
Symfonický orchester bratislavského konzenat6ria s dirigentom Vladimírom ' Danekom -vystupoval " tomto 
lkolskom roku na Yiacerých samostatných koncertoch, sprev·llidzal absolventov lkoly a dával prllelitosť ltu
dentom dirigo•ania. Vrcholom seaóny bol slávnostný koncert k 110. výročiu KSC v Koncertnej sieni Sloven
skej filharmónie. Orchester sa chystlli na koncertné vystúpenie v rámci tohtoročných Dní J. A. Komenského 
' Ulíerakorn Brode. Vyst6pi tu dňa 2. j6la. 

'! 

So sólistom opery SND Petrom Mikulášom 
",:. ' ... ... ··~ ?' ... • - ~ • 

o speve 
a okolo neho 

Ak konltatujeme, le slovenské 
Interpretačné umenie zaznamená
Ja v posledných rokoch výruné 
tspechy i ·v· medzinárodných rne
radl6ch, u•edomujerne si, le je to 
l nedectvo podmienok, ktoré na
ia spoločnosť pre rozvoj tejto ob
laati vytvorila. No podmienky by 
neboli Yietkým, keby chýbal jeden 
1 podstatných činitelov - talent. 
Velké veci - a llni velké urne
nie - nevznikajú zo dňa na deň. 
Sl výsledkom a zúročení~ mno
horočnej t•orivej i húlevnatej prá
ce s talentom, vyulitlm všetkých 
podmienok pre jeho rast a napre
dovanie . . . Popri tých, ktorí ul 
ako reprezentanti náiho jnterpre· 
tal!ného umenia zaliarili alebo na 
Jysokom stupni :iotrvávajú,' mAme 
tukmer kaldodenne prllelitosť po
aorovať prAcu a jej výsledky u 
mladých interpretov, . sledovať ich 
rast. llolený z mozaiky krellicil, 
ktoré sa vymykajú 1 rámca štan
dardu a sú príslubom velkého u
menia, velkých zUitkov. 

Medzi mladých, talentovaných a 
perspektlvnych interpretov-spevá
kov patri v súčasnosti i sólista 
opery SND Ý Bratislave, basista 
Peter Mikuláš. Jeho cesty za spe
Yom boli prosté: popri štúdiu na 
gymnáziu (Nitra l navštevoval ĽSU, 
kde ho vedeli usmerniť nielen v 
nar6banl s kr-ásnym materiálom -
blasovým fondom, ale i priviedli 
k myšlienke zaoberať sa štúdiom 
spevu d'alej. Na VŠMU v Bratislave 
ltudoval v triede V. Stracenskej, 
ktor~ citlivo formovala nielen 
techniku a dispozície talentované
ho speváka, ale ponechávala otvo
rený priestor všetkým realizačným 
ambíciám mladého človeka .. . Tie 
ho ul v druhom ročníku VŠMU 
priviedli k prof. J. Albrechtovi, 
ktorý v tých časoch formoval u 
nás unikátny súbor Musica aeter 
na so zamera ním na tvorbu •minu
lfch storočí [dnes mlí rozpätie .od 
13. do 18. storočia 1. Základné po
danie vysokoškolského štúdia a 

jeho podmienky Peter MikuiU zo 
zretela nepustil - tie ho v pos
lednom ročníku ( y súlade so štu
dijným plénom l priviedli na scé
nu opery SND, kde sa stal pn ab
solutór iu sólistom. Záujem, ambí
cie, vitalita, dobrý ko lektív , tvori
vé prostredie vedia prekonať pre
kálky, alebo majú. schopnosť pre
kálky nevnímať. y takejto atmo
sfére sa Peter Mikuláš pohyboval 
- s jemu vlastnou skromnQsťou 
v úctu pred velkým um~ním, s ob· 
divom skutočnému umeniu, no i s 
prvkom zvedavosti, tú!by objavo
vať, !!poznávať, podielať sa na od
krývaní závoja histórie, čo ho udr
lovalo v Musice aeterne i po skon
čeni VŠMU a začleneni sa do só· 
listického ensemble opery SND. 

Ako ste si delili čas na štúdium 
a povinnosti v Musice aeter nei' 

- Nebolo to najľahšie obdobie, 
pt·etože povinnosti na VŠMU -
na jmä v poslednom ročníku - bo
li časovo náročné. Pripravoval som 
sa na záverečné skúšky , písa l som 
diplomovú prácu, pripravovať som 
sa musel .na absolventské' predsta 
venie i na konkurzné predstave
nie v divadle, Musica aeterna si 
tiež vyžadovala svoje . , , Bolo to
ho skutočne dosť, a le podar ilo sa 
mi to všetko zvládnuť. 

Co v·ás zaujalo na Musice aeter
ne .na začiatku vašej spolupráce a 
čím je pre vás príťažlivá dnes? 

- Musicu aeternu som s poznal 
ako skupinu mladých študentov 
sús tredených okolo prof. Albrech
ta, ktorí sa s veľkou chuťou stre
távali pri hran í s tarej hudby. Ma 
li sme vera ideálov, ktoré nás pri
ťahovali a podnecovali . Odv tedy už 
preš lo zopár rokov, Mus ica aeter 
na na VŠMU "doštudova la", každý 
z jej členov si muse l ná jsť za
me~trwnie, obsadenie s úboru sa 
zmenilo ~ no všetci, č o zostali, 
a chc(l pracovať ďalej , sú plni en
tuz iazmu a ideálov ako na zač iat· 
ku: hľadať t aký s pôsob vyjadre
nia starej hudby, ktorý by bol v 

'· ,. 

súlade n ielen s teoretickými po
žiadavkami platnými pre tú dob u 
i dnes, ale aby naše snaženia zo
sta li predovšetkým rýdzou rados
ťou z muzic!rovania. Pre ňU obe
túva svoj voľný čas každý člen 
nášho súboru. Zaiste by nám bolo 
z h ladiska času fahš ie, keby bo l 
súbor profesionálny - ča s by sa 
dal využiť plnšie a ver!m, že ideál 
by sa nap!r1al rýchlejšie. Dosiah
nuť totiž dokonalosť v oblast i, kto
rej sa venujeme, je o bzvlášť ťaž

ké. 
Ako - alebo kde - sa inšpiru· 

. jete pri utváraní si nllizoru na spô· 
sob interpretácie "starej" hudby? 
A.ko viume, zaoberáte sa l otáz· 
kami štýlovosti . . _ 

·- Odpoveď nn tqto ot ázku je 
dos ť zložitá. Da lo bY.. sa totiž od" 
poveda ť j ednoznačne: interpreto
vať trebn takto n nijako i náč, pre
tože nupr!klnd o hudbe baroka 
existuje veľa sta t!, isté detaily sú 
ta ké prepracované a určen é, že by 
stač ilo podľa nich postupova ť. Ta
kýto príst up by mal však jednu 
chybu - nik nevie, aké má byť 
tompo, aký konečný zvuk, či inter 
pretova ť sta rými nástrojmi, alebo 
súčasnými, aká má byť miera afek
tu, koľko zdobiť , pri padne nezdo
Oiť . .. 
čo je š týlové, štýlovejšie, H a j 

š týlovejšie? To nik nev ie. Teda, 
hoCi S(l to na prvý pohľ ad nezdá, 
pri vhlbení sa do prob lému vynár a 
sa v eľa otázok, na ktoré odpo-

( Pokračovan ie na 3. s tr . ) 
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Volby ako východisko 
do zajtrajškov · 

Vol'by do zastupiteľských orgánov sú významnou uda· 
!osťou. Nielen že sa volia zástupcovia ľudu do všetkých 
8tupi'iov národných výborov, národných rád a Federál
nello zhromaždenia čSSR, ale sá i schvaiujú volebné pro
gramy na celé obdobie a zaručí sa kontrola ich realizá
cie. Volí sa vždy s vedomím, že sa bude uskutočňovať 
rozvoj našej vlasti a múdrymi cestami sa ovplyvni ži-· 
votný štandard človeka , poc it jeho istoty a vedomia, 
že tu je jeho domov a vsetko to, čo patr[ k jeho osobnej 
spokojnosti. 

Ce1ková koncepcia rozvo ja pre najbližšie obdobie vy
chádza zo záverov XVI. zjazdu KSC a zohladňuje všetky 
okolnosti, ktoré spolukonš tituujú náš š tát. Kultúra hrá 
n ie len v rozpočtoch štátu, ale i v celkových predstavách 
významnú úlohu. Vychádza sa z toho, že patrime ku kul· 
l(trne vyspelým štátom, ktoré si na svojej historickej 
ceste vytvorili svojráznu, na národných elementoch za
loženú vzdel anosť, ktorá slúži najš irším vrstvám a stále 
sa obohacuje u vnútorne diferencuje. 

Socialistický š tát preberá ochranu nad celou našou 
vzdelanosťou ako samozrejmú povinnosť, využlva záko
nitosti, ktoré prospievajú rozvoju socialistickej kultúr y 
a finančne tieto rozvojové trendy saturuje. Preto sa 
bude dalej budovať sieť kultúrnych zariadení a hlavne 
sa bude zdôrazilova ť totá lne chápanie kultúry ako sys
tému všestranných esteticko-ideových vplyvov na člo
veka. Možno predpokladať, že sa zvýši pozornosť kva
litat ívnemu tr iedeniu umeleckých hodnôt so zvlás tnym 
dôrazom na tvorbu pretknutú socialis tickou ideológiou 
a nas!m estetickým cítením. 

Zvýši sa zodpovednos t umeleckých zväzov a umelec
kých fondov, najma rozhodnejším zdôrazňovaním 'čŕt so· 
clalistickélio umenia, prehlbenlm hodnotiacich kritérií 
a väčšou odva!wu pri nastofovani est etickp· ldeovýo.h pos
t \)lá tov. Vyní:)ložené finančné prostriedky sa budú sta
rost1lvejš!e posqqzovat.,z hJ,adiska OZI!jstneJ,.,efe,ktiynosti 
umeleckej tvorby. Zákonit e sä pi·edpbkládä brilňoho dô
slednejšia práca s návš tevnlkmi kultúrnych podujat! 
1 rozhodnejšie kroky pri výcl:10ve umeleckého konzu· 
men ta, nttjmä mládeže. Tu . sú ešte vždy veľk'é rezervy. 
Zámerná metodika práce s menej skúseným obecenstvom 
či poslucháčom potrebuje nové impulzy, viac vedo
mostí o kultúr ne j politike, ttle i viac obetavosti orga
nizátorov kultúry. 

Predpokladá sa, že dôjde ku kvalitatívnemu posunu 
kultúry v rôznych domoch a zariadeniach pre kultúru 
a najmä k dômyselnejš iemu využ!vaniu miestnych kul· 
túrnych zdro jo v. Počíta sa s rozš írenlm zahraničných 
kultúrnych kontaktov, najmä organizovanejšlm prepoje· 
n ím výme ny kultúrnych hodnôt medzi socialistickými 
štátmi, dôsledným plnením kultúrnyGll dohôd a hľada
nim nových "trhov" pre naše gramofónové platne, špič 
kové koncer tné podujatia, exportnú knihu, film a telev(z
ne i rozhlasové relácie. 

Plánovanou renováciou ďalšieh historických objektov 
vzniknú nové možnost i pre kultúrne aktivity. Hľadajú 
sa i nové cesty, ako naplniť život mladých lud! ešte 
viac dobrým umením. Treba podnetnejšie a atraktívnej
šie propagovať v mládežníckych časopisoch umeleckú 
hodnotu a posúvať ju rôznymi cestami ešte bližšie k mlá· 
deži. To si vyžaduje umenie schopných kultúrnych pr o
pagátorov, ktorí vedia spojiť kritický postreh s propa
gátorským ta lentom a popularizačnými schopnosťami. 
Takýc h má me ešte vždy málo. V súvislosti s tým vzrastú 
počty Kruhov priateľov umenia, ich práca dostane pev
nejší syst ém a ich reá lny dopa d v spoločnosti sa bude 
viac c!tiť. 

V živote sa bude viac a čas te jš ie zdôrazňovať celková 
kultúrnosť nášho prostredia, väčšia starostlivosť samot
ných občanov o kultúrnosť parkov, miest a dedín, spo
ločenských miestnost í a pod. Predpokladá sa zvýšený 
cit ľudí pre celkovú krásu nášho životného prostredia. 

Tento veľkorysý prpgram kultúrneho rozvoja si vyža· 
duje schopných ľudí na všetkých s tupftoch štátnej sprá
vy, vo všetkých kultúrnych inštitúciách l na všetkých 
ri adiacich miestach. Doba a spoločnosť -nepotrebuje nija
ký formalizmus, fingova né h lásenia o neuskutočnených 
a kciách, prikrášľované údaje o ná vštevnosti, ani akcie, 
ktoré nemajú reá lny dopad. Na perifér iu sa budú odsú
vať tie umelecké a kultúrne č iny, ktoré takmer nikomu 
nes lúžia. · 

Osobitná úloha pripadá rozhlasu a t elevízii, ktoré majú 
najkoncentrovanejš! vplyv na umelecký vkus a este
tické cítenie ľudí. Urč ite znova zvážia vnútorné rozde· 
!enie svojich vysielaclch štruktúr, ocenia svoje zámery 
vzhladom k dife rencovanej prlprave a ná rokom svoji~h 
posluctJáčov a divákov. Osožili by tu dlhodobé drama
turgické plány, stavané najmä z hľadiska dv!hania este
ticko-ideového očakávania nášho človek a. Doba žia da 
viac výchovnýc h cyklov pre chápanie umelecke j hod· 
noty. · 

To všetko sa pre!Ina na pozad! voleb~ých programov, 
to všetko sa vo väčšej či menšej miere naznačovalo na 
predvolebných zhromaždeniach. Plnenie tohto veľkory
sého, ale zákonitého kultúrno-výchovného programu bu
de len vtedy pokračovať bez väčšieh problémov, ak sa 
budú prellnať a umocňova ť snahy národných výborov • 
s ústr ednou iniciatívou zodpovedných mif!isterstiev a ne
únavnou prácou poslancov. Všetci t otiž mus ia pr.acovať 

vo vedomí, že ide o dobrú a prospešnú prácu. 
ZDENKO NOVACEK 



., 
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HUDEBNl DIVADLO V KARLlNE naštu· 

dovalo po 23 rokoch znovu slávny t a
llans ky muziká l Ked je v Ríme nedera 
autorov G. Kramme ra ( hudba l , P. Garl
neiho a S. Giovann iho {libreto ) s h udbou 
v štýle rock nad rollu, ktorý zna mena l 
pred vyše 20 rokmi vpád zahraničné

ho muzikálu na naše spevoherné javis· 
ká. Pražskú premiéru pr ipravili režisér 
M. Weimann, d ir igent zas!. umelec K. 
Vlach a choreograf J. Koníček a. h. Po 
Prahe uvedú tento muziká l a j spevohe r
ný súbor SD Brno a na jeseň tiež spevo
hra bratislavskej Novej scény. 

TRAVNlCKOVO KVARTETO · sa z úča st· 
nilo vo francúzskom meste Col mare na 
súťaži kvar tetových súborov, kde spo· 
medz! 19 účastnikov obsa dilo 4. miesto. 

VO VYDAVATEĽSTVE A ROZMNOZOV· 
NI SHF vyš li v poslednom období novín· 
ky a reedície týchto skl adieb s lovenských 
skladateľov : M. Bázlik - Prvos ienky pre 
husle a klavlr, S. Hochel - Valčík pre 
kla rinet a klav!r, M. Schneider-Trpavský 
- Nad kol!skou pre spev a klav!r (k sto· 
ročn lc i M. Schneidra-Trnavského l. E. Su· 
choň - Sláčikové kvarteto, Z. Mikula -
Cigáns ke plesne pre tenor a klavír , S. 
Hochel - Ad hoc, skladba pre ba rytón
a kordeón (pre Medzinárodnú súťaž akor
deon!stov v Ancone - Taliansko). 

DIVERTIMENTO JOZEFA MALOVCA u
viedlo Podl! bradské dychové kvinteto di'!a 
19. 11. 1981 v Obrazárni kolonády v Po
dl!bradoch v českej premiére a die lo ma· 
lo zaslúžený pos lucháčsky úspech. 

AUTORSKÝ' VECER MILOSA KORlNKA, 
zástupcu r laditela bratislavského konzer· 
vatórla, sa uskutočnil dňa 5. mája v kon· 
certnej sieni školy. Poprední študenti 
školy interpretova li výber z jeho komor· 
nej tvorby. Koncert znova potvrdil, že 
Miloš Kol'!nek pa tr i k dobre zorientova· 
ným, rea listicky p!šúclm skladaterom 
strednej generácie. V jeho tvorbe sa po· 
zoruhodne rozvíja t radlcia, rytmus JB 
kultivovaný a zauj!mavo delený, moderná 
invencia sa nevyhýba a ni novodobej 
kantiléne. 

XXIII. PRESOVSKA HUDOBNA. JAR · sa 
uskutočn_ila v ease od 26.márcA do 4. jQ· 
na t. r.' Na šiestich koncertoch sa p.tad
stavili Státny komorný orchester :ZIIina , 
Klav!rne kvarteto B. Martinťl , švajčiarsky 
hus list a Alexander Dubach, klavirista Pe· 
ter Toperczer a Státna filharmónia Koši· 
ce s dirigentom Radomilom Ellškom a so
vietskym violončelistom Ivanom Moniget
t im na 'úvodnom koncer te a s Byst rlkom 
Režuchom a sóllstami z NDR na 'závereč-

• ' • ~ .... l • ' •• • ~. • •••• , ' • • ~ l • • \ • 

nom koncerte. 
HUDOBN~ INFORMACN~ STREDISKA 

SHF A CHF tak ako každoročne zostavili 
a vydali publikáciu Hudobné udalosti v 
CSSR v roku 1981. 

SLAVNOSTNÝ KONCERT ĽSU V BAR· 
DEJOVE na počesť XVI. zjazdu KSC a 60. , 
výročia založenia KSC usporia da la ĽSU 
v Bardejove, ZRPS pri ĽSU a ZK ROH 
n. p. Jas v Bardejove d1'ía 23. apríla 
1981. Vys túpili na i\om žiaci l. a Il. stup
ňa cSu z hudobného, llterárno·dra matlc· 
kého a tanečného odboru, predstavili sa 
sláčikový a akordeónový súbor , klarine
tové kvarteto, dychová hudba ĽSU a Ok· 
resného domu pionierov a mládeže a det
ský s pevácky zbor pri ĽSU a ZK ROH 
n. p. jas Bardejov. 

ESTETIKA A VSEOBECNA TEÓRIA 
UMENIA - knižnä práca doc. E. Simún
ka vyšla v ruskom preklade v moskov· 
skom nakladateľstve. 

STATNE VYZNAMENANIE ZA ZASLUHY 
O VÝ'STAVBU dosta la Nina Hazuchová, 
sólis tka oper y SND, STATNE VYZNAME· 
NANIE ZA VYNIKAJÚCU PRACU dostal 
Anton Baláž, sóllsta spevohry NS. Vyzna· 
menanla, ktoré Im prepožičal prezident 
CSSR, odovzdali umelcom k l. má ju. 

K STOROCNICI NARODN!tHO UMELCA 
MIKULASA SCHNEIDRA·TRNAVSKt:.:HO 
pripravil Klub pr!atefov výtvarných ume· 
nl v Trnave spomienkový večer, na kto
rom o živote a diele umelca hovor ila 
Edita Bugalová, prednášku M. Schnei
der -Trnavský a výtvarné umenie prednle· 
sol dr. Bohumil Chmelík. Oalš!m skrom· 
ným pr!spevkom Trnavčanov k storoč· 
nic! Ich rodáka je výstavka výtva rných 
prác žiakov VI. ZDS v Trnave - kolek· 
cla netradičných pohľadov na s tarú ča st 
mesta, int!mne zviazanú s umelcov~m ži· 
votom. Súčasťou výstavky sú detské ilus.' 
trácle skladaterových piesn!. 

NASl UMELCI V ZAHRAN!CI. Sloven· 
ský komorný orchester vystúpi 16. a 17. 6. 
v Luxemburgu, 20. ~ 21. 6. na festiv a l !~ 
v Tongeren a Chlmay v Belgicku, od 
29. 6. do 15. 7. vystúpi na 9 koncer toch 
v rôznych mestách Svédska; zas l. t.i mel
kyJ'ía Klár a Havl!ková bude od 9. do 
19. 6. vo F!nsku, kde sa zúčastni na le t· 
ných kurzoch a uskutočn! a j koncerty ; 
Iva n Sokol vystúpi 24. a 25. 6. na medz i· 
národnom festivale v Is tanbule; Peter 
Dvorský bude hos ťom od 6. 6. do 19. 7. 
š ies tich predstaven! Verdiho Rigole tta vo 
War Memorial Opera House v San Fran·. 
c iscu; Magdaléna Hajóssyová bude spie· 
vat 14. 6. v Státne j opere Mn!chov vo 
Wagnerových Ma jstroch spevákoch no· 
rimberských; Viktor Málek bude vo vie
denskej Volksoper v d1'íoch 5.- 21. 6. di · 
r igova t Straussovho Cigánskeho baróna. 

Hudba našej doby - toto tematické 
záhlavie ponesie XVI. ročnlk Medziná
rodného hudobného festivalu v Brne, kto· 
rý bude od 25. IX .. do 4. X. t. r. Pripo
men ie h lavné to h toročné politic ké uda
lost i v Ceskoslovensku - XVI. zjazd 
KSC, 60. výročie vzniku KSC a občian 
sku akt ivitu súvis iacu s voľbami do za
st upiteľských orgánov. V čisto hudobnej 
sfére bude festival akcentovať jubi leá vý
znamných skladat eľských osobnosti 20. 
storo č ia. 

Festival 
ných a baletných predstavení však tý· 
mito dielami a menami pochopiteľne nie 
je vyčerpaný. (vri!) ... 

Organickou .súčasťou brnenských festi · 
valov je každoročné medzinárodné hu· 
dobnovedné kolokvium. Tohto roku sa 
uskutočn! v di\och 28. IX. - l. X. pod 
názvom Hudba očami vedy. jena cielom 
je syntetická bilancia aktuálnych vedec· 
kých pohladov na jav .,hudba", ktorý 
má byť uc hopený v komplexe všetkých 
svojich materiálnych i duchovných, pri· 
rodných i historicko-spoločenských de· 
ter minácil, moda llt a funkci i. 

a l<olol<vium 
Prvé festivalové dn t budú patriť kon

ferencii a koncertom v rámci osláv 300 
rokov lesného rohu v Cecbách, kde ne
bud ú chýba ť hráC.i na lesný roh zvuč: 

ných mjen z niekoľkých kra jin. Prlsť má 
l Berry Tuckwell , jeden z na jslávnejš!ch 
súčasných sólistov na tento nástroj. Po 
rokoch vystúpi na dvoch koncertoch opäť 
Symfonický orchester hlavnéh.o . mesta 
Prahy FOK. Pod veden!m ). B~loblávka 
prednesie Ceremugovu Sl·ávnostnú predo
hru, Koncert pre violončelo č. l B. Mar
tlnil (sól istka Angelica Mayová ) a Mah
lerovu Pieseň o zemi, druhý koncert za
znie pod taktovkou Andrzeja Markowské
ho a obsiahne diela K. Szymanowského 
(Stabat mater l. T. Bayrda a B. Bartóka. 
Festivalovému pred vedeniu Janáčkovej 
Veci Makropulos domácim súborom bude 
Iste dominovať kreácia hosťujúcej Na· 
dUdy Kniplovej. Státna filharmónia Brno 
pod vedenim F. )Ilka predved ie litvánove 
Hry, Musorgského Piesne a tance smrti, 
sekvenciu z Verdiho Falstaffa (sólistom 
má byť a merick ý barytonista Henry Rul
fin) a Prokofievovu V. symfóniu, pod 
taktovkou Vladimlra Malinina zaznie Sos
takovičova Vl. symfónia, Bartókova Rap
sódia pre husle a orchester (sólista Vlk
tor Barsov ), a už tradične Janáčkova 

v Brne · Kolokvium sa bude zaobe rať radom te· 
matlckých okruhov rozdelených do troch 
rokovacích dní: l. .,Co je h~dba" - re· 
fe r.áty popredných európs kyc h muziko· 
lógov prinesú definičné pokusy a výme
r y k lúčových problémov hudby ako pred
metu muzikologic kého bádaniu. ll . .,Pri· 
nosy prírodných a spoločenských vied" 
- kolokvium vyt vori platformu ·pre ná· 
zor ovú konfrontáciu pracovnikov z muzi
ko logických a iných vedeckých odborov. 
Cie ľom je z ís kať nové odpovede na otáz
ky: a ) povaha hudobných štruktúr ; b) 
konšt anty hudobného vývoja; c) hudba 
a ko spoločensky determinovaný a deter
minujúci činltel. V rámci spoločného za
sadania odznejú základ né referá ty, jed· 
nanle v sekciách umožni sústrediť prí
spevky z rozmanitých vedeckých dis· 
ciplin. III. .,Hudba a súčasná muzikoló· 
gia" - round table popredných referu
.júc!ch kolokvia a chairmanov sekcii bu· 
de smerovať k integrácii uktuálnych po· 
znatkov pr írodných a spoločenských vied 
do systému súčasnej muzikológie. Na zá· 
ve r ko lokvia bude generálna diskusia 
v pléne. (ler) 

Sinfonietta. Z ďalšieh interpretov pripo
mei'íme aspoň francúzskeho klaviris tu 
Oli viera Gordona (do recitálu zaradil 
skladby R. Schumanna, C. Debussyho a S. 
Prokofieva ), HelsiJISký komorný orches· 
ter, sovietsky komorný zbor Ave Sol, dy
chové kvinteto Ars nova z USA a Schu
bertovo trlo z NDR. Drama turgickým obo
haten!m by sa ma lo sta ť predvedenie 
opery predčasne zomre lého brnenského 
skla dateru Josefa Berga Johannes doktor 
Faust i javiskové s tvárnenie Orffovej Car· 
mlny burany. Baletný s úbor Státneho di
vadla v Brne pris pe je inscenáciou Ikara 
Sergeja Slonimského a starším c elove
černým programom zloženým z diel B. 
Martinu (Sach královi) , l . Stravinského 
(Vták Ohnivák) a M. Ravela (Bolero). 
V programe Svetlo a hud ba sa predstav! 
brnenská skupina Via lucis . K interpre
tačným vrcholom festivalu sa Iste pr i· 
rad! koncert Praiského filharmonického 
zboru, ktorý bude vies ť Lubomlr Mátl. 
Sled 24 festivalových koncer tov, oper -

Malé jubileum 
symfonického orchestra· 
v Prievidzi 

trebá m a adekvátna schopnostiam amatérskych hráčov , ktor í 
sa regrutujú z rozličných zamestnaní: banici, úradníc i, učitelia 
ĽSU , dôchodcovia a i. Dirigen t a umelecký vedúc i orchestra 
). Figura systematicky zvyš uje kvalitu súboru z!skavanim no· 
vých hráčov a vo!bou vhodného repertoáru. Kedže doterajšie 
vystupovanie orch·estra sa obmedzilo iba na pr!Ježitostné, väč · 
šin_ou oslavné akcliÍ (okrem Pr ievidze aj v Trna ve, Sumperku 
a B. Bystric!), repertoár pozostával z kratš!ch skladieb našet 
i cudzej hudobne j tvorby. Na svo jom jubilejnom celovečernom 
koncerte predstavil sa orchester skla dbami B. Smetanu, A. Dvo· 
i'ákíl , O. Nedba lu, J. Seidla, S. Rachmaninova, J. Brahmsu, 
l. Dunajevs kého a l. Koncertný večer bol rozdelený na dve čas · . 
ti. v pr vej odzneli skladby orchestrálne, druhá čas ť bola spes
t t•ép·~ 1/.{)toYýmJ .s peYil;J. l s oŕche.$tllom a -ženským ·zborom pri 

je radostným javom, že hudobná kultúra preniká v súčas
nost! i do okresných centier, kde sme doteraz zaznamenával! 
iba skromnejšie h\l.dobné p~:odukeie (prevažne. populárny žá· 
ner, . olrčllsné vyst\i:pe,_n ta vokt'í1.l)'yqh te.He$, .spbl'adiclty l<omôri;té 

'Q~ IHi!.fL . . · . fltOdttlt,Cle J.. .,' ., .. ~, .. · . ~. _ . . 
Intenz!vny rast otiyvoterstvu v Pl'levldzi (v súčasnosti vyše 

40 tisic ) d áva podnet k tomu, a by sa pri orgahlzovan! súčas· 
n ého ku ltúrno-výchovného procesu zintenzívnila l zložka kul
túrno-hudobná, zameraná na umelecké hodnoty vážnej hud by 
s vyšš!Íni estetickými nár okmi. Túto skutočnosť si uvedomili 
nadšenci pre väžnu hudbu už dávne jš ie, no podmienky ma li · 
len vokálne súbory - detský zbor Pr leboj a miešaný zbor 
Rozkvet, ktoré majú Z!l sebou úspe!.né súťažné, festivalové ; 
i m·imookresné vystúpeniu a viacročnú trad!ciu. -·- ....,.. 

6ticbé5ťél· sa ·za 5 roko:v ·nielen :že ľ'ozrástol počtom hfál!óv;:· . 
ale dosiahol zvukovú vyrovnanosť , zje·mnila sa dychová zložka, 
posilnila sa farebnosť orchestra vycibren!m sláčikov. Dirigent 
Figura, jeho muzika ntské za nietenie, prirodzene podporuje nad
šen ie hráčov pre seriózny hudobný prejav. Táto skutočnos( 
je predpokladom, že orchester bude v s lubne začatej ceste 
pokr'á'Čovat "Ti:il'dibľé i'11'ilky amat érskej Interpre tácie - h1to· 
nučné nepresnosti (najmä v dychove j zložke l. ·úzku dynamieká 
škála_::a: ·pdp:: ktoť,é sa '·prl náročnej-~Qm. ~l<POOQli.AnL niektorých 
nást rojových skupin vyskytnú, možno v tomto vývojovom štá· 
dlu tolerovať, pretože dobrá prác.a dáva záruku , že sa zlikVi· 
du jú. Mikrofón pri 'speváckych sólach so sprievodom orchestra 
vša k ne má svo je opodstatnenie . Speváci sa prezentovali dob· 
rým! hlasovými fondmi, sólistami konce1·tu bol! Zuzana Zlato· 
šová, Ing. Stanis lav Skoda a Ervin Rlch tá rik , na kla víri hrala 
Eva Hajnovlčová. 

Pred pia timi rokmi sa meclzl zá ujemcami o vážnu hudbu vy
norila myš lienku za loži ť symfonický orchester . Zásluhou Domu 
kultúry ROH v Prievidzi, ale najmä jeho pracovn!ka Jozefa 
Figuru, sa podarilo zlskať pre jeho vznik nadiencov-hudobnl· 
kov. Dnes má symfonický orchester pri novootvorenom Kul· 
túrnom a spoločenskom stredisku Gustáva Svéniho 40 členov 
a dňa 24. aprlla sa predstavil na celovečernom jubilejnom 
koncerte ako teleso s oprávnenou existenciou. Koncert sa 
usporiadal pri prlle!itosti 5. výročia založenia orchestra a na 
počesť 60. výročia KSC. 

Dramaturgia orchestra je zatia ľ pris pôsobená miestnym po-

Doterajšej činnosti orchestra treba vysloviť uznanie a zaže· 
lat mu pr! ,Jeho ma lom jubile u ďa l šie umelecké úspechy. Or· 
chester si zaslúž i za svoje doterajš ie snaženie, a by mal čo naj
väč!:! počet pr iaznivcov a poslucháčov. 

E. LIEBENBERGER 

PiesňOvý Večer 

Vedúci oddelenia OV 
KSS Ivan Lltvaj navitívil 
dňa 3. mája slávnostný' 
koncert symfonického or
chestra bratislavského 
konzervatória v Koncert
nej sieni ·Slovenskej fil. 
harmónie. Pod vedenlm 

Vladlmlra· Dan~ka podal 
orchester jeden zo svo
jich najlepilch výkonov. 
Na programe bola Glln
kova predohra k opere 
Ruslan a Ľudmila, Dupák 
z opery Juro Jánoilk od 
nár. umelca Jána Cikke
ra, Klavlrny koncert 
d mol K. Z. 466 W. A. 
Mozarta - sólistka Zuza
na Paulechová (na sn fm· 
ke l a Cajkovského Variá· 
cie na rokokovú tému pre 
violončelo a orchester, 
op. 33 - sólista Eugen 
Prochác (na snlmke). 
Pritomné obecenstvo vy· 
soko ohodnotilo úroveň 
koncertu a ocenilo zámer 
!!koly predstaviť sólistov 
a orchester v rámci akcii 
k 80. vfročiu KSC. S vý
berom z tohto programu 
a oboma sólistami vyst6· 
pil orchester dňa 11. má· 
ja aj v rámci cyRlu Cs. 
rozhlasu Stúdlo mladých. 

- r -

Ambicióznou reprezentantkou 
pomerne silne zastúpenej gene
rácie mladých voká lnych umel
cov je aj sopranistka Alžbeta 
Bukoveczká, odchovankyňa bra· 
tisla vského ko.nzervatória a 
VSMU. Táto umelkyJ'ía, ktore j 
doménou je komorn ý piesňový 
žáner , sa predstavila 21. apr!la 
t. r . v rámci celovečernéhp p1es
t1ového recitá lu (usporiada nom 
MDKO v Bra tislave) v Zrkadlo· 
vej s-fenl ODPMKG v Bratis lave, 
v partnerskej spolupráci s kla· 
viristkou Zlaticou Poulovou. 
Dramaturgicky príť ažlivý a in
terpretačne náročný koncer tný 
.program pozostáva L z vokál · 
nych diel popred·ných ma jstrov 
piesi\ového žánru - Huga Wol· 
fa, Roberta Schumanna, Petra 
Ebena, Bohuslava Martlnil, Bélu 
Bartóka a nár. umelca Eugena 
Suchoňa. Prednes úvodných 
piesn! majstra umelej plesne 
H. Wolfa kladie na spevá ka 
značné Interpretačné nároky. 
Stvárnenie týchto skvostov sve
tovej romant ickej piesňovej ll· 
teratúry v podan! A. Bukovecz
kej nieslo znaky kultivovaného, 
a le pritom prepracovaného In· 
terpretačného prístupu, sprevá
dzaného mu;z:Lkálnym c!ten!m so 
zmyslom pre nuansovanie ná· 
lad a obsahu jednotlivých ples
nl. Aj v dalš!ch ukážkach ne
skorých pies11ových opusov R. 
Schumanna - Tri pozdné pies
ne - Bukoveczká volila pôso
bivé a diferencovan é výra zové 
prostriedky od lyr ickej nostal
gie až po romantický vzlet s 
dramatickým nábojom. ·Jej tma 
vo sfarbený soprán, dobre zne
júci predovšetkým v stredných 

polohách, sa plne uplatnil v In· 
te rpretácli cyklu 5 piesni Malé 
smutky P. Ebena na slová Z. 
Renčovej. Interpretácia cyklu v 
podan! A. Bukoveczkej zaujala 
predovšetkým cit livým volenrm 
dynamických i výrazových pro
S'trledkov, ako a j osobnostným 
vkladom pri dotváran! atmo· 
sféry jednotlivých piesn!. 

Druhú polovicu ples!'\ového 
večera otvorlla A. Bukoveczká 
Interpretác iou dvoch piesť\O· 
vých cyklov B, MartinO : Novf 
špal!ček a Písničky na jednu 
s tránku. Svet di'obných plesť\o· 
vých min1att1r na texty fudo· 
ve j poézie intepretovala spe· 
váčka pre svedčivo, s emocio· 
ná lnym zaangažovan!m, a le aj 
prirodzenou prostotou výrazu. 
Kultivovaným prednesom so 
zmys lom pre plasticitu stvárne· 
nia sa Bukoveczká prezentova· 
la v Dedinských scénach B. 
Ba rtóka. Náročné spracovanie 
slovenských ľudových piesni B. 
Bartóka našlo v Bukoveczkej 
precíznu a senzit!vnu interpret· 
ku. Prednes Bartókových Dedin· 
ských scén spolu s interpretá· 
clou záverečného 4- častového 
p lesl'\ového cyklu Nox et soli· 
tudo od nár . umelca E. Sucho
I'ía patr!ll k vrcholom vokálne· 
ho r !I,Cltálu. In ter pretka budo· 
va la y SuchOJ1ovom cykle pO· 
soblvo vygradované d ynamlck6 
p lochy so zmyslom pre expre
sivitu výrazu. ]e j rovnocennou 
partnerkou bola pohotová kla· 
vlr ist ka Z. Poulová, ktorá citU· 
vo dotvára la komorn ý prejav 
speváčky na recenzovanom ve· 
če re piesni. 

NORA KYSELOVA 



GRAM O RECENZIE 
LUDWIG VAN BEETHOVEN: 

Symfónia č. 5, c mol, op. 67 
SLOVENSKA FILHARMONIA, di

riguje LADISLAV SLOVAK 
OPUS Stereo 9110 084!1 

Každé opätovné vydanie zvu· 
kového zápis u s kladby, ktor ú 
zvykneme zaraďova t do kate
górie slávnych, všeobecnej po
pularlte sa tešiacich diel, nesie 
so sebou okrem oprávneného 
predpokladu zvýšeného záu1jmu 
na platt!ovom trhu aj určité ri
ziko. Každá nová realizácia sa 
nevyhnutne a logicky stáva ob
jekto.m porovnávania. Podobne 
je to i v prlpade Beethovel)ovej 
Symfónie č. 5, c mol, op. 67,· 
ktorú poznáme v na hrávkach 
dobrých, menej dobrých , prob: 
tematickýc h i .vynika júc!ch, nie
ktoré realizácie sú dokonca 
svojou výnimočnosťou ojed ine
lé. 

Nahrávku s pomlnanej symfó· 
nie s orchestrom Slovenskej fit:; 
harmónie a d irigentom nár. um. 
Ladislavom Slovákom .. ktorá vy
šla vo vyda vatelstve OPUS, mož
no zarad iť medzi Cts pešné a vy · 
darené tvorivé počiny po kaž· 
dej stránke. Umelecká realizá
cia diela s vojou kvalitou opiH 
potvrdzuje s ilu osobnosti diri· 
genta. Perfek tný výkon orches
tra nesie peča ť nie le n jeho Istej 
ruky, a le predovše tkým spon
tánnej muzika llty. Podar ilo sa 
mu vystavať dielo do jednolia· 
teho monumentu bez zbytočné· 
ho patetizovanla, rozjatrova nla 
duše či bolestlnstva, do monu
mentu so všetkými atribútmi 
ve!kého zápasu človeka s osu· 
dovosťou. jeho p011at1e je pre
svedčivé, vo výraze strhujúce a 
pravdivé. 

Ak pred nami vystupu je v čis· 
tej zvukovej podobe jednoliaty, 
plasticky tvarovaný monolit, ne· 
znamená to, že by detally boli 
niečlm dr uhoradým. Sila účinku 
je práve v ha rmonickom spo· 
jen! oboch atribútov - ce lkt• 
i detailu. Preclzne vypracované 
jednotlivé úseky, dynamické 
plynutie kontrastov, sugest!vne 
gradácie, citlivosť v tvarovan! 
každého tónu, zvuková čistota , 
zmysel pre jemnosť tiei\ovanla, 
citlivost v rytmickom členen i 
- to všetko sú znaky charakte
rizu júce výsledný produkt. 

Na celkovom vyznenl a účin· 
nosti diela má r ozhodujúc i po· 
diel i svedomitá práca orches
tra Slovenskej filharmónie, je ho 
velká techn ická vyspelosť. Vy
soká umelecká discipl!na a mu· 
zikálnosť vniesli do d iela č istú 
zvukovú krásu a korunovan V9· 
sledný dojem h lbokým a účin · 
ným zážitkom. · · 

ARCANGELO CORELLI: La Folia 
GIUSEPPE TA.RTINI: Sonáta 

g mol "Diablov trilok" 
FRANZ SCHUBERT: Duo s onti 

ta A dur, op. 162 
ANDREA SESTAKOVA - husle, 

RUDOLF MACUDZINSK. 
klavlr 

OPUS Stereo 9111 0629 
Profilová plati1a huslistky 

Andrey Sestákovej približuje 
mladú ume lkyi' u z viacer9ch 
strán: potvrdzu je jej vysokú 
technickú · vyspelosť, dokumen
tuje jej muzika litu a dokazuje 
jej jemný cit a zmysel pre š t91. 
Ak dve z interpretova ných skla
dieb predstavu jú osvedčené a 
známe člsl a husrového reper-

. toáru z literatúry talianskeho 
baroka - Tartiniho Dia blov tri · 
lok a Corelli ho La Foliu -
tak tretia reprezentuje hlboko 
emocionálny svet na jrýdze jš ie· 
ho romantizmu - Schubert: 
Dud sonäta A dur. 

Každá zo skladieb nastofuje 
pred interpreta určité technic · 
ké problé my. Ich bezchybné 
zvládnut ie potvrdzuje značné 
odborné kvality interpretky, sú 
výsledkom vynikajúcej školy. 
jej citlivá muzlkálnost sa tu 
zasa plne realizuje v celkovom 
i deta ilnom tvarovanl diela, lf 
presvedčivom ume leckom pretl
močenl. je j mä kký a čistý tón 
charakterizuje is tota , fahkost a 
jemnosť predvedenia. Ušlachtl
lý výraz dala naj mä kantabll
ným úsekom, predovšetkým vo 
vrúcnom, romanticky vzletnom 
Schubertovi. Rovna k9 presved
čivo sa však zmocnila aj svie· 
žich miest, kde sa jej podar ilo 
vyst ihnúť prvky hra vosti a ži
vosti so samozrejmou plynu los
ťou. 

Na celkovom vyznenl skla
dieb má svoj nesporný podiel 
vzácne citlivý perfektný kla · 
virny sprievod R udolr'á Macu
dzinského. 

ZDENKA BERNATOVA 

Tohto · roku sa dosta lo ná· M d • - d - • 
rodnému umelcovi Eugenovi Su· e Zlll8ľ0 ne uznanie 
choňovi ve[kého medzinárodné
ho uznania. Univerzita vo Vled-

nľ mu udelila v odbore hudby Eugenovi· Suchon.., ovi· Herderovu cenu. Plné znenie 
diplomu Ceny Gottfrieda von 
Herdera uvá dzame v preklade: 

Univerzitu vo V iedni prepožičiava na základe uzneseniu Kura· 
tória Cen u Gottfrieda von H e r der a, ktorá bola daná k dispo· 
zíc ii základňou F. V . S. v Hamburgu za záslužné účinkovanie 
v· duchu mierového porozumenia medzi národmi 

na rok 1981 
pánu profesorovi 
Eugenovi Su cho T~ovi 
Bratislava 
Laureát prekročil už v dobe svojej pol!iutočne; tvorive; periódy 

hranice dur-mo/ove j t onallly, pritom ale modálne melodické zvra · 
ty založené na slovenske; ľudoveJ piesni v tejto kompoz il!ne; 
etape roz~lri/ k polymodalite a k dvanásťtónove; sústave bez toho, 
že by sa bol viazal na seriálne vtizby u tak sa v jeho hudobnej 
reči pretavujú folk/oristické prvky s na}modernejšimi dvunásttón.o · 
vými technikami vo velmi osobite vydarenej výrazove; forme . 
Veľký význam má u; jeho pedagogická činnosť, ktorá su odrazila 

aj v literárneJ činnosti. 
Tento diplom bol vystavený v dei1 slávnostného odovzdaniu 

ceny. 
,Viede1l, 13. mája 1981 
Univ. prof . . dr. W. Platzummer, 

rektor U niverzity 

Národný ume lec Eugen Su· 
ChO!) prevzal osobne túto Ce· 
nu vo Viedni di\a 13. mája i.981 
vo Veľkej sále rakús ke j Aku· 
démie vied a umen i na s láv· 
nosti odovzdávania cien za pr í· 
tomnosti rakúskeho spolkového 
prezidenta clr. Rudolfa Kirsch · 

.. lägra. V rámci te jto veľko lepej 
slávnosti po tzv. Laudatio pred· 
nieslo Slovenské kvarteto 4 čas-

. ti zo Siestich skladieb pre si A· 

Profily 
l 4 

Končí svoju š tvrtú sezónu v 
Opere Slovenského národného 
divad la. V súbore sl ziska! dob· 
ré pqstave nie, má prevažne ver
mi kladné kritiky a čo je na j· 
dôležitejšie - má už početné 
obecenstvo , ktoré sa naučil a 
chodi ť na ·jeho predstavenia. Na 
Ger.monta, Enrica, najmä však 
na Rigoletta a Nabucca. Sebas· 
tian v skromne reprlzova nej Nl
žlne·, Telramund v Lohengrino.· . 
vi, Schaunard v Bohéme (v Ko· 
šiciach Spieva l· veľký part Ma r· 
cela, bol "veselý , trpk9, nežne 
za lúbený i exa ltovane rozhorče
ný, mladistvý i skúsený 
ozajstná mUJ;gerovská posta· 

{nečitateľný podpis J 
pr edseda Kuratória 

člky a ziskalo sympatie počet· 

nýc h hostí. 
Dr'\u 12. máju bo lo vo Viedn i 

v s ále Rakúskej hudobne j s po· 
lačnosti stretnu tie s Euge nom 
Sucho!lom, kde po úvodn ých 
s lovách skladateľa odznel i 
skl udby z cykl u Kaleidoskop 
pre kl uvlr v podani zas!. ume l
kyne Kláry Ha vlí kove j n 4. čas 
tt zo Siestich skladieb pre stú · 
čiky v podaní Slovenského kvur · 
teta ( A. Móži. A. Nemec, M. 

Pavol Mauréry 
vu"], Hrh'i v novej scénicjtej 
verzii Krútňavy, epizóda v Cik· 
kerovom rozsudku a Lesca ut 
v čerstvej insce nácii Masseneto· 
vej Manon - to sú kreácie, kUl· 
rými sa Pavol Mauréry etablo· 
vaí medzi vedúce osobnosti pl' 
vej slovens kej ,opernej scény. 

Pre debut v SND· (v roku 
1973) s i pripravil pre hosťova
nie má lo vďačnú úlohu - Bi· 
zetovho Escamilla. Predsta vil sa 
v dobrom sve tle, Escamilla 
predtým a ni potom už nespie· 
val. Za prav9 Ma uréryho debut 
možno označiť vystúpenie o rok 
neskôr, kedy v sprievode svo j· 
ho košického š éfa, d irigenta a 
pr iaznivca, zaslúžilé ho ume lca 
Ladi,slava Holoubka predviedol 
svojho Rigolett a. " Tento Rigo
letto by čestne obstá l na hoc i
ktor ej českos lovenskej i za hra
ničnej scéne. . . Spevácky pre· 
jav Mauréryho sa vyznačuje bo
hatou dynamickou škálou - od 
pôsobivých piá n I}O mohutn é 
dramatické forte - pridŕžajúc 
sa verne nie len predpisov Ver· 
diho partitúry, a le a j viac než 
storočnej interpretačnej trad! · 
cie ta lia ns kych barytonistov .. . 
je ho spev nie je iba odspieva
ný v ta liančine, a le a j pôsobi 
taliansky, má pre Talianov pri
značné frázovanie a kantil énu , 
ktorá sa nestráca ani vtedy, keď 
s pevák hlasom hrá . . . Z Ma u· 
réryho vyrástol za krátky čus 
výborný pre ds taviter ta lian-
s kych ba rytónových postáv 
(najmä Verdiho l . . . Nemusi 
prehrávať zúrivú pomstyc hti· 
vost, žial , strach, či domne lý 
triumf svojho šaša, lebo t o, čo 
jemne naznači mimikou, dopo
vie jeho hlas , schopný veľkej 
psycholog ic ke j diferenc iácie ... " 

Ma uréryho cesta na operné 
javisko je vôbec nie typická, 
každodenná. Na scénu Opery 
Státneho divadla v Košiciach 
sa dostal už v zrelom veku, pre· 
kročiac trids iatku. Na začiat
ku cesty bola priprava na "ob· 

članske" povolanie, · nes.kôr an· 
gažmán v Slovenskofl! ľľlha rmo
nickom zbore, pre ktoré s i pr i· 
niesol :v ýrazný hlasový fon d a 
na dšenie pre spev. tJa"lš ie za · 
stávky: č l enstvo vo Voj enskom 
umeleckom súbore i v s pe vo
hernom .e nsembli Nove j scény 
v BratlsJave. Mauréry tu získa 
va l cenn(t prax, š túdiom popri 
zamestnaní na Vysokej škole 
múzických umen í legal izoval si 
právo byť na speváckej dráhe 
profesionálom. VŠMU absolvo· 
val plesi\ovým koncertom a po
s tavou krá la v Gluckove j lfi
gén ii v Au lide. 

Význa mn ú zmenu v Ma uréry· 
ho umeleckom živote znamemt · 
jú Košice. Pred vstupom n a 
dosky Státneho divadla z menil 
o rientáciu, abso lvova l nové vo· 
kálne š kolenie, ktor é mu dalo 
spofa hlivú techni ku - pomoc 
pr i neskoršej ná ročne j pruxi re· 
prod ukovať hlasov(! energiu, 
neustále obnovova ť s ilu a m la · 
dosť hlasu, priprav ila ho na 
zv ládnut ie na jrozmanitejšfch a 
najnáročnejšlch úloh, na vyrov· 
návunie sa s. rôznymi štýlový· 
mi požiadavkami - a v prvom 
rade na nastáva júce úspechy v 
talianskom barytónovom reper· 
toári. Mauréry sa sta l čoskoro 
oporou košického súboru a ve
denie Státneho divad la sa mu 
odvďačilo dôve rou, dobrými 
podmie nka mi pre prácu a naj
mä ra dom ve fk ýc h úloh. Bol 
Lescautom v Massenetovej o pe
r e, pre inscenáciu Borodinovho 
Kniežaťa Igora naštudoval t itul 
nú postavu a úlohu Galického, 
ktor éhó kritika hodnot ila veľmi 
pozitfv.ne, predpovedajúc spevá · 
kovi veľkú budúcnosť, c hváliac 
kva lity jeho h lusu i d ramatický 
nerv, sústredený predovšetkým 
v hudobnom prejave . V Koš i· 
ciach Mauréry naštudova l Ger
monta, najprv v s lovenčine , ne
skôr mu umožnili p redviesť po· 
stavu v origináll (" ... spieva 
nim v origináli Ma uréryho vo· 

Snimka: l. Grossmann 

Telecký, f. Podhoránsky]. Obe 
skladby zoža li obrovský úspech 
pred vy braným o becenstvom s 
menum l ako Robert Sc holum, 
jenl:í Takács, Alfred Uhl, Hurald 
Goer tzl ä ďulší. 

Po národnom umelcovi jáno
vi Clkkerovi, ktorý dostal Cenu 
Go tt frieclu von Herdera v . ro
ku 1966, je národný umelec Eu
gen Suc hoii druhým naš im sk la 
clatelo m, ktorému sa dos tá va 
tejto pocty. (R l 

kálny výkon, pozoruhodný už 
na premiére , st(Jpol. Pripisovať 
kva litatfvny skok iba talian či 
ne bolo by, sa mozrejme, naiv· 
n é, na jväčšiu zásluhu na úspeš· 
nom zvládnuti pal'tu ma jú umel· 
cove hlasovo-tec hnické pokro· 
ky, ktoré sú známkou dobre j 
s pe váckej š ko ly. Mauréryho ba· 
rytón má dnes rozsa h od t ma 
výc h basbarytónových polôh po 
kovové vysoké tóny, má nos· 
n osť u vib ráciu , ktorá nahrádza 
s ilové spievanie .. . ") . úspešný 
bol Popolani v Offen bachovej 
Siestej žene Mod rofúza, úloho u 
Krála v Orffovej Múdrej žene 
Mauréry dokázal bezpečnú o· 
rientáciu aj v modernej parti · 
túre a značné t vorivé herecké 
schopnosti. Bol Moza rtovým i 
Rossin iho Figarom, titu lným h r· 
d inom Verdiho Simona Bocca· 
negru, Rtlngonim v Borisovi Go· 
dunovovi (" .. . na malom pr ies· 
tore ra finovuný mi s peváckymi 
prost r ied kami dokázal vybudo· 
vuť viacvrstevný charakter"). 
Gérard om v Gtor danovom Ch e· 
nl~rov i , za verk 9 vý kon ozna " 
č iia k r iti ka jeho ·U horčíku v 
Clkkerovom jurovi )á noš lkovi. 

Do Bratislavy PI'išiel Ma uréry 
ako zrelý spevá k, vybavený re · 
per toárom, javiskovou skúse· 
nosfou a spoľahlivým, farebne 
bohatým o pevným hlasom, kto· 
rý bez ujmy na kvalite unesie 
záťaž prevádzky v nujnáročnej· 

~ic h úlohách ·- počas dvo jse
zónne ho a ngažmán v Nemecke j 
ci emokrutickej republike mzs i· 
ri l s i repertoár, overil s i 
scho pnost vn iknúť do speváckej 
nemčiny. Okrem jav.i ska SND 
dáva mu možnos ť a j konce rtné 
pódium, te le vlznu obrozovka , 
menej ľOZh las tl za tiaľ čak á JH! 

prezentova nie sa na gramofó· 
novej platni , d nes pre každé ho 
inte r·preta zvlášť dôležitej (po
čúvame Mauréryho Enrica v 
due te s Petrom Dvorským v Do
nizettiho Lucii z Lammermoo· 
ru - a vynára sa predstava 
atraktfvne j nahrávky duet z ver· 
diovs kej a p redverdiovske j 
opernej literatúry, lebo Mauré· 
ry je aj výbomým ensemblovým 
spevá kom ). u meleckú ces tu 
Pa vla Mauréryho dokumentujú 
Hj úspešné vystúpenia na ostat
nych československýc h scé· 
nach, prfležlt ost i, kto ré dosta l 
v zahranič!. Na jbližšou úlohou 
tohto pravého profesionála v 
našom opernom živo te bude po
stava mark lza Posu v pripra· 
vovanej inscenácii Verdiho ope· 
ry Don Car los. 

ZUZANA MARCZELLOVA 

O speve 
a okolo neho 

[ Dokončen ie z l. str. ) 
veclaf jed noznačn e a tvrdo hlavo 
nrnn<rmená nič ' iné, ako skostna· 
tinf nu jednom hod e. Myslím si, že 
i ntP.ľ p r·e t učný prod uk t by mal by( 
zla tou st red nou cestou v obrovskej 
s pl eti názo rov , n ikdy vsak nie ná · 
silný a egois tický. Pod ľa m1'ía má 
vrnviet' aj súčasném u človeku "do 
duše". No n, snmozre jme , veda· 
mosti t rebu čerpuť z rýdz ich pra· 
ml~ f• ov. Pro fesor Albrecht je jed · 
ným z nich. · 
častu diskutovanou otázkou je 

miera a k tualizácie tvorby minulých 
storočl . . . Co je pr ipustné me· 
niť a čo re!pektovať z hladiska 
súčasného poslucháča 7 

·- Práve nnse storočie ukazuje , 
že zdanlivo možno meniť úplne 
vsetko. Spracúvať Beethovenove té· 
m y v rockovom š tý le tl lebo insee
nova f l{ igo letta na perifér ii. To je 
vec núzoru a c ften ia. Nie je však 
možné na tieto večné témy a die· 
la zabúdu( a nepok úšať sa ich in
te rpretovať v pôvodnom tvare. Ai 
to je vec názoru fi citu. Mysl!m 
s i, ze človek 20. sto ročia si žiada 
i poznávanie prostredn!c tvom sú· 
časných prost r iedkov , inokedy t úži 
st retnúť su s .. pôvodným" tvarom. 
V každo m pripude potreba pozna · 
niu ( túžba po s poznávani ] exis tu
je . 

Co tr \:l bU respektova ť? Vše tko to. 
čo autor určitého obdobia na pa
pier zaf lxova l. To je rea lita , kto· 
rej je pot t·ebn é sa pridŕžať pri se
rióznej interpretácii. Ale ťah, vy· 
tvorenie atmosféry, nálada - to 
je ,vec názoru a cíteniu. 

Váš repertoár v diva dle a v Mu
sice aeterne je štý lovo diametrál
ne odlišný. Aké prlleiitosti vidíte 
pre scbo v takomto s pojení vokál
nej literatúry? 

- - Predovšetkým môžem prakt ic · 
ky plynule prechádzať celý m v ývo· 
jom opernej tvorby, to pok ladám 
za hlavné. Da lej je to pr l!eži tost 
učiť sa - pokiaľ je to možné -
formovať postoj, vyhraniť v sebe 
pocit potrebný pre in te rpretác iu 
die la toho č i on é ho obdobia. 

Od !'Oku 1978, odkedy pôs obfte 
v opere SND, vytvorili ste ~a scé" 
ne viacero postáv: v absolvent· 
skom ročnlku tu bol Colline v Puc· 
ciniho Bohéme, v tom istom ro· 
ku Ramfis vo Verdiho Aide, ne
skôr Gremin v Čajkovského Eu
genovi Oneginovi, Oleň v Suchoňo
vej Krútňave, Raymond v Donizet
itho Lucii z La mermooru, Lucifer 
v Dvofákovej opere Cert a KAča -
a popri tom i ďa lšie postavy men
š ieho charakteru. Ktoré boli pre 
vás významné a lebo osobne dôle· 
lité? 

-~ - K8ždá nová postava, s ktorqu 
sa pri naš tudovávaní st retávam, je 
p1·e mt!a zau jfmuvá. Prináša s ve· 
dectvo o do be, v ktorej bo la v y
t voren á . je a j v9zna mná, lebo do· 
kona le dotvá ra o braz tohto o bdo· 
bia. j(;: však aj osobne dôležitá , 
pretože obraz , ktorý si vytvá ram. 
mus! byť vo mne vermi presný. Na 
vyše - · každá postava je psycho· 
logickou štúdiou, ktorú je treba 
zasadiť clo rámu, oživiť podla obra· 
zu . okolitého sveta. 

Máte spevácke vzory . . . 
- Určite mám - a velmi pozor

ne su nimi zaoberám . .. 
. .. a túiby .. . 
- Aby som s áre dokázal plody 

s vojej p ráce u štúdio čo n a jrozum· 
ne js ie zúročiť ... · 

Ktore z vefkýc h postáv svojho 
odboru túiite v bllzkej či vzdia le
nejšej budúcnosti v opere stvár· 
niť? 

- Isteže vše tky. Ale musfm s a 
na ne poriadne pr iprav i ť , poriadne 
sn mt to "nadýc,hnuť" - · a prestať 
sa ich báť. 

Valie konkrétne plány? 
- Tých je veľa! - súkromných 

i pracovných. No nerád o nic h do · 
predu hovorfm. Mrzelo by ma , ke
by sa mi ich nepodarilo splniť . . . 

Pred nedávnom ste sa zúčastnili 

na zahraničnom zájazde opery SND 
do NSR, ale v zahran ičí s te účin

kovali aj s Musicou aeternou. Co 
p re vás znamenajú ta ké to príleii
tosti - iba vystúpenie pr ed iným 
publikom, a le bo a j inšpiráciu pre 
ďalšiu prácu? · 

- Súčasťou zahran ičnýc h zá jaz· 
dov je vždy l moment konfrontač
ný: predostrieť našu prácu v ine j 
krajine, iným ľuďom znamená po· 
rovnávať je j p r ijat ie u nás a p r i 
hosťovaní sledovať, aká je mie ra 
kriHc nosti, úrovet'i kultú ry, kul ti· 
vovanosti, a to nielen tamojšie ho 
národa, a le 1 nášho ... a te n náš? 
Obst o jl v každom porovna ni ·- a 
práve toto poznanie velmi inšp i
ruje. 

VIERA REZUCHOVA 



SLOVENSKÁ 
FILHARMÓNIA 

23. a 24. IV. 1981 

úspech interpretácie 
vokálno-symfonickej li· 
teratúry s velkým repro· 
dukčným aparátom náro
kuje si aj isté minimum 
skúšok. Ak sa ono nedo
drž!, výsledok býva ne· 
istý. Z tohto aspektu pri· 
stupujem k hodnoteniu 
monumentálnej Missae 
solemnis D dur, op. 123 
Ludwiga van Beethovena 
v podani rakúskeho diri
genta Kurta Wiissa, or
chestra Slovenskej filhar· 
m6nie, medzináródného 
sólistického kvarteta a 
Slovenského filharmonic
kého zboru. Každé dielo 
núka možnost viacerýc!l 
prlstupov. Wllssova kon
cepcia usilovala o vy
zdvihnutie slávnostnosti, 
citovej obsažnosti a na-
liehavosti, zvukovej pl-
nosti diela. Vytýčený ciel 
sa však nemusi rovnat 
dosiahnutému výsledku. 

vkladu. Sólistka op~ry 
SND Ida Kirilová výbor
ne uplatnila svoj mohut
ný fond, pružný a sýty 
alt schopný bohatého dy
namického tieJl.ovania i 
dosahovania sugestívnych 
dynamických vrcholov. Z 
importovaných hla~ov sa 
presvedčivejšie uviedol 
príjemný, skôr lyricky 
než hrdinsky znejúci te· 
nor Dénesa Gyulása, u· 
melea z MĽR - s výraz
ným tvorivým prístupom . 
a so širokou paletou vý· 
razových odtienkov. Plne 
uspokojil aj výkon sólis
tu opery SND Sergeja 
Kopčáka.. umelca aj na 
koncertnom pódiu istého, 
osvedčeného, basistu so 
vzácnym tlmbrom a in· 
tenzlvnou hudobnosťou. 

7. a 8. V. 1981 

Ak sa pozrieme ani nie Vystúpenia Slovenské· 
lupou, ale tou najprimi· ho komorného orchestra 
tlvnejšou optikou na piat· charakterizujú v súčas-
kový výkon účinkujúcich, nosti . dve úsilia: súbor si 
nájdeme tam tolko nedo, jednak hladá nový profil 
tlahnutostí v súhre, v in· interpretačného prejavu, 
tonačnej istote, v dyna- jednak sa snaž! nastoliť 
mickom vypracovan!, že odlišný typ dramaturgie 
z tej záplavy nedostatkov a priniesť domácemu obe-
takmer nemožno vyab- censtvu "neošúchaný" 
strahovať dirigentov zá· druh programu. Pri exis· 
mer. Počul som aj štvrt- tencii malého počtu vý-
kové predvedenie, ktoré chodiskových typov sú aj 
vyznelo o čosi presvedči- matematické možnosti 
vejšie. Ako by to tvorivé permutácii programov o-
napätie dirigenta a účin· hraničené, a tak sa vy-
kujúcich, ktoré ako-tak kryštalizovala nová po· 
udržiavalo istý štandard doba dramaturgie poctu-
a prinieslo čiastočný jat! SKO. Uvádza nové 
úspech, na druhom kon- skladby, ktorých vznik v 
certe totálne polavllo v tvorivých dielňach domá· 
sebauspokojenl, že to "vy- cich autorov podnietila 
šlo". Už ·dávno sme ne- existencia a vysoké in· 
počuli vo vypracovan! or- terpretačné parametre te-
chestra SF tolko nejas- lesa: stereotyp barokovej 
ných, nedotiahnutých sláčik.ovej koncertantnej 
kont úr, neoddlferencová· literatúry nahrádza anga-
vaných melódil, ,. nejed- · il!bvan!m rozličných sOUs
notných harm'Onif, . tolktľ ·' · t<lv~ ·pritom. ···sa však "'tíe- " 
vnútornej a vonkajšej ne· vzdáva vlastných sólls-
istot,Y. Obyčajne sa tie- tických amb!ci!. 
to nedostatky dostávajú SKO dosiahol vrcholnú 
na perifériu poslucháča- úrove11 doma, zvyšuje lat-
vej pozornosti, ak diri- ku nároč~ostl aj u dal-
gent dokáže udržať napä- šlch telies a svojou úrov· 
tie a zameriava sa na iíou - vďaka sústavnej, 
celok. Vo štvrtok bol k húževnatej práci - zasa~ 
tejto situácii aspo11 ná· huje i do relácii európ· 
beh, v piatok sa dirigen- skych, ba aj zámorských. 
tav tvorivý zretel však Ja. tu však nepokojné Jud-
totálne premrhal na ka· ské ego, ktoré sa neuspo-
peln!cke udržanie nesú· kojuje s dosiahnutými 
rodého, neistého repro· métami. Umeleckému ve-
dukčného aparátu. Ze vý- dúcemu zas!. umelcovi B. 
sledok neuspokojil, je lo· Warchalovi prestala na 
gické, a le súčasne aj pódiu vyhovovať aktívna 
smutné. hráčska spoluúčasť pri 

Sklamal aj Slovenský vytváran! typického pre· 
filharmonický zbor. Ne- javu SKO, zvukovo ra · 
pamätám sa, žeby sme ho zantného, iskr ivého, výra
počuli v poslednom .čase zovo naliehavého, opti· 
spievať tak neisto (vo fú· mistíckého, s vysokými 
gach a fugátach). Istá parametrami technického 
miera muzikality, ktorá zvládnutia. Chopil sa tak-
je prirodzenou danosťou tovky. Toto úsilie som v 
tohto telesa, sa prejavila recenzentských prlspev-
len v jednoduchších úse· koch podporoval - v o-
koch. Nebolo by spr avod· čakávani, že vyústi do 
livé zvaliť vinu na mia· novej kvality, že bude 
dého, šikovného a ambi· predstavovať v umelec-
clózneho zbormajstra kom vývoji telesa krok 
Pavla Buu, príčinu vid!· vpred. Po istom časovom 
me skôr v únave telesa odstupe, zvážiac umelec-
a v nedostatočnom sústre- kú úrove11 posledných 
den! dirigenta Wôssa. dvoch, ale i predchádza-

Slovenská filharmónia júcich koncertov mus!m 
má v poslednom- č6Se konštatovať, že pre teleso 
úspechy pri angažovanl by bolo overa výhodnej-
sólistov. Sťastnou r ukou šie vrátiť sa k pôvodné-
vyberá to najlepšie, čo mu warchalovskému pre-
poskytuje domáci arzenál javu, na ktorý sme zvyk-
mladých adeptov vokál· nut! a hrdí - a ktorý 
neho umenia. Nlzky ve- znie dnes - vďaka ll· 
kový priemer sólistického cenčným úspechom Opu-
kvarteta bol v obrátenom su a Supraphonu - už 
pomere k jeho tvorivým dáleko vo svete. 
schopnostiam. K najväč- Premiérovaná Suita 
šlm prlnosom uvedenia quasl una fantasia J?d 
Beethovenovho opusu Ivana Hruiovského usílu· 
patrili svieže neopotrebo· je, podobne a ko jeho Tri 
vané hlasy s pravým tvo- kánony pre husle a čem· 
rivým nadšenlm, intonač - bala, o syntézu moderny 
nou istotou a v ansám- s tendenciami retrovlny. 
bloch s prlkladnou vyvá- Využívanie pos tupov ty-
ženos ťou hlasov. pických pre romantizmus, 

Niekedy až priostro baroko a umné využitie 
svietivý soprán Heide aleatoriky , varnej dode· 
Christianovej z NSR upú- kafónie zabezpečuje to· 
tal najmä v . lyricko-me- mu to opusu automaticky 
ditatlvnych častiach vda· vysokú mieru komunika· 
ka speváčkinmu intenzív· tívnos ti. Z diela cít!t vy-
nemu emocionálnemu spelé kompozičné remes-

lo, čo Je u Hrušovského 
conditio sine qua non. 
Nie objavne, no šťastne 
je vybudovaná druhá 
r pizzicatová ostinátna) 
časť s črtami hudobného 
folklóru a v závere aj s 
vtipným zakomponova
ním malej aleatoriky. Z 
hladiska skladatelského 
prfstupu je syntézou neo
baroklzujúcich tendencii 
s novšlmi kompozičnými 
princípmi [variácie na 
sarabandu odcitované z 
Pestrého levočského · 
zbornlka) pozoruhodná 
tretia časť. Finále ( Pres
ta inquieto l vyťažuje 
techl,lické zázemie SKO, 
jeho schopnosti viesť po
lyfonickú faktúru l pokia! 
ju však v hustej a rýchlej 
sadzbe v·ôbec možno sle
dovať) a je vybudovan·é 
na dodekafonicky trakto· 
vanej téme. Tu Hrušov
ský dospel z hladiska 
kompozičného remesla a 
štýlu najďalej , no práve 
v t ejto časti najviac kon
štruoval, preto muzikant
sky presvedčuje najme
nej. 

Ostatný program vystú· 
penia SKO dal koncertné 
priležitostí viacerým do
mácim umelcom. Sólistka 
opery SND sopranistka 
Marta Nitranov li v . árii 
Armida abbandonata pr·e 
soprán a sláčikový or· 
chester od G. F. Händla 
opierala svoj. posto). k 
problematike štýlu o vy
užitie objemu a pozoru
hodného timbru svojho 
·hlasu a o nespornú mu
zikalitu. Nevyrovna la - sa 
však s požiadavkami te
rasovitej dynamiky a, 
žiar, aj v intonačnom pa
rametri nezvládla nároč
nú áriu bez zvyšku. 

Miloii Jurkovič dostal 
sólistlckú pr!ležitosť v 
Suite pre flautu a slá· 
i!iko.v:t orchester a _..ol· 
-od G: Ph. Telemanna. Tó
nová kvalita jeho flauty 
nebola vyrovnaná, pasáže 
nie vždy dostatočne zre
telné, tempová hladina 
narušovaná zbytočným 
chvatom. Uspokojoval 
skôr nadšeným muzikant
ským prístupom. 

Zo sólistov sa najviac 
darilo Vladimfrovi Ru
s6ovi v Koncerte pre or
gan a orchester Es dur 
od C. Ph. Bacha. Naj · 
vyššie stál nad technic
kou problematikou, hral 
vnútorne koncentrovane, 
tempovo vyrovnane, živo, 
technicky s.polahllvo a · 
vysoko presvedčivo. Naj
viac rešpektoval baroko· 
vý pojem úprimnej rados
ti z tvorenia hudby a do
kázal ho prenáša( v pl
nej miere aj na poslu
cháča. 

Vivaldiho Koncert pre 
' itvoro hu1U a sláčik11v:t 
orchester c mol op. 3 
(z cyklu L éstro armo
nico l v podan! B. War
chala, ). Kopelmana, M. 
Tedlu a P. Hamara uzat
váral vystúpenie SKO. Só
listické kvarteto i orches
ter SKO podali solldny 
výkon, no v kontexte vy
nikajúcich dávnejších 
produkcií SKO bol to iba 
výkon štandardný. 

Na záver niekoiko s lov 
k celkovému výkonu or· 
chestra. Už samotná spo
lupráca so sólistami núti 
t eleso k menšej zvuka· 
ve j priebojnosti, k väčšej 
vláčnosti a mäkkost i. To 
chápeme a rešpektujeme. 

. Ale že tieto kvality krá-
čajú paralelne aj so zní· 
ženou zretelnosťou a vy
pracovanosťou, to je pri· 
jatelné už menej . ZvykU 
sme sl u SKO na kvalitu 
blízku hranici dokonalo~ 
ti, preto ·právom ju oča
kávame od neho aj v bu
dúcnosti. Radšej menej 
sólistov, skôr viac rep
r íz, ale v každom prípa
de takú kvalitu, aká sa 
spája s pred~tavou B. 
Warchala s husl ami v ru
kách! y. ClžiK 

Vilma Lichnerová 
Dňa 2. apríla odznel v Divadelnom 

štúdiu VŠMU ašpirantský recitál mladej 
slovenskej klaviristky ( školite.ľ zas!. ume
léc prof. R. Macu.dzinski) Vilmy Lichne
rovej. 

Pri hodnoten! jej výkonu začnem klad· 
mi. Vyzdvihnúť žiada sa jej vyspelá tech
nika, schopnosť širokého spektra dyna
miky, výrazná muzikalita, dravý tem
perament. Pokračujem rezervami: ne
schopnosť udržať pevnejšiu l!niu, pamä-. 
ťové lapsusy, nedostatočná zretelnosť 

rytmickej kresby a nedôsledné sledova
nie notového zápisu. Tieto nedostatky 
napätie koncertného pódia stupi1uje. 

V každom z nás drieme štipka tvori
vého zanietenia. Je však otázne, či ho 
dokážeme na pódiu svojim poslucháčom 
dostatočne odovzdať. Niekto k tomu, aby 
dosiahol istotu, potrebuje vystupovať 

častejšie, niekto podstatne 111enej. Lich
nerová patr! k skupine prvej. Ovláda 
vera parametrov klaviristického remes
la - však si ho roky u dobrých peda
gógov (medziiným aj v ZSSR l pestovala 
a cibrila. Nedokázala však zatial tieto 
parametre stmeliť ucelene do syntetic
kého výkon~t. Myslim, že ked sa jej po· 
dar! tieto zá9rany zdola(, a predpoklady 
pri častejšom vystupovaní na to má -
bude dobrou klaviristko.u. 

V Debussyho suite Pour le piano do
kázala Lichnerová demonštrovať zo svoj
ho terajšieho arzenálu pomerne vera. Do
konca aj v dynamicko·tónovom tieňovaní 
- až na oktávovú tému opriadam'! gir· 
landami pasáži v prvej časti, ktorá bola 
málo plastická. I v celkovej výstavbe 
sa dostala - i ked nie bez rezerv -

v tejto skladbe pomerne najďalej. V Toc
cate mi chýbalo napätie v závere, ktorý 
vyznel prirozpačito. V Paríkových troch 
skladbách hodnotím vyššie druhú medlta• 
tlvne lyrickú, záverečné brilantné Alleg
ro utrpelo menšlmi výkyvmi tempa. V 
ZimmeJ"ovi (y. klavírna sonáta l chýbala 
jednotnejšia a pevnejšia llnia. Zladalo 
by sa prísnejšie rešpektovanie metra, 
udržanie architektoniky, k čomu by po
mohla voľba celkovo pomalšieho tempa. 

· Velmi pekný dojem zo začiatku Bart6· 
kovho Rumunského tanca oslabila Istá 
rozpačitosť v koncepcii, ktorá nezohfad
i'íovala pevnejšiu kontúru celku. 

Lisztovu Leggierezzu klaviristka zača

la v.eľmi pekne, poeticky. Azda troch.u 
pomalšie, ako je zvykom, ale presvedči-

. vo. Skoda, že Lichnerovej starý nedosta
tok - pamäťové lapsusy - sa tu tak 
výrazne dostal do popredia. Lisztove Blu
dičky odhalili ďalšiu stránku nemalých 
technických možností mladej klavirist· 
ky, no boli koncepčne nie vždy šťast

ne agogicky tvarované a navyše vera 
nôt "padlo" pod klavír. Skriabinove etu
dy dostali vzrušené romantické rúcho, 
zvukovú priebojnosť. Škoda však, že v 
druhej (di s mol l sa nestihla Lichnerová 
dostatočne uvolniť. Technická bravúra, 
nie však absolútna čistota skokov v 
Smetanovej veľkej Etude C dur a po
merne· minimálne menlivé tempo uzavre
li Lichnerovej produkciu. 

Napriek uvedeným výhradám badat vo 
vývoji tejto klaviristky tendenciu od bez· 
prostrednej dravosti k rozvážnej tvori· 
vej kultivovanosti. A to nie je málo! 
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St8nislav Zamborský 
Jednou z vynikajúcich prlležitostl dal· 

šieho sústredeného štúdia, ktoré" je urče
né najlepším absolventom vysokých ume
leckých škôl, ·je umelecká ašpirantúra. 
Hudobná fakulta Vysokej škol ý · inúzic- ' 
kých umeni v Bratislave koncipuje túto 
formu štúdia v zmysle komplexnej pri· 
pravy adeptov jednak pre koncertnú čin
nosť a jednak pre vlastnú pedagogickú 
činnosť na vysokej škole, a . to pod ve
denlm svojich na jlepšieh pedagógov. 

Snímka: V. Tupta 

Klavirista Stanislav Zamborský zavŕšil 
svoje ašpiŕantské štúdium na VSMU pod 
vedením doc. Evy Fischerovej závereč" 
ným ašpirantským koncertom 4. mája 
v koncertnej sieni Cs. rozhlasu. Pochopi
te rne, že v priebehu a špirantúry prav!· 
delne predstavoval verejnosti výsledky 
svojej práce. Predsa však konečným "úč 
tovaním" zostáva záverečný ašpirantský 
koncert, ktorý je nielen bodkou za ná
ročným štúdiom, · ale v istom zmysle aj 
začiatkom novej fázy v umeleckej dráhe 
interpreta. Preto mu právom prináleží 
zvýšená ·pozornosť. 

Za spoluúčinkovania Štátneho symfo· 
nlckého orchestra Gottwaldov, ktorý di· 
rigoval Peter Altrichter, sa Zamborský 
predstavil v dramaturgicky pozoruhodne 
koncipovanom programe. Vystaval ho z 
troch koncertantných die l Koncertu pre 
klavfr a orchester Es dur (KV 271) 
W. A. Mozarta, Koncertu i!. l pre klavlr 
a orchester Deľdur S. PJ"okofieva a Kon
certu pre klavír a orchester G dur M. Ra-

vela. Tento zaiste odvážny a nielen v 
našich pomeroch ojedinelý "projekt" 
vzbudil od začiatku obdiv. Podstatné však 
je, že aj celkové vyznenie koncertu po~· 
tvrdilo oprávnenosť vyššie evokovaného 
pocitu. Zamborský ukázal nielen čo chce, 
ale svojim výkonom presved čil, že vie, 
ako svoj koncept so zdarom realizovať. 

Nesporne šťastným dramaturgickým 
ťahom bol výber u nás pomerne málo 
hraného Mozartovho Klavírneho koncertu 
Es dur. Zamborský v tomto majstrov· 
skom diele 21-ročného Mozarta prezento· 
val nielen svoju brilantnú, pritom vy· 
váženú prstovú techniku a spoiahlivosf 
v náročných, virtuóznych pasážach naj· 
mä oboch krajných časti, ale rovnako 
presvedčil emoGionálnym ponorom do 
hudby strednej časti koncertu ( Andan· 
tina). ktorá je výrazovým centrom ce· . 
lej kompoz!cie. 

Obdivuhodná vitalita, svedčiaca o skve· 
lej dispozicii, jednotný "ťah", ideálne 
technické, ale i muzikantské zvládnutie 
partu - to sú v kocke znaky, ktorými 
sa vyznačoval výkon Zamborského v Pro· 
kofievovom prvom klavírnom koncerte. ·· 
Osobitnú poznámku si zaslúži skvelý 
kontakt sólistu s dirigentom P. Altrichte· 
rom, ktorý l n apriek istému handicapu 
(gottwaldovský orchester je doma zvyk
nutý na celkom inú akustiku) potvrdil 
i v Bratislav.e povesť, ktorá ho pred· 
chádzala (iba pre oživenie pamäti: 2. 
miesto z dirigentskej súťaže v Besanco· 
ne, asistentúra u V. Neumanna v Ces
ke j filharmónii) . Tých nemnoho nepres
nosti v orchestri [najmä v sekcii driev ) 
však v žiadnom prípade nemôže vrhnú! 
tieň na sympatický výsledok ozaj vyda· 
reného a v pravom zmysle s lova part· 
nerského snaženia zo strany dirigenta a 
jeho orchestra ( čo, pravda, plat! nielen 
v pr!pade Prokofieva ). 

Ravelovým klavírnym koncertom G dur 
z r. 1930 uzavrel Zamborský program 
svojho ašpirantského koncertu. Predvie· 
dol nám Ravela nielen so zmyslom pre 
štýlovú disclpllnu, tak potrebnú pre vy
váženie prvkov najrozmanitejšej prove· 
niencle, ktorými žije táto skladatelova 
partitúra (jazzové elementy, názvuky 
folklórnych intonácii, impresionistický 
esprit, neoklasické razenie atd.). ale sú· 
časne ponúkol Ravela a ktualizovaného, 
strhujúceho. A to rovnako v bravúrnych 
pasážach [najmä I. a III. časti) ako aj 
v nádherne j kantiléne stredného Adagio 
assa i. 

S. Zamborský sa prezentoval bez spo· 
ru zrelým výkonom, zaraďujúcim ho me· 
dzi tých, ktor! dnes vytvára jú profil slo
venskéhb klavírneho interpretačného 
umenia . Ver!m, že už neďaleká budúc· 
nosť ukáže, na a ké miesto v užšej "šplč· 
ke" môže a zaiste aj bude a špi~.:_ovať. 

RUDOLF BREJKA 



Zuzana Vojíľová 
Jiľího Pauera 

Z hladiska sóčasnej situácie 
sa Pauerova Zuzana Voj!f'ová 
zrodila v zlatom veku českej 
sadobej opery. Vznika la v ob
dob!, keď sa návštevn!cl zozna· 
movali so širokou paletou tvor
by našich skladateJov, s radom 
tvorivých osobnost1, ktorých 

. pr!stup k dramatickému náme
tu a osobitý hudobný štýl dali 
zvolenej látke konečný tvar pod 
spektrom rôznych žánrov. Pred 
obecenstvom českých operných 
divadiel defilovala v tom čase 
tvorba Z. VostMka, J. Burghau
sera, L Jlráska, J. Hanuša , J. F. 
Fischera, B. Vomáčku, K. Hor
kého, popri Martlnllovej Vese
lohre na most~ a I. Krejč!ho 
Pozdvižen! v Efesu, ktoré zis
kati mimoriadnu obrubu už svo
jim komickým charakterom. V 
sezóne, kedy bola po prvý raz 
uvedená Zuzana Voj!tová (v Ná
rodnom divadle 1958), zaznel 
na tom istom javisku Botkovcov 
Paleček a vo svetovej premiére 
Mli'andollna Martlnll. V t akej 
situácii nebolo Jahké z!skať 
obecenstvo na svoju stranu. 
Konkurentom bol sám sebe i 
sklactatel jii'f Pauer, ktorého 
prvotina - aktovka Zvanivý s li 
mejš l bola napisaná ako ab
solventská práca a predvedená 
r. 1958 ešte pred Zuzanou Vo
jii'ovou Operným štúdiom AMU 
na scéne Divad la Jlf' !ho Wol
kra] patr! k najpôvabnejš!m 
povojnovým operným novinkám. 
l tak si Pauerova opera na ná
met z českej histórie na pre
lome 16. a 17. storočia ziskala 
širokú obfubu a prešla radom 
feskoslovenských divadiel (ako 
prvý ju hned v roku 1959 pred
viedol súbor opery Slovens kého 
národného divadla v Bratisla
ve). 

Zuzana Voj!i'ová sa podsta tne 
l!ši od Zvanivého sllmejša, a 
to nielen žánrom. Jlf'! Pa-uer sl 
,ako podklad zvolll rovnomennú 
hru Jana Bora, ktorá cez voj 
nu slávlla v Národnom divadle 
velké úspechy a zohrala i svo· 
ju úlohu v poslh1ovani vlaste
neckého uveďo·men!a českého 
národa za nacistickej okupácie. 
N~met je divácky . pr!ťažlivý: 
pr!beh lásky prostého dievča
fa z rudu a šJachtického ve r
moža, ktorý viazaný dobovou 
spoločenskou konvenciou jej po· 
skytne všetko okrem manžel· 
stva. Do tejto bukolickej ro
mance vnáša drama tický kon
flikt stretnutie so zákonitou 
bezdetnou manželkou, ktorá sa 
pomstl únosom manželovho n e
manželského dieťaťa. Vok ju za 

to zatratí a dožíva v raji juho· 
českej prírody po Zuzaninom 
boku v kfu'de, ~torý kal! iba 
tieň straty dieťaťa. Po jeho od
chode začína sa tragédia: Zu· 
zana vyhnaná zo zámku konč! 
ako žobráčka a svojho s yna po
znáva vo chvlli smrti bez to· 
ho, aby mu ešte mohla I>ovedaf 
pravdu. -

Dramatik Pauer našiel v pri
behu komornú drámu lásky vo 
všetkých jej variantoch .- Iás· 
ky mileneckej, manžels kej, ma· 
terskej i lásky k vlast!. Takto 
oprostenú fa bulu zhudobnil ako 
Judovú historickú hru s pria · 
močiarosfou silno emocionálne 
za ložených charakterov, for!Jlou 
č!slovej opery s áriami, dueta
mi a recitatfvmi. V snahe o 
spevnosť vychádzajúcu z fudo
vých intonácii dosia hol Jlf! 
Pauer maximálnu pr!stupnosf 
svojej hudby. Melodické oblú· 
ky jeho ári! sú pr!jemné pre 
interpretov vychovaných na do· 
mácej romantickej tvorbe a rnh · 
ko zapamätatelné pre obecen
stvo. Všetky tieto dôvody vied 
li k tomu, že Zuzana Vojii'ová 
našla veľa ochotných interpre
tov i poslucháčov. 

. Zuzanu Vojíf'ovú, ktorú jif! 
Pauer - patriaci v hudobnej 
oblasti k našim n ajhranejš!m 
povojnovým d ivade lným auto· 
rom - v roku 1978 podrobil 
rev!zii, zaradilo do repertoáru 
Národné divadlo s výhladom 
na program slávnostných dn! 
svojho jubilea a Roku česke j 
hudby. 

K skúsenému autorovi sa v 
osobe hosťujúceho dirigenta 
~·rantiika Vajnara pripojil s kú
sený divadelný interpret, ktorý 
presne vie, kde vykl enúť melo
dický oblúk, kde podčiarknuť 
gradáciu v uzlových situáciách, 
kde pridať či ubrať z temp~J 
a zvuku orchestra, kde pone
chať volnosť spevákovi, aby die
lo čo najnaliehavejšia prehovo
rila k poslucháčovi. Ako urču
júcemu stimulu svojich výkonov 
sa pod Vajnarovým veden!m 
podriadil i orcheste r ·a· zbor Sme- · 
tanovho divacll_a . (zbormajster 
Vladiyoj Jankovský) i , sólisti. . . 
Predovšetkým Václav Zltek ako 
rozšafný vladár domu Rožmber· 
ského dbajúc! na svoju česf a 
dôstojnosť mohol uplatniť mäk
ko nasadzovaný tón v lyric
kých kantilénach. René Tuček 
je viac renesančným človekom, 
Vokom rytierskym i hlasovo 
rozhodnejším a en ergickejšlm. 
Charakterom svojho sopránu i 
celým založením je Daniela 

Daniela Sounová v titulnej úlo
he Pauerovej Zuzany Vojffovej. 

Snímka: j. Svoboda 

Sounová Zuzanou dramatickej· 
šou a povahovo jednoznačneJ· 
šou než živšia a hlasovo i pred
stavitefsky skôr dievčenské Zu
zanka Nadi Sormovej. Pani Ka· 
tetina Milady Subrtovej je s il· 
nou osobnosťou, ktorá v scé
nach dramatického konfliktu 
odhaľuje i čisto ľudskú bolesť , 
ale altový part je pre jej sop
rán pr!liš hlboko položený. Li· 
bule Márová, hrdá a prísna 

· š lachtičná, nachádza tu hlaso
vo plné uplatnenie . Ostatné po
stavy skôr rozohráva jú prlbeh 
a lebo ich žánrovo dokresfujú. 
z nich je výraznou postavou 
Vokov dôvern!k Tomáš Roh v 
podan i Eduarda Hakena a Da
libora -Jedličku. 

Režisér Ladislav Stros l Zu
zanu inscenoval už v roku 1961 
v ústi nad Labem) s výtvarní
kom Vladimlrom N:fvltom si vy
týčili za c ief sklblť Vokov pri· 
beh organicky s prostredlm, v 
ktorom sa odohral, predovšet
kým s juhočeskou krajinou, 
ktorá hrdinovi učarila, a tak 
vi esť diváka k porozumeniu je· 
ho renesančného ideálu. Umož· 
11uje to riešenie šikmo nastave-

·nýml premietac!mi panelmi, 
ktoré v pozad! uzatvá rajú hra
cl . prl~stpr · ~ ~,Prostr~dkúv~jú . 
vytváranie dramatickeJ atmo· 
sféry a dokreslujú miesto deja: 

Pauerova Zuzana -Vojíi'ová n e· 
patri k dielam experimentujú· 
cim, to autor nezamýšfal. Je 
vďačnou priležitosťou pre in· 
terpre tov a operou diváckou, čo 
už niečo znamená v čase ús tu· 
pu spoločenského významu 
operného žánru. 

JARMILA BROZOVSKA 

Pauer a Strauss v O JGT v Banske i Bystrici . 
Posledná premiéra v opere 

DJGT v Banskej Bystrici pa trila 
dvom žánrovo odlišným dielam 
- opere a baletu. Dramaturgia 
zvollla do repertoáru s úboru 
operné grotesky Jii'lho Pauera 
Manlelské kontrapunkty, po 
ktorých v rámci jedného veče
ra premiérova ! ba le tný súbor 
opery Straussov balet Ples ka
detov. 

Spojenie uvedených dvoch 
opusov vyznieva veľmi priazni
vo. \Vtipnosť operných drobno
kresieb sa prenáša aj do baletu 
a tak celý večer je ladený v 
optimistickom ducnu. 

Z piatich m!nioperných obra
zov národného umelca Jii'ťho 
Pauera vybral pre , ban skobys
trickú Inscenáciu režisér Peter 
Diirr §tyrl: Reze i1, Spisovater 

·Babský, Tragédia s návštevou 
· a U fotografa. Krátke grotes

ky zo všedných životných man
želských a rodinných situácii 
nepresahujú časový ŕámec 10-
15 minút, čo je neplsanou pod
mienkou inscenác ie - aby bo
la trefná, zrozumitefná, adresná 
a v krátkom časovom slede , na · 
bitom konfliktom, stačila vyús
tiť do vtipnej pointy. Tohto sl 
bol režisér plne vedomý, pre
to každý obraz premyslene ro
zohral, vygradova l a "okoren11 " 
patričnou dávkou irónie. Z kaž
dej grotesky urobil skutočne ži
vý obraz, k čomu mu pomohol 
aj výtvarnlk Pavol Herchl, za. 
sadiac všetky časti do jedného 
kulisového rámu, kde s a menili 
len postavy a podľa deja poza
die. 

Pauerove grotesky nie sú 
dielkami s dlhými á riami, dôraz 

hudobného prejavu je raclonál · 
n e kladený na význam spleva
n ého slova, ktoré v dialógu ú· 
č!nkujúcich postáv posúva ml· 
ntobraz akčne ďalej , čim je od· 
búraná sta tika v prejave spev
nom i pohybovom. Náhle zme
ny tvoria striedanie nálad, kto· 
ré núti aj účinkujúcehll. verne 
stvárniť hudobnú predlohu. Sú· 
časné hudobné die lo, moderné 
myšlienkou i hudobným spra
covanlm, preverilo pripravenosť 
všetkých účinkujúcich s ólistov, 
či iš lo o Tamaru Sukov6, Mi· 
chaelu Cibulovú, Alenu Stopko
vú, Boienu Lenhartovú, Emilio 
Rothovú alebo z mužských po
s tá v Jaroslava Koseca , Juraja 
Sanitru, Milana Jagelku, Milana 
Schenka a Petra Koppala. Dielo 
im bolo zjavne bllzke, intonač· 
ne pôsobivé, v krátkych (!tva
roch stačili zreteľne pracovať 
s tónom i s lovom, nezabúdajúc 
na adekvátny pohybový prejav, 
postavy oživovali bez výrazo
vých problémov. 

Jednotlivé obrazy - g rotes ky 
Manželských kontrapunktov po· 
spája l r ežisér (z dôvodov tech
nických: absencia otáčavého ja
viska l t extom, ktorému nechý
bal vtip a aktuálnosť. Opera sa
ma je však dosť "výrečná", ten
t o nápad môže mať, pravda, 
priaznivý ohlas zvlášť v širo
kom zábere publika na zájaz· 
doch. 

Druhým titulom večera da la 
dramaturgia opery prlležitost 
ba le tnému súboru DJGT. Známe, 
obľúbené Straussove melódie sú 
choreograficky i orchestrálne 
vďačné. Zaslúlilf umelec Joaef 

Zajko vytvoril kompaktný, vtip· 
ný, tvárny obraz zo života cho· 
vanie dievčenského penzionátu 
pod dozorom starej vychováva
te lky. Citlivo a výr azovo jasn.e 
s taval jednotlivé obrazy v úzke j 
nadväznosti n a hudobnú predlo· 
hu. Vzdušná scén a Pavla 
Herchla, ako a j kostýmy pôso
bivého pas telového ladenia vý· 
tv arnlčky Agáty GreUovej na
pomáha li zámeru choreografa. 
Len to hlavné - balet v kla· 
s lckom podan! - zostalo kdesi 
mimo scény. Ne istota pohybu, 
necitlivos ť k hudobnému pre
javu (na jmä v mužskej zložke ), 
nedost atok disciplinovanej ele
gancie a ladnostl v pohyboch 
boli vážnymi n egatlvaml pre
miéry a diváka necháva li v roz
pakoch, č i ide o klasický ba· 
let, a lebo o jeho paród iu ... 

Samosta tný baletný titul bol 
jednou z možnost! zmobilizovať 
prácu ba letu opery, korunovať 
celoročnú drobnú, mravčiu 
prácu na pohybovom stvárnent 
mnohých operných obrazov aj 
s ólo·vystúpenlm. Potvrdilo sa 
však, že náročnosť d!vá,l<a v 
tomto smere je značne vyso
ká, neuspokoJ! sa len s tan.eč· 
nou kreáciou bez patričnéh_o 
este tického efektu, bez perfekt· 
ného tvaru. 

Premiérový dvojtitul hudobne 
naštudova l dirigent Jan Srubal'. 
Jeho prlznačný zmyse l pre pre
c lznosť, dôsledné rešpektovanie 
hudobnej predlohy, citlivá spo· 
lupráca s javis kom umocnil! 
celkový do jem, prispeli ku kva
lite Inscenácie . 

EVA MICHALOV A 

TVORBA 
IVAN HRUŠOVSKÝ: 
ODRAZKY Z PRIRODY 
CYKLUS 4 ZBOROV PRE DETSKý ZBOR A CAPPELLA 

Keby bolo možné uchopit to, čo v hrubých a významovo ko· 
llsavých pojmoch neraz len tušlme a preživame, bolo by slovo 
1 celá na§a výpoveď úplnejšia a pravdlvejšia. Najmä ak sa 
hovori či plše o umeleckom diele. Hodnotu umŕtvenú v parti
túre by mal človek vzkriesiť a oživiť akosi ináč, než to urobil 
skladateľ; nielen nazvať proces tvarovania a premien, ale· po· 
vedať l to, prečo a v čom tkvie povaha a spôsob organizácie 
celého hodnotového systému a, pochopiteľne, i samotná ume
lecká rýdzosť diela. V duchu sa vraciam k prvým dotykom 
s detskými zbormi Ivana Hrušovského a h!adám elementárnu 
stopu toho stavu, ktorý ma priviedol k názoru a presvedčeniu, 
že ide o mimoriadnu umeleckú hodnotu. Lebo rozospievf!nosť 
v rámci priezračnej harmonickej sadzby·, konfrontácia a rchaic
kých motivických tvarov s premenlivým! a variabilnými prin· 
clpmi celej hudobnej faktúry boli zrejme tvorivým projektom, 
z ktorého vzišli väzby medzi jednotlivým! hlasmi a napokon 
i celá myš lienková procesuá lnosť. Zdá sa, že práve čisté, har· 
monlcké tvary jednoznačne vynášajú na povrch strohé a lapi· 
dárne rlekankové nápevy a dodáva jl1 Im priestorový rámec, 
vofnost a živú sviežosť. Ked teda sledujem lineárny spád 
jednotlivých hlasov, jasne v nich r ozpoznávam myšlienkové 
tvary s latentnou tonálnou viacznačnosťou. Teda samé rudi· 
mentárne mot!vy, samé archaické modely, n eus tále varirované, 
neustále obohacované, vypovedané ·vždy nanovo a vždy ináč. 
Jednotlivé tvary sa vzájomne !!šla ; vzájomne si protirečia vo 
svojej jednote, vylepšujú a "opravujú" si svoj základný model 
a prechádzajú do nového tvaru, aby sa znova konfrontoval!, 
tr!bil! a pohyboval!. V živom znejúcom tva re je táto mnohosť 
a jednota súčasne zovretá do rámca pôsobivej harmónie, ktorn 
dýcha a podl!eha živému, neustále pulzujl1cemu vokálnemu 
toku. 

V takomto duchu sa nesie i Ozvena (prvá skladba cyklu) , 
kde jasná harmoni_cká priezračnosť dáva priestor echu, určuje 
r ámec rozptylu a reguluje ho. Nasiedujóce vstupy, odvljajúce 
sa v jednotlivých hlasoch, však predstavujú hru ozveny a me
niaci sa Impulz dokresluje rámec celého prvého obrazu. Pô
sobivý text Judovej riekanky sa prepletá v tklivých záchvevoch 
ozveny a znásobuje tak silu, prostotu i pravdivosf umeleckej . 
výpovede. 

S textom Judových detských riekaniek sa stretávame i v dru
hej skladbe Slnečné hry, kde s kla dater v hravom až samo
pašne pulzujúcom toku oživu je reperkusné motivické tvary 
opäť v krištáľovo čistých harmonických väzbách. Eliminovanie 
tvrdých a hranutých vertikálnych vzťahov je zámerné. Ved 
autorovi išlo predovšetkým o to, aby vnieso l do svojej výpo· 
vede nielen fahkosť a hravosť, ale l slnečný jas. Kvintakordál· 
na sadzba ako produkt európskeho hudobného myslenia sa tu 
s pája s najelementárnejšlml trichordickýml motivickými mo
delmi. Zatial čo harmónia mala v Ozvene funkciu priestorovej 
scenérie, akýsi ·obraz živej prlrody, cez ktorú lete la ozvena, 
zachytávala sa, lámala a odrážala podla toho aká bola jej 

, PPV!Iil,!l, v ~unečných . );~rá~h. P.ô~ppl harmqni~~~, . ,pr~eh!adnos( .. 
ako teplý, svetelný lúč. Tento la tent ný symbol haJ;mónie dodá
va . čaro celej skladbe, k.torá by· bez tohto tvorivého oživenia 

• ·tola len púhou recitáciou riekankových formulácii. I ·samotný 
názov Slnečné hry symbolizuje tento dvojzáber tvorivej vý
povede - harmóniu ako slnečný jas a hru vypovedanú v lapi· 
dárnych detských riekankách a v sviežej rytmickej pulzácil. 

Tret! obraz Pastorale na text Ľubomlra Feldeka je krehkou 
zvukomale bnou impresiou s diatoni<;kým pôdorysom. Do im!· 
tácie zvuku zvončekov pasúcich sa oviec vstupuje nostalgická 
syla bicky tvarovaná kantlléna, ktorá je pozoruhodná predo
všetkým tým, že sa v nej prepletajó mnohoraké motlvicko
modálne tvary, ktoré na seba bezprostredne nadväzujú v krát
kych pra videlne prerušovaných vstupoch. Zdá sa, že ani zmien
ka o a leatorických modeloch, kde je stanovený interva l malej 
sexty (a- f), velkej sexty (C- A) a napokon velkej tercie 
(F-A) a malej t ercie (a- c) vždy s výplňou d!atonlckých tó
nov, nám ne približuje zvukovú predstavu tejto pozoruhodnej 
voká lnej impresie. )e až n euveriteJné, že vec i, ktoré znejú 
jedinečne a ma jstrovsky, vyzerajú v partitúre ta k jednoducho. 
A tu sa ukazuje, aká je silná skladatefova zvuková predstava. 
Nechcem zachádzať do detailov, a le zvukomalebné sit uovanie 
tej to skladbičky predstavuje ozajstnú pastorá lou a tmosféru 
s tklivým spevom altov, sopránov a sopránového sóla a s im!· 
táciou zvuku zvončekov prostrednlctvom zvonivého detského 
hlasu a dômyselne projektovaných a leatorických úsekov. 

V záverečnom štvrtom obraze Jarné vody na text Ľ. Feldeka 
a skladateJa dochádza k umeleckej výpovedi dotýkajúce) sa 
večných symbolov života. Počiatočné Adagio predstavuje kreh
kl1 farebnú impresiu, do ktore j zaznievajú z magnetofónového 
pás u e lektroa kus ticky vytvoren é kvapky vody postupne sa 
meniace v žblnkot potôčka. V dvojzbore sa objavujó p.rvé zá· 
chvevy prebl1dzajúcej sa prlrody; s ú to krátke Invokácie pre
taven é do e lementárnych tvarov. Zurčanie potôčka úst! postup
ne do hukotu rieky a vodopádu - prichádza jar. Celý hudobný 
'obraz je apoteózou r adosti z prebúdzajúcej sa prlrody. Skla · 
dateiova svieža harmonická dikcia sa tu opUt snúbila s rudi
mentárnou motivickou formuláciou zapojenou do dialogického 
striedania dvoch zborov. 

V celom zborovom diele vládne teda optimálne exponovanie 
a zosúladenie načrtnutých kompozičných východis k - navyše 
výrazne obohatených Judovýml riekankami zapojenými do har
monických, farebných , zvukomalebných a plasticky rozospieva
ných súvislost!. Z celého diela vyžaruje živá prlroda a ume· 
nie zapojiť mnohosť do homogénneho umeleckého tvaru. Každý 
výrazový e lement je tu funkčne spätý a prepojený s Iným, 
medzi jednotou a mnohosťou nie sú diskrepanc ie. Zdá sa, že 
práve takýto pohJad a využitie tvárnych prostriedkov tvor! ne
opakovatefnú umeleckú hodnotu i perspektlvu. Tak, ako CanU 
evokovali v mojej predstave antickú hravosť vo svojom ozrej
movant najtesnejšlch lntervalových prlbuznostl, vo svojom l!· 
neárnom zvukovom VInen! oplerajúcom sa o s tatické body, 
v priestorove š irenej zvukovej pria mke ; tak Obrázky z prlrody 
sú apoteózou prlrody, nám t ak dôverne známej a bllzkej. Z tvo
rivého precftenia rudimentárnej látky, z ktorej Hr ušovs ký bu
dova l svoje dielo, vynára sa neopakovate!ný priklad bohatstva 
a hudobnej krásy. Ved skla da te! vo svoje j výnimočne hodnot
nej zborove j tvorbe pracuje už dlhé roky s ľudským hlas om 
ako s opravdivým živým nástrojom. Akoby chcel odčiniť ti:i 
"kr ivdu", ktorú "spáchala " Inštrumentá lna 1 vokálno-Inštru
mentálna hudba na a ca ppellovej zborovej tvorbe. V tom na jlep
š om zmysle slova nadväzuje na vrchol t ej vokálnej dikcie, 
ktorú dala s vetu renesancia. Vzniklo teda nové umelecké die lo, 
ku ktorému sa budeme vždy radi vracať, lebo nás zakaždým 
oslov! svojou hudobnou krásou, pravdlvosfou a radosťou. 

IGOR BERGER 



Prvý medzinárodný hudobný festival v ZSSR 

.,Hudba ·za humanizmus. 
za mier a priaterstvo 
medzi národmi" 

V Sovietskom zväze s a po pr
vý raz kona l v dňoch 5.~11. 

mája medzinárod n ý hudobný 
festival. Pod š lachetným hes
lom "Hudba za humanizmus, za 
mier a priaters tvo me dzi národ
ml" sa v Mos kve ziš li po pr ednl 
s k lada telia a hudobnlcl zo všet
kých končln Zeme . Ceskoslo
nnskú delegáciu tvorili pred
seda Zväzu československých 
skladatelov národný umelec An
dej Očenái, predseda Zväzu slo
venských skladatelov národný 
umelec Eugen Suchoň a tajom
nik Zväzu československých 
skladatelov zasl61ilý umelec 
Zdenko Mikula. Meno národné
ho ume lca Eugena Suc hoiía sa 
o bjavilo aj v programe festi
valu. Pre dvedená bola jeho 
Symfonická fan tázia na BACH 
pre organ, sláčikový o rchester 
a b ic ie nást ro je, preto s me ho · 
požia da li o je:10 pohlad na mos
kovský festiva l. 

- Význa m ce lého poduja tia, 
jeho chara k teristiku ve lmi pe~ 
ne vyslov il predseda Zväzu so
vietskych skladaterov národný 
umelec ZSSR Tichon Chrenni
kov v ústrednom bulletine fes
t iva lu , p reto by so m rád odc i
toval niektoré partie jeho pri
hovoru : " _ .. Ako je známe, via
de na svete sa dnes organizuje 
obronké mnobtvo najrozličnej
llch hudobných slávnosti s roz
dielnym rozsahom l obsahom. 
Aké miesto bude maf medzi ni
mi moskovský festival , aké sú 
jeho charakteristické znaky? 

Ide o to, le najvličlie zahra
ničné festivaly teliace sa velkej 
autorite s6 predovletkým fes
tivalmi interpretačného umenia. 
Prevalnt dčlin11 diel, ktoré 
tam odznajú, tvoria uznávané 
majstrovské diela klasiky minu
lých storoči. Moderná hudba, 
hudba XX. storočia je v ich re
pertoári pomerne skromne za
st6penii a spravidla sa medzi 
ostatnými predvádzaným! diela
mi stráca. Existuj6, pravda, aj 
festivaly výlučne modernej bud
by. , Je h programy sú zvyčajne 

zostavené z diel experimentál
nych, neraz a j sporných, ktoré 
nie sťa priamo zamerané na 
umelecký efekt, ale na to, aby 
ohromili poslucháčov nezvyčaj
ným! skupinami -zvukov a me
t6dami skladatelskej techniky, 
velmi vzdialenými od opravdi
vého umenia. Takéto festivaly 
modernistlckého smeru sa ko
naj6 v najlepiom pripade pre 
izky kruh odbornikov, v nija
kom prfpade nie viak pre iiro
ké vrstvy poslucháčov, ktoré sa 
od takejto hudby ui dávno roz
hodne odvrátili . 

Moskovský festival sa od nich 
zásadne llii obsahom svojich 
programov i zásadami ich :~:o 
stavenia. 

Jeho úlohou je predviesť sku
točné, a nie zdanlivé hodnoty a 
molnosti hudby ~X. storočia -
aj jej klasiku, aj jej tvorivé hla
da nia a diela vznika júce v sú
časnosti, obracajúce sa však 
rozhodne na poslucháčov, na 
súčasnfkov a poskytuj6ce im 
vysoké duchovné i estetické 
Ideály. 

Je to velmi dôleflté, a k s i 
uvedomime, le umenie, a najmä 
hudba, sa v p r iebehu celého 
XX. storočia vyvljala za urput
ného ideového boja nové ho so 
starým, skutočne pokrokového 
s . reakčným, vyvíjala sa v zlo
litej situácii, ktorá neotváral& 
len nové perspektivy tvorbe, a le 
často priviedla aj velmi nada
ných majstrov do slepej uličky 
modernistických prúdov a már
nych experimentov takzvanej 
ava ntgardy. Za takýchto pod
mienok je nanajvýi nevyhnutné 
- pre kaldého sltladatela i pre 
hudobn6 kult6r~ vôbec - vy
týčiť pravé ciele tvorby, nájsť 
správnu orientáciu, oporu, u 
molňujúcu vytvárať diela, kto
ré ludia potrebujú, diela, ktoré 
by boli dôstojným pokraeova
nim velkých humanistických 
tradlclf hudobného umenia. 
Hlnnou úlohou náiho festiva
lu je práve podporiť toto per
spektlvne hladanie , odhaliť 

vietky naozajs tné talenty, uká
zať vietko, čo je presvedčivé, 
čo hudobné umenie náiho sto
ročia a hudobnici rozličných 
krajin doteraz vytvorili a aj na
ďalej vytvárajú. 

Základom festivalových pro
gramov sú diela velikánov mo
dernej hudby, s menami kto
rých sú v tomto roku spojené 
výz:namné výroi!ia. Pripomenie
me si sté výročie na rodenia Ni
kolaja )akovleviča Miaskovské
ho, Bélu Bart6ka a Georgea 
Enesca, 90. výroči e narodenia 
Sergeja Sergejeviča Prokofieva , 
75. výročie narodenia Dmitr ija 
Dmitrijeviča Sos takQvii!a. Z 
tvorby kaidé ho z nich sa na 
festiva le objavujú významné 
diela .. . Popri hudbe týchto a u
tor ov festiva l poč lt al s d iela mi 
daliich k las ikov XX. storočia , 

diela mi ma jstrov, ktorých tvor 
ba značne ovplyvnil a cesty je
ho r ozvoja. Je to a j Igor St ra 
vinskij . . . Ar am Chačaturian , 
George Gershwin. Benjamin 
Brítten, Hector Vila Lo bos, Zo l
lá n Kodiily, Bohusla v Martinu, 
Sa muel Barber , André Jolivet , 
Lubomír Pipkov, Nino Rota . Aj 
keď spomenut! hudobn ici ui nie 
sú medzi nami, ich tvorba s lú · 
li a j dnes fuďom , vzr uš u je ic h. 
le bo umeleckou form ou s te les· 
nlla všetko , čim rudstvo žilo a 
lije v XX. stor oči . 

Významné miesto vo fest iva
lovom programe ma jú okrem 
toho diela uznávanýc h hudobní
kov, ktori pokračujú v tvm·be 
a svojim ume nlm obohac ujú 
ltlenotnicu hudby našic h čias. 
Sú to diela C. Orffa a H. W. 
He nzeho ( NSR) , G. Aurica. H. 
Dutil~euxa, G. Čharp~ntiera , 
(Francúzsko) , W. T. Waltona 
a N. Osborna (Anglicko ), E. 
Suchoňa ( Ceskoslovensko l. W. 
Schumana a P. Mannina (USA) , 
I . Kokkonena ( ~· insko), a M. 
Zafreda l Ta liansko), E. H. 
Meyera (NDR), V. Nikolovského 
(Juhoslávia ) , H. Seve ruda ( Nór 
sko) , K. Palasia (Španielsko ). 
Nguen Siňa l Vietnam), R. San-

cesa Ferrera , L. Braue ra (Ku
ba), A. Sajguna (Tur ecko ). S. 
Go nči g - Sumlu (Mongols ko). 

Vynika júc i súčasn í s kladate
lia W. Lutoslawski, K. Pe nde
reckl (Poľsko). F. Ma nn ino (Ta
liansko) , J. Akutagawa (Japon
sko ), N. Menon ( India ). M. Ba 
šír ll r ak) sa preds tav ujú aj ako 
interpreti. 

Ako vidno už z toh to prehra
du, pokial ide o geografické i 
štý lo vé rozpätie, fes t ivalový 
pr ogram je neobyčajne bohatý. 
Zároveň tr eba zdôrazniť, že ce
lý progra m je zameraný na to , 
aby posluc háč cítil verkú zjed
nocujúcu s ilu umenia. My si 
vša k uvedomujeme, le táto s i-
la je a j v jeho rozmanitosti, 
ktorá odzrkadľuje tak jednot
livé tvor ivé individuality, ako 
aj osobitosti ka:ldého náro" 
da . .. " Tlchon Chrennlkov v zá 
vero svojho príhovoru takto u
vádzal festival d o života : "Rád 
by som vyjadril presved i!en ie, 
f e moskovský fes tiva l bude mat' 
široký ohlas tak v Sovietskom 
zväze , a ko a j za jeho h ra nicami, 
ie bude velkou oporou všetké
mu, čo je vo sveto vom umeni 1 

pok rokové a zdr avé, fe upevni 
v srdc iac h sklada telov rudič
ných krajin vieru v etickú silu 
hudby a le poslucháč i si :z ne
ho od nes ú mnofstvu krásnych 
a nezabudnuteľných dojmov. A 
práve to je zmyslom a v tom 
má význa m nái festival, k to
rého úlohou je sl úiiť vzneie
oým ideá lom mieru. human iz:
mu a pr iatelstva medzi nár od
mi." Po návšteve podujat! res
livaJ u rád putvrdím s lová mô j
ho pria tela Tic hona Ch rnnniko
va, že mosko vský fes ttval. je· 
hu pt·ian i<t nilplnil. , 

Dila 11. V. odznela moja Sym· 
ton ickú funt<i zia na HAC H v lfl

terprotiic ii ]aros lnvy Potmi!ši
lovc } w d ingova nia M. Kitajen
kil v p lnej sále Konzerva tória 
P 1. Cnjkovského a vrelo bola 
prl jU t(l medzinárodným a so
vie tskym obecenstvom. Od so
viets kych hostitelov sa našej 
delegáci i dosta lo p lnej pozor
nosi l, pre miw bolo potešujúce, 
že z vydavu telstva Sovietskych 
ko mpozitorov som dostal počas 
po bytu na festivale prvé výt l ač
ky mo 1e1 sk lud by Elég iil a Toc
cat<t. 

.Bolo pr B miíu vyzna nwna nlm. 
že zo žijúcic h čes)Soslovenský~h ,, , 
a lito'róv vybrali pi:~'v'P. ' mi~u . 'il by 
so m svoju vlasť r eprezento val 
svoj im dielom n som níd , ~r. 
s po lu s českou organistkou jn 
ros lavou l'otmeš ilovou sme čes
koslove nské h udo bné umenie 
dôsto jne zas tupova li. 

Národ. umelec Eugen Suchoň , 
predseda ZSS 

(preklad : E. Bráni ková l 

Zo zahraničia 
Aprílové číslo Osterreichische 

Musikzeitschrift sa celé venuje 
otázkam obecenstva pre . .noYii 
hudbu. Rad odborn íkov hlad6 
odpoveď na otá zku, prei!o 11 
medzi obecenstvom ťalko ujhu 
súčasná tvorba, najmä tá, kto
rá vychádza z uajsúčasnejilcll 
trendov. Niektorí pisatelia kri
ticky posudzu jú súčasnú ceat1 
hudby k nezrozumiteľností. 

Západonemecký skladatel 
Rolf Lieberma nn sa stal patró
no m ceny na novú operu. No•é 
operné d ielo môie dosiahnuť 
cenu vo výške 75 000 DM. Ce
na sa vypisuje k sedemdeaiati· 
n iim spomínaného skladatela. 

v odkaze skla datefa Husa 
Wolfa sa na šlo vera piesní, kto· 
ré t eraz vychádzajú v troch 
zväzkoch vo Vied ni. Ri\kúskl or
ganizátori ul našli interpretoY 
a piesne s i vypočuje verejnoat 
na na jbliiších ko ncertoch. 

Koncom júna bude v Amster
dame Medzinárodná konferu
cia o výsku me populárnej bud· 
by. Má zhrnút' vedomosti, kde 
všade sa vedecky venujú týmto 
otázkam. Na záver s a mii zalo· 
fit' Medzinárod ná spoloenoll 
pre populárnu hudbu. 

Anglická národná opera ohla
suje operu skladatera Hamilto· 
na Anna Kareninová. Anglick6 
tlač vopred oznamuje tú to uda
lost' a hovori o preds tavitelocll 
hlavných úloh. Tituln ú posta
vu spieva kanadská speváčka 
Lois McDonallová. 

V Norimberku reštaurovali po
dla starých plánov Sta rú rad
nicu, ktorá bola zničená v dr•· 
hej svetovej vojne. Pôvod•é 
miestnosti majú pripomínať vte
dajií bohatý kultúrn y livot toh
to mesta. 

V Paríii sa na jeseň uskutof
ní svetová viol ončelová súťal. 
Medzi povinnými sklad bami si 
i diela viacerých súčasnikov. 

Viaceré š táty sa znova kri
ticky venu jú úrovni hudobnej 
výchovy na školách. ZvlUť ' 
NSR rozvinuli široké diskusie u 
problémoch hudobne j výcho•r 
a , p1·ihovárajú sa, . aby sa prelllr 

•. . ·bili formy. kon-takto v . umelecke~ 
hud by a mládeže. Súvisi to i s 
tým, !e sa ai príliš š iri obdiY 
mlá deže k populá rnej hudbe. 

Počet návštevníko v koncer· 
tov sa zvýšil v NDR v roku 1981 
o 150 000 a dosiahol číslo 3,l 
milióna. Súi!asná hudba bola na 
týchto koncertoch zas túpená 21 
percentami. 

, _., NSR, v južnom Bavorsku, na úpHtf ~arvendelského 

po hor iu leží pra s taré mestečko Mtttenwald. · Hoc! ani 
v súčasnosti ne má viac a ko 10 000 obyvaterov, jeho 
meno je už viac storoči svetoznáme. Je je dnou z na j
zná mejš lch ko llsok nemeckého hus llarske ho umenia. 
Za túto popula ritu vďač ! s vojej polohe - už v stredo
veku viedla cezeií dôležitá obchodná cesta medzi Augs
burgom a Benátka mi. Vtedy sa Mittenwald ešte nazýva l 
Media Silva. Mno h! bohat! ne meck! a talianski kupci 
t u mali veľké sklady tovaru a pravide lne usporadúvali 
hojne navštevované medzinárodné jarmoky. Tridsaťroč
ná vojna urobila všetké mu koniec a obyva tefstvo su 
dostalo do neutešenej hospodárskej s ituácie. Jeho zá
chrancom sa s ta l mtes tny h usliar Ma thias Klotz ( 1656-
1743 ), zakladater jednej z najpočetnejšfch husliarskych 
rodinnych dynastii [vyše 40 členov ) i cele j mittenwald
s kej huslla rskej š koly a trad lcie. Jeho pamiatku podnes 
pripomina na námestl socha, ktorú mu dali postaviť jeho 
vdačnl spo l uobčan ia. V jeho p ion iers ke j p rác! potom 
pokračovali viaceré hus liarske rodiny, z najvýznamnej 
š lch spomeniem aspoň Horns teinerovcov, Neunerovcov 
a Jaiso vcov . Všetci vychádzali vo svoje j práci zo sláv
ne ho Sta inerovho hus rového modelu a Ich nástroje sa 
stali obrúbené takmer po celej Európe. Hus liari, pôvodne 
organizovan! v prisnych cechoch, zača li· pri berať k hus
lia rs kej prác i rezbársky nada n ých mies tnych obyvate lov. 
Pos tupne vzn ikala manufaktúrna výroba husiel . Okolité 
lesy poskytova li bohaté zásoby rezonančného dreva a 
z väčšiny občanov sa sta li špecia lizovan! remeseln ici, 
vyrá ba júci rezonančné s krine , hlavice so s limákmi a krk
mi, lad ia ce klúče, 'kobylky a strunn lky. Dalšf zliepali 
jednotlivé čast i dokopy, iní lakovali hotové nástroje. 
Pôvodne indiv id uá lna majstrovská výroba husie ľ pr e 
chádzala najmä v 19. storočí na masovú ve rkovýrobu. 
Aj husliarske umenie p latilo kapitalis tickému spôsobu 
výroby vysokú da r1 vo všetkých e urópskych husliarskych 
centrách ('v Schônbnchu, Markneukirchene i v Mirecour
te ). p esiatky Mittenwaldčanov sa sta li ma jltefmi fa br ik 
na výrobu hudobných nástrojov n obchodnlkmi s nimi , 
s tovky hrdlačili ako domácki robotnici zo čoraz nižš i 
zá robok pre týc hto rých lo bohatnúcich jedincov. Vzmá
hajúc! s a expo r t a konkurenčný boj stále viac upred 
nost ftovuti kvantit u výroby na úkor kva lity. Oje dinel1 
majs tri hus liari, ktor! os tali vernl prlsn·e individuá lne mu 
s pôsobu zhotovovania sláčikových nást rojov, vychádzali 
nél mizinu u bud emigrova li do cudziny, alebo sa pri
spôsobili v ládnúcemu t rend u. 

Naistaršia štátna 
husliarska škola 

zhrnutie 11 opa l\ bvanie cele j látky, pr ipad ne na prípravu 
ma js trovs kej t n edy. Celý pedagogiCk ý z bor sa p ravidelne 
vzá jomne informu je o dosiahnu tých výs ledkoc h v ume· 
leckých n;í vr hoch, v štýlových a estet ic kých otázkach 
a v a kus tic kýc h laboratór iách sa ču lo experimentu je 
za po moci nnj mod ernejš ích p r ls tro jov. Žiuci pr ichádzajú 
na ško lu z ce lé ho sveta , cudzinci tvor ia väčšiu polovicu 
poslucháčov, a depti maj ú cllh é čakac ie lehoty, čo zna
menä , že je s tá le este dosť mladýc h entuzias tov, ktor! 
si vy brfl li to to pe kné, no ná ľočné povolanie. 

Skutočné hus liarske umenie v Mittenwa lde však na 
priek to mu cel kom nevymrela , h la vne vďaka husliars ke j 
š ko le, k torá tu bola za lo žená už rok u 1858. V roku 1910 
ju prevzal bavorský štá t a odvtedy sa nuzýva Štátna 

v Európe 
husliars ka odborná škola . Pr i s tom v ý1·očí je j ex istenc ie 
( r. 1958 J bo la zväčšená, pribud li úzko š pecia lizované 
odborné dielne, kn ižn ica , koncertná sieií u a kus ti cké 
la boratórium s mode rnými vý s kumnými a paratúl'Hmi. 

U~ebný plán vychádza zo správneho názoru, že mladý 
husliar sa nemá naučiť iba zhotovovať n opruvovať nä
st ro je, a le musi vedieť na n ich a j hrať. Mus! poznať 
dej iny hus lia rs ke ho umenia i použi ternos ť a možnost i 
jednotlivých sláč ikových ná s tro jov. Škola sa u:; ilu je zla 
diť základy klas ického hus lta rs tva s modernými pož ia 
davkami. Pri vý bere žiakov vychá dza zo zásady , že bez 
lásky k povolaniu sa n ik to ne môže sta ť do brým h u sli c~ 
rom. 

Školu navš tevu je maximá lne 35 žiukov , š túd ium uko n
čené záverečnými skúškami u diplomom trvá tr i a pol 
ro ka. š ko lský rok sa de li na dva semestre. Po ukončen f 
štúdia môže a bso lvent pracova ť ešte dva semes tre v maj 
s trovskej tr iede. Zlskané vysvedčenie ma jstru hus lia ru 
mu zaručuje is t é zamestnunie . Na ce lom svete je ne
dostatok husliar ov, preto do bre vyš koleni mlud í husliari 
ma jú bohaté možnosti uplatnen ia . Husliaľs ka š kolu 
v Mittenwalde je jedinou svojho d ruhu v celej západne j 
Eur6pe. · 

Po t roch semestroch mus i žin k nllvľhnú ť a zhotov i ť 
nennlakované {tzv. biele l husle. Po pri odborne j výučbe 
s tavby nás tro jov sa uči h rať na hus liach n lebo nn ino m 
sláčikovom hudobnom nástroji , navš tevuje pl'ed ná šky 
z teórie, harmónie a dejin hud by, nes ko r z fyziky, a kus 
tiky a náuky o sl áč ikových hudobnýc h nást ro joch. Pos lu 
cháči pestujú komornú hudbu a maj ú svo j vl astný o r 
c hester. V š tvrtom se mes tr i sa učia mi eša ť i na ná šal 
hus rové la ky a vš etky uk ončovacie prá ce na nás tro ji. 
V pia to m se mes t r i opravujú u rešto u ru jú s t a r é ná st roje. 
Je to velmi dôležité , p retože dobrých reš ta urátorov je 
čoraz men e j. Pos ledné dva semestre s ú zamerané n<ľ 

Žiaci sú zasväcov<mí a j clo tajomstiev rezona nč ného 
d re vu. je uskladnené v štvo ľposchoclovom sk lade: hrubé 
javorové dosky pre s podné dosky husie ľ , via l a čieJ , 

š tvorhranné polienka pre s limá kov, žlaby a k rky; smre· 
kové a jedfové d revo na vrc hné dosky,' Ii pové na ráfiky, 
ebenové na hma tn íky. 

Exper t i hovorieva jú o do brýc h ro koch na s t ínan ie stľo · 

mov, podobne ako vinohradníci o do brých úrodách 
hrozna . Ta k bol napr. rol> 1927 vel'mi dobr ým rokom pre 
juhosl ovanský javor z Bosny. je ho kvalitu sa zisťuje 
po moco u klad ivku, kto rým su v lese pokle pá vajú kmene 
stromov (podobne ako to ro bie vu li pa lica mi s tar í mujslrl 
huslia r i) . Nu zhoto vov<l.n ie sláč ik ových nástro jo v sa po· 
užíva iba d revo bez s ukov. Reže sa na rovna ko dlhé 
dosky, na kto rých su po tom jav ia le torasty a ko t mavé 
pásiky. Nu jlepšl smrek poc hádzu z vyso ko položených 
východ ných sva hov , na ktor ýc h s tromy ras tú pomaly 
a cez zimu velmi nevlhnú. St fnaj ú su v jan uári alebo 
vo ľebruá ri , lwď ma jú najme nej miazgy. Smrek sa ne· 
srnie stln a ť mo torovou pllou, mohli hy sa poškodiť vlák
na dreva. Stromy sa s tína jú a š tiepia iba seke rou . Počas 
sušenia su musi r ezonančné d revo p ravidelne utieral 
od prachu a kontrolovať. čet·voto čou napadnuté časti 
je treba zavčus u ods trá niL 

A- to je le n začiutok zrodu hus ier. " Prvé dva r oky sú 
mtj ťažšie , " ho vor ia poslucháči mittenwalds ke j husltar· 
s ke j š ku ly. " Vtedy sa muslmc naučiť zhotovovať ráflky 
a luby, vypracova ť s podn é a vrchné dosky rezonančnej 
sk r in e, vystrúha ť a naglejiť basový t rú mec, vy rezať sll· 
milkov , lo ·ky i hmatníky. Okrem luuhove j p!ly pre prvé 
hrubé p ráce n r.smierne používať žiadne str o jové me· 
c huni zmy. Vše tko musíme zhotoviť ru čne. Keď sa dosta· 
neme k sk ladaniu jednot livýc h časti ná st roja, máme 
to najhors ie zu se bou. Lakovanie, vyrezávanie kĎĎyliek , 
prist rú ha n ie lad iac ic h kľúčov a pos taven ie duše je už 
zábavno u p rácou. Dokonč iť pr vé hus le je k rá sny pocit. 
Naše p rvé bo li is te ce lkom bezcen né , no neboli by sme 
ich vyme n ili ani za st rudivárl\y ." 

MIKULÁŠ KRESAK 
[ pod ľa zähra n ičn ýc h prameiíov) 



~ za Františkom Prášilom 
pre symfonický a veľký dycho
vý orchester, z ktorých vynika
jú suity Z našich hôr a Na 
brehoch oravského jazera, kon
certné valčíky Pozdrav rodné
mu kraju a Vážka , Legenda, 
.rozprávková predohra Dobro
družstvá Zajka Bojka a niekoľ
ko tancov a pochodov. Franti
šek Prášil nadovšetko ľúbil 
ludové piesne. Zozbieral ich 
velký počet a vyše 80 ich upra
vil pre najrôzqejllie súbory a 
zbory. Intenzívne sa zaoberal 
zborovým spevom, najmä v kom
binácii s orchestrom. Tak vznik
li v rámci rozličných súťali i 
mimo ne jeho angažované kan
táty a zborové piesne, ktoré 

ie srdce. >Cítime z nic h, ako mal 
rád svoju vlasť, jej prírodu i 
fudi. A preto každé dielo :t:na
menalo obohatenie našej tvor
by o trvalé hodnoty, ku ktorým 
sa budeme stále vracať. Fran
tišek Prášil bol dobrý človek 
a vynikajúci, no skromný ume
lec, ktorý mal rád život aj ru
dL Ešte dnes s dojatfm počú · 
vam jeho slová, ktoré mi pove
da l, keď sme v rozhlase pripra
vovali reláciu k jeho sedemde
siatym narodeninám: " Zelal by 
som si, aby fudia mali radosť 
zo !ivota a aby hudba bola jed
ným zo zdroj.ov, z ktorých by 
túto radosť čerpali. želal by 
som • si, aby hudba ľudi vždy · 
vzrusovala a aby ju mali radi, 
či ju napísal neznámy autor ru
do vej piesne, alebo súčasný 
skladater. Veď hudba je ver
ným obrazom národného i spo
ločenského života , obrazom prí
rody , ktorá každé ho :11 nás ob
klopuje a ktorá je zdrojom ii
votného elánu . .. " 

Pisa! sa august 1945. Vtedy dobného umenia. Mal pre ume
leckú rozhlasovú prácu v!ietk)l 
predpoklady. Bol vynikajúcim 
organistom a klaviristom i skla
datelom. Rozhlásovú prácu si 
nesmierne válil a mal ju naozaj 
rád. Ako bývalý člen vojenskej 
hudby v Bratislave mal mož
nosť vniknúť do tajov zábavnej 
hudby, ktorá sa napokon stala 
~áplňou jeho kompo:.r:ičnej l roz
hlasovej práce, či to bolo v Pre
šove, kde začínal, alebo po voj
ne v Bratislave, kde bol vedú
chu redakcie zábavnej hudby, 
ktorú viedol · af do roku 1951. 
Vtedy prešiel na post hudob
ného režiséra, ktorý :.r:astával 
al do odchodu na zaslúžený od
počinok. 

' som ako mladý redaktor vstúpil 
do slull!ieb Cs. ro:.r:hlasu v Bra
tislave. Mojim šéfom sa stal 
František Prášil, plnokrvný hu
dobník a skladatel, :.r:anietený 
najmä pre zábavnú a rudovú 
hudbu, ktorej venoval celé svo
je iivotné umelecké dielo i or
sanizačné a dramaturgické 
schopnosti. A tento umelec, vte
dy 43-ročný, na vrchole sv.ofich 
fyzických i tvorivých sn, sa stal 
mojim učitefom v ro:.r:hlasovej 
práci. Treba povedať, le na
ozaj dobrým, takým, le sa čo
skoro zotreli hranice medzi uči
telom a liakom a ostal len vre
lý priatelský v:.r:ťah, ktorý pre· 
ruiila iba priaterova smrť. 
František Prášil odišiel spome
dzi nás, no ostalo po ňom je
ho dielo, ktoré !lje ďalej a 
istotne bude aj zdrojom inšpi
rácii pre dalšie tvorivé i roz
hlasové generácie v oblasti bu-

Tvorba Františka PráiUla je 
!iiroká, hoci nie velmi počet
ná. Väčšinou sa obmedzuje na 
menšie a malé formy a na !án· 
re, ktoré zvykneme nazývať 
,.lahké". Zanechal nám skladby 

· venoval výročiam a významným' 
dňom našej vlasti. Velmi rád 
písal piesne pre detské zbory. 
Aj tu nám zanechal niekofko 
cenných piesni. Samozrejme 
písa) aj skladby pre " svoj" ná
stroj, pre organ. Tie viičiilnou 
premiérova! v rozhlase sám a 
hrával ich velmi často na kon
certoch po celom Slovensku. 
Keď si prezeráme Prášilove 

partitúry, mt pri ich čítaní zisc 
time, le sú velmi pestré, fareb
né a do najmenších detailov 
premyslené. Pritom sú priehrad 
né a prie:~~račné ·a keď ich po
čujeme :~~nieť , c ítime, že ich pí
sal skladater, ktorý do - nich 
okrem ro:~~umu vložil celé svo- ZDENEK CON 

JUBILANT vič a ln~) zostäli nä tr
valo v pamäti i tie Bä Z koncertného života v Košiciach. 

ANTON BALAž 
lážove postavy, pri kt o
rýc h tvärovan í moho l u -
pla tniť i kus svojho o sa - Koncerty š tvrtého, posled ného abonen t - · · bitého komediálneho t a- nosne j PI' Iestorove j akustik y výborného 

ného cyklu Stá t ne J· f il ha rmón ie Košic e nás t roJ· -~ pos lt'tž1·1· Mo · t t · ť len tu. Ta kými s(! J'eho Li- - ' · ~ 1 n zg e · tmu rozv in(! 

Na jmladš ím päťdesiat
nikom medzi bratislav
skými hercami sa v uply 
nulých dt)och stal Anton 
Baláž, dlhoročný sólista 
spevohry Novej scény v 
Bratislave. 

Anton Baláž, rodák ·z 
Vysokej pri Morave· ( 22.· 
mája 1931), začal študo
vať herectvo na Státnom 
konze rvatóriu, odkia f po 
zrušení je.ho hereckého 
:oc;ld'el~nia Rrešie l :do 
. QdQ.Pľl)J!P,o . ' ' t1 1v{l.(l1flD'~tiO 

-: ·k !lf~ ,P,fl -SNl\ ·l.<'tpr9 . si?H~ 
· lu <s1,«eJo:u ple.~O.oú- v ;>ťv 
časnos.ti v~zpamný,cb her 
cov absolvoval t·oku 1B54. 
Po dvojročnom lJÔSopenl 
vo Vo jens kom umeleckom 
sú'bore prij!ma v roku 
1957 angažmán d o spevo
herného s (lboru bratislav
skej Nove j scény, hne d 
od začiatku sa s t áva je
ho cen nou posilou ä po 
nepr_etržitom 23-ro čnom 
pôsobeni sa postupne za 
radil medzi jeho čelných 
predstaviteľov. Na Ba lá
žov umelecký rast v sO
bore okrem osobne j h(l 
:levnatosti a zdrave j cti 
žiadostivosti kla dne vpl ý
vala prítomnosť inšp iru
júcich hereckých osob
nost! (F. Kr ištof -Vese lý , 
J. Kfepela, J. 'Láznička, D. 
Zivojnov(č, E. Kos telnl·k, 
o. Vecljlv.áJ, možnos.t ~l,i -

. ~ta\\Q,é~~ l-'fpl{tílMho sehe-
,. , ~- -~ll<>1<!lt:m1oll-<mi;(l - ll ,9o/~ 

znamných slove nsk ých 
vokálnych pedagógov 11. 
Godln, A. Kor inska., M. 
Schlmplová, T. -ressl~ ), 
no v neposlednom rade 

bo li rámcované d ielami B. Smetanu ll sy· ty tón L ·ck · k t ' r· · é 
d d 

monádový Joe z rovno- · yrz e, qn t eno u nasýten 
a j ostatok vho ných he · A. Dvoľáka . Okre m tro ch s t arš ích d ie l f rázy s t r iecl ul s úsekmi p ln ý mi mužné· 
reckých pr!JežitostL Z menne j "tragickej r e- slovensk ých sk lac\a teľov uvied la SF i or- ho ro zle t u. v symfónii F dur, op. 93 L. 
mnoz. s tv tá t vue" [ 1961) , Marek z h .< š , . a pos v vy vore- c es tra lne t ucl ie Zo brazen ie života , o p. van Beethovena mi chýba la, po pr i ko n · 
ných Balážom v šet ' Dobrého voJ·a ka šve j'ka ~ 5 A Oč "š o v - ? . .ena. a .. · š t ru k č ne uc ele nej u c\o bre ucho penej 
kých r'ormá ch dnešného f 1962 l č i Dundo Maro je d yna mike , vy' s tižneJ' šia formá lna c ha ra k-
hudobno Zá bavného dl. z rovnomenného J'u hos lo- · Koncert d ila 4. ma rca patr il národ-

- - é t.e ri stika diela . R. Eli ške'! posun tt l r· empo 
va dia vystupujú cl o po- va nského muzikálu (1976) n mu umelcovi Ladislavovi Slovákovi a di nwn uetto tr e te j· Č c'I S' t l· sym fónt·e Zc'I 

d
. d š orchestru ŠF. Bol jed n ým z n a jkra jš ích 

pre ta p re ov etkým je- Od samého zač iatku J'e 1 h ran íc e tempi.l , ak é pr ív la st ko tn· d t' me -
h k á 

· š ' h ' č ume eckých zážitkov tohtoročne j sezóny . 
o r e Cie na IC su as- Balážo va divadelná čin- nuet to v yz n a č il Beethoven. Ty' 111 st ra t t' la lk kt ý h 1 ž je ho prínos hodnot ím i z cl rämat u rg ic-

n av, or c ma mo - nos r úzko spätá s bo ha- kéh , svoJ· vys lo vene nrcha izttJ.t'tc t· za" met·. 1 vo r-
ť , š á ť o h lad iska, p re to že cyklus Smetanu-

nos uspe ne s tv rni na j- tou 'mimo d ivadelnou kul- ne jš í p r iec h od beethovenovského veľm i 
tnä _vo viacerých soviet- • vých básní Má vlast v Ko š iciach už diiv- · ·r ' h h , , 

ttJrpo-spoločenskou , po- ne jš ie nezaznel. L. Slová k d ba'J na kon- umne zas t r oV<me o umoľll moho l po d -
s kyc h a domácic h. s. účas- l!'i"'ko · · ~t t ·š· 1 · . . .. · _.~ .": . u a org aJJ:IZpOI'- . C!1nt rovan ý , kultivovan ý a pritom plný s atneJ te ov p yvnit ináč technic k y p re -
flt:c!J OJff~rét4í:l:l a :qt.l,l!ill- _ :f'l'/%>,!J.. :als-t}\titQu . . ;Nilrn9._Žlil'~ · 'PliPh$st rátny zvuk ,.}dpr~m .. $~ .. \'ll:t;IJ.f)MV."'li;; ·' c íz ny,'. 310 , Y9. výraze ta kto p redsa len 

-·:Il;\i~-~ll. ·p,r,~p;oroJ;;fli'J:W · . ·'!.' ·, · }~.~~~~~n~t- Je,fio -"~~~,ft,,~ .. · , .'~~-tl<Y · .. I)Á,&t!i:l1f?~é'· :S, k\'lpí:iW'/{lf!iifo• 'lz:v;~~V\f:· ;. ;~t r9;t\:Y: tv aJ' '~:>f'~"'fóple v in terp ret_ácii di-
~:~ ,Jelio f~isa ~*~~e- · ·-~·~t,Wtl.:>, ,tl , 'B:S_P <t!S:. ~- ··*' 1>.~.- ~. ,Jq·_ ,:u- ,,., '·:. :• '!l<.,®_ .. c:e. ritp:{Il.c:tu· -a · tn_to:rra·enu J.s tot u naru ilo - 11g\ln ta R. Eh$ku .. 

.. .- ~ 'l)'"'~o ,, .al'l - --~~~t{ovt~q., - . ~Jte~ sl::'é~-a K'tQvu 'v~.~Q; ~" · 1 : .. operety 'Mo.Sl!Vtb l:lo!l'fiO- · · ·,(i · ·• -· . · .. ' . '. "-'···'' · ~,, .,,_ , ;_ W· f!,,,,nedotad'el'\á ·harfa) . Di r igent vo ,-v·eľ- v oboch _po-s le dnýc h koncertoch [ 1. a 
m Ušky ( 1959 ), Jurl'ja z . , · za:Jp (!~la ·a 5 ·H;tor~u.- ~b: rhi IJ.Váže ných te.inpóv ý{: h ko ntqtstocn 8. apr íl a ) s tá l na če le š F Stanislav Ma-
KabaJevsMh.o operety í>P!IlOval za 20 rokov -J';I utn;ed.nostnH výrazo vo v ybrúsený p re jav eura. Na prvom bo l sólis to m )o:.r:ef Pod-
Ked s pieva máj ( 19a1 ), e xls~encie desi'atky vyst-u- orchest ra SF. Posledné tr i básne cykl u horá nsky , k to rý vo vlolončelovom kon-
a dmirála Serge ja Za c t(l- peni, . ne i_Iložflo nepripo- vyg rad o val p r ia m k h y mnicke j, p r itom certe a mol, op. 33 č. 1 c. Sai,pt-Saensa 

m~nút l Jeho početné vy- nepateticke j h udobne j y7neš,e•1osti. · ) · ren ka vo Fel'cmanovej s tu penla a ko konfe ren - · · -· . • ,, ., __ • .• ~ ",.,. h\UUil , ,zam~.t~nc,w"Uu;Jm\~}.Y, i!:i~QUAdlfJ~; ... 
hudobne j komédii Nech ci éra , recitátot'él a spev á- . . Druhý ko ncer t toh t@ a bo ne nJ ného cyk - svellč ivo u inte.rp\·e tá.c i_ou. V, . úvod e kon , 
g it ara h rá ( 1979) , Ruda ka na estrádach ä na po- lu ( 18. ma rca) d irigova l zaslúlilý· ·umeL ·,Ger .t u., .,zazneh:t !-' ž i.\jot.ne ... r.ado.stn:á . . hudba : 
Rosinu z Nová ko vej ope- - dujätiac h usporiadan ých lee Ladislav Holoubek. Sólistom bo l r u- p red'O'h r y A. Moyzesa Jánošíkovi chlapci, 
r e ty Nie je všedný deň pri na jroz lič ne jších pr!le, muns k ý k lar lnet ts t a Stefa n Korody. Po pozomosť však na seba upú tala predo -
( 1960) č i cigána Bé lu z žitost iach , na jeho s po lu- dobr om nástu pe SF pod ta ktovkou 1 . Ho- všet k ým ~Symfónia č. 2 h mol " Bohatier, 
bud bnej k éd · v 1 b k d · k - cl ska" A. Borodina. S. Macu ra sa su' stredt'l o om te ese- účinkovanie s ľudovými ou a v rama t1c y c tte ne j pre o h re 
lica L Bázlika a V. Siku- . , L. van Beethovena Leonora 111. o p . 72a n a cha rakt~r ist i c k é črt y symfón ie . Dir i· 
lu [1978 ). Týmto a mno - hudobným! su bormi [ Zá- vyn ika j(lco sa uvied o l v Koncerte pre gentské g es to ma l ú nosné , žiad al ním 
h ý m ďalším s(lčasným horanka , Ra do va nkp, fu- klarinet a orchester op . 30 českého kl a- p resne toľko, čo žia däl i v ýraz s ymfó-
pos télvám, a to i z ine j do vá hudba E. Furkaša), s ika F. V. Kramára s. Ko rody. Mal nád - nie, Maco ro m prík ladne d ife rencova n ý. 
ná rodnej proveniencie, herný tón, perfe kt ne p raco va l 5 dy- Sc he rzo bolo há dam viac uhlad ene jšie, 

na vere jnýc h koncer toch ž l l ·•· k -· d dal Baláž skutočný ľud- chom, a ll eg ro vé pasáže Sél les kli vy br ú- mo no no J esne)sJe , a o s i z1a a l jeho 
ský rozmer , Vymod el ova l a v hudobno -zábavných seno u technikou. Ago g ickú výstuv bu chá- charakter . Dir igen t po pr i d etailne j pr áci 
ich charaktery a povahy roz hlasov ých a te lev íz- pa ! Korocl y už ro man t ick y. L. Ho loubek nestrá ca ! zo z reteľ a monumen tá lnu v ý-
s jemnou psycholog ickou nyc h programoc h. za p r ispôsobil orches ter só listovej hre hla v- stavbu d iela il kvalit u orchest rá lneho 
k resbou, s opravd ivou b t • 1 č ne v dynamicke1· sad zbe. Tanec z Ma - zvuku. Ta k so m ro zumela p rve j čast i, ba -o e avu d ho ro nú verej-v.n ú tornou zaang ažova - ros$zéku, jedno z na jle pších orchest rál - l ~tdi zm u trete j n bu jarost i š tvr t ej časti. 

ť l ŕlt!l a. p.olitick>ú čtono.s.ť a · ... .no.s o u a p nou her~~Qu, . · ny.~..h die l Z. Kodá lya, real izoval d i.rigent ú vod pos led ného ko ncer tu ( 8. ap r í~a ) , 
v4i ,pos tou . l).tvákov·l · q.l!:~· . it~l'e.cikl! vý't?fli<'l!cy, .d'I'J• v :Zv u'kbvo v yvážen om a det élil ne vypni- venovaného XVI. z ja zdu KSč, pa t r il 
.rem s pomman ýc.·h {.)Qsi:á.\1 · Mahil uté v divad le bol covano m celku. Hla vná rond ová t éma sk ladbe A. Očenáša Zobrazenie !ivota, 
.a c el ého radu post áv vy- práve predne dáv.n.o ro po- a medzih ry s kla d by by predpo k lad ali op. 55. Veľmi pohotovo po je j uveden í na 
tvoren ýc h v klas~ckých cte n ý .štátn ym vyzn a.me- vša k- difere ncovane jš ! vzájomný tempo- 6. týždni nove j slovens ke j hudo bne j tvor-
OP\ll'etách ( Ca rali\JilJlQ, vý kon trast a isk r ivejší r oz le t. Na záver by v Brat isläve (Slovens kou fil har mó -
Dr. Falke , Fl.or imond Her - naníll'l Za vynik a j~cu P-r á- koncer tu odznelo di rigent ovo vlas tné die- ni ou ~ B. Režucho m J ju naštud ova l s or-
vé; M!rs ki, Ba sil S·~sii.o - ~u : A.. GA~A.UER lo - l . symfó nia , op. 26. Z rozs ia hl e j c hest ro m SF S. Macura. Vladislav Ko•-

iítvo rčasťovej symfónie zau jala na j_mä pr - derka p rednieso l Koncert pre trlíbku a 
vá, myš lienkovo na jkompak tnejš ia časť. orchester A. Aruťuňana v kultivo vanej, 
Symfó n ia n ies la všet ky znaky dôk ladn e j forsí rovan ím nezaťaženej a vý bo rným 
prípravy a interpret ácie. · frázova n ím poznačene j int erp retácii. Tón 

Tretí koncer t SF dir ig ova l Radomil Kozde r ku bol mäkký a lesk lý. Navyše 
Recitál Lazara Bermana 

Vystúpenia so vie tsl<.yc h interpretov bý, 
Vltjú vždy SV Iat kami UII\eiila, podnec u
jú dl$k.Uste, provokt~ J tí ku korifi'o 'nt áci'ám. 
Do podobn,e] .s ituácie ·.nAs dosta.! aj ll)tmo
rtadJ.W. ·re:t ľtá l k l f;lvt r lflt'ú Lazara' 8ermana, 
ktor:9 -~a lJSlH!t,ol'lnH . 27~ . aprUa · :1.001 v 
KoTi!Je~tneJ sJent 'SF a .st~t)l '~a il :opráv-
nene ve!kým záujmom pi!JbH:Iť·a,: · · 

Berman , reprezen tan t kl avlr istic l(e j 
veimoci, neovláda ibä per fek tne svoje 
umelecké remeslo. Fascinuje omračujú
cou techni kou, no súčasne a j doj!ma tvo 
rivým vklado m. Azda najviac o táznikov 
zanechal úvodno u H11nd lovo u Ciacconou 
- zámerne sýtym tóno m, zv ukovo hut
nejšou koncepc io u, po kus om vyvolať 
·zdanie org anového zvuku v ráta ne je ho 
pedálov, v agogike väčšou t oler a nciou, 
než aká sa s pá ja s n ašou pr eds tavou 
interpretácie barokového ma jstr a. 

Velké umelec ké k va lit y, životná múd 
rosť , d uševná vyrovnano sť, zmysel pre 
udržan ie nap11tia š irok ých meditat ívnych 
plôch, prevaha lyriky, a le výrazne oddi
ferencovávane j (t ónovo, fa rebne i emo 
cionálne ), fa sc inuj(lca záverečná grad á
cia techniky k rkolo mn ého záver u c ha
rakterizovali nezabudnute lnú interpretá
ciu 8. k lav!rne j sonáty Sergeja Proko· 
fleva. To neznel iba kla vír, počuli sme 
plastický zvuk a bohatosť farieb s ymfo
nického orchest ra . . . · 

Každéh9 odchovanca s oviets ke j klavír
nej školy nauč ili správ ne vyzdvihovať 
a opriadať ved úc u melód iu . Túto strán

' ku svo jho ma jst rovstva d emonštroval 

Berman v ma lom lis~tovskom po lo .r.e.c i
táll, kt orým ·uzatvoril svoj -.program.· Za
ra dil doi1 para frázu na populárn 4 S<.:hu
bertovu A-ve Mar-i l! ( t runskrlpc-ie-pa r af•rá· 
zy v$ak. ne bo ll v p i:ograme r ozp ístmé ll 
a tliJ~~il~H vytati'ť z ·n'é j muo~shiQ . .p:9to· 
!-'il.h:04il9:éh nála d a vWtuóznyclJ e·rek tov. 

1l'-o n ála-dovo kon-trastno m spr a covani lý
' l' iCke j plesn e Margaréta .pr i ko lov rátku 
predst avova lo zvlád nut ie par afrázy na 
Krá ra d uchov sugestívp u exh ibíciu a v ý
d rž repetične j tec hnik y v st rhuj (lcom 
t empe. Neohraničené Bermano ve t ech 
nické možnos ti a ma nuá lne schopno st i 
pr ipom ínali v to mto prípa de ve ľk(! v ir
tuozitu s amotného Liszta . Z cyklu Années 
d e p~ lerinage u pútal s oviets ky klav iris 
ta boha t ým regis trom farie b a výr azn ým 
poetfck ým ná tero m skladby Sposalizio. 

Koncepc ia záv e rečného Mefi sto vho val
číka ma la s íce med ze r y pri stu p ilo van í 
tempa v agog ike a a j neč istôt mohlo 
byť mene j, na jmä skoky cez oktáv u pred 
códou , a le i me ne j zretelné, zlia te pa
sáže. Bol to vša k s t rhujúci pr íval bra
vOry zvu k u , pasáží a v Tr iu a j ve l ké 
ma js t rovstvo formova nia kan tilén Y.. 

Ber ma n zožal veľk ý a zas l(lžen ý (lspech 
svoji mi veľkým i interp r etačnými mo žnos
ťami. Do je m , ktorým sa vp!s al medzi ve r
ké u me lecké zážitky, is te bude slOžiť 
a ko nasled ova n ia hodn ý vzor našim mla
dým umelcom, s k torý mi sa s tre tol po 
koncerte v družne j bes ede. 

V. člžiK 

'}~ l 

Eliška. Pre úvodnú Ve$e licu o. Ferenczy- si só list a a d irigen t v ýborne r ozu meli 
bo zvo lil decentné obrysy a vyzdv.iho l tak · v kan t iléne , a ko i v br ilan tn ých Pt 
je"j štylizo van ý charakter . s t a r ostlivá a s áža ch . Skodit, že pôvo d ne p lánoval)ú 
precízna prípm:v·a d irigen t a sa pr e ja- Symfón iu č . 6 D d ur , o p . 60 A. Dvoi'áka na -
v il a h lavne v s pri,evo d och k obom v io.- h rad lla na koniec Symfónia č. 9 e mol, 
lonče:lov ým ko n.éerto.m - A. Vivaldi: op . 95 ,.Z nové ho sve ta" . Macurova ko n-
Kóncert pre viol ončelo , ~embalo a slá
čiky G dur a L. Bočcherini : Koncer t 
pre violončelo a orchester D dur č. 2. 
Só list om bo l Ivan Monigetti, (lčastník 
BHS a MTMI rok u 1973. Eliška veľmi 
pr esne odhadol proporc iu komorného 
zvuku oboch ko nce r tov a venova l v ý
lučnú pozornosť Moniget tiho h re. Sólis
ta r ozhodo val so samozre jmou umelec
kou int u íc io u . Dôverná znalosť fa r by i 

cepc ia .konvenovala vo všeo becno sti zná
mym na hrávka m te jto s ymfó nie bez zá-
merne nové ho [č o však n ie je výč itkou l 
a lebo od lišn é ho poh l'ad u. jasne členenú 

fo r mu nap lnil c h ara kte r istick ými a tr ib út -
mi s presne zasadenými kont r ast n ými 
p locha mi. 

DITA MARENčiNOVÄ 
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Dezider Lauko .. profil, úvahy 
Nuša hudobná veda venovala 

životu a die lu skladate ľa, pub
licistu a organizá tora sloven· 
ského hudobného života dr . De· 
zidera Lauku menšiu pozornosť, 
než si to zaslúžil , hoci s jeho 
menom je spojený vývo j hudob· 
nej kultúry u nás na prelome 
19. a 20. storoč ia . 

Dr . Dezider Lauko sa narodil 
S. novembra 1S72 v Szarvasi 
[dnes územie MĽR l. Na rozvo j 
jeho hudobných schopností vý· 
razne pôsobilo rodinné muzi
kan tské prostredie. Otec, Matej 
Lauko, ktorý pochádzal z Tót
komlosa, bol ev. a. v. učite
ľom a s obrubou hral na fl au· 
te a harmóniu. Ako všeo becne 
známy a obľúbený hudobník 
stal sa M. Lauko v roku 1S66 
členom hudobného s polku v 
Szarvasi. 

V minulosti bol Szarvas zná
my ako slovenské mestečko. V 
roku 1721 tu kolonizova li Slo
vá kov. Významnou Inštitúc iou, 
ktorá plnila závažné výchovno
vzdelávacie ciele, bola škola, 
ktorú organizova l' Samuel Te
šedlk. Zača l o sa na nej vyučo
va l v roku 1791. V radoch pri· 
slušnlkov početnej drobnej 
vrstvy pracujúcich prevládalo 
slovenské presvedčenie a aj 
mestská inte ligencia, napriek 
maďarska j výchove, sympatizo
vala so Slovákmi. 

Hudobný život mesta s pes tro
vali vyst t1penla rôznych d iva
delných spoločnosti , uvádza jú
cich obFt1bený dobový r epe r
toár . Podobne ako divadelné 
vystúpenia, bol! v Szravasi ob
Júbené aj kvalitné produkcie 
cigánskych kapiel. V oblastí du
chovne j hudby pr! utváraní hu· 
dobného profi lu mesta zohral 
pozit!vnu (llohu Zslgmond Cho
van, ev. a. v. kantor a orga 
n ista. je ho syn Kálman Cho
van, vynikajúci klavírny vir 
t uóz , pedagóg na a kadémii vo 
Viedni a Buda pešti, viackrát 
koncertova l v Szarvasi. 

Otec s koro pobadal záujem 
syna o hudbu, preto po skon
čeni prvej etapy výučby, ktorá 
sa uskutočn ila v rodine, zav ie
dol syna ku Gustávovi Mocsko· 
nyimu, miestnemu učiteľovi 
h udby. Pr!chodom Arpáda Szen
dyho, žia k á F. Liszta·, do · Szar 
vasu nas ta l v jeho hudobne j 
výchove obra t. Pod jeho vede
ním spoznal nielen tvorbu vý
znamných európskych skladatf!· 
rov, a le prehlboval sl a j SV•.)je 
poznat ky z hudobne j teórie a 
zdokonalova l sa v klavírnej 
technike. 

Po absolvovanl gymnázia v 
Szarvasl rozhodol sa m ladý De
zider La uko pre štúdium práva. 
Na jeseň roku 1891 sa zapísal 
do prvého ročnlka Právnickej 
akadémie v Prešove. Táto bo
la súčasťou prešovského kolé
g ia, ktoré patrilo medzi po-

predné vyšš ie učilišt ia v Uhor
sku. [Bolo založené 16. 4. 1667. l 
Ku ltúr.qy život mesta bol v tom 
čase na dobrej úrovn i. Charak
teris t ická bola preil bohatá 
a č ulá s polková činnos ť. Hneď 
po prlchode do Prešova sa La u
ko in iciatívne za pájal do hu
dobného života mesta , účinko 
val ako klavirista-sólista i 
sprevádzateľ. Tu môžeme vy
stopovať i začiatky jeho pub li· 
kačnej činnosti. Roku 1S94 pre
šiel na štúdiá do Budapešti a 
ukonč il ich tu doktorátom. 

Počas pobyt u .v Budapešti si 
Lauko naďa lej preh lboval svo
je hudobné vedomost i, zvlášť v 
oblasti hudobnej teórie, st1-
k romným š túd iom. 

Po štúdiách v Buda pešti pra
coval ako ad vokát aradskej ko· 
mory. Na Slovensko prišiel v 
roku 1897, kedy sa stal konci
pistom v Levoč i. Hudobn ý život 
v Levoči v porovnani s Buda
pešťou bol podla jeho s pomie
nok dokonalou púšťou. Spolu 
s mies tnymi milovnlkml hudby 
organizoval tu koncerty , na 
mnohých i sám účinkov al. 

Pobyt v Dolnom Kub!ne v ro
koch 1901- 1909 bol rozhodu jú· 
clm pre formovanie jeho ume
leckej orientácie. Býva l v ro
dm e horlivého vlastenca Kňazo
vického, prostredn lctvom ktoré· 
ho sa oboznámil s tamojš lmi 
slovenskými Judovýml plesi1a
ml. Na podklade h lbokého es
tetického zážitku vyvolaného 
krásou Iudových piesni prehl· 
boval sa jeho vzťah k Iudovej 
tvorbe. Mnohé jeho skladby z 
tohto obdobia s ú dokladom vy
hrai'lujúcej sa umeleckej orien
tácie. Po n iekolkých rokoch ú
č inkovania na Orave odišiel 
späť do Levoče. 

Oa lší pobyt v Levoči sa nie
sol v zna men! opätovného za po· 
jenia sa do kultúrne ho a hu· 
dobného života mest a. Organi
zoval hudobné večery, na kto
ré prispieval i finančne, účin
kova l ako sólista a sprevádza· 
ter. jeho organizátorská č in
nosť sa prejavila na pôde "Fel
vldékl zeneszôvetség", neskôr 
.,Felsômagyarországi zeneszô
vetség". Tieto s polky združova li 
viacer é mestá s cie l om založe
nia hudobne j 'š kolý podla ~~zo
ru Košic a s t1čelom ro zvíja ť 
koncertný život spolkových 
mies t. 

Laukov pobyt v Levoči S!l 

skončil v roku 1915, kedy odi· 
š iel do Košic. 

v,yspelý kultúrny život v 
pred prevrat ových Košiciach mo
hol plne uspokojova ť tempera· 
men tného a spoločenského hu· 
dobnlka , akým bol Dezider Lau· 
ko. V oblasti duchovnej hud
by významné postavenie zaujl
mal hudobník českého pôvodu, 
organ ista Dómu Oldtich Hemer 
ka (1SB2-1946 l. V oblasti sve t-

skej hud by vyv!ja l záslužnú čin· 
nos ť Kassai Dalegylet , orc hester 
34. pluku zu dirigovania A. 
Neidhardta a okrem iných te 
lies predovšetkým Košické 
kvarteto. Maďari boli združen! 
v spolku Kaz inczy társaság, s 
č innosťou ktorého bolo spojené 
uve denie La ukovej Slovenske j 
ra psódie. V Košicia ch pokra
čova l v tvor be, st1st r edil sa pre
dovšetkým na t vor bu klaví rnych 
skladieb. jeho radcami a pria
teľmi boli na jmä dr. Gyula Acé l 
a c;r. Otto Ormai, obaja dobr! 
klaviristi. Hudbymilovná miest
na honorácia sa schádzala k h u
dobným produkciám v dome 
a ba ujsko·tornianskeho podžu
pa na dr. Endreho Puky. Celis
tom kva rte ta, ktoré účinkoval o 
na hudobných pr odukciách v 
dome podžupana, bol DezslS KO· 
vér, r iad itel hudobnej školy v 
Košiciach. Pobyt skladatera v 
Košiciach sa skončil na jesei\ 
roku 1919, kedy odiŠiel do Bra· 
t islavy, kde bol poveren ý vede
n ím oddelenia dani a popla tkov 
na Minis terstve financ ií. Neskôr 
pôsobil a ko ministerský radca 
[až do roku 1932, kedy bol 
penzionova ný l- Svoju pozíciu 
využlval na pomoc r ozvíjajúce
mu sa hudobnému životu mes
ta. Zomrel 2. decembra 1942 v 
Bratislave. 

Bratis lava bola v poradi Lau
kových pôsoblsk najväčšlm 
mestom, mestom s boha tou h u
dobnou históriou, s vysoko r oz
vinutým kultúrnym životom, 
centrom, kde sa odohrávali 
prudké ideologické s pory for 
mujúce profil slovenského ume
nia, mestom, ktoré malo zauj í
mavé národnostné prostredie. 

Tvorivý a organizačný ruch , 
ktorý vládol v tomto meste , str
hol do svo jho vfru a j D. La u
ka. Pr ihlásil sa do tábora Slo
vákov a ihneď sa za pojil do 
hudo bného života . Nakladatel 
stvo Comenius mu vydalo via
cero skladie b, napr. Slovenské 
spevy, op. S, Slovenské nála
dy, op. 2S, Slovenské nálady, 
op. 32, Belohradskú rozpomien
ku, op. 25. 

BARTÓKOV BRATISLAVSKÝ ORGAN 

Význa mný je jeho podiel or
ganizačný , a to na jmä pri vzni
ku Hudobnej a dramatickej a ka
démie. V r . 1919-1920 bol č le 
nom výboru Hudobne j školy pre 
Slovensko, v rokoch 1920-1922 
dr uhým podpredsedom a od ro · 
ku 1922- 1925 predsedom ku
ratór ia. Ako predseda kurató
r ia sa us iloval o poštátnenia 
školy, k torá medzitým začala 
fungovať ako Hudobná a dra
mat ická a kadémia , r iadená tým 
istým kuratóriom. S menom a 
pôsobením dr . Lauka je spojený 
aj .,Fond dr. La uka", dotovaný 
Dobročinnou základňou úradní
kov finančného riaditeľstva v 
Bratislave. Fond slúžil ako šti· 
pendijná podpora mladým ta 
lentovaným .poslucháčom ško
ly; .. . zvlášte tým, ktor! sa sla· 
vianskej hudbe venuj(! a vyka
zujú zvláštne pokroky." ( Desať
ročenka Hudobnej a d ramatic
ke j akadémie, Brat islava 1930. l 

Culý hudobný život podnetne 
pôsobil aj na Laukovu tvorbu. 
v era jeho skladieb vzniklo v 
Bratislave, v meste, kde bol o 
s lovenskú hudbu záujem a kde 
boli aj predpoklady uvedenia 
týchto d iel. Ce lkový počet skla
d ieb, podla sklada tefovho vlast 
ného zoznamu, je 6S. Poslednou 
skladbou je Intermezzo pr e kla · 
vlr sólo, op. 6S. Z mhohých 
jeho skladieb možno spomenúť 
po pulár ne Slovenské tance pre 
š tvorručný klavír , op. 17, č . l, 
vyznačujúce sa sviežim r ytmom, 
Mulat a kla rlnétos, op. 1S, 
skladbu, ktorou reagoval na 
jazzové podnety, Vence zo slo
venských národných piesn! pre 
spev a klavlr, op. 30, Puppen
char leston pre klavi r sólo, op. 
53, technicky náročné Per pe 
tuum mobile pre klavír sólo, 
op. 58 a pod. Nemožno nespo
menúť i tú skutočnos t , že v 
Bratislave sa ocitol v prostre
d i umelecky kvalitnom, ktoré 
ho podnecovalo k tvorbe. Z ra
dov vyn ika júc ich hudobn lkov, 
akými bo li na pr . F. Kafenda , A. 
Albrecht , M. Ruppeldt , sa mu 
dostávalo pr ia telskej rady a 
povzbuden ia. · 

je ho úpr imná s naha pomôcť 
rozvljajúcemu sa s lovenskému 
hudobnému školstvu koreš pon
dova la ' s jeho ctižiadosťou u
platniť sa ako s lovenský skla· 
ct ater. 

Podobne ako u viacerých skla· 
dateľov, nachádzame l u D. 
Lauku predovšet kým klavírne 
skladby. Túto skutočnosť mož
no ľahko vysvet liť. Vo väčšine 
pripadov sa štúdium kompozicie 
uskutočňuje pri klavlri, preto 
zvuková predstava a nástrojová 
štyllzácia je adeptovi kompo
zlcle najbližšia , možnost rých
le j rea lizác ie na jlahš!a. Lauko 
klav!r študoval dôkladne jšie, z 
toho dôvodu mnohé jeho die
la nes ia hajú ku klavíru len ako 
k indiferentnému nositeľovi 
zvuku, a le vedome vyvierajú z 
jeho možnosti, techniky, štyli· 
zácie. 

Bartók bol od roku 1894 žiakom královského r . kat. 
vyšš ieho gymnázia v Bratislave, umiest neného v kláštore 
kla risiek. :liacke bohoslužby sa kon_a ll v nedefu a sviat · 
ky v k lariskom kostole. 

IL MANUAL C-f~, umiestnený bezprostredne za h lav
ným strojom 

Od rok u 1832 tu stál S-registrový pedálový organ, 
zhotoven ý pravdepodobne jura jom K! Ocknerom za 500 zl, 
ktorý uhradil r iaditel gymnázia Micha l Adamkovič 
z vlastných prostriedkov na pamiatku 40. výročia pano· 
vania krála Františka I. Vieme o oprave tohtó or gana 
v roku 1S55. Začia tkom 90. rokov minulého storočia 
bol t ento nástroj v dezolátnom a takmer nehratefnom 
st ave .. pr eto na žiadosť riaditeľstva gymnázia minist er 
stvo školstva povolilo zbierk u na organ medzi žiakmi. 
V ško lskom roku 1S93-94 sa nazbierala pekná suma, kto· 
rt1 zväčšili ešte o prijem z verejného koncertu žiackeho 
orchestra, ktorý sa uskutočnil pod vedenim profesorov 
Fridricha Dohnányiho a Mojžiša Gaala dňa 3. má ja 1S94 
vo dvorane župného domu. 

Nový organ objednalo riaditels tvo gymná zia u bra ti
s lavského organára Antona Sch1lnhofera hneď v r ok u 
1894 a prvý raz zaznel v klarlskom kos tole dňa l. sep
tembra 1S95 pr! priležitos tí s lávnostného otvorenia škol
ského roku pod prstami Bélu Bartóka . Burtók bol škol· 
ským organistom a·ž do ukončenia gymnázia v júni roku 
1S99. 

Hegedťíprincipal - S' 
Sa licloňal - 8' 

' Dolce - 4' 

PEDÁL C- di 
Sub Bass - 16' 
Flauta Bass - 8' 
Cello - s• 

Ma nuálová a pedá lová s pojka sa ovláda šlapkaml. Dru
h ým párom šlapiek sa ovlád a kolektlvny ťah For te a Pia 
no. Zošlapnutím prvého sa mechanicky vys unú registr e 
Prlnclpál, Oktáva a Mixtúra, druhou šlapkou sa zasunú. 
Dvanástym man úbr iom je zvonček na ka l kanta ( zname
nie na ťahanie mechov). Hrací stôl zdob! sklenený fi r em
n ý štitok, kde na čiernom podklade sto ji zla tým pís · 
mom: Sch1lnhofer An tal ( Orgonaépító Pozsony l 1895. 
Všetky plšťaly vo velkej oktáve s ú drevené ! Organ stá l 
1740 zl. Starý organ predali za 120 zl (as i Sch()nhofe
rovi ). Kolaudátori sa vyjadr ili, že organ je sť1c i a j pre 
náročnej šiu chrámovú hudbu. 

Tento organ s lúžil len do roku 1913, kedy sa gymná 
zium presťahovalo do novostavby na ulici Cervene j ar má
dy. Ziacke bohoslužby sa kona li už v Modrom kostolfku. 
Kostol klarisiek uzavreli, a le aj tak neuš li jeho predné 
cinové píšťaly vo jnovým rekviráciam. Po prevra te do· 
s tal a budovy kla risiek nová Univerzitná knižnica. 

Pri štúd iu jeho die l môžeme 
konštatova ť, že jeho nástro jové 
št ylizácia prezrádza vplyvy ro
man tikov, a to najmä Liszta s 
jeho virtuóznymi inštrumenťál· 
nyml ko lorat úrami, ako i Chop\· 
na a Schumanna. jednotlivým 
skladbám dáva názvy ako Ko
nlčok , Pr ladky s poukázanlm na 
mimohudobnú inšpiráciu, nie· 
ktor é nesú trad ičné názvy ako 
Berceuse, Rapsódia, Scherzo, 
Pochod a pod. Vychovaný kla
virnou školou romantizmu, re
prezentovanou menami L!szt, 
Chopin, Schumann, zotrváva vo 
svo jich estetických názoroch na 
poziclách obhajcu a vyznavača 
romantického estetického ideá· 
lu. 

Charakteristické pre mnohé 
jeho sk ladby je uplatnenie me
lodiky slovenskej ľudovej ples
ne. Zdro jom inš pirác ie bola naj
mä pleseň novouhorská, ktorá 
sa odrazila a našla uplatnenie 
i v tvor be A. Szendyho, Fr. Lisz
ta a J. Brahmsa, skladatelov, 
ktot·ých s i D. Lauko velmi vá
žil a ktorých vplyvy môžeme 
predpokladať pri formovani sa 
jeho skladatefskej osobnosti. 
Dezider Lauko neustále prízvu
koval potrebu a význam šttldia 
a pozna nia fudovej piesne ako 
orientačného bodu v procese vy
tvárania národnej hudby. Svo· 
ju pozornosť zameriaval predo· 
všetkým na melodiku a rytmus, 
časté st1 u neho citáty. Origina
litu lu dovej pi_esne sa snažil za
chovať tak pr i 'prednese, ako 
pr i je j spracovani. Skúmal este· 
t ické pôsobenie ludovej pJesne, 
vy tvoril s l základné poučky pre 
vývojovú llniu s lovenskej hud
by a pevne kráčal svojou ces
tou, preto sa neskôr dosta l do 
prot ikladov so snahami súčas· 
nej slovenske j hud by. 

Na doplnenie charakteristiky 
osobnosti D. Lauka treba uvies! 
i jeho činnosť publicist ickú. Je 
autorom Slovenského hudobné
ho názvos lovia (vyš lo ná kladom 
Huga Stamfla v Bratislave 
1923 l , štúdie Cigán i a ich hu
dobný význam, ktorá bola uve
r ejnená v časo pise Dalibor 19221 
23, v Grenzbote r. 1924 bola u· 
vere jnená štúdia Die Melodle, 
Die Jtldlsche Musik, jeho naj· 
rozsiahle jšia práca, vyšla ná
kladom bratislavskej žfdovske j 
obce v r . 1926. Niekoľko štOdlť 
os ta lo v r ukopise. 

D. La uko je generačne bllz· 
ky M. Moyzesovi a V. Flgušovl· 
Bystr ému. Tito sa odlišovali od 
neho predovšetkým je mnejším 
citom pre slovenskos ť ľudovej 
piesne, všestrannosťou v oblas
ti žánrovej l up latnením sa v 
hudobnom živote. Nebolo v si
lách toh to skladAtefa , aby pod· 
statnejš ie zas iahol do diania v 
slovenskom hudobnom živote, 
no z jeho životného osudu a 
z jeho snáh predrala sa na po· 
vrch predsa toľko umeleckého 
zápalu, že po časovom odstupe 
vld!me . a charakterizujeme ho 
a ko svoj ráznu individualitu. 

A. LIPTAKOVA 

Dvojmanuálový organ zásuvkovej s ústavy s mechanic
kou traktúrou s ll znejúcimi registrami má samostatný, 
vpredu stojaci hrací stôl. Novogotlc ká skriňa so štvor 
dielnym ploch ým pros pektom pozostáva z vyšš!ch okra
jových veži, ukončených tr ojuho lr!!kovými tympanmi a 
z dvojice nižších spojovacích poll. Styri prospektové po
lia ma jú lomený oblúk a v i'íom po 7 pišťa l , uprost red 
najvyššiu. 

Keď sa s ta l v roku 1921 bojnickým prepoštom-farárom 
Karol A. Medvecký, z! ska l [a ko refe rent pre· cirkevné 
záležitost i pr i ministe rstve s plnou mocou pre Sloven
sko l organ do depozitu. 

Organ rozobrali, do Bo jníc pres ťahova l i a tu v r. kat. 
far skom kos tole ho postavili opäť Schänhofe rovc l, ktor i 
nahradili aj rekvirované prospektové píšťaly . 

Ba rtókov organ (Bo jnice) . Sn lmka : O. Gergel~i 

Dis poz!c la: 
l. MANUÁL C- fl 

Principa l - S' .v prospekte nahradený po rekvirácii , 
zinkový· 

Burdon - S' drevený kryt 
Octáv - 4' 
Flauta - 4' 
Mixtur 2- 3X - 2' C = 2' ľ 

"Bartókov" organ opatrujú Bojničania dobre, zachoval 
sa v pôvodnej dispozicii a k mechom pribudlQ e lektrické 
čerpadlo. Keďže v Bojniciach uvažuj(! o novom, väčšom 
organe, pomýšfa Ga léria mesta Bratis lavy o navrátení 
organa na jeho pôvodné rnlesto. 

Orga n ktorý je toho času v klar iskom kos tole , pre -

niesli Schônhoferovci v rok u 1944 sem z Lazaretského 
kostola , ktorý zbúra li (stál na roh u Duna jske j a Duke!· 
sk ej ulice na mieste detského ihr iska l. Tento S-reglstro· 
vý mechanický organ postavil bratislavský organár Vin· 
cent Mozsny na prelome rokov l SS0/1890. Počas rekon· 
štrukčných prác v kostole v rokoch 1.966- 1973 bol po· 
škodený a je nehrateln ý. 

OTMAR GERGELY! 


