
Slovo avantgarda sa vo svojom vyzname tak· 
met• rozplynulo. Používa sn v torkých význa· 
moch, i e ut zdaleka nemá presnosť. Kedysi 
sa týmto sluvom oznal:ovala kntdá významnej· 
lia a svetovo plat ná tendencia, ktorá upred· 
nostňovala novos(, prekvapovala - hoci sa 
tento zápas odohrávaJ pt·evažne len v oblasti 
kompozil!ných prostriedkov. Umelci spojeni so 
sp.oloCenským pokrokom, spisovatelia , hudobní· 
cl, básnici a výtvarníci začati dá vať tomuto 
"POjmu novú náplii a slovo avantgarda a avant· 
aardi:z:mus pripisovali umeniu, ktoré chcelo 
1lúžlť pokroku, ktorého zmysel sa najlepiie 
javil z triednych pozlcif proletariátu a pokro· 
.kovej Inteligencie. S týnlto slovom sa l!asto za· 
chádzalo dosť neAetrne. iek tud kritic i a žur · 
nallsti nim začfnali ovenčova ť takmer k aždý 
umelecký pt·ejav, ktorý sa HAil od včerajška. 

D~konca devalvácia tohto pojmu sa niekedy 
nezutavila ani pri sk ladbách, ktoré stratili 
ut svoju umeleckú a spoločensk(• logiku, šo· 
kovali svojou krajnou nekonvenl:nostou a svo· 
jou krajnou negáciou minulých snazenl. 

Bolo dak i dosť múdrych a prezieravých 
teoretikov, ktol'f sa radAej tomuto pojmu vyhli. 
Uvedomovali si pravdepodobne jeho rozplynu· 
lú vefavýznnmovosť, ba v dOsledku toho i ma· 
16 obsahovú presnosť. Znova sa zača li obja· 
Yovať hlasy, !e označenie avan tgardný sa ne· 
mOle vzťahova!' len na ,.pokrok" v kompu· 
zli!ných technikách, že treba hfadať význam· 
nejlie jednotiaca kritér ium, ktoré by výhodnej· 
iie umozňovalo toto oznacenle. PJ•esvedčivo sa 
• tomto procese pt·esadill my§lionky Hansa 
Elslera, ktoré zastával v 30. rokoch a vyslo· 
vil niekofko rokov po vojne; potom z nich 
vytvoril názorový systém a zhodou šl'astlivých 
okolnosti sa i dosť rodírili. Eisler nechce 
označovať týmto termínom kaídý technický 
posun dopredu, ale začína nfm uznačovaf len 
tú hudbu, ktorá sa súčasne viaze na spolol:en· 
1ký pokrok. V dobe, ked formuloval svoje 
myillienky, to nebolo tak samozrejmé. Ani dnes 
to mnohým nie je celkom pochopitelné. Správ· 
nosť tohto videnia sa ukáže, keď sa pozrieme 
na rôzne svetové hudobné dianiu. Main by sa 
azde týmto tot•mfnom označoval' tvorba Ligeti · 
ho alebo tvorba Cageho, k iOI'ú prezen tova l 
nadivno na svetovej výstave techniky, alebo 
tendencie nových futuristov, ktorí dômyselnej· 
lie ako ich predchodcovia uplotilujú ríizne mu· 
derné hluky a šumy, alebo neopl'imitivizmus, 
ktorý 111 n iekde vracia k jednohlasu? Tu ne· 
nájdeme spoločného monovatel'a ; tieto snahy 
aú prll i~ protipólne, •·ôzneho významu a pod. 

Eislerovo východisko je uvefa spt•ávnejšie -
nantga1·dné je to, ču s využitím sknsenost1 
1 poznatkov celej hudby chce sl(lžil spoločen· 

skiimu pokroku. Ako vidno z viacerých muzi · 
kologlckýeb úvah a č lánkov, za~lnajú sa pri· 
klái!at' k tejto koncepcii i mnuhf tfaliH. Wi lhelm 
ZobJ pridäva svoj hlas v t•aktískom huduiJ· 
nom časopise a iste by sa naiíli i dal§l, klon 
začinaj6 intenzívne rozmýUnl' o SJlOioč enskP.j 

funkcii hudby a vtedy, ked' je nasmerovaná 
k pokroku, sa im vidl slovo avantgardné na 
prnom mieste. Zahfiía tot i~ dusl široký okruh 
technicktch možnosll a súčasne vldi mylUien 
kové východisko vo vedeckom svetovom uézo· 
re a urcltej zéme•·nosll v prospech zajlrajska . 
Zdá sa teda, ~e slovo avuntgardnosf znova du· 
stáva vyhrantJnejší vý;r.nam. Bude sa iste čflu 

dalej tý m viac uplaliwva l. v sítvislusll s hud 
bou, ktorá mlí slťižiť pl'Ogresn. Eisl llt' už nezi· 
Je, av§ak jebo myšlienky sa čim ďalej tým viac 
prlpomlnaj6. Podstatne sa zmenil svet. od čias. 

kedy tieto závažné myslienky vyslo~il. Vtedy, 
pred 30- 40 rokmi, mohli pre niekoho vyzet·at 
eko nereálnost' či dokonca ulflpin . Dnes sa 

k Jaho výkladu začína lllúsiť vera teoretikov 
a 1kladatefov z rôznych ltátov n t•Oznych sve
tadielov. Ak teda budeme chcieť označ il Jll' U· 

areslvne umelecko-ideové tendencie, adresntí 
hudbu, hudbu, ktorá vyplýva zo stíčasných sp1J· 
lol!enskýcb ideálov, neoolif dve tváre a chce 
0011 spoločensky znamenať, potom bude iste 
twrmin avantgardný znowa na mieste, bude mat 
~hre nan ý ohsab· a dobre sa ni m dnruzumie· 
aa. ZDENKO NOVACEI< 
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Bradlanu 
Rouotn(Ck!! plASCII, lll l egtU JÚC<I llil oola'lt citových 

aspektov a pnn<Ji.il)lll:lt ~u ::.cbou vypovect <~ ktuéilneho 
myslwnkovóho t>o~olsl v il , hurúc.un plunwnum !>YOftCtl 
.,bUI'CUJUCICh, iulujunch 1 o:-.lobod.Gujucich nwlótli!" pre· 
húti.Gdld sa v tui.k)·ch soctálnych z,ipasoch. V jCJ bo· 
lwtl'j pokrokovt!j t rutl((;u r e!lexu jr konz•swnclll pozna· 
llltl s•ll kolektívneho prejavu. 

Uplynulo pol~toroéio od onoho ni<IJUVcllu ÚI)U, puzua· 
ťPného tlóru.Gnuu mublhl<iCIOU pokrokových sil v kon· 
lllkte s na•·usta)ur.lm mechanizmom u·iednoho nnt11go 
nlzmu uko pozvofného JllYU hospodlirskoj kr!zy, kedy 
Ml utvárull zti klndn(> predpoklady pro vzntk u hnrmo 
nwlq· rozvoJ thwsnflho Roliotníckeho speváckeho zboru 
Bradlan pri ZK ROll Zelezničných opravovni a stt•o jérní 
1• Trnave. Pri ohliHdnutl spHť vybavuje s11 nám Zdklu · 
clate!ský .. trojlístok zuslúztlých" - jozef Bachratý. Frid· 
rich Kuchär, neskor~( tloztvotný énslny prodsrtla zboru 
H nosltel vyznumPn 111ia Za zásluhy o v)•<;tuvbu a Ján 
Klimo, vPtlt:u:l člnll tt! Združeniu rohotnlrkvch spevac
k\•Ch :.polkov. N1111i zorientovaná hi·stku nathencov z I'O 
hotn!kov byvaloJ Vowvky v pruv9 čas pochopila v)•
znum svojej (l lohy v tl'lednom uvndomovucom proccst! 
proletunátu. 

,.V tvrd9ch Lrldstutych rokoch, vtedy, koď sme sa na
ozaj učt h chodlt po cestllch ti·nlstých. sme my, robot
nici, hfadal• moznost nielen spieval, ale aJ vzlljomnP 
si pomahu! ... " - rezonu je nám najvlastnejšie vvzna· 
nie bývalého nltdšeného aktivistu a lnlclallvneho orga· 
•• lzatora Fr 1\ucho:\ra. V rrl <;lúcom nuptll! dohy na cestách 
Z!l poznanlm umPIHcl-.ého vyjt•d renia orl flntučným vodld· 
lom ešte n!lmohlt byl ostet1cké skusenostl, sko t· moz
nost t~pllk .Jt'IIJ stanovisku II'IPdnyc il 1nstink tov. Veď re
voluCné kOI'Cile lilhoko zapustené v polnollospodái'Sko
pnemyst>lnorn l>YOJI'il/t ' Trnavskn prtpomfnull n~1111 ln
tt•nzivnu akt tvllu Jll'llľliJl! Ctc h m<h, oii VOVIlnú IIP;trledka 
;q t1qným1 purii(L 11111 Cervenvch odborov u lebo organi 
W\'•tnym hnullm r KTJ pri ÚČiiSIIflľh t-:1. Gottwalda, Vl. 
c ... mPnllsll. \1. Culott.t či Zd. NejPc\lého. 

Ak koncentl'llrlll uml'll!t.kotvo•·•vébo potont.lit lu robot 
nic.kyth spuvoko lnv ~~~ Ul>l'lamovnla prt:c1ov~etkým n;t 
RrntlsiHvu <t Jet okolto (Vau·a, Slubod11~1 J>tcscu resp. 
Tatran - ktorf>hn stunuvy na začia t l-.u t•ozv!ja l Bradlan 
n l. do ohdohtn vzniku Zclrul.en lu robotn lr.l<ych spevác
kvcll "Poliwvl, I'OZinlom Bradlanu bol posllneny rozho
clujút 1 článok retuzP robotnlrkych spC'várkych spol kov 
u vzctriiJvurit.ll krilžkov na slovenskom vidieku. 

Z kron'ikv 11 hlstórl? Bradlanu sa dozvedáme o jeho 
<okromnýrh zm"lalkoch, diC' l vsestrannej~om rozmachu. 
o ex1s1ent'nyt h zApasoch prekomlVit ft'tt'ich nef:'ntlvne ten· 
!IC'IH "·· lllC'. tleJ o formovani vlastného pt' oRrnmu s by
tu~tným 1 .:tahoni k nalet lleJ •dcovoumclct.kČi orlenta-
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eli. Cestu neschodnú pomáhaH mu preb! jaf obetnvl nad· 
i.enci, 11ko v pam11tnom t1·ldslotom Osmom roku zemský 
fušpektol' hudby, neskorsl národný umelec Mlkulái 
Schneidet··Troavský, ktorý vplyvom svojej osobnosti po· 
mohol odvrátiť "damoklov meč" a prija l funkciu čest· 
ného predsedu. Pozttlvnym výsledkom bol zrod vzájom· 
nej spolupráce vytvárajúcej trvanlivé puto. Odbornú 
pomoc stablhzovala pleseň Zabili janička, aby dočasne 
izo lučné dramaturgické vákuum prekl enulo dalslch 15 
zborových útvarov. Radostná utmosféra slobodnej jal'! 
ptcd t rlds•nt!ml piatimi rokmi podnietila Impulz k zrodu 
podmunujucej, metodicko pl'lezračnej pochodovcl plcsnt.~ 
Jfurá, prlícl čes(, poclloienej vlustným autorovým tex· 
torn. A j ecl notincu kontinuitu uzavre la razantná Povstan 
~lovnč, vlas( volá. Nav:ldy sa im vry la do pamäti jeho 
(Jvahu o , poctivosti umeleokčho remesla a umel eckel ro 

' dozrievuula pretnveného do dlmfi!nZ\1 korigovaných maj· 
~trovshou kultlvovanostou ... " lebo ona pýcha podlllm'!· 
je zotrvačnosl' v úskalf a tu začfna úpadok! Kto usla· 
ne - zaustnnel Cesta k dokonalosti je dlhá a tvrd6 
a nuu:r1i11 je nekonecnél .. . " 

Bradlan získal opravdivé pot·ozumeme až v uovych 
ul-.ulnusllach po osloboden{ našeJ. vlasti Sovietskou n•· 
m.Jdou a v revolučných podmienkach utvoren ých víťU<f· 
stvo111 pracujúceho rodu. jeho tlramaturgická l!niu, opte· 
rajllcll s<t dovtedy o prog•·esívncjšle orientovaný a luik· 
lól'lly záner, bola postupne dotváraná sful.Jným rozvo· 
jom vlactvilrnejillch umeleckyrh ľo•· •um ubohaten}'rh o 
Hngatovunr. diela (Zenmoovský, Bul'las, Zimmer), ktot·e 
"" po~tupno stúvall stimulom pri etlckt::j, politicke j cl 
tdeovo !'~lettrkej vychovo 1111s1Ch pt'llCUJúCICh. 

jubllujucl Bradlan má nd sVOJUIIl knnLP poCe~s pätcla· 
slalt'o~nnj umeleckej činno~ll 111elf•u 111no?slvo konCI·!I'l· 
nych podu jl!ti po CC'Iej vlaSti\ <~le značný111 ~>posohoul 
~u v sllcasnostl , pod1ef11 tle?, n11 zehral]lčnej raproz~t'lld· 
rll. l\pll1udova ll mu v M<tcr!l •·slw, PoJ'slfu; BulhllrskCI, 
ZSSR, ole poznaJú bo llež v . juhoslóvll .č l. v NDR. U:. pe~· 
né V Zfi jornné družobné l\Ol11!tkl y ho oZd l' \l:hl jú <; AriCJI\CJ(n 
z Po.Gnune, Vlnl-.om jedol zo .Ztlhrebu. Varpasom z V••l· 
•~ ~usu čl Canttlenou l Vt•Atlsl twl .. a celo1,1 plC')<ido:U 
ďoliilch umeleckých suborov. 1\ z. tohto ddv.octu je PI!· 
trPbn{• spompnúf. prácu jeho .spolutvorcov. ktor! sa po· 
che loll po dobu dvoch Renm·ucti na tvorivej rellllzá c!l 
lmpozantneho bohntstva prog rumov v tažk ýtih amatér · 
skych podmienkach. Rudolf Slováček, MiroslaY j~tura , 
Jli n Lauko, Anton GJget•, Ft·a nti~ek imrichter, Dan!11l 
llu lla, Viktor Brós - to je deflló záslužných zborma i· 
~lrov postupne budujtíCICII r eportoát• a interpretačné pa· 
ramotre vo vztahu k pet·spel-.tlvncmu t·ozvoju slovt:m· 
ského zbor ového umema. Nn výsledkoch ctnesného stan· 
dm·du zabezpečovaného prlmeran9m kvantom s rela· 
Uv ne vhodnou Interpretačnou kva ll tou sn pod leTa ume· 
lecký vedúci a zbormajster Ivan Luknár a komornej 
zlo7ko osobitú pečať pre dostahnntiP maximálnych kri· 
téril vtiAča mlad9 talenmv11ný dirigent SND Pavol Baxa. 

Klubové m1estnostl spC'vokolu zdobia •·ôzne súťažné 
llofeje u diplomy a k nim sA pridružujú Rj ocenenia 
najvyl.šlc. Rad p•·llcP. u1 dlhOI'ot né zAsluhy v olJiastl šfre· 
nla zbo l'ového spevu, ll lavná cena Medzinárodného ľes· 
l1Villu zborového spevu v Mpdzyzclrojoch vriHane Ceny 
polského rozhlasu zli no jzau jhnavejšlu dramaturglckli 
koncepc iu a napokou Cena Anton!na Zápotockého uds· 
lená ústred nou radou odborov v PrahA za socialisticky 
An~:ui.ovanú umeleckt) tvorbu 11 kulttí l·no-výchovn(t čln· 

nost 
.,Rulo to 50 ••okov Ctspe*nej pt•ócu, z ktorej dnes aaml 

sebe i naiej spoločnosti skladáme účty" - poznamená· 
va te•·ajsl prt~dsecla Bl'adla nu Steľan Rampák. ,. .. : Táto 
pt·áca vychádzala za uply nulé desal'ročia vi dy :r; j85• 
uých Ideových zámerov, ktoré preveril čas a spnokol aa 
nespreneveril trad fciám. v duchu ktorých sa jeho zalo· 
ženie uskutočnilo . J v tejto skutnl!nosti treba vidiet •el· 
kC1 láskn Vil'tkfl'll členov speváckeho zboru k robotníc· 
kej a revolučnej piellni, k jej myilienkP. ktorá je moc· 
nejlila ako telo . . • w 

MARIAN iULLA 



• SLOVENSKA FILI!ARMONIA uskutočnila 
v llilOCII 15. I V. - 5. V. Zájazd clo Tétllétllsku, 
kdt: nu 20 koncertoch vystúpili:! vo viaccrycll 
tal1unskych mestách [od Palerma ét M essiny 
na juhu az po severotalianske Bergamo a 
Bresc.:1u). Na progrumc koncertov, ktorých vtič
SIIIU llll'lgovali národný umelec Lad islav Sla
vuk a Libur Peilek, boli symfónie Bréthmsa (IV.). 
Sc.:humannét [ JJI.). CaJkovského (V. a Vl. ) a 
Dvoi·áka (VII I. ). Smotunove symfonické básne 
,Vltava, Sárka a Z cesk ých luhú a háj(1 z cyklu 
Ma vlast, Ovof·ákov Violončelový koncert [só
l ista Bohuslav Pavlas ). Mendeissohnove llebri
cly, klavírne koncert~ Schu manna, BrahmsH 
l d mol) a Mendelssohna ( d mol) so zuhru
nl čn ými sólistami a i né skladby. Vyvrchole
mm zájazd u bola (t~ast na 17. klavírnom fes
tivale v Brcscil a Bergame, najv!ičšom podu
ja t! tohto druhu na svete, na ktorom sa zl1-
častilujú najvýznamnejsl klaviristi súčasnosti 
,{C. Arrau, S. Richter, N. Magaloff a in!). 

• SLOVENSKÝ FI LIIARMONICKÝ ZBOR pod 
vedením Lubomlra Mália absolvova l v d i'ioch 
2.-21. apríla t. r. umelecké turné po Talian· 
'sku, kde uskutočnil 15 k oncertov. Okrem samo
sta tn ých vystúpení spol uúčinkova l s rumun
skou Slíílnou filharmón iou z Moldavy pri pred
veden! diel L. v. Beethovena { IX. symfónia). 
G. Verdiho [Rekviem u Quattro pezzl sacr l) 
a A. Dvoi·áka [Stabat mater). 

• ZASLúZI LA UMELKYŇA KLARA HAVLIKO
VA vystúpi la di'ía 13. V. v Zrkadlovej ston! 
Primaciélneho puiáca v Bratislave s dielami 
B. Martin Ci (Pastora le, Ove polky a Scher zo L 
L. Kože lu ha [Sonáta Es dur, op. 38, č. l L 
s. Prokofieva (Sonátn č. 3). R. Bergera (ToccH
lH - premiérové predveden ie) a E. Sucholw 
(Intermezzá, l mpromplu s v!lriáciami, Tri čus
ti z KontemplácH z cyklu Kaleidoskop a Elé
gia a Toccata pre k lavir ). 

• BETKA KUBÁNKOVA ]UBIW]E. S bohatou 
klenotnicou slovenských fuclových piesni a 
jej Interpretačnou tracllciou je úzko sp!Hé me
no jubilantky Belky Kubánkovej. Patri k ojedi
nelým zjavom v radoch tlmočn ikov čírej rudo-

. vej tvorivosti schopnosťou povýš iť folklórne 
žriedlo piesne profesionálnou speviickou kul
túrou clo umeleckých podôb. 

Tmavý, zamutový alt Betky Kubánkovej, ro
d<íčky z východného Slovenska, znel už pri 
zrode Slovenského ruclového umeleckého ko
lektfvu a v roku 1949 pri oslaväch 5. výroči.t 
SNP vo Zvolene žne prvé sólistické úspechy. 
Sestnást rokov pôsob! v radoch SĽUKu, poli 
vedením Tonkoviča, Aclamcu, Urbanca, Jurov
ského, Andrašovana a ďalšieh znalcov sloven
ského folklóru si cibri účinok výruzových pro
striedkov, skC1ma a oddane reprodukuje ob
lastnú š pecifičnosť pi esn! a z vlastnej iniciatlvy 
. čoraz hlbsle preniká clo tajov h lasovej tech
niky. Presviedča, že ško lený a výrazovo tvárny 
hlas nie je v rozpore, ba néiopak, potencuje 
účinok interpretácie fudovej tvorby. Ako só
listke SĽUKu jej tlieskalo náročné publikum 
v mnohých európsk)'ch krajinách, v Turecku, 
Kambodži, Surme, Indii l Egypte prekvapila 

' lll'eclnesom· ' tamojšl'Ch ľudových piesn!. Súča s-
ne doma nahráva pre rozhlas, telev!ziu , na 
platne Supraphonu, Opusu a Pantonu. 

Ľudovej piesni ostáva vernl\ i na novom pô
sobisku, v zbore ope1·y SND, kde vytvára i men
sie sólistické postavy na domácom i košic
kom javisku ( Školnica v Krúlliave). All Belky 
1\ul.Jánkovej si dlhoročnou spevélckou praxou l 
pl'i všesll'Hnnosti umeleckej č inn osti zachovávn 
sviežosť, krásu, čo je dôkazom sústavného ško
l enia materiálu. K piesfwm pristupuje tvorivo, 
bez šnblón a falošných vzorov. - ung-

Súfaž konzervatoristov 1980 
SútHžou drevených dychových ná

struJOV su skončilo 26. apr!la v Ziline 
mterpretačné súťai.e nle žiakov sloven
skych konzervató1·ll v tomto roku. 
Predchádzala jej súťaž huslistov a gl 
tiiL'tstov v dlwch 10.-12. apr!la v Bra
tH-:!ave a súťaž ostatných sláčikových 
nástrojov v di1och 3.-5. aprila v Ko
siCII:ICh. Podrobné výsledky: 
HUSLE (predseda poroty J. Vratislav
ský - Konzervatórium Brno] 
l. kategória [1.-3. ročnik) 
l. Peter Sklenka, Košice 
2. Juraj Cižmat·ovič, Bratislava 

Róbert Puškár, Bratislava 
3. Zuzana Kopasová, Bratislava 
Ce!>lné uznanie: Miloslav Skukalík, 
Peha· Soušek, oba ja Zilina 

II. kategória ( 4.-6. ročn fk) 
l. Stefan Gyiipäs, Bratislava 
2. Vladimir Harvan, Zilina 
3. Jozef Kuruc, Bratislava 
VI O LP. 
l. kategória 
l .-3. neuclclené 
ll. kategória 
1.-2. neudclené 
3. Svätoslav Rak, 2ilina 
VIOLONCELO 
l. kategória 
l. Eugen Prochác, Bratislava 
2. Ľubol janák, Bratis lava 
3. Ivan Tvrdik, Žilina 
Cestnó uznani e: Daniela Ruňkov6 a 
Miruslav Ollanský, obaja Kuiice 

Il. kategória 
l. l'll ler Kiráľ, Bratis lava 
2. l>Jaríán Pavlik, Žilina 
3. Andrej Filas, Bratislava 
Cestné uznanie: )ana jurčeková, žili 
na 
KONTRABAS 
l. kategória 
1.-2. neudelené 
3. Tibor Lévai, BrHlislava 

ján Brtáií , Br.atislava 
ll. kategóriu 
l..-2. ncuclelené 
3. Vladimil· Oat·janin, Ko~ice 
GITARA (predseda POL'oly A. Sádllk, 
Konzerva tórium Brno) 
l. kategória 
l. Vladimír Tomčány, Bratislava 
2. I gor Herzog, Bratislava 
3. J:ubomfr Minár, Bratislava 
ll. hategória 
l. ľl~ ter Binder , Bratislava 
2. Jáu Labant, Zilina 
3. Mária Sedl áková, Zi lina 
Cestné uznanie: Jana Lehotská, ~ilina, 
juraj Horvá th , B•·at islava 

DREVENe DYCHOVE NÁSTROJE 
(pt•cdseda po•·uty zasl. umelec. M. Et
Jfk, AMU Praha) 
FLAUTA 
I. ka legól·ia ( 1.-4. ro'čn ík) 
l. Jaroslav Harvan, Zilin a 
2. Richard Mrázik, Zilina 

Rlažena Nickelová, Ku~ice 
3. f.úcía Moťavícká, Bratislava 
C:ostnú uznanie: Jozef Zižlavský, Bra
ltslnva, Mária Zanická , Košice 
ll. kntegó1·ia ( 5.-6. roč n fk l 
l. neuclelené 
2. D;miel Janikovič, Bratislava 
3. Lalll·a Sr:hillerová, Bratislava 
Cr!> l né uznanie: Zuza na Ski'Obánková 
2:ililla, Si lvia Fábryová, Košice ' 

HOBOJ 
l. kategória 
l. Peter Haberl and, Košice 
2. Henrieta Orozdeková, Košice 
3. Slavomfr Slovák, Bratislava 

H~Já ta Valovičová, Bratislava 
Il. kategória 
l. Michal Sintá l , Zilina 
2. Edmund Troško, Košice 
3. V ladisl ava Czudková, Zili na 

KLARINET 
l. kategória 
l. neudelené 
2. Uušan Rohár, Kolíice 

Vladimir Laššák, Kollice 
3. Miroslava Mandiková, Zilina 

Znltán Grunza, Bratislava 

ll. kategória 
L Vlndimlr Halmd, Žilina 
2. l!;Ol' Dományi, Bt•atislava 
3. Ľubomir Legemza, Košice 

František Hlucháií, Zilína 

FAGOT 
l. kategót·ia 
L l'elet· Sagát, Žilina 
2. Stanislav Bicák, Košice 
3. Maľián Hlavička, Bratislava 
l!. kategória 
L neudelené 
2. MaL·iän Voji, Žilina 

jozef Dzuro, Košice 
3. Vladimir Hvizdák, Zllina 

Ján Levocký, Košice 
Cestné uznanie: Petet· Bartonik, Bra· 
tislava 

Tohto roku za kvalitný pred-
nes d1~l slovensk ých skladate ľov od
num.il! poroty vecnými cenami Slo
veu~ktho hudobného fondu huslistov 
R. Puiikát•a [jurovský, TH nec), J. Ciii
maroviča (Bur lus, Kadencia pre só
love husle). vio l istu S. Raka [Marlln
.l:!Jh, lludba pre violu a kliiv ír), kun
lraiJ<~sistu V. Darjani na [ Rl:ljler, Soná
tu pre kontrabas a k lavír) a hobojist 
ku V. Cudzkuvú [Koi·Inck, Dve sk lad
by !Jre hoboj). 

Osobitnú pochvalu za vy nika jú eu 
klu\ !mu spolupnic.:u dostali okrom 
niektorých korcpclitorov z povolanta 
i:itlčky druhého rotníka bratislavské
hu konzervutóriCJ f>tarlina Kupčanová 
a Dana Saturyová. 

Sú(az, n<1 ktoreJ sH od r. 1976 kon
fl·ontujú intorpretucné výkuny noJicp
sícll žia kov slovensl<ýCh konzerva lo
ľiÍ, Hbsolvovalo v lo111 to roku svoJ 
p iaty rotnfk. lloc.:i ho nesprevúdzal i 
fui,lčÍ I'Y a bullclln y, moino hovoriť, 
i:c ~úfož skrsnutá na Ministerstve 
šiwlstva SSR dospela ku svojmu prve
mu jubi leu piatich rokov. 

Podla stolistiky sa z(l častnilo na sú
íclr. i Zll uplynulých 5 rokov 398 ži llkov 
bru t islavsl<ého, ži llnskóho a koslckG
ho konzer vatória. Z toho bolo 52 hus
listov ( 1976, 1978, 191!0), 37 hráčov 
nR vio lu, violončele alebo kontrabase 
[1977, 1980 ), 55 klaviristov (1977, 
1979). 7 organistov (1976), 16 gitaris
tov ( 1978, 1980). 102 h ráčov na dre
VHné dychové nástroje (1976, 1978, 
1!;00 J. 44 hráčov na plechové dych o
ve nástroje (1977, 1979), 26 akorcleo
nistov (1977, 1979), 6 har fistov [1979), 
2 1 spevákov (1976, 1979) a 9 súborov 
komornej hry (1978). Diplomom (I., 
l l., 111. cena alebo čestné uznanie l 
odmenili odborné poroty 263 súťaži a
cich žia kov. Počet účastníkov sú ťa
že (v roku 1976 63) sa postupne zvy
suva l a dosiahol v roku 1980 čl s lo 
93. Súťaž sa rozmiestnila kužclý rok 
na všetky tri školy rovnakým clie
Jolll, pričom sa umelecké odbory opa
kova ll raz za 2-3 roky, vždy na i nej 
blwle. 

Co ukázali výsledky? Aký bol vplyv 
súťai.e na vývoj budúcich umeleckých 
pedagógov. 

Skúsenosti dokazujú, že vplyv súťažu 
Ja veľmi blahoclárny. Súťaž pôsobi 
prcdovsetkým výchovne. je nHjvhod
nejslm stimulom pre zdokonalenie 
unwleckej výkonnosti najmä pre tých, 
ktorí nezfskali najvyššie ocenenie • 
Vyskytli sa prípady, že žiaci hodnote
n ! 11fzko postúpili na nasledujúcej sú
ťa~! v umiestnen! značne vyššie, ba 
detronizovali noslte!a prvej ceny pre
došlej súťaže. Stáva sa, že hodnote
n ie porôt je určitou kor ektúrou na 
skole zaužlvaného hodnotenia a pozr
cie súťažiaceho žiaka. Posúdenie ume
leckého výkonu na sCitažl j e oprot i 
!.kole vo výhode tým, že starostlivý 
výber členov porôt a systém bodova
nia redukuje na minimum subjektív
ne rozhodovanie pt·l zostaveni rebt•fč
ka umiestnenia. Ve!kým kladom sú
ťa že je všestrannosť repertoaru, kto
rú zabezpečuje organizačný výbor ve
nujúci mimoriadnu starostlivosť výbe
l'll povinných i výberových skladieb. 

Poroťy, ktorá posudzevaft podáva· 
ne umelecké výkony, koni>tclluvali 
zvyl:lljne nielen dobrú techn ick ú a m· 
te;:rpretačnú (u·oveil súťažiacich, ale 
aJ vzostupnú linlu pri porovnávanl ~ 
pt·edchádzaJúclm r ocnlkom pl'islusnej 
sú laze. je radostné zaznamena ť, ie Sll 
objavili aj také špičky umeleck ej zre· 
lost!, k toré by už boli vhodné pra 
zut'lldem e do koncertného života. U 
tých to je hlavnou úlohou skolske; 
pl'áce; rozšlr enle repet•toáru a zallez
petenle rovnomerne dobrej kondlc1e, 
l:loli to napr. huslist i Mucha, Gytiplis, 
Hunan, klaviristi Gajan, Gáal, Mctté, 
Paulechová, akordeonista Tokár, ~ 
lmlcov na dychov9ch ni'lstrojoch San
JuJ, SlntáJ, spevák Dvorský a inl. Eine 
z<ivaznejsia je skutočnosť, ze výkouYJ 
ui;<sstnl kov na spodnej h ranici hodno
tenia neklesli nikdy pod so lldny prie• 
mer. V tom možno vidieť na vset
k}ch troch konzervatóriách úspech 
pedagogickej práce, ktorá je tak roz· 
Villutá, že dovofuje priviesť aj talent 
mensleho formátu na dobrú úroven. 

VE!Ikým prínosom boli semináre po
rdt so súfažlacJml a I ch pedagógmi, 
zavedené od 3. ro.(:nlk a súťaže. Pred· 
sedovia a ostatn! členovia porôt olJ· 
Jitsilovali na seminár och zásadné 
p roblémy umeleckej inter pre tácie, 
prii:om sa dotkli aj lntet•pt·etácle nie
ktorí'Ch prednesených sk ladi.eb. Od· 
povedali na vsemozné otázk y a ochot· 
ne diskutovali s úl:astnikmi seminá
rov. 

Pohla! Ide o pode lené výsledky po
dľa skôl, nemozno hovol'lť o prevahe 
jodne j školy nad druhou, hoct Brau
~lava ako hlavné mesto a centrum 
hudubného života by opráviiovala k 
takejto domnienke. Systém regulova
ného prílevu i:iac.:tva na skoly podľll 
krajov umoži1uje talentom priclláclza· 
júcim zo Stľeclos l ovenského a Výcho
doslovenského kraja nadobudnutie 
unH, Ieckého majstrovstva rovnako v 
ZilinP. a Košiciach, ako v BrallsiHve, 
jo \'Cfl<ým úspechom budovania slo
V(·uského umeleckého školstva, i:e s lo· 
venské k raje a mestá d isponujú taký· 
m i pro feslonélnyml umeleckými učl· 
lii;ta1ni a najmä kvalifikovanými pe
clu(,og ickým i kádra m i, k toré sú schop
né JH'ipraviť svojich zverencov na 
unwiecké súťaženie rovnocenné s bra
li~luvskými pedagógmi. DosvedčUJú 
to aj poprední umelci -pedagógov1a, 
ktol'f sa pi·ovlclclne zúčnsliiujú na prá
cach odborných porôt. 

]e prirodzené, že sú aj nevyužité 
r ezer vy a možnosti dalsieho rozvoja 
sútai.e. Bez nár oku na úpln ý v ýpočet 
ide o tieto problémy: 

l. Dôkladnejsiu starostlivosť treba 
venovať klavír nym sprievodom. Na 
v~ctkých súťažiach sprevádzaných 
l<lavfrom sa vyskytli okrem niekof· 
kych dobrých až vynika júcich aj 
sprevádza teľské výkony technicky ne· 
vypracované a umeleck y necitlivé, 
ktoré nepr iazn i vo vplývali na inter· 
pretačný prejav súťažiaceho. K tomu 
,.prispel i" niekedy a j nedostatočne la
denG nástroje. Usporiaclajl1ce školy by 
mHli zabezpečit rovnomerne vysokú 
kvalitu korepelitorských klavírnych 
výko'nov. 

2. V niektor ých nástrojoch jo po
čBt nťi obsadenie súťaže stále vefmi 
slabé; týka sa to predovi;etkým violy 
a kontra basu, ale aj pozauny, organu 
a sólového spevu. Bude potrebné, ak 
je pl'fči nou nlzky počet studujúcic.:h, 
zv~cšiť časové inter valy pre ich za· 
pojenie clo ' sú(ai.e, p l'ipad ne zrusiť 
rozdelenie na· skupiny n ižslch. a vys
šlch ročníkov. Problém výkonov na 
viole je však širši; nijaké opatrenie 
sútaže ho nemôže riešiť. Porotce~via 
odporučili riešiť ho za pojenlm huslis
tov do súťaže pre violu. 

3. Organizačná vyspelosť súťaže a 
kvnlltné špičkové výkony vzbudili u 
popredných umelcov a porotcov z 
CSR záujem o konfrontáciu s najlep
šími výkonmi žiakov českých konzer• 
vntórlf. Takúto perspektrvu možno po• 
kladať za ďa lšiu etapu rozvoj a sú· 
faže. Uskutočniteľná by bola po zvá• 
ženf daných možnost! a po dohode s 
Ministerstvom školstva t:SR. 

Päť rokov lnterprelHčnej súťaže Ml· 
nlsterstva školstva SSR ukázalo, ze 
v ••ej Ide o efektlvny a významný pri
nos k rozvoju umeleckého majstrov
stva slovenských konzervator istov. 

MlKULAS STRAUSZ 
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Sopranistka Mária Turľlová po
chádza zo str edného Slovenska. 
Spev studovala na br atlsluvskom 
k onzervatór iu u M. Smutnej a po
tom u A. llrušovskej-Prosencovej 
nn Vysokej skoly múzických ume
n i v Bl'll tts lnve. Po absolvovanf 
VSMU v roku 1972 priSia do ope
ry Statneho divad la v Ostrave, kdo 
sa čoskoro st11Ia popr ednou sóllst· 
k ou tejto opernej scény. Začiat
k y profesionálnej speváckej karié· 
r y M. Turi'lovej boli poznamenané 
u~pcsným umlestncnhn v spevác
kej sú ťaži Pra žská jar 1973. Od 
ma rca 1980 je angažovaná do ope
ry Slovenského národ ného divad
la. Po necelých Osmich rokoch od
chadza M. Turiíová z Ost ravy . Tým 
sa vlastne uzatvára dôležitá kapl· 
tola v jej speváckej kariére a pre 
to sa pr i jej ostra vskom pôsobeni 
c:hvllu zastavme. 

C:o pre vás znamenala Ostrava? 
V Ostt·ave som dostalo po stú· 

dl<ích svojo prvé angai m!ln. Tu 
som zlskala tiež prvé dtvadelné 
si..C1scnosll. Pre zač fnajúccho spe
vrí ka je ostravská opera Ideálnou 
scénou. je totiž velmi dôležité, do 
akého divad la sa mlad ý umelec 

dostane, aké sa mu dávaj ú prllo
žltosll, s k ým a ako pracu je. Všet
ci mlad! sme tu dosta li možnos ť 
pracovať, ukáza( čo vieme a poma
ly nadobúdať skúsenosti herecké l 
sp evácke. Pravda, nikdy som ne
dostal a niJakú Olohu, k torá by sla
hala "cez môj odbor. Mysl!m, že 
v mnohých divadlách by mohli 
ostravskému závidieť výbom ý ko· 
l ekllv. Panuje tu atmosféra pr ia
te ľstva a pohody, ktorá je veľm i 
dôležitá pre nadobudnutie zdravé
ho sebavedomia. Stretla som sa tu 
s výbomými f udml a " kumštýl'mi" . 
Za vsetkých spomeniem naprlklnd 
zaslúžilého umelca Il ju Hylasa, 
ktorý je už teraz v Brne. Ten ma 
v i dy ako režisér priviedol tam, 
kam potreboval, ale necha l ml l 
voľký p1·testor pre vlastný herec· 
ky prlnos. Mal ci t pre mieru, kto· 
rý som sa snpžila od neho pachy· 
tH, aby človek h ral tak, že mu 
dtvllk ved , pričom aby nič nepre· 
hnal. Veia ml pomoh li ostravsk! 
korepelflorl ). Sa lamoun a D. 
Rilzová. Napriklad t ým , ked ma 
upozoritovali na výrazové vystlh· 
nutie textu ~~ už hudobného al ebo 
slovného. Hovorili: " spievaj 'čo je 
v notách: t am je vlastne všetko 
napfsané". Priviedli ma k sl edova
niu kr ásy a dôležitosti českóho slo· 
va pri pr áci s detailom. Som vda~-

ná zo vysvellovanlc drobných 
nuansl české ho juzyka. 

Robila vám če~lina spočiatku ne· 
jaké ťa:tkosli ? 

Sa mozrejme, že som v Ost rave 
od začiutku spieva la vi.etky úlohy 
česk y. j edmý vUčsf probl ém som 
mala s úlohou Violetty, k torú som 
i.tu<iovala už na skole po sloven
sky a potom som ju musela pre
studova( v .češtine. Zo začia tku 
som musela dúvať pozor na to, 
aby som v hlavo " prehodlla vý
laybku" . Nuopak, pri mojom hos
ťovaní na Slovensku, napr. v Bra
tislave alebo v Košiciach som zu
SII spievala po česky, aj k ed som 
okolo seba počula len SVOJU mater 
t inu. j e to len potvrdenie toho, zo 
spevák pri štúdiu úlohy sl skor 
zafixuje v pamlltl melodickú zlož
ku než text. 

Teraz zase budete musieť viet· 
ky úlohy preitudovať do sloven· 
l:iny, lebo sa stávate sólistkou upc· 
ry SND. S akými pocitmi pr ichá
dza te do Bratislavy? 

Mysllm, že každý her ec túži do
sta( sa do "Nurodnóho". Som Slo
venka, Jli'OIO sa chcem vrúti( do 
Bratislavy. Na Ost ravu vsak budOIII 
u rčite volmi rudu spoml naf. 

Konkrétno na akú ít luhy v us
travských insccnáciftch budete spo
mínať? 

Spievala som tu svetový r epct·· 
toár, modernu, 11 10 i Mozurtu u 
l'cskú k lasiku. Z tej mil m norrHd· 
še1 Smetanu. Priznám su, i c som 
spoč iat ku s )Cho postavu mi Z(Í ptJ· 
Ilia. Až po bl iisom poznani jeho 
opier som zistila, že Smotanovo 
postavy sú hlboko ľudské u pros
tO. V tom je Ich pravcUvost u du· 
konalosC. Okr em Smctunu múm 1'11 · 
du Violellu z 'ľr!lvio ty G. Verdi 
ho, Constancu z Moza r tovho Ono· 
su zo serailu, Natusu z Prokoľlc
vovej Vojny a mieru, Terfnku z 
Dvoi·úkovho )o koblna či pani Fo t·· 
dovú z Nicolaiových Veselých pa · 
ničiek w indsorských. 

Spievate radilcj v Ut>et·c alebo 
ua koncerte? 

Ci m dlhsio som v divad lc, tým 
viac sl uvedomu jem, ie som by· 
tostne dlvade l n ičl<ou . Rozhodno 
ra<il;ej spievam operné predstave
nie než koncert. Pred koncertom 
mám ovefa vučsiu trému než l>r cd 
premiérou v divad le. Azda je to 
nczvyk. Na javisku som v1nc do· 
ma. Orches te1· a svetlá robia ba
riéru, na ktor ú som zvyknutá a 
na koncerte slojfm ako pod rtlnt· 
genom. lllavne plesne SÚ osemctné. 
Ka~dtí má svoj mi krosvet. Tu jo 
ok'1mi lt\l cf li ť faloš, pátos, prc tvár· 
ku. Komomos( piesitOvého lm ncc 1·· 
tu od holf vse tko, čo n1ekcdf 
celkom úspc~nc zakryJú svelltí, or· 
chester, kostýmy, sk rá tka dtvudlo 
ako také. Pravda, na druhej st ra
ne v Ostruvc ani nebolo vera pl'l· 
lczilosli vystupovať konccrtne. Iba 
obč<Js s janiíi:kovou fil hurmón10u 
v ka ntú tach. Spieva la som nupl'f· 
k l !ld sólovó sopránovó party v 
Orffovej Curminc burunc a v llän· 
dlovej Acis a Ga lathea. 
Ďakujem vám za roz hovor a pra· 

jem v opet·e SND vera úspechov 
a v Bratislave viac prllei itusti su·i 
úči nkovant mimo divadelného ja· 
viska. ·ks· 

(Pozn. red. Rozhovor vzniko l v 
Ost rave bezprostredne pred ukon
'čenfm účinkovania M. Turitovej v 
tamojšej opere.) 

,.Ná5frrlkrm pr e
hilduni a pout•PI'<l· 
vov<in i orgaua po
minu lého 1866. ro
ku pánom jozef 
Vavra V)'našlo se, 
ze organ tento, 
ktorý mnohé j lž 
roky službu v 
chráme našem ko· 
naJ, Jlž docházf a 
že by se k budová
nf nového organu 
jlž pristouplt m~ l o, 
k terého vyhotove
ni pán orgonár na 
sebe priJali žádal" 
(Ev. a. v. farský 
arc llfv, z!iplsnlca 
konventu z 22. 
sept. 1867, bod. 5.) 

Skutočne sa 
evanjelický zbor 

' . ~ 
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l 

} 
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na Myjave rozho· 
dol k stavbe nové
ho organa a v na
sledujúcom r oku 
si zaobstaral "dva 
plány na 24 r cg ls-

Prospekt organa Martina Saiku st. a ml. na Myjave (Ev.a. v. ko•to1, 11170) 
Snímka: O. Gergalyl 

ln1, výborným znd· 
tclem, p. Michalom 
Kt1tzkyrn, u č ltc lem 
brezovským vyho· 
tavené, z kle

šaškov organ na Myjave 
r ych jeden je dobrý sfce, alo ne docela doko· 
nuly, druhý pak dokonalý, trvanlivý a dio neJ· 
liOVCjŠICh vynálczkO umelecky shotovcný .• ." 

Na zasadnut[ diw l. decembr a 1867 sa kon
vent rozhodol zuslo ť ton dokonal ý plán trom 
urgu mírom "k posuzcnl u sccnenl", ale odpo
vec! lll'isla len od Ludvlku Masera v Salzbu rgu 
u od Samuc lu Vúgnc1·a v Slovenskom Pr avne. 
Znovu poi iuda li tudn Kutzkcho, aby vyhotovil 
"nuslm conii'Hktu " u r ozhodli sa. aby so po
zvol " pán Susko, ju ko noJbll:i:sí pochva lne zna
my orgunár''. 

Oi tu 10. má ja lBUB su Murlln Susko v yjadril, 
ZC 24-r cg is t rov ý OI'HIIIl vyhotovi ZU 4900 Zl. il 

zu sta r ý orgun, ~ucovun ý na 250 zl., "alo po 
d louhém jocl núni" su dohodli na cono 4150 .GI. 
zu orgun, na 300 z l. "z11 jeho st<lfl rovf1nl u pu
zluccni elle ncrnoveji;lhu smaku a 150 zl. zu 
chóvu u hvartýr " . Kontruk t podpísali toho isté· 
ho di1a Murt 1n Susko n rc llo syn Mur t1n. 

l '1·ácu r ychlo napredova la, v roku 1869 do· 
Vlľ.Z h na My]UVU ČUSll organa a UŽ ZOČI <l l kOm 
upr ila 187U č 1lu mc v novinúcll, že " povestný 
lliiS rud!lk Sasko chi'ÓIIl boží my Javský evu n je
llck ý nák ladnym organom na 24 mutácii ozclo· 
I•UJn. Už se stcmujc o chce mluvi li s ci rkvou 
mu lkou svou , toto naclll cl·né dílo, hodné misll'fl 
svú ho". ( CiJ;.kcwn1 listy roč. 6, č . 15, s. 119, 
~kn hca 13. IV. 1870 ). 

Myjuvský orgu n má 9·die ln y prospekt. Tvor! 
ho 5 veží, uprosll·ecl na 1vys~ia , opat rená slro
k yma korunnými l'imsami. Veže spájaJLI rovna
ko vysoké medzipoliu, ukončené rfmsou a ko· 
nmkovilou dt•apérlou . P1·vé a clevta tc pole ]e 
mierne vylinhnutó dopredu, druhé a ôsmo sú 
segmcntov1té, lniíč je pi'Ospekt plochý. 

Registre l. manuálu stoja za strednou čas
ťou pr ospektu (polia 3-7). za nimi sto ja nnj· 
viicslc ped!ilovó r r.glst re. Zvyilok ped<\lový~; h 
hlusov je uložený p t'lcč no za l . prospektovým 
poľom. Hlasy I l. m11 nuálu stoja p riečne za 9. 
prospck tovým poľom , chromalicky, s najmen· 
i.imi vzadu. 

Organ má oprot 1 nlíVI' llU a j zmluvy nie 24, 
alo 25 r cg1strov, ktoré uvod 1cm v porad! na 
vzdusniclach: 

I. Manuúl : 

l. Princi pll l 8' v prnspekle čiastočne nahrado· 
n ý fi rmou J, Melzer, Kutná llora 1923. PO· 
vodné cínov«\ pls ťu l y zostali v •J., 6., 8. a 9. 
poll 

2. 0 1-. tava 4' cfnová 
3. Oktava 2' kovová (d n s olovom ) 
4. Kvmta-Oktava 2, 2 '3' + 2' označená ako 

Cornett 
5. Mixtura l , l t3' 5 X ( pU(radovú, r epc tU JO no 

c, c1, c2 ) 
6. Fugara 4' kovovú 
7. Fugara 8' kovová 
8. Viola dl Gamba 8' kovová, mlel'llc Uevl ko· 

vil á 

9. Flaut minor 4' Kr yt, 2 oktávy drevcnó, od 
cl kovové kry ty 

10. Flaut major l!' K1·yt, 2 oktávy drevené, od 
cl kovové k ryty 

11. Solicinul '8' kovový 
12. llohHli.He 8' C - gisl d rov~:~né kryty, od 

at kovové, liov ikovité pišťaly .., E' lauto du· 
tá 

ll . Manuúl: 
13. Duh: iana 8' C - b drevené, od h kovové, 

liCVIkOVtlé pls(aly 
14. Fluulu lllll jor 8 ' C - b drevoné, od h ko· 

vové k ry ty 
15. Dolce 4' C- l l dt·cvo, od c lievlkovlló ko· 

vovó plsťu ly 
16. Mixtut·u 2, 2 3' trojrudovú, t•opt:J tujo no fls 
17. Principal 8' C-Gis zinkové, od A cl nové 

pís ťal y 
18. Uktavu 4' od F v prospekte, clnovli 

Pedá l : 

19. V1olin 4' hovové pís(a ly, i:asť v prospek te 
nahrudcmu zu Zi nku 

20. Quintbass 6' sp1·ávne 5, 1/3', dr evený kryt 
21. Fhwlubuss 12' sprá vno 10, 2/3' drevená kry· 

tá Kvinta 
?.2. Oktavbass 8' drevené píil (Qiy (hlasy 19-,22 

sto ja priecne l 
23. Princ1pa!bass l!' (nespr ávne označený 4 ' l 

drevený 
24. Subbass 16' drevený kryt 
25. Prlncipalbuss 16' drevený (hlasy 23-25 sto· 

JB za l. u1inuúlom l 

Hracie pomocky: copula = manuíi lová spojka. 
Pod kl!ivesn1cou ]e manúbrium ok tlivovej t?POj· 
k y, ktorá fungujtJ po e• ako sub·, od fi ako 
super-spojka. Rozsah manuálov: C - ra, pa· 
dálu: C - fi. 

Tremulant namontoval Sasko dodatocno v 
roku 1876. Má 2 manúb!'ia v podstavci organa, 
za hrácom: prov ym sa aretuje vyrovn4vacr 
mech, rav ým zoplna vlastný tremulant. V tom 
Istom r oku Sasko ot·gan vyladil. 

Pri dôkladnej PI'O illladkc organa 26. aprlla 
1973 sa ukúzalo, zo dr·evené písťal y, najmä pre· 
d lžené nohy a kryty-zátky, sú nadmlaru po· 
skodeno crvotocou. Celý ot·gan - najvllčšlf! 
spo ločné dielo Saškovcov na Slovensku - 1e 
zachovaný, až na 22 nt1ht•adoýc h plgťal v pr~;~s· 
pek l e v pôvodnom stave. A pr edsa bol v r. 1973 
vážne ohrozený (vyjednávalo sa o pt·estavbe 
a pneumalizácll! ). Hlbkový prieskum bol po· 
t rebný vtedy k návrhu na zíipJs do štátn ych 
zoznamov pamiatok. Mo:Zno len dOfať, že toto 
nádherné dielo bude v kl'íllkom čase konzer· 
vované, udrzlavané a zachované. 

OTMAR GEROiLYI 

Viete, čo je to kvinton? 
Zrejme ste to "hravo" zvl!i dli, čo potvrdzuje vyše 

stovka celovečet•n ?ch koncertov po celej republike, za· 
h l'anlčné zájazdy do NDR. pravidelné nahrávanie v roz• 
hlase, f r ekvencie v televfzil, dokumentárny film gott• 
waldovslt ého štúdia Llchtcnštejnská zbierka v Kromei' i• 
zl , časté koncerty pre mlťídež . . • ~um v sále utfcha, keď na pódium vchádza pätica mla

dých muzikantov v bohato zdobených kostýmoch, kto
rých strihy, farebné ladenie, mnolltvo výllviek a ne; 
yyhnutné čipky napovedajú, ie Uto umelci n6m chcu 
priblffiť atmollféru a na chvUu vytvorit IICiziu doby pri
biline 300 rokov starej - baroka. l!ahký Ciklon, n6dych 
a ul 1a ozývajú prvé krehké tóny Wlttovej Suity In F . .• 
· Sme na koncerte COLLEOIA PRO MUSICA ANTIQUA, 

aúboru historických nástrojov, ktorého umeleckým vedú· 
cim je Jlff Vrtek. 

- ,.Ako sme začtnali ? " , opakuje sl Tli'l Vrtek otázku, 
.,of iciálne vznikol súbor v septembr i roku 1975 uo forme 
tria neskôr sa pridali clal!ii, al e scl!ddzali sme sa, po
chop/let ne, už predtým, aby sme sa dolwuortli, ako vlast · 
ne budeme l1rat. Pred sebou sme slce stál e videli posla· 
nie ,.l!o najvernefliie lnter pretouaf barokovú l!udl~u", .ale 
konkrétnosť tetto úlol1y bola u~ omnol1o lmll tstefsla. 
Rozl1odli sme sa pre histor ické nástrofe, aby sme> sa l:o 
nafu~sle pl'lblli lli zvukovému Ideálu baroka. Pravcla , llrat 
na ·or lglnálne nástroje l ef doby te azda už viibcc ne
mat né - fed,nak sa fai ko ziläfiafú, alebo sú sica u i n· 

·• uentôroch, ale ·sú natorko poškodené, že môiu slú%/f ten 
ako múzejný eXponát . A tak dnes pracujeme s k6ptami, 

· nástrofnt l dobovo rekon!itruouanýml, čo te azda fedtnd 
' možnd cesta. Niektoré sme zaktípllt u NDR, z Markneu

~ ·.ktrchenll ·mdme sadu zobcouých f ldut " tovtlrenskef výro
- .. ."y: , trr~' bóll " $kon~t~uouan4 u nas, ctame sme zloWou 

Collegium {ll'O musica antic1ua, Bl'nO 

cestou získal/ zo zahraničia. Kect sme mali zdkladnJÍ 
mStrumentdr, ktorý u!iak sldle dopillUfeme a uylepšufe· 
me, vynorila sa pred namt úloha naj zdvažnejliia - na
uči( sa hr_at na týc/lto nástro;pch, 

Celkom " hravo" to ne§lo, ale začiatky u~ mdme za 
sebou. Na§tudovall sme pät rôznych celovečerných pro· 
gramov a teraz sa zamer iavame na .štúdium barokovpch 
opier v komornom pol)atl. Po tíspe§nef Cacctnlho Bury· 
dike to te Purcellov Dlokleslanus. Nadullzufeme u~§/~ 
kontakty s Pražským/ mad,rtgallstamt, ktorl so sna~la 
vypoW!at sl celý nás konsort 11 /ol so všetkými typmi, 
keby horný hlas 11ra1 sopránový kvlnton . . • 

Prepáčte, ak? je to nástro]? 

Je to vlastne taký päťstrunouý krlženec medzi husla6 

ml a violoq. Obcas sl Jirka Besperdt zallrd na orlglndlny 
11astrof zo 16. storočia, ktorý ndm zapožičiava 1\ltWlrlsta 
profesor Cyril Kl lme!i , ale pretože taký ndstrof ma ne
smiernu cenu, cvičievame na dvoch kutntonoc!l. ktoré 
nám zhotoTJtl brnenský majster-husliar VIlém Kuf el, ktQ· 
rý ltám už vera ráz pomohol. 

Vystupujete v kost?moch pravidelne? 

Snat.tme sa pokiaľ tomu zodpouedd tntertlr, u ktoróm 
úl!znkuteme. Hráme takmer uýlucne hudbu z rok(Ju 1600 
až 1750, teda barakova, do renesancie nahliadneme len 
zriedka, súčasn! skladatelia pre dobovo rekon~truova· 
né ntlstroJe uäč§inou nekomponuft1. pretože tch zuuk a 

,u'okra(:onnle Da 5. str.J 
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Z HUDOBNÉHO ŽI OTA KOŠÍC 
Abonentné 
koncerty 

úvodný koncer t 111. abonentného cy k lu 
( 6. ll. l pat ril domáf'ej rtl harmónii, za 
j ej dirigentsk 9m pul tom stál národn ý 
ulllelet: r.adlsln SlovAk. SUitna fílha•·mó· 
nia uv iP.d ln predohru k opere Carovn6 
flauta KZ 620 W. A. Mozarta, Symfóniu 
1:. 4 G dur G. lllahlera a sprevádzAla 
!-.Óii~tu Stan islava Apollna v Koncerte 
p1·e violunl:elu ll orchester O dur J. 
H aydna. 

S. Apolln, rl! nomovsný violončeli s t H, 
1-. turý sa v 1\ošiciach už v minu losti 
uv1edol dobJ•e, tentoraz nt•zA nechn l na)
prunnivejši do jom. Už vstup sólového 
nástJ•o)ll ( 1. ča~t - Allegro moderato) 
poznačila ln tonačna nei~tot a a tempo
\ á t•ozkoltsanost. Snahu o ucelený vý-
1-.on nC'ZII t:hránlll on i 2. a 3. ča sf, pozna
m f•uané lndispozfc lou sólistu. 

L. SlovAk vyk lnnuJ prertoh t·u k Carov
" e) flaute moznrtovsky jasnr.. Vr cholom 
vr.čo 1·a bolo v~sk Sy111fónla č. 4 G. Mah
lf'J'!l . Orchestel' ŠF' sa obd ivuhodne pr e
clzne VYI'OVn lt l S touto paJ•tlt(II'CJII . L. Slo
vák vdýchol hndobní•m f ráza m širkn, 
dtlsto juosr, ale 11 j úprimnost čisté ho srd
en skiAdatera . O úspech Mah lerovej sym
fónie sn priči nila aJ -;Oiist k lt }ana Jo
náltovA. ) ej l)•ri cký. oe~ný prejav vyla
rovA! detskú prost otu, ldnálv a predsl oi · 
vy. vpfsané do poslednej čsst i symfO
nJe. Státnu f ll ha J•mónia potvr dila, že je 
pripravená k ln teq>retúcil n á ročn ých 
pnrtov, ak na jP.J čPi e stoji umelecká 
oo;nlmosť. !)kúsPnos( potvrdzuje, že dlho
l'CJČná spolu práca s nílrort ným umelcom 
L. Slovákom je pre orchPster prfnosom. 

Na koncer·te di\a 13. ll. hosťoval so
v ietsky huslisti! Eduard Gra~ a mexický 
dirigent furg e Vo lasr.o. Pozomost nn se
ba sústreclll p1'r<dov1.et kým sOl!sta. ktor ý 
s 11 predstavil na jednej st rane ako ukáz
u ený, moznr tovsky zdržanliví• hrá č (Kon
ce rt p1·e husle a OI'Chf'ster č. 3 G dur , 
KZ 216 ), kým na druhej ~ma ne vedel 
v Ranlovom Tziganovi strhnúť svojou 
tempe1·amentnou hrou, nesúcou všet ky 
ltl l'lbú ty varnej. m aďarským koiOJ·itom 
pnznRmenunej fantázie. 

j. VI!IBsco sa pri interpretácii Cajkov
llkiího ll. symfónie h mul, op. 74 " Pate· 
tickoj" neodklool l od bežne zau1!1va
n ych koncepclf. Mo~no o poznanie tem
peramentnejl>le l l močeniP. allegrových 
pasáži ll úsekov ma lo za následok r yt
micky rozko lfsané vstupv dychovýcb ná
s trojov. (3. čas( - Allegro molto v iva
ce). Celková koncepcia však ~p lnila po
žiadav ky a k rité r iá tejto labutej p les
n e skladatera. 

Na treťom koncf'rte (27. ll.) po úvod
neJ Febru6J-ovef predohre, op. 48 niír. 
un~elca A. Moy zesa SF pod tak tovkou 
dr. J!udovlta Rajtet·a p J•emiérovala sk lAd
bu slovon~kého sk lartatelR Jozefa Gahé
ra - 111 . concertu gruno pre klavlr, 
husle, flautu 11 OI'Chl!ste•·· 

Cl enky su hor u Musica lyl'ica Eva Dos
tlílová - flauta, Matil! JJavidová - hus
le a Evat Krlimská - klavfr, boli sólist· 
haro l teJto sk lad by. Sk l11d ba vo voje) po
l)'foJ;mnej konštJ'ukcil barok lzujúcl ch tas
l! a mlxtiilll!j techn ike inklmovala až k 
amOJ·Cnllmu twu·u. Nn jzreiPľn eji.ie 5.8 čr
tal l. dio! Concerto da ch ieso, prelfnd
Júcí sa s Concer·tom da ca mera ( TT.) 11 
barokovou !)uitou (Ili.) . 
B1•abmsoY klavh·ny koncert d mol, op. 15 

mal v osobe klaviristu P. Toperczera 
a dirigenta t. Rajt l!ra vyni kajúc ich m
terpretov. I ch spolupráci! odkryla krásv 
tohto perfek tne symrontcky stavaného 
koncert u. V Toperczerovej hre sa preja
vila nevsedná schopnosť rozum1 eť tar
be m eltm svoJhO n<l ~>troja , ale llj schop
nos( ann lyzy farebneJ siete or chestJ•álne
ho spektt·a. Prejnvlio sa to v koncentro
vanej pr ispOsoblvostl kvali t e orchestrál
neho zvuku . Ten to znak niesla každá 
nová a ďo l~lo pasáž, melodická fráza. Tó
novú kultú1·u P. Tope1·czet'll možno ozn!l
čit pojmom .,zdržanlivá výbusnosť ". Kl!!
vlr a orchester boli simultá nnymi pon
ne1·m1 v neustále prebiehajúcom dia lO
gu, perfek tne usmem enom sólistom at 
d 11 igentom. 

Stvrty 1-.oncert 11 1. abonen tného cyk 
l u dna !1. 111. nebol dramaturgicky cel
kom vyvA žený. Zaznela na 11om predo· 
l1 ra k opere Fra Diavolo D. F. E. Au
bera , Suilo v starom slohu G dur, op. 48 
,.Z čias Holbet•gnvých" E. H. Griega, 
Koncert pre klavir a orche5ter D dut 
J. Haydna 11 Concet·tinu pre klulr a or
chester A. Honeggera. 

St 9lovú dl'Omatu rgick ú llnlu rozbl!R 
hlavne hrmotná oper ná prednht a D. F. E. 
Aubera vedra poetickej barok lzujúcej 
suity E. H. Grlcga. Sólis tkou oboch kla 
virnyrh kon!'ertov boln SvajCiar ka Emmy 
Henz-Diemandod. Zmysel pre tíd ernost, 
pregnnntn9 r vtmus a tu·člté .,osHmostat
iiovHnie" tOnov v r ámci ich zvukového 
eP i ku pOsohili v Honeggerovom Concer
tl n'l fu nkť. ne. Klavir!sl ka sa tý mto spô
sobom vyh la splývAv ým debo zvukovo 
••Junt.a Atekom \1 rtmo1 aútloicw~b 

pas4:U, no a j v striedani plOch tuttl -
soli. Skoda, ~e tento spOsob " osamostet 
J~ovanla " tónov použila aJ v Haydnovom 
koncerte. M11lo to vplyv na celkovú stav
bu melodických obhíkov. ktoré prUiš od
detovala a rad ila vedrn srba akoby v po
dobe " st r ihov". 

Dil'igent Gabriel Jlatócs nemal prtležJ. 
l ost uviesť sn roziožile jšou či for movo 
kompak tnejšou skladbou . V oboch kon-
certoch pr lmernoe usmernil orchestrálny 
tok, k ým v p1·edo h1·e F'ra Diavolo domi
noval/l h lut ná zvuková nadsádzka Aube
r ove j hud by. V Grlegovej suite sa ~ia d a

lo n ielen v iac vr úcnosti , hlavne v rozo
splevaoej čas t1 Andan te religioso, no BI 
v1ac espritu v 111ncčnych ča sllach. Státi · 
kový orchester norozvlnul naplno zvut
ný, s9ty tón, uchýlil sn k strohejs iemu 
vf•Jazu. PamiiHime sl estn vystúpeni e An
kBr::.kého komorného orchest ra (pred ro
kom), k torý s menslm pol: tom h ráčov 

dokáZBI sugestfvne vyča riť vnútornt poe
ti cký cha rakter Gr iegovej hudby. 

Na koncerte 12. JH. bnl na pr ograme 
KOJH:ort p•·e ktavlr a oJ·chester G dur 
č. 17, KZ 453 W. A. Mu:r.arta a rozsiah le 
symfonic t..o-voki\Jne diel o C. OrfJa Car· 
mina buJ•ana z tnptychu " T1·ion f i". Di
J' igen tum hol Dennis Burkh z USA, sO
listom klavl rneho koncertu Zdeniik Hnát 
a sOhstom l kontáty Jarmila Smy~kov6, 

Vojtech Schrenkel a Jarosln t-1ajtner. 
Z. Hnát v Mozartovom koncerte voli l 

skadPmit:kejšf prejnv, OJH'Ostený od von
kii J~fch efek tov. Domnievame sa, že Mo
znrtov8 hud ba núka širšiu paletu v ýr a· 
zuvých moLnostl a prostriedkov. jeho 
ukllznnný, t echnicky dobre vybavený pre
jll v vyjadr il len jednu stránku kiavl r
neho honcert u zr elého Moza1·ta. 

Vrr·holom veče1·a bola nespome kan
t l\ 111 Cll J'nl inu bur ana . Pod Bur khovou 
tn k tovkou ba p!'ofliovuli kvality SF. 
Zvláš ť Zll. Ujals skup ina blclch niístrojov 
v reo lizácl i sugcstl vnych J'ytmick 9ch ná
padov, vy1·ov nan ýml part ner mi boli Bj 
s l áčikové uástro j c. V niek tor ých dycho
v~·ch nástrojoch sa v~ak objavila into; 
načnli neistota, čo nar u!>i lo celkový priaz
n ivý dojem z dramaturgick y výn imočné

ho a lnš t rumenlačne prlnosného diela. 
D. Burkh Imputoval jasným gestom do 
zne júceho tvaru kantáty presvedč1vost 

a dynam ičnosť. Dominoval limbrovo 
uMachli lý a vyvážený tón SloYenského 
filharmonického zboru (zbormajster Pa
vel Baxa) . Zo sólistov Zll. UJa i V. Schren
k el (~OIIst ll pie~n P. Olun lacus co iueram 
z čtt s li In Tabe1·na ). Kultivovanou k olo
r atú rou sn predstavila ). Smytkovil. Jej 
pie!>ne bull nen(Jtené, vzd ušné. j . Ma j tner 
je l>a ry tonistom prljemnej hla!>ovej farby. 
SkO(ta .n iek torýt:h l n tonačn )'Ch koiizlf, 
k toré Sil vyskyt l i hlovne pri zmenách 
poloh. 

Na zií verečnom koncerte Ili. abonen t
ného cyklu ( 28. 111.) zaznel cyklus ples
nf pre ?.en~k ý Illu ~ fl dyt:hové kvinteto na 
slová N. Sosnlna Listy Jankovi B. Pole
vého " inštrumentácii Zd. Mikulu, Sy AJ · 
fónia G dur, l! . 94, " S úderom na tympa
ny" ). Haydna a Koncert pre husle a 

orr:hester O dut·, op. 111 L. v. Beethovena. 
Sólistami boli Allíbuta Mrbov6 - spev 
a Peter t-Hchalica - husl e. SF dtJ·igo· 
va l jej séCd l rtgent 8ystl'ik Re:tncha. 

Cyklus plesnr t, isty Jankovi su prfstup
né svojou velmi jo!lnoduchou kompozič

nou fllkluJ·ou. Lyr l r ké laden ie veršov je 
lnspll'ované k1·ehký m svetom nenaplne
nej a voJnou zni če nej lásky. Sólist ka 
A. M1·ázová sa v piestlllch napl'l ek ko
morne l adenej insu·uJnen tl\cli v ýra znejšie 
ncpresll.dlla. 

Posledné llaydnove sym fónie sa vy
znot uJú zvukovou a rormovou kompakt
no::. ťou. Tú to velmi dOieWfl črtu zdO
raznil aj B. Režucha v d i ferencovane 
č lenen ej výstavbe symfónie. Charakter l s· 
tická bola propoJ·clonalita dy namiky, 
tempa 11 ostatných fo rmotvor nych pr v
kov. V jednotlivých častlscll volll diri-
8en t IndividuálneJšie chápaný lampový 
pl·iebeh (.,rýchlejsie" Andante l l. časU] . 

S orchestrom SF odviedol precíznu p_r á
cu, kt01·á sa zopakoval a aj v husrovom 
koncerte L. v. Beethovena. 

Výkon slovenského huslistu P. Micha· 
licu cha 1'11 kterlzovall vypracov11né pasé
~e. spevný p1·ednes a premyslený v~raz. 
Zaručilo to výbornú ntmosCéru a kontak1 
n ielrn s orchestL·om, ale aj s obecen· 

lt\~OIIl, DlU IIAII\lGIN'P'! 

Medzinárodný 
organový 
festival 

Medziná1·odný al'gano
Vi' festival, konaný p1·1 
pr lležltostl 35. výročia 
oslobodenia Ceskosloven
skll. a 750. vyroči a prvej 
plsomnej zmienky o Ko· 
siclach potvl'dll opodstat
llenosť myšlienky vytvo
ri l v KošiCIIICh cen trum 
orgsnového umenia. Dra
maturgicl..á progresivlta, 
vefký ohlas u obecen
stvo, nové možnosti pre 

Neithard Hethke 

slovenskú hud bu v oh la
de drsmalur glckom i 
koncepčnom , vyn ika júce 
výkony jednotlivých or
ganistov, účas ť sioveu
ských ll. čl!sh ých orgsnis
tov, to sú nujpodstainej
~~e znaky tohto jedineč
ného umeleckého poduJtt 
tia na východ nom Slo· 
vensku. Pl'inusom Cest i vu
lu je aj spoluúčast or
chestra Statnej filha r mó
nie, čo umozltu je uvá
d.tHm e nielen organo
vých koncertov, ale li] 
Vl! ll-.ých sk ladieb so spo
luút:asťo u organu. 

Na otváracom koncer te 
X. medzinárodného or ga· 
nového festivalu (so spo
luúčastou orchest1·a Stál· 
neJ fllluu·mOnie, ktor ú d i 
r lgovll. l G. Patócs j zazne
li diela G. l>. Händla, J. 
Haydna a ). Hatr!J,.a . Or· 
gR nista z NSR eithard 
Buthke hr al Jländlov 
~.ont:O I't p1'e organ a or
cho::. te l' F dur , č. 4, op. 4 
s tvorivým .atnletenl m, 
no telllpuva ro'lko iisavu~ť 
H svojsky pl'b tup v ob
lasti r ytmit:kého tJohy bu 
ubrali z výslodného doJ
mu. Je tec hnicky výbor
ne disponovan ým hni
tom, dobre pi'HCll le s re
gist rami. V Ha ydnovom 
u•·ganovom kont:erte C 
dur (ll ob. XV III :l ) bol 
prodsa JBho vykon sta
vebne ucelenejsl a pre
svedčJve jsL VS•kon Eriky 
Hahnovej v i loydnovom 
ot•ganovom koncerte C 
dur ( Hob. XVIll:lO) m11l 
vsetky znaky umeleckt~: 
tvo1·ivo::.t i a Janlazijoého 
roz lotu . SVOJOU bezpro
strednou h1·ou presvedi:!
ia o umeleckých 11 tech
nických kva li tách, ktot·é 
dokonale podrl ll.d ila v 
prospech ln1!ll'PI'etoVfiiHJ! 
sk ladby. l'.aslúžllý ume
Ice Ivan Sokol po tvrdil, 
t11 k ako vždy doteraz, i e 
je ve!kým ma jstl'om svoj
ho na str o ja. P1·esvedč1vo 
a umelecky dokonsle vie 
vyzd\ lhnút hodnotu hra
ného diela. Hoc\ sk ladba 
). l-lalri ka Monumente 
malincoln ico pre organ o 
ot•chester oeposkytu Je 
dosta tok prUežltosU k só
lovému uplatneniu, j e 
stavané v l ogických cel 
koch , k toré o1Jsahuj l1 ver
ké bohatstvo fičlnných 
hudobných oú padov 11 

stme!ujú ot·chester so 
s0lov9m organom do 
sym f onlckélJo celku. 

Na druhom koncerte u
viedol Neltbar d Bethke 
široko koncipovaný pro-
gram, pouk azujl1cl na 
vAfké tnterpreta~né 
~ipektt•um a hr4~1lku r oz
blldu011, llletlll lklad· 

hy mali p1·entystenú stav
bu, hoci Prelúdium a !u
ga Es dur, BWV 552 J. S. 
Bacha posn·4dall rytmlc· 
k ú vyrovnanosť. 'ľenden· 
Cla uprednosl J'íovan ta 
kantilény na úkor r yt· 
m!ckej presnosti sa javi
la aj v sk ladbách N. 
Bruhnsa ( Prelúdi um a 
Cl!ga e mol 1 a D. Buxte
hudeho (PaJ't tl a na .,Wie 
schlln l euchtet der Mor 
genstern" ). Päť skladieb 
pre flautové hodiny od 
J. Haydna sa zask veli 
v pôsobive j a vynachá
dzavej J'egl strácll, v 
sk ladbách M. Raget·a 
(Introdukcia a passacag
lia cl mol} R. von Oertze· 
na (Trt meditácie pre 
organ , op. 8(J ) ll Ch. M. 
Widora (5. sym!Oni a). 
od kr y l celé svo je ma J
strovstvo, za lo~enú na 
technlc l..ej dokonalostt a 
muzikam sk eJ prirodze
nosti. Hetllke sa uviedol 
a j ako l>kladate! sklad· 
bou Ra tzenburská kated
J"áld - 7 meditácii op. 8 
(1971 ) inšpirovanou ume
leck ými dl eluml r atzen
burského dómu. 

P1·e vytl'ibeny prejav 
českél1o orgonh.tu Pell'B 
Sovadinu bol priznačný 
zdravý muzikantský po
stoj k dielam . Výborne 
rozvr ltn ttlá dynamika, bo
hatá fa!·obnosť, nástx·ojo
Vá vi !'luozi ta navodili u
melecky pôsobivý výkon. 
Diela j_ S. B<lcha (Pre
l údi um a roga h mol, 
BWV 544, Concerto d 
mol, BWV 596) , O. Mes
siaena (L' Ascenslon 
4 sym foni cké meditáci e ], 
C. F'rancks (Chor ál h 
mol ), ale aj sút asného 
českého skladatera l-
Temls (Tri rltot·nely ) 
zneli v jeho podan! pr e
svedčivo a umelecky ú· 
t mne. Bach boJ staveb
ne Jednoliaty a r ytmiCky 
vyrovnany, fa rebne pó
~ob!vý bol Messiaen, kto
rého techn ickú náročnost 
zv ládol Sovadlna s ns j· 
vačšou samozrejmosťou . 

Hans•Giinther Wlluer 
(NDR) upriamil svoju 
pozornosť na tvorbu ba
rokových skladateľov a 
na to, čo bolo meked y 
samozrejmosťou organo
vých koncertov, na Im
provizáciu. Ako temba 
llsta a d i rigent komor né
ho zdr uženia pre bar oko
v ú hudbu uvádza pJ•ect o
vsetký m klavírnu a 1-.o
mornú tvorbu ). S. Ba
cha . Vystúpenie v Ko!ói · 

Petr Sovadina 

cia cl! zastihlo \\ aue1'll 
zreJme ni e v naj lepšej 
pohode. Jeho výkonu chý
balo vnútorné ·naplltic. 
vygradovaná stavba a v 
ni ek torých pr l padoch oj 
poetické ktlz lo. Najmar
kantnej šie sa l o p1·ejav1lo 
v Prelťidlu a [úge a mol, 
BWV 543, J. S. Bacha, 
kde rytmická nejasnost 
pollerala stavebné kont\1· 
l' Y d iela. Svojou bohs tou 
sl!ťisenosťou sa najpre-
svedčivej~fe uviedol v 
sk ladbe Variácie na 
" Weinen, Kl agen" 'F. 
Liszta. V druhej polov1· 
ll ..."..u naonl 

pr iestor l mpl.'nvldcljlft 
na dan~ témy, meclzl kto .. 
r ý m l prevl&dall východo, • 
slovenské ľudové pl esne. 
Dokázal vystih núť Ich 
podslatu a umocniť ju do 
stavebne uceleného cel· 
ku. Táto ča st koncertu 
n~la u početn ého publi· 
ka priazniv ý a srdeč11ý 
ohla ~. 
Muďarský organista 

Gábor Lehotkil sa uvie
dol ako uelý umelec so 
Sil'Okou šklllou výr azo
qch :,~hopno~I I, pudmle
nanýcb c leravedomou 
p rácou. Vý bor ne zvládol 
technické úskalia Prelú· 
cti a 11. fúgy na meno 
B-A·C-H F. L iszta. Stýlo
Vi\ efektnosť 11 náročnosť 
d iela, spo)enll s tvot·ivou 
fantáziou, so zvukovým 
bohatstvom a so zmyslom 
pr e g1·ndáciu výr azu, na
sla zásluhou Gábor a Le· 
hotku emoclooálne, sto· 
havo a stavebne pl·emys· 
ienú inrer pretáclu. V 
sk lad hách ). S. Blichcs 
(Prelúd!UDJ a fúgll. c mol , 
BWV 546, 'ľi'I OVá sonáta 
Es du t•, BWV 525, Pr elu 
dlum a f úga e mol, BWV 
548) Imponovala jeho 
m uzika ntské zametenost, 
sl ohové cťleme, ch~·bala 
nám p!'áca J'eglstračná , 
k toJ'á r ozhodne mohla Je· 
ho výkon len umocniť. 
Toccatu G dul' T. Piké
thyho, 'h r a l technicky 
presvedčivo 11 Rumunské 
tance B. Bar tóka vo 
v lastnej úpr&ve umelec
ky a regisH·ačne pOsobl · 
vo. 
Záverečný koncert bol 

vyvr cholenfm festiva lu. 
V programe 1-.oncet·tu ú
činkovali - G6bor Le· 
holka, Ivan Sokol a Slo· 
venskf kon1orný orches
ter s unteleckým ndúcim 
B. Warchalom, ktor! u
v iedli d iela z tvorby G. 
:r. Händl a (Koncert pre 
Oľga lt 11 Ol'chester F dur, 

GAbO!' Lehotka 

č. 4, op. 4, Coocerto gros• 
so l:. to, d mol, op. 6, 
Koncert pr e orga n a or· 
Ci llfSl (;J i. l , f: mo l, OJl. 
·! j a ,.,. ComJI.lto (Con· 
certo gr o&o F dm·, op. 6, 
č. 12). G. Lehotka a l. 
Sokol umucnlll v~r-: tk :r 
chaJ'aktf.l r isllcké znaky 
l l.:'ndlovej hu<il>)' . Uijbo:· 
t.ehotka p lne uplaiml 
SVOje teChniCké il UDfE:• 
let.ke dlspozic te k bllz
pl'O:; ll'ednému umeltlt..k .:l· 
mu v yjadreniu toho, Co 
je najvlastnc j~ ie obl:.a llu 
Hllntl lovej budby. ::;raveo· 
ným nlldhfadom, detail· 
nou pt•acou s kuiclou i'ra 
zuu o ry tmickou vy ľov

n<t oustou dosiahol pre· 
svedčivý učmol<. L. v yko
nu l. !)okol<t vyzHrovu la 

. mtelekluálnll. si la 1:1 pl'e
myslenli koucopcla, od· 
k r yV!i j liCil VZ\1111 ) a SUV! ))· 
lost i beZoému pohľH~ u 
ča sto skr yté. Dokonal ou 
súhrou in te lektu a euló
Cle dal vynlkntlt novym 
obsahov 9m kvaiHE.m, k to· 
ré poslucháč vnlmll 111\o 
novy, l ntenz!vny zazitok . 
SKO v spolupráci so só
ll&taml, ale a1 v sólovom 
pt·ojavo splnil všetky o
čakávan ia. 

X. medzinárodný orga
nový festiva l , alo e 1 všet · 
k y pt·edchadza)úce, vy
tvor ili dobJ'é zazemle a 
podmienky pre dals! mz- · 
vo j organovej hudby v 
Kosiciach. Výbor ný or· 
gan v Dome umenia, ver
ký zilu jem obecenstva, 
pr áca dramaturga festi 
va lu Ivana Sokola a 
existencia Sta tneJ fll har· 
mónte, sa dostatočnou 
zárukou jeho rastu, 
skvalitňovania 11 posky· 
tovanla nových moi nost! 
slovenskeJ hudbe. 

l. C"'U.i .. · 



K Dibálmvmu 
Moments 
musicaux ll. 

Chcel by som sa v 
tomto clánku zmwmt o 
jednom aspekte ~kladlJv 
Moments muslca ux Il. oo 
Igora Dtbáka. Na 5. týz· 
dn t novej slovenskej hu
dobneJ tvorby ju úspe!>· 
ne uv1edlo Košické kvar
t eto. ktorému je dedlko
vaná. 

Custo zdllrazl\ujeme, že 
t echnický, technologický 
aspekt umeleckého hu
dotmého diela nepovažu· 
jeme vzhladom na hod· 
notenle za prvot·ady. Stý! 
~l metOda ustupUJU, pred 
"ako" . uprednostlwjeme 
.,čo". Meradlom kvality 
nie je pre nlís vyuzllle 
Ul'tltého kompozitného 
systému, smeru bud v 
konzekventnej forme, pl'i· 
padlli! len selekciou nie· 
ktot·ých jeho p,rvkov, po· 
stupov [čo je vseobecne 
'častej~{ pr!pad). pretoZS3 
táto báza nie je rozhodu
juclm determinantom na
~lch axlologických posto· 
jov. Podstatu pre ne vi· 
dtme v umelec kosti, ob· 
:sažnosll a komunikat!v
nostl: tvoria spolu akúsi 
v ysslu, dialekticky pro· 
pojenu syntézu. 

l!ottar je všetko ko· 
rektné, l keď do prH xe 
s11 tieto postuláty nedal'i 
vždy presadzova ť v 2ia· 
dúcej miere, lebo duch 
konštrukcie ~li'Uktut·y, 
koniec-koncov povrchu 
má, rovnako ako on sa 
opiera jú ci pozittv lzmus, 
tuhý korienok. Je to pre 
ludf pfšúcicll o hudbe 
f ahšie, pollodlnejšlc 
a n{lkoúicc aj autor čim· 
sl pr ispeje ... Mrzutejšut, 
lebo vcelku zbytočná je 
Vša!l SkUtOČnost, ze Sd 
horeuvedená priorita ob· 
sallu nad formou, ume· 
leckostl nad profeslona • 
lllou, zdlefnostl nad tech· 
n lkou chäpe často vefml 
zjednodušene. Akoby sme 
skladateľskú technik u 
mohll z našich úvah cet
kom · vylúčiť , ne brat vó· 
bec 11a vedomie. To JB 
opačný extrém, omyl ne· 
dlalektlckého prlstupu, 
ktorý sl zatvára ol:l pred 
l<ampllkovanostou jovov 
a Izoluje z nich jednu 
stránku. 

Pov1em príklad. Od za
~Jatku tvorivej ce::. ty skla · 
da toľa tgora Dibáka ::.om 
pcrcepčne ľahko Zistil
rovnako ako ostatní -
diagnózu: ncoklus1ciz· 
mus. Ani objavenie Sd 
&onol'lsllckých prvkov v 
nlektot·ých jeho poslod· 
ných skladbách mu ne
vyviedlo z miery. hoci do 
striktne chápaného neo· 
k lasicizmu už vonkon· 
com nepatria. Rozslrova-
11. obohacovali komun l· 
kai:né pole teho vy jadro
vania, a to posluchovo 
úplne pmodzeným spô· 
sobom . Domnievam sa. ~e 
Dlblikov svet, presiaknu
tý hravosťou. tanečnos· 
fou, vtipom, tarobnostou 
l bezproblémovosťou sa 
vr:elku podarilo vystlh· 
nú t aj pohľadom z pozl· 
Cle ncoklasirl7.mu. (<;Itl. 

TVORBA 
lliC cletallno u v úplnos· 
ti, iba v hrubych obry· 
soch - čo je, raz dar· 
mo, ticlelom slovenskej 
!JUdobnej kritiky a pubh· 
cistiky. 

Prečo leda vynúšam na 
svetlo, zo Moments mu
sicuux pre slačlkové 
kva rteto, ktoré premiéro
vo odzneli na 5. 'týždni 
novej slovenskej hudolJ· 
nej tvorlJy, prlnásajú evi
dentnú dodekulonickó 
postupy? Obvlnenlo, žc 
Hzda chcem vyzdvlhnut 
:sVOJO schupno&U Hmtlyzo
vaC hudobný text neob· 
stoj! z dvoch loglckýth 
prlčln. Technická analý· 
zn hudby, obzvlásť mo
dernej, je jednoduchá: 
chce len ča s , trpez livol. ť , 
v podstate ju ovláda kuž
dy slušnojš! absolvent vy· 
&okej ~ko ly prlslušného 
smeru. Po druhé, ja sa m 
som túto skutočnosť v 
recenzii Týzd11a (HZ č. 
6 l vôbec nespomenul a 
teda ju ignoroval. Dôvo
d y sú Iné, zásadneJ~i e. 
Na jprv vsak trochu ar· 
gumentov. 

Partitúru Moments mu· 
sicaux, str. 4, Tempo l.: 
nad valčlkovými pr~znliv· 
kami hrajú sólové prvé 
husle osemtaktovú tému. 
Prvé stvortllklte s V}'llllll· 
kou chýbaJúceho tónu 
"o" rn klusick9m dodeka· 
fonickým ruďo'm. Cliil· 
raktcriZUJU ho dcsccn· 
denčné nónové ~kol,y, 
stl'iedané malosckundo· 
vými krokmi. je to kon
strukčne dômyselné 
ako už rady byvajú, vccr 
sú o nich nakoniec cc ló 
knihy - a aj jediný chy· 
ba JúCI tOn je iba dôsled
kom uprednostnenia c ha· 
raktcrisllckého nOnového 
skoku nadol. Druhé ~l VOL'· 
tak tie Jo opllf rad, ten
tora:.c prudko stupHJÚC:I 
nahor pomocou veľkých 
sepl!m. Na začiatku Ada
giu ntljdeme este ekla
tantnej!.! úkaz: radovú 
prácu s tym Istým tema· 
ltckým materiálom už au· 
tor rozširuje aj na zlož· 
ku vertikálnu. V z!'lvore 
tretej čnstl zaznieva ten 
Istý - a teda funkčne 

JOdnoliacl prvok v utvr· 
dzujutoln núvrute untso· 
na. 

t:ikodu, ic nemúmo 
možnosť uvo1·ejitovut nu 
tové priklady, čo IJy cc
IO vec osvetlilo, kcdžu 
pop1s vyšSic je len apro· 
xunat!vny, nczmioilUJil su 
o co lct sadzbe, orttkulú· 
eli u hlavno veľm1 oólo-' 
žitom ry tmickom obnuc· 
i111n l. l:>té . JB, ze nejde o 
mechanické opakovnme 
spomlnanej témy, ale o 
joj r ytmizovame, i::usto 
drobnym posunom, zme
nou hodnoty, takže )u 
"aj pmmúmc, aj ncspo· 
znllvame". Celý proces 
vsak prebieha rovnako 
1nvončne o nenásilne ako 

pri práci s " obyC!ajnou" 
témou a mozno práve 
preto sl tieto racionálne 
opertlcle [sťi nimi 
Inak by sme museli pred· 
poklaclnt, ze Dibák mys· 
lf primuo v dodekafonlc· 
kých témach a to sa ve
ru ani klasikom nedari· 
lo) vôbec neuvedomujo 
me. Som cluleko od toho, 
aby som na zliklade tých· 
to prikladov robil z Dl · 
háku "oodekafom kn". 
Ved v celku chela zube· 
rUJU mimmum plochy. 
Chcem Ml len vráti( k zu· 
čla tku u pl'lpomcntt ť, zo 
bez poukuzu no niekto· 
ré strukl(trno-technolo· 
gické momenty, videné, 
pochopiteľne v súv1slost1 
s prioritn ými momentu· 
ml obsužnostl, umnlec· 
kosti a komunlkat l vnostl , 
nie je možné toho skla· 
dotera - ale am Jnýrh 
- prcsnf! des i frova ť , tn·· 
čiC dt!tNml nantu rukopl· 
su a štylu. Nesmieme to· 
da ZfiVt'hovut techniku, 
ale pt·úve hľada( jOJ spa 
LOSÍ S ObSílhOVO·ObraZilllU 
vrstvou, vMmal sl t lu 
jemné v!lzbv medzi nl · 
mt, čo majú schopno.,r 
sprostredkovávať orlgi· 
nall tu umeleckého dtclu, 
ba priamo ju vytvúrať. 

.,Prlpad" Moments SH 
llli Vidl:l ·zuujilllllVý e$10 
z jednf~ho dôvodu: nic je 
v slovenskej hudbe ore· 
dinPlym svojráznym v~·
užilfm dodckafón te nta 
ako sl.ostnatnlej či kon
zekventne hlstorickv po· 
n!manej kompozičnej 
techniky, uic ako inspi· 
ru júceho fenoménu, po· 
máhatúceho l'iešif ncfa h· 
ké prohhímy orga nizác ie 
chromalickliho mute1·1ú lu 
čl dokuzujúcc ho SVOJU i l · 
votaschopnosť. /. Malo· 
vec už us(tstovnll do u
celeného o;y!.tému svow 
kontak ty s clodekafOniou 
a seria hzmom: Cf!lkom 
st t•učnc hy sa dalo po 
vedat, že tieto techniky 
tema lizuJo n lonullzujc. 
Nemenej dôležité je. ŽP. 

Malovec, ll V MOIIICIItS 
(možno vsak aj v star· 
šfch prucétCh, len to na
sej koloktrvnej pozornos
ti untklo) a 1 Dib<ík po
pieraj(t IIHJČaslCISie CitO· 
vanú výhradu vočt metú· 
de druhe j viedenskej 
školy: ZB tOliZ mú I}ZUČ· 

ké výrazové spektrum 
( truglcko p~vchoannlv 

tické l 11 )e radosť, 

SlllleCII, Vt'selost. humor 
uou vyJadťít nemozno. 
Pnlv!' v týchto polohách 
sn im najviac da rí. 

Ce lkom nu záver : Jl! le 
da nutn(• neustále, podľ<t 
novej tvorby. p1·ehodno· 
cova t nás postoj ku k.t· 
nonom u <:námym vo· 
CUllll, k!'dZC! säm i iVOl 
pl'lnáso nové u korigu)Lt· 
ce nnscnie. Ved okrem 
sponwnutych autorov l>v 
sa aj u duli.ich duli nojsť 
poz1t!vne ubsorbovon1~ 

pľvky d uockaľOnle (P. 
Bagin), bu dokonca u<: 
oj vllzby a fH'elJel·anlu, 
ovplyvŕJOV!Inla sa navzä· 
jom, kto1·é maju na sve· 
domí nejedno pôsobJVfl, 
pritom ntísmu td eovo us 
\etickému hodnoteniU 
pristupné mtosto hudby. 
Ak vsnk mechanicky od 
del!me techniku od ostut 
néllo, nonhinw nádej Ich 
pochop1f ll spoznal. 

IGOR POORACKY 

GRAMORECENZIE 
PA. TON- CS. ROZHLAS - HUOEB 

Ml.ADEŽ: Concertino Pr11ga '78 
PAN'ľOt~ 8011 0087/ MONO 

1-.oncum roku 1979 dostala sa nam do 
rul, grumoplallia Cs. hudobného vydava· 
tclstvu PANTON venovant\ Jauretllom 13. 
rocnikEl Medzinárodnej rozhlasovej sú· 
tal:e Concertino Praga. Zaznamenané sú 
na nej Interpretačné výkony šiestich ko· 
mor.1ych súborov, ktore v samosta tných 
sutai.llých diSCtpllnuch duá, triá - a v 
~polui:ne) pre kvartetá 11 kvin tetá z!skall 
v ruku 1978 prvú alebo druhú cenu. 

Conce1·t1no Praga poznáme ako Z!IUJI· 
mavu ~lita.: v pruvom zmysle slova mlu
cl>·ch 1ntcrpretov: v l.umorných suboroch 
moze muť Jeden tten do 18 rokov, ostal· 
nt do lti rokov, pri súfaž1 v só lovej hru 
jo vekov(L hr anica tlu Hl rokov, len v 
dycllovycl! nástrojoch oo 18 rokov. MIH· 
di adepti z Ceskuslovensku i zahranl l: ta 
sútalw v tejto speclltcky rozhlasovej su· 
tai1 pmstrednlctvom nuhrávok, ktoré bo· 
It realizovane v domovskom rozhlasovom 
iiluoiu. NHhravky detských mterprelov 
vzbudzUJÚ po ka?.dy ruz obdiv poroty a 
ncskôt· po ich odvysio lan! v pražskom 
l bratislavskom · rozhlase pristupu je k 
nim l obdtv poslucháčov. Jde o tcchnlc· 
ké OlSpozlcie, UIC llj O l'OZVlnUté lllUZI· 
k<ilnc citcnie, ktoró rozsah t·epertoúru 
l h.lusiclzm us, romnnttzmus, 20. sto1·.) na
plno odhall. V neposlednom rade bývame 
pt•f Ich pocúvaní uchvá tcnf skutočnos· 
tou, nefalsovanou rudostou z hry, pra· 
vym "muzlclrovun!m'' ... Navyše tu pt'l· 
::.tupu1c obdiv nad schopnosťou týchto 
mladých mterprctov vmknúť do pod· 
&tnty komornej hry, vyrovnať su s jej 
l inesami, ktoré sú no ro z orleskom l pre 
ZI'Clslch udeptov hudobno-reprod ukčnóho 
umeniu. Vlťuzné komorné duo zo ZSSR 
). Blelgorodskij ( 17 rokov) a M. Kallnl· 
na [16 rokov) predsLBvu je sa nn gra
moplutnl L časťou zo Sonáty pre husle 
a klavh· od Kltl·enu Chučllturiana, nosi· 
tulla 2. ceny v teJtO suťažnej disciptlno 
R. )affé [16) a M. Pawlik (12) z NSR 
hrajú 3. časť zo Sonl1ty IL mol pre vlo· 
Ionče to a klnvit· " Arpcggione" r'. Schu· 
berla. Zo &úfaznej katog61·te tri! spo· 
wavame viťazný súbor zo ZSSR: S. !:>čep· 
kln - kluv!r [16). B. Vaslllev - husle 
l 17). T. Sveďuková - violončelo ( 151, 
ktor! hra Jú W. A. Mozarta a G. SViľido· 
vu. Dvoma časťami z Triu G dur ). llayd· 
nu predstiiVUJú sa M. Armak l - klavh· 
(17 ]. L. Skou-Larsen - husle (16) a 
\ POzlbergcr - violončelo [15) z Ra
kúska, držitelia 2. ceny. 

Z trete) sú(azncj disclpllny spozn(Lva
mc v!ľnzné kvinteto zo ZSSR: A. Marko· 
vič - klovh·, O. Rozanovli - l. husle, 
M. Smldt - 2. hush!, N. Rum janova -
v1ola (vsetci 14 rokov), l. Sitnikov -
Vlolontclo [ 15 rokov ) - ktoré hra l. 
čast z Kvlntetn A dur, op. 81 A. Dvo
i·áko, a napokon nositeľov 2. ceny -
dyc hqvé kvinteto z CSSR, Interpretuje 
výber z Detskej suity od j. Krčka . Ten
to subor tvoria: B. Basntová - flauta 
[16), K. Vrkočová - flauta [13), M. 011· 
veius - klarinet (lti) , l. Závodský -
klnrlnet (13) a A. Plcsinger - klarinet 
(14 r okov) . 

Redakcia pre ucti u mlúdez Cs. I'OZ· 
hlusu v Prahe su Ol'gHnlzovaním Con· 
certina P1·aga natrvalo zapísala medzi 
t} ch, k to l'! sa systematicky venujú vyhľa
dúvanlu 1 podnecovantu mladých talen· 
tov. A Cs. hudobné vydavatelstvo PAN· 
TON spl'Ostredkovanim možnosll vypočut 
si opUtovnc nlektor6 z viťazných mter
pretácll detských hudobníkov urobilo zO· 
luzný čln, hodny nos ledovania. Pre do· 
5pelych je počúvanie tejto pla tne urcltfl 
zaujímavosťou, no pro mladých adeptov 
hudby nenuhraditelnou skúsenosťou, ďal· 
sim aspektom št údl~1 . kedy sl móžu ole· 
1<1, k toró samt hrávuju [alebo il tuduj(t} 
:;l<an frontovllf s hrou svo jich rovesn!kov. 
Ze sú i zo zuhraničw, je možno c!llo 
](•pšie - roz~iruju to Ich obzor 11 po· 
skytujc skúsenosť i pozname, Iné, nez 
akó majú z počúvamu hry zrelých umel
cov. VIERA REZUCHOVA 

A. OVOltAK : Koncert 8 mol Jlľ tl k lavtr 
11 orchester 

RADOSLAV KVAPIL - klavh·, STÁT A 
FTLUARMO rA BRNO, dir iguje FRA • 
TISEK JILEK 

Supraphon Sle1·eo 1110 2373 G 

Dosť sa napísa lo o tom, preto Sl! ten· 
to koncert pomerne malo vyskytuJe oa 

koncertných pOdičlch a pr el:o nepatr! k 
populárnym dielam A. Dvo~dkll. M1mo· 
riadna zložitosť a náročnosť kiavtroej 
fnktúry stoji ako prekážka l pt·ed kla
viristaml veľkého formulu. Tým radost· 
nejsie človek prijlma tuto plati'íu, kde 
sa náročnej sO!Isllckej úlohy uja l Ra· 
dostav Kvapli, aby znova manl festovHI, 
ze sa vla predraf cez zlozlté a mno
hostrannlí problémy, neustúplť pred 
úskaliami, že vie postavlf do služ1eb 
dobt·ej veci vera práce. rozmýsľa nia, ale 
l cely svoj veľký talent. 

llocl Kv11pll tu odovzdal kus obdivu
hodnej umeleckej pt·áce, predsa skor 
odkryl niektoré problémy diela, ako Ich 
natrvalo vntešil. Prct.lovšetkym niekto· 
ré miesta koncertu pôsol>ia fragmcntár
nc, akoby A. Dvoi·ók dielo "sklbova l ~ 
zo za u j!muvých časti Cl v luc slú:Zll drob· 
nostlam ako ce lkovej koncepcii. Kvapil 
stavia celý koncert so strohým nadhľn· 
dom a akademickou ~Juibou dielu; c l to· 
vá plnokrvnosť akoby ~ústavne podliehll· 
IH t·etusium rozumu. akoby nad všetkým 
vltldta obava neokorcnlf sadzbu v!lči;oot 

dávkou romantického citu , akoby sa spo· 
liehu!, že Dvoi'ákova lludba pôsobi sa
ma osebe. Nechcem tým oslabiť jeho 
perfektný umelecký výkon. Možno má 
na tom podiel i brnenské stúdlo, kde 
sa platita nahrávala. Znova som však 
vzdal svoju uctu dirigentovi Franli!lkovl 
)ílkovi. jeho skusenosf SA nápadn!;l pre· 
JBVI v dokonalom pochopeni detailov 
partitúry, citlivom a vyvlíženom sklbeni 
orchestrá lnych zložiek, v typických dvo
rákovskych legátoch, lllUZikantsky vyvd· 
zenom dotvárani frCtz, jemne) vllzbe 
drobnych sOl a pod. V každom prlpa
de táto plaltta pa tri do orchfvu ols· 
koflla ll u rt ite sa k nej bude vr u ca f 
kaidý, kto chce poču( atypického Dvo
i·áka a obdivovať mvestovanú prácu spo· 
mínaných umelcov. 

ISA KREjGI : Oive1·1imcnto 
ALOJS HÁBA: Nonelu č. 4 
JA TAUSI GER: Hukvaldské noneto 
SVATOPLUK HAVELKA: Nunelo 
Hrá CESKt ONETO 
Supraphun Stereo 1111 2545 G 

Táto platila môže ma ť niekoľko význa· 
mov. Uknzuje prlnos styroch českých 
sk tudatelov do tohto dt·uhu komornej 
hudby, chtiac-nechtiac pt·ovokujc krltlc· 
ký pohfad 11 porovn~tvnn ie a znova pred
stuvute uznávané umenie Ceského no
neLa. 

Sklaclbd lsu Krejč tl.IO no rni1a zapOso
blla ako bezproblémovú ~kicH, odfallée· 
ná lludobntí zálJava, ntcčo, čo akosi vy· 
bočuje z r dmcu Jeho na1väčslch hodnôt. 
Manitestujc sa tu zreJnW bezpr ost r ed
nost Krejčíllo povahy a Jeho sklon k zar
tu. V!lčšle ambície sl skladba isto ne
robi u ani by si robiť nemohla. 

Kto poznti zasvätenejšie tvorbu Alo1sa 
llábu a najmll obdivoval JBho štvrCtOnov(t 
operu Matku, bude asi sk lamaný, ateoo 
prlnaJmtmsom prekva pen>. Toto noneto 
neprlnáštl nijaké zložllostl, nad vsetkym 
akoby su L'ozpinala jednoduchosť, všetko 
plynie s príkladnou a:Z ľudovou bezpto· 
strednosťou. Je to hudba, ktorá predsa 
Jen zostáva v lieni niektorých reprezen· 
tačnych llábových diel. 

Tausmgerova skladba JO nápudný holú 
a vďaka Janáčkovi. '!'ento typ hudbv 
mohol nup!sll t len umelec, ktoJ'ý s11 s ja 
náčkom vyrovnal, ktorý bQ docenil a prs 
seba vsestrannc pr1jul. Vieme. ie Ta ustn· 
ger Ide svojou cestou, IliadA svoju vy
poved o dnešku a tok mozno Hukvald· 
ské noneto považovcn skor za pr!lei1tosl · 
tni "vtzltku". ktorú poslal skladatcr do 
llukvulr.l , oby sa nall·vato prthlásll k ja
néli;kovmu odkazu. 

Hnvelkovo Nonetn 1111 Ulita pósohtlo 
lldJSilnejsle. Kontúry nosnycll melndtc· 
kých prvkov sa rozplývajú do šir okej 
~killy fHrleb, medllallvnost ma niečo z 
rodu lmprestonlstov alebo Bouleza čl Lu· 
loslawského. Clovek cHI, žo sa tu pred 
ním rozplyva celá plejáda ci tov, ktoré 
sice tU CXISlUjtt, alo IIBOaJÚ sa fahko 
ueftnovat. Farebna predstava skladateľa 
je nápadne v popredi rl chce 1 musi 
dominovať. 

Ceské noneto je oza 1 nás reprezenld· 
tlvny st1bor, jednotliv! hrilť!l sú r ovnu· 
kých kval!t, rovnakej oddanosti a no>· 
všedne silného zanietenia pro tflnto rt o nh 
hudby. ·ZN· 

Viete, čo je to kvinton? 11 l!ormacll estettcl.:elio vkusu a pri reSpektovaru doba· 
výclt praktik. sa to ak~sl .}'ytmlck~ uylep!ienla" mela· 
dickyc/z lmtt, predau!ietkým u sekuencldch, uztahu,uce 
~a 110 vsetky na~trofe. Napriklad lzlaune " pomalých čas· 
ttaclz tr/ za sebou tdO.ce tóny v zdpise rormakef dlžky 
nakontec nezaznzeuafťl. u rovnakých hodnotdch. A poku1l 
1de o generdlbiis, uollme kombmácw violy da qamba, 
ktoret part býva zachovaný a lutny namiesto tradll!nd· 
ho čembala N harfy. Akordlcktí. uýpUI. dotvdra sdm lut
nlsta. Prt hre na zobcoud flauty muslme niekedy obeto· 
IJať nlel!o z intonačných kvallt na silu, aby sme pod· 
l!iarkl! vedúci melodický hlas. Chcelt by sme sa dopra• 
r·ovat na taka tírover), akou sa m6!e pochudli( naprtklad 
pražskd Muncllngerova Ars redtvtva alebo Warchalov 
Slovensky komorn!} orchester. teda stíbory hrafťl.ce ba
rokovO. l!udbu na modernfích ndstrotoch. 

f Dokončeme z 3. -;tr. ) 
/J" U:tlle nematú cMe dokonale preuerenl'. Ale pri dne!.· 
nvm trende novydt ;.vukovýcll farteiJ, ktn v1e.. V ~ul'a~ 
net dobe Uljstatune \ mutác1auu Jaret•nyclt lo:u.\tlímot·, 
f:astu hrdme Pľl wwi::kach, taki.P k dokonale / IlúZII 
c/iybafú uZ len Ile parochne, ktorým sa ale llrr.mllnP. 

Komorná baroková hudba sa pOvodne hrávala viac-mt 
nrJ len vo vtedajšich domácnostiach. k tanečným Lilba 
vám a pod ... tko (rJ pri~t;ono· klliiO'rlnú ,,kustlkit mu 
dernet doby '? 

Vdl!!.znou vystupuJeme v men!itch sálach. Dobovo re 
kon!ltruované· ndstroJe maja slabšl zvuk, takZe mô%e do· 

konca llZI!lk,nút probll'm .,ullahnur" nuestnosr. Najvdl'!.ťl' 
prekdZk!f nas u'ak t;.'clit f!akOJIÍ prt stúdiU llleratury. Na 
pnklarl tempo. Veuwm pref:o te zakorenend predstava 
~e ~a u muwiosll lrraunlo pomalšie. Odhadujeme lto z 
,.polllt/111 nôt". z charakteru pramena. 1'a!.kosll sa at ~ 
uypraľuiJávamm uzd6/J, s ornamentikou, ktora te roz 
d1e/na v skladbách oli/1\IU!/ proveniencie. Na!ifastle skla 
dule/ta často vo suofrcll predhovoroclz zanechali potre/J 
n~ ndvody na znterpretdciu, a mne pomdha url!ltd prm 
za ktorú vďal'tm '"''dou.~etkým profesorov/ Franll.~kou1 
<;w·lu'mu, u ktnrt· • ,om ~tudoua/ a s nim strávtl mno/lo 
lwclln noci ilaldam' prameiwu. Neuyl!ý/Jame sa ani tzv. 
diotztam, fipravdm notou~ho zdznamu, ktoré poutluamo N.l.AD.JMlR .CECH 
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g1cká vijstauba, cl!Drald~na~ 
ná sci!Opnost o dramatick~ vu· 
l! ranenosf situácii zameraná na 
spontánne zobrazenie ludskýcll 
uá!lnl, ako at teho meloilická 
suojráznost, u~ značne preuy• 
sute suo;tcll dvoch starstcll ,,:;fl• 
rodencou" a tuort tým akýsi v[J• 
clladiskouý model k pozdét!lle• 
mu Trubadúrovi a Maskarnému 
bdlu. 

Opera SND 
V dňoch l . a 7. mája pred

stavil n dvoma Inscenáciami 
operný súbor Slovenského ná· 
rodného divadla na wiesbaden
akých Medzinárodných májo
vých sl ávnostných hrách. Po 
návrate z tohto za hrani č ného 
zájazdu požiadali srne líéfa ope
ry SND Pavla Bagina o krát· 

· ky r ozhovor, hodnotiaci um e
. lecký a k ultúrno-spolotenský 
p rfnus tohto zájazdu. 

Po úspešnej rept•ezen tácii 
nUhu operného umenia v Mos
kve a Kyjeve v rámci Dnf čes· 
koslovenskej kultúry v ZSSR, je 
nedávne hosťovan ie súboru ope
ry SND v západonemeckom 
Wiesbudene už druhým zahra
nič ným vystúpenim v tejto se· 
zóne. Ako prišlo k pozvaniu 
'do Wiesbadenu? 

- Priprava každej sezóny 
nášho operného súbor·u vyža
duje značnú predpripravu. J\ 
tak aj zájazd do Moskvy a Ky· 
jeva na Dni kullút·y Ceskosio· 
venska v Sovietskom zv!!ze a 
zájazd na Medzinárodné májo
vé slávnostné hr·y do západo
nemeckého Wiesbadenu sa pri· 
pravoval so značn9m, takmer 
dvojročn9m predstihom. Pozva
nie sme dostali jednak na zá
klade predchádzajúceho úspeš
ného vystúpenia opery a ba
letu SND vo Wiesbadene pred 
viac ako desiatimi rokmi (vte
dy tam bola okt·em iného úspeš
ne uvedená opera nál'Odného 
umelca Eugena Suchof\a Krút· 
11ava). ale l pre skutočnost, ze 
hostitelia považujú náš súbor 
za p1·ogresfvny v zmysle v9vo
ja hudobno-dramatického ume
nia. TAto pocta nás, pochopi· 
terne, potešila a ponuku sme 
prijali. 

Vo Wiesbadene súbor uviedol 
dve zo svojich J>r ofi lových in
scenácii - Janáčkovu ,.Káťu 
Kabanovovú" a Cikkerov ,.Roz-

vo Wiesbadene 
sudok". Ako prijali obecenstvo 
i kritika t ieto inscenácie, aký 
bol i ch oblas? 

- Nemáme eš te k dispozicii 
ohlas odbornej krll1ky z tla
če, ale napriek tomu môžeme 
konšta tovať, ze spontánny O· 
hlas obecenstva na oboch pred
staveniach, ako aj vyjadrenia 
ho~llterov - mesfanostu mesta 
Wiesbadenu, ministra kultúry 
i lessenska l samotného inton
clanta Ch. Groszera - boli mi
moriad ne uznanlivé za výbor 
diel a Ich predvedenie. Ne
zvyknem počftaf opony po 
predstaveniach, ale bolo Ich na
ozaj velmi vera a mal som dob
r9 poci t, keď zdanlivo oficiózne 
obecenstvo vo vypreda nom "do
me" po predstavenl vstalo a 
sl<andovane tlieska lo, pričom 
nech9bali ani v9krlky "bravo" 
a ,.bis" ... Niektoré stretnutia 
s odhornlkmi, ako aj vzorne 
pripravená t lačová beseda, zna
mena ll vy jad rente pochvaly 
jednotllv9ch v9konov i vyrov
nanosti celého súboru. Mimo
riadny ohlas však mali predsa 
výkony M. Nitranovej, O. Haná
kovej, P. Dvorského, O. Mala· 
chovského a P. Oswalda, osob· 
ne sl mimoriadne cenim v9ko· 
ny nái;ho orchestra s dirigent· 
ml V. Málkom a O. Lenárdom. 
ZOstupca vydavatel stvo B!!ron
r elter sa vyjadril velmi po
chvalne o dielo národného u
melca Jána Cikkera Rozsudok 
(bolo to vlastno zápodonemoc
ká pr·emlčra) u ocenil režiJnú 
prácu zaslúžilého umelca B. 
Krišku a scénu národného umel
ca L. Vychodila. 

Mohli by ste na§i m č itatefom 
pribllžiť wiesbadenský hudob
ný festival , jeho úroveň, atmo· 
sféru? 

Medzinárodné májové 
sl ávnostné hry sú festivalom, 
ktorý svojim rozsahom, obsaho· 

vou náplňou, ale l spolocen
ským dopadom patri k najvy
znamnejšlm fcsllvalovým podu
jatiam v západnej Európe. V 
rámci t9chto hier sa uskutoč 
r1ufú operné a baletné predsta
venia, vystupujú tu činoherné 
a bábkové súbory a odznieva
jú sym fonické i komorné kon
cm·ty. V tomto roku okrem nás
ho súboru tam vystupovali Ko
mická opera z Berllna, Velké 
divadlo z Varšavy, Slovi nské 
národné divadlo z Ľubľany, 
š tátna opera z Hamburgu, 
Schl l ierovo divadlo z Berlina 
a ďalšie umelecké telesá a só
listi z Argentfny, Belgicka, 
Francúzska, Grécka, Velkej Bri· 
tánle, Holandska a Rakúska. 
Pre mís, všetk9ch účastnikov 
tohto zájazdu, bol hrejiv9m po
citom pohrad na hašu štátnu 
zástavu v prekrásnom parku 
pred Wlesbadensk9m divad lom 
v tej spleti národnej a štátne j 
reprezentácie. Bola to l velká 
zodpovednost ... Som úprimne 
hrcl9 na to, žo nái; opern9 sú
bor po verkom Qspechu na 
Diloch kultúry v ZSSR (velmi 
si cenfm, že sme tam mali mož· 
nosť vystupovať na scéne Vel
kého divadla v Moskve, čim sa 
može pochváliť len málo dlva
cllei na svo to ) ziska! v tejto 
sezóne dr uh9 vefk9 medziná
rodný úspech, z ktorého, po
chopllelne, máme všetci verk(l 
radost. Táto radosť je o to väč
i;la, že oba úspechy sa dob9· 
vajú pôvodnou tvorbou, dielam i 
slovensk9ch a českých au tot·ov, 
čo sl naozaj nemô;ie dovoliť 
ktorýkoľvek súbor· ... A osobno 
som típrimno l'ád, že našl č le
novia, účastn lci náročného zá
jfiZdu v západonemeckom Wles
hudene op!!lovno dokázali nie· 
l en svoju umclocko-lnterpl'etoč

nú vyspelosť, ale aj vzornú dls· 
clplinu a občian sku uvedome· 
lost 

Pripravil : (ag) 

Lajos Miller ako Don Carlos. 

Pri hodnoteni Interpretačnej 
úrovne nastudouanta treba na 
líuod poznamenať, l:e te to 
krásne, záZIIkom prekypu/Út'e 
predstavenie uybornej kvality, 
hoct jednotl/u~ komponenty a 
speuácko· l!erecké uýl .. :ony nie 
sú oplimtUne vyrovnané. Punc 
cele! produkcii dodáva Lamher• 
lo Gw·delli, ktorfí uyprnuokuitt 
orchestrálnych hrdčou k maxi· 
mdlnemu ugkonu a tak pruot• 
ným detiskom tejto Hugoue( 
dramaticke j udsne te orchester. 
Garde/ll súčasne intuillune " Itl 
dramatickg nerv hudobného dia• 
nta, pr itom presne vie. kde t re· 
ba vyspieva( lyrtckú kantilénu 
melodlckýcl! oblúkov, aby vy· 
lmdoua/ velkolepfl arcllllektúru 
partitlíry. ()a/sou prtznačnou čr• 
tou teho tlmočenia ;e nezlom~ 
ný suteži elán, niet mftv11ch 
bodov, rytmy sú pregnantné, 
zvuk tel esa lížasne farebný. 

List z Budapešti 
Táto drdma, odol!ráua;aca s l! 

v orcl1estri, nebola v úplnom 
súzvuku s javiskovým dianzm. 
Režls~r Andrds B~kés - na 
nďdl!erne; sc~ne Pétera Makal· 
/to a u prekrdsnych kostýmoclz 
Tlvadara Márka - sa zameral 
sk6r na masov~ scény, jella tab· 
Id ball veľkolepé, no vášnivo 
romantický konflikt nebol pln~ 
vygradouaný v sóllsttckom kvar· 
tete. 

Viedenský Nemorino 

Zau;tmuuou črtou teraf!lej 97. 
sezóny Stdtne; opery u Buda· 
pesll, ktorá je súčasne prvou 
suzónou kompletne pripravenou 
novým riaditelom lnslilflcie An· 
drásom Mil!dlyom je, že v jef 
!itruktúre - popri zacl!ouaní 
klasickýc/z abonentných zvyk· 
los/l - objavu/ú sa prvky ak~
hosl semtstagione syst~mu ta· 
licmskych opernýclz preuddzok. 
v praxi to znamend, že určil~ 
repertot1rov~ liluly sú zaraden~ 
do programu v kratšom časo
vom odstupe za sebou a to iba 
na niekolkotýMiiou~ obdobte. 
Tdto strukturálna zmena, kto
rej prvoradou tílohou te vylep
st( lcualttu kal:dodenných pred
stauenl, sa nevzťahuje len na 
premi~rov~ tituly, al e aJ na 
tzv. "nov~ nastudouanla", pri 
ktorých jauiskoud a reZifnd 
koncepcia zostane nezme11ená, 
hudobná strdnka u!iak dostane 
obnoventí a uylep!ienú podobu 
novým obsadením a menštm 
počtom lntenziunych ensemblo
vých skúsok. 

Vzdcnou výnimkou u tomto 
smere bola postava Carlosa, bu• 
dúceho cisdra Karola V. v po• 
clanl Lajosa M/11era, l!erstuého 
nositeľa Kossuthovef ceny. Jeho 
prekrásny, vyrovnaný hlasoug 
materiál a uýrazuplnd arttku• 
lác/a sa spdjajlí s vynikafúctmt 
hereckými ulastnostami. Teho 
prollilrál!om a čiastočne at kva· 
l itat1t1111/11l protipólom bol Dorl. 
Ruy c(,mez de Silva v podani 
Kolosa Koudtsa, ktorého tmavý 
zamatovo miikký a "teplý" bas 
te po výrazovej strdnke a~ pre• 
kuapufúco jednost ranný a má~ 
lo d/ferencouanfí, člm zostáva• 

V poslednom aprllovom t9ž· 
dn i, zhr uba rok po svojej prvej 
viedenskej premiére, stál Peter 
Dvorsk9 opäť pred premiéro
v ym obecenstvom slávnej opery 
na Ringu. lba kost9m hrdého 
skótskeho šlachlica Edgara Ra
venswooda z Lucie z l,ammer
mooru zamenil za prost9 šat 
apeninského sedliackeho mla
dika Nemorina v Nápoji lásky. 
V oboch pripadoch šlo o ope
ry Gaetana Donizet tiho - pr· 
vá predstuvuje jeden z vrcholov 
t allunskej predverdlovskej tra
gi ckej opory, druhá celkom ur· 
č rte patri medzi poltucet naj
žlvotnejštch titulov oper·y -
bufry. Napriek žánrov9m roz
dielnostiam oboch diel sú te· 
nor·ové party rovnako náročné. 
Ba Nomorino rozsahom úlohy, 
sllstnvn 9m exponov~-t nim vyš
šfch stredov, potrebou neustá· 
lej a ml1kkej tónoveJ p l astičnos
ti o zač ienentm hlasu do boha
týc h ensemblov, zdá sa byt este 
o čosi "neprljemnejsl". Pokia! 

možno spoliehať na ,.takmer au
ton tick9" rozh lasový záznam z 
premiéry, zača l Dvor·sk9 vláč· 
nym, sladkým, efektn9m, ale 
aj ,.steranovsky" riskantným, 
azda až prlotvoren9m tónom 
[ í:u·ia Quanto o bella). St(l(l8· 
jCtci trend jeho v9konu preja· 
vil sa v závet·e prvého dejstva 
neobyčajne vr(rcnym, teplým a 
farebn9m "Adina crediml", za
skvel sa v scéne s Duicamarom 
v druhom dejstve exportným 
u·o jčia rkov9m c a logicky vr·
cholil slávnou ,.Una furtlva lag
r lma", odmenenou búrlivými 
ováciami. Ariu, k torá je skvos
tom tenorovej belcantovej lite
r atúry zvládol v9borne predne
sovo (v9raz, rro za l i hlasovo. 
V sú lade s chantkterom svojho 
hlasu, a zrejme aj dirigentskeJ 
11 režijnej koncepcio, volil ne
tr ·ad lčné, dramaticke jšie hlaso
vé prostriedky (aké poznáme v 
Interpretácii tejto Arie z poda
nia Pertileho čl Corelllho). dal 
prednost predstave zdravého, 

nekomplikovunóho vidiečana 
pred n ie ce lkom opt•úvnene pes
tovanou trHlilclou poddimenzo
vaného, boleslinsl\eho somnom
tmla, ktorO zakorenila Inak 
skvostná Interpretácia Schipo
va, rozmenení• nn drobné v kó· 
piách leggcrových tenorov. 

V naštudovnn i jesusa Lopéz
Cobosa vytvára lu Adinu rumun
ská sopranistka lloana Cotru
basová, po pr·echode FrenlovoJ 
k Alžbetám. Aldam a Toskám, 
určite dnes prvá Zuzanka, Mimi 
a Adina svetovej opery. Zúžil
kom bol stú IA zvučn9 a fa rob
n9 materlfll 64-ročného Giusep
pe Taddelho v parte Du lcama
ru, ktor9 (podla reakcii pub ll· 
ka) nič nezostal d l žn9 ani svo
jej povesti veľkého operného 
"komedia nta" V lieni tria Cot
ruhc~ovú, Tadcloi, Dvorský zo
sta l Belcoro Bcmda Weik la, v 
kvalitnom vokálnom prejave 
predsa len trorhu bez talian
skej grácie a .,gra ndezzy". 

JAROSLAV BLAHO 

V znamen! tejto koncepcie sa 
uskutočnila Of premt~ra Verdi· 
ho raného diela ,.ernani" na 
javisku /lrkeloviiO divadla. Hyb
nou p(jkou a dirigentom na!itu· 
douania je Lamberto Gardelll, 
ktorý u~ po due desaťročia sa 
vracia pravidelne do Budapes
ti, aby sa zapísal do dejln Stdt· 
ne; opery takOmt autentickými 
1/motenlamt partitúr mlad~ho 
Verdtlw, akými boli nezabudnu
tern~ naštudovania Macbetlw, 
Lombarďanov a Traulaty. Prud 
premMra a súčasne prvd s~rla 
Gardellim dirigovaných predslo· 
vent Ernaniho sa uskutol!n/la 
ešte v fanuár t a v mďjl sa za
čala druhá, z ktorej prv~ pred· 
stavenie som mal mo~nost vi· 
dlef a počut. 

Napriek tomu, ~e v poradt 
prvýC/! (Lspe!mýcl! diel Glusep· 
pe Verdiho je ernani tba na 
tretom mieste, jeho dramatur· 

fú charakterové vlastnosti tet• 
to zlaWe/ a exponovttnet po• 
Mauy neuymodelouané. Herolc• 
ký charakter tltulnef postavy 
presuedl!ivo stvďrl'iuJe po spe• 
11ácke; a lzerecke/ stránke vtJ• 
borný spinto tenor hrdinského 
charakteru - fdnos Nagy. Bl • 
vtru, o lásku ktoreJ zdpasta tra· 
la muži - predstavitelia rôz· 
nych spoločenskýc/! tried, spte· 
vala mlad!Jf!ká a efektná Márto 
Takácsová. l e/ mladodramalic· 
ký hlas plnozuučne zn1e v 
strednef polohe. md at pekn~ 
výsky, žiar. chQbajú let zuuko· 
vo rovnocenné hlb'ky, ktor~ sa 
charakteristickou črtou drama· 
tlckých hrdiniek opier Glusep· 
pe Verdi/lo. 

/OZEF VARGA 

RA IČIA 
Wächter (v§e tcl NDR) ; 
spev: Jadwiga Rappé 

(PĽR) 8 Yukio Imanaka Quickly jubilujúca 
~o sta kovičovu operu 

,.Katarfna I zmallovová" 
pod jej pôvodným ná
zvom Lady Macbeth z 
Mcenského újazdu uvied· 
l a začiatkom februát•a 
opera vo Wuppertale. 

V iedenskl symfonici pod 
taktovkou Claudia Abba· 
da. Skladbu nedávno ob· 
javili v archive Spo l oč

nosti prlatefov hudby vu 
Viedni. 

VI. medzinárodná síl· 
Dokhulurn neustáleho t'až Johanna Sebasliana 

záujmu o tvorbu poľské

ho sk l adatcra Krzysztofa 
Pendcrcckiího je i cl'alšia 
Inscenácia jeho oper·y 

" Diabli_ z Loudunn ", klu· 
rá mala premiéru :J . feb· 
ruár•a t. l'. v Koline nad 
Rýnom. 

Dosillf nezná mu časl 

Adagio č. 2 k 3. symfónii 
Antona Brncknera pre· 
miérovo predviedli počas 
Viedenskýc~ hudobnýcb 

aliUHii .4ia . il. 1. 1!16,11 

Bacha v Lipsku, na kto
re j sa zúčastnilo viac ako 
200 kandidátov z 34 kra 
jin , aby sút'ažilo v odbo· 
•·och k lavlr, organ, spev, 
husl e a violončelo , bula 
v diioch 11.-20. mája l. 

r . No jvyšliie ocenenia zi s
ka li v odbore organ : l. 
Zsuzana Elekesová 
(MĽR) , 2. Jaroslav Tiunu 
( CSSR), :J. Kt·istiane Kob· 
Jerová ( NDR l ; husl e: l. 
t-ficha el E•·xleben, 2. Tor

sten Ianicke, 3. Waltraut 

(Japonsko) , 2. L ilia ne 
Margareta Bizineche 
(RSR) 8 And re as Som· 
merfeld (NDR), 3. Mo· 
nika Straube a Christoph 
Riisel (obaja NDR ) ; vio· 
lon čelo : 1. Kerstin Feltz 
(NDR), 2. Marin Cazacu 
(RSR), :J. Michael Nell es· 
sen (NDR) ; kl8vh·: l. 
Ana id Nerscsian l ZSSR l. 
2. Koi !tuh (Japonsko) , 3. 
Irina Berkovičová (ZSSR). 

Nadácia Albnna Bergu 
v spo lupráci s festivalom 
V ione1• Festwochen uspo
t'ltl'dala v diioch 2.-7. jfl· 
na symp6zium o Al bano
vi Bergov i. Bolo to p1·vé 
medzinát•odné muzikolo
g ické sympózium venova
né osobnosti tohto vie

denského liklada!el a. 

V týchto diíoch pripominame sl okrúh· 
le ži votné jubileum talianskej mezzosop
r anistky FEDORY BARBIER IOVE). Do· 
dnes umelecky aktfvna rodáčka z Terstu 
(4. j úna 1920) mala štastie spievať ešte 
s legendámou medzivojnovou generáciou, 
s Glglim, Pertilem, Cignovou a ďalšimi, 
umelecky kulminovala v päťdesiatych ro· 
koch a ešte aj dnes stretávame sa s i'\ou 
nielen ako s členkou medzinárodných 
porôt speváckych súťaži, ale aj ako s 
vyborno'l charakterovou oper·nou spevllč· 
kou (Zlla v Glannl Schlcchlm, Frugola 
v l'iustl, postavič ky opornej moderny ). 

Cebulovala vo Florencii ako dvadsa t
t·ocntl sta ropanensk9m partom Fldalmy 
v Cimnrosovom Tajnom manže lstve a ešte 
pocas vojnov9ch sezón vydobyla sl jed· 
no z prv9ch m iest medzi talianskymi 
mezZO!>Opl'(lnml. Múdro a prezle1·avo sa 
toskoro rozlúčila s úlohami mezzokolo· 
ratí1ry v pľenechala Ich o desať rokov 
starse j Gluliette Simionp.tovej. )ej expre
sívnnm u materiálu l hereck9m danos
tiam boli bil:lšle dramallckó partie, naj· 
mä Donizet t iho Leonót•a z Favoritky, Ver 
dlho Azucena, Ulrika, Amneris a Eboll, 
ktorú v roku 1950 spievala pri svojom 
debule v ME'll, y, Rt VeJ P.tCmiére .BJn• 

govej éry. Nespočetnek rát spieval a Lau
ru v Gioconde a Blzetovu Ca rmen, suc 
považovaná za na j lepšlu stredomorskú 
illle••prctku te jto ú lohy. j ej životnou tilo· 
hou stala sa vša k pani Qulckly vo Ver · 
dlho FAlstaffovi - v p!!tdeslatvch a šesť· 
desiatych rokoch nechýbala vari v nlja· 
keJ v~·znamnejšet premlét•e toh to diela. 
V spomienke na jej Quickl y na Holland 
festiva l 1963 hovori Pavel Eckstein o 
"lmiJlnrtnom kúsku mod nr·ntShn opel'llóho 
herectva" . 

Patrila medzi tie svetové hviezdy, kto· 
r ti nepohrdli účln kovanlm ani v okrajo· 
vých histot·ických oblastiach opernej ll· 
teratúr y - spievala Montevet•diho Or fea 
i StJ'HVinského lokastu , bo la ak térkou 
ce lóho radu premiér diel Mallplora, Plz
zettiho, Dallapiccollu, Petrassiho, Rosse· 
linlho, Chai lly ho. Prlznačno sl pr•e bene
ľlč:nli pL·edstavenie v rfmskeJ opere "' 
roku 1965 (štvrťstoročie umeleckej čin· 

nosti) zvolila úlohu baronessy v Henze· 
ho M ladom lordovi. V roku 1957 dostala 

vedno s Callasovou a del Monacom 

- iallana.l5eb~ Zl~ Od••· · •ll-



Dobrý deň· 

plukovník 
Pickering! 
( Da nov l i:lvojnovli:ovi k 7!>. ual'odeni· 
naml 

Vázeny mutstre, 
keď ste 16. fWJuára 1972 naposledy uy

stúptll ako plukounUc PLCkenng u 217. 
repríze muztkalu MY FAIR LADY, museli 
sme s l ú tostou uzla( na vedomie. ze s 
aktívnou divadelnou l!mnostou sa lúči 
clalsia uýr aznd osobnost slouenskelw llu
dobno-zábauneho dwudla. Tých 24 rokou 
strávených na javisku bratislavskej Nove; 
sceny - najprv u súbor e Hudobne; aka· 
di!mle, potom v súbore Spevohry - re
prezentuje tiO Vašej dlhoročnej, !ityridsat
šestročnej divadelneJ kartere ďalšiu 

. umeleckú etapu, ktord je vsak rovnak o 
poznamenand radom výrazných úspeš
ných posUiu vytvorených vo všetkých 
dnešných formó.ch hudobno-zábavného 
d ivadl a, na ktorých bolo vi diet 1 cltif 
herec ka skúsenost a z r e le maj st roustuo 
írlbene skúsenosťami pr edchádza;úc/c/1 
rokou. 

A nebala to minulost flocijakó., ale bo
l!ató. na dtiladelne úspechy u naj róz
nejslch operetných d /uadldc/1. Vase al
bum s mnohými, už l uyble(inutými fot o
grafiami, prezrádza nepocl1ybne líspe!iml 
drdlw pruelw tenora u opere/ nýcfl cli
uadl dch u Bele/zrade, Zdllrebe, Budapeis ll 
( nezabudnuletne vystúpenia s jedinečnou 
Gltlou Alpó.rouou, vo Fäuarosl Ope
r ettszinhdzj, ale najmti u Prahe ( 1937-
1947 }, kde ste ako sólista Veľkej opP
rety a bývaM/zo Ty lovlw d ivad la excel o
val i u najnó.ročnej!ilcl! tenor ových posl a
udel! klas/ekeho oper etneho repertot:Iru 
r eprezentovanelw napr. f. Straus.\ om 
(Netopler}, Leht:Irom {Veselá udova j , Kdl
mó.nom ( Grófka Marica, Bajaderaj, ale 
l v operetnýC:II nouinkélcll vtedy veľmi 
módneho a obľabenello {dru Benesa ( U 
svateho Antontčka, RLiže z Argenllny, Bi· 
ló. orchidey, Panna Pusy J l { ose fa Ste
llbskeho {Ostrov mllovó.nlj a faros/aua 
Jankouca (Lélska f ejl Výsosti } . Vedia di · 
uadla uyuW Vasich u!iestrannýcll sclwp
nost í l vtedai!il český film. V mnollýc: ll 
filmocll l v množstve operetných insce
nélclí, v ktor!íCII ste vtedy v Pra/te účin· 
kovali, boli Va!i inll partnermi také osob
nosti vtedaj!ii elw filmu a ľal!konolre; mft · 

. .. :.y akými boli f. K!ilr ouá, N. Geterouá, 
• /. Plaoht.o, F. Futuri sta, L. Her manouá, 

R. Naskouél. L. Baarouá, H. Ví touá , O. No
vý . Dodnes na nich rád spomtnate. Va 
!ie nezvyl!ajn~ jazykov~ schopnosti ( ok
rem rodne; sr bstiny a nesk6r čeisliny a 
sl ovrml!iny tiež maďarčina, neml'ina, 
francúzstlna a anqlil!t inaJ umoinlli liám 
prijať l kréltk odobefsle anqa i mán v ope
retných a varietných d ivadlách v Grazi, 
Berlíne a Parlži . 

Po osloboden! nasl edoval a konečne 
Bratislava. Prišli ste do mesta na Du
naji v čase, keď to s oper etou u dôsl ed
ku nesprélvnyclz nélzorov a nechdpauýcll 
postojov vyzeralo zl e-nedobre, keď pre 
1111 nebolo u Bratisl ave miesto. Posil nili 
·ste pr dve vtedy založený súbor Hudob· 
nej komMie Nov~/ sc~ny. aby ste tu spo
l u so svojim/ qeneračnými drulzmi . ver
nými a vytrval ými zélstancaml o_peret né
ho ždnru F. Krištofom vesel !Ím , f . Ki'l?
pelom, f. Ló.zni f!kom, o niečo mlarl.\ím 
F. Hudekom a neskôr i cla /stmí umelca-

Dano Živojnovič ako plnkovnlk Plckn
ring o E. Kittnnrovíí ako Elize Doolitllo· 
vá v My Fa it• Lady (NS, 1965) . 

Snfmka : A. !:imotlúk 

ml vytvorili skup111ku, ktorá pomal y k r ie· 
st/a a stavala na nolzy ui takmer po
citovaný iá1wr, k torá produkova/a a sta
ral a sa o prepotr ebnú dwadelnú zábavu. 
AJ keď Vélm u Hrattslave priclwdllo uZ 
preon entouat sa z úloh operetn~llo te
nor a do charakter ového odboru, jednako 
Of takto ste za t ých takmer 21/ sezón 
uytvortli množstvo milých, pouabnýL'II 
postáv l drobnycll fiyúrok, z ktor ých 
111 110/1é sa dwákovt nat rvalo urylt do pu
lll<ill. Vaše bollal é speuácko-lt ereeké skti
sr'noslt, p~ycltofyuck~ danostt , her eckd 
el eyancía a osobný sarm Vás prumt 
prec/určt/1 k presvedčwým kreúctúlll 
vset kých týe/1 q rófov, lwr6nov, uojuoclou, 
prtneov, knte~at , ueľt1yslancov, mar~a/vu, 
pl ukoumkou, puručikou, nwi puruttkou, 
touéirntkov l llásntl-.:otl, ktorým1 IWf lllŕl 
klasickél oper eta tak IIOfne oplýua, ale 
l ľudovýc/l postcwtčtek t y pu 1/äfntka a 
Pantale6na Voci/ku 11 lwrlvlmýcl l komtl· 
diác/1 Uwt:I Rdra a StraJ.:oníc•ký yaJdo.~. 
ako t c/ne.~nýc/1 moder n!íclz t uc/1 u sú
časných sl ovenských f Zlmcí rtf/l ka 1 rt so
vietskych operetách [Pwsen tamy. Mos· 
kva-Cer ;omusky J. 

Plukootllk Ptcker lny 11 muztkále Mtf 
FG1r Utdy bol va~ou puslertnou /ctVtsko
vou /IUS(l/UVU, pravda, k 111111 pu~olU[JIIe 

prtbudl t a tlvd/les e~te state prilnícta,ú 
vilti>íe l men~íe f timoue u televízne po
~tauy. 

Ani po or/C'Iwde z rJmaclla neza/md/1 
ste llll svo; nu/OIIIlll!Í lwdolmo·záluwtlý 
táner a uenooalt ste mu uefa suo;llo ča
su 11 ine; podo/Je; preto netrppzftvo ča· 
1..-cmu• 11a Vrt.\e S/H>/1/ IC'II i-.:y a /HIIItiil t , kto
r é nwtti UYJSI u k111inej puclobe uv vy
dava/el stve Tal r un. 

v det) va~tch nar odentn (4. Vl. 1980/ 
spol u so u!ietkýmt lými čarOIIIl !Í III i, san
t mými dtevčatml, ktorým ~te na ,au/sl-..·u 
po dlllé roky tak neuclwe;ne uelt l i ct spo· 
l u s nimi oytváralt lti neodolatelntí, pri 
fazlwú opere/no muzikálovú atmosfl!ru, 
spomínome s udakou na Vás a s ltgota
uýml pol!ár ml plný mí perliuéllo !iam pan
ského vzdávam e Vám lw ld a úctu. 

Tak teda, dobrý !let1, plukovnlk Picke· 
rinq a e~te uefa peknýc/1, slnečných dlll 
naplnených spokojnosťou a radosťou z 
vykonanet [Jráce. A. GABAUER 

Gitarový recitál Lea Brouwera 
V Koncer tnej slenl SF vystúpil dňa ll. 

mája jeden z najvýznamnejšlch pr edsta
vltPľov sú časne j kubánskej hudby, skla 
dateľ, dirigent a jeden z na j lep!llch gi· 
t ar l stov v cel osvetovom mer ad le, Leo 
Brouwer . Pre bra tislavské publik um nie 
j~ neznámou postavou. S jeho skladba
ml, lctor6 sú pevnou súčasťou r epertoáru 
ninohých popr edných g i taristov, sme ma
li mo~nosC zoznámiť sa už počas minu
lých ročn l kov .,Dni gitarovej hudby" . V 
takomto pl'fpade je vystúpen ie au toľa a 
In terpreta v jednej osobe oza jstným lá· 
kccl lom l pro nojširšl okruh milovnfkov 
tohto nást roja. 
Brouwer sa predstav11 vo svojom štýl o
vo pestrom prog rame ako vysoko mu
Zi ká lny a tvorivý typ umelca. j eho in
tCl'PriHacia n iesla čr ty vyzr etej osobnos
ll a to už č l po gito l'istlckc j swlnkc 
v mnohosti výrazovych prost i·l edkov, ule· 
bo v samotnom umeleckom poiwtí sk Imi 
by. Svoj neobyčajný zmyse l lll'e vý
:>~avbu ce lku preukázal už v úvodnc 1 
rozsinhlej Sonáte op. 22 Fernanda Soru, 
ktoro) dal jedinečný pôvab. 

Koncepčnou premysl enosfou sa vyzna· 
čova la tiež Interpretácia p iatich somí t 
Dnmcnica Scarl attiho, k toré boli tL·ans
k r lpclaml pôvodného čemba l ového portu. 
Takéto prepisy skladieb do g itarovej ver 
z ie prinllšajú so sebou, l pt•l nevyhnut
ných l'!!t llšlach, nemalé technické náro
ky,. 'astokrát a2 na hranici hraternostl. 

C~z ne sa vša k Br ouwer , hrajúci s ve ľ 
k orysým a samozrejmým nadhľadom, 
prenl ro&ol s neuve riteľnou ľahkosťou. Zu
vratné tempá boli hrané s p lastickou 
počuteľnosťou každe j noty a s veTkou 
výrazovou diferencovanosťou. 

l'rek \•opilo a potcs ilo, že Br ouwer zo
r adil do svo jho programu tiez skladbu 
l'cskt!hO autora. Diario (dennlk) Václa
va Kučm·u, pfsunč ako pocta Chc Gueva
r ovl , ja závožnA, programová pä(č~:~ sto
vJ skltldba, v ktor ej sú využité nové 
kompllzl.:né postupy a pt·ávom jej pall'l 
po~oi·nos(. Bt·ouwcr sn vSak [azda a j vl· 
nou tmblika, ktoré r usilo tll cskun lm l 
medzi l:as(amil l nudokúzal dostutoi:ne 
slw m.t:nu·ovut , vynecha l predposled nú 
ču s(, pret:lslllvu jliCU v programovom p ltl
nc dr<llllúlický vrchol él sl<rútonú sklud 
bu puctul skdr virtuó.:no ako s vy.:dv llL
nu lím jej Z{I VU ~né lto uhsuhu. 

Nn zaver lw ncertu, po lruch lli ii<'OC'h 
Manuela de E'ullu prnt.lv iPdul Brouwm· 
SVOJU vlusln lí skladbu La c~piwl eloi'IHJ. 
)13111.1 hudba plnU kun ti'USIUV <l VIIIII!JI'Ile
IJO napU tia poukuzuln no vuľk y zmyse l 
pr e zvukovú st t·éi nku. lnvončn u mipudl 
t osť, prcjavu j(ICII su hluvnc v Ol' lg lnu l
nom spôsobo vy tväranill novych zvuko
výt.h elek tov. technick:! dokonalos(. no 
h lavne veľké Výi'azová presvedč ivos( je
ho hry zanechali u posl ucháčov nc:ta· 
buci uutefný dojem. 

ROBERT DUSATKO 

Z KONCERTOV MDKO 
V BRATISLAVE 

Symfonický orchester Ceskoslovensklí· 
ho rozhlasu na svojom poslednom kon· 
certe, ktorý sa konal 20. aprfla t. r. v 
Koncot tnej sieni Slovenske l filharmónie 
v r.:ímci koncertných podu jati MDKO v 
Bratlsiave, sa opä( zoslcvel vo svojej, v 
poslednom obdobi tradične vyn ikajúcej 
fo t·me. Viedol ho j eho nedávny n iekoT
koručr.ý dirigent - dr. Otakar Trhlik, 
k torý sa naďalej pomerne často s tým
to tele~om stretáva. Oproti terajšiemu 
i.éftllrlp,nntovl je Trh llk typom dirigenta 
o niečo racionálnejším, triezvejším. A 
mowo l z toho dôvodu bola dramatur
gia koncertu zostavená u de kvá tne jeho 
nutu r<. lu. Myslfm tu na úvodné E'resky 
Piero della Ft·ancesca Bohuslava Marliníl 
a 1\lusot•gsk ého Obrázky z výstavy. Vy· 
pocut s1 sym fonickó d ie lo Bohuslava Mar· 
t:ni l jo zalia l vždy obohatenlm tradič 
ného koncertného t·epertoút·u. Na Sloven· 
sl;u !Jo este neustá le objavujeme, kým 
ou róp~ku hudobná obec je s j eho tvor
bou nnpomcr no dôvernejšie oboznáme
nú u tuk napriklad v poslednom čase 
udelila sym fóniám tohto sk lad a teľa v 
g l dlllOitnhní vke !:iuprnphonu vysoké oce
nomc. V nostudova ní Oltlknra Trhllka 
sme spoznali Fresky ako t:l ic lo jod nolia
lf! J l .t utózle plnej lesku i vnútorného 
pokoja, d1elo vyni kntúco i nštrumontovn
mi 11 pu zvukovej slrúnko ti e~ výbom o 
stvút·m•nó. 1\k su orchester ui v tomto 
uvuu11on1 d ie le predstuv il vo svo jej ncu
stu lu gradu j(iCel forme, Musorgského Ob· 
r uzky t. výstuvy dali jemu 1 d ingun tovl 
J>i l lc:.m osr na t rieť uj do svojich sk r y
týr;h zosob. Ollsu hová a néiludovú rô.:
nu ruo.l os( Ohrtizkov !Jolu uzdu sumu lnspl
i'ulo•·unt rozv inutiu skutol:nc pul'fck tll ó
liu \ }kunu orchestra - na j mil 1>0 strá n
k•; l .' ITlJIIosll , Tr hlfkovi zusa po~k y Liu 
i tiUž.•n•s( fun tuzljnéhu rozle tu a vydurene
ho h l'>)uvnnlu JOdnotllvyt:h ubruzov. 

W. r dz, uvedcnyml sk lud i.JOIIII zaznel na 
tn;n to vc•l:er u 1 Prokofiuvov Koncert pre 
klovít• a orchester Oes Llur v podani Pet
ra Topcl'l;zet•a u st11 l su, i nu pn ok vy
sokeJ intcrprelll čn o J urovni spomfnuných 
diel Mul'lmO a Musoq~ského, zlatým k lin 
l:llm koncer tu . ľopu rl:zer· má toto ti i o lo 
v l• ·pr~ i LUéi rl ui takmer pU t n úsť rokov 
u 11 r1 ,1 i nejHdnu pr! lež1tost ci ze lova
nw ~'O J hO in tcrpi ctuc11ého núh radu. !:i po
lu s ito.!ll~ t ill ym uen!m tohto umelca ue
J'l l t"liu nliZOI' 1111 výr!l z, na nolcon eč 11é 
du !si<· 1:1 dalSie vnt kan1e tlu jaho tojov. 
'ľet.hllh'k y je 'ľu porr·ze 1· natu!ku suverén
ll ) , h li Jll' iUill fUSl: ili UJIII' i, :f.t• Sll lliUZC pi
lh) ~u:,tt r.d 1 ť nu vnutor ny dyntn11izrnus 
d i•J l<i, kLUr y Sil SIIÍVH Objektom lni.pl· 
ľ<ll:U: JC:ho 11a JedneJ ~t ratw nobles11él10, 
na ~~ ľól iH' dru huj ve1·vného pi11n izmu. Pr l
r od:w na suveren ita A schopnos ť na plno 
:-l rh nt'lť Z<ll'udujc 1 nudu lej 'ľoperczol'tt 
k ~J>;dúm r~nsl<O:>Iuve ns k éhu koncer tnP-
ho unH•ntu. Skodu. ze su doposiaľ ten to 
ldd vtr•~ i l t lll''il a l l!lspl ratot'Oin atl ekvutnc j 
noveJ siuvonskcj kluv fnwj sk ladby. !:i tal 
lly S<l urc llo jej jt!d ill eť! lli' lll StV<ÍI'n ite!om. 

VLASTA ADAMt!IAKOVA 

llun k laV II'I!>l <l t uduvll 1\larcinger spo
rurl.t l{y vystupuJe ,, j uko sól ista, v po
vedomí koncertn ý ch návstovn !kov za fi· 
xuval &ll predovsetkým ako pohotový a 
c •t l i vy sprovúdzaw r na)ntll spevákov. 
1\Zd<l u j pr eto sa jeho cr. l uvečerny i'Ccl· 
tií l 22. upl'f lu [ ŕl j na pri ek m imoriadnej 
nPprhtznt počasiu l stretol v Zrkadlovej 
sien i Pr imaciá l neho pulúca s nooi:ukáva
ne )lJ'Ht :mivym núvstevníckym ohlusom. 

Pr a 5\'0j e vystúpen ie nesle l Mar cinger 
v ctrumuturgll cestou !nhsleho od poru. 
Naopak; do programu zarad il p !IC vel
k 9ch soná tových d iel [z toho dvu od 
slovenských autorov l - Každá skladba 
predstavovala iný svet, vy2adovala sl od
m ný prístup, osobi tý pohľad. Uvedomu
j(lc sl uvedené fa k ty musíme sl pri hod
no teni Mar clngerovho výkonu v pr vom 

KONKURZ 

rade uvedomtt a sú'časne vyzdvHiailt, i!• 
j eho sóllstlcká hra zacína dostávať putu:: 
osobitého vyhranenla, elegancie, svoj1'4Z· 
ntl j kantabili ty l mužnej lldernostl. KJa, 
vírlstovl sa podarilo vymanlt z úskost· 
Jivéllo pr eferovania akademicky presnej 
technickej r eprodukcie notového zázna• 
mu a v hlerarchil svojho tvorivého zre· 
teTa up1·ednostil uje (aJ ktd niekedy za 
cenu znlženej vybrúsenosti detallov l cel· 
kový výt·az, Hnlu, výstavbu. 

M!lrctnger ov prístup k llVOdnému Mn· 
Zlll 'lovi (Soná ta 8 dur, KV 5701 zatMi· 
ra l su na vyzdvihnutie vzdusnostl pasa
zl, prf.lferoval m ladistvý e lán ( závereč.
né Allegr etto bolo by znieslo aj t rochu 
zdrzanlivej sle tempo). pomerne plasllc· 
k ý d ~ Ch frtlz a v str ed ne meditat!vnom 
Adag iu aj vyrovnaný kTud. Prollposta· 
ven io kon trastov výrazu dramatického 
a poeticky met:ll tatlvneho c lJarakterizo· 
valo i lvé podanie Beethovenovej SonAiy 
Fis dur, op. 78. 1\j keď v technickom 
VY !Jl'<I COV8 n! fa ktúry by pedant nasiel 
neuotiabnutosti , nemožno Marc ingerovl 
uprieť zmysel pt·e at:lek vátny pátos, pl · 
nolu·vnos(, meditáciu l zvukovú brilat1· 
c1 u tejto sonáty. 

z tvorby domácich skladate rov zaradil 
k lavir!Ha Sonátu F dur, opus mlad istvé· 
ho Ahu:andra Albrechta. Vo výraze a 
l'll t•sto mi v dosf prehustenej sadzbe, v 
nadmernom použivani oktáv, akordov t 
v p<oru lellzmoch basov s diskantom, v 
pol yfonickvm prep liotanf molivlckčho 
llltl tot·lll lu Son:lta i ntenzfvne pripomína 
nt•m<;Ck}ch romantikov najmä Brahmsa, 
!:iCIHIIUullna, ale i Regera. Mai·cinger je 
v suht~nostl o nús Jediným interpretom 
toh t1.1 vydor onóho svieželJo diela a v ý
sledkom J l hGLOčného styku s tým to dle· 
lu111 je ust[ilenosť temp, p lastické vede· 
nie h:osov, suverénne zv lúd nulie ná roč
n}·..: h Hkordick ých a ok távových postupov 
11 na zu k lade toho účinn á výstavba ver
k ých t>lóch. 

Al:o llolll svojlllli bývalénlu k lavírne· 
mu IJ'WIIg6guvl - hudobnému skladu te· 
rov! Jánoví Zimmerovi - zaradil Mat•· 
t. lnger do progra mu koncer tu jeho So· 
nátu 1':. l , op. 4, k tor ú studova l eilte na 
konzt•i vu tóri u v jeho k..avír nej Ll'i t:tlc. 
Co do JWUi.illo mot:lolit y l v cel t-.ovum 
kom po7ii:nom spracovani pripomi nH di e· 
lo ~k •lt lh t LI' Fovnu pedagógo nárudncilo 
umelC!l t:: ugcnu !:iuchoiJB. Klavlrny pHI't 
je n11ntí' n1. tv u kovo apartný, zdá sa, t:e 
1tj c!O i<l'" ltratt!Fný (voď Zimmer sám 1e 
\' ) bo i' ll ) ili I..Jav l i'l sl om l J. Marcí nget• aj pri 
j~hu in lla'prollicii preukázal tec:!4J1ll.:kú 
zdlll nust , pollll!l 'no bohaté fantaziJné zá· 
?.emir· vr. vyslil lllull nAladovej atmosfér y: 
a huliulu zusobu si rokého spektra arzé
n<ihi d! 11umic lw-výrazových prostriedkov, 

!:ivot runu:~nuckčbo rojčenl a, vzruchu. 
drt~ ntut iznlll , vlt·t uozily, elegancie n ic JC 
lici. tvonvému Mat·c ingerovmu naturelu 
vzdlillt:ný. Dul-.1lzul to v zuvo1·éčnej Cho· 
pi nuvej Sonéte h mol, op. 58. V súlade 
s ol•!luhom diela nechal sa Marclnger 
unúsa ť JO j skrytým výrazom a premietal 
lto do pomem o ši rokých agog ick ých vý
kyvov, k toré však vyzni evali Pl'l rodzene, 
uvofn()uc a presvedč ivo. Marclnger sú 
:>lrt'dll sa aj tu na účinok ce lku. Mozno 
ntckomu mohlo preka žat, že napr . vo Fi· 
nule nl~:: vsetky pasáže boli dostatočne 
Zl'ctol nA v tempove odvtí:lnom pt'ivale, 
a lobo ze v Largu miestami nebola pres
ná rava ruka, ni k to však nemôže umel 
euv! uprlet tvot·ivý pr ístup a zm y:>el tak 
pr e vá~ nivos( ako l sni vú lyriku. 

Nu záve1· by sme chceli poznamenať, 
ž~ súi:a ~ný rozvoj slovensk ého konce t·t
ného umenia neumožftuje v plnej miere 
t•ozvoJ sólist ických ambici! každého jed· 
notl ivca. Toho dôkazom je a j tento r eci· 
tá l. Marclnger iste dokáže v iac než uká· 
zal na tomio vystúpenf. Ale aj to, čo 
demonštrova l, svedči o jeho napredova
ní a r aste. V. CIZIK 

Riaditeľstvo Státneho komorného orchestra • Zlline vyptsuje konkurz na ub-
saLitwin nasledovných miest: 

hráča na k l arinet, 
hráča na trúbku, 
lll'liča na violu, 
koncertného majstra violončiel - 2-i zbový byl pri nblupe k dlapozicii. 

Prihlátky spolu so životopisom zasielajte na lloreuvedenli 'adresu do !1. VJ. 
1!1110. 
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v súčasnosti 
Vzťahy medzi medlcfnou a hudbou sia

haJú do dávnej m1nu losU, ale ne
boli ani zo strany lekárov a ni hudobnf
k ov d ôkladnejšie ~tudovnné. Menovite 
hudba n ebola d0sled nej$1e apltkovaná 
v p1•akt1ckeJ rne dlcfne, pretože celá le
káťska vedn svoJ terapeutick ý a rzenál 
budovala na me dikame n toch, na opeľa
tfv nej liečbe a n a prostnedkoch fyzikál · 
n ej terapie ako obklady, kú pele, o~aro

;va nle a pod. 

Slrokému publiku boli však dobre zná· 
me prfpady, kde sa vyvola li hudbou 
určité emócie, ktoré vledll k podrážde
niu alebo k útlmu celej n ervove] s usta
\'Y. Tie to vedomosti vSak le n zriedkavo 
bo li v minu losti zámerne terapeu ticky 
využ!vané. Boli to skôr p~ychol óguvla, 
ktol'l p ostihli, ako mdze hudba ovplyvniť 
psyché človeka . Uspokoji li sa však so 
s vojimi pozorova nia m! 11 navyše nema li 
moznosť ďalej rozvfjať svo je poznatky 
v zmysle liečebnom. 

V zťah hudb y k medlcfne môžeme sle
dova ť z troch hfadls k. Jedno hfa

disko je historické, ktoré zrejme doka
zuje, že hudba od n epamäti sa využfvala 
nn ovplyvn enie psychických a somatic
k ých reakci! čl oveka . (Historický pľe
hlad vz tahu hudby a Dledlcfny sme 
p rinies li z pera Norberta Duka Zolyo· 
m l ho v HZ 1980 č. ll.) Druhé hradisko 
je cbarokterl:r;ované objektivnym ra
g istro vnnlm týchto reakci! pomocou clt
JIY~ch laborat6rnych merani vegeta tfv
n yc h funkcif. Tretie bladisku predstavu
je výskum a terat~eutické ovplyvňovanie 
chorôb alebo chorobného správania sa 
č loveka hud!Jou. 

V medicln e emócle vyvolané huduou 
Zisťu jú su viacerými objektlvnyml metó
dami; sem pa tt•f počltanl e pulzov za Jed
nu mi nútu, zisťovanie výšky systolické· 
ho a diastolického krvného tl aku, vy
šetrovanie srdcovej či n nosti elekt roka •·
dlografom, zls tov<J nJe ko žných r eakcii 
galvanickým p r údom, l'e&is trovan le dy
ciHICich pohybov a napokon vyšetrovanie 
mozgove j člnnosll elektroencefalugra fom. 
Biochemic ké vy etren1a hormónov nH 
hudobn ú emóciu sa zalln f roblll len na 
velmi malom počte osOb, ale perspekt!v
n e má tento výsku m ve lké možnosti ob
Ja viť ďalšie pozo ruhodné s úvislosti. je 
vAak LSlé, že an i na jprecfznejšf hor mo
n ál ny výsku m nebude 1oóct v cele j kom
pl exnosti ru!~iť reakcie vyvola n é hudob
n ou e móciou. (Na tíllo otázku dal dobrú 
odpoved nos1tnJ Nobelove j ceny z fyzio
lógie p rof. Loewl vetou : "Nie Jf! možné 
vysvetli ť krás u hud by tým, ze človeku 
sa dosta ne do svalu ale bo n m·vu vllr.~ le 
a lebo mens le mno2&tvo ace tylcholunu. ) 

Emóciou, ktorou sa ovplyvni celý ner
vový systém, a vyvolá v ~omatlckej s fé
re človeka určitá rezon uncla, ktorá &a 
d ll rio!> iť objektrvnyml metódami. Prvá 
ve llecka pľAra tt~kóho charakteru po
chádza z roku 1880 a jej autorom bol 
r us ký vedec G. Dogiel. Pri'icu má nAzov 
" V(Jl yv hudby n a krv ný obeh". Au tor· 
v te jto pr íl et s ledoval psychofyzlckA 
o!ekty vyvol11n é hudbou. Ko nkrétne zls
tova l zr ýc hl enie dychaclch pohybov, 
zvviiovonle krvného tlaku a sva lovéh o 
touus u. jnho pokusy z dnešného hľadis
ka soi Jednoduché, nie nn vtedlt JŠie časy 
boli prle.hopn fcke. 

Pr! mnohých výs kumoch a ukázali 
vefké individuálne reakcie vyvolan é hud
b ou, preto tlelO e mócie SÚ ZáVISlé na 
m nohých fa ktoroch , a ko je druh huduy, 
vzťa h človeka k hudo bnému dielu a In é. 
H8ľl'erov c i dokázali, 2e ak človek cHovo 
vn fmn s voju oblúbenú hudbu, jeho emó
rre vvvolávajú lgmflkantné zmeny v )P.
ho vegetatívnych funkciách. aproll lu
mu, Rk čl ovek mal sledovať hudbu rozu 
movo, jeho vegetatfvne rellkcle boli ml
nlmalne, avš ak v e nceralogra me sa uká 
ZRil určité zmeny, svedčia ce o zvýl:e nej 
pozornosti. (Vegetatlvne reakcie sú zá
vislé a j na cha l' llk tere hudobn ého d ielA 
v to m zmysle, čl Ide o dráždivú al ebo 
ukrudňu]úcu hudbu. Pochody, tanečná 
hudba , pri ktorej Je v podstatne j miere 
:tdOraznený ryt mus. majG bl!zky vzťah 
ku kosternému sva ls tvu . Tieto skladby 
tak usmerňu j ú s valové pohyby, že sval
stvo presne reaguJe na hudobný rytmus. 1 

Viacer! autori dokázall , že u jed notli
vých rudi hudob né emócie se lektlvn e 
ovplyvňujú určité telesné systém y, res· 
pektfve orgány. U ntektorých hudba ln
tnnzlvne jšte pôsobi 1111 srdco· clevny sys
tt\m , u iní•rh JP. to dýchac! sys té m. kto 
rého funkčné zmeny vys tupu jú do poprH· 
dia, bél SÚ Hj fudla , U ktorýc h JP. hU · 
dobnou emóciou selektfvne ovplyvnený 

celý gas tro ·ln tes llnalny tl'Bkt. :su vsa k 
rudla, u ktorých niet hudobnej amócte 
a u ktorýc h sú vegetntfvne reHkCLe cel
kom min imálne. 

Vefký rozdiel vo vegetotfvnych reuk 
cllich j asne nazniiČUJe, čl Ide o aktív· 
neho hudobnlka , al ebo o pasfvneho kon
zumen ta hudby. 

Ukáza lo sn, ze Ili Is tá osoba pri pa
sfvnom vulmanf hudby vykazovala po
merne malú vegetetfvnu reakciu, jej ve
getatrvne reakcie sa podsta tne zvä čšili , 
Ltk vystupovala ako aktfvny muzikant. 
Viac pozm·ova nf sved či o tom, ze dOle
zltým fak torom, ktorý má vplyv na tieto 
reakcie, je u rčité vnC1to rn é vzrušenie 
v menšej miere tech n ická t·eallzácla hu: 
dobného diela. jasne sa to ukázalo u 
s pevákov, ktor! n11 zv llídnulle javis ko
vej horúčky použili u kludftujúce pr epa
rát y. Tfto ln te•·pt·ell technicky dokonale 
zvládli svoju úlohu, Ale u l>llbllka nevy
volali n ijaké zvlAš ine vzrusenle. z tých
to pozorovan! s u dedu kuje, že len emo
cionálne angažova ný um elec môže emo
ciálne "nakaziť" svo jich poslu cháčov. V 
s úvlslos tl s týmto pozorovanfm sa pou
kazuje na dlskrtJpan clu v krit ikách o hu 
dobnom preLisltlVent Velké diferencie v 
časopiseckých krlll kách sa da jú vysve t
liť podla to ho, čl kt•ltJk pr edvedené hu 
doli ne dielo chápal rozumovo a sledova l 
hin parametre technické, alebo jeho k•·i
tika vyplývala z emócie, pod vpl yvom 
ktorej na pfsal svoju k rlllku. v časoch, 
ked sa zdokonalil a gramofónová a mag
n etofónová hudba , množili sa názory, 
h.toré pr edpovedali zá nik koncertných 
a O(>erných precls laven l. Skutoč nosťou 
Sil sta l vš ak pravý opak. St rojovo repro. 
d ukovaná hud ba, hoci je po technickej 
strán ke sebaclokonalejš la, nevedela vy
volať takú emóciu , a ko hudba zažfvaná 
v priamom kontakte s umelcom v kon
certne j sieni alebo v divadle. 

V pos ledných rokoch sa pokúšajú ob-
jeh'tfvnymJ metódami zisťovať vplyv 

h udby u aktlv nych Interpretov hudob
n yc h diel, a to u di rigen tov, u sólistov, 
u kon certn ých majs trov a členov ve r
k ých orc hesl i'OV. Revers referova l o vy
l etranf H. von Kara jana na koncer·toch 
r . 1977 v Salzburgu pri dirigovanf li. 
Mahlerovej 11ymfónie. Porovnával EKG s 
jednotlivými pasUami dir igovania tejto 
sy mfónie. Uktizalo sa, 1ft začiatok sy m
fónie začal pri puh:ovef frekven cii 120 
pulzuv za minútu, a le p ri ťalkých pasé
fach sllípla jebo pulzové frekvencia ai 
oa 172. Sám Klll'Bja n kom~ntoval tieto 
zl~te nla v tom zmys le, i e technické ťa ž
kosti a vn útorné naptltle s ú azda p r!čl
naml , ktoré viedli k tymlo zmenám. Ve
geta tívne reakcie u dirigentov m Ozu by ť 
tak s ilné, že môžu spósoblt až draml! 
tlcké re11kcle v rudskmn organizme. Vie
denský lekár Hasch uvádza , že traja di
r igenti pri di rignva nf Wag nerovej ope ry 
Tristan a lzolda sa pri určej časti te jto 
skladby zrútili. Toto mies to je význal::né 
tý m, i e po uiekofkých tak tocb pianissi 
ma nasl eduje ndble fortlss imo. Tento fe
numén autor i vys vetfu jlí tý m, že na tom
tu mieste dirig enti zadržali dych , čit 
viedlo k a kútnemu nedostatku kysilka 
v srdcovom svale. Pri porulienom koro
nárnom systé me mílt.e nastal' u týchto 
rudi kulaps , ba at smrť. 

Dá sa predpokladať , že aj sólisti a 
koncertn! majstri, u k torých je zodpo
vednost pri hudobnom p1·edveden f mi
moriadne veľká, prež!vajú analogické 
Zn11my vo vego lativnorn nervovom sys té
me. 

V poslednom čase sa snaWI viacer! 
autor! dokázať tíčl nky hudby na nervový 
s ystem u členov hudobných telies . Tak 
Piperek roku 1970 uskuročnll vysetrenle 
členov Viedenských symfonikov ll zisti l 
u viacer9ch č lenov tohto hudobného te
lesa ve fké zmen y v p ulzovej lrekvenc11 
(u niektorých at. 150 za jednu minú tu), 
poruchy srdcového ryt mu, ba aJ patalo
glcké zmeny v e lekti'O kllt'diograme. 

Pozoruhodn é sú psycho·somatlcké po
zorovania Frilhmanna a Wiesenb ilttera 
u členov t,roch orchestrov. V orchestri 
A sa In terpre tovala pt·evažn e súčasná 
hudba, v orches tri B klas ická hudba a 
v orchestri C operná 11 operetnlí hudba. 
Pri vyšetrovaniach sa zistilo, že telesný 
l du~evný sta v bol n njhoršf u členov 
OI'Ches tt·ov A, z ktorých 22% sa s ťa ~o
valo na ťažké porueh y s pánku a na zvý· 
<.enú nervozitu, kto1·A postlhovala až 
5l 0h č l e nov orchestra. Nap roll tomu v 
' k uptnp B na poruchy spAnku sa sťa
žovalo len 2 % a oa net·voz!tu Iba ll % 

l!le'lfti'V orcnes'ťl'a . Pŕe?o!e V8KO'V6 ŕoz
vratvenle, telesn~ kon§t!ttícia a. volný 
au medzi l!len1D1 jednotUvfch orchestrov 
bol rovnaký, predpoklal2~ sa, l e naj
väč§f podiel na vyvolan r týchto zmien 
treba h fadar v hudobných skladbách. 

Zattar pomerne málo výskumov s a zao. 
b eril neuro-hormonálnyml zmenami, kto
ré sO vyvolané hudbou. Niektor! autot•l 
pouk~zali na to, že hudba má p riamy 
vplyv na symp!ltJck ý, res p. parasym p a
tlcký n er vový systém a tým c ltltvo 
usmerňuje celý endokl'i nný n ervový sys
lém. Tak sa ukázalo, že disonancie dráž
dia sympa tický n ervový systém, doch~ 
dla k vyplavenlu adrenalfnu, čf:le hor
mónu nadobllčky do krvného systému, 
ktor9 potom s posobuJe zvýšen ie pulzo
vej frekven cie, zvyšenle kr vného tlaku, 
čo ved le ku kon trakc11 cievneho systé
mu. Napr oti tomu melodické a harmo
nické zvuky pôsobia selektfvne n a par a
sympa tický systém. 

xxx 

p o druhej svetoVPl voj ne sa zvý!ul 
medicfnsky t hudobnlcky záu jem o 

terapeutické vyu ~ llle hudby. Hoci muzt
koterapia má stRré korene, n ie je za
tlaf vedecky prcskúcnnntl tak , aby mohln 
konkurovať In ým (01·mám med)cfns kej 
te111p1e. Pdč1 nv toho, že muzlkoterap la 
s a nemohla pr·epra cova L do vi.eobecnej
~le uznávanej veclnej dlsclplfny sú via 
ceré, ale najväčSfm handicapom tejto te
rapie je, že jej výsledky s a neda jú p res
n eJšie overiť v p1·axl. 

Muzlkoterapla so pova:Zu je v podstate 
za n ever·bálnu psychoterapiu. Tam, 

kcle sa ned ií doc ieliť slovom psychote
rapeutlcký efekt, má hudba nahradiť 
1unkc lu slova. Autori, ktor! majú skúse
nosti s verbálnou psycbo tel·apiou a mu
zlkoteraplou, zo skúse nosll tvrdla , te 
obe tlelo metódy majú svoje diferentné 
pôsobenie, ktoré vsak nevedia ešte do
statočne vedecky ustáliť. Tak sa ukazuje, 
2e osoby postihnu té neurózou lepš ie 
reaguju na verbálnu psych oleraplu, ký m 
pacienti s p sychick ými pOL·uchami dobre, 
ba vynikajú co r eaguj ú na muzikoteraplu. 
Muzikute rapiu mof. no aplikovať dvoma 
dklad nými s pôsobm i. jeden spôsob je 
tzv. aktfvna či reprodukčni muzikotel'a 
pia, pri ktore j sn pacleo tl Akt!vne zíl 
častiíu jú n a hudobnej re prod ukcii. Hu
do bné násti'Oje sú Jednoduché, prevažne 
biele a hlavná váha sa kl ad ie na hu
dobný rytmus. Počet Ol>ôb pri ak lfvn ej 
muzlkote rapll sa limituje na 20. Dobre 
sa os ved č uje k om biná cia hudby s ry t
mickými pohybm i, ktoré s ú vy jad re né 
tanečn ými pot1ybml. 

Druhá rorma muzlkoteraple je tzv. r·e
ceptfvna. Pacienti počllvajú vybrané 
skladby z gramafónových p l11tnf alebo 
man~etofónových pások. Pri tejto forme 
muzlkoterapie počal (Jčastnlkov sa limi 
tu je na 40 až 45 Judf. 

Vlaceri au& or f muzlko teraplu · apltkujrt 
podla vekových skupfn. Zhruba tde o 
skupin u detského veku (do ne j počHaJú 
aj mladšf doras t], skupinu dospelého ve
ku a s kupinu osOb pokročilého veku. 

V súvislos ti s mu zlkoteraplou sa vy· 
náľa otázka Indikácie. Zallar sa nevy
ln·y~ lallzova\o jednotné stanovisko, nll 
ktoré chorobné stavy alebo chorobné 
sp1·ávani o sa možno aplikovať muzikote
rapl u. Z pomerne veTt;ého počtu solllár· 
n ych vedeckýcl• publikácif sa črtli urči
t~ ob1·az, pJ'i ktorých stavoch je Indi 
kovaná liečba hudbou. 

Najstarslu a na jvtlč~lu tL·ad lclu z h l a
diska llečebn liho pôsobenia hudby 

majú uspávan ky, pou2fvané na uk!udne
n!e a usp.ivamo kojencov a malých det!. 
Us pávan ky v detskom veku v minulos ti 
u v~etkých národov svet11 zohrali mimo
riad ne dôle:lilú ú lo hu. V ~lovenskej fol
klórnej hudbe existuJe množstvo us púvu
nlek Interpretovanýc h inš trumentáln e 1 
vokál ne. je pozoruhodn é, že uspávanky, 
k toré zozbl.e ral o oddelento folkloristiky 
Umenoved ného ústavu Slovenskej aka
démie vted bol! splevnne s tarl'lhni , vyše 
60-ročnýml vtd1eckym1 žP.nam l. Mladšej 
mestskej generácii tieto uspávanky boli 
tak po Intonačnej ,ako aj slovnej strán
ke celkom nezn áme. Zo súčasnej medl
cfn y uspávan ky ako liečebné prostľled
k y vymizli, ba aj v moderných rodi
nách sn celk om zabt:d• o na Ich dôležitý 
uktudiJUjúcl efekt. 

Na zák lade na jn ovs ich pozo1·ovanf hu · 
dobn ý rytmus pôsobf na kojenca ukfud
nujOco a uspávajúco. V9znam rytmu pri 
uspáva nf sledovali hlavn e dets kf lekArl 
a psychológovia. Zls lllo sa, :Ze nespokoj
né dell sa takmer bleskovo uspokojil! 
a zaspali, ak matk u ich vzallt do náručia 
ll prllo:l!Ja ICh hl avičku DB SVOJU SJ'dCOVLÍ 
oblasť, V tej to polohe s a dos tal! kojenci 
do kontaktu s ry tm om srd ca matky 8 
tento rytmus podporoval zaspatie. Ps y
r hológovJa tento efek t vysvetluju tý m, 
~e dieťa počas ln trllutet•lnného nvota 
j!' stále pod vplyvom srd co véM rytmu 
ma tky, čim sa mu dostáva pocitu biolo
gicke j Istoty a pohody. 

Vyvolať spánok pomocou hudby sa po. 
klišall aj v domovoch pre debilné deti. 
Porovnáva li jednu s kupinu detf, ktoré 
na uspá vania dos távali medikamen ty vy
volávajťíce s pánok, so skupinou det1, kto
l'é namies to liekov uspáva li hudbou. Pri 
tomto pokuse pos tupovali tak, :le deťom, 
l..toré ulollll k sp ánku, fed nu hodinu 
púl'; ťali ~ magnetof6novej páskY. uspá-

van\Čy. Äl! 95 e~ deti v prieôeliu hoi!ln y 
zaspalo. Det! uspávane takyroto s pôso· 
bom vykuovall a j nleko!ko pozoruhod~ 
ných vedlaj!lfch efektov - ran n é pre~ 
budenie bolo Tahš!e a prlrodzenejsle, 
deti v priebehu dl)a mdll h:l psul komuni
káciu , ale najpozoruhodne1s! efekt bo l v 
tom, ~e nočné pomočnvante a defek to
vanle sa zmenšilo o 60 percen t. Ten to 
fenomén možn o vysve1Hf tal<, že pri fy· 
z lolog1ck y vyvola nom s pá nku organ iz
mus na rozdiel od medikamentózneho 
spánku reag uje pri rodzene a prebudeme 
je dochvi!ne. 

Dobré v9sledky s muzlkote1·ap!ou sa 
doclefu]ú aj u duš evne poru~ených det1 , 
kde prostredn fctvom rej to terap1e deti 
lepl'l!e komu nikujú so spol.ocnosťou ~en· 
ziblllzovanfm celého človeka. Na psy< 
chlatl·lckej klinike v Záhrebe u prol'e· 
so1·a Hudolln lho mali sme moznosť al)" 
soJvo var jedno nJuzfkoterapeutl cké pose• 
donle s duševne poru~enýml deťmi. Na 
tejto terapii sa zúčastnilo 14 det1 vo 
veku od 8 do 13 rokov. Deti s1 possdal1 
okolo stole a dostali jednoduché hudob
ne nástroje (činely, bubn y, trlangle j , 
ktorými vyťukávalt rytmus. Muzikotera
p eu t - dobre erud ovaný hudobnfk -
p redniesol krátky ná met tak éhoto obsa
hu: Cestujeme vlakom zo Stbeniku do 
Záhrebu a . vy muslte vašim l n ástrojm i 
vyjadriť celú trasu. Vlak sa dostáva p o
maly do pohybu, pohy b sa uýchfu)e a 
na p omer ne dlhe j trati zostáva tento 
rých ly chod za chovaný. Vlak sa pri bll
~uje k stanici, jeho pohyb sa spomafuje, 
a ž sa vl11k zastavf. Po tejto za s távke 
op!lť s a pomaly dostáva do svo jho p!·a· 
vldelného chodu, pt•ed p r fchodom do 
ctera opl!ť spomalu je 1t zastavr. Bolo ai 
obdivuhodné, Hko pr·esne 8 koncen tro
vane s a zúčastiiovali de ll na hudobnej, 
respektíve rytmickej realizácii tohto ná· 
metu, s akou eufóriou opus til! túto pe• 
repeutl ckú m1ostnosr. V rámci muzika 
terap ie robili det! na hudbu aj ry tmic
ké cviky, respeklfve robili ta nečné poJ 
hyby. Z lekárskeho h ladiska dobré vý .. 
s ledky s ú pri obrne llcneho nervu, keď 
pacientov nechajú f tíkat do !ujaL'Y· Ta
moj!l{ lekár! poukáZitll na dobré výsled
ky muziko teraple pri lieč be duševných 
chorOb , res p. cho1·obného s právania sa 
tt týchto deli, ale pome1·ne krátka doba 
lieč by (esl 14 dnt) sa ml zdá prílfs 
krátka na d ocielenie trvalejších efektov. 

U dos pel ých s a muzlkoterapla najviac 
p ra ktlkuJe pri duševných chorobách. z 
n aJzá važnejšfch duševných chorôb je to 
schizofrénia, pr i ktorej hudbou možno 
docieliť určité terapeutické výsledky. Pri 

depres!vn ycb stavoch a pri hypochond rii 
má muzikoterapla tlel! svoje plné odO· 
vodnenle. U neurotl kov muztkoterap10u 
sa nedé očakávať azda ú plné vyli ečenie, 
p retože hudbou nemožno odslrílnlf prí
činu tohto chorobného stavu, no určité 
zlepšenie možno hod bou docieliť. 

Pomerne dobre perspekt!vy má muzl
ko terapla v gerla lpll. Spôsoby ap likácie 
sú vs ak trochu odll!ln é od aplikácie u 
d e tskych pacientov. V pop1•edf nestojf 
mtmo rladne zdôrazn ený rytm us, aJe skOr 
mentáln e chápanie hudobného účinku. 
Telesná ak tivita je v pokročilom veku 
už pods tatne znížená, ale hudobné zna
losti a skOsenos tl -;ú o lo bohats!e. v 
ge•·la trll sa reda v prAVdžnej miere pes-

. tu je t·ecept lvna fo~;ma muz1koterapte , 
k lor ej uk tlvna terapouucká zlozka je v 
Lom, že po vypočut! hudobného drela 
poslucháči sa zapoja do dls k11s1e. v kto
rej hodnotia sVoJe subjektívne pocit y, 
kloré v ntch vzn ikli pri predvedení jed
no tl ivých hudobných d iel. 

Do alopatickej rnedlclny. kto1·á ma v 
. slíčasnej dobe dommantné pos tave111e, 

p ren lké mu zikoterapta len veTmJ poma
ly. Prevažná časf lekllrov nema tl:tkmer 
nijaké vedomos t i o rerapll hudbou a oe, 
dostáva ani dals ie 1mpulzy " kompe
ten tných miest, pri ktorých chorobných 
s tavoch a akým spôsobom 'aphkovať 
hudbu na človeka . Zo s trany ttucloiJof

kov je určitá zdr~anllvo~ť. pretoze mu
zlko terapil chýbajú presnejs lo vvl<ry:ita
llzovan é vzory a metódy, ako doctellť 

l1udbuu ter·apeutl c ké úspechv 

V mnohých s té toch sa vytvorila sa-
mos tatná profes ia muzlkoterapuutov, 

ktorf sa pokladafO za zdl't!VOtnfckych 
pl'acovnfkov. V Amerike na niektorých 
u nlverzltäch sa vyučnje mut.lkoteraple , 
Ilie plán vyučovanlll 11 p r.aklf c:i.:ý výcvik 
na jednot ltvých unlver:tltách sa podstat . 
n11 lísl. Hlavnií váha sa pritom kladie 
na hudobný výcvik a psychol6g1u so š pe
cll'i lnym zreterom na výskum rudského 
~p1•ávao la sa. Po medicínske J stránkn sa' 
rob! výcvik na psycblatr lck9ch ústavoch. 

lntenzlvny vedecký výsku m zhroma~

tlovanla nových skOsenostf a formovanie 
nove j p rofesie 1nuztkoterapeuta sO cesty, 
po ktorých h udba aj po medlcfnskej 
stt•6nke bude slúzlt celému rudstvu. 

LADISLAV. DOHNAN~ 




