roku vydalo Vydava telstvo 
OPUS platiw, na ktorej Marián 
Lap9anský predstavil svoje po
nimanio a lnte•·pretáciu dvoch 
diel Roberta Schumanna. Ne
chcem tu na tomto mieste hoJ 
vorlt o náročnosti lntcrpretá
cf r Schumannovych klaviľnych 
skladieb, treba v~ak prlpome
n út, že Ich hybná s1ln tkvie v 
schopnosti sklndntcla, a teda 
v clalseJ nadvliznostl l Interpre
ta, podeli ť sa s posl ucháčom 
o svoje vnútorné pt·edstavy čl 
citové prúdy. Snahu Interpreta 
je, aby pnam aforistické melo
élické a harmonické úseky vyJ 
tvorlll v konečnom štádiu Je
dlnú vefk(t dynamlcku fot·mu. 
Milt'lána Lap~anského poznáme 
ako vynikajúceho Interpreta ši
rol;ého rozptylu klavírnej ll te
rattlry - Moza•·t, Janáček, \\ e
ber, Ravel, Prokofiev - ale po 
vypocutl tojto nahrávky si mó
Ž!!ttle znova potvrdil, ze ro
mantizmus a azda speclálne 
Schumann má pre tohto k!avl
rl~tu zvlástnu prltažllvosť. Nlo 
je mysllm povorlané nadsade
ne, že Schumnnnova prostota 
a [antazijnost si nachádzajú 
v Lap~anskom ojedinelého 11-
mucnlka. Tlmočniku prlchódza
júccho s respektom, so zdan
livou bojazlivosťou dotykov, 
ktorá sd však po preklenu t! 
"nc~mnlostl.. stáva akoby hu
dobn)·m romúnom. prcbohntým 
1111 v}Taz a farbu, slluác10 a 
utlttlustl. Vypočuť si nnprlklad 
Ánu zo zaznamen,meJ ~onáty 
al!dJo Romuncu zo Styroch ku
sov - to Je &vet Lapsanského 
až básnického ostychu pred 
spolup•·ecltonýrn obsahom, tre
tla časť sonát~· čl Glgue zo Sty
roch kusov sú zasa vásnl vým 
lnvnnčným vlnoblthn. A obidva 
svety vyk••esl uje Lapšanský 
tak presvedčivo, že v momente 
pol'úvanla nás ani nenapadne 
t.rndaf c!tltveJi.;IP.hO Interpreta. 
DlľP.rencovanh~ kuždého tOnu, 
frazy, citlivá pcdnllzúcla, ryt
mické dOslrdnost tt nad tým 
všetkým romantický rozle.l -
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lo c;O momenty, ktl)rýinl nás 
táto nahrávka upúta a cti svoj
ho Interpreta. 
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MlKUL!\S SCH EIDER-TR AV
SKÝ: Z piosilovej tvorby 
MAGDA HAJOSSVOVÁ - sop
rán, PETER OVORSK~ - tenor, 
ORCHESTER S O diriguje PA
VOL BAGI N 
© OPUS Stereo 9112 0782 

Ak sl budeme na budúc! rok 
prlpomlnat 100. výročie naro
denia Mlkulá1.a Schneidra-Tr
navského, Isto pri bilancii je
ho tvorivého odkazu pride 
vhod siahnuť po jeho plesi•o
veJ tvorbe, kto1·[• v li'Osku po 
zmenenom ~a t e vysla na gra · 
moplalni OPU!lu. Najznámejšie 
plesne nestora našej pitlsňovrJ 
tvorby prcsli rukami Zdenka 
Mlkulu, ktorý ich zlnstnunen
toval a oproti pôvodnej tOnlnc 
posunul o moiO terciu vyssle, 
potom nasledovalo stúdium po
pn!dnýml spevák mi Magdalé 
nou Hdj0ssyovou a Petrom 
Dvorským s dirigentom Pavlom 
Bogtnom a orchestrom Sloven
ského národného divadla. A z 
tohto tP.amu sa zrodila nahráv
ka ktorá nepochybne nachá
dtn odozvu u br.žného, ale l 
11.11 o:'ného poslucháča . O obfu
bo P.ôvodnych plesni M. 

Schneldra·Trnavského n1et po
chyb a ole nahodou mnohé z 
n•ch pre svOJU prfstupnosf 
priam tfudoveli. Avsak uvede
n! umelci Im svoj•m maJstrov
~tvom pl'idall na atraktlvnostl. 
Jedndk cltlivym orchcstrúlnym 
spracov11ním, .tie tak Isto l 
vybornou Interpretáciou. Profe
sionálni a naozaj spičkovl u
melci sa dokilzull sklonil k 
prustole plesni, po&kyt!i im tu 
l'OVinll SVO JhO nlOJSiľOVS I Vil, 
ktorou potrebujú Schneiderove 
plesne dýchať. Co sa týka &pe 
váckych prejavov, Dvorský l 
llaj6% yovi\ pristupovall k ntm 
oko k ľudovým skvostom, s 
profes10nlílnym, no čistým ne
vyumelkovaným spósobom. A 
práve SVOJOU čistotou so stáva 
táto na hrávka mi moriadne cen· 
nl! a 11zda te1·az, viac ako kr.
dykorvck prud t}•m, &l JC mo'-
né uvedomil, ak il cenu mtí 
Schneidrova p1es11 0ViJ tvorba 
pre stovensk 11 hudobnú kullll
ru, aká Je prlhuzná tvorbe 
Schubct·tovej. A ak sme :;a 
zmiemli o spevákoch, treba cs
te dodať, ze lloJOssyovt' od 
svojej po'sled ncj gr'amonah•·lív
ky navlé!Ómočl vy•·ďstla vo sfé
ro vyrazu, ktory sa stal nepo
merne tépleJšl, vr(Jcncjsl, po
dobný Dvorskómu priam zo 
~•·dea vytek.ljtíccJ muz1kallte. 
A napokon, za reulizt~clu trebil 

poďakovať dirigentovi Pavlovi 
Baglnovi, pod vedenlm ktoré
ho znie orchester SND obzvlášť 
kvalitne, a k torý vlastne svo
Jou taktovkou udal adekvátny 
výrazový, tempový a náladový 
•·ezultál celej gramofOnovej 
platne. 

VLASTA ADAMCIAKOVÁ 
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FRANZ SCHUBERT: STRI G 
GUARTET I N A MINOR, OP. 29 
STRI NG QUARTET IN E FtAT 
MAJOR, OP. 125 
Sr.oVAK QUARTET 
eJ OPUS Stereo 9111 Oi30 

Kvartelová tvorba Fran1.a 
Schuberta býva často , napriek 
velkej obfúbenosll autora a je
ho diel, popri Mozartovej a 
BeethovenoveJ zabudnutá. Po 
prudkom vývoji náročnosti 
žánru s!áč1kového kvm·teta a 
Beethovena vyzerá Schuberto
va kvartetová tvorba na prvý 
poblad ako opakovanie už 
prek!enutých východisk. Na
priek tomu tešla sa dve kvarte
lá a mol a d mol (Smrt a 
dl P.vča l velkeJ obrube. Táto 
Gblúbenost 1e slce odôvodnená 

pregnantno&tou tychto dtel, ale 
nespravodlivo zattciluje meneJ 
známe kval'lclá. !lchubertova 
kvartctová tvo1·ba pa tľl k 
mimoriadne v~•darcným opusom 
v rámci jeho celoživotnej tvor
by. Vyznačuje so prirodzenos
fon a sponll.innos(ou pt•ejavu. 
si rok} 111 a spevným me losom. 
vybo•·nou faktúrou, dók ladnou 
kompozičnou pr,l cou. Faktom 
Jl', ze nenadväzuje na Bcetho
VfJOom stanoven.:• výsku nároč
nosll , ale troba poznamenať , ze 
nu nnskorého Beethovena, kto 
•·s Jednak ďaleko prekroĽII 
nor my doby a preto oJ prnd
stavoval do :.ebu uzavretý mys
llenkový svet. ulozoný n ucho
vaný prt> ďnlekú bud(Jcnosf. 
mohlo nadviuzať len vefml má-

lo skladaterov. Schubert však 
tiez prln!lša svoJimi kvar teta
mt mnohé dobov6 progreslvnc 
momenty, ktoré ho osvedčujú 
z11 romantika aj v jeho kvarle
toveJ tvorbe. Je to predovšet
kým dramatický pulz diel, t·as
túcl nevtieravý prejav passio
ntlta a širši tektonický pOdo
r ys. Vefká zásluha patri maJ
strovskému sťí boru, ktorým je 
Slovenské kvarteto so svojou 
dúvnou tradlclou a svojimi 
z,,sluhaml o slovenskO ako l 
medzinárodnú hudbu, že nám 
llmol'llo touto platilou dve 
prekrásne kvartetá z tvorby 
Franza Schuber ta. 

JÁN ALBRECHT 
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PRIX DE MUSIQUE FOLKLO
RIQUE DE RADIO BRATI SLAVA 
1978 
r OPUS Stereo 9117 0830 

Táto gramofOnová platua 
predstaVUJe vlťazné sn!mkv 
medzinárodnej súťaze magne
totOnovvch nahrávok hudobné. 
ho tolklOru na jeho IX. ročni
ku, ktorý bol v diíocb 25. IX. 
- l. X. 1978 v Bt·ntislave a 
ztičastnllo sa na iíom 30 roz
hlasových stanic z 12 štátov 
EurOpy. Gra[lcky vkusne pri
pravená a technicky kvalitne 
realizovaná platňa oboznamu
je prostredniclvom 10 sntmok 
o nllplnl a smerovani sútaže 
(z každej kategOrle - l udová 
pleseJ1 v spracovani pre spe
vácke duo alebo trlo s Inštru
mentálnym sprievodom, ludová 
hudba v spracovani pre lnštru
menlll ln li skupinu alebo or
chestec ludových nástro1GV, 

nahrávky autentiCkého toll<ló
ru v Interpr etácii ludov~rh 
mut1kantov na brnkaclch. ude· 
rových o trecich Tttdových na· 
su·o joch - sú tu po tri ukilf· 
ky, ako al záznam. ktornmu 
hota udelenu rend Cs. hudob
ného vydavntetstva OPUS zct 
vynikdJll cu interpretáciu l a o 
prlnose I'OZhiiiSOVYCil slúdiÍ pri 
ui:1vovani, IIChovtlvnnl a spra
covllvanl tol klút•u. 
TrO j JOZyčny sp•·iovodn\• tex t 

stručne lnlormu jc o suCaži. o 
lfnl~lch podu,allach počas sil
taz•~. no o samotných nahrtiv
kac:h, ktoré znelú z platne . o 
lrh tvorro(;h 11 rcHiizátoroth, 
SU ZHU!I'nlCII nť'dOZVIe n ič 

-ier· 

L. CAIX O'HERVELIOS, G. 
FRESCORAI,OI, l.. BOCCHEJU
NI, G. Pli. TELE MANN. G. SAM· 
~IART I l 
JURAJ ALEXANDER - vio lun· 
!:clo, HELENA GAFFOROVA 
k Javil' 
© OPUS Storeu 9111 0744 

Nevychádza volo platni pro
filov mladých sólistov. o kto
t•ých by sa mohlo plsať s tak 
dobrym svedomlm, bez potre
t.y vytknú( určité nedostatky. 
Toto možno povedať o mimo· 
riadne vydarenom recitále ju• 
J'llJa Alexandra s Helenou Gáf· 
forovou. Uz volba skladatofov 
(l keď celkovo pochádzajú z 
ur1:lle1 jednotnej časoveJ plat
formy). dáva pestrý obraz o 
lnlerpretacných kvalitách Jura
la Alexandra a sprevádzato!ky 
Heleny Gáfforove1. V teito na· 
hrávke obdivujeme zovre tosť 
l nterpt·otačnej koncepcie skl ad
by. naplltle pri podávani kantl· 
lén a obWkov tém. ktoré dá• 
vajú úsekom zaullmavosť a kto• 
r é zain ter esujú pozornosť po· 
slucháče. Bohat(• tond techmc
kého arzenálu sa nikdy nestá• 
va prvotným momentom. ale 
len nutným p•·ndpoklndom tn
l t>rpreta. Bohatá skúsenosť v 
oblasti Interpretácie barokovef 
hudby a hudby klasicizmu. kto
rú mal možnos( zlskaf ]ural 
Alexander oko č l en SKO. t 
VI!!Stným stúdiOlll litera lúrv, 
dávali Istotu pri voľbe tempa, 
dynamiky l všetkých ostatných 
Interpretačných prostriedkov. 
ktoré udržal v zdravých me• 
clzlach štýlovosti. Je to plat
fia. ktorá zaiste poteši l velmi 
náročného poslu cháča. 

JAN ALBRECHT 



itaccat~ 
e KONCERTY NA POCEST JUBILAN

TOV: Zv!Iz slovenských skladatdov 
uspoJ•iadnl 12. decembrn m. r. v Zrkadlo
vel sieni Primaciálneho paluca v Brati
slave komorny koncert z tvorby nár. 
umelca DEZIDERA KARDOSA pri pr!le
zilosll Jeho 65. naroden!n. v dramutuJ·
.t:Icky výslfžne zoslnvenom prognnne, 
ktorý bol pt•ff'rezom skludaterovcj komor
n ej tvorby, odzneli lf. klavfrna suitu, 
op. 5 [D. Kardošová - klavfr), Pies
ne o lúske pre soprán a klavfr, op. 2 
[ E. l foličková - spev, R. Macudzl risk l 
- klavft·), výber z Bogatel pre husle a 
kiHvfl•, op. 18 a Trt sk ladby pr'e husle 
a klav!r, op. 15 (V. Stmčtsko - husle, 
lf. Gófforová - klav!r), !f f. sláčikové 
kvarteto [Trávnlčkovo kvarteto l a Kon
cert pre kvinteto fúkaclch nástroJov, 
op. 43 [Bratislavské dychové kvinteto). 
Celož.lvotnú tvorbu Jubilujúceho skloda
t era načrtol a zhodnotil v úvodnom 
prlhovore univ. prof. dr. Jozef Kresá
nek, DrSc. 

Dôkazom umeleckých snaženi dirigen
ta LADISLAVA IIOLÁSKA bol aJ koncnrt 
zborových telies, ktorý sa uskutočnil 
l6. clccombr a 1979 v KoncertneJ sieni 
Cs. rozhlasu v Bralfslave. úvodné slová 
dr. T. Urslnyovef vystriedal premysle
ne zostavený program, na ktorom sa 
predstavili Slovensk! madrlgallsti, Spe
vácky zbor mesta Bratislavy pri MDKO 
a operný zbor SND. Dramatu1·giu pro
gramového bloku tvorili diela sta1·ých 
majstrov vokálneJ polyfónie [le Jeunea, 
Palestrtnu, da Venosu, Monteverdiho a 
llasslera), ale af málo známe skladby 
]. Schlmbrackého a Z. Zarcwulfa. Za
stúpená bola af tvorba romantikov. Zbo
rové diela skladaterov nállho storočttt 
[ Bartók, Kodály, Koszewskl J. zo súčas
neJ slovenskeJ zboroveJ lltet·atúry za
zneli diela I. Zeljenku, I. llt•u!;ovské· 
ho, T. Salvu, L . Burlasa a E. Suchona. 

( N. K. ) 
• STREDNÁ PEDAGOGICKÁ SKOLA 

KLEMENTA GOTTWALDA V PRESOVE 
uskutočnila dl1a 13. decembra m. r. po
poludnie pre deti 18. družobneJ matur·
skef ~koly a túto Istú akciu af pre deti 
zamestnancov FF UPJS. Pre detských 
poslucháčov zahra li drobné skladby ]. 
Cikkera, A. Očcnáša, E. Suchoita, T. Fre
su, T. lllrnera, A. llájka a j. Pálcn!čka, 
ktoré spojili ústrednými postavami jan
ka, Evičky, stut·cf mamy a velkej roz
JH'ávkovcj knihy do hudobneJ rozprávky 
so spricvodn9m slovom a pohybom. Bo
la to velm i dobrá mySlienka, akcia sa 
stretla s veľkým záuJmom a Je jednou 
z c iest rozvflanla hudobného záu rm u 
det! predškolského veku. 

Na snl mke je pohfad na úči nkujúcich 
a deti. 

• MLÁDEZ A DETI j UBILANTOM. Pod 
týmto názvom usporiadala bratislavská 
odbočka Slovenskej spoločnosti pre hu
dobnú výchovu koncertné poduJatie zo 
skladieb pre deti a ml(tdcž nár. umelca 
Dezidera Kat·dosa a Alfréda Zemanov
ského pri pr!lcžitosti Ich životných Ju
blle! (12. 12. 1979 v ODPMKG v Brati
slave). Zlacl bratislavsk9ch tSU a spe
vácky zbor Slniečko predniesli za prl
tomnostl autorov-Jubilantov niektoré Ich 
skladby. 

• MUZIKÁL DOBRODRUZSTV Á Lú
PEZNlKA RUMCAJZA od známeJ pofskel 
autorskej dvoJice E. Bryll - K. Gärtne
rová, ktorý vznikol na základo rozpráv
ky V. Ctvrtkn, uviedlo Divadlo SNP v 
Martine v celoslovenskeJ premiére. Au
tori Na skle marovaného v tom istom 

štýle A ~ tnk(rm fst9m tísperliom r ozo
ltnlt V lUIIllU ~I'UIOlll IIUVUill diele Vsetky 
l tbrell~ltcku i hudobné nápudy. ktoré 
dlv[tka rovnuku znujm(t, Ilko al zabavili. 
'vll!rlln~ké predstavenie po režijnej 
o;tránke pripravil V. llrladcl, scénu a 
kostýmy navrhol R. Pllai·. hudobným 
spoluprncovnlkorn režiséra Je j. Soukup, 
pohybovou spolupracovnlčkou E. Llndt· 
nei"OVč-'. 

Na sn!mke J. Baráka vid!me Franti§ka 
Výrostka v titulnej úlohe. 

• SÚŤAZ DYCIIOV?CII HUDIEB ~ 
knqská Sttťaž pionierskych a mládež
níckych dychových hudieb bola na 
sklonku minulého roku v Závodnom klu
bo ROll n. p. Chemlon v Humennom. 
Zúčastnilo sa na nej 9 dychových or
chestrov. Najlepsle výsledky dosiahol 
v ptonlcrskych hudbách dychový ot·· 
chestct· z tSU z Košic, na druhom mies
te sa umiestnil orchester z ĽSU v liu
mennom. V mládežn!ckych dychovkách 
l. miesto z!skal orchester z Domu plo
nler·ov a mládeže v Snine, 2. miesto dy
chový orchester mladých z Prešova. 
Všetky št1•ri orchestre postupu fú na Ce
loslovenskú súťaž plonler·skych o mlá
dežn!ckych dychových hudieb, ktorá bu
de v tomto roku v Poprade. 

• DÁMSKY KOMORNY ORCHESTER sl 
pripomenul 10. výročie svojho vzniku 
slóvnostným koncertom dna 16. deccm
lmt rn. r. v koncertneJ sále úDPMKG v 
Bt·ntislavc. 

• BYSľRICKf: ZVONY '80 - IX. roč· 
nik festivalu populúmel plesne, ktorý 
bude v má JI t. r., Je Ideovo zamera ný 
k oslavám 35. výi'Očla oslobodenia Ces
koslovenska. V rámci festivalu bude au
torská súťaž v oblasti slovensk'ef popu
lárnej p iesne a konkurz do IX. ročn!
ka festivalu spevákov-amatérov populár
nej plesne. Autorská súťaž festivalu nld 

podporiť zrod noveJ slovenskeJ popu
l át·nef plesne nafšlrsleho zá m·u. S(tťaznč 
sklndby treba zaslať v klav!t·nef úpra
vo. (PKO, Obrancov mieru 6, 975 74 Ban
ská Bystricu.) Uzávierku utorskef súťože 
Jo 25. februára 1980. Sú ťa ze spevákov 
sa môžu zúčastnlt záujemci od 15-30 
rokov, prvé výborové kolo bolo 26. 1., 
dalsie bude 16. II. v Divadle hudby v 
B. Bystric!. 

• Z PRODUKCIE ROZMNOZOVNE A 
VYDAVATEI::STVA SI!F za posledné ob
dobie (komorná, lnstrukt!vna a zboro
vá tvorba J: M. Báz ll k: Quatuor a cordes, 
L. Burlas: Ili. sláčikové kvarteto, ll. Do
manský: Dlanola pt·e husle sólo, ]. llat
rlk: Toccata pre klav!r, l. Hrušovský: 
Suita piccola pre violončelo a klay!r, 
J. Meler: Fantasta concertante pre or
gun, z. Mlkulo: V svatofanských pjek
ných lesoch, 15 plesni zo Záhor~a pre 
miesený, ž.enský a mužský zbor, Spieva
la by som, štyri slovenské !udové ples
ne pre ženský zbor a coppella, M. No
vák: Sonat!na pre violončelo a klav!r, 
A. Zemanovský: Trávnice a lúčne hry z 
Cičmlan a TerchoveJ, 3-hlasný ženský 
[detský J zbor, D. Martinček: Tanec pre 
husle a klav!r, J, Malovec: Canzona pre 
flautu a gitaru , B. Urbanec: Chanson 
tristo (z baletu Rieka ) pro klav!l·, J. Ko
walskl: Malá detská suita pre sláčiky a 
klav!r, ]. Beneš: Events - sláčikové 
kvarteto. 

• 
.SKOLA~ RU BA 

Niet azda dieťa ťa , kto
ré by nemalo zjavný ale
bo aspoi\ skryt~ záujem 
o hudbu. Keď je učite
rov pr!stup pótavý, ked 
povzbudi vo pOsob! na žia
kove tvor l vé schopnosti, 
podnecuje Ich a prime
rane usmeri'luje, žiak od
chádza z lekcie s pozna
nim, že sa nástrojové 
hra, v našom pr!pade 
klavlrna, nezaoblde bez 
uplatnenia dOvtlpu, fan
tázie a vynaliezavosti . 
Niektor! učitelia vedia 
prlťažllvosťou učebneJ 
metódy natofko ,.našpo
novac' záujem žiakov, že 
ani nechcú od!st z !ek• 
.cle alebo sa nemôžu 

prvým llskallm. Jeho pri
stup by mal byt takýto: 
nezačfnam sa učft hrať 
na klav!rl, ale zač!nam 
sa dôsledne oboznamovttť 
s hudbou. K lav!ma ht·a 
je Iba pomocnfkom n11 
teJ to ceste; csto novlom 
hrať, ale už m11111 čo po
vedať. 

Prvá vyučovnciR horli
na nezač!na novú clllpu 
v cften!, myslen! maléllu 
žiaka. Je to pokračova 
nie predchádza júceJ eta
PY a člm te tento pre
chod nenásilne fs!, nebn
danejš!, tým lepšie! Po
cit - "este to neviem" 
- nie te dobrý. Ziak by 
sa nemal v hudobnej sfé· 

Poznatky 
z hospitácií 
v Moskve 

dočkat nasledujúcej. Ta
kilo učitelia sú vo svo
jej práci ovefa plodncjilí, 
úspešnejs! než t!, ktor! 
podceilujú alebo opomf
najú nafdOiežltefšlu hyb
nú silu na cesto k cielu 
- záujem, lásku k čl n
nosti. Dell velmi v!tajú, 
ak niekto burcu je Ich 
duchovné sily, ak dostá
vajú možnosť prejaviť sa, 
ukázať, čo dokážu. Teká
to situácia vyvoláva psy
chický stav, ktorý poct
ťujú ako pohodu. Ked 
učitel chce dosiahnuť, 
eby iiak bol t>lne zauja
tý, .,pohltený" rlesen!m 
úlohy, musi ho patrič
ne motivovať. Z toho vy
plýva af nutnos( odsu·á
nlť vcdlalšie rušivé a ne
žiadúce faktory [na fmli 
strach z nezdaru). Atmo
sféra, v ktoreJ učlter pri
pusti žlakovu vnútornú 
nečinnosť, pokles záu J
mu, môže vyvol ať trvalú 
stra tu záujmu. Prirodze
nou reakciou potom 1~: 
že žiak hlodá "svoju 
pr!ležltosť Inde než v 
klav!rnef hre a učite r, 
žiar, musf konštatovať, 
že zlyhal. 

Preto hudobný peda
góg ustavične skúma, čl 
svoJim pôsoben!m vyvo
láva v žiakovi "zamilo
vanie" do hudby - ak 
áno, s Istotou môže oča· 
kávať, že ak sa .,zamilo
vanie" udrž!, jeho žiak 
bude prudko rást, ak nie, 
mus! sa za každú cenu 
pokúsit ,.opojiť" žiaka 
hudbou. Pritom vera zá
lež! na učlte!ových In· 
tcrpretačných kvalitách. 
Ak svojou hrou vie po
vzbudzujúco pôsobi( na 
žlakovu predstavivosť, 
lahko dosiahne, že žiak 
bude usilovne a zaniete
ne pracova t. 

Ziak prichádza na pr
vú lekciu s očakávan!rn, 
ie sa začne učlt hrať na 
klav!rl a už to mOže byt 

re cftlt nováčikom. TaK 
vzniká v!lčil! predpoklad 
jeho sebadôvery, čo sa 
nevyhnutno odraz! af v 
jeho vztahu k hudbe. 
Ziaka nesmieme odrazu 
zasypať novými poznat
knmf, ved nadv!lznost na 
už JestvuJúce hudobné 
doJmy Je podmienkou Je
ho úspešnost!. 

V tomto zmysle Je vý
borným prostri edkom !u
dová pieseil ako súčasť 
hudobného prostrcdl8, v 
ktorom sa dieťa formu· 
jo. Jo to predpoklad, ie 
JU počulo, hoci sl fu ne
zapam!Italo. Ľudová plc
sei! jo spravidla noslte
!om charakteristických 
lntonačných prvkov, kto. 
ró sa vyskytujú v tvor
bo domácich skladatelov 
[l fahkcf múzy). V za
čfatočnlkovef pamäti je 
u lo~ených aspoi1 nieko!
ko !udových piesn! a tie 
treba použiť na prveJ 
lekcii. Akýkofvek hudob
ný matet·llll, ktorý žiak 
pozná, Je v!tanýl 

G. Ncjgauz v Poetike 
klavlra p!!le: "Pr v, ako 
sa niekto začne učiť hrať 
u a akomkolvek nástr o fi , 
musi . . • vnútor ne u f 
ovládať nejakú hudbu: 
takrečeno chrá ni ť si ju 
v mysli , nosiť v srdci a 
počuť sluchom. Celé ta
jomstvo talentovaného 
alobo ~enill lneho člove
ka je v tom, fe hudba 
v jeho mozgu fi je plným 
J. lvotom eli te pl'V, ne:l sn 
dotkol klávesu alebo pre
§lel llláčlkom po strune; 
preto Mozar t ako dieťa 
" odrazu" vedel hrať na 
k l avlri l na husliach". 

Počúvanie a chápanie 
hudby mus! predchádzať 
vyučovaniu l ns! ru men
tálneJ techniky, alebo ho 
sprevádzať. 

W. Landowska hovor!, 
ie zmysluplnosť hry zá
visl viac od vkusu než 
od dodr:Zanla notového 

zttznflmu; 11 1u prv, nc:l 
začne umelec hovortt, 
mus! sl uvedom!(, to 
presne chce povedať, 
pod rta'du fúc výraznosť 
tónov výraznosti myS
lienky. 

Cfm josnojšf Je cief 
( ubsa h, poeti ck~ zmy
sel ), t~m jasnejJic sú 
adekvá tne pr ostriedky ua 
jeho dosiahnutie. Cu ut·
čuje ako a v koncl! no111 
dôsledku ako urču je to. 
Túto dialektickú tew 
bli žsle osvetlime. 

Dieťa este nelu·alo. a 
uz m(t svoje kritérium, 
ktorého povod Je v hu
dobneJ lntu!cll dieťaťa. 

Dell !ahko rozllšu fú ve
selú melódiu od smutneJ, 
pochod od uspávanky; 
Vedia urči t, ktorý ná· 
stroJ te svoJou farbou 
.vhodný pre určitú prlle
žltosf (trúbka, harfa, be• 
llgón atď.). To všetkej 
súčasne s Inými ľaktot'<l 

ml (objem pamäU.. 
schopnost postt·ehnúe 
klesanie a stúpanie me· 
lodlckef llnle, emočná 

reaktlbillta na vn!manú 
hudbu atd.) sú kompo
nenty hudobneJ lntu!cle, 
talentu. Keby sme začia
točnlka bez akýchkofvek 
klavh·istických návykov 
vyzvali, aby zalu·al ta
nec, sotva by sa vedel 
presvedčivo vyjadriC, af 
keby bol vyzbrojený 
značnou hudobnou lntu!
clou. Ale podfa Jeho 
slovných postrehov, po· 
dia reaktibllity na tanec 
v Interpretácii napr. uči• 
t efa a pod., teda podla 
pl'iznakov žlakovej lntuí· 
cie sa môžeme presved. 
i:iť, do akej miery JO ie· 
ho "čo" [obsah, zámer, 
predstava, plán Jeho 
" chcem") lntenzivne. 

Jeho "ako" (forma, vý· 
sledok, realizácia, Jeho 
"môžem") nám bez učl
terovho zásahu nedáva
lú spo fahllvý prehlad o 
toho k lavlrlstických 
schopnostiach. Iná situá
cia vzniká, ked žiak u:Z 
má značné Interpretačné 

kl a vlt·istické skúsenosti. 
V tedy už pristupujeme k 
jeho .prejavu s očakáva
nim techniky, t. j. schop. 
nosti vyJadriť svo j zámel1 
v zodpovedaJúcej podo
be. Už neposudzujcrnc je. 

ho "co" potlfu Iných vcd
Iajslch prejavov, ale na 
základe Jeho .,ako", t.j, 
klavtrnef hry. 
Zaelatočnlk potrebuje 

učllerovo usmemenie v 
tom zmyslo, že mu učllei 
má poradiť, .,Hko" sa vy
jadriť. To Je oblasť, v 
ktoreJ učlle ľ čerpá zo 
svoJeJ vlastnej lntCI'pre• 
lačneJ a neskôr af pe· 
dagogickef skúsenost!. 

C. OIAN OVSKÝ 

[Pokrač. v bud. čís. l 



Bohdan 
Warchal 
jubiluje 

Ak dnes s i>Ocllom hrdosti l<onšlalu
j(!llle úspechy slovenského l n terpretač
neliu umruiH, kto rŕ - tak ako nikdy 
clopu~lar v hlslórll - ďa leko pt•crilslli 
hrttnlce ntíshu nili'Orla. nemô:lcm e sl ne
v~lmntlť vcdt1cn zjovy, ktoré formu jú 
11 dvilla jú Jeho úrov011, rh:lkladnou a 
poctivou prácou, snahou dopracovať sa 
co najbli žšie Interpretačnému Ideálu sú 
príkladom nielen pre svo ju oblasť, ale 
l doliile žánre. 

aspoň n8 č'as zapájali 11o budovania slo
venského hudobného ~Ivota , OJ W<~rchlll 
pokr<~čovlll v Ich llnli. Vytusll uz dlllsi 
čas pocttovanú absenciu profeswnlilnc
ho komorného telesa, nedostatok skúse
nosti v tomto :Zánrl. Využlvatúc ~VOJU 
nezlomnú energiu, vytrvalú prilcu, vlast
ný priklad umeleckej poctivosti, prikro
čil k budovaniu tt·adlele komorného mu. 
zlclrovanla na Slovensku. Ako všetko 
v .nasej hudobnej kultúre, aJ toto úsi
lie začlnalo na báze dobrovolného ama
térstva, ktoré vsak čoskoro prerástlo a 
dosiahlo črty vynikajúcej profeslonahty 
l zahrant čnóho uznania. 

vaf utopl~tick6 teórie o jeho stagn~ cll. 
s<~ In} lia. Alda lc. ll k tomu vedie fald, 
ze ut p1·1 <:ustupenl mud"l'ny H domát:ct 
lttcratú1 y tažlskom prftte tel Bsa zostávu 
baroková komornú hudbu s neustaie ~a 
rozsu·uJúcim záberom mien. opusov.:. 
Zupt•!čliluje to nielen Warchalovo vá~
nivé zaujatie pre barokovú sféru, bllzku 
jeho tskr1vému tempel'ill11entu ll radost· 
nému pocitu z tvorenia, ole t skutočnost. 
ze túto éra zrodila a v nctusenej mte
•·e vytvorila mnozsl vo hod nôt, z ktorých 
možno vyberať celé cyk ly kvalitných 
diel. 

Takouto osobnosťou te JubiluJúci zasl. 
umelec Bohdan Warchal, znamenitý hus
lisla, rodený muzikant, vytrvalý a hú
ževnatý pracovnlk, organizátor, umelec. 
ký vedúci SKO, v posledných rokoch 
známy aj ako dirigent, ktorý v januári 
oslávil pllťdeslallny. 

Snlmka: ). Zlesák 

Warch11lovou zosluhou sa napriek neu
stálym personálnym zmenám 1 v chvl
r ach najťaZSich podarilo udrZilt vzostup
ný umelecký trend lnlorprctačnej kvall· 
ty SKO. Nerozpakoval sa budovať uro
vcit telesa na pomerne málo skúsených 
absolventoch hudobných učillsf, výsled
kami práco presvedčiť maloverných. Tak 
ako z prikladania tehličiek vyrastá po
stupne vofká budova, vybudoval poJem 
l>lovcnský komorný orchester o zaslúžil 
sa aj o uznanie jeho (u·ovne v celostúl
nom kontexte. Slovensk! Interpreti čas
to boli, a aj dodnes sú, v tieni vyspelet
sích českých kolegov. SKO sa azda ako 
prvému telesu podarilo prekonať túto 
bariéru a postaviť sa ako rovnocenný 
a neraz l kva l llnejsl portnet· po boku 
popredných českých komorných súbo· 
ľOV. 

Devlitnásf r·okov práce s SJ-:0 •·epro· 
zentute pomaly prát:u tcdnet l nter·pretai!
net gencrócio. Wurc llal tot obe toval ve
ra - kariéru sTubnr. SR rozvfjatúceho 
husrového vlrtuów. perspcktfvu uznúvo
nóho pedagóga, nujicpslo I'Oky žlvQta, 
mladistvý elán, húzovnatosf. neor.ba llu
júcu mravčiu prúcu na detailoch. cez 
ktoré dospel k todnolta tosti svletivél1u 
zvuku, k prlk ladnet vybl'úsenosti B preg
nuntnosti fuklúrv. k neusHlva(úcemu hfe
dačstvu najlepšieho a najprll ichavet!He
ho zvukového rúcha najmU modernýcll 
skladieb. Nie dlv, že toto úsilie Inšpiro
valo a neustále podnecuje domácich l 
zahr!l ničných sklndatcrov k tvorbe pre 
obsadenie SKO. f:ra \Varchalovho pôso
benia na Slovensku nic je ó1·ou hfadu
nia. alo epochou naplnenia. Slovenské 
Interpretačné umr.nlo v tr.d nct sféro za
siahlo do európskeho kon tex tu, vybo· 
jovaio sl su perl allvml ncsctrloce uzna
nic. Nastolllo Ideál, k torý te hodno na
s l edovať a neil of v budúcnosti nadvä
zovať. A to je tá nejvysslu poctn, aká 
právom Pl'islllr.ha umelecke( osohnostl 
Bohdana Warchal!l. 

hrávok nesctr·l slovami nujvyssieho uznu
nia ani zahr•ttnlčn<i kritika. 

Pl!ťdeslalka ho zasllhute na vrchole 
výkonnosti. Umelecky 1 fudsky dozrel, 
so Slovenským komorným orchestrom 
zaplsal na desiatky Rramoplatnl bohatý 
r epertoár, kto1·ý v licencii lisujú a ši
r ia l popred né zAhi'R n lč n ó gramofónové 
spoločnosti. O výkonoch toh to teles<~ 
v popredných európskych hudobných 
metropolách 1 v zámorl, o (u·ovnl na-

B. Wurch!tl prisiel na !;lovensko v ro
ku 1957, v obdobi, keď Slovenskú fil
harmóniu zočlnula prenikať na zahra
n ičn O pódiá, v časo, ked so pomuly kon
či lo instituclonólno dobudovávanie slo
vr.nského hudobného 7-lvota. Tuk ako 
pred nim F'. Dyk, Z. F'oiprechl, V. Ta
lieh, z. Clw labula n crulsí ceskl hutlob
nict sa svojou prlekopnlckou či nnosťou 

Meno Bohdun Warchal, wot·chalovcl 
st!J io sa gu1·unclou, synonymom technic
kej suverenity, vybrúsenosti, prlk ladné
ho stý lovéllo cltenia, vitality plnokrv
nej mu~ikuiity. Mysllm, ze hlasy, kto1·6 
tento vysoký standard SKO bEH'ú ako sa
mozrejmú konstan tu a začlnajú vyslovo- VLADO (;IZIK 

Seminár ma_rxisticl(ých muzil<ológov 
socialisticl<ých zemí 

Seminár, ktorý bol v dňoch 
~ .. -6 decembra m. r. v Prahe, za
meriaval sa na marxistickú hu
dobnú historiografiu a z proble
matiky tejto dlsclpllny sl vybral 
ako ústredné trt témy: Predmet 
hudobnej historiografie; Metodo
lógiu a met6dy hudobnej histo
riografie a Ideu pokroku v deji
nách hudby a členenie jej vývoja 
. l period Izáci u) . 

Vstupný referát mali dr. J. Bek, 
CSc., a dr. J. Bajer, CSc., ktor! 
ut-ázall na ši rok(t problematiku sú
visiacu s hudbou ako umenlm, s 
~eJ dialektickou spoločenskou spä
tosťou a vyššlml systémami hos
podárskeho a kultúrneho života. 
Poukllzall na jej vcrmt bohatú 
vnútomú r ozdlferencovanos(, kto
rá aJ pri výskume vedie k ob
dobnej nutnosti takto difer enco
vaného pr·lstupu. V r ozprave, kto
rá nasledovala, sa preto ukáza
lo, že by nebolo dob1·ó zjednodu
sova f túto mnohosť pripadne len 
na artiflclálne a nonarllflclálne 
[keď je v hudbe l tak všetko artl
flclálne] alebo na tl lelo a non
dielo - kritizovali to dr . O. El
schek a prof. G. Knepler (NDR] 
- ale ovora žlvo lnejille sa uka
zuje delenie, ktoré naznačil dr. 
Fr. Schneider (NDR]. triediace 
eu rópsku súčltsnú hudbu na: a ] 
produkciu módne konvenčnú (čo 
sa hrá na koncertoch]. b) hudob
n ú avantgardu (expresfvno, aj an
tlkapllBllstické črty), c] politicky 
opozičnú hudbu l nové funkcie 
hudby, socialistický realizmus a 
pod.), dl masovCt hudllu tanečnú, 
e] hudbu fudovú (folklór aj šty
lizovaný). Pt·avda, z celosve tové
ho hfadlska by sa nasl! aj ďalšie 
trlcdv (napr. kultovo-nábo:Zenská 
hudba), čfm by bol obraz úplnejšl. 

Celosvetové aspekty a dotyk s 
mimoeur ópskymi kultúrami nasto
l il ši roko disku tovanú problema
t iku curopocentrlzmu, resp. zápa
doeur·opocentrizmu, ako o tom ho
vot•ll prof. J. Vysloužll , DrSc. Ne
moZno celkom vylúčiť aj momen
ty diskriminácie, alo pov!lčšl ne 
spočlva tento jav v tom, že sl 
mlllé národ y nestačili zallar r ozvi
núť potrebné predpoklady pre ce
l osvetové poznanie. V tomto sa 
zjavne ukazujú plody a neza
slupltefný význam muzikológie 
pre hudobnú kullúru a kultúru 
vóbec. U nús sa este zavše l en 
bojuje o presadenie hudobnej ve
dy. Nevie sa o nás, podobne ako 
o viacerých Iných národoch vý
chodm:J Európy 11 o mnohých ná· 
rn\loch sveta. 7-laf, ťažkosti robi 
at nHs jatyk, vo vr.dcrkom svo
tr nozntl my. UNESCO r.hystá vor
ku akciu svetových dejln hudby; 
nP~nlirmo zmcskHf podtol nll lom
to podu jati. Soclall::otlr.ký Interne· 
r lonallzmus tle?. aulonwtlcky z 
nas nrsprav l svetových; oj v so
cializme sl našo veci musíme 
spravlt sami, lebo lr.n sami to 
natlepille dokllžcmo. l'rAvc marxis
ti cká historiografia sl ~leda Inter
pretáciu a chápanie všetkých, aj 
huclohn}•ch faktov na hospodár
sko·spoločensko-kultúrnom poza
dl , a mO~o to robi( najlopslc člo-

vek, ktorý toto pozadie nálc...Jte 
poznA, lebo v i10111 vyrástol a ii
je. Prof. Vasil Tomescu (Rumun
sko) nás lnfonnoval o úplne ne
známych a jed ineč ných pamiat
kach nájdených na územ! Rumun
ska od dôb dávno pred n. l. llŽ 
do staroveku (byzantskej kultú
ry). Ukázal dešifrované a trans
kribované prastaré hudobné pa
miatky, ktoré môžu byť prlum 
prevratné v dejinách hudby. 

V s(tvlslostl s otázkoml sveto
vých dejln hudby sa vynorllu aj 
otázka budovania národnej hudby 
u mlmoeurót>skych nórodov u u 
tých, ktor! by sa mohli snužlť do
háňa( tzv. "sve tový'' (európsky) 
vývoj . Lenže má lo zmysel chcie ť 
sa vo vsetkom prispôsobova ť a 
harmonizovať európskou hnrmó
niou; plsať klavlrno koncerty a 
opery? Prlspevky kubánskych sú
druhov - Olavo Allena a Hilario 
Gonzalesa - pobáhojú k zumysle
niu sa aj v sirsom rámci okolo 
svetových a národných dcjln hud
by. 

Problematika rozpracovávania 
národných dcjln hud by prcchú· 
dzllla miestami v I'Ufcrovanlo o 
práci bez teorc tickóho zámeru; 
miestami Išlo o problematiku zu
pojenia fudovcj hudby do colo
nilrodnej. (Takto referovalo Bul
harka l. Račeva , z Rumunov po
jed nil val o folklórc dr. G. Firca.) 
Pror. V. Krstov z Bulharska sa zo
meral na kompozlclc po roku 
1944; hlavne na skladby spojenó 
s textami a zamoranO na socia
listické lludovanle. O vyvojl nnJ
novšej hudby v l'ofsku hovoril 
doc. L. r>Jnrkiewicz, problematike 
deJín hudby v pr·voj polovici 19. 
storočia v Ccchách sn venovu l 
dr. P. Vft, dr. M. Malý hovoril 
sice o Smetanovl, ale ukazovul 
na tiom, ako skladater predchá
dza dobu a tak nastofoval kon
krétny materiál pro (rvahy o pe
riodizácii dojln hudby. 

Akokolvek boli zaujlmuvó pl'f· 
spevky oboznamuj(tce s faktami a 
so stavom bádania o nich, pod
stava seminára gravitovala sme
rom k teoretickým otázkam , z 
ktorých sa žiada spomenúť otáz
ky metodológie hudobnej historio
grafie, otázky pokroku a periodi
zácie. Metódou historiografie sa 
okrem vstupnóho referátu A prf
spevku prof. N. Sachnasarovoj 
(ZSSR) zuohcral dr. K. Niemonn 
(NDR). Poukázul na zlíkludnti mz
diely medzi bur7.oáznyml "(Dahl
haus] a m<~rxlstlckýml [Knr.plcr) 
orir.ntár.IAIIII A pr ihOVlirul sa 7.11 
dynamtčnos( metód: pori eglriiJU 
materlallstlckrf koncepclr vuly 
prlspilsobovanýrh skumHnľ.J lálkr'. 
Nlr.mann upozomll aj na vlar.ertl 
práce venovunti l r.jtn tr.mattkc FI 

no nutnos( ovladaniu z(iklnclnych 
metodologických postupov. No 
spotenlr. histórie a soclo iógto u
poZ01'1111 dr. Ch. Kadon l NDR) -
soclálnofunkrloníl lny prístup ako 
prierezový sa musi podfa neho 
prellnll( s historickým, procesuál· 
nyrn. Tým sa umožňuje synchro
nicko-diachronleký prlstup. K zá
kladom metodológie smerovall aJ 

ilvahy prof. J. Ujfalussyho (Mo
trnrsko). ktoré tiež pl'lzvukovali 
dynamičnosť a nie strnulosť me
todických postupov. Pri riešeni 
zmyslu hudby sil mu znučne do 
popredia dostali soclillno funkcie 
a s tým spojené žánre hudby. Do 
stredobodu sa mu zárovei\ dostal 
problém hodnôt. O diferencované 
prlslupy v metodológii so zasa
dzoval aj prof. Korev (ZSSR), kto
r ý súčasne var·oval pred prebe
ranlm metodológii z Iných ved
ných disciplln (z techniky, lingvis
tiky). Aj on prlzvukoval dôletllost 
hod notenla. 

Obzvlášt zaujala otilzka pokt·o
ku v hudbe. Sklada tera due. V • 
Felixa vyprovokovllla k zlvómu 
prlspcvku podloženému viacerými 
prlkiudml z dcjln hudby, zaujala 
aJ teoretikov, k tor! zdôrazi10vnll 
potrebu odllsov~tť jednak vývnj od 
pokroku (a v rámci pokroku ro 
zoznávať, či sa uskutočnil l en v 
technických pt·ostr·tedkoch, čl ldo 
o pokrok v Ideovej oblasti a pod.). 
O problémoch pokroku hovo1·11 aj 
prof. Nestiev (ZSSR), keď porov
nával na jednej strane svet, za 
ktorým stál Adorno, na druheJ 
stran e ako opačný extrém svet 
PROLETKULTu. K problému po
kroku hovoril aJ maďarský osle
tik dr. O. Zoltay; pl'lzvukoval, že 
tento pojem neslobodno vulgarl· 
zovnť, treba ho chápať konkrétno 
(podobne pojem avantgardy] u v 
nímcl nielen samotného faktu, 
diela a pod.], Ilie aj prost i'Cdla a 
času, v ktorom sa hodnoti. 

Otázka pokroku sa nutne dostá
vala clo spojitosti s otázkami hod
notenia, lebo v konečnom smCI'O· 
vnnl je hodnotenie jednou z roz
hodujúcich skutočnosti, ktorO 
skonkrétiJUjú mnohé Inak Ion nb
straktnó pojmy. V záveroch ro
kovani sa preto dospelo k náhra
du, ze problematike hodnotenia by 
sa mala venovať základná pozor
nosť na budúcom semlnúrl mar
xistickej muzikológie. 

Zlvý záujem vyvolali otázky pc· 
rlodlzáeie clejln hudlly. K perlodl
ztícll sa niektor! vyslovovali všeo
becne, nap1·. dr. K. P. Koch [NDR l 
poukúzul na vilzbu a závislost od 
ekonomických podmi enok, čim uJ 
nutnosť rôznorodosti v r ozmani
tých zemiach, M. K. Carný hovoril 
o polychrónnej per iodizácii, pri 
ktorej rozhodujú nielen autonóm
ne, ale aj heteronómne činitele, 
dr. P. Polák ukázal v s(rvlslostl 
s periodizáciou klasicizmu v hud
be, ako nemožno mechanicky pre
náša t krllét•iil z politických de
J In do dejln hudobných. V súvis
losti s naznačeným! témami sa 
JWihovút•al zn spracovnnlo clcjin v 
socinhstických zr.mlllch spoločný 
ml sl lmnl dr. J. Seda. P•·or. Ordf.n· 
nikid7.c !ZSSR l uvlcclol, ?.c podob
u u puhllkáeiu nko pflrlodikum ui 
mhla v ZSSR a doknnr.n uz vy
~lol prvy zväzok v rusllne fi nom
i·l no, druhy sa pripravuje. Na dls 
kusll sa zutastmll u( viacer! u
i:ll slnfrl seminára, klorych témy 
sn hližšle alebo vzLilalenojslo do· 
tykali ústredných. Oct nfls prlspn
la do diskusie dr. 1:. Ballová (o 
matr.matlckých mctódar.h), pror. 
). Kresánek (o mot nostlacb kvan
tifikovania v historiografii), dr. 
J. Berkovec (o výskumo publika 
v minulosti) a dalsl. 

JOZEF KRESANEK 

l 

K PÄŤDESIATEMU VÝRO~IU úMRTIA 
EMY DESTINNOVEJ 

život 
plný bojov 

28. Januó.ra uplynulo polstorol:ie otl smrti na;vyznam
ne;stello speváckeho zfavu bollat!}c!t ceskyclt opernych 
deful - sopranistky Emy Destlnnovef, 

ŽIVOT 
Narodila sa 26. j ebruó.ra 1878 u Prahe ako Emilie 

Pau/mu Killlouá. Z pedayóyov ;u nafu/ac formovala 
Marie Dreger-De:.tmnuuó., žiacka talumskelw maestra 
Mezzocallllw. Pri konkurze do opery Nó.rodnéllo dwudla 
Ju odmietli a tak sa pokúsila o angužmó.n u Uráida· 
IIOCII, odkwf u!;ak i.:uskoro musela odtst pre soo1e na
ruliné presuedt:eme. Uuactsnfrot:ná debutovala v Krollo
vel opere v Berline ako Mascagmtw Santuzza, o me
swc neskor stala sa ut t:/e11kou tamo1šei Uvorne1 opery, 
u ktorej pósobila plnycll Jeden(ht rokov. Ako duadsat
trirocnó. dostáva pozvanie do Bayreutllu, kde duu roJ..:y 
po sebe spteva Sentu v Blúdiacom 1/olandunout. Bolo 
to v Bayreut11e vóbec pro(} naStudovwue t.ol)to dtela 
a l·eskó., vždy uved Jmelo slouanskq c:ltwca umelkyilfl, 
stala sa prvou Sentou u ll/stóru {estloalul Prvé r oJ.:y 
ncí.\lw storot:w patria u Destmnouej umeleckej bwgrujll 
Berltnu a Londýnu. le prvou Straus~ouou Salome u Be,.
ltne a Paríži, prvou Pucciniho lfJndýnskou Co-t:o sun 
a neskôr aj Minnle. V roku 1908 spteoa po prvý raz 
u Melropolilan opere. Debutufe u A/de, u spolot·nusli 
Artura 1'oscaninillo a Enrica Carusa a spolu s nimi patri 
a1 k protagonistom newyorskej svetove/ premiéry Puccl
nillo Dteot:ata zo Zó.padu v rCJku 1910. V M 1!.1' oytuára 
nafmtl partie uerdiOL'ske a uerlsliqktl, ale aj 1'llomasoou 
Mignon {o amer/cJ.-ej premt~re}, Cafkouskélto Llzu, Bt· 
zetoou Carmen, Mozortoolt Vonnu Annu, Weberouu Agá
tu, Wagneroou Sentu. Alžbetu durynskú, Lilzu, l!.v/C·ku, 
Gutrunu, Straussouu Salome, Gounodoou Margari!tu, 
Meyerbeerouu Va/enttnu z 1/ugl?notoo, Charpantteroou 
Lo111~u. V roku 1916 sa uracw do olastt, llos/ufe 11 Ná
rodnom divadle. sp1eoa na koncl?rtoc/1, pu uofne .\ll oJJitf 
nakró.tko urac•w do Amertky. [ej umelecká drei/ta ~a 
bl1i1 k zcioeru. 

BOJE 
11111 Uestlllltuou nevbts/Cl rurl trpkych sklamum, ui>/ecl

reny "z utastnych rucJuu". 1'uk ako ou ui.li:Sej i:1 1111.!11.\Cj 
mwre Karla /3urwnu , 1'erezu Stotzuou, Klementrnu Kala
!;ooú, Maŕáka, Ludtkaru, Zllka, Zlko/Jú a ďa/steh, kto· 
rycll plefclda konl:t sucasnýuu zjaonl/ Ludmlly Uoorciko
uef a Evy Randouef, dopra~:ufú.Cilľli sa ocenenia z doma· 
CIC/l zdro,ou at po dobytt oelkycll zullranll:nýcll !!cen. 
Nepoclwpente pr/ poku~e u angažmán v Národnom dt· 
vadle celkom postcwl/t na /Ilavu nasledufúce úspeehy 
berlwske, pokral!ouarue prlšlv u obdobi jef umeleck~l!o 
zenitu u podobe útokov niektorých !;plt:kouých pred~ta
VItelou t:eskť'f preapreuratooe1 kultúme, uerefnostl , ne· 
uedwctCII sa u obdubl národného zó.pasu zmtern/t s tym, 
ie umetkyi1a spteoa na domó.cef póde a1 diela zaznáva
n~ho uertzmu , ba dokonca u ,azykooom orlglnó.le. 1'rp· 
kou bodkou bolo odmtetnutle mtesta vok(il neho pedagó
ga bývalej hviezde MBT na pražskom konzervatóriu po 
roku 1918. 

Destmnooá sa prll&m užay hrdo 11/uslla k soo/el tes
kej nó.rodnostl a vo uelk!ích suetovýcll opernyclt a kon
cert nýclt cent rác/l npzlf>tne propa!JOUalu te s kú hudbu. 
fei prlt:memm sa počas berlmskelto pusobenla uskutoc
nlla berlmska vremiéra Smelanoollo Uallbora !bola u net 
~>koelou Mlladouj, rovnaká s1í UPstmnove, zw;/ull ll na 
uoeden1 Predane1 nevesty " {lfpfropolltan OfiCrP Posol· 
stoom worockej vlzte bajne/ i.:eske1 k1za~nP/ Ltbuse /Jur
cauala u rokoch prua1 svet ove/ oojll!f l:esk~ obecPnstua 
k protlltabsbursk~mu odboju, za t:o sl oyslliWa tnter
nooan1e 11 Strdil 1tad Neždrkou . mieste soo filo sú krom· 
ného exilu 

Pr/ prlleiltostl páťdes/a/Q/Ia u.liroi:la wnrtla prlpoml· 
name sl obl:LanSkfi a wneleck!i zdstol i.:eskej vlastenky, 
ktora u komblndclt /Íspecll oo berl tllskyclr. puritskqcll, 
londýnskych, bayreutskýcll a 'ilhorotnéllo. podolykame, 
f e uermt významného pôsobenia 11 Metropolitan opere 
dosiahla mtU, aktích sa od tých čias na opernom poli 
nepodarilo dobyť nifakdmu lndmu ~eskoslovensk~mu 
opernému umelcovi. JAROSLAV BLAHO 

... 



SLOVENSKÁ 
FILHARMÓNIA 

14. XII. 1979 

DukunH ntum vw~tupnuho trendu sluvon~keho kon. 
certntího uutcuia je ili rozvoJ komurn\ch súborov, naj· 
mä kvartet. Vzmkt. ntJvé en~umblc, <~le, to 10 pudstut
ne, ICh VZÚJlllllllá kunkurenCtll ll !lttlhiCt!Jltt.t lllOIJtiiZUIU 
tch UJ k murkuntn&ruu dvíhilntu urovne. Sprotesionult· 
zuvané Trávnlť'kovo 11 r.:ostckú kvurtotu OJiiiU tdMino 
pudnttenky pre SVOJ umelecky r!lst. l'rt Slovenskej fll· 
Jwunónll vzntklo F ilharmonlcké kvarteto v zlozenl: 
Jozef Skorepa - l. husle, Anton Lehot<~ký - 2. husle, 
Juraj Pet rovič - vinia a Peter Sochman - violončelo . 
Sporadicky sa s ním stretiiva.ne v br,tttshtvskom hudob· 
110111 zlvotc - IH-t samostatných recitáloch, matlt1é ti 
pri prllezttostných vystúpeniach. Ako uk t uznanta jeho 
ahttvily vedenie SF ho zaradilo aJ do sVOJho abonno
mcnt. 

Ak voz111cmo do úvahy, 2e Clcnovt.t suboru hrávajú 
net plný úvUzok v orchestri SF' u pre kvarteto nemutú 
ntjukú úfnvu, muslmr> uznať, že rovt~t\ ktorú za svojej 
4 rul:nc1 existencie dosiahli a sú<'Hsne 111 ul presved 
'čtvo nu tomto vystúpeni demon~trovHII, je prinatnwncl 
uctyltodná. 

K ve fk~ m kl .telom Filhamonickcltu kvarteta patr! lm
ponuJúCo bHZJWČnéi intonúctu, cilllv;t il vyrovnuna sú· 
hru. Určitú relcrvv mujít hrctčt ltltt.t! n11estamt pri prcd
naS!tnl sóiH jcdntJho ná<;troj.t, zattal čo spnevod ostut
n)·ch nio w vidy uostatočne tnntny Jednou z najstlne)· 
i;ích devlz sub0111 jo tvorivý prtstup ku sklndbóm. V~et
cl élenovla kvartetu sú vynlknjuclmt huclubnlknn. Evi
dentnú je to predovsotkym pri prednl\~ani !>61, ktoré 
sú plnst tckl\, s výruznym umeleckým m\bojom. 

úvodné Mozartovu Slái::ikové kvarte to G dur, KV 387 
vyznačowl#o sa svietivou zvukovostuu, elegnntn5·m spa· 
dom 1 plastickou spevnosťou allegrových 1 pomul!llch 
úsekov. Koncepcia vystavby bola lmponujúca, rezervy 
boli vo výraznejšom proprucovun1 dvnumlckých odttt>n
kov. 

V Suchonovom Slal:ikovom kvar tete, op. 2 súbot· v 
snahe podeturknul rdpsodlckost - dravosť i medltil· 
eiu - podTuhot pokusenlu spontl\nnostl, pt' tčom botu 
lliti'U!;ená logiku nudväznoslt n(tludovo su mentaclch 
usekov. 

Zéiverečne Sch ubertova Släl:ikove k varteto d mol 
(Smrt a dievča). D 810 vyznucoV<tlo su nujvUčsou vy· 
rovnunosťou mterpretučn}ch pHramctru\. llráčom sa 
podunlo U\'ofn!t, nuuviazat konl!lkt s publikom a sú· 
~usne uvedomelo l tvonvo presvedčtvo tlmočil ~klu
daterov z[tnwr. Url:ttú ,.dott<~hnutlc" by sl vy:ladovall 
exponovunlu tl\my u sólových nlístrojov, ktor·a vo va· 
rlačne1 casti pn•chftdzula z Jedného nástrOJU do druhe· 
ho, zatíal čo sprevádzajúce nústroje v snulle vyzdvih· 
nút urtikuiOciu 11 vzruch nasudtll prlsllný dynamicky re
grs!Hr. 

V\'stúpenie Filharmonického kvurtctu mó,eme teda 
pu,·c~wvut zl! výrazný umelecký uspecll - škoda vsak, 
z.e me at za ncívštovnicky. 

20. a 21. XII. 1979 

Je takmer neuveri teľné, žP nestur slovenských dll'i· 
gentov dr. It. c. Ľudovít Rujtet·, s ktot·ého menom Sil 
spájujú prvé znhrantčnó úspechy SF, stoH u7. 50 rokov 
za Jej dirigentským pultom. Pľl dirl~enbkom povolun( 
strávil v!lčslu Čil!<t ztvota, spoluprncoval s radom telies, 
sólistov, zlskal rolhfad, nadobudol úctvhodný repertoár. 
Vedenie SF umu~nllo mu pri prllezilostl tohto umelec
kého jubilea nastudovat program dvoJice abonentnS•rh 
podujati. Johannes Brahms, ktorého verným, odduným 
a uznávuným thnočnlkom - n to nielen v domácom 
kontexte, Ľ. Rnjter je, otváral koncert. Volba Serenády 
D dur, op. ll neholn vsak právo nnjllťnstnel~la. Fot·· 
movou nevyváicnosťou, širokými plochami prináša pre 
dirigentskú koncepciu rad problémov. Vyrovnať sa s nl· 
mi tak, aby vzniklo dielo posluchl\čsky vdučné, výr·<~· 
zovo presvedčlv(l, It' temt!r nemozné. Rajter pristupoval 
k podaniu s Vf)lkou dävkou iyrickeJ Invencie n elegan
cie, nt!stačll v~uk dostatočne udržať cltov6 nap11tlc 
slrokých pl<kh. 

Podobne môzenw churaktorllovuť nl podunie d.JI~ei 
skt.Jdby večeru - symtomcket búsnt• Richurda Stranssd 
Smrť a vykúpenie, up . 24. Cttovll hypcrtr?IIH novuro 
nntnllllllll, pre sucu~neho posluclt<tčll dosť tožko pocitu 
prtcfnó lttct\ll'lH! u t lozu!tckó zúwmte, lloll vcluki.t prllts 
objektívilUJliCUIIIII pohlitdu dr. R1qtcra nie pr1:1ve ni!J· 
štastne)sím putstmum pre dcmonstri.tciU jeho dtngent 
ských tvonvych kvalrt. Navy:;o ~u vnucovi.ll dotcm, 1u 
po dlhych plochách ranél•rt Br.rlunsn bolo dost zbytoč 
né a l:asovo neúnosné zarudovat l'~ tc pred lávorcl:ného 
Mozartu ďal!'ilo dielo. úroven tnterpreláclc neprekručo 
vala bežný standard. Tt·ebu vsuk pnznut, že dle.lo bolo 
skvelou ukai.kou majstrovstva wdnotltvých nastrOJOV 
sF v sólach čl v lwrmónlách skupin. 

Vzorovou uká:i.kou Rujterových tvorivých možnosti. 
lnvencte stala su Koruno,•al:nä omša C dur (KV 317 ) 
od W. A. 1'1ozarta. O jej - naouq oprávnený - ohlus 
a o dlhotl·vaJuCc ov •• cle dll·tgtJntovt zusluztla su nwlen 
lH·esvedčtvil konce)Jcia, zni.llncnllé technrcké zvlädnutre, 
ale prcdovsetkym tnterprelllčné Zilntctenlc u vyborne 
nastudovanio Slovenského lilharrnnnlckého zboru (zbor· 
nraj:;ter Peter Hradil a. h.) . 

v Rajterovuj koncepcii dominovulu zvuková uš!uch 
tllost a 1eho pr!značny zmy;el pro vyv1\zouost t n terprc~ 
t<:tn~·L'It putHtntllt'OV. ľodarllu su mu v~·~tlhnuť "zlatu 
st l ndn(t CCSlll" med? l raCIOnálnOU l'OZVahOll U IVOI'IVýlll 
nudsuním. Na jedluečnom zažttku z dielu so podtelall 
u1 v}•kony kvulttného spevackeho kvarteta. Donunoval<t 
v itum spolnhltvá, pohotová, muzikálnu a nuvyse tento· 
r:tz sebaistá (čo sa premietalo do techniky tvorent1:1 tó
nu 8 aj clo v9razoveho moclelovanla fráz) sopranistku 
Viktoria Straccnskfi RtHrospektlvno spomienky na bra· 
ttslnvský hudobný zivot 30. 11 40. rokov vzbudzovalo 
angazovunlo známeho rnkúskeho tenoristu Antona Der· 
molu, ktot·y sico už prcsiel zenitom svojej spP.váckel 
kariéry. alfl v kultúre, v štýle a vo v t•úcnosll svojho 
výrazu dokáže este veru povedať. Mudarská altlstkn 
Zsuzsa Barlayová nem1tlu v tomto dlelfl pt•áve najexpo· 
novanejsl purt nie .,VOJU vstupy v enscrnbloch zvládlo 
c;u\'erénnP, oltludup1rH• a cillivo. Rusistu Peter Mikulál 
potvrdtl kvc~ltty svoJhO tlmbru a muzikalitu v rytmlckPI 
1 zvukovei suhre. V. CJZIK 

PrP dnešný r . k. fnr kostol v 
l.t~iuv~kých Buhuntclach, postäVfl· 
ll)' po poiltdľl ~tärého v roku 
ll!3ti, objednali v roku 1838 organ 
u 1\ll!ľtlna Sašku v Bt'Pwvej pod 
Bracllorn. Chc:cll, aby prvý raz zn
tne! na hody - sv. Michala - v 
roku 1839, ale dokončili ho až v 
ruku 1841. Casti organu dovielli 
na 4 fúrach bohunický občania 
juro Uv.ttik, Matúš Lehen, Mlso 
Michnličku a j11110 Mntovtč. Za o
.;emregb;trovy ot·gan - väčsi po
.llltv - zuplutllt lttl'nicl 1410 ŠIIJ· 
novych zlutých v ~tyroch ročných 
~platkach v rokoch 11:13!)-1842. 

NástroJ, stojaci v r.á bradli ern
pary, pozostava z dvojice vez! na 
spodku spojených nlzkym pultom, 
nn chrbte ktorého je vstavaná 
klávesnica obt•átenej farby. Sub· 
tilnou rukou V)reziivané a pozlá
tcne drllpérle s •·u7.okvetým a hs
tovf•m motlvom, ktoré zdobia hor
né časti prospektových poll, su 
este a!>ymetrlcké, leda Ich stup
t1ovltý kraj je prispôsobený sku
totnej ctL~ke p!sťHI. Pisťaly vo ve
:liach vystupujú z prospektu seg
mentovite, ploché medzlpolla u· 
koneujú esovitn prehnutč rlmsy, 
zdohcnu - pre túto Snskovu e
pochu - typickou dvojiCOU ruži 
a listov. Skrlt'1a st dodnes zacho
vala povodný siv} nálet·, "žutova
nf' žll)•ml a hnedými bodkami. 
1\l echy nu l.Tapl:tnle, ulo~ené v od
delenej časU chót·usu, opatrili e
lckt1'1Ck5•m čerpadlom vzduchu v 
roku 1960. 

Dlspozlclu uvediem v p01·adl, v 
akom stoja t•eglstre na vzdušn1· 
ciach: 
l. Prtnpclpal 8' C A drevené, v 

J>ľO!>;>ekte novl! crnové od B, na
h t•adf!ué po t•ekvtr!iCII v l'OkU 
HH7 diHt 27. novľ.mbru 1979 

2. Oluáva 4' C Dts drevené vnutrl, 
EF v pro~pPkte 

3. Kvinta-Superukttiva 2,2 '3' + 2' 
4. Mixlunt 1,1/3' stvol'l'adové, re

petuje n.t c1 

Pohfnd na pf raty Cl~·stranv zhora. 

5. Fluuta 8' drevená krytá, od c 
pnbcrá pHralelný rud drevených 
otvoren~·ch pista l , Je teda zdvo
jnná 

6. i<rvt 1' dr'l!vený 
7. Suliclonal 8' vllcsir pll';ťaly dre 

vené, od tis kovové 
8. Krvi lb' drr.vnn~, prwbelný, nH 

hraclzujuct ľrdcll. 
Pod klavesmcou, s rozsahom 

C - l , 54 tónov u klávesov, sít 
este mamibrlu prfl tt·ernulant ll SU· 
perokt.lvovu spojku od h. 

Prt obnove vnulot·nej omtetky u 
výma l oy kuslnlu v roku 1970 bol 
organ zusypuný tTHtltou, ktorej sú
vislá vrs tva mcn~it) p!~taly cel 
kom znkrvla Prnvda. aJ črvotoč 

Oživené 

Obnovený Ša§kov orjlan v Jaslovských Bohuniciach. 
Sn!mka: O. Gtll'gelyt 

v Jaslovských 
Buhuniciach 

vykonala svoJe zhubné dielo a pr!!
to~c tdc o najstaršie su~kovo die
lo, zuchované v povodne! podo
bP., bolo potrebné to OltJskOľ pri· 
kt•oči( lw gcnerlitnoj oprave. spo· 
IPOI!J nielen <; konzervovunlut ce
lŕho nú~troJa, ale aj " nulrt·ade
nlm pt•euných dnových piiiful. 

Podru pnmrAtkového zémer·u, 
scltvalf'nt"t.o Okresnou pAmiatko
vou správou ' Trnuve, holu opra· 
va ztttlunir Okresnému podniku 
<;lu,lt!h v Kutnct 1101'1' v roku 
1978. Od 23. júlA 1971l vvkonrtll 
vcftni svedomite ~en~rlllnu opra
vu pod vedením j1ínll Kubl\tll Pa
vel Doubek 11 Mtrosl!tv Zadák Ko· 
nPčnc> pu ô2 t•okoch boli vsadflnf> 

do prol.pektu clnové plstaly a 
velmi citlivo bola obnovemi tlel 
vydratá klavesntca, prlcom sd po· 
darilo ziskať aj pravé ebenove 
drevo a kostené polepy. 

Nástroj v Jaslovských Buhum
clach je cenný nielen preto te 
pocbádla zo Saskovej mludOl-11, 
ale predov!;etkým preto, ~e s1 cel
kom zachoval pôvodnú dlspozl
ciu, IIJ plsta lový fond. Z celko· 
vého poetu 672, je 652 pišťal pd· 
vodných, Saskovýchl 

Prvý Saskov ot·gan v Bt·ezovP.j 
pod Bradlom z roku 1834 bol v 
roku 1873 aJ tlispozll:ne pozme· 
nený, aj prestavaný. j eho dt•ultý 
organ (podla našej dotera jseJ e· 
vtoencle ) v Dobrej Vode z rok nv 
1837/38 bol celkom pre~t!l\'l:tn~ a 
zostalfJ z ucho len skni\8. jeho 
opus 3 v Rozbrhoclt znmkol o~nl 
nevieme ked y! Opli!> 4 v Cerovi!J· 
Lieskovom o~tal po clruhel svc)tO· 
vej vojne v takom s•avc, že ho 
ndhradlll elektrofontckym, air• nr•· 
tom sa zachovull nielen pclvmlné 
V;tdusntce, ate 111 vllč;ind pl'l\otl· 
ných pt~tal a dftl by sA preto rn· 
konstruova(, no Iste nte 10111\ n1 
nákladom. V nn~ei eviflflll!'lt 11• 5. 
Saškovým opusom organ v In~lov· 
skych Rohu l'lh tach NemHiý puťl11ll 
na jPho zac:hrnnfl mu vdp jim 
Copček, ~prctvca mlflstne l tarv 

Vydatný a tnkmer haroknvo tctS· 
ný hlns oilnovnného organu run· 
dovaný na 10 stopovom Zdkl;u lt\ 
Iste prekvapi knzdého po~ltrt'h.l
~a 8 nleiPn laika! Možno ltin du
fa(. že so pt·iblíll tt l ~~r~Pl v• t Pj
nosti n.t ~rHmoplatnt v rtttnrl ,é. 
r·le C!lskoslovc>nské htstorlr l<t1 ot·· 
gany. 

O ľMAR GF.Rr:P.t) l 

vanytlr skluclnll rov toJ..r·uu• H. 
Kleina). 

slovenské pamiatky 
Súboru Pro arte musica ood 

umeleckým vedenlm Márie Kurll· 
kovflj a cratsťm spoluttčlnku lú ' im 
patri vďaka zo ochotu a nad~e
nle prt na~ tudova nl vsetkýclt sl;ta
dlf!b. Hoci znutlmavá. no t•ozhod· 
ne nic lnhkA le úloha nái!<t -;! 
prfstup k autorovi. ktor ého dr,..to 
sme doteraz nepoznali. Je to ob· 
1avovaniP neznll mP. ho wet a oo· 
dobne oko pri prvom dotvku s 
úplne novým stH;ttsnym dielom. 
PotrebuJeme s.t k nemu viac t•Az 
vracat. pt•ehodnocovnt svoj oostol. 
nkos! .. dozrict'' nA lirto lntcrnre
táciu 8 to mozno oreuov~etkvm 
pri st1•ku lntorpretovuného rliria 
s poslucháčom. nrl pocite :>e elle· 
lo rezonuJe n ielen v nás. A1 ~Lt· 
bor Pro artc musica sa ootrehttlc 
stotožniť s novopremlérovan<·mt 
dielami t9mto spôsobom. verme, 
že bude mat k tomu aJ prHožitnsť. 
Nekaždodenná prllezllosť s11 oo· 
núka aJ vydavaterstvu Opus - za
chytiť objavené diela v Ich zne· 
fúcej· podobe natrvalo a tým obo· 
haliť našu kultúru. Bolo by !;ko
da, keby cllela, k toré sme u~ rez 
oprášili od storočného prachu a 
ozvučenlm 1m vdýchli život, op!!t 
len umftvené ležali v arcbfve. 

Ncnápadna pozvankd Sloven 
skébo národného múzea v Brut!· 
sl~:~ve na dva koncerty z hudby 
skladatefov 18. u 19. storočia na 
Slovensku budila zvedavosť. Z de
jln hudby na Slovensku sa po
darilo zmapova( uz m nohé bielo 
miesta, pozmeniť, čl dokonca vy
vrátiť o~te donodiivnu platný nA
zor, no stretnutia so znej(tcou 
hudtJou n,JSCJ minulostt sú stá le 
este vefk9m sviatkom. Na pódium 
sa dostane len sporad icky. popu
larrZUJC JU n iokolko gL·amofóno· 
v9ch plutnl a tak aktivitu Hudob
ného oddelenia lllstorlckého ústa
vu Slovenského národného m úzea 
sme privitall. Podobné podujati/l 
usporiadali prncovn!cl múzea už 
vluc r áz, Ich draronturgtckym vr-
cho lom bolo p r vé kompletné 
predvedenie Speet·ovho Eulen -
splegla (Musica aeterna) v kon
cer t ne, sezóne 1977-1978. Na 
sklonku minulého roku pripravili 
dva koncerty z d1el skladateTov 
pôsobiacich na Slovensku '!l 18. a 

1!1. storočí. Odzneli ~kluully sie~
tich skladaterov, ktorych diela 
&me poznHh doteral len z IllU· 
lov, pripadne naše vedomosti sta· 
hall len po meno autora. 

$pc<;lltkom tychto koncertov. 
keď'e predviídzané diela sú vý· 
sledkom bádate lskal ot·acP pru· 
covnlkov · lludobnúho oddelcma 
SNM, lc sprievodné čl u vodné slo· 
vo, oboznamujúce autorom l 
konkretnou skladbou. Na prvom 
koncerte ( 18. Xl. 1979) V PI'IPStO 
roch vystavy Hudobn6 násu·ote na 
~lovensku uviedla dr. Ľuba Ballo· 
vá diela Heinricha Kleina, Ft•an
ti!ka Tosta, Františka Xaver·a 
Zomba, Antona Júliusa H éraya (v 
muzikologickej llteratCtre doteraz 
známy ako autor Banskobystrlc· 
kého pochodu pod menom lllray) 
a Jéna Ignáca Danlka. Autorkou 
úvodného slova druhého koncertu 
(25. Xl. ) bola dr. Darina Múdra 
(uvádzala V. Fedorovovil) 11 op!!( 
v podani stlboru Pro arte musica 
odznel1 dalšie skladbY. u l! meno· :VIERA: ZITNI 



Mo ~ AMO e RAMO ®G O· 

W. A. MOZART: OPERNE PREDOHRY 
SLOVENSKA FILHARMONIA, dirigu je ZDENEK KOŠLER 
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Stretnutie s dlngonlsk9m ma jstrovstvom zusl (ltlltiho 
umelca Zdel\ka KoSiera má po každ~ raz svoje spe· 
clltcké čaro - čl le to na koncertnom pódiu alebo 
v suvislostl s teho nahrávkami. To sú vSak !akty, ktore 
na stránkach naslch novfn opakujeme od prllcžltostt 
k pr fležltos tl, pretože sa e~lo nesta lo, nt>v tento dlngcn t 
predstúpil pred verejnosť s nl cčlm nedokon ceným, s ln 
terpr etáctou diela, ktoré nemo vo svojom vnotr·i stopPr· 
c:entne zazlté, a pre ktoré na druhej strane nenachádza 
~tlm pre seba ešte nejednu I nterpretačnú varion tu. 
A v súvislosti s teho tn terpretáCIIlllll neobdlvufemc Ibu 
sttmotntl koncepciu a lei koncčn9 v9slcdok, ni H 1·ovnako 
l dramaturgickú vynnllezavos l vvmnnufuru su z hezne· 
ho klisé. Nu tejto grnmoplatnt sa pt'Pdstuvuje vybcrom 
pr udohler k operám W. A. Mozar tll. Zdan l rvo nič zvláSt
ne, ale niekto lllý bv sl azdu vvhntl prr!dOhrv v1arerých 
skludatefov klaslľ.IZntu, Čl rózn1·ch :;tylových obdobi. 
I ste, bolo by to tiež zaujhnuvé, alo predsa lr.n. zame
t'l!t sa na klenoty MozartoveJ hudby vo svotl!l vuulor· 
nef obsahovostl tuk rozdlullteJ, pritom predstuvutúccj 
1ul.opts tedn~ho gcn!álneho sk l adatelr~ si i l tldd ntch,n 
dovel'llli. znttlost celľho Mo:wrtovho dwla, ale at hru 
n1cc stý lovej (čl v9rllzovet 1 tinosnosll opery senr, ope
l'\' bu fťy, slngsplelu. Každl\ z pre<lohlt•r ~~ tot iz žiotla 
i~OS I speclfloké, inú Atmosféru, Inú preferont'IU nálad , 
C: t tov, tempa, každá musi pnnlcst v(ťo~ok ďalt>t su od
ViJajúcej operv. A pt·Hom všetkom, ~tllle tdc o Mozar
ta - O jehO Usfachtllú hudobnú vypovecf. I'I'CdOhry 
l opier Don Giovanni Cost Ca n tu tle, Flgurova svadba, 
Curovná flauta, únos zo serAilu, Dlvudelný riadltef, 
l domeneo a Titus zowlevaJli. v lnterpi'C'Iucll Slovenskt.:l 
ft! harmOnie 11 Zcle••ku Koslo1·u 11ko dtflla osle pu jú ce 
jasom, !;tastfm - a to BJ v ted\', keď nejde len o reúlnv 
a prosty klas1cký svN, ale Al vtedy, keď sH dol)ho vkl·á
dHtú kolortty dramatlzmu čl patetických sltuucti. Ak Ul
to gr amoplallla vyi.ltri pr1 JCI odposl uchu u~ rnchtll (l 
pohodu a nopln! uJs pocitom kompozičnej l lnlerp rc· 
ta(;nej vrrkosti, zďnlekn tomu tak nebudr! pri pohfado 
nu jef obálku. Kosier, zavesenv na nt!l kdesi vo ndu· 
c.hoprázdne, skor n11vodzujc utmosfél'll J'ozpr;ivkv o Dok
torovi Jajbollm nlr.ho nám ponuka ot<'lzku, čt v tomto 
p rlpdde veľký dirigent nosuplujc umenie konukov typu 
Simeka a Grossmanna. VLASTA ADAMCJAKOVA 

J. S. BACH: BRA DE BURSKt KO CERTY 
SLOVENSKY KOMORN\' ORCHESTER dlriJ!Ufll BOHDAN 

WARCHAL 
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Bnulllcnbm skc 1-.oncel' ty - nevvhnutn é zastávka p re 
každého, k to smeruje k obslahnut l n komplex tty IJttro· 
kového obdobia. 7ll va7n9 priestor pre dôverné poZnd· 
nie a pocho pento Bachovho genu.il ueho umeleckého od· 
kazu. ľento ce lok s1estlrh koncertov skvele dok umen
tu je sklada tc l'cJv tvor1vy prístup k ded 1čst vu talianskeho 
concl!flH g ros~ll - Buch posunul prudko dop1·edu vy
VOJ IOSli'UIII!'llllál nof hudby tym, ZP. odstr,ln ll kompOliC· 
n é konvencie forn1ove1 vystavby, experimentoval s ná· 
strojovou zostttVOII v záu jme l ndl vlcluúlno j zvukovct vy· 
sledn lc:o, zhomogen• -:ovttl mvslicmkovv tnu tcrlál a za1ne 
ra l ~u na v} n•zo vy ko niJ·il~l. Brun clenburskO koncerty v 
mnohom an t lr lpuf u vývoJ hudobn ych druhov nasl~!dutu 
cej slohove! epoc:hv. su mostfkom hu k r ysta llzác•t kla 
sickcj symfOnlo 11 nástro jového koncertu, hoci ma tstrt 
k lasicizmu nemohli prwmo na Bnchovu hudbu n!HIVIH· 
zol, vccr l czal<l zabudnut,t a nehrana sto rokov. O to 
l ntcnzfvnetiite su tesi po1.orn o~t1 tl nešnych ln~trumen
tú lnvch súborov. V polovici sesťdesln t vcll l'Okov prtprll· 
v11 M. M uncll n1(ť! l s Ar!> I'CdiVIV/1 prvú stereolonnli 
ndllr<~vku kompletu, v minulom roku vydal Opus Bra n 
denburské koncerty v podH ni SKO pod vedcnim Boh da· 
na \Vurc iHtla. Naš pop red n 9 ~ t 1 1Jo r vyrástol na svoju 
pr ofesionálnu ttroveii lntonzlvnym pestovanl m baro
kove j hud by - diela Co1·elllho. Vlvaldtho, 1111ndla put· 
rl ll a doteraz pu trill k chrbtovej kosti r epertoi1rove1 
zostavy. Ujnsn rmý nllzor umeleck ého ved úceho a dll'i· 
gentn nil koncepciu lile l ~ pomenutych maJstrov sa pre· 
tavil do gramafónových nahrávok, k toré dós to tne rcprc
zcntuju naše tn torpretilčné umenie i vvdavate fstvo Opus 
VO SVOtl'. 

Bllchovo meno ~~~ vyskytovalo pri vy~t(lpcn lach SKO 
zncdknvHjSIC, s mvshenkou nahrill Brundenburské k on. 
er,.·tv IH"Isli ,.wnrchulovct" po JlHI'sonlílnom rozstrcn l su· 
I.Joru v case, kedy sa blíži dvudl>a t ročmco I ch umelec
kel či nnosti . Novu nahr (lvhn nevyhnutn e zvild za k po· 
rovnanl u s čes k ou •·eallzl\r.lou - Muncli nger oj Will'· 
chal su op roti lnym nahr Jvk<llll ( llflpr . llt'rnrckých sú· 
borov l vedome ulek11111 h1stor1t.u jti CCj ln tcr pretáciP 
nex·o~pek tovan11 11 Hnrhom predpb antiho lnstrumen tárld 
- zobt.ovó llmllv v ll rultnm a s tvrt om koncerte nah rá 
cLllttú pr1eť: n\ 111 1, \ ~IP'-otOI II ncpuuiiVIIlÍI gunthv. Ars rn
d l vl vu, súbor spl'llllllznvuny na B.u .. ho\ o !lit' lo ( vynik11 
1uco nahrávky 0 1T IIestrál n ych •wtt , lludollncf obeti' l 
Umenia f ugv l al<rr.nluJP prem yslcm y, tt< ll vy, st n ell mv. 
ale nll-.dv n tr akadC'nlll'k~· pdstup k tJill'lllilrc: nabr<tvkH 
Opusu naprot i wm·• vyrazne !.!IHII'Iitrl-.uw spontánnosť, 
mladlcku vervu, doslova chu t sl zuhrat. V tmvsle Munc
llngcrovej zíl~nclv o kll~é u n n~ pravnosti .,ter usovltHI 
dynumlk y" sél p•·až-;kl UIIWic1 vvhvbtttu vcfkýrn vyi<v
vom v plynutí hudohnčho toku. Vvnúsnfll napovrch 
tdeál komorne! zohratosti, 'itllndu o v~Tazovc•f homog~
n l ty v skromnctsom zvukovom rurhu. Don1ln uje muzl 
k antslcý nadh fad nad cel kom. Slovť' n ská nulll·úvka uko· 
hv sa sústreďovala k opačnému pólu - pertektní1 sú· 
hra 1 muzikálne dtenlc o zameten1e je nespomé, ilie 
príl\ e ono zanl(:j!Pnle \ 'OdJe k pr i lis masfvnrmu tónu. 
k vllč?;f m tnmpov 9111 a dynnmick)'m kont rnslnm vo vnu t 
rl jed no t llvýcb konce1·tov, k Jdsttvtim u 11 b1·1lantnému 
Iónu pr11tchavénw v tultn nskom conce1·te grosse. ale 
dtsku llthllnému u Bucltn. NaJmä rlrhlc časti hrajú wa1· 
cha tovct cez p1·tzmu svotu Vivll ldiho a ll!lnd lu s cha
l'!lhtel'lstlck}· mt prizvuk ml A frázovunlm ( Buch sn prlivo 
v klllhenskom obdobi - v čase plsanin cvklu konrcr· 
to v - dósledne Zi.>'IVUJr ta nečnel artik ulácie l. Zlllljí· 
milvč fe, 7.o mqviur výk yvov pociluterne p ri tnnečnom 
.,dodutk u " po tretet časti prvéh o koncertu (A. Schwett
zer ho chápe 11ko nadbytočn)• a neo1·gan tcký, od porúča 

W, A. MOZART: Konce1·t pre klavlr a 
Ol'Chester O dur, KV 537 ,.Kor unu· 

vaf:ný " 
Koncer t pl'e k lavfr a or chester 
A dur, KV 414 

CAMERATA ACADEMICA 1\IOZARTEA 
SALZBURG, sól il;ta a d i r igent GtZA 
ANDA 

DEUTSCHE GRAMMOPH ON OPUS 
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Od prvého dotyku s k lávesmi mlíme 
Istotu, že sa stretavume s kultivovaným 
ln tellgentnym klaviristom, ktorý má CC· 
l ú skladbu, celé Mozartova klavfrne cite
lo. ba cely Jeho kompozičný odkaz do 
konule zazlt~. V tnterpretúcll dominuje 
jumná prstová techn iku, pe1'1lvo a abso
l útne zretefnc zn ie každý tón. Géza A n
dn fe v obidvoch skladb!lch kráľom svoj
ho ná~troja, jasno a presvedčivo reali
zuJe svoju predstavu. jeho bro je pe1·· 
fPktn!l, no napriek tomu nie ,.bez živo
ta", nie odosobnená, máme pocit, ze len 
tenké sklo nás delf od fudského tepla. 

~adherné vyrovnané pt onl! ai zatafu fu 
tlveh. Anda pou7.1va vcrmt úsporn e po· 
tltil, čo fe ntJpadné hlnvne v pomnlých 
čusttach a je pl'lklAdom prinm vzo
I'OVo stylovtiho spl'ltomnenla Mozart11. 
( Ccloz1votnou Andovou túibou, a móžcm 
povedat, ).e spl nen ou, bo lo ullle sa s 
my!.licnkovým svetom In terpretovaného 
skladatefa.l je vefkou prednosCou te jto 
nnhl'ávky, ž;c sOllsta je sllčasne dlrlgen· 
tom a tak jednotn á koncepcia a pri· 
kladná slihra zvySu iú posoiJlvos( Inter· 
pretácle. Sa lzburská Ca merata Academl· 
ca Mozartea Je, pochopl tefne, svojou ru
tinou a obrovsk ou trad fclou jedinečným 
motartovským tnterpertom . Oba kon
c:env sú výberom z kompletne! nahráv
l<y vsetkých Mozartov9ch klavirnych 
koncertov so subor om Camerata Acade· 
mlco Mozartea v Sa lzbu rgu, ktortí Andn 
realizoval pre Deutsche Gra mmophon 
Gesellschaft v l'. 1976, 

Je záslul!n ým či nom vydava tefsl va 
OPUS, že dalo p rílozlto~t poznať násmu 
dlskofllovt tento vzácn y dokument An· 

GUSTAV 1\JAJiLER: SYI\H'ONJA C. 5 CIS t-1UL 
PlES E O MRTVYCH DETOCH 

CHRISTA LUDWIGOVA - all, BERl.l SKl F lLHARl\tONI 
Cl , dil'iguje HERBERT VO KARAJAN 
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Tvorba Gustavn Mahlera Sil V po-.lednom case dosld 
va1.1 nH IHJse kon ce1·tné pOdlá časte f~ l e, nez bolo tomu 
v 1mnutos tl, ale počas jestvovaniu nJs ho hudobného 
V\d!lvuwlstvo OPUS sme sa s itou na g r·amopla tn l stl'et-
11 po PI'Výkrát m111 u l ~ rok, ked y vyi.la tcito dvotplat lld. 
Ta to nah1·avka zlskava na svo fe l at1·akcii nielen !<Voli 
u veden 9m dvom v vntkalúCtlll dielam, ale l kvd ll svoje! 
111torp rr t ačne1 strllnke. Opus tu siahol po tcdt netn el 
nahrävke Mahlerovho symfonického a ple~itového odka 
zu, vo dvoch d lelarh úzko n a seba nHdvllw Júcl ch svo· 
j tm1 emOcl am 1, t ragédiami n osobn~m vvrovnanlm sA 
skladAtera '>O ~po l ol' nosťou a so svotom. A nielen vnu · 
!om v sve t. ale l k rok tlopredu v Mahlero vej tvorbP 
mó~eme zaznamenať sledovanlm tn~ t rumentačných a fa
rehn~ch postupo v - tak v symfOnll ako 1 orchestra tn ej 
zložk e plesn i P1·1 oočúvani t ~chto nahr ávok sa chtiAc· 
nrrhtlac dostav! po,. lt. čl úvahu o fud'lkej pokore, o hfa
IIHnf í1trchv v pl"!rode vtedy keď sa človek zmlelA 
v bolesti, v kru tom údele života, a k~m je sml't, čl v 
m yšllenkacb s nou spoten9rnl. Kol ko pr ostoty a čistoty. 

ho vvnechávať ). kde tná su voč1 menuetu mým ~vetom 
a poloneza JC agogiCkynu vyk yvnu dl dcformovanil. Nut
prthehuve)šie vyzntovaju ponutlc časti, v 111ch sa pl ne 
rel.pek tu)e Individualita Bachovho vyl·nzu, slahoJúl.cho 
p1·odvldavo ui do doby l'omuntt..:ntu. Ako c.elok sa 
k dokon alosi J blii 1 stvarnc n1c p1a lcho koncertu. Absolu· 
tórium st zasluzlu sOIIstJ, nujtnU dychurl hratH ma t· 
strov~kv s vnli.to ľnym Z<tntetenhn. Technická strlí nka 
ndhnlvky je na nlzsef urovn 1, 1wi sme boli zvyk nut1 
u vyh sk ov Opusu. Nc1·ovnuka r ngulát::iu vy!iok 11 hlbok 
nu nlektoi'9Ch mtestuch tH'Isplrvu k ncudt~kvá tll c J nlttSI V
nusli t vuku. Zmeny llllr!lt::Jc 1 hlils1tost1 počas znen1a 
piateho koncertu sli u1. ..mutn~nt pl'('hi'Cskont voC1 kva
htnoj p räcl zvukoveJ r éitc. An i vonkublil vytvar11a ad· 
j ustúz nevyn1kli fan táziou, obul fo monotónn y tt slcri l ny, 
vnutur né stran y albumu Pl'l nusatú ubsn llovo pr l liehavy 
a vyslliny text z peru L. KaCIC'll v uz churakterlsllcky 
odrudzujúcom tvpe plsma. Mohlo sa pouvažovnt at 
o vltoclne)som uvedunl jednotli vych koncertov (spol u 
s nástro jovým obsoclen lm ). chyby v texte by '>ll t10t 
nemuseli vyskytoval (pri l. kcJ nCPrtc MWV. v p1·ehľade 
sólistov vypodot český host u·ubkilr M1losluv 1\ojm<lr l. 
Sme zvedavr , ti nám v!tčší d•skol 1lsky zázltok z Bacha 
posk ytne Opus a SKO v chys tanom komplrte Ol't:hes
tril lnych sult. C. CHALUPKA 

G, F. HA DEL: Oeväc nemeck ých ál'l i p re soprán , vi o· 
l onl:elo a klavlr na slová Bar tholdo Heinricha 
Brock esa 

EVA BLAHOVÁ - sup1·án, JELA SPITKOVÁ - husl e, 
MARI ÁN f, APŠANSK<i - k lavfr, JOZEF' PODHORAN· 
SKY - violončelo 

rc) OPUS 6112 0759 

Ár ie z roku 17"1.7 približujú tnu mncts•u, komo1·nejstu 
strunu z odkazu G. J.o'. llllndln - dokoncu v sprll'vod
nom texte na obal t~ prtrovnávunu k ohnlvku vo vývoto
vel rcJťiJZI nemeck ej plesne, ktorá vyust lla v tvorbe I'O• 
mnntl kov. Provdn doslovn toto tv rdeme nemôžeme vziAť 
do úvahy - predsa len v hudbe fl nomeck ých ár ii 
( uvádzunych ako Nin o G01·man A rias l dominu te ohjekll · 
vistický duch Hllnd lovof doby, mou~tu citovú zaunguzo 
VIInosť, to podponne af 1nterprutucta plesni naSou slo· 
vpnskou soprum~tkou . Prírodná lyl'l k <J hu ml>urskéltn se
n;ltnru a po!'tu B 11 . Brockesa (1680-1747) tu n!'ln~pl· 

ruje v I'Omunth kom duc-hu, Ilie te skor c. huraklNu bu
kohcktího, pastorálnello. SoprAnl~tka Evu Blahovd ~a 
snaWn zachova( prlsnc St91ové hľadisko, zohfcktfvn lť 
svet 1111ndlových da capo árll, vv'<pievut vsetky ltol ltll · 
ľ\, ktoryml je hudba vyi;perkovaná. Mo~no - v OIP.· 

ktorych textovo k ton1u vhodných pas.-•7nch - hv !>a 

dalo čo-to zvrúcnil (a j proti zau7.ivanynt k<inonon• 
intCI'PI'etárle tt ni\ zo rom nH illl). čim bv sa mnohé 
odcfifoi'Pncovulo vo vyraw 11 tým skontrastovnlo pl't~ 
posluchiičtt. P1·avda. po strilnkc tl•chmcknt tažko niečo 
spcvllčke vyčfta ( - Icf oflc1<t l nv gl'lrmo vstup na pó· 

du, k torá jt>f fo koncertne u7. r okv dóverne známll, te 
na plutnl dôstojn9 a umelcck9. lludbo hllndlovsk\ rh 

árii p1·iniíšn poslucháčovi pokot. vyrovnanosť. kr,isu, 
čis t o t u 11 prlrh !adnos t. je Lo ul vdaka ln~trumcn tal n o

mu triu, k tor·é je stco pretlstuvrné osobit ne kai.dym 
umelcom, air dávnejsle ho poznáme pod názvom Slo
vrnske trlo. Jelu SpJtkov;1 - hlllvn<l l nlcllitol'ka suboru, 

Mai'Hi n Lapiwnsky a j ozef Podhoran sk9 vy tvárajú spo

lu so spevličkou komorné zdruicnle vzt~cne vyvázené 
v muzikan tskej 1 komor ne cittacel súhr e. Obal platne 
je pllsob1vo výtvamc rlesen~ - po sl l'ánkc kompo· 
zlčne f 1 far ebnej. T. URSlNYOVA 

dovho In terpretačného umenia. Pre nás 
jo poznan ie tohto umenia o to vzácne:
slc, že nitky, spájajúce nás s n im, sú 
vefml siln é. Andov neočakávany pred· 
i'asn~ odchod (jeho Interpretačné ume
nic sme muli možnost obdivovať At v 
Bratislave, naposledy v roku 1976, kedy 
k1·átko pred smrťou posled n~ raz účin· 
kova l na veretnom koncerte s orches
trom l znam ena l v hudobnom svete ver-

kú stratu, u nás ju pocltlll osobitne Ma· 
'!'lán Lapsan ský a Peter Toperczer. Obi· 

dva ia mali moznost na medztnárodn9eli 
le tných tn lerprctnčných kurzoch Gézu 

A ndu v ZUrichu nazneť dó tvorive! diel 
ne tohto Interpreta - a zrno pad lo do 

í1rodn e1 pOdy. Sant! pn t.n ávajú, Ze An · 
dova osobnost p re mch vera zname
nnla a pri počúvaní tejto platne su ml 
nevdojak vynárali stretnutia s Lapsan
ského a Toperczcrovym Mozor lom al 
Schumannom. VIERA t JTNA 

je lll01.né nájs! v samotnej hudbe, ale t v jej tlmo
tenf. Kofko bllzkeho maju \ sebe Malller d Karnfan. 
Oba1a p<l trla k fuďom , o kto1·ych hovortme ako o ge
nlälnyclt duštacb, oboch spáfa neti navn á, vycerpovutu 
en tvorivá p ráca obafa naložia k umelcom túžtaetm po 
dokonalosti a ozajstnostt wojef l\·orlvet práce. Za <Gne
júctml tónmi te n epochybne mo'-né vidiet pohrúženého 
d l ľlgen ta , vk lada túceho do l n tcrpretäctc vsetky svoje sl
ly l snahu ponechať vo zvuku sk lndatefovu preds tavu, 
dýchajúcu v celom d iele. A rovnako stoto>.none s,J vv· 
rovnáva s vcfkým pomnfhom životu a smrti - s ľlf!s· 
lwml o mÍ'tvych deťoch l Chrlstn Ludwtgovil. Bolf'st a 
h l bk a ellu plyn ie pozlá ton A zamatov9m mezzosoprúnom 
a svedči o nevšednom vnútornom stotozncnf sa lntPr· 
pretky s tým to , tra~trSdlou dýcha lí1clm dielom. Traclltny 
obdiv patl'l, samozrejme, l perfek tn e! Berlinsket fllhnr
mOnll. Tlelo dve nahrávky sú suča<;!ou celého kompletu 
Mahlerovcf tvorbv. ktora vvšlll nH západonemeck om 
tr hu v podani Karatana tt Berlfnskoj fllharmónlr -
celá v r ovnakel, vefm! vkusneJ obaloveJ reallz,\cll. 

A bolo by nepochybne vl tané, k eby sA u nás obfavllf 
l ďa lšie diela z tello kolekcia alebo nahrávk y tvor by 
G. Mit lt il!ra v podan i Slovenske! fflhArmOnle A Zdel) ka 

Kn~lt~ra, teamu, k tor9 t lo:Z MahiProvl mi moriadne rozu
m ie. NLASTA ADAMCIAKOVA 
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J. B. FOERSTER: Klavlrne triá 
I mol ; B dur 
FOERSTROVO TRI O 
© Supraphon Stereo 1111 2478 G 

Na gramofónový trh sa do· 
stáva pozoruhodná plat1ia, kto
rá nám prlpomlna Foet·strovo 
homornó cltenie, úžasnú schop
nost bezprostredne muzlclrovat 
1t navyse ho predstavuje ako 
osobnosť samostatnú, v celej 
osnove hudby jeho doby svoj
skú a v mnohom zaujlmavú. 
NnJvtac na mila znpôsobllo 
Trio B dUl·, op. 38, ktoré vzni
ká v rokoch Foerstrovej muž
nosti , avšak súčasno v dobe, 
hody umelecky preclťujc smrt 
26 ročnej sestry Mé\rle a ako 
holo v tom čase zvykom, hra
chi v huclhe títechu l vykúpe
nic. Plali\a je jnsným doku 
mr.ntom o umeleckom myslr.nl 
doby, krcr už strácnjtt pt·lťažll
vosť kompozičné p1·1nclpy vr
cholného romantizmu, hlási sil 
meco nové, evolucné, čo sl 
vllčsln a súčasnlkov este nevir. 
clcri,JOvnť. Prekrásnu je nnjm!l 
1rr.tia tasf Adagio, oclhmotnc
n.~ hudba priam mahlet·ovské
ho razenia, siahajúca svojimi 
koreiiml a~ k lyrika smetanov
skcj. Po dvojnásobnom vvpo· 
čut! platn! som sl položil otáz-

ku: Prečo tak málo poznáme 
Foerstrovu komomú hudbu, 
prečo vývoj mohol tak fahko 
zabudnúť na tieto hodnoty, je
ho až ,.bi·ezlnovskú"' lyriku, 
koncentrovanú poéziu a všade
pritomn(t úrtu ku kn7.clému de
tailu. Traja členovlu FoC!·strov
ho tria (Aics Bllek - klavfl·, 
Stanislav Srp - husle, Václav 
Ju·ovcc - violončelo l sa uk.t· 
zujú ako zasvHtcnl umelci, o
zajstnl znalci toho, čo hraju. 
Technická kvalita platne te 
priam vzorová a obidvaja uve
den! zvukov! režiséri sl zaslú· 
žia uznnnle. 

lami, ale hlavne l( novej in• 
venlúr e vo v lastnom vedomf a 
v posudzovani vecf v celoštát· 
nom kontexte. Nikdy sa mi ne
zdal Foerster tak podnetný a
ko teraz, nikdy v minulosti 
som ncpL·enikol do jeho lyriky 
tak, ako po vypočut! jeho Cy
rana, doteraz nikdy som nefu
toval, že sa táto tvorba málo 
hrá. Cyrano je perfektná sklad
ba zo začiatku nášho storočia, 
vefká osobná spoveď, hudobný 
žtvotopls, hudobné curlculum 
vitae umelca, ktorý žil p lný ži
vot, rýchlo sa orientoval vo 
vtedajsom umeleckom kvase, 
na~lel svoju cestu a pritom ne
zostal nič dlžný svojmu náro
du ani predpokladanému po· 
kroku. je to az ojedinelý druh 
geniality, alebo povedzme 
schopnost! vyniesť Inšpirujúcu 
lásku tuk úči nno do popredta, 
ospievať ju ako "sladký sen, 
horkú skutočnost, žiariace 
svetlo, či nopreniknutefný liet~··. 
Rollandov text len umocňuje 
FoCt·str ove city, nie je však 
bezprostrednou Inšpiráciou. 
Foerstcr hovor!, že "tu zosta l 
sám sebou, verný sebe do po· 
slednóho dychu ako jeden z 
tých, ktor! poklad svojho ellu 
nerozmtct'1all na drobné mince 
a nevydávali ho po hŕstkach". 

Ceská filharmónia hrá túto 
skladbu znamcnll~·m spôsobom. 
Václav Smetáček tu podáva jC· 
den z vrcholných výkonov 11 
odhlltidnuc od dokonalej súhry 
a ladenia vldlm teho skúsenost 
a pevnú, majstt·ovskú ruku 
najm!l v úžasnom p1·ecftcnl 
Foerstrovcj lyriky, jemnom, nlo 
nic p1·ejrmnolom oddifercnco
vnnl lyrických plôch. Kto sl 
rhcr: otVOI"if prfstupové cesty 
k FoPrstrovrj tvorbe, urclle 
sinhne po tejto plutnl. 

ka, čo už samo o sebe hovori, 
že j a to ve1ký edičný čln. Tým 
je na p latniach Supraphonu 
skompletovaná Dvorákova kvar. 
letová 1vorba. Tento kultúrny 
poklad je prlstupný každému 11 
mohol by vcelku - l ahšlc ako 
doter az - vstupova ť do nášho 
kulUírneho vedomia. Kvartetá 
r mol, op. 9, a mol, op. 12, 
Andante - Appasslonato, bez 
opusového člsla a e mol hlbo
ko načlcrajú do Dvo~ákovcj ge
niality: zase LA ncpreberná 
studnica melodických nápadov, 
diferencovaná skála kompozič
ných riešeni, skvelý prfstup k 
výr azovému odd l fer·encovanl u 
jednotlivých časti, zvlášť maj
strovské vypracovanie poma
lých časti s h l bokým, až nos· 
talglckým obsahom. A. Ovoi'úk 
majstrovský, z najhlbsleho 
vnútra svojej geniality vymýš· 
ra a rle~l kompozičné pr oblé· 
my, rob! lo so · suverenitou 
hod nou k lasika a majstrov
stvom, na ktoľOm nemôžeme 
nájsť chybičky. Ako pravý mu
zikan t, sám dobrý praktický 
hráč, výborne uplalt'lUje jcd
Rotllvé lnstrumenty, ovládajúc 
všetko, čo priniesol vrcholný 
roman tizmus. Kvarteto mesta 
Prahy, nnse pop1·ctlnó komOI"IlÓ 
teleso, ak n ie momentálne ?;plč
kové, tlmoči Ovoh1kov zápis s 
ojedinelou dokonalosťou, jed
notným chápanim Dvoi·ákovrj 
hudby ll umeleckou suvereni
tou, kt01·á je vlastná nojosvcd
čcnejslm svetovým telesám. 
Zvlá~ť silný, ba priam neopa
kovrllefný zúžitok som nllll nuj
mä z Fntgmentu F dtn· 11 Kvu r 
trta e mol. 1\oľko ráz sn ui 
člov~k vracal do Dvoi·áhovnj 

Tálo kazeta sa stala bestsel· 
lerom domlíccho u·hu a tl"llU v 
zaht·anlč i . Kec! dostala Grand 
prix v Paríži, zuostrila sa po· 
zomost eSte viac na jej obsuh, 
tcchnlcku kvali tu a výkon Cos· 
ke j fllhannónle. Spolu su tu 
tt·t sym fónie, celé kompendium 
kompozlčného umenia, f udskó· 
ho myslenia, humanizmu l vlas. 
tenectva B. Martini!. Málokedy 
sa v jednej kazete manifestuJe 
tvot·lvá osobnost tak preukaz
ným spôsobom, nt O lo kedy dve 
p la tne stačia ukllznf umeiP< hú 
osobnosť takmer bez zvv~ku. 
Sú to vo vilčslnc diela, kto1·ó 
zača li vzn1k11f v čase dn1hcj 
svetove j vojny alebo tcsm• po 
nej. Preto nečudo, že rllozorlc
ký podtex t diel puznamen:lvo 
doba plná nelstOt. doba v mno
hom rozporná a zložlti'l. Vvh l"ll· 
nená osobnosť cfl l a l"inšl liAto 
prol>lémy po svojom. Mortlni'l 
zt·cťazuje skveli! nápady do 
celkov, pričom zvlásť sllnf!> "ll 
pomalé časti. Obvykle nimi 
pulzuje ak}•sl sen po mierovom 
pokoji, pt·etlslavu o poko jnom 
domove, meditácia o humnnlz· 
me človeka a akási dôveru vo 
vsetko sympatické. pokotnó a 
úprimne fudskó. Toto vdké 
svcclrclvo nllm prezen tu je Cr.s· 
kú fllhnnnónla v obdivuhoclnet 
dokonalosti. Drtolly partitúr '>li 
ncutápaj(l v celkovom pri1<le 
ani zložltcjsom tkanive. množ· 
stvo drolmých sól vycháclzrt v 
rovnocennej plostikp a uetcf· 
nosti, u·adlčnít dokonalost jed· 
nolllv(ich skupin akoby posvU· 
til mimoriadny pocit umelec• 
hej zudpovednostl H v m:po• 

slr.dnoj nuerc l putrlcnlí di1vka 

hrdosti u vlastenectva. Vác:lav 
Nrunwnn sa týmito nnhr.ívka· 
1111 kvulllikovol v mcdzlnl\rud• 
nej konhurcnc·il medzi najlep· 
šít.h znalcov B. Mortm i1. Tlmo
cf ohrovské svedectvo Mnrtllltl 
s najvllčslm zmyslom pre vyvil
zcnosť, plastiku, osobný styl 
~klaclatcfa l so zmyslom p1·e 
drtail, ktorý moze l stovklim 
zasvtltoných odbo•·nlkov unlk· 
núť. Z. N. 

x x x 

J. ll. FOERSTER: Cyr ano de 
Rergo•·ac 
CESKÚ FILIIAR~IÚN IU diriguje 
VÁCLAV SMETACEK 
(C\ Supt·aphun Slet·oo U lO 245& 
ZA 

x x x 

A. OVURAK: SIA ~ Ikové kvarte
tá l :i 

hud iJy A nlkdv ju pre sebA nr 
absorboval v crlej li l bke. Vrus. 
tá pn\ve dnes du nášho veclo· 
miH ako čosi čistó, neopoti"Cbo· 
va né, neoslabrné ztvotom, Rol 
storocfm, ktoró nás od nej deli. 

x x x Toto rrprr.zonlflhlll dielo nsl 
najllôsiNinejsiP pnpomenle 
z;íujemcom 120. vy1 o<~ lf' naro
cllmifl j. Ir. Foerstrn. Ľudia ho 
hudú chJpuť ako dielo repre
zentačné, bil prium jubliCjnó, 
akýsi opn\vnený slgnM k no· 
vej Inventúre medzi jeho die-

KVARTETO MF.STA PRA II Y 
( Bretíslav Novotný, Karol P~i 
hvl , Lubomlr r>lal ý, )an Sircl 
(._C} Supraphon Stereo 
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B. MAR'ľl 0 : Symf6nio č. J , 4, 5 
CESKA Fl l.HARr>10NIA, dirigu
je VACT,AV NEUr>1ANN 

Antológia 
ameriékej 
hudby 

Postupne sa nám dostávaj tí clo rúk dalšlo zvllzky 
tejto obrovskej gramofónovej cdfcie (u prvycll dvoch 
albumoch sme pfsall už v Hudobnom živote HJ77, č. 11!), 
ktorá chce prezentovať svetovej veretnostl vsetko vý
znamné, lyptcké a pre túto krajinu takmer nepostril
date fné. l komplet, ktorý máme teraz pred sobou, do
tvára nasc vedomosti a je zaujlmavý pre ko~dóho, kto 
sa venu je svetove j hudbe, chce sl konfrontovn( hudbu 
JCdnotlivých svetadielov a hlavne mat prcsnotsr pohfntl 
n a vefml rozvrstvenú, často v Európe splosteno videnú 
amerlcku hudbu. Kazeta obsahuje rad platni, o kto· 
rych podáme aspoi1 strutnú charuktcristtku. 

J;udový blues (Stýl zhr uba ocl začiatku do roku 
HHO l - pohľad na významnú tracllclu, ktorú sa a z 
nopredstovltcfne hlboko zokoronlla medzi fudom. 
ovplyvt'tuje jeho estetické cflcnie a stačila su v pnebc
hu týchto rokov znučne vyprofilovať. Nochódzamc tu 
skladby v prapôvodnej podobe. mnohé z nich ďale! 
profesionáli kultivovali 11 nCt·uz tvorili vlac1:re pt·vky 
l východiská k tzv. hudbe vážnej. Nic te tn vsak sahló 
na; skladby sú v rôznom nástt"OJOvom zoskupcnf, vždy 
Ich viiuk Interpretujú amntórl. fuclla, ktol"i :su s bluesom 
J ICI"Ozluč no spojili n dospeli umelecky tak daleko. že 
!e li nerozoznámc od profesionálov. 

Typ o stereotyp amerického hudobnóho divadla 
l ll70- 1900 - platnu prezentuje kompozlcle. ktore pred 
stuvutu akýsi predstupcit dnesného muztkúlu. Casto Ich 
Interpretu jú len speváci s klavlrom, prípadne vokúlnc 
kvurtctú. Niekedy pclsobla ako popevky čl kuplety. 
Zn u j[mavý v~· ber harmónii prlpomlna niekedy ctrkcvný 
spev 19. storočia. Je to osubllny prejnv divadclnóho 
populáru, vychádzajCtcl z ineJ typológie ako vtedensk.l 
opereta, skOr Sil javiucl ako jeden z partnerov džezu cl 
jeho protipól. Nadplsy jednolllv9ch h ier naznačuJú. 
ic sú sl mnohé obsahom podobné alebo vyr astoiú z po
dobných významových kor et'iov. 

Nadpisom Nová virtuózna hudba sa tu oznal:uje Stl· 
~asná sólisllcká hudha skladaterov Sollbcrgera, R. Mor· 
rlsa, R. Shapeyho a R. Eri cksona. Jo to zrejme umelec
ká vrstva, ktorá sa hlási k Schtlnbergovým nasledovnf
kom, ktorá zrejme l v amerických podntlenknch len 
kvantita~Lvnc rozi;h•uje stovky podobných skladieb, kto-

Je Lo už tretia kazeta so ~Ili· 
člkovýml kvartetami A. Dvotá-

© Supnphon Kvadro 
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ré sa plsu vo svete. Jedinú n llpadneJšlu zaujlmavosf 
som našiel v častom použili vi br afónu a v dôsledkoch, 
ktore priniesol do celkovej dojmove j sféry. 

Tmavý a svetlý má symbolizovať hudbu z oblasti 
Novcho Mexika. Pôvodné špa nielske kostolné hymny 
Interpretuje prevažne fudový spevák, niekedy spre
vádzaný flautou. je to vlastne lokálna varian tn, čl 
lrpslc úprava dovezených španielskych hymien, ktoré 
neraz pripomfnajú starý gregot·lánsky chorál. Pochopi· 
terne, že texty sú prlsne liturgické a spomfnaná flauta 
(pilo l má len jednoduché medzihry a jed noduchým 
spôsobom sprevádza. 

Pokrokové a protestné piesne z doby stavby tt·alf a 
lnych komunikácii nazvané Ruka, ktorá drff chlieb 
tvoria samostatnú platilll a Interpretu je tch znamenitý 
zbor univerzity v Clncl nnatl s dirigen tom R. Rlversom. 
Tento zvlásť zaujlmavý prejav zo 60. až 70. r okov minu· 
lého storočia vyrástol z podmienok tvr dej práce a pr
vykrál vlastne prlná!la pocity triednej spolupatričnosti. 
Zbory sCt v podstato Jednoduché, vyzývajú k jednote a 
objavujú sa v nich Ideové prvky boja pro l l monopo
lizmu. Casta sa tu strieda sólista u Jed noduchý miesoný 
stvorhlas prevažne ll'~mnlckého ladenia. In tonačne vy
rastá tento prejav z amet·ickej atmosfó•·y, európske 
vplyvy sú menšie. 
Tradičný folklór z New Engl ondu - opllmislickó 

plesne z tejto oblasti Interpretu je prcva~no jeden spe
vák alebo malá skupinka. Typický produkt tejto spo· 
ločnostl, pl"irody, rudských vztahov, ale at hudobnych 
dispozicii Inklinuje niekedy k fudovým baladám. Folk
lórny základ tojto p latne nám dovofuje lepsle poznnť 
tilto ohlust. 

Spieva j tóny radosti (Amcrlckó žul my 1770-1840) -
vsetky skladby Interpretuje unlvct·zitný zbor zo suitu 
01·egon. je to cirkevný stvorhlas, tak ako ho plsall 
umerickf l;kladatclla tel dolly. Jednoduchá faktúra slú 
žt Jednoduchej ci rkevnej poézii tej doby. Zdôraznený 
je soprán. Pozl tlvnc pOsobf výkon spom!naného uniVCI'· 
zitného zboru, o ktor·01n sa nu platni cloč!tame, žo je 
pruvidelným a dokonalým Interpretom l nových skla· 
dleb. 

Ďulšla plalt'ia z kazety prezentuje dva americké ba
lety. N(un známy l;kludatcr William Schurnan ( na1·. 
19101 je zustúpený baletom Underl ow a menej známy 
Mori on Gould (nar. 1913 l bu letom Fail River Legend. 
Obaja skladatelia spolu pracu fú s poprednými svetový· 
mi cho1·eografml. VIdie(, že Ich hudba sa pfse "pod 
nohy", mll nap!llle 11 zdOrazt'tujc akúsi pohybovú psycho· 
lóglu. V oboch prlpadoch te to technicky dobL"C robené 
umcnw, uzda miCl;léltnl tt·ocha rus! epigónsky nádych 
hudby. Cillf, ze dobre zúžitkovali odkaz Debussyho. 
Ravcla a vofnet tonallly. Gouldov ba let umne graduje 
dramatičnosť a dosahuJe zauJimavosf v rýchlych taneč
ných častiach. Tu sa autor dop1·ocova1 k b1·!1an tnej mo
dernej virtuozite. Prvý ba let diriguje Joseph I.evlne, 
druhý hrá dokonca newyorská filharmónia s D!mltrl 
~lltropoulosom. 

Stará mať Hippletoe (dedinské a mestské detské 
plesne l - prevažne ve fml jednoduché jednohlasné 
plesne hrz sprievodu hovoria o prlrode, fudoch, zvy
koch. Detské bry, sa spájajú s tanečným pohy bom a 

majú zrejme vyjadriť radost zo zivotn. Niek toré akoby, 
boli vzdlulene ovpl yvnené černošskou plcsltou. 

)e to môj králik, mô j pes ho chyt il - pozoruhodná 
p latľl!t tradičného Inštrumentálneho štýlu, zvCt'ená vý· 
hrad ne rudovým sólistom na pfšťalku, fudovú hal"lu, 
bendzo, gitar u - niekedy 1 pre spov. Sú to skladby. 
presvedči vé muzlkálnosťou lntorpL·etov, zuu jfmavé na
strojovou pestrosťou. V mnohom prlpomfnajú prvky 
neskorsej countt·y music. Imponuje virtuózna hra rudo· 
vých bendžlstov. 

Malcolm .!'"rager hrá skladby nám mene j známych 
amerických skladaterov z konca 19. a začiatkom 20. 
storočia. Sú to die la prevažne k.oncer tne eludovóho 
charakteru, r omancového typu, pfsané podra vzoru eu
rópskych špttlek tejto doby. Dominuje medzi nunl 
E. MacDowellovych 12 vll·tuóznych etud, op. 46, v kto
r ých vcfml umne prispôsobil európske vp lyvy amet·lc· 
kému vkusu. Frager te skvelý, všetkým, 1 slabšfm die
lam dáva per fektnú umeleckú podobu o odkrýva tak 
svetu vrstvu hudby, ktorú prikryl džez a odsúdil ju 
takmer clo zabudnutia. 

Kde je mô j domov (Zlvot v 19. storoči v Clnclnnalll 
- plesne vtedat~fch emigran tov z Európy. Náboženské 
za loženie sa prellna so socl!\lnym pod tex tom. hfadon1e 
nového domova, nových kontaktov a spoločnosti s11 
prcllna s popisom nových miest. Sú tu PL"Cvažne zbory. 
u plesne jednoduchého založenia, lledertanovóho cha· 
raktcru, k toré zrctmc priťahovali vtcdatslch vysťahovul· 
cov a v tejto dobe tm at vyhovovali. 

Rytmus a blues - plalt'ta sa venuje hudbe od swin
govej óry až k začia tkom rock and rollu. Vynikajúce 
orchestre, vynikajúCI sólisti tej doby. vlastne svetové 
spicky tejto hudby l vokálno kvarteto nOs znova vťrl · 
hujú svojim dokonolým umcnfm do týchto rokov a zno· 
va prtpomlna tú. žo na tú to epochu ncmo2no rahko za· 
budnúf. Plalt'ta, Pt'! ktorej sl možno zaspomfnar. znova 
sl pripomenúť, čo táto éra znamenala pre v9voj popu· 
lárnej hudby, kofko sa tu nahromadilo talentov osob· 
ných umoleckých vášn i, ale 1 zd1·avého scbaved~m l a . 

Som na ceste domov - v podstate štýlovo nesúrodá 
pla lt'ta, kde nájdeme lód lovanle spotené s Tudovým roz· 
právunlm, rôzne fudovó vokťllnc efekty o hudobné zvy
ky. Jo to zretmo okrajový dodatok k cele j an tológii, 
viac zaujhnavý ako surový mator llll k charak teru miest· 
nych ľudi, k jednotlivým zvykom a pod. 

Emcrsonovo s láčikové kvar teto nám prezen tuje dvo 
skladby, k toré maJú pripomen ú ť novšie skladatefské 
tendencie. Andrew l mbrte te nám vce l hu mlllo znamy, 
ale teraz sa môžeme zoznámiť ~ je ho 4. sliíčlkovým 
~vart~tom. Gunther Schull01· te v Európe dosf zníin1y, 
castejslo sa vyskytuje na podututlach fl van tgut•unet hud · 
by a te tu zaslúpený 2. kvartetom. Obaja pt·acuiít shôr 
h·agmcntlll-nou technikou, využivaJú nové techniky. alE> 
v podstate nezapr ú, že kráčajú vychoden9ml chodn!čkn· 
ml postwebernovskc t hud by. Milo pr ekvapu fc. zo v Ich 
sk ladbtlch zostáva obsa hový zmysel; nechytia len tech· 
nlkou, al e nlečhn hlbslm. 

Kazeta z rozsiahlej Antológie te op!lf p1·fnosom do 
medzinárodneJ výmeny umeleckých skúsenost! a umož· 
t'iujc nám kompletova ť sl hudbu, k torO málokto pozná 
vcelku a v h istori ckých l umcl eck9ch súvislostiach. 

- ZDENKO NOVACEK 



Z koncertov 
nf11snef 'J(oml'OZ:fct{ he• 
bezpečie, že jej priebeh 
bude pre poslucháča 
únavný. Napriek tomu 1 
napriek nevyrovnaným 
registračným pomerom 
manuálov mala táto 
skladba, tak ako aj ostat
ne, stál y ťah, ktorý jol 
zabezpečil plynulú, pôso
bivú gradáciu. 

MDKO 
v Bratislave Po prestávke zaznelo 

dielo už dlho nepočuté: 
Fantázia-sonáta J. L. BoL 
lu. Po Impozantnom 
vstupo úvodnej časti bo
lo by sl jej opakovanie 
iludulo viac vofnosll, až 
rapsodlčnostl. Dalšie ply
nutie bolo pôsobivé vo 
svojom neustlllom toku, 
ku ktorému následné An
dunte, hoci takmer ex
trémne pomalé, tvorilo 
vítaný kontrast. Husté 
plóno robil o uzutvllrnjú
ce Allegt·o trochu nezre. 
tofným. 21vé tempo po· 
hyblivých časti mu za
bezpečilo stá le enet•gic
~ó napredovan ia, ústlace 
do slávnostného záveru. 
- Posledná skladba ve
čera, Chromotická poé
ma S. M. Slonlmského. 
bola po každej stránke 
vydarená. Nnjlepšlo vy
hovuje umelcovmu natu. 
rrlu, ktorý tu n ie jo nu
tofko sp(Jtnný tradičný
ml lnierpt·etačnýml ki\
nonml a muže dať svo
Jel funti\zil slobodný roz
let. Jeho osobnost sa tu 
pt·ejuviln vhod ne bez to
ho, že by dielo vyklndal 
prlllš svojsky o odkryl 
tak celé bohutstvo tejto 
Slonlmského skladby. 

Diía 5. novembra 1979 
mal v koncertnej sien! 
SF organov9 recitál Vla
dimir Rus6. Program je. 
ho koncertu priniesol 
nlekolko zaujlmavostl al 
podnetov na zamyslenie. 
Prvá polovica pozostáva
la výlučne z diel J. S. 
Bacha (Prelúdium a fúga 
1 mol BWV 534, Pt·eiú
dlum a ((aga c mol BWV 
546. Chorálové predohry 
War nur den llebcn Gott 
Hlsst walten BWV 690, 
691, 691a, Prelúdium a 
fúga C dur BWV 547, 
Fantázia e mol BWV 713, 
Toccata a fúga d mol -
doa·tcká, BWV 536). čias
točne al tnk9ch, ktoré sa 
v koncertnom repertoll
r l be~ne nevyskytu jú 
,(BWV 691, 691a, 713]. 

V úvodnom PrelOdlu a 
Hage r mol predniesol 
Rusó Prelúdium na vel· 
kom pléne, ktoré, žia!, 
znelo trochu ,.plechovo". 
i cho tmavé zafarbenie 
zodpovedalo sice cha
r akteru dielu, s farbou .. 
ani s charakterom die
la však nebolo v súlade 
prll išné tempo, ktoré sl 
Interpret zvolil v Prelú
diu i vo fúge. Celé jaho 
ponalie bolo živšie, než 
trqto skladbe prlnálož!, 
skôr symfonické. To Jol 
sice zabezpečilo vefký 
stavebný oblúk, nenechá
valo však priestor ant 
tas na dotvorenie detai
~ov, práve tu tak boha
tých na v9raz. - Bolo 
to opäť - s ohfnclom na 
charakter diela a hustú 
t·e~ lstráciu - neúnosné 
t empo, ktoré v Prelúdiu 
a fúge c mol jeho váž
nosť a monumentálnosť 
t a·ansrormovalo viac do 
polohy dramatickej a 
spôsobilo o. l. nte.~olko 
nepekne ,.sekan9clt mn
nnálových prechodov. 
Zmenu v registrácii o
proti úvodnej skladbe, 
pokia l vôbec bola, · bež
ný poslucháč nemohol 
postrchnúť; pritom sa 

hudobná výpoveď, rozsan 
1 charakter oboch diel 
rôznia. V private zvuku 
a tempa vyzneli tak obe 
diela nedostatočne difa. 
rencovane. - Tt·l chorá
Jové predohry nn jednu 
tému (Wer nur den Ile
ben Gott l!isst walton l z 
t zv. Klrnbergerovel 
zbierky poskytli jasne 1-
šlu možnost než Inokedy 
obdivovať nevyčerpa tel
nú Invenčnosť a dômy
selnú polyfonlck(t prácu 
velkého tomášskeho 
kantora. Rusó so snai ll 
odlišnosť jednotlivých 
pt·odohlet• zvýrazniť naj
mii artikuláciou; darilo 
sa mu to v prvých dvoch 
sp t·acovanlach chorá lu. 
v treťom artikuláciu ne
bola celkom S(ll'Odá so 
zvolenou registráciou . -
Pckno sa rozvljulo Pre
l údium a fúga C dur 
(nazývané aj ,.vianoč
né"]. V tom pc, v ktor om 
plynulo Prelúdium, však 
~us tá registrácia bránila 
zr otelnosli ~pohybu šcst· 
nástin. - Dulšou sklad
bou z Klrnbcrgerovol 
zbierky bola Fantázia 
e mol na chorálovt1 té
mu, dielo pre nezasv!ite
ného poslucháča nic fail 
ko vn imatclné. Rusóov11 
drobcná at·tikulácla a v 
spodných polohúch 
kvlntu júca re!(istrácia 
prllts nepomáhali sletlo. 
vat kompozičný vývoj 
tejto nesporne zn u jlmn
vej a prlnosnej sk ladby. 
- V Doriekol toccate a 
fúge hustoto velkého plé
na na jm!! v toccate opl!ť 
spôsobovala nepr ehlad
nosť hudobného obrazu, 
v ktorom tak pri rých· 
lych prechodoch manuá
lov pozillv takmer zanl· 
kal. Aj pedál, najmä v 
pohyblivých úsekoch, 
.,bol jasný" len tomu, kto 
dielo dostatočne pozná. 
Mlxtúrové pléna, ktoré 
sl Interpret zvolil od za. 
clatku fúgy, skrýva v tol
to rozmernej, mnoho-

-ch-

Husl istka J. Spitkovli ma
l a v Ba·atlslave r ecitál 
dí1a ll. decembra 1979. 
Recenziu tohto koncertu 
pt•inesleme v budúcom 
čist e. 

Snlmku: l. (.;rossmann 

V. týždeň novej 
slovenskej hudobnej tvorby 
Pondelok 18. II. 1980 

il9,30 hod. 
Koncertná sieň Slovenskej lilharm6nie 
Slovenská !llhnrmónia - dirigent B. 
Režucha 
fll. Novák, E. Suchoií, V. Bukes, l. Hru· 
•ovský 

19,30 hod. 
Divadlu pl'B detí a mládd , T1•nava 
Koncert populámel hudby 
Ustredná hudba MV SSR dlľige nt: 
mjr. M. Galovoc 
Vojenský umelecký súbor - dirigent: 
). Valouch 

Utorok 19. ll. 1980 
19,30 hod. 

Koncertná sieň tcskuslovenskébo rOJ:· 
hlasu 
1. komorný koncert 
S. Hochel , H. Domanský, D. Kardulí, 
l . Dibák, J. Hatrik 
Po koncerte so uskuto(;ní beseda v 
!\lube skl ada toľov, Slovenský hudobný 
fond, Fučlkova 29 

Streda 20. ll. 1960 

9,00- 14,00 hod. 
llanketová silili hotela IJovin 
Plpnárnc zasad nu tie ZSS 

19 .IU hod. 
lludubná slcil Rratislavskéhn hrmlu 
Statnv komorný orchester Zlllna (a or. 
gonov9 koncert l 
Dirigent i: E. Flsr·her a ). Kownlskt 
J. Tand let•, M. Koi'lnek. ). Kowalskl , 
ll. Oomansk ý, J. Gahér. T. Salva 

Stvrtok 21. ll. 1980 

19,30 hod. 
Koncertná sieň Ceskoslovenského roz
hlasu 
11. komorný koncert 
L. Burlas, R. Macudziríski, J. Pospl
~ il . Ľ. Rajte1•, P. Bagin, l. Parlk, I. Zel · 
jen ka 
Po koncerte sn uskutocní beseda v 
Klubo skludaterov 

Piatok 22. ll. 19110 

14,00 holi . 
Koncertná siaií Konzot·vat6ria 
Komorný o orclwstral ny koncert z 
tvorby pre mlt\dci tSU 
l\1. Borka, !'ol. Dubovský, S. lluchul , V. 
Kovár, J. Kowalskl, J. Tand lur, J. lia l· 
r lk , I . Dibák 
Po koncerte sa uskutočnt beseda 

19,30 holi. 
Novú scénu 
Teodor Seba-Martinský: Ohnivák -
muzikál 

Sobotu 23. ll . 1980 

19,30 holi. 
Koncct•tná sieii Slovonsknl filharmónie 
Sv an fonlcky orchester Cs. rozhlilsu v 
Ra·utlslavc 
Dirigent: O. r.c nťlt•d 
J. Molnvcc . F. Pnul . T And ra. nvan , 
A. Muyzes 
Po koncerte s.1 nsl-.ntotnl brscda v 
Klube sklodatolov 

Prr.llpredaj vstupeniek : MDKO, Sur.hé 
flfýto 17. č. tel. :J:I 51 69. 

Zväz slovenských skladaletuv. Sládkovičova ll, Bratis.lavo kúpi 2 diely knihy 
~Pnslouchejte 5 námi", ktoré vyšli v roku 1961 (l. dtel l a . v ruku 1965 (ll. 
diel]. Zn.: Al Jednotl ivo 

Vítané stretnutia múz 
'(K novambrovému cyklu hudobno-poetických matiné) 

Nedefné hudobné t~redpoludnJa v ča
rovnom prostredi Mirbachovho palllca 
patria ul! nlekolko rokov do komplexu 
pravidelného bratislavského koncei·tné
ho života. Majú svo ju osobitú tvúr, 
zvláštnu prlťažllvosf, danú už komorne 
ladenou atmosférou prostredia, no naJ
mä dramaturgiou, ktore j nechyba vyna
liezavosť, úsilie prlst vždy s nlečlm no
vým, čo zauJme, uspokojl l prljemne pre
kvap!. 

Plati to aj o novembrovom 4-čas(o
vom cykle ,.Stretnutie múz", ktorého 
spoluusporladateiom boli Zvl!z sloven
ských skladatelov a 4väz slovenských 
dramatických umelcov. Chvályhodná je 
lnlclatlva oboch umeleckých zvlizov v 
poskytnut! prlležltosll mladým umelcom 
pt·esadzovat svoj talent, odkrývať svo
je možnosti vý1·azového prejavu l sfull
ných perspektlv ďalšieho rastu. Pri ro
dzene, že nešlo o nejaké formálne či 
mechanické kombinovanie hudobných a 
básnických člsel . kde by jediným zá
merom bolo spestriť program za každú 
cenu. To, čo sme počuli, malo vo vset
kých !! tyroch prlpadoch svoju vzájomnú 
sp!itost, súhru, omotlvnu hlbku a logi
ku spojenia. 

Na prvom matiné (4. Xl.]. ktoré zaujulo 
dntmaturglou i výkonmi, vystúpili nosi 
dvaja m ludl, no už dobre znamt - clu· 
mu l v cudzinc - akordeonlsll: Raj
mund Kákoni a Tibor Rácz, obaja luu
r oátt a viacnásobn! vlťazl medzinárod
ných nkorcleónových súťaži. Nu lnterpre· 
tovnných skladbách ( R. Kit koni ht'dl 
Cholmlnovovu l>uitu pre akordeón a 
Sostakovlčovo Prelúdium a fúgu B dur, 
T. Rácz Cajklnovo Ftnalc zo sonáty 
h mol a Chačuturinnovu Sona tinu C dur 
(obaju dcmonšti'Ovall suverénne ovládn
nlo svoj ho nást roja, technickú brilant
nosť, bohatú výrazovú ~ ktllu od jem· 
n9ch nuonsl ož po furehne mnohovrstov· 
né, syte fortLI. I ch hru mula jcannost, 
bruvúnt l lesk. Odkryli mo1.nostl svojho 
ni\stroja, jeho výrazové o farebné zvlast
nosti. Op1lť dokázali, že snahy presa
dzovu( akordeón na koncertné pódiá, 
majú svojo opodstutnenle. 

Litea·árnu Cas( mullné tvo•·iltt modernú 
búsnlckú skludbél Mikuli:lsa Kováča .,l'lto 
descent of anun" v pdsoblvej ln turpre
túCII mladého herca Petru BzdúChél , čle. 
no Divadla SNP v Mm·tine. Hudba l slo
vo vo vzájomnej nadvllznostl evokovali 
silný umelecký zážitok z tohto J>rvéhu 
novembrového nedefného mutlné. 

O týžcle1'l neskôr (ll. Xl.] vysl(tplll s 
pestrým a prl(ažllvýrr,t reportoáa·om dol
sl členovia K1·uhu mladých koncertných 
umelcov pri ZSS: llarytonlstél Vl adislav 
Zlipra žn~, violončelis ta Cudovlt Kantl\ o 
kontrobaslsta Anton Viskup. Výber z 
val'!;ov Milana Rúfusa predniesla Eva 
2111noková. 

Barytonista Vl. Zápražn9. nosltef l. 
ceny celos tátnej speváckej súťaže M. 
Schneidra-Trnavského z roku 1977, v sú
čusnosti sólista opet·y v Opave. nadchol 
krasnym, sýtym hlasom, ln tonnčnou č is
totou 1 preclteným prejavom s velkým 
zmyslom pre š týlovosť InterpretovaneJ 
sk ladby (Cigá nske melódie V. Novlika, 
Na hudbu 8 Král duchov od F. Schu
berta, Havrani V. FlguSa-Bystrého, Ves. 
per domlnlcae od M. Schneidra-Trnav
ského]. Cltllv9 klavirny sprievod Du
h na Stankovského ešte podčiarkol úči n
nost a pôsoblvost týchto vokálnych skla
dieb. 

Violončelista Ľ. Kanta, v súčasnosti 
ešte poslucMč pražskej AMU, svoJim 
výkonom dokázal, že patri k vclkým 
nádejám vo svojom odboro. V jeho In-

terpretácll ~ technicky 1stej a výrazóvo 
presvcdčtvej - dominovala mlikl<ost a 
čistota tónu, spcvnot:.t. Zo svojho reper
toáru predmesol na koncerte Prelúdium 
Es dUl' zo lV. suity ]. S. Bacha, Sonátll 
E dur Froncoisa Francoeura a Rondo 
a Klid od Antonina Dvoráka. 

Atraktlvnym oboht:llcnlm hudobnej čas
u matiné boli dve sk ladby pre kontra
bas a klavlr: Sonáta Henriho Escelosa 
a Andante a Rondo Domenlca Drugu
nettlho v pOsobivej lnterpretllcll kon
trabasistu Antona Viskupa, od roku 1973 
člena orchestra Slovenskej lllharmónle. 
Vlskup svoJim výkonom dokázal. ze tvar
nos( a výrazové možnosti tohto nástro• 
ja sú over a vličšle, ako to od neho spra
vidla vyžaduje orchestrítlna partl túa·u. 
Treba spomenúť l kultlvovan9 klavh•uy 
sprievod Daniely Rus6ovej fu Kantu l 
Vlskupa ], k torej vel'ká muzlk&lnosf sa 
preJavila v súhre vyváženosti a štýlo
vej jed notnosti . 

Tretie matiné (18. Xl.] patrilo klavl
rlstke Tatiane Lenkove j-Hurovej, basbn· 
rytonlstovl Duhnovl )arjabkovl a hOl'• 
covi Jánovi Venéntmu. 

lnterpt·etačné umenie Lenkovej pozna
J(• poslucháči z rozhlasového vysielania, 
stretli sa s ni m návštevnlcl koncertov. 
Nn mutiné predniesla Dve poémy, op. ~2 
A. Skt•lablna, 12 prelúdll. op. 24 F. Cho• 
plna a Tt·i i n termezzá z cyklu Kalei
doskop od E. Sucho1ia. Na zvo lenom ra· 
pol'loárl dokumentovala zmyse l pro poe
tič nosť a výrazovú mnohotvárnosť. pri· 
čom jej technicky č is tá hra vynlk11ta 
fuhkosťou a určitou noblesou (najm!! u 
ChoplnaJ. 

D. ]aa·Jabok, v súčasnosti pôsobiaci v 
spevohre Novej scény, zaujal krásnym, 
sýtym hlasom a čistou vokálnou technl• 
kou. Muzikálno cltcnle prejavil v PI'P.· 

svodčlvom stvá.·nenl štýlovo vefml dtlc:• 
rencovaného repertoáru (od árie z upe. 
ry Olympia od Leonnt•du Lea. cez kon
c·ot·tnu lírlu \V. A. Mozn t·tu a romHn· 
ltckú plese f1 P. l. Cnjkovského a2 po sú· 
cusnú vokálnu tvot·bu, ZIIStúpcnú Anclra
sovnnovým piesiiOvým cyklom Zcna a 
)llÚZ!I ). 

AJ záverečné matiné cyklu (25. XI.J 
su nieslo v znumenl pekn ých zážitkov 
zusluhou klaviristky Vilmy Lichnerove j, 
sopranistky Eleny Huličkuve j (klavlrnv 
SlJrievod Cudovlt fllarclnger) a rocllá· 
torky Anny Sýkorovej. 

E. lloličková. ktorú roku 1977 anga
žovali do SND, sa u2 viac ráz úspesne 
uplatnila v operných (tlohách a súčos

no sa stále vlne venu je koncertnému 
spevu. So svojim sviežim, tvát·nym hla
som a sympatickým prejavom, prezrá
dzajúclm zmysel pt·e l yrizmus, pôsobivo 
realizovala Tri piesne na poéziu M. lla
Inmovej od Ladislava Stančeka a v<r
bet· z cyklu Elégie od jurija Saporlna. 
Výborný, citlivý sprievod klaviristu r:. 
Marclngora prispel k zaulfmavému a 
pôsoblvému vyznaniu týchto všeobecne 
meneJ známych vokálnych skladieb. 

Vilma Lichncrovtl svojim výkonom 
opäť potvrdila povest velm1 muzikálneJ 
klavlt·lstky s osobll9m prlstupom k In
terpretovanému dielu pri plnom rešpek
tovani št91ovej člstotv a chaa·akteru 
skladby. Pa·ednlesla poetickú Baladu 
g mol ·F. Chopina, Tri obrázkové etudy 
S. Rachmaninova a Dve romantick é 
skladby Jána Zimmera, ktoré mail na 
tomto koncerte svoju bratislavskú pre
miéru. 

PoduJatie, akým bolo .,Stretnutie múz", 
možno Iba vrelo uvltaf a predpokladať, 
ze sa s podobným umeleckým progra
mom stretneme l v budúcnosti. 

Z. BERNATOVA 

Jubilant MsNV v Trnave, č l ena 
komisie pre starostlivos( 

ktoré tieto súbory v prie
behu jed ného desaťročia 
ziska ll. 

Dita 29. junuára 1980 
sa dožil ]ÁN KUDR Y 
svojich sesťdeslatin. Nic. 
len čl enovia Katedt·y hu
dobnej výchovy PFUK v 
Trnave, ale aj učitelia 8 

pracovnlcl Iných pntco
vlsk 8 katedier tejto sko
I~· sl vysoko vážia osob
nost a prácu, v~csta·annú 
a anga,ovanú činnost 
samosta tného pracovni-
ko katedry , člena Sonátu 
Okresného súdu v Trna
ve, tajonmíku Výboru pro 
občiansko zóloiltostl pa·i 

o mládež. 
Já n Kudry tfokuje za 

svoju dôkladnosť ako 1 
mnohostrannú hudobnú 
prlpravu absolutóa·Ju na 
vojenskej hudobnej ško
lc. Indi viduálnymi schop
nosťami sn vypracoval 
na út·ovct'l velmi dobrého 
inštrumentalistu a vso· 
stranného hudobnlka. 
Zaslúžil sa 1 ha·ou na 
kontrabase v rámci Sl\· 
barovej či nnosti školy 
(Collegium musicum, sú
hor mladých folklórnych 
foriem] o mnohé ceny, 

Co st však najviac vá
žime, le oddan~ a pr la
tcfský vzťah Jllne Kud· 
ryha ku kolektlvu, Jeho 
nezlstná pomoc v k aždet 
pracovnej a osobnej zá· 
lcžltosll , jaho sil ná vO· 
ra a charakter. v9borný 
psychologický cit a mi
moriadny zmysel pre hu
mor. čo udefuje každému 
z Jeho ostatných chu
rakterových vlastnosti 
mimoriadny Individuálny 
pôvab. 

J. ALBRECHT 
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MICHAL KARIN 

Kužuli doba má svoJ určen9 chod a 
špeclttkum, svoJu svolráznu vttalttu. 
Duch nosej doby v sučasnel hudbe nás 
Siti\ iu pred nové llllerprelučné problé 

1111. Je vseobecne z nd me, ie umelc:ckii 
koncepcia musela byt v každej dobe 
uvedomelá a nik nesmie pochybovať o 
tom, že súčasná a nová Jwdba potre
IJUfe prcdovsetkym dômyselnú koncep· 
clu. v ktorej sa musia doplilovat nápa· 
dltos!, fant(Jzta a dlsclpllna. Nikdy ne· 
::.tétcilo dielo len technicky zvládnuť, bo
lo k tomu treba čosi "vtuc". K lomu 
,,VJoJt ·• ani dnes, ani kedysi nestačil prL 
!>lllp lntciP.ktuála, k tomu ,.viac" bolo 
lľ !1111 dopracova( sa Jednotným cllPnfm, 
vurou a úmomou prácou. Tento boJ s 
matériou sa mus! vybojovať poctivým 
postojom k dielu a dal by sa azda vy
IRdrlť takto: len ten pozná cenu pt·áce. 
kto v tichu svoje sily mertu a v ztitt 1· 
mro pt·uce zubúclu na odmenu. Kto mii 
lny posto! k umeniu, nech ho ľlldscj ne
chtí. 

Talen t je jedným z najdôlcžltcf!,lch 
komponentov, bez ktorého azda lcdnotll
voc vystač! na krutky C:as, ule nemôze 
stačtC na celoživotný umelecký úspech. 
- Len najpoctivcjšou formou sa dopra
cule k vy~s!m úlohám 11 nájde sl mies· 
to v hudobno kultúrnom dia nl, čl ut nko 
sólista al!!bO v kolektlve muzic!rujúclch 
muzlkuntov. Kto chce "robit" hudbu, 
mu-;! sa dobrovulne podroblt vsPlk~·m 
d!SCipllna m, ktorými pre~lél a ktoré tvo. 
riu dnes u:1 celý systém s regulumi, uko 
formu, prP.Clstuvu o harmónii, rytmus. 
kunti léna atcf. Kto chce presvedčil no· 
vnu hndhuu mu;! predovsetkým nlltJ· 
s t i'Ovsky ovludat vsetko to, to holo clo· 
teraz. To plull tuk o skladatefovt Ilko 
al o výkonnom umP.Icovt. TrHo tr<Hiki<J 
lwdohn{•ch huunôt. ndtlväzujut il nu !>t!ha 
mtlze il má Sil vvvljnt rOwvrn ~pi\sohom. 
J\n7clá kultúrn st vvtvorl svoj( konVf'n
CI~ u n<~š sluch znúsll IPn tie zvuky, 
ntt ktorO sl navykol. Akékolvek nástlte 
bv bolo zlou cestou. 

jedna t01·mu hudby sl v niJakom ob
doh! ncna.;la tu uznt~nle, ktoré bv si bo
la zaslúžllu. je nou komomá hudbll, ho· 
ct SVOJim významom nestojl za hudbou 
opernou čl symlomekou. V komomet 
hudbe je potmbné čo niiJlJrfsnn;'w du. 
cln:antc regule. Na tlruhnj strune !JO

užitie voTnostl určutu nmclHtku hod· 
notu. Maturta w do~n.J, uhsah 1s:tk litll'u 
){•n ton, kto Itl st:lwpny clotvunt. Ryt
mus u~o tuktor <'. 1 jP verluťtm t'lt!· 
OtnlliOITI kOIIJOrm!) iludh\. Ako Jf) ))Ull'flb· 
nf' mar pri di~kuslt cit lrlklnostl , '" !t' 
pOll'Phllý rVtiiiUS Ilko SPÍI)éf)ÍH'i tdt'lllt'llt 
prt hudobnej kon1•er<:1Cti. R1 11111! I.v tit 
je VI'Oden)•, no nlf' tP priiVCIII, Zt! I'V(· 
mus lll lHn c·1t H rwrl.t sa u ~llovnosfou 
vy t: I ZPlovať. Nrl zaklmh: vlustnych ZIVu!· 
nýt.h skúsenosti dovolím st tvrrtll. ze 
ntmlcké cltenw It lllhllné u lrltubtlné. 
V týrhto úvahc.'lrh twhudPmr. hovurJt o 
n PZOCJIICOlll rytm ', II'Sp. U t'Vt llf' kto· 
ry nlfl je kontrolovilll\' slurhnm u t'Xts· 
tu lr. lfm v predstave lt.tm tot1z irot •• -
bllnosl je nalzjavnejslu ), ole len u l'Vt· 
mo pri vedenom k znr ni u. Suti l portnH· 
ro vl nu skí1 ,kilt'h prlponwnut nudost.J· 
tok rytmickej prf'snosti u vyslecluk sa 
uk11že okamzif<•. Ka:hly pndag6y, hv po· 
tvrdli, že JaiHilta rytmu SH dd dJsCipll· 
nou u konc<•nlrrtclou Ulhlránlť. llra v 
dut\ch, triäch, v kvartull!. je nn tu okla. 
tAntnvm p1·lkladom. ľ1·e komornú hru le 
teda rytmus 7fikÍudn~·m kHlllPIIOm, prf!· 
clznosC predpokludom súhry. !-iluch. nas 
rvtmlck~ kontroln5• orglln prcclstuvu)e 
muztkuntskú rovnováhu, ktora nesmtc 

Interpret 
o komornej 
hudbe 
opustil mu~Jkunta 1 lllj<tkej sttuac1i. 1\:i· 
Juké zvukové omllmcnH!, ntovti cxul tu· 
Ciil, nt)dký ľliSIV\' lllOIIH!nt h\ nemu! 
zatieniL hudohnu ruvnovtlhu. l't:~tuvanJc 
kulllornc!J hry, tetiH hru s drnllS·m ale· 
bo druh}•mt, drtVd uprult tnrltvJduálnej 
hre mutnost ptlsnPj 1'\'lllltrk!:J výrhovv 
11 permantncj kunu·oty ryln1u. Vvssla 
lOt·mu počliv,;t selld 1e, ked Z<ll'OVtiíl 
10 muzikant S('hopny vnltnu( hru dt•uhé· 
hu. A tu sa ohjuvuJc druhý luktor, dO· 
ležtlý pre sLihru v komorneJ h1·e. 

Casto Sd stdVcl, že kluvmsta sl pl'tl>i· 
SUJI! právo po(:uvuf hm sobn. Je v~uk 
bezohrudný pri hre a) voč1 !>ebe, hrHjúc 
kantilénu v pravej ruke a npprtspthO· 
bujuc dynamicky svo1u sprevadzatucu 
luvu ruku alebo naopok. ro Isté plati 
o rytmickom Jll'ispclsubenl sprevádzulú· 
CP.j ruky. Obra1.ne povedané, zlým kla· 
Vll'tslom je ten, kto hrá Ion dvoma ru· 
lamu, lepi.im, kto hrá desiatimi prstami 
u nn flepsím ten, kto hni deslatimt prs· 
lilflli, tvori prav9 pomer medzt jedno!· 
livýml hlasmi ll komplexne tCh oviádu, 
cfm tvorí intcnzivny zvuk a správny 
pomer vo funkcii notového textu - "ro
hl hudbu". Ak chcum komornu hudbu 
lldl.Vdť Jednou z nnldokonulcJ~fch forielll 
hucllly vo výchove muz1kunta, u to so 
•~en. ymt ztlkomtS mt prostt·tcdkmnt d tl· 
mokt'alttJuu u p1·eciznosti, mdžcm fu nu
prík!<ttl puruvnut so zdravým myslia· 
(.tlU C:loH!lwm, prvnr ~tojuctm nu no· 
u<tch, kton1ho v~k~V\ sú presne V\ po 
C1tatefnn (1.1vS 1'\ tmus] a ktory te schuv· 
ný lentu rytmus prHsn<! v tot IsteJ 11111. 
re akn·ptuvať u druheho - prettznus, 
Sil QUUS I cnlwrmonic;kym !>POSObOIIl J)J'l;. 

tntP.itoJ nn tulerant lu. Ak hra ntttltku~rt 

v duu, v komornom subore alebo v Jl 
chr.,trt bez luhu, aby su podrltHIII ehs 
t'lpliJW a dodrl.al ryllllliS It IOICt'llll 
t:lll, pok;!tí .. ~uhru". Tieto momenty ti"'· 
ha olistJ·;lniC vu výt:hovr ~ustnvnvm t.:v. 
~l'iuruvrl<'inl sposobum. }c·dnym t. 1\'(.h· 
tt; llltllll<!ntuv il' pred~nsnú Pl't'skakOiid· 
!lit! l, na~ltldU)IJCej l f'dLU. Je to ltcktiC· 
~v ztuzwk, ktorý nctltlivým spósobu111 
nutll~UW hudobné tny~llen kové dHJme. 
A2. kr cl Jedna myslienka skonC l. nt,llú 
n;tslt.dov,ll dru hll. 

ľuk aku dobJ'il mvsllenku nem(! llv( 
zlr IOI'IIllli:JV!ln<í, OI!CXISlU )l' rllll U Olli tl 
UlUliCÍI'UI'Uille IJC!Z ukt.Up!OVUIIIH lllklo· 
rov, o ktorich sme hovoľlh Kto puzur· 
ntl '-lE!dllje lnlerpt·ctáCIU volkyrh llloij· 
strov, lllt~tn utnil, ze lll'>nost d pukut 
Ol lildcl JCii nlliZtkllntsky )lt'ejOV, kto ry 
prium dr(tz,u tch a~ogtcku l'anléutu 11 

tuto dopumtizo k vyiJUľhu. ktorý by som 
ll!IZI'III IIII I)I'UI'IZdĽJOU OSObllUSlJ. V ľillll· 
rt iii'CI prcclznosti ~ toler<~nriou vv· 
nm·f sa ntim doiM fuktor, a to tmprovi· 
Lrlt'lll p11 lnlerprf'liti:nonl vykone K1~rr 
SlllC ruWIH'Rit V"HikO, (:o má VlllSl k 
preclznostl - ovlódnna a!nktovosť vo 
rurnw ai(O,oliC, uvolnenle a Improvizáci A 
- Sil to [nktory ll\llVIirotjt'tce U ZdOkO· 
narutllce l!lllf'lerkv výkun. V nttakr ltnot 

dlsclplfne v hudbe n ie je hudobné mys
leme samostatnejsle a logickeJšie ako 
v komornej hudbe. Komorná h udba vy
:taduje od hr<lča neobmedzenú t echnic
kú Vy~pelost. Až vtedy je cesta k spritv
ncj Interpretácii dielu otvorená. Into· 
nacny problúm ;e ~· kHiclom lwuobnom 
pľf'/ill'e komornej lludbv zv/aM tvrdym 
urieskom. Ked kaid9 tednotllvy hráč 
~vo; part rclatlvne čJslo intonuje (o ab· 
soltílne č1s!om as1 mk to nehovol'f J. ll) 

r.ste neznamená, že jP zachovana a1 čis. 
tota zvuku (;,poluzvuku - trop:vuku -
IJkordlckll lli'H ]. Sluch hrlljuC'cho mus! 
byt schopný Mizvuky aspof1 lntuJl!vne 
zachytil a potom tntonáriu tak korigo
VIJt, aby dkord pre počúvajt:Jceho vy
znel, resp. vnf111111 ho ako Ctsty. C~tsto 
pomói.e ten mvslenie nu vysslu alebo 
nlglu lntonaciu, aby sa korigoval ten 
1wputrny rozdiel, ktory praktícky ant 
neexJ<>lovul. Casto sme svedkami, že doh 
1'1 dlngJ•ntl V\•Chovávutt:llu vcfkú l'u,.,t 
svojf'J energie venujtl pri skuskaf~h ~ 
mludym orchestrom, aby !cho C:lcnov 
nautill v spoluhre tntonovaC tuk, aby 
Z\'Uk - akord vyznel ,.l~lsto". Spomei\mu 
::.1 tu nA pl ontet·sku pracu ntisho nár. 
umelca V,\cluv<J Tallcha s novozalože· 
nou Slovenskou rtlh.;rmónJou. 

\ komomel hudbe túto úlohu preve.:
mo zo začtlttku kat.dý hľlil: lndivldui:il· 
ne, nby docwlll kolektívny výsledok v 
suhr(!. Nupl'lklitd v pomalých l:asllach 
slM:ikového kv11rteta zabočia často ne
vedome !>tyrla dobr! hudobnlcl na hllľ· 
munlcky Clsté dur. Musl!l rozvtntli 
sr. hop nos( vzá )OIIlne vyprttcovat l ntonaC:· 
ntí kunccsu:l 11 zabočil nu harmonicky 
i:t'>té inlet·vuly, kde možno - ak by 
kuždý z nich ht·ot sám - musel lJy 
hrot ternperovanc. Niveltzovanic pri stá. 
lom pou>ttl tcmperovaného ladom a by 
bolo teoretickým rle~enlm. V praxi, 
pravda, rozhodu je o čistom hron! večné 
JJ1ndanle lednothvco v ensemble a často 
Sil stáva, :le neskôr už len jeden vedte, 
nnvrhliJfl, poučule, žtaclu, upozorn! a 
ostatn! Sil prlspósobuju. Je to tímorm' 
vm'nó hľucllmlo spojené s neúnavnou 
präcou. ttle v kazdom pdpncle rentabil 
nt', lebo z poznatkov v súborovciiTI hrH· 
111 s vvsoký1111 poitadnvknml ztskamr V\i· 

CIZt'lovanC!ho, státu lepšie a l:istelsie hra. 
HICPIIO mutJka nta. 

!\to spieva alebo hrá na nustJOIJ [só 
ll tH 1. pr1tahu1e pozornoc;ť Iných nH sn
bu, čim uspokojuje \ 'inc·mcnet SVOJ ll túž 
bu. 1 kP.tl trn podvedome. vyniknú(. le 
tomu twz tak v súborovej hre? Roz· 
hodn!' niL V komornej hudbe sA na 
skl tilvu obrovskú prll e~itost výrhovnP. 
pt1soh1t tym. >t~ povab tohto druhu hud· 
llv, nnjnJä v siJť'lkových súhoroch. nfq
d!.' hudobník v tom. ze druh príbuznos
ti ll predsa ré\znr zvukové fa rby su mtc
~ané z rôzneho nnolltla medzi ragi<>tro· 
V) mi potollan11 lod nolllvých tn!;tJ·uulen
tuv ll tvorln dlvergujt'tcl zvukov\' rha· 
r<tldot· Jedlnr. v tomto prlpadP. suhla· 
sim. uhy '>kladaterom predplsantí clvna 
miku nehulA ddv konzekventnP dodt•2:a
n.'J. IHbo rlvnamikn lP. v partftllrP m.llo· 
kt·dv Ul k prr.r i z ne rozpisan(t Hbv V\' · 
stihla a1 pon1Pr medzi prtn111rnou a 
srolamdurnou dólcžilosťou. V sl;lf'lkov~·rll 
kl·arteulch tieto Zl ukové problémv tvu· 
ria a?: psycholol(tckc problémv 111!-!dZI 
ht•áčml ft rllho l t'Vd, nP~ sa umP.Ict do·' 
pracují1 h!!Z pocitu urazenosti, že trh 
t.tus nie Jf! v tom ktorom moment!' naj· 
rl ti lc'Hctsl a má len vvva/.ulúru či tlo· 
plilltjúcu tunkJiu. Od'>tunt"iovanie dyna
mlk> nPsmle nikdy kráčal smerom .. hlns· 
nP)šl!!, ešte hlasnP.)sw". nle skOr s mP. 
ro111 .. slahsle, ešt o slahšle". KlavlrlslR 

v komor nom s(toore nerob! svojou zvu• 
kovou lntenzttou nemala stttrosll ostat
nS'm C:lenom. Znčia točn!k v komornej 
hre tt•pl zvukovou megalomániou, pri 
ktore j sn ostutné htuw l'ltitt často utta
C:an)iJlll 11 nustunP u nich pocit, klorýnl 
trp1 tdki~tu sekundistn·Zdci"tocnlk upro· 

11 ost11lnym v slutJkovet rudwe 11 v~J:tu 
proll klav1ristovi. Pravda, extremnost v 
tetto zvukovct vvrovnano:.lf te J'OI"n<lko 
nebezpotná. Na Ilustráciu uvedwm pn
klad z mUJCJ praxr.. Skt'tO::all sme Stilll· 
bertovo kvlntf:!to. Ahordiché podlowntil 
nH dominante sa zdt~lo vsetkym t;li.ILJ· 
károm ,.estP stln ým". ~kúsil som zaiJ:'dť 
este rtccentnei~H~. NP.uspoko)IIO. "E. ,te 
menej" - "to e"te nie Jl! ono". Nllko· 
nice som pohyb uz len marg!rovul. boU 
spokotnl. Je to vttp? Vdber nlel Pn nn· 
hrctvani tvukovo vy~nlevHI klavlt•, hoCI 
som skoro vdbec neht•al, pravda, len v 
nastch predstaVi:tCh. Zvukovy l'CZiser, PO· 
choptteTne, klnv!r reklamoval. 1\onkrét· 
nosť nemohol vymemť za llbstraktnust, 
Spr,ivny odhad, správne fltivkovt~nle Hl· 
ten1.1ty je 1edn}·m z naJdôlezllejslch 
pn~dpokladov uspe;ne] súhry v clyni:tlllll> 
kom zmysle. Pravdu, tento správny ou
hHd vy)o:adule l Jusný prehlad o huclob· 
nyth súvislostiach vo vedeni hlasov, 
Preto !ltudovanle, poktaf možno bez zvu
ku nástrOJOV - lP.n v predstave, hodnH 
pomô7.e. Frúzovanlc tt t~rttkulácla ~~ vv· 
7.aduju takisto ako dynamika jf:!dnolny 
názor spoluhráčov. Cll pro stýlovosť má 
rozhodujúce slovo. Vniltene predstavy, 
strach t neštýlovosti, su l:asto pril:tnou 
n ud net hry, ktoreJ potom ttprlort chýba 
akákoTvek stýlovosť. lllavne l:rty v prak
llckych stýlových záznamoch musia b\ f 
za ka~dých okolnosti zachované. To, 
prnvda, neznamenll, že musia byt ::.u
chýrni, dogmatlckyml. Zlemnené VÝI'ci• 
zové prostriedky, ku k torým s11 muzt· 
kant dopracova l z vlastnóho Ja, mdzu 
sa smelo uprednostnlt voet "papierové· 
mu cintor~u" , ktorý má niekedy 111U· 
7ei:llny charak te1· H ani sH nP.dá prehod· 
notlt do zvuku. Domnlevcim sa totiž. t e 
vyr11Z sa nedft historicky :ta!'hvtlť. ~me 
povinn! žl t, tvorit a dotvorlt zvukové 
obraZ\' pre sučasnú dobu, c1 to podľa 
na Jlop'l lch možnosti dneska. Ka zdá rp l· 
zóda ml! vidCPI'!l spôsobov lnterpretárJP., 
ktoré celkový výraz nepretvárajlí, ale 
pomáhaJú ho rlotvélrat. Takémuto spôso
hu hry sa musia vscll'l hráči prlspôsn· 
htt. Je> lo poclmancme, ktore Je v zt\UJ· 
me homogenity v súhrH brzpodml enecnfl 
nutné. Exlstule totiz demokt·acllt, H 1n 

pldt! 111 v komol·nel hudbe. ht>z ~:tn· 
rPj komorná hudba nemdze vóbHr cxts· 
tovať, pretože kll'-dá asot lá lna mysltf'n
ka ohrozule a ničí súhru. 

Zhrnutlm tých lo úvah s111e sa dopt'll· 
c:ovalt k faktorom, nad ktoryrm vládne 
sluch. Sluch je kontľolnvm orgélnom, 
hodnotiacim vsetky ostatne pomocné ll 
nie, o ktorých sme twvorllt Obojstrdn 
ný ntah všetkych týchto ukaznv ll trh 
rešpektuvanle sl vyžaduJe vychovu, l'\' · 
chovu ku ,.kl aslckoj demokt'llCit". teho 
dtelo le> komplexom a jednotlivé hla~v 
malú len taTko dôlezllostt, kolkn nn 
pnplsule skladatef. V skladbe je trarll
cta. stíčasnosť a budúcnosť umeniR. 
Umeme te súhrnným oblúkom ž:tvotx, 
tr }Ivotom umelca v každe( dobe. Miad
~lm l tým práve nastupuJúcim do ume· 
leck~•ch radov by som chcel prlzvu· 

kovat, aby chceli viac, Ilko len lu·a f 
technicky bezchybne. Snazte Sil hrHf v 
duchu tuho, lia vytvorilo ľudstvo a teho 
najccnnolsf výkvet - umelec. Týmto 
!>merom vás vychováva komorná hudbH. 

GRAMO @GR MO ® GRAM O (il GRAM O 
J. BRAHI\1S: Sonatas for violu end plano 

JOSEF KODOUSEK - viola, JAN NOVOT ~ 
~ Supraphon 1111176 

piHOO 

Bt·ntwlsova komornd hudbu, ku ktorej patľl at !cho 
sedem tnštrumentulnych son(tt, je medznlkom vo vývoji 
novodobeJ komornej hudby, v ktorej sa zclruzujc rozvi
nut9 romanticky klavirtz1nus a vyspt!lá lnstrumcntálna 
hr,J nd novej kon!'epcnP.I a skladobnej rovinH. Brahms 
dertnttlvnc preklunul problémy kluvfrnej komornej hud· 
by, ktoré dovtedy stt~iovull clulsí tei vývoj. Využil imo· 
hú skálu a svojráznosť heterogénnych tl<Jstro1ov a po· 
spt1jul Ich v tch optimálnom potpnctáll. Nic nepodstut· 
nou zložkou Brahmsovct hudi.Jv je Invenčne bohatý, ale 
vo svofcl stc1vbo pnsny poriadok, Zdlo}.ený na kon· 
zt,kventnoslt a logike hudobného dtanla. Výrazový sve t 
Bruhmsovej hudby, ku ktorému stoJ! nalbli~sle A. Dvo
i'ltk mozno charakterizovat ako emocionálne bohAtý 
prr.tav, spolcný vnulornou zdržanlivosťou , ktorá vylučuje 
kazclé bezu:.:dnó oddávante sn hudbe a vlastným citom. 
Mlt?.nll a zdrAvá rovnováhu mysl lcnkového a emortoni\1· 
nt>ho sveta sú na;zllktad nP.jsfmi poíluduvknml každet vv. 
ho vu jute! Interpretácie Brahmsovych klarlnetovyc h so· 
nút, ktoré sám autor sprlstupnil viole a k toré su pos· 
l odnými 'produktami Jeho komomej hudby. Ukazujú 
mAjstru v pln!'l vláde svo ji ch schopnost! a ztasnenel 
a tJrcclurhovnelej virtuozite. Kodouskova Interpretácia, 
satnozrcJmP spolu s klaviristom janom Novot ným, vy
hovuJo všr.tkým nalpr!snejsfm int er·prPtaC:n\·m mentdlám. 
Oh<~ IH dokázali dať týmto sonátam nlljprlmcrllnnjslu zne
Jíu 11 podobu, dodržlava(úc striktné vvruzové postuláty 
Rruhm~uvel hudby. Len s obdivom možno kvllovat čis· 
totu i:týlu spojenú s výrazovou silou hry, ktorou vystihli 
nnfhlh,f v{·znam týchto náročných n Zá i'OV!'J) prokrAs 
nych diel. Platflll poskytuje natnáročnrl~fm ptljlmate· 
rom umenia opr!!Vtllvý él nelalšovun~ zili.ilok 

Jl\N Al,BRECHT 

LEOS JA AtEK: PRIIIODY LISK\' BYSTROUSK\' - SUI 
TA Z OPERY 

JIRt PAUER: LABUTIA PIESEN, monodráma pre nii:Sí 
mužský hlas a orchester na námet A. P. Cechova. 
CESKA FILHARI\10NIA, dirigu je národný umelec 
VACLAV EUMA N, JINORICH JINDRÄK - burytón 

~) PANTON, Stereo 61110055 

l!ocl suity z opier sú skôr raritou ne~ bežnou zvyk 
!osťou (na rozdiel od su!t z ba le tov] možno považovot 
nápad národného umelca VáctavH Tu ltcha (a teho spo· 
lupt·acovnlkov F. Skvora a ). Rldkeho) urobi( z opery 
Prihocly ll~ky Bystroušky orchestrálnu suitu za mtmo
rladne štnstný a Ich úpravu za vermt výdarenú. Opod· 
sta tnenosC existencie tej to suity spočlva v samotných 
hudolJných kvalitách opct·y, v mnozstve tel orchestrlil· 
nvch medzihier a lntermezz obsahujúcich vo vysoke! 
miere vlastnú hudobnú l mysllenkovú esenciu opery, 
ktoré sú takto priam predestlnované ku vzniku suity. 
Orchestrálna suita z Lfsky Bystroušky v úprave V. Ta
Ucha Je nielen vydarená, !Ile l poslucháčsky velmi vďač
nl\ a tým predurčená k bežnému koncertnému pred vá
dzamu. Ak JanáC:ek st ,.chyti . . • Bystroušku pro les a 
stnsk pozdnlch let" , nám l nasledu lúcim generáciám 
cltltvých poslucháčov zanechal samotnou operou t sui
tou z nej kus krehkej, čarovnej hudby, ktorá le schopn<~ 
obstastnll poslucháča kedykorvek vo chvili 7.atúženlu po 
kráse, pravde a dobre, po obraze čistej, úprimnej pri· 
rody. Aj zo suity vynara su p1·ed poslucháčom LichvlltnJ 
lesná panoráma, to večné kúzlo prlrody, ten neustále 
vzrul'Ujúcl kolobeh prlrody a Ztvota tel luclských l zvie· 
raclch ohyvlltt>Tov načrtnutý s mt'tdrostou stareckého 
veku ~! rokou puletou sugestlvnych orchestrálnych fa
rieb a clalMch vfrazových prustriP.dkov. Majestátny ly· 
rlcký hymnus na pr!rodu 11 život, plný nezvyča Jne! sen 
zlhllil)'. fpmnHj melanchólii! n z,1d umčlvo-;tt zazntcv11 
v clokonalum porlanf orrlwstrn C!·~kPI rtllHit'móntn H dl 
rlgentH \ NeumH nno~ k torý pn ni kol do svet<t telto 
nádhernej, e>.tatlcke), silnú kuiar..:iu vyvolávajúcct huu-

by L vďaka tomu, že sa s Bys trouskou stretol za ctu-1-
gentsk}·m pultom to1ko ráz, ako nikto tný z n'astch dl· 
rlgentov. 

Cechovovo literárne dielo - drámy a poviedky 
su neustále predmetom pozornosll hudobných sklada
taTov: prltahulú Ich nielen svojou literárnou hodnotou, 
ale neraz l velmi výraznou dramatickou fabulou, pres· 
ným charakterom postáv, kriticko-sati rickým akcentom 
a hlbokým psychologizmom. Cechovova tvorba sústavne 
láka aj na~lch skladatefov, ako o tom svedčia nedáv
no uvedené operné jednoaktovky Svietnik (SND, 1977] 
od Igora Dibáka, Pytačky (ND, 1978] od Josefa Bolláca 
a Medveď (ND, 1978) od Iva I iráska. Aj náJ•odný ume
lec Jlľl Pauer siahol po Cechovovel predlohe, po teho 
miniatúrne! (pre ~ll~tu čltatefskú, resp. divadelnú ober. 
tnkmer neznámeJ] " Dramlltickej ~tlldlt v l dejst1·e" 
u podl a Jej obsahu zvolil pre itu primeranú a vermt 
priliehavú dramatickú formu hudobnej monodrtimy, 
V Cechovovej dráme Ide o monol óg starého, 58-ročného, 
vidieckeho herca lúčtaceho sa s divadlom, priatefml, ži· 
volom ••• ,.Nie je to bežná hra, alo akási až encyklo· 
pédia citov umelca. lúčlaceho sa s divadelným dtanlm 
11 jeho prostredlm, drásavý a zúfalý výkrik .•. náhle 
osamoteného človeka ". Pauet· dal svale! monodráme vý· 
sttžný nllzov Labutia pleset". Výrazové fažlsko te tu 
na vokálne! linke traktovanej napriek rešpektovaniu 
d(•klamačného prlnclpu velmi vynaliezavo a adekvátnA 
k duševnému stavu rozrušeného človeka. Vokálny part 
l citlivý, farebne bohatý or chestrálny sprievod vynl· 
kaJúco stupimjú dramatické napätie predlohy, prt>hl· 
bujíl čechovovský psychologlzmus a navodzuj(t tažlv(t, 
clusivll atmosféru nevšedného, typicky čechovovského 
pr!behu. NP.celýrh 24 mlntit trvajťice dielo te p1·edur· 
čené predov~etkým ku koncertnému predvádzaniu, ale 
mil svoju opodstatnenosť l na gramoplatnt. ako o tom 
svertčl nf tlito nahrávkA V prCSV!'dčivef ln!P.rprelácll 
CJ•skJ!J ľllh<mnonle. V. Neumanna a naJmä barytoni!>LU 
)lncltl cha )lndraka. -AG· 




