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Hudobné inštitúcie po XVI. zjazde KSč . 

Viera Zilinčanová - Hudba lesa. ústredný plagát tohtoročných Bratislavských hu· 
d·obných slávností, ktorými žije v týchto aňoch hlavné mesto SSR Bratislava. 

Spevohra ·Novej scény 
v Bratislave 

Umeleckí pracovnfci nášho spevoh er
néhoa súboru sa vážne zaoberali otázka
mi uznesen! XVI. zjazdu našej strany, 
ktoré sa týka li problematiky kultúry a 
umenia. Výbor ZO KSS analýzou a r.oz· 
prac.ovaním uznesení pripravil konk rétny 
materiál, ktorý bol prijatý č le.nskou schô
dzou strany a napokon aj ce lým s úbo
rom na verejne j členskej schôdzi. 
Činnosť súboru spevohry sleduje jeden 

cie ľ . Svedomitou prácou všetkých je j čl e
n.ov vytvárať duchovné zdroje, potrebiné · 
na zachovanie a skva litnenie životnej 
úrovne pracujúcich v našom meste, v 
SSR a v celej našej vlasti. To si VY· 
žacluje sveclomitú pa rticipáciu n a diele 
socializmu a zodpovedné plnenie všet
k}·c h povinnost!. 

Jedným z hl.av.ných akcentov na re· 
pertoárovú politiku spevohry je vytvore
ni e maximálnych p:odmienok pre vzni·k 
súčasných hudobných titulov. Vedenie 
súboru túto skutočnosť nikdy neobchá· 
dz.alo, čoho dôkazom je množstvo pôvod· 
ných titul·ov (Plné vrecká peňazí, Vese
lica, Ohnivák, Cyrano z predmestia .) Sú
stavný záujem a vytvárrunie podmienok 
pre vznik nových súčasnýclt t ém je sú
stredenou úlohou súboru. 

Bokom nezostáva ani orientácia na die-

la zo soc ia listických kraj in, najmä zo 
Soviets keho zväzu. Súbor spev•ohry uvá
dza pôvodný maďarský muzikál Pes, kto · 
rého vol.ali pán Bozzi, zo sovietskej tvor· 
by súčasný muziká l O. Felcmana Nech 
gitara hrá a Troch mušketierov od M. 
Duna jevského. 

Diela inomárodných kultúr, a-ko aj die· 
la z odkazu klasickej tvorby, ktoré za· 
raďujerne do nášho r epertoárp, majú pre
dovšetkým socializujúc! charakter, ale· 
bo iné morálne hodnoty. 

Sústavnou snahou súboru je interpre
tác ia celého repertoáru n a vysokej ume
leckej úrovni. Pred vedenie spe.vohry sa 
tu vynára neľahká otázka dobudova ť a 
vokálne skvalitniť zložku sólis tov, dobu
dova ť súbor baletu, ktorý n ajmä v jeho 
mužskej zložke je počtom na hr.a~nici 
možnost! realizácie niektorých inscená
cii. Dobudovanie speváckeho zboru je pre 
vedenie spevohry tiež vážnym problé
mom. Nezáujem o toto povo•l.anie p.ra· 
mení z jeho hmotného o hodnoten ia, kto
ré je v súvislostiach s inými povolaniami 
n eatrakt!vne ( maximá~ne 2100 Kčs). Je 
t eda urč itým para doxom, že amatérske 
súbory (Lúčnica, Dimitrovec , Technik, 
Gymnik, T•renčan, Ska lič·an atď. ) majú 
plno mladých - vroká lne i tanečne n a-

t, 

daných ľudí, ale s predstavou inéj bu
dúcnost i, než profesioná lne umelecke j. 
Ziaľ , stimul finančného ohodnotenia s.a 
javí ak'o prvoradý v perspek·t!vac4 do
budovania hudóbn.ých div.ad iel. Nezáu
jem o túto činnosť možno badať už na 
konzervatóriách. Absolvent i si hľadajú 
iné, výhodnejšie zamestnanie. 

Vážnou otázkou v živote nášho div acl· 
la j e politika hospodáren ia . Snažíme s a 
hľadať rezervy tam, kde je to možné. 
Aj naďale j plat! u n ás myšlienka inte r· 
pretovaná už na XV. zjazde. KSČ: vyrá
bať lacnejš ie, r ýchle jšie a kvalitnejšie. 

Družobná činnosť spevohry No;vej scé· 
ny je bohatá a navyše neformálna. Už 
10 r-okov t rvá družba so St átnyrn divad
lom moskovske j operety, plodnou sa sta
la družba s divadlom Ol!>erety St. Mace
dónskeh o v Sofii, s Metropo l Theater 
v Berl!ne a Hudebním cl ivadlem v Kar· 
línií. Zivé pr iateľs>ké kontakty márne s 
operetou v Budapešti a v Gyori. Výsled
kom sú dramatick é počiny, informácie a 
ozajstné pr i.a tel'ské vzťahy, spolo čné vy
stúpenia n a koncertoch a hos ťovania v 
spoločných in scenáciách. 

Tím umeleckých pracov.níkov bude v 
budúcom roku v Moskve insceonovať mu-

ziká l T. Seba-Martinského Ohnivák. Zá
ujem o ten istý muzikál prejavili a j naš i 
"družobníc i" v Berlíne. Spoločným slo· 
vens!{o-bulharským dielom je "Opera rna
fioso" - lib reto ocl bulharskéhrl drama · 
t urga sofijskej operety V. Stanilova , hucl · 
ba od zas!. umelca Milaona Nováka, krtorú 
uvedie Nová scéna vo februári 1982. Ro•v
nako oza jstne živé sú dr užobné vzťahy 
s naš!rn najväčším petrochern iCikýrn gi
gantom n. p. Slovnaf t. Stretávanie sa 
našich BSP s ich br igádami prináša až 
dojemné priateľstv á a vzá jomné ľudské 
i pracovné spoznávanie sa. 

Snahou celého spevoherného súboru je 
vstúp i ť do lw lt úmeho ro-zvoja Bratislavy 
a p rispieť tak k oboha teniu nášho mes· 
ta kultúrnymi poč inmi. Nauč i ť Bratislav· 
čanov milovať svoje mesto , pomáhať mu, 
byť naií hrdé - aj to je naša úloha a 
povinnosť. 

Pri dobre j tvorive.j a tmosfére a s po
cit om vykona ť č-os i záslužné pre divad
lo, pre bratis la vského diváka, pre roz· 
voj ku ltúry v naše j vlasti , pre socializ
mus - sa nám podari náročné úlo hy po
stupne splniť. 

ZDENEK MACHAčEK , 
umelec ký šéf spevohry NS 

Konzervatórium v Bratislave 
Brat islavské konzervatórium podrobne 

ana lyzovalo výsledl{y XVI. z jazdu KSČ 
a r ozpracoValo jeho viaceré námety a 
záver y clo svojej konkrétnej každodennej 
práce. V súvisl-osti s konštato.va.nírn, že 
KSČ §_a usilu je. "o sústavný rast spolo
čenske j úlohy umenia" vypracorvala ško
la j.}odrobný plán !koncertov a umelec
kých brigád, pr ičom dot erajšiu .prax roz
širuje o n ové akcie v Dome umenia v 
Piešťanoch, o nové koncerty pre u či'lo v
s l{ú mládež v Západos lovenskom kra ji, o 
nové umelecké brigády, ktoré budú vystu
povať v domovoch dôchodcov. Touto ini
c iat!vou prispeje brat islavské konzerva
tórium významn e do celkovej siet e kon· 
certného života, bude ešte in t81nzívnej
šie vplývať na výchovu estetického cí
tenia mládeže a pomôže pri nove j reali
zácii kultúrneho programu nášho štá,tu. 

V súvislost i s predstavami o vyso:ke1j 
kvalite vyučovacieho procesu premyslí 
škola znova úr•oveii jednotlivých predme
tov, p:ostará sa o zvýšenie náročnosti 

v oblasti priraclených predmetov, zdô
razn í spo jenie teórie s praxou a najmä 
preh[bi organizačný systém pomatur it
nej špeci-alizácie, zamerane j na p.opulá r
n u hudbu. Hoci už dlh é roky sa usil.u
jerne ,o kontaikty medzi jednotlivými vy
učovac!rni predmetmi, predsa i tu sú re
zervy. Vcelku však - zor ientovaní v 
rámci AS'{)Ciácie európskych ko nze rva 
tór!! a vysokých hudobných škôl - vy
vinieme všetko úsilie, aby a bsolventi 
konzervatória odchádzali clo praktického 
života dokonale pripraven! a mohli za · 
stávať akékoľvek miesto určené štatútom 
školy. Predpokladá sa, že i občiansky 
profil absolventa bude na t alke j výš.ke , 
aký očakáva od nás všetkých ·naša spo· 
ločnrosť. 

Dalšia cesta nášho konzervatória sa 
bude rozv!jať v tesnej spolupráci so Zvä· 
zom slovens kých skladateľov. Ako ná
rodné· konzervatór.iurn musíme v osno
vách ZIOhľadniť túto skutočnosť a veľmi 
citlivo ap likovať do vyučovacieho pro· 
cesu vhodné s kladby našich auto rov. Zna
mená to , a by č!rn viac pedagógov bolo 
v trvalom kontakte s domácimi ho d.no· 
lami, poznalo našu tvorbu a úrne·rne k 
našim možnostiam ju presadzovalo do ve· 
clomia žia kov a cez nich i clo nášho spo·. 
ločenskéhoo života. 

Pr etože sme zat iaľ j ed ~ným konzervató· 
r iorn , !ktoré má už viac ro kov k dis po
zicii rnode1rné elekt roakustické a nahrá· 
vacie štúdio, vyplýva nám z toho po
vinnosť zobecniť skúsenosti z modern i
zác ie vyučovacieho pr•ocesu, r.ozširov.a ť 
n aše poznatky a k tomu účelu organi· 
zovať celošt átne semináre. Márne bohaté 
skúsenosti ako využ ívať moderné rnédiä 
v t eoret ických i praktických predmet och, 
a ko využívať modernú t echniku pre lep
šie pocbopenie hlbky umeleckého výkonu 

a vyučovacieho procesu. To nás ved ie 
k záve rom, že musíme pos•kytnúť naše 
poznatky a skúsenosti a j iným školám, 
ktoré sa rozhodnú pre podobnú cestu. 

Umenie hrá významnú úl,ohu v mec\ zi
nár•oclných kontaktoch, pri preh lbovaní 
vzá.j•ornne j dôve ry nár odov a pri lepšom 
poznávani jednotlivýc !~ kultúr. Z tohto, 
fa kt u vyplýva pre š ko lu viacero pr aktic
kých záverov. Budeme sa ešte viac us i
lova ť rozšíriť naše kontakty s družob
nými školami v ZSSR, na jmä v Ky jeve, 
využijeme ponuky, ktoré prichádza jú zo 
soc ialistických štáto·v na bezdevízovú vý· 
menu koncertov, využi jeme výhod vyp i ý·· 
vajúcich z členov v Asociácii pri ·roz
širovaní reá lnych 1kontaktov s európsk y· 
mi školami, najmä z hl'adisk·a trva lého 
získavania poznatkov. 

Rovnako ako v minulost i bude bra ti 
slavské kon zerv·at ór ium o·bjedná.vať rwvé 
inšt ruktívne a predne.sové s!{ladby u n a· 
šlch s kladateľov so zvláštnym zamera· 
ním na oblasti, kde zatiaľ neex ist uje ve
ľa domác ej tvorby. Táto pra x sa ešte 
preh[b i osobitnými po hov.orrni so s kl a
da teľ mi. Predpokladá s a, že v na jbližšej 
päťročn ici získa n aše konzervatórium 
t outo formou 6- 10 vhodných Slkladieb. 
Keďže sme školou, ktorá má rozhoduj ú· 
ci význam v oosnD:ve prof-es ionálneho hu· 
dobného vzdelávania, posiln íme v ped a
g-ogickom zbor e t endencie pn~hlbu j úce 
murxist icko· leninskú estetiku a posili'Ju
júce metódu socialistickéh-o rea lizmu. V 
súčasnost i pr-acujú viacerí pedagógovia 
na vedec kom riešen í estet ických otázok 
súčasnej vzdelanosti a možno preclpo· 
kladať, že závažne jšie pr ispe jú k ob jas-· 
neniu es teticko-icleových otázok našej 
d>Oby, 

Tým, že prac ujeme s ta lentmi, zvýšime 
i našu pozornosť k ich vyhľadávan iu, 
ale najmä k ich systematickému veden iu 
a umeleckému rastu. Vedenie ško ly pri
chádza s novinlkou - dva razy ročne 
analyzovať pred plénom si tuác iu s vý
raznými talentmi, zhodnotiť voľ bu metód 
a perspek tívne možnosti ich uplatn enia. 
T9mito for mami sn dos iahne väčš i a kon
trola ko lektívu nad vývojovou cestou vý
razných hudobných talentov a zvýši Sil 

pocit zoc\ poveclnosti u jedn-otlivých pecla · 
gógo v. 

Budeme posil i'Jovať vše tky tendencie , 
ktoré spá ja jú huci"Obnú ku ltúru Slovälwv 
a č echov. Popri národných pov innostiach 
nes tra tíme zo zreteľ a celý českosl-oven
ský kultt\rny kontext u najmä vedomie, 
že žijeme v štá te , kde slávne hudobné 
t radície vstúpili qo vedomia nášho ľu 
du a súčasnosť ús pešne nadväzuje na 
všetko cenné, č o priniesol včeraj šo k . 

ZDENKO NOV A č EK, 
r iadite ľ Konzervatória v Brat í· 
sl ave 
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• SLÁVNOSTNÝ KONCERT NA POCESŤ 75. 
NARODENlN NÁRODNI!:HO UMELCA ALEXAN
DRA MOYZESA uskutočnil Slovens ký ľudový 
ume lecký kolekt!v di\a 3. októbra 1981 v Kon· 
certne j sieni Cs. rozhlasu v Bratisl-ave. P-od ve
den!m dirigenta Pavla Procházku odzneli v po
dan! orchestra zboru u sólistov SĽUKu jub!Jan
t ove Piesne nd Zvolena, Trávnice, Plesne o ro 
bote, Ľúbostné piesne, Svadobné piesne a -tanec, 
Ej , doliny, doliny a Veselica na Detve. 

• JIHOCESK I!: DIVADLO V CESl<'XCH BUDE
JOVICIACH uviedlo 9. o lttóbra t. r . v českoslo
venskej premiére operu súčasného bulhars·kého , 
sklodateľ.a Paraškev-a Chudžleva "Albena". Toto 
význa mné dielo súčasneJ bulha rskej o permiJ 
tvorby čerpá náme.t zo života bulh·a rske j de diny 
z prvýc h rok ov nášho storočia, !kompozične vy
r astú z bulharske j národnej piesne. Dielo v hu
dobnom n aštudovaní Karla Noska a v réžii 
J. Prud ka je príspevkom j ihočeského divadla 
k pripravovan ým Dľíom Bulha rskej ľudovej re
publiky, ktoré sa budú u nás kona ť na počesť 
1300. výroč i a Bulhorsk.a. 

• SLOVENSK? HUDOBN'X FOND a jeho Hu
dobné informačné stredisko rea lizovali začiat
kom októbra nlekofko jubilejných akci!: 

- l. X. 1981 besedu o rumunskom Siklada
terovi Georgesovi Enescu, pri príležitosti 100. 
výročia na rodenia skladate ľa. ú vodné slovo 
predillesol Igo r Podracký. · 

-- 7. X. 1981 s tretnutie so zas!. umelkyi1ou 
Klárou Havllkovou pri pr!ležit-osti jej živ<Jtmého 
jubilea. ú vodné slovo predniesla dr. TeréziA 
Ursfnyová. . 

- 14. X. 1981 s tretnu tie so zas!. umelcom 
dr. Ľudov!tom Ra jtewm pri p_r!ležitosti jeho 75. 
na rodenín. úvod né slovo predniesla Ete la Cár
s ka. 

• SLOVENSKA FILHARMONIA DO NOVEJ 
SEZONY - 28. septembru uskutočnHo vedenie 
SF tl ačovú besedu, nu ktorej infor movali zá
stupcov tlače o náplni nAstáva júce j koncennej 
sezóny 1981-82. V jej úvode doc hádza k ver
ml dôležitým zmenám v personá lnom obsaden l 
hlavných t elies. Po odchode šéfdirigenta nár. 
umelca Ladislava Slováka clo dôc ho dku stáva 
sa novým hluvným dirigentom SF Libor Pešek , 
na polovičný úväzok bol angažovaný doterajši 
šéfdirigent Státn e j filharmónie Košice Bystr!k 
Režucha . Za oclchádzajúceh.o zbormajstra SFZ 
Lubomíra Mát lo bol poverený dočasným vede
nim zboru jeho druhý dirigent Pavol Baxa. 
V sezóne 1981-82 sa v podstate zachoiVáva q,o
tera jšia štruktúra konc e-rtných cyklov - p!l t 
cyk lov v Bratisla ve a jeden v Piešťanoch, pri
~om JP. tu sn a ha jedn,otllvé C}'lkly diferencovať. 
Nová sezóna pr inesie množstvo skladieb zo 
všetkých štýlových obdob!, drama turgický ak· 
cent j_e vša k polože-ný na tohtoročné cent ená
rium M. P. Musorgského ( Obr.ázky z výsťavy), 
B. Bartóka (Koncert pre' 'v\ollt' a orchester ,' Can
t ata profa na ), na 100. výr-očie narode nia Igora 
Stravinského, ktoré bude na budúci rok ( Sym
f ónia pre dychy, Capr icc io pre k lav!r a orches
ter, Pr!beh vojaka), 250. výročie narodenia 
). Haydna a 150. výročie úmrt ia J. W. Goetheho 
(uvedú sa niektoré skladby inšpir-ované jeho 
die lom ). Vý:zmamným pod ie lom je zas,túpená v 
jedno tl ivých cykloch tiež pôvodná s lovenská a 
čeSiká tvorba: premlér.ovo budú uvedené nové 
diela D. Kardoša Koncert pre husle a o rchester,), 
J. S!xt u [Styri orchestrálne s kladby), L Zeljenku 
(Koncert pre k lavír u orchester ) a O. Mác hu 
(Concerto g rossa). V re.pr!ze zaznejú skla d by 
E. Suchoňa ( Baladická s uita ), A. Moyzesa ( Hud
ba žene , Musica Is t rr pol !tana, predohra Fe·b
ruárová), O. Ferenczy ho (Hviezda se,veru), L. 
Burlasa [Concert ino pre dychy a bicie ), J. ·Zim
mera (Pocta Haydnovi], E. !-!l obila ( Filharmo
nický koncer t ) a M. Kope len ta (Hrátk y pre 
saxofón a orchester) . Dramaturgicky záslužným 
a pozoruhodným činom bude uve denie nových 
d ie l a utorov zo socialistických kraj in - S. Ba· 
lassu (Iris), S. Matt husa ( V!zie], B. Christova 
( Quasi un a fan tasia l a A. Vieru ( Clepsidra I. ]. 
Okrem ma ters kých telies - Slovenskej filhor
mónie, Slovenského filharmonic kého zboru a 
Slovenského komorného orchestra - budú sa 
n a progra moch jedno tlivých cyklov podielať 
i hosťujúce te lesá: Symfonic:ký orchester Yomiu· 
r i (JaiJonsko), Symfonický orchester Cs. roz
hlasu Bl'atislava, Štátny kom~Jrný orchester Zl
Hn a, Camerata slovaca, Trio di Milana , Záhreb
sk! sólisti, Llnha Singers . S domácimi a za
hraničnými te lesami pre dstavia sa ako dirigent! 
R. Klopfensteln (švajčiarsko), K. L Kobajaši 
(japonsko), B. Aprea (Taliansko], A. Nanut 
(juhoslávia ], M. Bos i č (NSR], A. Ros-Marba 
a R. Frť.ihbeck de Burgos (španielsko], D. 
Burkh (USA). M. jansons (ZSSR), E. Seipen
busch, T. Guschlba uer a K. Wôss (R-akúsko ), 
z domácich d irigentov L. Pešek, B. Režucha , 
L. Slo.vák, dr. Ľ. Rajter, Z. Košler, O. Lenárd, 
M. Konvalinka, O. Dohnányi, J. Va lta. Zo só
Hstov predstavia sa klaviris ti E. Vlrsaladze 
a A. Malolet1ko:vá (ZSSR), M. Ušlda, Ken Ara, 
I- )a mané ( Ja•ponsko ). P. Paleczny ( P-olskQ), 
R. Keller (NSR], P. Topercze-r, M. Lapšans ký, 
K. Havlíková, T. Fraňová, I. Palovič 1a S. Cá
puvá, z hus listov E. Gr a č a V. Z uk (ZSSR). 
J. Kuronuma a M. Fužikava (Japons ko) , ). Paz
dera, B. Matoušek, J. Kopelman, V. Šimčisko 
a ). Špitková, violončel !stl M. Perényl (Madar
sko). S. Ve.čtomov a J. Podhoranský, čemballsti 
Z. Ružičková a H. Dreyfus [Francúzsko), vio
lista M. Telec·ký, organisti dr . F. Kllnda a A. Zú
r lková, !kont ra basis ta G. Ka r r ( USA), flaut isti 
l. Gra fenauercwá (Juhoslávia) a B. Dra hos (Ma
ďarsk()), početn! voká lni sólisti z Madat·s·ka , 
Rumunska, Rakúska, F!nska, CSSR a ďal šieh 
krajin a mnoh! ďalši sólisti. Oproti predchád:lla 
júcsj sezóne mimoriadne bo hlil tej n a zahraničné 
zájazdy je nastáva júca sezóna v -tomto sme re 
skromnejšia: SF vystúpi vo švajčiarsku, SKO 

.. 

vo Francúzsku, Svajčiars·ku, špa niels•ku a NSR, 
SFZ v Holandsku a Francúzsku. Okrem koncer
tov zaradených po jednotlivých abo.nentných 
cyklov. predstavia sa všetky te lesá SF n a ce
lom rade mimoriadnych koocerrtov v rá mci 
Prehliadky slove nského ko ncertného umenia, 
Medzináwdného dňa hudby , Bratis lavských 
hudobných s lávnosti, Týždňa novej s lovenskej 
hudobnej tvorby, festivalu Pražská jar, Cesko
slovenskej hudobne•) ža·tvy atď. V priebehu na
stávajúcej sezóny bude realizovať SF už tra
dične aj n iekofko gram:onahrávok vo vyd!llVa
telstve OPUS ( 6 pa,r !žskych symfónH ). Hayd
na s Liborom Peškom, Chaussonovu II. symfó
niu a Beethovenovu IX. symfóniu so Z. Kašle
rom a iné ). Inou pozit!vnou č!'tou práce SF 
a.ko ume leckého ústavu je obnovenie kont-aktov 
s Kruhom priateYov SF, ktor ý má v súčasnosti 
310 členov. (ag) 

• ZO SLOVENSKEJ ETNOMUZIKOLOG IE. 
v zbornfku Studia instrumentorum popularis 
VIL, ktorý vyc hádza v Hudobnohistorickom mú· 
zeu v štokho.lme, Slovenskú e tnomuzlkojógiu 
reprezentujú š túdie dr. Iva na Mačáka a d r. Os 
kára Elsche:ka. Mačákova štúdia je prlspsvkom 
k metóde dokumentá cie výrobcov a llráčorv na 
hudo bných nástrojoch, Elschekova pojednáva 
o hudobne j indlviduálnosti slovenských p.rlmá· 
š ov. 

• V KRU HOCH SLOVEN SKÝCH ARCHIVÁROV 
A HISTORIKOV vznlk·ol návTh no úpravu p!sa
nia priezvisk prfslušnlkov uho rských šlachtic
kých r odov. Osobitná komisia vypraco-vala zá
sady, ku ktorým sa vyslovu jú rôzni odborn!ci. 
v návrhu zásad sa hovori, že u tých mien, kto· 
ré majú dokázateľne .etnicky . i úze-m ne s loven
ský pôvod, treba odstrániť maďarizačné ten
denc ie a prvky maďarského názvoslovia. Tam, 
1tde sú priezviská utvore-né z prediká tov s lo 
venských teritóri!, je návrh zásadne posloven
čovnť ( Nlžiían:ský, Medi'lanský ). Tiež tam, kde 
priezv·iská vznikli pod ľa pTedikátov územia i ja
zykovo slovenských lokal!t ( Okoličáni , Kosto· 
lán i) . je to mimoriadne závažný návrh, ktorý 
má do·pad i pre našich hudobnýc h dejepiscov. 
v niektorých štátoch urobili takéto opatren i-a 
už skôr. (N) 

• PRV? NA SLOVENSKU. Kab1net hudobnej 
výc hovy pri Kra jskom pedagogickom stt'edls.ku 
v Prešove v spolupráci s odborom š kolstva ONV 
a ĽŠU v Bardejove pripr ovil v dňoch 17.-18. 
IX. 1981 lkrajský seminár pre okresné školské 

· inšpe ktorky ma terských škôl, okresných škol
ských inšpektorov ĽŠU a r ladltelov ĽŠU. Na 
programe bolo zhodnotenie doterajšieh v~slecl
kov dosiahnutých pri realizácii obsahovej p,re
stavby ĽŠU, zh odnot enie ideovo-výchovných a 
výchovno-vzdelávac!ch výsledkov na ĽŠU vo 
Východoslovenskom kr a ji za školský rok 1980-
81 a úlohy ĽŠU po XVI. zjazde KSC. Ten to se· 
miná r, prvý svojho druhu n.a Slove-nsku, sa 
kona l v Bardejovskýc h Kúpeľoch, lebo to bo li 
p ráve ĽšU a Oš ONV v Barde jove , !ktoré sa 
obrá til i v decembr i 1980 s výzvou na vše tky 
ĽŠU v kra ji: " Pracovnou iniciat!vou v ús trety 
XVI. zjazdu KSC". VýzNa sa stretla s o živým 
oh'M'som' na všetkých · ĽŠU vo Východosloven-
s kom kraj i. (sf l 

• PADIVŕ:HO TRENCIN Tre:nč!n bol v 
diíoch 11.-13. septembra t. r. de jis k<>m XV. 
ročn!ka cel·os loven ského festiv·alu velkých dy
chových orchest rov - Pádivé ho Trenč!n . Toto 
podujatie, kto ré bolo usporlétdané na počesť 
60. výroč ia zalo:ženia KSC, usporia dal Osv~tový 
ústav v Bratis lave v spolupráci s mestskými a 
okresnými orgánmi v Tre-nč!n_e. Na festivale ·sa 
zúčastn'ilo 8 súťažiac ich dychových orchestrov. 
Ako hostia vystúp!ll ústredný dychový orches
ter z Dessau (NDR 1 a " VItková k" - po:dni·kový 
orc hester odborťlvého domu p<ldniku VZKG 
z Ostravy. Po zhodnoteni ideovo-umelecke j 
úrovne programu udel!l Osvetový ústav v Bra 
tislave na návrh odbornej poroty ceny za in
terpret-ačnú úrove,) ta,kto: l. cenu z!skal dy
c hový orchester ZK ROH n. p. Chemlon v Hu
menno m ; 2. cena bola ude le ná dychovému or
c hestru Domu ku ltúry VSZ v Košiciach; 3. cenu 
z!skal dychový o rchester PKO zo Zillny. Cenu 
Min is terstva kultúry SSR za na jvhodne jšiu dra 
maturgiu , pri p r !ležitosti 60. vý ročia založenia 
KSC, udelili dychovému orchestru Združeného 
závodného klubu ROH vo Svite. Cena Mests ké
ho nár<Jdného výbor u - pohá r mest>a T1renč!n a 
za najlepšiu inter pTetác iu sk ladby Karola Pá
d ivého bo la udelená cty_chovému orchestru ZK 
ROH n. p. Chemlon v Hum ennom. · Zvláštnu 
cenu za pozar uhodný dirigentský výkon udel<lla 
porota Albertovi Hrubovčák·ovi , dirigen tovi dy
chového orchestra ZK ROH n . p. Chemlon v 
Humennom. Cenu za vokálny prednes udelili 
Márii Gašparikove j a Em!lii Kobidove·j, člen· 
kám dychového o rchestra ZK RO H Tatro z Bá
noviec n ad BebTavou. 

jubilejný XV. ročn!k Pádivého Trenčina bol 
ve!mi úspešnou akctou a jeho účastn!c l sa 
publiku predstavili zauj!ma vým o plne anga
žovaným programom. Oalšf ročn!k tejto celosolo
vepskej súťaže velkých dychových orchestrov 
sa u skutočni v Trenčfne r o!ku 1984 a zúčas,tnla 
sa na ľ\Om v!ť azl krajských l<ôl velkých dy
chových hudieb, k toré sa uskutočnia vo všet
kých krajf?C h SSR na budúCI -r<lk. (jh) 

• SPEVOHRA KRUŠNOHORSKI!:HO DIVADLA 
V TEPLICIACH už po niekolko rok-ov systema
ticky uvádza a prebojúva na svojom ja·vls·ku 
pôvodnú českú hudobno-drama tickú tvorbu zá
bavného charakteru. Po premiérach pôvodných 
muzikálov "Sestričtky" ( 1978 ), " Daniela" ( 1979) 
a "Zo života hmyzu" [ 1980], ktorých vzn•!k je 
úzko spätý s tvoriv.ou dielňou tohto dLvadla 
( in iciat!vna drama turgia!), uvedie sympatický 
a snaživý krušnohorsk ý súbor v te jto sezóne 
ďalšiu českú novinku - hudobnú hru "Kol!s
ka pre hriešne panny'\ ku ktore j hudbu s kom
ponoval jeden z na jpoprednejš!ch súčasných 
českých skladateľov Otmar Mácha. Libreto po
d la činohry Kol!ska od Alo lsa Jlrásk·a nap·!sa l 
známy spevoherný libTet!sta a textár )il'! Bed
nár. 

, -

Nový predmet 
r· zof· ckej fakulte 

Počnúc -októbrom t . r. zara
duje sa v 9. semestri štúdia uči· 
te lov hudobnej výchovy pre 5. 
až 12. postupný ročn !k ako vy
učovacf predmet Ovod do hu· 
dobne j wclológie. Podla učeb
ných os nov predmet zo·známi 
poslucháčov so zák ladnou prob
lematikou a kéttegóriami mar
xis tickej hudobne j sociológie so 
zretelom na možnosti aplikác ie 
v hudo bno-výchovnom procese . 
Podá teor etické zdôvodnenie i 
prehľad osvedčen ých praktic· 
kých a pliikácií hudobno-socio
logického výsku m u v oblasti 
š kolstva a hudobnej kultúry. 
Obsahom š túd ia bude: l. Hu
dobná socio lógia vo vzťahu k 
všeobecne j soc io lógii. ]ej po· 
stavenie a úloha v rámci mu
zik-ológie. 2. Marxistické chá
panie sociológie - konf rol)tá
cia s buržoáznymi s oclo l·ogic
kými koncepciami. 3. Hudbu 
ako sociálny jav. Speciflčnost 
vztahu spoločnosti k h udobné
mu u meniu. Miesto a funk cia 
hudby v spol očnosti. 4. Metódy 
soc iologického výskumu ( on·ke 
ta, dotazn!k, rozhovor , test ] a 
mož.nosti ich využl.t ia pr ! skú· 
man! o bJuby a .životnosti hud
by, jednotlivých d ruhov , žánrov 
i d iel. Soci,ologiclké aspek ty hu
dobnosti a hudobného vkusu. 
H<Jdnotenie výsledkov z hfadls· 
k a š kolskej praxe (v-rátane jed
n'oduchých kva ntlfikujúcich me
tód] . 

S náčrtom konce pcie podrob· 
nejšie zoznámil účastn ikov 
ostravského stretn utia zástup
cov pedagogických fakú lt v' 
CSSR a zain teresovaných rnuzi· 
kológo.v dr. Ludek Zenkl , CSc., 
ktorý oko člen predmetovej r a
dy pre hudobnú výchovu a 
predseda hudobno-sociolog icke j 
k<Jmisie Ces;ke j h ud-obnej s po
ločnos ti zorganizova l túto a k
c iu n a 10. IX. t. r. V úvod· 
nom pre jave hovoril o dote ra j
šom vývoji hudobnej wciológie 
u nás a o a ktuálnosti jej • za-

členen ia cl o výuč by nn pedago
g ic kých fulntltácll . Fran t išek 
Braniš oboznámil prítomných s 
rozh la sovými výsku momi, k to· 
ré predstavu jú významný člá
nok splitnej väzby v komuni
kttčn om procese , uskut.očť~ova
nom prostr edníctvom rozhlas u. 
Tu je hudobná socio lógia prak
tickou, upllkovanou d isc iplinou , 
o čom svedči skutočnos t , že 
r oz.hl t~ s Sét z.nme riavu aj nn hu
do bno-s ociologickú problema.ti· 
ku . Miloš Chybu, CSc. p r lbl!ž il 
úča st n !kom hudo bno-sociologic
·ké výskumy a publikácie ú s ta
vu pre výsk um ku ltúry v Pra
h P.. jeho závažné informácie sú 
v mnohom inšpiru júce práve 
pre ka tedru hudobne j výchovy, 
ktoré vo faktografickýc h údo
joch výs kumnýc h a kci! tohto 
ús tovu nájdu nejeden inšpiru jú· 
ci podnet p.ri reulizovanl vlast
ných prieskumov, resp. sond. 
Jii'f Pilka hovor!! o č ll11losti 
HudQbného odboru Divadelného 
ústavu v Prah e, a to v oblasti 
prieskumu a evidenc ie hud·ob
ného života v CSSR. Odbor sa 
zameriava no súčasný s ta v vo 
vybra nýc h o blastiac!) záu jmo
vej ume leckej činnosti. 

Vystúpenia č l enov kat edier 
hudobne j výchovy a voľná dis
kusia, v k tore j sa vystr iedali 
takmer všetc! p r itomní, zhodne 
konš ta tovali potrebu a osožnosf 
podobných stretnut! za účelom 
vymie iía nia sl konkrétnych Slkú· 
senostl. t ažlsko samostatne j vý · 
skumnej práce štude ntov bude, 
zrejme, spoč ivat najmä v prie
skume s pol očnosti, je j rôznyc h 
zložiek a skup!n v záujme de
ta!lnejšieho poznania a tý m 
účinnejšieho zls kavania pre 
hud bu. Preto v záverečnom zhr
nut i upozorni l L. Zenkl na rad 
námetov, o k torých by sa moh
lo hovo riť či už formou pred
nášky vyučujúceh-o a lebo re fe
rá tu 'študenta , pripadne f<Jrmou 
varnej d iskusie. 
· ''"' ", .. ; FRANTISEJK BRANIŠ 

Rozhlasový zápisník 
Prioritným koncepčným cie

ľom nahrávania symfonickej 
hudby v Cs. rozhlase Bratisla
va ;e skompletizovanie pôvod· 
ne; slovenskej tvorby v celom 
jej rozsahu od predchodcov za
kladateľskej generácie až po 
partitúry vznikafúce v tomto 
čase. Ide prirodzene o stereo
nahrávky technicky plne zodpo
vedajúce súčasnej úrovni. Tento 
dlhodobý cieľ, o význame kto
rélzo pre našu hudobnú kultúru 
nemožno pochybovať, realizuje 
Symfonický orchester Cs. roz
hlasu na čele s O. Lenárdom a 
ďalšími dirigentmi (Ľ . Rajter, 
T. Koutník, O. Dohnányi). V 
t omto pr íspevku chceme pouká
zať na výsledky sezóny 1980-
1981 práve z aspektu zastúpe
nia slovenske; tvorby v drama
turgii telesa. 
Pochopiteľne, že SOCR hral 

domácu ?tudbu a; na verejných 
vystúpeniach { napr. na turn~ 
v Spanielsku štyrikrát odznel i 
Cikkerove Variácie na sloven
skú ľudovú pieseň, jadro troch, 
spoločných stereokoncertov s 
Cs. televíziou " Hudba z Brati
slavy" tvoril i skladby národ
ných umelcov, realizoval sa tiež 
;ubilefný koncert O. Ferenczy· 
ho, podávajúct dôstojný obraz 
o jeho tvorbe v symfonickom 
žánri). Nám však ide hlavne 
o štúdiové nahrávky, ktoré svo
tím zaradením do trval~ho fon
du a disponovaternosf ou pred
stavu/tí oveľa véičšiu šancu do
stat sa k príjemcovi, ako jedno
r azová koncertntl akcia. Výsada 
rozhlasu, totiž možnosť dlho
dobého viacnásobného vysiela
nia jednotl ivých titulov, pred
stavufe v tomto prípade veľký 
potenciálny efekt. Aká te t eda 
bilancia uplynule/ sezóny? Re
alizovalo sa spolu 21 sloven
ských skladieb od 17 autorov 
v celkove; dlžk e 360 minút, t . ;. 
6 hodín hudby. Medzi ni mi sú 
také významné opusy ako Cik
k erova Dramat icktl fantázia a 
H udba k činohre, Moyzesova 4. 
symfónia, Kardošova 3. symfó
nia, Ferenczy/zo Tanečná fan-

lť!zia či Kresánkovo Prelúdium 
a toccata. Priestor dostali a; 
skladatelia strednej generácie 
- obnovila sa staršia Hrušov
ského Tatranská poéma, nalzra
la Hatrikova Symfónia, Martin 
čekove Dialógy pre klavír a or 
chester' s l. Palovičom, premié· 
ru mali "Styri vety prírody od 
Jozefa Gahéra, znamenite na
študované Ľ. Ratterom . Neza
budlo sa ani na najmladších, re
prezentovaných tentoraz Sym
fóniami V. Godára a P. Breine
ra. Vidno teda dostatočný roz
ptyl autorský i žánrový, pr i
čom veľmi cenné sú pr írastky 
kratších symfonických skla· 
dieb, ktorých využiteľnos( vo 
vysielaní a koniec-koncov at 
komunikačný dopad rapídne 
prevy!iu;e rozsiahle celky. Z 
nich spom1n1me Frešovu Festi
valovú predohru, Dibákovu Kon· 
certnú predohru a skľäd'bu s 
rovnakým názvom od J. Zi mme-· 
ra či Koi'ínkovo Allegro brilan
te. 

TúlO bilanciu štúdi ových na· 
hrávok pôvodnej tvorby v Cs. 
rozhlase v symfonicke j oblasti 
možno uzavrieť konštatovaním, 
že sa svojím rozsahom pohybu
te na samej hranici realizač
ných možností SOCRu i režijno
zvukových štábov, ktoré sú k 
dispozicii. Výsledky hovoria sa
my za seba a ich kvantite zod
povedá a; umelecká úrove11, pri
ná!iajúca často nov~ kvality. 
Ak sa občas vyskytujú pripo
m ienky , iste pramenia v tom 
fakte, že v záplave programO!' 
sa novonahrat~ diel a často 
"stratia'~ , najmä nepravidelným 
poslucháčom. Aby sme prípad· 
net neinformovanosti verejnos
ti predišli, plánujeme do štruk
t ury vysielania zaradiť pravi
delntí rel áCiu "Prem i~ry", kde 
sa upl atnia práve čerstv~ tit u
ly. Ver íme, že aj týmto spô
sobom sa podari upútat poslu
cháčov a sprostredkovať Im hl
bok~ umeleck~ zážitky v po
dobe stretnut! so slovenskou 
symfonickou hudbou. 

IGOR PODRACK'X. 



K 75. narodeninám zaslúžilého umelca Stefana Hozu 15. VII I. 1962 Suchoňovou operou Sväto
pluk, v krore j s tvá rnil p.ostavu mladšie· 
ho Svätopluka. No ani po odchode zo 
SND sa s divadlom, operou a speváckym 
umenlm n elú čil. Naďalej odovzdával pl.o
dy svo jeJ práce, či už v oblast! peda
gogickeJ. spisovateľSikej a lebo hudobno
teoretickej. 

prevz·al Antonin Drašar. Dir igen to m o.pe 
ry v tom čase je synovec O. Nedba la 
Karel Nedbal, reži$érom Bohuš Vilim. 

Prichodom A. Drašara nadobúda v SND 
nadvládu opereta. Opet•a sa nehrá v ta
kom rozsahu ako v predchádzajúcom 
desa ťroči, Antonin Drašar však smelo an
gažuje mla dých, čerstvých absolventov 

\ HDA. Aj Stefana Hozu si zmluvne zav ia
za l sp ievať nielen v opere, ale ja v ope
rete, a to nielen v Bra tis lave, ale aj v 
Pr ahe v divadle Modern! operet·a. k t-oré 
bolo pobočkou bratislavskej o pery. S te
fan Hoza teda spočiatku získava obdiv 
a uznanie a·ko operetný spevák Leháro
vých, Nedbalových, St r a ussovýc h a Du
sikových operiet. Najčastej šie spieva po 
boku Jarmily Kšlrovej, Márie Kišonovej
Hubovej u Margity Cesányiove·j. Ako pišu 
vtedajší recenzenti, Stefan Hoza "osl iío
val pružnosťo u s vojho hlasu" a "obecen
stvo s trhával svojim perfektným s pevác
kym a. hereckým výkonom k btírke nad
šeniu u potlesku". 

Po úspechu v operete prichádza veľká 
popularit a zásluhou filmu. v r oku 1932 

Sním ku: ČSTK spieva dve ľudové piesne v Pl ickovo m 

Zasl úž ilý umelec Stefa n Hozu patri 
medzi tých slovenských umelcov, ktor! 
klM li základné kamene s lovenskej hu
dobnej ku ltúry. Ako jeden z prvých slct 
venských spevá kov stá l pri formovani 
nášho ná rodného speváckeho umenia. Ce
lou svojou pt•ácou a umenlm pr ispel k 
skutočnému slovenskému SND. Veď nn 
jeho doskách st ál plných t r i dsať rokov 
( 1932-1962 ) nie le n a ko sólista , ale aj 
ako dramuturg, libretista u režisét·. 

Prvú s lovenskú spevác·ku generáciu vy
choval a sformoval český hlasový pe
dagóg Josef Egem u prvou jeho odcho
vankyňou bol a He lena Bartošová ktorá 
a bsolvov·ala v roku 1927. (Dr. Janko BLa
ho bol sice prvým slov.ens·kým profesio
ná ln ym spevákom (od ro~ u 1926 angažo
vaným v SND). ale bol odchovancom 
č eskej a talianskej spevácke j ško ly. ) 

V roku 1932 vstupuje na dosky SND 
ďalšia výr azná osobnosť slovenského u
menia, žiak J. Egema , tenor ista Stefap 
Hoza . Jeho cesta medzi operných sólis
tov SND nebola jednoduchá. Po štúdiác h 
na Učiteľskom ústave v Spišskej Ka
pitule sa musel v roku 1926 z existenč
ných dôvodov zamestnať a ko učiteľ v 
Cfleri, hoci pôvodne zamýšľal študovať 
na FFUK v Bratislave. V tom istom ro
ku sa stáva č l enom a sólistom Spevácke
h o zbor·u slovenských učite ľov. ( SZSU, 
k to r ý viedol M. Ruppeld t, mu pol r<>ka 
platí spev<1cke školenie. l O rok neskôr 
sa.; stáva p0'sl uehé.čom Hudobnej a dra · ... 
mu tickej a kadémie. Spočiatku všok nav
števu je d ramat ický odbor. Externe nav
š tevu je prednášky prof. Orla na Kated re 
h11dobnej vedy FFUK. Po roku dr.amatic
ko-hereckého štúdi•a, na odporúčanie J. 
Ege ma, ktorý ho poču l spiev ať v Palá
rikove) hre Drotár, sn s-távu poslucháčom 
odboru sólového spevu a jeho žiakom. 
Ešte pred ukončením štúdia vystu puje 
v SND v česky spievanej operete F. Le
h(Jrtl Zem úsmevov. Za sólistu SND je 
Stefan Hozu a ngažova ný ihneď po skon
čt<n i štúdi! - 15. VII I. 1932, v dobe, ke
dy veden ie SND po Oskarovi Nedbulovi 

Na všetk 
OS( bnos 
f ilme Zem spieva, v roku 1934 h rá a 
s pieva v česk om f tlme Hudba sŕdc, v ro
ku 1935 vo sfilmo.va nej operetB o. Ned
balu Po ľská krv v réžii Ka rla Lamač<~. 

Velký úspech S. Hozu v operete ma l 
všwk za následok nedocenen ie jeho OPRI'
ného speváckeho umeni.a. Talent, sna ha 
a vytrva losť však predsa len prelomili 
lady. Po odchode českého tenor is tu Ro-

. mana Hlibner.a z Bratislavy su uvoľnila 
úloha Laca ·v Janáčkovej oper e Její pas
torkyne, a tak Karel Nedbal bol nútený 
do tejto postavy obsadiť Stef.an a Hoz u. 
Posta va Luca bola jeho prvou opernou 
postavou. Dosiahol i~ou veľký ú~pech a 
Hoza natrvalo zakotvil v opere SND. Po 
Lacovi nas ledova l Balduin vo Vlaclige
rovej opere Cár Kalojan, Ján Kozina v 
Kovai'ovicovýcfi Psohlavcoch, Lenski j v 
Eugenovi Oneginovi, Janlk v PredQnej 
nev·este, Eigel v Kováčovi WielandJovi, Ca
varadossi v Tosce, Canio v Leoncavallo
vých komedlantoch a postavy v s loven-

. ~.~5;c h .. 9!1ern.ých novinkách - Iva n v ·R·u
s ii1Ského Matúšovi Trlmčianskom , KiH'·blé 
man v Moyzesovom Kráľovi Svätopluk·oyi, 
Moris Munk v Holoubkovej opere Stell a. 

Okrem niekoľ•k ých s lovenskýc h opier 
sa v SND clo roku 1939 spievalo česky. 
Slovensk! literáti vedeli, že k prekladom 
libriet je potrebné nielen spiso,va teľské, 
ale aj hudobné nadunie. Na poslovenčo
va ní SND sa veľkou mierou ako pre kla
da ter libriet do sl ovenčiny pod ie ľal zná
my český s pevák, pôsobiaci v SND od r. 
Hi30, Arnold F läg l. K nému sa v roku 
193:> prekladom Pucciniho B-ohé my pri· 
rt~d il a j Stefan Ho za. Okrem n eskorších 

vlastných o perných libriet k š tyrom slo
venským operá m - Kr(tti'íav . .a E. Sucho
ňa, Juro Já nošíik J. Cikkera, Monte Chris
to R. MacudZJinského a Adam to zaplatí 
T. Hirnera - preložil okolo 15 operných 
a operetných libriet, naprik lad Zem 
úsmevov, Tosca, Cert a Kača, Ma dame 
Butterfly , Jej pastorkyt1a, Ma lia r Reiner 
a tým velkou mleroo pr ispel k p.oslo
venčeniu našej národn ej opernej a ope
retnej scény. 

Od roku 1939 sa š tefan Hoza stá.va 
aj dra ma turgom SND. Vypracú•va n a tú 
do bu smelý dramaturgický plán. Vzniká 
jeden preklad za druhým, pričom nie
k toré dosahujú skut•očne básnickú hod 
no tu. Súčasne P·Odá.va zre lé umelecké 
výkony v obnovených alebo novonaš.tu
dovaných operách, napríklad Chovančina 
(Andrej Chov ans ký J. Blúdiaci Holanďan 
f Erik l. Mad a me Butterfly ( Ptnkerton J. 
Aida ( Radames), Ca rmen (Don josé). Nl
žma f Pedro J. Cel't a K ača (pastier Jur
lko ), Tur ando t ( Kaluf l . V rok u 1943 s 
veľ kým úspec hom hosťuje v záhrebskej 
Štátnej o pere. 

Stefan Hoza bul jedným z prvýc h s lo-

venských spevákov-hercov, ktor! sa pri 
~tvárl~ovunf opernej postavy vnára li aj 
do jej psychiky. Svojim ľ.ud~kým pravdi
vým stvárnením postáv rozbíjal konvenč
n ý názor nn operu a ko ko.stýmovan ý 
koncert uprostred dekoráct!. Vzor om mu 
bol s pevák Arno ld Flägl. 

Aj v posl ednom období svojho pôso
benia v SND ( 1949-19621 patril naďalej 
k jeho oporám ako spevák, lt bretit;ta 
a režisé r. Bol znamenit ým predstavíte~ 
lom operných postáv n aiiJ1ä novodobých 
s kla d ateľo·v 11 to p re varia bil it u spevác
keho prejavu a he recko-clramauc,kého vý
razu. Jeho verkou prednosťou bola jasná 
artiku lác ia. Spieval úlo hy určené pre ly
rický, neskôr polohrdinský tenor. Oproti 
d r. Ja nkovi Blahovi, k torý bol predsta
viteľom t·omant ic kých, lyrických, mlado
dra matických postáv (Smetanu, Pucc in i, 
BJzet). ink linova l viac k moderný m, rea
listickým postavám. Jednou z jeho na j
populárnejších a najlepších bol práv P. 
Ondre j zo Suchot1ovej Krútlíavy. Stvár-

'· n'ľť '·'vyso ko · 'dmtnatickú (tlo hu človek a
vraha, ale aj človek a, Jktorý pri zvuk u 
rudovej piesne Z!Tiäkne, precitne, si vy
žad ova lo velký kus ma jst rovstva - po 
s t ránke speváckej i hereckej. Sám šte
fan Hoza o tom hovori: "Nemyslite si, že 
úloha Ondre ja, k torú som si ši l a ko li b
re tista pre seba , t ak p.ovediac nn telu, 
bola počas štúdia najfahšia. Dotváral 
som ju po stránke technickej i herecke j 
( ocl premiéry 10. XII. 1949) až do posled
ného predstaven ia, kto ré som spieval na 
scéne SND". 

štefan Hoza sa so scénou SND rozl úC::il 

Okrem pôsobenia na scéne SND často 
vystupoval aj koncertne. Kqncer tné s·pie
vanie Judových a umelých pi~sní , pri
padne operetných u oper ných ári! mu 
však n ato lko nevyhovovalo , ako spieva
nie n a javisku, kde mohol lepšie up lat
niť svoje dra matické cítenie. Mla di slo
vensk! spev áci po.važovalt však za vlas
teneckú po·vinnosť spievat a pro.pogovaf 
slovenské ľudové piesne a novovzn iknu
té umelé piesne našich skladatelov. 
š. Hoza v plnosti · svojho speváckeho 
umenia inte rpretova l slo.venské ľudové 
piesne, mnohé nahral a j na gramofóno
vé platne, najčastejšie s c igánSikou ka
pelou Jo ja Galbavého. Spopula rizoval ai 
spomína né umelé piesne slo·venských 
sklndate rov. M. Schneider-Trnavský mu 
veno·val 10 piesn! púchovských a pre 
tenor určenú v eľkú pieseň Ne:o.bze t·aj 
sa. L. Stanček pre neho skomponoval 
trt piesne na slová F. Hečku. 

Stefan Hozu bol prvým s lovenským 
spevákom, kto rý nahra l záb1wné piesne 
na gramoplatne. Prvé nahrané slovenské 
tango Dita od Ing. Ara nyosa dokonca 
sám otextoval. K Dlte pribudli d alšie -
Nepovedz, dievčatko nikomu, Neplač, ne
plač, Ešte raz ku tebe prídem a iné, 
k toré nahra l s orchestrom R. A. Dvor
ského. Casta spieva l a j piesn e Ge.jzu Du
sllw (Cigán, Tá pieseň pôjde v ši ry svet l 
a árie z jeho i zo svetovýc h operiet. 

Volkálno-pedagogickú činnosť začal ešte 
počas účinkovania v SND. Externe vy
učoval na Konzerva tóriu v Bratislave 
predmet operné h erect,vo a na VSMU de
jiny divadla. Profeso,rom SÓl•OVého spevu 
a p t·edmetu herecká a operná prax sa 
stal roku 1962, kedy opóšťa operné ja
visko. 

Z literárne j tv.o rby, ktorej sa S. Hoza 
venuje už od mladosti f n apisal nie.kor
ku knih určených pre deti ), je ho naj roz
s i<lh lejš!m a najvýznamne jšim dielom je 
dvojzväzková Opera na Slovensku ( 1954 ) . 
Hoza tu objasnil cloposiaJ zastreté cesty 
fo rmovan ia a pestovanla opery na Slo
vensku. V ďalšej svo je j knihe Tvorcovia 
hudby ( 1943 l populárnym štýlom pribll
žil život a dielo domácich a svetových 
sk ladatefov. Význ am tohto d iela tkvie i 
v tom, že v dobe jeho vzniku nebolo 
na Slovensku podobnej popu lárno-náuč
nej knihy o hudobých s kladatefoch. Mlá
deži ven-ova l zut ia r s vo ju posledn(• :knihu 
Vel;er v opere ( 1975). Pravidelne uverej
i'Joval články nielen z oblasti hudQbné
ho a operného umenia , a le a j z oblasti 
d ivadla a litera túry. 

Bol spoluzakladateľ'Om Hudobnej ko
mory, Súťaže M. Schneidra-Trnavského, 
Zväzu slovenskýc h drama tických umel · 
cov a Zväzu s lovenských s k ladate ľo.v. Za 
jeho mnohost r annú, záslužnú činnost v 
oblasti umenia a kultúry mu bol v roku 
1968 udelený titul zaslúžilý umelec. Dnes , 
pri oslavách jeho 75. narodenín, si opät 
pripomíname a plne uvedomujeme opráv
n en os ť toht·o vyznamena n ia a miesto Ste
fan a Hozu medzi priekopnikmi našej hu
dobnej kultúry. 

MARKI:TA COBEJOVA 

·umelkyň~ 

Zásluhy jednotlivca sa obvykle merajú množstvom 
vykonane j práce. samozre jme, kvalitou a nápad i'Vosťou 
č i pocl netnosťou. U Kláry Havlik·ovej k tomu všetkému 
Bšte pristupuje zasvät ená snaha pomôcť národnej kultcl 
re a propagovať našu hudbu. V týc hto aktivitách je jej 
úloha takmer nezustup ite fn á a jej oddanosť s love nske j 
hudbe je všade pritomná u nápadná. 

považova ť je j naštudovanie l. konce,r tu pr·e klavir a or
chester B. Brittena. Vo vtedajšej s ilnej' vlne prik lonu 
k Brtttenovi to bol jeden z najsilnejších hlasov. Ha'Vlf
ková sa i t u osvedčila predovše.tkým rytmickou im pul
z!vnosťou, vá šitou, kto ro u pod !o žila allegr.ové časti,. a 
svo jimi pamäťovými schopnos ťami. Dva nasledujúce roky 
venovala ve lkú pvzornosť dvom rozsiahlym Sucho r'io
vým skladbám Ra psod ic ke 1 s uite a kla vírnej verzii Me
t iJillOI'fŕJz . To 11 ž nn ilo li Inn cl otvJ(y s n i ečím novým . a le 

prinm znalecké ponoren ie sa do hudby te jto pro•venien
cie a umenie , :ktoré t reba rešpektov ať. Tá to hud ba je·j 
vyhovu je a tu sa cíti velmi dobre. Pri kompletizácii 
SuchoJ1.ovho klavírne ho d ie la natočila ešte Tri romantic 
ké sk lad by u Ka leidoskop ( 1970 a 1971). Nikto už vtedy 
nepochyboval, že plne ovláda Suchoi'iovo kl a:ví rne mys
len ie, orientuje sa predovšetkým no jeho dramatlzmus, 
vie mohutne vystavať jeh.o gradácie a podčiarknuť je ho 
slovenskosť. Nešlo v žiadnom pr ípade u vypočítavý pri
stup k tomuto umelcovi, a le pr ia m z vnútorných potrieb 
nútený príklon k• tom uto umeniu. Oalšfch sedem rokov 
su ve novala čast o Brahms.ovi, Griegovi, H!indlo·vi, Hayd
nov i ll Prok·ofievovi. Akoby c ítilo, že si mus! stále ove
rovať svoje technické d ispozície a možnosti na š!:.rokej 
tvorbe, že je treba dokazovať verejnosti, že ne ustrn ula 
v jednostnmnost i. V rámci s·vÓjej drama turgickeJ vy
naliezavosti naštudovula i Ek logy V. J. Tomáš)<a, sklad
by kedys i favor izované, dnes takmer zabudnuté. Havl!
ková dula aj týmto skladbám pravý romantický vzlet, ale 
i úmernú uváženosť a patričný efekt, kedy'si v salónoch 
tak obdivovaný. 

A·k s i chceme urobiť jubilejný preh tad, máme k d ispo
z icii v kartoté kach a fon doch Cs. rozhlasu všetky jej 
nah rávky. Zdft su mi to východ isko na jlogicke jšte, vermt 
prehľadn é, ktoré su ne môže nič!m oklama t 

Už v ro-ku 1960 tu natočilu Sinfon tettu giocosu B. Mar 
ti n Ct a bola to vtedy oza j rozhlas(l.vá uda losť. Ani sme 
netušili, že sn nesl(Ôľ viac ráz vráti k tomuto ume lco vi. 
Už vtedy výborne pre seba vyrieš ila rytmické štruk túry 
Martinll a du la im takú pregnan tnosť, s a kou sme sa 
dovtedy nestretával!. Concertino pre klav ír a orc hester 
A. Honeggera ( 1964 l odkry lo no. vé možnosti ume l.kyne 
pre hudbu 20. storočia, predovšetkým do<konalý ptriklon 
k rafinovanost i farieb. Ani L klavírna suita M. Nováka 
( 1964) neznumenala pre jubilantku len oddychové vy
bočenie . Dielu dala podobu vzorovú, mysl im, že doteraz 
neprekonanú. Po viacerých nahrávkach k lasických diel 
bola to :opäť hucl bu náš ho storočiu, ktorá pos unu la Klá
ru 1-luvlík·o·vú na rebričku umelcov našej d.o by. Nahra la 
111. klavírnu soná tu P. Hindemitha 11 snažila sa pod lo·žiť 
notový zápis pat r ič n ým výr azovým za ujatím. S týmto na
študovaním ma la rad ús pech.ov. 

Rok 1966 znamená prvý systematický p.r ík lon k Su
cho l~ovej tvorbe. Bola výbor.nou partnerkou R. Stúr·o
vej v cykle Ad astra, pot<lm samosta tne pristúpila :k Su
choiíovmu cyklu O kr vi. . Tu sa zrejme rozhod lo .o jej 
systematicke j ceste k Suchoľíovej tvorbe, ktorú za nie
kolka rokov doviedla až ku kompletnej nah·rávke. 

Bendov Konce·rt pre kl avír a orc hester mal zrejme pre
veriť jej sch,opnostt pre ranú klasiku, dať jej oocit vy
rovnane j a jemnej kantilény. K Bendovi sa vrátila hneď 
nasledujúci rok ( 1969). a by naštudovala jeho 4 sonáty 
a .na jmä na koncertoch v Cechách !konfrontovala si svoje 
pot'latie s náročnou českou kritikou. Za udalost mažno . Snímka: E. Meiik.ová 

Je j húževnatosť n vyt rvalosť ju stále ženú do novej 
práce, dávajú je j nadh!ad nad vlastnými pe rspe·k tlvami, 
umožt1u jú jej konce.ntrova ť sily, ktoré vie vydať až v 
enormnom množstve. Zatia l, čo niektorý klavirista vy
stač! dlhé desaťročia s repert-oáro m naštudovaný m ešte 
na lw nzervatóriu č t vysokej š•ko le, ne pozná Huvl!ková 
pocit prešlapovania na mieste. Naštudované skladby ve
ra ráz opa ku je najmä na konce!'ltoch pre mládež a rôz
nych umeleckých zájazdoch doma i v zahranič!. je 
uznávanou interpre tkou Suchoi'Jovýcll s klad ieb, a le jej 
interes prerastá roto ohraničenie. Vždy sa mi vidí ako 
stelesnenie úžasnej vôle, h úževnatost i a lás ky k svojmu 
nástroju. 

Tak sa Klára Ravllková kvalifikovala medzi interpre
tov uznávanýc h, prfkladných svojou usilovnosťou , dô
s ledne napojených na rozvoj sf1časne j vzdelanost i. Svoju 
kla viristickú váše 11 a oc hotu preukazuje i t am, kde nie 
sú •v menších mestách najvýhodnejšie podmienky, kde 
musi pr ípadne zápasiť s nevh odným nástrojom, aletio 
kde sa le·n zasieva jú prvé semienka koncertného život a. 
Lásk a k svojmu povola niu u úžasná snaha pomôcť kul
túrnemu r ozvoju štátu jej ulahčujú . prekonávať r ôzce 
zložitost i a vedú ju stále d·opredu. Je j význ am vynikne 
ešte viac, ak s! uvedomíme, že nie k o ľko je j gene račných 
kolegýň už dávno p·restalv koncertovať a zvolilo si me
nej ná ročnú životnú a lternatlvu. 

ZDENKO· NOV ACEK 



Hovoríme s Ladislavom Galkom pri príležitosti jeho 65. narodenín dokončenim práce a jej vyda· 
nim bo l však aj pre mií.a plod
ný. Našl i sa dodat:očne ešte 
chýbajúce ruko pisné príspevky 
k Slovenským spevom, dokonca 
sa našla i nezvestná prvá no
tovanA tlačená zbierka sloven
ských fudových piesni od Mar
t ina Suchá11a. Tento materiál 
som musel zakomponovať do 
celého k•o rpusu d iela. Celý ma- · 
teriál sa musel preplsať a na 
mn ohých mies tach na základe 
nových výskumov upresni ť. Na 
tomto mlestH .by som rád vyslo
vil vďaku vydavateľstvu Opus , 
ktoré res pe ktova lo a realizo
va lo moje pt·edstavy o dôstoj
nom vydani Slovenských spe
vov. 

O SLOVENSKÝCH SPEVOCH A OKOLO NICH ••• 
Kto sa s týmto človekom stre

tol , sedel ll nim v drulnej de
bate, delil sa s nim o spo·ločnú 
pracovnú miestnosť, pozoroval 
ho pri jeho práci, ziska! pred
stavu, čo to je byť posadnutý 
prácou, tvorivou, zodpovednou 
prácou, mať ju velmi rád, utie
kať sa k nej vo chvilach ra
dosti, líspechu, no i smútku a 
sklamania. Práca , systematická, 
d6kladná, zvedavá a tisicnásob
ne si .opäť overu júca ul vyr iek
nuté slídy či uváleJ.Ie vyriek
nuté hypotézy sprevádza celý 
livot tohto pracovnika sekcie 
hudobnej vedy Umenovedného 
lístavu Slovenskej akadémie 
vied v Bratislave. Nerád vera 
hovori, no ak áno, reč sa okam
žite zvrtne na jeho snéd' naj
väčšiu lésku - Slovenské spe
vy. O nich dokUe hovoriť, uva
žovať, pýtať sa, porovnávať, do
slova sa hrať a láskať s kaž
dou pesničkou hodiny. Takto ho 
poznajú jeho kolegovia, priate· 
lia, známi. A ked' som si to 
pri tomto rozhovore upäť uve
domovala , potvrdzo.vala som si 
myllienku, kt.orá ma sprevádza 
od prvého stretnutia sa s t)'mto 
človekom - že zrejme len ta
kouto zanietenosťou, doslova 
posadnutosťou molno vytvoriť 
niečo, čo .oceni spoločnosť sú
časná, a verme, ešte viac tá 
bud líca. 

čll. Splnila sa moja túžba dos
ta( sa do Bratislavy - u š tú
dium na konzervatóriu bolo nu 
d:osah l'uky. Uro bil som prlj l· 
macie skúšky do tretieh'o ročnl 
ku, no po vypuknuti Slovenské· 
ho národného povstania sa ten
to môj sen neuskutočnil. Nemci 
nás Internovali, našťastie po 
dvoch mesiacoch sa ml poda
r ilo ujsť. Opať som učil v Košol
nej. Medz itým som sá oženi l. 
Po vojne som sa stal riadite· 
ľom školy a organ istom v Su
chej nad Parnou, kde so m vie· 
dol aj dychovú hudbu u spevo
kol, zúčustťíova l som sa na ško
leniach dirigentov. 

Od roku 1949 je vlak vaše 
meno spojené s Martinom a Ma
ticou slovenskou. 

- Roku 1949 rozš irovala Ma
tica s lovenská v Martine odbor 
ochotnlckeho divadla a s pevu 
o Inštrumentálnu hudbu, tanec 
a bábkové divad lo a obrátila 
sa aj na mií.a. Od roku 1949 
som viedol v Matici slovenskej 
ú stredie hudobných ochotn ic
kych krúžkov. Po prechode ce
lého odboru hud:obnej tv.orlvos
ti do Brat islavy ostal som v 
Matici slovenske j, kde som pre
š iel do Literárneho archlvu. 
Urobil som prípravné práce na 
za loženie hudo bného archlvu. Z 
Literárneho a rchívu som vyčle-

Rodák z Trnavy [nar. 17. X. nl! s koro 100 000 hudobnln. 
1916) vyštudoval v r okoch 1933- Zlskali sme vzácne hudobn iny 
37 učitelsky · ústav v Modre a z klášto rných a kaštiefnY,ch 
nastúpil učitefské povol-anie knlžn!c , už vtedy v dezolátnom 
najprv a ko výpomocný učitef stave, zachrafíova li sme v pos-
na vrboveckých kopaniciach , Jednej chv ili to, čo sa da lo. 
potom v Slávnlcl, kde prešiel Neprehá11am, keď poviem, že 
zn učiteľa u vychovávateľa len spar tova nie trvalo ni e1koľko 
ústavu s lovenských mrzáčkov, rokov . . . Pri tejto prác i mi pre-
zača s bol riaditefom školy v šlo cez ruky vera cenných hu-
Košolnej. Zák ladnú prezenčn ú dobnln (napr. a j Uht·ovská zbler-
vojenskú službu vyko nával v ka z Apponyiovského arch lv u l 
Trenčíne. Velmi rád si spomína a prišiel som aj na stopy ma-
na tieto prvé učltelské roky, terlálov Slovenských s pevov -
kde na kopa nic iach l v, ďalšieh u tie su mi stali osudným!. Na-
pôsoblskách založil _Prve speva: šie l som tam a j najstaršiu no-
ko ly', hra l · s detm1 1 d:ospelýrnl · tova'nú zbierku slovensl<ých ru- ' 
di v'aďlo;c!Ko'"rí'aClšihl~ " š'po~tovil~' ...... ,dÓvých piesn! czuprovu 
obJavova l pre nl~h a~letl1~u č1 zbierku z polovice 19. st.oročla , 
športové hry. NajväčšiU zaľubu ktorú som vydal pod názvom 
ma l však v hudbe, ako samouk Piesne z Oravy a Liptova. ,Bol 
rozvl jal svoje pr?ktické i teo: som dirigentom Krajského 
retické vedomosti. Preto sa a] učiteľského inšt rumentálneho 
dostal počas vojenskej prezenč- súboru v Zll ine u to mn 
nej služby čoskoro k vo jens kej podn ietilo, že s:om .zostavil ta-
hudbe v Trenč lne za lnšt r uk - bulky obsadenia rôznych ·In -
tara hudobnýc h elévov pluko- št rumentálnych súborov s roz-
ve j hudby. Keď a rmádna . h~dba sahml jednotlivých nástro jov. 
v . Bratislave hlad ala VIOlistu, Vyš li aj t l ačou, čim dosta li pr -
prihlásil su - . hoc i n1kdy na vý raz do rúk pomôcku skla -
VIolu nehra l. Spomina na to date lla aranžé ri vedúci ochot-
takto: nickych súboro;. Iste by po-

- Bol som mladý, trochu a j mohla ta káto tabufk a i dnes 
sebavedomý a presvedčený, že nejednému Slkladatefovi, nežta-
to zv ládnem. K h ud be som mal da l by potom od niektorých ná-
vzťah a .nič sa ml nezdal-o ťaž- strojov orchestra tóny, kto r é sú 
ké, veď so m vedel 11rn ť na hus - nehrate fné, či neznejú. V Matl-
liach, harmonike, gita re a kla - ci slovenskej so m urobil roz-
rinete, len mojim kolegom. or- siahlo prlpravnú prácu k do-
c hestrálnyrn hráčom - samým kumentácli hudobných nllstro -
lkonzervatoristom - bolo čud- jov v obrazoch. Mám doma cen-
né, že som po pr i )·atl veľa cvi- ný mate riá l, v ktorom je vyex-

cerpovaná rozsi11hla naša i za 
hraničná llterat (lra. Tieto ex
cerptá slúži l! ako podklad pre 
heslá o hudobných nástro joch 
v Malej encyklopédii h udby. 
Skoda, že vydanie de jín hudob
ných nás tro jov v obruwch v tu 
ke j širke, ako by som si to ju 
predstavoval, nie je možné v 
našich, predsa Jen malých s lo
venských pome roc h realizovať. 
Len úzky výber z tohto boha
tého materiálu predstavu je 
niekofko stovák fo tografi!. 

· Ako ste sa dostali k myš
lienke vydať opäť Slovenské 
spevy? 

- Nájdené rukopisy a agen
da ukáza li, že v zbierke Slo
venské spevy z minulého sto
r.očia bola vytlačená an i nie 

polovica z prlspevkov drobných 
zberatefov z celého Slovenska. 
Ďa lej sa ukáza lo, a ké redakčné 
zása hy postihli pôvodné zápisy. 
Bol to krásny ma ter iá l n a dru
h~ doplnené kr itické vydanie 
Slovenských spev.ov, ktoré sa už 
len počtom piesn! rozš(ľilo na 
dvo jnásobok. Okrem troch pô
vodných die lov vyšli z .. Dodat
lk:ov" zatiaľ dva, tretí - pos
ledný - verlm, uzr ie svetlo 
sveta za nedlho. Toto nové vy
dan ie som pripravova l mimo 
pracovného času osem t•okov. 

. Bola to radostná .p.ŕáC,íL, .. z.ahr .-, .. 
nu júca niekolko samostatnýc h 
robôt. Predovšetkým bolo tr~ba 
identifi kovať ná jdené rukopisy, 
porovnať ich s vydanými pies
ňami {z toho vyplyn ul incipitÓ
vý systém usporiadania očlsl o
vanirn tónov melódie, ktorý som 
použil v 7. zväzku, prinášajú
com registre). Tento incipito
vý systém však vyčerpáva l len 
to tožné plesne. V d cllšej fáze. 
práce som por.ovnával piesne 
celej zbie rky, hľadal nie len to 
tožné, a le aj podob né, varian: 
ty. Systém popisujem v L die
Ie. V priebehu práce som zistil, 
že mnohé piesne boli zbierané 
pre Slovenské spevy podla Kol
lárových Národných spievaniek. 
Zberatelia zámerne h ladali me
lódie k staršlm textovým zbier
kam rudových plesni, pret o som 
prik ro~il k hudobnému aj tex
tovému porovnaniu všetkých 
piesni , vydaných od na jsta rších 

č ias po s končen ie vydávania 
Slovenskýc h spflvov [ 1907 ). 

Pohybovali ste sa viak prak
ticky na novej p6de. 

- Už pri vydávaní Czuprovej 
zbie rk y som si overil tukýto 
spôsob porovnávacej práce u 
ziska l skúsenosť. Pri Sloven
s kých spevoch su ukázalo účel
nejšie udávať melodické varian
ty pria mo pri pies11ach, a le tex
tové (pribudlo mnoho len tex
tovýc h zb ierok l spracovať v sa
mostatnom s ystéme. ?o pisujem 
ho v 7. zväzku . Takto som po
rovnal navzájom aj zbierky mi
mo Slovenských spevov. 

Vlastnfk doteraz vydaných 
pia tich dielov Slovenských spe
vov v§ak stále elte nemé líplnú 
predstavu, čo toto dielo priná
ia. 

- Až po vydani pos ledného 
7. dielu sa ukáže význa m celé 
ho podujat ia. Verim, že sa ho 
<ločkám. V tr inástich registroc h 
sú v ťíom spracované plesne v 
d voch !ka tegóriác h - niektoré 
sa dotý ka jú len piesni Sloven
ských spevov, niektoré zahrnu
jú vše tky piesne vydané do ro
ku 1907. Vzájomným použlva
nim týchto registrov je možno 
dô js ť k veľmi vážnym poznat· 
korn, dosia ľ len t ušeným z ná
hodne použitého materiálu. 
Možno vzbudi údiv, že medzi 
týmito trinástimi registra.mi ne
bude register prlležltostl č t · te
matiky. Nie je to náhoda . Uká 
zalo sa, že tá istá plesell je 
č asto tak skontamlnovaná, že 
by pa trila i do n iekoľkých sku
pin u pre prevažné množst vo 
plesni jednoducho nemožno 
ná jsť jednoznačnú kategóriu. 
Casta sa kríži spevná príleži
tosť s tematik-ou. Napr. pleseií. 
Lieta la mi Iastovlenko, lietala 
je typická svadobná piesei'l, ho
ci sa tematiC'ky v'obeč ' nedotýka 
sv.a dobného obradu . 
' "'.. l " ' ~ ..... ' ' . .. 

Rukopis nového vyd.a nia Slo
venských spevov ste mali ho
tový ·už roku 1961. Prečo sa ne
začalo okamžite s vyd6va nlm7 

·- Ná jsf vydavatera na tak 
obrovské a aj graficky a tl a
čiarensky náročné dielo nebolo 
tak jednoduché. K tomu pr is tu
povalo, žia r. aj nepochopen ie 
čl n evedomosť kompetentných 
ľud! vo vydavateľs tve [ Sup·ru 
phon a ko predchodca Opusu), 
ktor! počltali s nák ladom 300 
kusov a s odpredajom len asi 
150 kusov !, a teda s obrovskou 
finančnou stratou. Po vydani 
prvého die lu roku 1971 sa v 
priebehu n iekoľkých mesiacov 
len v Bra tislave rozpredal ce lý 
3000-•kusový ná klad a museli 
~a uyobiť dotl ačky . Stvrtý diel 
vyšiel už v 10 000 náklade. 

Tento časový odstup medzi 

Roku 1961 ste prešli z Mati
ce slov&ns.kej do ústavu hudob
nej vedy Slovenskej akadémie 
vied v Bratislave. 

- Poznatky zlskané prácou 
s rodovou plesňou som od r oku 
1961 uplati'loval v etnomuzlko
loglckom :oddeleni tohto ústavu. 
Tu vznikol Centrálny archív 
piesni so základnými katalógmi 
a lncipltovým katalógom. V sú
časnosti je tam sústredených 
okolo 42 000 pôvodných ruko
pisných plesni zo zberov od ro· 
ku 1919. V zbornlku SAV vy~la 
roku 1969 Systematika formo
tvorných prvkov sl·ovens1kých 
ľudových plesni, na ktorej by 
bolo t reba ešte pracova ť. Na 
pôde akadémie som robil iko
nogrofický výskum fudových 
nástrojov, súčasne som robil 
výskum vývo ja terminológie hu
d·obnýc h nástrojov. Spracoval 
som temer všet ky ruko·pisné l 
t l ačené české u slovenské h u
dobné pamiatky, z ktorých 
mám v rukopise pripravený bo
hatý a, mysllm, ve lmi cenný 
materiál. Excerpciou novln, ka 
lendárov, zábavnikov študujú
cej mládeže a pod. som skúmal 
pôvodcov zfudovelých piesn!, a j 
v tomto by bolo treba pokračo
vať. 

Vidim, le pltinov mlíte vera . 
čo roblte momenttilne? 

- Z vydava teľstva som práve 
dostal textovú korektúr u 6. die
lu Slovens kých spevov [ korek
.túram ven ujem .m imoriadnu po
zornosť, veď 11epatrn4 zámena 
. č l s la, čl .. ty pu zátverky .. môže na-
r ušiť celú konce pciu, spochyb
niť ser iózno sť celého diela). 
Pripravujem nové vydanie pr
vej tex t·ovej zbierky sloven
s kýc h ľudových piesni - Pisnl 
svl!tských lidu slovenského v 
Uhrlch z roku 1823-a 1827, kto 
l'á sa v literatúre tradu je ako 
Safárikova zbierka. Mám bez
pečne pod-ložené dôkazy, že ' ján 
Kol!áť bol nielen au to ť:orn pred
hovorov k obom zbierkam , ale 
má a j hlavnú zás luh u na ich 
vydan i,. čo naznačovali predo 
mnou už. viucerl lite rárn i a hu
dobní vedel. 

K realizticii valich plánov 
vám prajeme hlavne vera zdra
via, a aby sa vám čo najskôr 
s plnila túžba vidieť v regéli 
svojej knižnice všetkých sedem 
dielov Slovenských spevov. 

VIERA LIPPOLDOVÄ 

Hudobné inštitúcie po XVI. zjazde KSC 

Konzervatórium v Koši.ciach 

list ickej akadémie CS$R pre p.osluchúčov 
6. ročnika ). Postupn e je potrebné doslah
nu·ť. a by konzerva tóriá ma li svoje vlast
né cvičné fudové §koly umenia. 

Pri prijímanl nových žiakov treba nám 
vychádzať z· r eálneJšlch predpokladov pre 
rozrniestfíovanle absoJ.ventov. Podstatne 
sme znlžili počty prijlmaných žiakov na 
k lavirny odbor, poslh)ujeme odbor s lá
čikových nástrojov. 

V te jto oblasti sme zučal i dosť úspešne 
a najmä vytrva lo: najprv .v seminároch 
so žiakmi, potom a j s býv.alými absol
ven tmi, sporadickým r eg,ionálnym skúmo
n lm, neskôr už aj prácou na zbornlkoch, 
usporodúvan lm hudobno-pedagogických 
seminárov, rozvljanlm hudo bno-teoretic 
kej bázy v škole atď. 

Závery XV I. z juzdu KSC znamenajú v 
podstate s kvalitnenie činnosti š koly v 
clefavedome jšej prlprave žiakov na ich 
budúce za r adenie do spoločenskej pra
xe. 

Stano·vili sme si úlohy, kto ré po,važu
jeme za rozhodujúce pľe splnenie záve
rov XVI. z jazdu KSC. 

Aby s me zvýšili úl' oveil prijlmacleho 
pokračovan ia, pre hlbime spoluprácu s ru 
d()vými ~ko lami umenia pri vyhľadávanl 
talentov. V súvislosti s tým rozšlr lme 
ná~ záujem už o žiakov z nižšlch roč
nikov základných š kôl :__ pravda, v s po
lupráci s učltefml r:Su. · 

Cnceme postupne rea lizovať vnútornú 
diferenciáciu štúdia na t ri hlavné oblas
ti t akto: 

a) výkonno-umeleckú - u výrazne ta 
lentovanýc h žiakov posilníme ume<iecké 
ašpirác ie koncertnými vystúpeniami, prl
prav<Ju na domáce i zahraničné súťaže 
a najmä kvalitnejšou prip.ravou pre vy
sokoškolské štúdium; 

b l hudobno-pra ktic kú - pre prlpravu 
do umeleckej proxe pre on;hestrálnych 
hráčov, s pevákov do rozličných zborov, 
tanečn!kov do baletných a podobných 
s úborov, 1korepetitorov a podobne. Tu 

posilníme praktické hudobné disciplfny , 
predovšetkým hru v orchestri (s častý· 
mi vystúpeniami ), hru z listu a š túdium 
o rchestrálnych partov, komornej h ry 
{predovšetkým sláčikovej a dychovej) ,. u 
spevá.kov prlpravou kompletn ých oper
ných inscenácii a zborových vys túpeni , 
u tanečnlkov pr!pruvou samosta tných ~e
lovečerných inscenácl! (priprav u jeme už 
dielo za~!. ume!CEt B. Urbanca · Rieka), 
u korepetltorov posilnenie korepetltor
skej činnosti a umožnenie verejn ých vy
stúpení; 

c ) pedagogickú - posilnen lm štúd ia 
pedagog ickýc h disc ip!ln a postupným za
vedenlm netradi čn ej pedagogicke j prl
pruvy [vedenie súborov , oboznamovanie 
sa s prácou s orUovskýrn inš trumentá · 
rom. posilnenie hry v súboroch, cie ľa
vedomá metodická priprava a pod. ). Ce
lú pedagogickú prlpruvu zameriame na 
to. a by budúci učitelia ĽSU lepšie po
chopili, čo je zmys lom štúdi-a na ĽSU , 
u že nástro jové vyučovanie tu nie je 
cielom, iba prostrledlkom pre zbllženle 
deti s hudbou. V tejto činnosti zamer ia 
me sa na pr!pravu našich a bsolventov 
pre verejnú a osvetovú činnosť ( robi me 
už štyri roky kurz pre lektorov SoCiél-

Velmi vážne sa mus lrne zamyslieť nad 
budúcnosťou tanečného oddelenia . Bra
t islavská Tanečno-hudobná škola zauar 
nesatur uje potr ebu tanečnlkov pre Vý
chodosl.ovenský kraj, divadlá v Košic iach 
i v Prešove stále vo.Ia jú po tanečn e j mla
di. Pr itom sa všade zdôruzi'í uje pot reba 
začína ť s prl.pr avou tanečnllkov skôr, nie 
až u 14-ročných deti. Vzn iká teda !)red 
nami úloha právom usilovať o založe
nie Tanečn()-hudobnej školy v Košiciach, 
na ktorej sa začnú priprovovať pre ta
nečnú profesiu žiac i 3. resp. 4. ročnlka 
základnej š k:oly. Nebude rah.ké zabezpeči( 
pre takú to pr lpravku odborné ká dre, le
bo n apríklad k dnešnému di'íu z vyše 
40 bývalých abso lventov VSMU odboru 
pedagogika tanca pôsobia v našom kra
JI traja! Na priek tomu túto úlohu pova 
žujem za dôlež itú Et splnlme ju. 

Ukazuje sa, že z.o záverov XVI. zjazd u 
KSC vyplýva aj úloha prehlbiť vedeckú 
činnosť školy, predovšetkým v smere 
s kúmania hudobných záu jmov n aše j mlá
deže, ús pešnosti št(ldla na rudových ško
láCh umenia, dale j v oblast i metodickej, 
hudobno-pedagog ickej a psychologickej. 

Overa Intenzívnejšie ako doter az Sil 

musirne postarať o materiálny rozvoj ško
ly. Zlskali sme svoj domov mládeže a 
začali sme ho modernizovať - to je íllo
ha n a pat rokov. Potrebuje me však mo
dern izovať park nástrojov, pretože te
rajši nezodpovedá prlprave hráč-a na 
dnes požadovane j úrovni. Musíme zvyšo
vať aj odbornú a pol itickú úroveií pe
dagogického zbo ru našej š koly. Túto čin
nosť s me začali robiť intenzlvne v š·kol
slwrn roku 1977-78, v te jto päťročnici má
me ovefa smelšie zámery a musíme ich 
realizova ť v záujme zvýšenia úrovne prá
ce celého košického konzerva tória. Chce
me a mus íme byt ško lou , ktorá bude pro· 
dukovať vysoko erudovaných a fundova
ných a bsolventov, schopných presadiť sa 
v každom zaradeni, zdatných a j občian 
sky, polit icky . 

To sú naše predsavza tia vyplýva júce 
zo záverov XVI. z jazdu KSC, pravdé!, po
vedra tých úloh, ktoré prichodl škole 
pln iť permanentne ako výchovnému za
riadeniu. 

ŠTEFAN MEREŠŠ, 
r ia dit el Konze rvatór ia a Domo
va mládeže v Koš iciach 



Pre.miéra v šo v KoAiciach 

úspešný návrat 
Trubadúra 

Giuseppe V.erdl : Tr ubadúr - opera v štyroch dej· 
stv·ách. Libreto : Salvatore Cammarano (a Leone Emanue
le Bard are). Slovensk}' pre·klad: zas l. umelec Ladislav 
Holoubek. Dirigent: Boris Velat. Réžia: Drahomlra Bar· 
gárová. Scéna: )á n Hanák. Kostýmy: Jarmila Opletalová 
a. h. Zborma js terka : Júlia Ráczová. Cho·reografía a po· 
hybová spolupráca: Stanislav Remar, vyznamenan:f Za 
zásluhy o výstavbu, a. h. Asistent réžie: zasl. umelec 
Mirnslav Hájek. Hudobná spolupráca Katarlna Bachma
nová a Kvetoslava Holá. Účinkujú sólisti, zhor a balet 
opery SD v Košiciach. 

Premiéra v opere SD v Košiciach 25. a 27. sept·embra 
1981. 

Na scéne o pery SD v Košiciach bolo uvedené už temer 
kompletné d ielo majstra talianskej opery G. Verdiho , 
okrem (žia r) genlálnehú Falstaffa a n iektorých raných 
opier. Pr i bilancovnni úspechov dramaturgie, i ked zati.al 
ešte len na pra hu nastáva júcej sezóny, je to zaiste zn 36 
rokov opery SD velmi pozoruhodný fa kt. Trubadúr sa 
na scénu SD vracia opodstatnene , ved od posledného 
uveden ia opery uplynulo 15 r•okov a od posledného jej 
predstavenia ll rokov. A tJ>eba uvies ť i to, že Trubad(tr 
bo l druhou Verdiho o perou, ktorú naštudova la oslobode· 
n é divad lo v Košiciach roku 1946. (Prvou bola Travia ta 
ro ku 1945.) 

Cenným vkladom súčasn ého uvedenia ope['y je práca 
omladeného •operného súboru, ktorý musel .-.anovo hľa · 
dať umelecké prostriedky a tvorivo riešif úskalia tejto, 
formou sice trad ičnej, no najmä vo voká lnom prednese 
náročne j opery. Pri sumar izácii umelec:kých výsledkov 
o boch premiér možno opernému súboru s:rdečne aplau· 
dovať. Par excellence išlo o prehliadku súčasných síl, 
možnos ti, ba i perspektiv omladeného košického súbo· 
ru. Obe premjéry nemôžem nazvať tnáč ako ro.vnocenné , 
vyrovnané, dokumentu júce oQbrodenie sólistického en
semblu. Obe obsadenia p.rlniesli vera podnetných, svoj
ských i osobite tvorivých prvkov a obohat il i š kálu In ter
pretačného umenia jednot livých sólistov. je potešitelné, 
že jedným dychom môžem me.novat st rhujúce výkony 
j. Kondera, E. Pappovej, M. Adamcove j i mladej S. Kas
sayovej· Váradiovej. 

St redoveký trubadúr Manrico bol v podani zas!. umel
ca jozefa Kondera speváckym i hereckým skvos·tom. 
Kantil énu striedal dramntizmus a samozrejmCl is totu 
kovovýc h tenorových výšOJk zas vrClcne mezza voce. je
ho stretta, na druhej premiére dramaticky ešte výrazne j
š ia, bola opravdivým dynamlt·em a nadšeným spe·vom 
s lobody. úskalia Leonóry pozná každá speváčk a. Obe 
je j preclstuvit eľky sa s n imi vyrovna li vo výborných Vý· 
konoch. Eliška Pa ppo•vá i debut.aritka Soľ\.a Kassayová· 
Várad lová boli v úl.ohe vždy uš ľac htilé a predovš etkým 
svo jské. Vo vokál ne j i he reckej osobitosti a čare oboch 
sólistiek tk ve lo· ·podmanivé fluJdum ich výkono:v. Vái'fl· 
cliovej hlasový fond i jeho temné sfarbenie, napokon 
i vý·kon v úlo'tťe' ·L'et:ll1óry persp'e·Xtivne zaväzu jú mladú só· 
listku na vytvo renie vel kých dramatických postá:v soprá· 
novej literatOt·y. Eliška Pappová modelovala Leonór u 
v prfznačne vypätom tvare. Tragiku h rdinky po stih la 
často až dro bnými záchvevmi dynamiky. Citová rezonan· 
cia E. Pappove j s Verdiho hrdinkoQu vyústila do pre· 
krásnej, akoby lluminovanej k.resby u _vrcholila v scéne 
Miserere vo velke j Leonórinej árii. Sotto voce v scéne 
umierajúcej Leonóry zatajovalo priam dych. Azucenu 
v expresivnej po lohe stvárnila Mária Ad·amcová, ktorá 
spolu s M. Háj kom pamätá nn. Azuce.nu a Lunu z pos-

Slonimského Ikaros v Štátnom 

Nesplnené 
očakávania 
Sergej M. Slonims kij : IKAROS, balet v troch de jstvllch. 
Balet Státneho divadla Brno. Premiéra 11. IX. a 16. IX. 
1981. 
Libreto, choreografia a r éžia Daniel Wiesner. Scéna 
a kostýmy josef )elfnek a. h. Dirigent )an Stych. 

úvod sezóny 1981-82 v oblasti ba letn ých premiér čes· 
koslovenských divadie l pa trí baletnému súbor u Stát
neho diva dla v Brne, ktorý sa ll. a 16. septembra 1981 
predstavil baletom Ika ros, aviz-ovaným už na minulú se· 
zónu. 

Toto dielo, ktorému poskytla tému bohatá anti cká my
tológia, vytvorili sovietski autori - hudobný sk l ad a te ľ 
S. M. Slonimsklj a libretista, baletný historik, teoretik 
a scenárisHI j. Slonimsklj a divadelnú premiér u malo 
v rol1u 1971, v ch·oreografli národnéh.o umelca ZSSR 
V. Vasilieva. Brnenské dlvi:ldlo je prvou zahraničnou 
scénou, kde sa bale t Ika ros realizu je , č iže inscenácia 
ba letného súboru So Br no je i československou premié· 
ro u. Tento nesporne exkluzivn y fnk t d"Opliíuje i skut.oč· 
nosť, že ba let je celovečerným debut"Om mladého cho· 
reografa O. Wiesnera. 

s menom Wiesnera sa spájajú úspechy na českoslo
venských baletných súťažiach, ako i prvé choreografické 
dútyk y s profesionálnym divadlom, kt-oré tvor ia diela 
Vták ohnivák a triptych Dialógy, obe r ealizované v So 
Brno. Tu by som rád vyslovil myšlienku, lepšie povedané 
sympatizujúce konštatovanie o netypickom prfstupe ve· 
denra divad la k mladému choreogr afovi. Vytvo rilo mu 
priestor, ktorý nie je . v našich divad lách každod enným 
Javom. Choreograf W1esner sa doteraz a j prezen tova l 
umelecky velmi slušnými ba letnými predstaveniami. 

Ako si P'očina l v te jto, doteraz najnáročnejšej ba le t· 
nej inscenác ii ? 

Téma Ikar a sa ma o sebe je ná ročná - v zmysle pohy· 
bového s pracovania, myšlienkovej komuniKat ívnosti dru
maturgickej výst avby, jednoliatosti u dramatickej 'urč i· 
tostl. Autor vytvoril zo známych literárnych a iných 
prameňov vlastné libreto, ktorému uspôsobil i hudobnú 
partitúru. 
Keď si t eda vyložime brnenského Ikara ako ba let sym· 

bolizu júc i odvahu ľudstva obj avovať nekonečné zákon!· 
t osti pr!r ody, oQdv.ahu bo jovať s ňou, presadzovať myš-

l 

Zaslúžilý umelec juze[ Kon der l Manricu l a Suňa Kas· 
sayová-Váradiová ·( Leon6ra). V pozad! Má ria Ada mc:Ová 
( Azucena ). ~ Sn imka: O. Béreš 

Jednej košickej inscenácie Trubadúra. Adamcová hlboko 
emoct.onálno.u a vokálno-h ereckou kreáciou vyjadrila 
psychiku cigán ky, pustošenej vášnivo u pomstou a vzbu
dila v tej to úLohe, •arko už i pred rokmi, zaslúžilý obdiv. 
V odlišných polohách a lternovali grófa Lunu zttsl. ume
lec Mirosla·v Hájek a František Balún. Hájek zvýraznil 
veľ mi zreteľne všetky negat ívne črty postavy .najmä he· 
reckýml prostriedkami. Vokálny pr ednes nieso l známky 
hlttsovej rozk-ol!sunoQsti, zapríčinenej snáď únavou či 
ind ispoziciou. U Baiúna dominovala rozvinutá kantiléna, 
i ked v porovnani s jeho minuloročným Pasom nie tak 
ocelovo vyklenutá. Herecké stvárnen ie bolo nede liteľnou 
súčasťou jeho pekne j kreácie post avy. Pos tavu Ferr anda 
alternovali Ladislav Neshyba a nov,ý sólista ope ry SD 
Ľudovit Kovács, ktorý prfnosne posiln il hlasový odbor 
basový. jeho stvárnenie postavy signalizuje, že Ide o Č'!l· 
kanú posllu to hto odbor u v Košic iach . l Ferrando 
L. Neshybu bol presvedčivý a poznačený všetkými črt a· 
mi, jednoznačne zv!lzujúcimi Fe rranda s grófom Lunom. 
Inez sp ievali E. Smállrková a I. Polliniová. Ruiza a Posla 
mladý abso lvent košického ko nzervatória S. Margita a 
s tarého Cigána P. Kasarda. 

Hudobné našt tJdovanie Borisa Velata a réžia Druhu· 
m!ry Ba•rgárovej boli záväznou normou umeleckej úr.ov
ne kvali tnej inscenácie. Rovnako kladne ako výk-ony 
sólistov a zbor u, ktorý precízne naštudovala Júlia Rá
czová, :hodnot im i výkon omladeného orchestnt, ktor ý 
zúročil skúsenosti svo jho dirigenta vo výbornej Inter
pretačn ej f.orme a podobe. B. Velat optimálne vyvážil 
orchestt'á lnu i V'Okál nu zložku a presadli koncfzny, s.lo· 
havo vyhranený tvar opery stre.dného tvorivého obdob'ii:l 
majsl t'll Verdiho. 

Réžia ·o. Bar.gárovej . na .. výtvavne zrozumite lne j: a 
funkčne riešene j scéne jána Hanáka vyjadrila zásadný · 
konflikt Ve·rdiho opery. Postavy boli plastické, vyhrane
né. Niektoré zborové scény, najmä však zbor Cigánov, 
zaostávali vo vyjadrení bohatej dynamičnosti a tempe
ramentu, ktorý núka Verdiho partitúra. Slohová štylizá
c ia honosných a efektných kostýmov jarmily Opleta lo ve j 
ne bQia vždy dôsledná. 

úspešná premiéra Trubadúra svojím vzostupným tren· 
clom hudobnej inte rpretác ie záväzu je. 

DITA MARENCINOVÄ 

divadle v Brne 

Zdeni!k Hanzlov ský a Ludmila Ledeckll stvárnili hlavné 
postavy v inscenácii Sionimského Ikara. 

Snímka: R. Sed l áček 

llen1ky, kt·oré znamenajú pokrok, lepš! život , súčasne sa 
pýtame, č i baletná inscenácia tieto myš lienky obsahuje, 
čl dáv1:1 V'O s vo jich s ymboloch jasnú preds tavu o propa-
govaných ideách, atd .? · 

V to mto prípade je odpoved jednoznačná. Realizátor 
vytvoril predstavenie, ktoré je ideovo l dramaturgicky 
neurčité, r<JZ padáva sa do troch časti , r elativne samo
sta tných celkov, ktoré neviaže dramat ické puto ( hádam 
len názov prezentoQvaný v programovom bulletine ). Každé 
dejstvo môžeme akceptovať ako jeden pohybo.vý "celok", 
kto rý sa pokúša čosi naznač iť , povedať rečou tanca , 
a le len pokúša. Choreograf u režisé r sn dostal do prf· 
kreho individuá lne ho wzporu - medzi svo jim subjek t!v · 
nym "čo chcel" u objektívnym "čo dosiaho l". Medzi 
týmito dvoma vzťahmi existuje evidentný kva li tativny 
rozpor, ktorý sa stal, žia r, stimulu júcim uknz.ovatelom 
tejt.o premiérovej inscenácie. Z tohto postu je vysvet· 
liteľné aj exploatovanie p r imárnej postavy diela, Ik ara, 
do •ktorého sa snažil choreograf zakonš plrovať dan?, 
symbol ic ký t ext, ktorý sa však st ráca v pohybovej "kaši ' 
obrazov. Najkrajšie su čfta cez prestávky, ktor ých je ria 
nie celú hod inu ba letu hojne, text z bulletinu, ktorý 
doplní to, čo inscenácia neposkyt la. 

K exportným· stránkam predstavenia patri práca výtvar· 
nika J. jei!nka, ktorý zachraľí.ova l scénou a kostýmami, 
čo sa ešte dalo, spolu s niektorými peknými miestami 
v choreografii. EMIL T . . BARTKO 

TVORBA ----
DUŠAN MARTINČEK 
Concertino pre flautu a klavír 

(Venované Milow vi jurkovičovi l 
Každá premiéra nového diela nesie v sebe 

n ielen punc neopa.kovatelnost!, ale zárovei'l na· 
stuľuje rad otázn ikov, ktoré provoku jú, pod
necujú. Dalo by sa povedať, že kvalitné dielo 
poHkytuje podn ety k úva hám nielen v pred· 
premiérov, ej atmosfére, ale stáva sn predme
tom v~ estr anného záujmu hlavne po to m, ako 
vystúpi z anonymity notového záznamu. Con· 
ce rt ino pre flautu u klavir Dušana Martinče · 
ka taký mto dielom r ozhodne je. jeho pr emiéra 
na tohtoročne j prehliadke novej s lovenske j hu· 
dobne j tvorby (vo vynikajúcom naštudovan! Mi· 
l oš a jurkoviča a He leny Gáfforove j), presved
čivo dokumentova lo t vorivé sily skl,ada tela, 
pest rost jeho hudobných nápadov, c it pre pro· 
porčuosť l zmysel pre špecifičnosť sólového 
n ástroja . 
Martinčekovo Concertino svojou povahou ne

môže a zaiste ani nechce byt dielom nablte j 
obsahovej h( bky, rozhodne však upúta nefal· 
šovanosfou výrazu a Slkve lou nást ro jovou šty· 
lizáciou - a to nie je málo. Ak k tomu pri
poUtame var iabilné, nápadité a do detailov 
precfzne prepracované vzájomné nás tro jové 
kombinácie, ktoré sú dalek'o o d púhej pndria
denosti klavira sól.ovému nást ro ju, vy jde nám 
výslndný tvar, ktorého v lastnosťami sú doka~ · 
nalosť "t echnlcoko-remeselnej" a presve r1 Civosf, 
je dnoznačnosť a ne k•o mpllkova nosf sumantic· 
ke j roviny Martlnček•ovho novéh o oprusu. Pri· 
značné však je, že hudba Concer· 
tina sa nás zmocňuje nar.az, akoby v šťastnom 
oka mih u osvojenia, bez nutnosti predchádza jú
ceho alebo následného výkladu. A to l n apriek 
tomu - · a lebo práve preto -, že nemáme do 
činenia s h ud bou, 'ktorá by i za cenu ústupkov 
chcela byt komunika tívna, s hudbou, ktorá. by 
sa silila do polohy zrozumlteln-osti. Naopak, 
Martinček·ovo Concertino k nám pr ihovára v 
hudobne dokonalom tvare, v ktorom cit ime 
osobnostnú i umeleckú zodpovednost tvorcu 
majúceho na zreteli symbiózu najvlastnejšfch 
a tribútov hudobn ého dielo, s ktorými sa stre
l.ávame v nadväznosti na známy reťazec: s kla · 
dater - die lo - interp.ret - poslucháč, a na· 
viac sch opného túto symbiózu aj konkrétne 
real izovať. Snáď aj pret•o sa t u v akomsi inom, 
osobitnom svet le prelfn ajú väzby tr ad ičného 
a nového, overeného a experimentátorského, 
bežného a neobvykléh o, na jmä ak uvažuj eme 
o t akých otázka ch, a1ké je postavenie Martin· 
čekovho Concertina vo vlastnej tvorbe alebo 
i v širšieh súvis l.ostiach. Net rúfam si na plo· 
c he tohto príspevku analyzovať tie·to bohat o 

" nuansované a pre to svojou povah ou zložitejšie 
, •. vzťah y, než by sa na prvý pohľad mohlo zdať. 

Ostatne, na niektoré zo znakov Martinčekovej 
evolúcie kompozičného myslenia som poukázal 
už v súvislosti s analýzou jeho klavtrnych so· 
nát n .1 s t ránkach Hudobn ého života ( 1979, č. 17, 
l!l l . 

Rád by som k predchádza júcim úvahá m pri
pojil ešte niekolko post•rehov, ktoré som si 
uchoval a pri následnom posluch·u Martinče

kovho Concer tina stá le potvrdzoval. 
. Hneď prvé ta kty úvodnej Toccaty { MoitQ al· 
legro econ fuoco) nás pria m vt ia hnu do srrh.u· 
júceho dia lógu flauty a klavfra, lktorý výdatne 
čerpá z technickej disponovanosti oboch ná
s tro jov. V krátkych, a le kontinuitne prepoje
ných vlnách sa odvij·a hudba prvého úseku, 
živená jednoduchým, ale dynamizmom nabitým 
prvotným hudobným ná padom, ktorý svojo u 
návrainosťou na kľúčových miestach formy za
ručuje Toccate tektonickú súdržn"Osť i myš · 
lienkovú kompaktnost. Moto rizmus hlav.ného 
temat ického materiálu vyrovnáva jú kantabilpé 
plochy, ani tie však nie sú oprostené od vnú
tornej hnace j sily: toto zdanlivé protirečenie 
Martinček do.sahuje majstrovským prep.racova· 
nlm vzájomných ná stro jových kombináci! pri 
simultánnom spá janf !kantabilných a toccat.o· 
vých prvkov. VšetkoQ toto zar.učuj e hudbe prvej 
časti pot rebnú kontrastnosť a súčasne z nej 
č in! celok s pôsobivým ,;ťa hOm" , celok, k tmý 
nás s vo jou dyna mickou is krou upúta od prve j 
n oty po pos ledn ú. 

Inte rmezzo (Molto moderato), ak.o s tredná 
časť Concert ina prináša hud bu nepredstierané
ho lyrizmu, zbavenú povrchného sentimentu, 
hurlbu, ukú môže vyprodukovať Iba zrelá a vy· 
rovnaná tvorivá osobnost Pocity kľudu a vnú· 
tornej vyrovnanosti blizke pocitom, aké Sél 

nás - n ie bez nádychu mel~:tncholizmu -
zmocľlll j ú napr. pri pohľade na pokojnú pr í· 
rodnú scenériu , to sú významové koreláty hu· 
dobnej ustro jenostl hlavného tematic·kého ma· 
ter iá lu tejto časti, ktoré som sám pre seba 
dešifroval v p.o.sluchov-o m kontmkte s prekrás· 
nou, pine emociálne angažovanou hudbou In · 
termezza. Citácia juhoamerickej Judovej pies
ne v strednom diele umoci'\u je a ozvláštňu j e 
tieto poci ty, oživujúc hudobný proces novými, 
hudobne sviežim! prvkami. 

V záverečnej Tarante lle ( Presttssimo l vyvr
choluje tendencia naznačená už v prvej časti : 
flautový i klav!rny part prezrádzajú, že .a utor 
nielen oplýva hodno•tnýml a Interesantnými hu
dobnými nápadmi, ale že Ich dokáže zužitko· 
v ať a rozv! jať v Intenciách technickej a zvuk o- · 
ve j špecifičnosti oboch nástrojov. Flaut1,1 roz.o· 
hráva až k polohám virtuóznej štylizácie. 
Zvládnutie oboch partov, .ako aj ich s(thry n)e 
je bez ús kali, a le výsledný tvar je s kvelým 
zadosfučlnenfm za Investovanú námahu. 

Martinčekovo Concertlno pre flautu a k lavlr 
je dielom prinosným i potrebným. '>iahnu po 
ňom v~etci , ktor! dokážu odhali ť a oceniť jeho 
hudobné kva lity, č i už ako jeho interpreti, 
alebo poslucháči. RUDOLF BREJKA 



NAš ZAHRANICNÝ HOSŤ 

Milica Buljubašicová 
Túto juhoslovanskú opernú d 

koncertnú sopranistku poznáme už 
z ,koncertného tumé po Sloven
sku, ktoré absolvovalu pred pár 
rokmi s komornými dielami rene· 
sančných, barokových a klasic
kých majstrov u pn,šla od Brati· 
stav y až po Prešov. Stn~ t!i sme 
sa s fwu znova v polovici sep
tembre, ked hosťovulu v opere 
SND v dvoch pucciniovských úlo· 
húch, najprv ako C.o·čo-san v Mu
dame Butterfl y ( 19. IX.), pot.om 
mko Mimi v Bohéme ( 23. IX.). A 
toto jej mimor iadne úspešné vy· 
stúpenie, ktoré prijala naša hu
dobná verejnosť s veľkým uzna
ním n ocenením speváckeho i he· 
reckého umeniu hosťujúcej umel
kyne , dalo prílež itos ť k nášmu 
rozhovoru. 

Zaujímal by nás v ítvode nášho 
rozhovoru váš umelecký profil. 

- Viete , že som juhoslovan•ka, 
študovala som na Hudobne j aka· 
clémii v Sarajeve spev u na Filo
zofickej fakulte roma nis tiku. V 
speváckych š túd iách som pokra 
čova l u v Sulzbu rgu a Belehrade. 
Po skončení š túd ií sta la som sa 
sólistkou ope ry v Saraje·ve a sú · 
časne pedagógom n a Hudobnej 
akadémii, kde som predtým štu
dovola. Od 1'. 1977 som prijala 
angažmán do Nemec ke j opery na 
Rýne v Dusseldorfe , kde pôsobím 
dos iaľ. 

Aký je váš .operný repertoár a 
kde všade ste už spie·vali? 

- V súčasnosti spievam pre· 
dovšetkým v ta lianskom re pertoá
ri , s pomeniem čo len Neddu v 
Leoncavallových Kom ecl iantoc h, 

Leonoru vo Verdiho Trubad úro.vi, 
ale predovšetkým Pucciniho Macia· 
me Butterfly, Mimi v Bohéme a 
titulnú postavu v jeho opere 
Tosca . Zo s lovanského repertoáru 
je to Taťjana v Cajkovslkého Eu · 
genovi Oneginov i, Polinu v Proko· 
fievovom Hráčov i , Mnrienku v 
Smetanovej Predanej n evest e n 
Dvoľákova Rusalka, z nemeckého 
repertoáru Beethovenov Fidelio a 
Grófka v Mozar tove j Figa rovej 
svadbe. 

V operách som hosťo,vala na via
cerých európskych scénuch, s po · 
me.niem ZSSR, NSR, Rumunsko, 
CSSR, Ang licko, ale aj USA a Ja· 
ponsk o. Nahráva lu som, okrem d·o· 
máceho rozhlasu, televízie a gra
!I}ofónovej produkcie, aj v Anglie · 
ku, NSR a Holandsku. V súčasnos 
ti si pripravujem Grécke pašie od 
B. Martinu. -Akých uznaní a ocenení sa vám 
dostalo? 

·- Doma v juhoslá~ii som do
sta la dve výročné ceny zH n a j
lepš í oper.ný výkon a dve ceny 
Zväzu juhos lovanskýc h sk ladate· 
rov zu výkony v juhoslovanskom 
repe r toári doma i v zahranič í (Go· 
tovac, Hatze , Logar, Pr.ošev a in!). 
K svo jim na jväčším úspechom za
raďujem dosial tretiu cenu v ja
ponsk ej s úťaži o naj lepšiu svetovú 
Ma ciame Bu tte rfly, kt orú som 
spievula v ]apons lm (Tokio, Na
gasak i, Osaka); cenu som pre bru
La z r úk Már ie Ca llasovej a Giu
sep pe di Stefnna. 

Prečo ste prijali angažmán v 
NSR? 

- Spevák či speváč ka , ak chce 

In memoriam 
•• 

KARL BOHM 
(1894 

Sko nom d r. Kar la B ä h ma od i-
š la zo scény s.veto.vého repr.oduk(; , ... _. . ,,, 
n éh o umen ia výrazná osobnost , 
ktorá najmä v povojnovom obdobi 
priniesla clo pr-o blematiky hudob'-
ne j interpretácie veľa novýc h pod-
netov. jeho umeleck á käriéra ne-
bola poznačenú efe·k tn ými sen z(I· 
c iurn i, ale s ústavn ým, ci e ľavedo· 
mým t vorivým úsilfm p o m tp lnen! 
9 b jektívneho, umelecky čo. na jclo 
konalejšieh.o inter pre tačného ideá
lu . Preto azda aj je h o dirigen t ský 
re pe r toár n ebol ta k široký a roz
manitý, uko jeho m n ohýc h súčas
níkov, ale vyhrunený pre važne na 
nemeckú llud.o bnú li ter atúru. 

s hudbou mladého Bähma začal 
zoznamovať jeho otec Leopold, kt o
rý bol ama.té rskym s p evákom a 
vášnivým wug neriánom. Rodina 
Bähmovcov často n avštevovala 
Bayreuth a k ich významným pria: 
te!orn patri l a j Hans Richter, vte · 
ely uzná vaný wag n erovs ký inter
pre t. Po gymnáziál nom a ko n zer · 
vatoriá lnom . š túdiu v rodnom Gr a
z i po.kra čova l Bähm v š túdiu prá v 
a hud by vo Viedni. Stúdium pre 
rušila prvá svetová Vojna, ktorú 
Bähm prežil .ako a kt ívn y voja k . 
Z bo jis k u sa vracitt 191 7 do Gra· 
zu , ako as ist ent-dirigent do tamoj · 
šej opery u u ž v októbri toho isté
h o roku dirig uj e svoje prvé oper· 
n é p redstaven ie Nessle rovu ·o·peru 
De r Trompeter von Säkkingen . V 
apríli 1919 dokončuje právnic k é 
štúdiú u je prornovaný n e do kto
ra práv . Intenzívne sa zoznamu
je s operným repertoárom, n o n a j
väčš i vplyv ma jú na iího j edineč
né interpretác ie Wagnera Kar lom 
Muckom. Bol to t iež Muck, ktorý' 
upoz-ornil Bruna Walteru, vt e da j· 
~ieho generálneho hudobn éh o !'ia
ct ite ľa mníchovsk e j 'o pery, na 
Bähmov n evšedný d ir ig ents ký t a
len t. V roku 1921 stáva sa Bähm 
Walterovým as iste ntom. Nasled ujú
cich šes ť l'Oikov Bähmovho mní· 
chovského pôsobenia znamená pre 
budúceho dirige nta majstr·ovs kú 
šk o lu. Bola to jedna z-o s lávnych 
ka p ito l qmíchovsk e j opery, kde sa 
utváro l jeden z n a jvyh ranene jš íc h 
interpretačnýc h štý lov ne meckej 
opernej literat úry, repr ezentovan ý 
pre dovšetkým tvor bo u Mozarta, 
Wag nera a R. St raussa. Bähm tu 
dirigova l za šesť r·okov 538 pred · 
stav en í 73 opier. jeho prvým Mo 
zartom tu bol únos zo Serailu, t u 
po p rvý raz dir igoval Tris tana a 
Izo ld u a tu získava pr vé veľké 
úspech y so svojim ob ľúbeným au-

torom Richardo m Sln!llsso m v dw 
lac h Ga val ie r s r užou a Ariad né! 
na Naxe. . 

Mníchov bol pre Ka r lu Bähma 
"osudovým'' mies tom a j z inéh o 
h ľad is ktt . Tu sa st re tol so s edem · 
nás tročnou sopranistkou Th eou 
Linha r clov>Ou, žiačkou Marie Ivog li· 
nove j, ktorú do Mníchova an gaž-o · 
va l ta k tiež Bruno Wa lter. Mladá 
s peváčka v Mníchove debutovala 
ako Oscar v Maš kar.nom bále a po· 
t om sp ievala Mim i v Bohéme pod 
Bähmovou taktovk ou. Ľúbostná ro
manca medzi spevtlčkou a cliri · 
gentom sa upevnila v manželskom 
zväzku v máji 1927. Súčasne však 
Bäh m o dchádza z Mníchov a clo 
Darmstad t u ako0 gen erá lny hudob
ný riaditel tamojše j opery u za
čína písa ť svo ju vlnstnú, samosta t
nú ús pešnú kariér u. 

Bähmova dirigentská k (l riéra je 
spätá s viucerými poprednými ne
meck ými scénami. Na tomto mies te 
nie je možn é p od ro bne zrekapit u 
l ovať jeh o obsiahlu dirigentskú, 
vých ovn ú u orgunizátorskú č in
no sť. Spomen ieme iba najclôležit e j· 
š ie e t apy jeho umelec k ej biogra 
fie. V Darmstadte sa š pecia lizuj e 
na Mozarta, Wag nera a Beetho · 
ven a a jeho Fid elia nazýva svo
jím "spev om :osud u". Súčasne Ob· 
racia pozornosť k mod ernej o,per
n e j litera t úre, ku Ki'enkovi, Hin 
demithovi, Honeggerovi a 28. f eb 
ruára 1931 uvádza historické pred· 
staven ie Bergovho Wozzecika. Z 
Da r"n1studt u odchádza Bähm do 
Hamburgu optiť a ko gen erálny hu· 
d obný riad iteľ ta mojše j opery . Tu 
sa už plne kryštalizuje a vyhra
ľí uje je ho os obnostný vzťah k d ie
lu Richard u Straussa ( pamätná je 
odtiaľto jeho Ara bella) . V Drážďa
n oc h , kde medzitým vystr ieda za 
šéfov ským pultom Fritza Buscha, 
uv ádza 24. júna 1935 s ve tovú pre· 
m iéru Mlčanlivej že n y a 15. ok
tóbra 1938 Da!né ( d eclikovqn á 
Bähmovi). Bllhm je už uznávaným 
s traussovs k ým inte rpr·é tom ni el en 
v Nemecku , ale v cele j zá p ad ne j 
Európe. 

V roku 1938 sa začína Bähmova 
spolupráca so Sa lzburs k ým festi· 

Sním ku : K. Vy·skučil 

rásť, musí sa stá le uč i ť a zdoko
nalova ť, č i už v spoluprác i s vý 
bornými di r igentmi, sólistomi č i 
režisérmi. A také možnosti v m o
jom te rajšom pôsobisku mám, veď 
spie vať pod taktovkou A. Freda, č i 
h rať v réžii J. P. Ponnella je o za j
stná vys oká· šJkola operné ho "kum
štu". 

A čo by ste näm v závere p.o
vedali o svojich terajších brati
slavských vystúpeniach? 

-- Veľmi si vážim možnosť sp ie 
v ať v Bratis la ve a v o boch pred
staveniach so mi s výbornými part 
nermi i d irigentmi spievalo veľmi 
dob re. Oceií. ujem aj vysokú úro
veií. bratis lavského operného obe
cens tva a príjemné prostredie v a
še J opery. Mám rad a toto mesto 
n a Dunaji, poznám jeho bo h atú 
hudo bnú h istóriu a bolo p re miía 
pôžitk.om chodiť mestom, kde k e
dysi účinkova l i Mozart, Liszt , Ru· 
b inšte jn, Bee thov en, Haydn, 
Brahms, Hummel a ďa lš L Ale ni e
len histór ia, a j súčasnosť Bratisla
vy je veľmi zau jímavú a je m i bl!z
k a. Rada sem kedykoľvek príd e m. 

- ba k -

V<liOlll ( MozMl, H. Str u u ss J. V ro · 
ku 1943 prich á d za Bohm do Vie d
ne ako hudob.ný riaditeľ Vieden
s kej štútn e j opery. Od t ohto ob
d-ob ia s n jeho u meleck ý život až 
do smrti, s menšími prestávk ami , 
s pá ja s rakúskou met ropo l-ou u 
Moza r to vým rodiskom. Medz itým 
5t ihne pôsobiť v Tea tro C'O ló n v 
Bue nos Aires , Chicagu, Metropolit
n e j opere v New Yor,ku ( Don Gio· 
van ni, Wozzeck], Berlíne, Ja ponsku 
a . i. V roku 1962 má prvé vystú
penie v Bayreu the , kde spo lu s 
Wieland om Wii! gnerom uvádza 
s kv elú k reác iu T r istanu a Izolcly . 
A tak by sme mohli vymenúva ť 
ďalej jeho účLnkovanie s naj lep
š ími orchestrumi a na svetových 
o per nýc h scénach. Bähmovo meno 
sa tu t akmer vždy ne rozlučne spá
jalo s me n ami Mozar ta, Beetho · 
vena, Wagneru, Brucknera, R. 
Straussa, A. Berga. To bo li n ie le n 
jeho ve ľké hudo bné lásky, a le aj 
vedomý pr eja v je h o aristokratic · 
kého ducha n jeho fil ·ozof icko-este· 
tick~h.o názoru. Nikd y hlbšie ne· 
priľ n ul k sl()vanskej hudbe. Zre j
me p re to aj vplyvy a do pad je·
ho dir igen tského umeniu 111ýraznej· 
š ie n e preniko l cl o h udobn ých kul · 
túr výcho.d n e j Európy. Určitú epi · 
zód u, a pre nás nie bezvýznamnú, 
tvorí Bähmovo st retnut ie s hud bou 
národného umelca Eugen a Such.o · 
iía. (Zaujímavo o tom ho vo r í p rof . 
Suc h oií vo svoj ich spomienl{ ach 
Podmanený sv et. ) 

Pre hu rlobný s vet , a n a jmä vďa 
ka početným g ramofónov ým n a · 
hrávkam, zostane Bähmov·o inter 
pretačné majstrovstvo živé a dlho 
poučné a pod n etné pre ďa l ši e ge
ne ráci e. Bä hm so svo jim osobnost · 
J:!ým pohl ndo m n a pr ob lém in ter
p retá cie je pre nás cenný predo· 
vš et ký m s•vo jou tvo r ivo u prácou 
nad partitúr ou a zvukovou kultú· 
rou, jeho ideálom vždy bolo do
s iah nu tie č iste j p rapodsta t y hudob · 
n ej matérie. Zan ech al po sebe pri· 
v eľké dedičstvo, kto ré .nemož no ne 
bra ť clo úvahy i napr iek jeho iste j 
názorovej ohraničeno st i. 

MARIAN JURIK 

~ZAHRANIČIA\ 
Tohtoročné 7. !!islo západonemeckého časo.plsu Opern

welt prináša mimoriadne priaznivú recenziu gramona
hrávky Pucciniho opery "Bohéma" , ktorä vznikla vo vy
davateľstve OPUS za spoluúčasti našich (Peter Dvorský, 
Sidónia Haljakovä, štefan Jan!!i, Stanisl.av Beňačka, Voj· 
lech Schrenkel) a zahraničných (Veronika Kincsesov6, 
Balász Póka, Ivan Konsul.ov, D. Ni,emirowicz) spevákov, 
Zboru Slnvenského národného divadla, Detského spe
váckeho zboru Cs. rozhlasu a Symfonického orchestra 
Cs. rozhlasu v Bratislave vedených dirigentom Ondrejom 
Lenárdom. Recenzent oceňuje najmä výbornú sóllstlckú 
zostavu reprezentovanú mladými, postavám o-pery a jej 
duchu adekvátnymi spevákmi, výkon dirigenta, kolekttv
nych telies ako i technickú úroveň nahrávky. 

V ďalšom dvojčisle { 8/9 ) toho istého časoF•isu upo
zorňuje recenzent na gramonahrá.vku Slovenských ľudo
vých piesni (š. Németh-Šamorínsky: Záhoräcke piesne 
pre tenor a veľký .orchester; P. Bagin: Piesne pre tenor 
a orchester; V. No·vák: Slovenské s.pevy pre sólový spev 
a symfonický orchester; Mikuláš Schneider-Trnavský: 
Slovenské ľudové piesne. Orchester SND diri
guje P. Bagin) v interpretácii Petra Dvurského realizo
vanej taktiež vo vydavateľstve OPUS. Recenzent kon
štatuje, že Dvorský dáva svoj vláčny, prijemne sfarbený 
hlas s veľkým lyrickým citovým vkladom pln.e do služie·b 
vyznenia obsahu dôverne mu známych a blízkych piesni. 

Na tohtoročnej medzinárodnej súťaži Carl Maria vqn 
Webera v Drážďanoch získal l. cenu Ljubomir Georgiev 
[Bulharsko) za Quartetto per Arch i, 2. cenu Tos•hio 
Hosokawa (japonsko) za slá!!ikové kvarteto Urbilder 
a 3. cenu Stefan Ka den (NDR ) za Sláčikové kvarteto 
č. 1. 

Skladateľ a operný intendant RoH Liebermann na
študuje začiatkom budúceho roku v ženevske j Ve•ľkej 
opere Wagneruvho Parsifala. Bude to jeho p·rvá režijná 
práca. Po hudobnej stránke pripravi . premiéru Hont 
Stein. Titulnú úlohu bude spievať Manfred Jung . 

Bostonský symfonický orchester pri príležitosti 100. 
výro!!ia sv.ojho založenia l 1982) zadal tvorivú objednáv
ku na napisanie novej symfónie tiež poľskému skladate
rovi Andrzejovi Panufnikovi. Nové dielo má byť pre
miérovo uv edené v januári budúceho roku.· 

Krárovská opera Covent Garden v Londýne v dôsledku 
finančných ťažkosti pripraví v nastávajúcej sezóne iba 
Iri nové operné premiéry (miesto obvyklých štyroch ai 
piatich). Koncom septembra uviedla v hudobnum naš tu· 
dovaní Colina Davisa a s Janom Vickersom a Shirley 
Verettovou v hlavných postavách operu C. Saint-Saensa 
" Samson a Dalila", koncom novembra pod vedením Char
lesa Mackerasa a s Janet Bakerovou v titulnej postave 
Gluckovu operu " Aicesta" a koncom júna budúceho roku 
pod taktovkou Carl Maria Giuliniho Verdiho "Falstaf-
fa". · 

Rakúsky skladateľ profesor Roman Haubenstick-Ramati 
bol tohto r oku poctený Veľkou rakúsko-u štátnou cenou 
za hudbu. Odov:~: dali mu ju 22. októbra. 
, V septembri bola v Leningrade a Moskve premiéra 
celovečerného životopisného fil m u nazvaného Dmitrij 
šostakovič - , Sonáta pre , viol!J:., Vo, f iim!l ~~;o užili , mnoh,o 
doteraz- neznámych dokumentárnych materiálov o živote 
a diel e D. šostakoviča najmä z obdobia Veľkej vlastenec
kej vojny. šostakovičove skladby vo filme interpretujú 
sov!etski hudobni umelci ako napr . D. Oistrach, S. Rich
ter, J. Mravinskij, zo zahrani čných L. Bernstein a iní. 
Film natočili v Leningrade k n edožitým 75. narodeninám 
veľkého skladateľa. 

Vera Ellenová, známa americká speváčka a tanečnica, 
účinkujúca v mnohých filmových muzikáloch, zomrela 
v Los Angeles vo veku 55 rokov. 

Viedenská filharmónia udelila profesoro.vi Ottovi Stras
s·erovi, svojmu dlhoročnému prednostovi, pri prileži 
tostí jeho 80. nar.odenin ( 13. augusta t. r.) čestné l!Ien 
stvo za zásluhy a rozvoj o rchestra. 
Maďarské vydavatel'stvo Hungaroton vydalo začiatkom 

letných mesiacov ako druhú časť svojej série "Kiempe· 
rer v Budapešti" prie rez operou "Majstri speváci no
rimberskí" od Ric harda Wagn era. Táto historická na
hrávk a je rozhla sovým záznamom predstavenia v Štátnej 
opere dňa 11. 4. 1949, v ktorom hlavné postavy s pievali 
Gyorgy Losonczy (Sachs) , Mihá ly Szék ely ( Pogner], 
Oszkár Ma leczky ( Beckmesser), Já nos Särdy (David ], 
Júlia Osváthová ( Evička) a mladý József Simá ndy l Stol
zing ). Zaujímavosťou a unikátnosťou tohto dvojplatňo
vého komple tu , realizovaného na prijateľnej technickej 
úrovni je to , že je krásnym dokumentom "zla tej é ry" 
op erného života p ov·ojnovej Budapešti, ako aj jedinou 
zvečnenou pamiatkou vysokohumánnej Kle mpererovej 
interpretačnej koncepcie tejto najnemeckejšej opery. (v) 

Budapeštianske hudobné týždne, ako zvyčajne, sa a j 
v t omto roku k o n a jú v období .od 25. 9. do 28, 10. 1981. 
Pri príležitosti Bartókovho jubile jné ho roka stredobo
dom progra mu konce,r tnýc h podujat í l celkom 35) je ce
loživotné dielo jubila nta. Okrem popredn ých domácich 
a mla dýc h umelcov budú ho tlmočiť Pé ter Frankl, 
Gyorgy Pauk, Alfons a Aloys Kontarsky, Yehudi a je
remy Menuhin, ďale j sa predstavia dirigent Ivá n Fischer, 
organisti Martin Hase lbock a Vác lav Ra bas, Smetanovo 
kvarte t o, Sylvia Geszty a Seiya Hirashima, ak o aj No u
vel Orchestre Philharmonique De Ra dio France pod tak
tovkou Gilberta Amy hu. Samosta tný celok v J'ámci Hu
d-obných týždňov tvoria koncerty pod n áz v.om "Hudba 
dnešk a '81", v rámci ktorých sa uskutočn í deväf kon
certov ; jeden z nich je v en ovaný tv.orbe Luciana Ber ia 
a ďalši elektro.nlckej hudbe švédskych skladatel'ov . l v) 

K nedožitým 75. narode níná m Dmitrija šost akoviča 
zorganizovali v Mos kve veľký festival z jeho tvorby . 
Na programe bolo niekoľko desiat ok šoslakovičových 
skladieb, pričom výber zohľadňoval mnohé vrcholné die
la tohto skladateľa . Medzi interpretmi boli n ajvýznam
nejší ume lci ZSSR i popredné symfonické te lesá. Festival 
vyznel a ko hold kla sikovi hudby 20. storočia. 

Koncom septembra sa uskutočnilo v Budapešti Medzi· 
n árodné bartókovské s ymp ózium. Organizátori sa o-rien
tovali p red·ovšetkým _na prednášateľov zo zápa dnýc h 
kra jín. Niektoré referáty pod!!iarkli Bartókov význam pre 
hudbu 20. storo čia , iné sa venovali kompozičným o táz
kam. 

Vo Viedni naplá n ovali rozsiahly koncertny cyklus 56.
časnej rakúskej hudby. V priebehu troch mesiaco·v od
znie 12 koncertov, na ktorých skladby súčasných ra kús
k ych skladateľov budú interpretovať známe d!Jmäce te
lesá i sólisti. 



Jubilant 

OrGA GAUOVA 
Ked Ofgo Gallová pred 28 rokmi prvý 

raz prekročila brány bratis lavske j No.vej 
s cóny, ne-btlš lla - ako sa sama. k t<>mu 
priznáva - že v t<>mto diva d le za kotv! 
natrvalo. Svieži, žensky priťažHvý zjav 
čerstvej á bsolventky bratislavského kon
zervatória, majúcej za sebou už l cennú 
prax tanečnice v Lúčnic i, však kladne 
zapôsobil nn vtedajšie vedenie Novej sr;é
ny, ktoré ju začiatkom sezóny 1953-54 
angažiQ.v.alo do súboru spev•ohry zrejme 
s tým, aby tu s úspechom uplatnila nie.
len sympa tický z jav, 'a le i tanečný t em
peramen t , tušené v itálne herectvo a spe
vácke vlohy. S týmito predpokladmi zná
sobenými elánom a chuťou do práce 
vydävoa sa Ofga Gallová na cestu svojej 
divadelne j kar iéry na po li rahko no he j 
múzy. Prvé významnejšie úspechy zazn·a 
menáva koncom 50. rokov, kedy ju vte
d<Jjš! rlacliter divadla Ján Kákoš -obsa
dzuje clo charaltterovej postavy Sei'lory 
Gonzales v hudobnej komédii Pod juž
n ým krlžom a ked dost-ala pr!ležitosť 
vytv<>riť žens ké postavy v dvoch podob
ných . .,manželských" hudobnýc h komé
d iách - Manžels~ve po happyende u Do
videnia v sobotu, v ktorých na náročnej 
dramatickej ploche hry pre dv-och (pa rt 
nerom bol Lad isla v Fecko) dokázala už 
odpúta ť sn :od neprir-odzenej operetne j 
vý raz·oy e·j maniéry a vytvo r iť rad pôso
bivýc h spevných i konverzačných scén. 
Dôležitým medzníkom pre Gallovej he
recký vývoj bolo stretnutie s moderným 
muziká lom, ktorý jej ponúko l vo väčše j 
mier e možnosť tvorivej herecke j rea ll
zácle v mnohých závažných a náročných 
charakterových pos tavác h. Už v roku 
1959 ,v pamätnej inscenácll tal!anskeho 
muzi ká lu Ked je v Rlme nedeľu vy-tvára 
s verkým te mperament-om a šarmom . svo
ju profllovú post<wu - Giov:annu Claret
tíovú. J)alšle roky sú na m\Jzl'kálové po
stuvy ozaj bohaté, no Gallovej h erecko
speväcke dispozlc ie v polovici 60. ro
kov s úspechom využíva jú režiséri a j v 
č in oherných predstaveniach ( Eleonora a 
Cecchina v Goldon iho Kl ebe tn ic iach, 
Speváčku v Uhde ho Kráľovi VávJ·ovi ). V 
roku 1967 vytvát·u jednu zo svo jich vr
cholných pos tá v - Aldonzu v muzikáli 
Muž z Lu Menchy, v ktorej pre kvu:pilu 
hl holt ým pochopen lm tejt o pos t-<~vy , šír
kou n št ýlovosťou použitých výrazo.vých 
p rostriedkov. Vedia predchádzajúc'e j Ire
ny Mai lovej [ He llo, Dolly! ] a nusledu
júcich postáv Hod ly [Fid likant nn s tre
c he) ) a A.nity,, ( W~~t ? id(! Stqr y) dostáv.a 
sa rok u 1970 k ďa lšej velke j herecke j 
príležitosti - Hortenz ii v Knnderovom 
muziká li Zorbu, k torú nuplno VYJlžívu 
rt dáva v nej pozoruhodne vyznieť svoj
mu už zrelému spev-ohernému interp-re
t nčnému majst rovstvu . Din'k:n ( Cervená 
k éll'UVé1na), Serafína K uzminičnn [Nech 
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OZVENA JUBILUJúCA 

Sní filka: Z. Mlnáčová 

git nr-a hrá) a na jmä La dy Winterová 
(Tra ja muš ketieri) sú jej da lšlmi vý
znamnými muzikálovými postav-a mi vy
tvorenými v poslednom obdo b! , k torými 
výr azne obohatila pa letu svo jich dote 
rajšieh IÍspechov. V spomenutých posta
vách, ale i v mnohých da lšfch vytvo
rených v klasických i súčasnýc h opere
tách, hudobných komédiách l muzikáloch 
sa na jplnšie prejnvi_l.a charakte ristická 
črta jej herectva: svojský temperament . 
upluti\owmý s veľkou dávkou interpre
tal'nej vehemencie a spontánnosti v he
reckom i s peváckom prejave, zmysel 
pre d ra matickú k lenbu s tvári\ovane j po
stuvy, ale i jej vizuálnu pôsobiv osť a 

Vokálno zborový žáner nu Slovensku 
ziska! v oblasti interpretačného umeniu 
v posledných rokoch výrazné zastúpenie 
zásluhou umeleckého pôsobeniu popred
ných a matérskych zborových telies. Jed
ným z n ich je a j teles,o s cel.oslovenskou 
pôsolmosť-ou - Ozvena - spevácky zbo1· 
slovenských učiteliek. 

Napriek tomu, že v tomto období s i 
spevácky zbor Ozven-u pripomlna decé
nium svojej umeleckej pôsobnosti , korene 
t-ohto pr vého ženského zborového kole:k
t!vu s(I staršie. Predc hodcom dnešnej 
Ozveny bol Spevác ky zbor bratislHvských 
učiteli e k, ktorý vzniko l v roku 1946. Po-

• čéls umeleckého pôsoben ié1 býv:alých d i
r igentov zbor u J. Weberu, V. Fedora a 
predovšetkým B. Valašťanu su ko le kt!v 
bratislavských učiteliek zap!sal do his
tórie zbororvého hnutia v Bra tis lave, ale 
aj na Slovensku množstvom vystl~penl . 
výchovných koncertov. SZBU sa ztíčast 
t1oval na zborových sútažiach i festiva
loc ll d-o ma, ale koncertoval a j v zuhrani .. 
n. Zu s vo ju dlhnror nľ1 'ltllnl~!r.kľi ., kli 

eleganciu. vitu 11 ku ltúrno-výchovne pósoben ie su 
orga Gallová sa pOČélS pôsobenia v teleso s talo držite ľom titu lu "Kolekt ív 

spevohre Nove j scény vypr.acova la medzi XII. zjazdu KSC" a nositel'om vyznamena-
je J · protag-o nistov. A nemala to pr itom nin "Za vynikajúcu pr ácu" . 
v s úbore práve najľah šie. Veď ko ľko Reorganizácia telesa, v súvislosti s 
len postáv vytváraltľ v alternácií s o mno- problémumi materi álneho u organizilč-
ho skúsenejšou u mimoi'i.aclne populár- ného charakteru, vied la k prlčleneniu 
nou zas!. u melkyiiou Gizelou Veclovou. zboru k Domovu Speváckeho zbo ru sla-
Ak v te jto neľahkej herecke j konfron- vens kých uč i terov v Trenči.anskych Tep-
tác ii čestne obstála, ak si vedeléJ a j ona liciach a zároveií k rozš!ren iu jeho pO-
získ ať pozornosť a uznan ie diváka a kr i- sobnostl na celé územie Slovenska. 
t iky, svedči to o kvalitách je j spevoher - Nov<'i hi stó ria spevácke ho zboru sla-
ného umenia. , vensltých učite liek Ozveny je spätá s me-

Pre všest rannú herecl1ú využitP. ľnosť, nom. ambicióznej a talentovanej dirigent-
pohotovosť i d iscip linovanosť silila sa ky Eleny Särayovcj-Kováčovej. Počas cle-
OľgA Gallová sk utočn-oLI oporou súboru. su ťročnej cieľavedome~ a zod poved nej 
n a k torú sa bolo možné vždy s ISto tou umeleckej činnost i teleso s lo-venských 
spofahnúť. Vykonala v s pev.ohre Novej uč it e liek obohacu je u rozširuje svoju d ra -
scény kus poc tive j hereckej práce [ n ~- maturg lu o pôvodnú tvor bu súčiisných 
odtuhova la sa pntom a n1 o d .ncvdnčne_.:.,_ .slove nských a českých sk ladate ľov, ako 

.. .ho. f.I.Ulkclona~.čenta l. má v ne j_ s v-OJe P_e~j--e-w~rivý odkaz•-.sk-1-ad.a.toJ.o.v-.J•ôznyc h 
né miest<>. Pt•eto v dňoch svojho prveho š týlových o bdo bí. 
ok t•úhlejšieho životné~o .Jubilea [ 24. X. Pr i p r [ležítosti svo jho desaťročného ju-
1981 l a pri prve J váz nejsej ŽIVOtne j bJ- bi lea Ozvena de monštrova lu d-osiahnuté 
lane il su mOže s dQbrým . pocitom po- umeleCllé výsledky na celovečernom kon-
zrieť nielen spH ť. -ale optlm Jspc·ky sa el f - cerlf-! lB. sept~nnbra t. r., k t·orý sa usku-
v ať čl) clo budúcnosti. 

A. GABAUER 
KONKURZ 

točni! na počes ť tlO. výročia založenia 
KSC v Qome ROH v Brut is l<t ve. Na pro
grame koncertu zboru boli zborové 
skl ad by · renesančnej polyfónle ( J. Arcu
delt), d iela z obdobiu roma ntizmu (A. 
Grečanlno'V , G. Verdi, J. B. Foerster), ako 
a j tvorba sk ladater.ov tohto storočia (Ko
dá ly, Po pov. Bartók , Voigt länder ]. 

Hlavný akcent koncertu bol však 
orientovaný jedna k na in terpretáciu zbo
rovej tvorby prfslušnlkov staršej a str ed
ne j s lovenskej s.kladateľskej genEM"ácie, 
ako a j na česktí zborovú tvorbu r J. jin
dfich, I. Hurnfk, F. šauer) . 

Zbor sa predsta vil vcelku na dob r.ej 
úrovni. V prve j polovici koncert u zauja
la muziká lnu interpretáciu skladby A. 
Grečun inova, plastic ita rrázov tm ia hu
dobného prudiva v diele j . Arcactelta. 
Pr!nosom v programe zbo ru ba lu inter
pretác ia pOsobivého zborového cykl u ,.Zo 
slovnlčkn kontrapunktu" sk ladateľa l. 
Hurn!ka. l ked toto die lo práve v podaní 
to tlto telesa n ie je novinkeu, zapôsobilo 
r li fr!r·,.n r·ovi J·nn~fn ll výriJZll . P''Sii'llll pair~ 

tou ntílad, vyv<íženusťou hlasových sku
pin. Druhá polovica zborového ko ncertu 
Ozveny P1ttrila ta kmer výlučne tvo rbe 
slovens:kýc h s kladateľov. Zbor s -optimis
tickým výrazom interpretoval dielo Ze m 
moja O. Ferenczyho a druhú časť z cyklu 
A. Očr.náš rt O vlasti. Poetickú ná ladu evo
koval zbor v s pojení emot!vne predne
seného slova a hudobného prad iva v 
cliele Moja milú pani hmlu I. Hruš ov
s kého. Nn záver koncer tu Ozvenn pred
nies la úpravy s lovenských ructovýc h pjes-
n l z peru Z. Miku lu, A. Zemanovského, 
L. Burlus11, E. Suchoi\a n A. Moyzesa. 
Spomedzi nich zapôsobila najviac Inter .. 
pretácin Trávnic nár. umelca A. Moyze-
sa a Lúčnyc h spevov z Cičmian A. Zel 
rnanovského. Výkon Ozveny de monšt ro-
va l súčusnú umeleck o- interpre ta čnú úro
ve i, tohto c eloslovenského am~térskehu 
zborovéhtJ .telesu, presvedčil o jeho· kva 
li tách, ule zároveií poukázal nu c!alš ie 
možnosti rozvoja a smerovania k <losiah- -., 
nutiu d'ulšíc h umeleckýC!l mét v oblast i 
vokálneho z bo~· ového um1miu u J)á·~-

E. KYSELOVÄ 

Koncert k 
dň hud.by 

edzinárodnému 
Konzervatórium v Košiciach prijme internú pedagogickú silu s nästupom od 

1. l. 1982 na vyučovanie hry na organe a pri radenýc h predmetov v oddelení klä
vcsovýc h nástrojov. Požaduje sa absolutórium vysokej školy v hre na organe. 
Zia dosli doložené životopisom. dotazníkom, le kárskym osvedčením prijíma riadi
wrstvo školy do 30. novembra 1981. Uchádzači budú pozvani na konkurz, kt·orý sa 
uskutočni v prvej polovici decembra 1981. 

Vlustná koncertná sezóna Slovenske j 
ľi lharm ónie začína sice už prvý m nbo
n e n tným c yklom' po Bratislavských hu
dobných slávnostiach, Jež akýmsi úvod
ným, mimoriadnym podujntfm sa stal 
ko ncert pri príležitosti Medzinárodného 
diín hud by l. októbr a t. r. Táto skutoč
nost mula byť najväčší m záväzkom pre 
út~ in kujúc ic h , aby svojimi výkonmi pri
speli k dôstojnému vyzneniu slávnostn e j 
udalosti. Nemožno však povedať, že sa 
t a k stalo bez zvyšku. 

Ako sólista Rachmaninovho 3. koncer
tu pre klavfr a orchester sa predstavil 
mladý umelec Tomäš Gaäl, ktorý po ne
dá \'ll om vystúpeni v Piešťanoch dostal po 
d ruhý raz možnosť spoluúč inkovať so 
symfon ickým .orchestrom Slovenskej fil
harmónie. In terpretačný výkon 24-roč 
n ého kla vLrlstu, č erstvého .absol-venta Vy
sokej školy múzických umeni a v súčas
nosti š t ipendistu Sl-I F, ov plyvnil neprí
jemný technický .,defekt" nástw ju hne ď 
v úvode · s k ladby. Nie len mladý adept, 
ale aj skúsenejší in terpret mus! vyna
loži ť dosť sús tredenia a sil , aby sa vy
rovna l s ta ko uto situáciou u opl!ť navo
dil tvor ivú pohodu, opäť so s k-ofl centro
val k vypätému výko nu. Iste mtjmä preto 
v prvej i druhej časti koncertu sa Guál 
za meral na zvládn utie technickej zložky 
svojho par tu, pt• ič·om vý razovej s tránke 
chýba lu typická r achmaninovská široko
dychosť plôch, tá esencia sklé!datefove j 
hudby, ktorá ju robi elegickou, rozorva
nou, ole Hj neobyča jn e spev.nou, c rama
tick-ou a prito m presvedčivou . Tretia časť 
diela sa vydarila najlepšie, predovše-t 
kým zvonivá téma záverečného ron cl u 
zazneLa so všetkou br il an tnostou. Tomáš 
Guál je k laviristom s perspekt!vnou bu
dúcnosťou, hoc i zatiaľ v jeho prejave 
dominuje orientácia na technicko-vir
tuózny aspekt hry. 

V Bratislave dobre známy gruzlnsky 
ume lec a častý hosť Slavenskej fil ha.r
m6nie Dlansug Kachidze je typom di-

\ 

; 

rigen tn , k torý spúja I'aci-onó.lnosť s tem
pe rument nou vervou pre javu. Koncep<;itľ 
diela premyslf až do nu jmenšléh pod rob
nosti, rád e xponuje ra psod ické úseky. 
z jeho ostatných hosťovan! si _pamätáme 
napriklad presvedčivé podanie Sostakovi
čovej 10. symfó nie (tiež s orchestrom 
Slovens.kej filharmónie). Kachidze o tvo
J'il k·once1·t brisknou predohrou Ruslan 
a Ľudmila M. I. Glinku. Rušn á a v t em
pe presta pu lzu júca sklad ba vyniká per
livou 11 prska vkovitou hJavna.u témou, 
ktorá určuj e základnú, živtl u roz jarenú 
a tmosféru dielu. Práve skve lá prie hľad 
nosť Gllnkove j hudby dikt u je- Interpretom 
prvoradú požiadavku: hrať kompozíc iu 
preclzne, bez Z.é!kolfsaniu, s t eG hnic kou 
bravúrou. Kolektlv -orc hestra interpreto 
va l všetky noty tak, a ko ich nachádza
me v par titúre r hoc i ukázal aj isté r e
zervy v presnosti hrania ), p redsa však to 
s t rhujúce fl uidum, čo rozumieme pod 
jednoduchou vetou "skladba dýcha" s me 
v predvedeni Glinkove j predohry ne
našli. 

Zd<1rilo interpretova ným d ie lom bola 
naproti tom u 5. symfónia, Osud.ová, 
L. van Beethovena s d rt~matickým i e pic
kým nábo jom súčasne, v ktorej sa cl i ľi 
gentovi podarilo vytvoriť bezprost redný 
kontul1t s orchestrom. Svojimi s kromný 
mi u úspornými gestami mnoho n azna 
čil a r ozohral š iroký výt·azový am bitus 
tohto [ilozoficky hlbokého opusu vieden 
s kého majstra. Moh utná, tr<~glc ká a pre d
sa nie pokoru júca výpoveď prve j časti 
dosta la plastické !kontúry. ~ovznesená 
medita t!vnosť bez prive ľke j patetickosti , 
no s istou dávkou rapsodickej e legick-os
ti sa tia hla variačnou druhou časťou : 
exponov <mle t ém dirigent re tlliz-ovul in 
venčne 11 nápadito. Scherzo, snád v troš
ku rýchle jšom tempe, a ko sa zvykne hrá
vať, nadobudlo drsne·jšie črty, o to viac 
mohol pod r uka mi inte rpretov v yniknúť 
záverečný jas .a triumfá lnosť symfónie. 

J. SUHAJDOVA 

KONKURZ 
·Vedenie Štátnej filharmónie v Košiciach vypisuje k on k u r z na obsadenie vor-

ných miest v skupinách: 
vedúci skupiny hobojov, 
1. hoboj, 
2. hoboj, 
l . husle, 
violončelo , 

lu~ný roh, 
Písomné žiadosti posielajte na adresu: Štátna filharmónia, Dom umenia, 041 23 

Košice . 

KONKURZ 
Riaditel Slovenského národného divadla v Bratislave vypisuje konkurz na ob-

sadenie volných miest v orchestri opery a baletu SND: 
hräčov na husle, 
hráčov na violu, 
hráča na kontrabas, 
hráča na l. flautu , 
hráča na fagot s povinnosl'ou kontrafagotu , 
hráča na l. trumpetu, 
hráča na bicie. 

Podmienkou prijati a je a bsolutórium VSMU, AMU, JAMU alebo konzervatória . 
Veková hranica je 35 r-okov. Konkurz sa koná dňa 17. 11. 1981 o 13,00 h v bu
dove opery SND, Bratislava, Gorkého č. 2. Pisumné žiadosti s kl'á tkym živnto
pisom a popisom praxe posie lajte najneskôr du 10. ll. 1981 na Umeleckú pl'e 
vádzku opery SND, 89138 Bratislava, Gorkého č. 2. 

Cestovné hradíme len prijatým uchádzačurn . 
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Humenské jubileá 
účinkovať n a záverečnom k,oncerte l. hu
menskej hudobnej jesene i 1. humenskej 
hudobnej jari na čele Košického ko
morného orchestra a môžem vydať sve
dectvo o tom, s akým nadšením už .vtedy 
humenské obecens tvo prijimalo pomer.ne 
náročný program a aké s kvelé prostredie 
pre účinku júcich vedelo vytvoriť , hoci 
podmienky vtedy e·šte nl ja.ko neboli skve
lé. Tento entuziazmus si Humenčania ve
dell zachovať podnes a umelci su i po 
dvadsiatich rokoch stretávajú s rovna
kým pochopen ím a záujmom: Vôbec ne
možno pochyoovať 'o tom, že úspechy 
KPH v Humennom sú predovšetkým die
lom jednotlivcov - také nadšenie pre 
vec nemožno na riadiť zhor a - a to je 
hlavná prfčina, prečo sa tento Kruh na 
rozdiel od mnohých iných nielen udržal 
pr i živote, a le n aopak, vzmáhal sa a roz
rasta l. Pre činnost Kruhu pomá ha vy
tvorit potrebné zázemie i humenská ĽSU 
(ktorá má azda n ajkrajš ie pr:ostredie z.o 
všetkých r!S U v našej r epublike l : jej pe 
dagógovia, ale .l žiaci sa akUvne zúčast
iii,Ijú na aktlvlzovanl hudobného života 
v meste. Pr iaznl<vá hudobná klfma v Hu
mennom spôsobil a, že sa tu už š tyr ikrát 

po sebe uskutočnilo a j letné stretnutie 
Hudobnej mládeže Slovenska, v Humen
nom pôsobia ama.té·rske zbory a súbory, 
ktoré pestujú a rozvijajú hudobné cítenie 
predovšetkým tamojšej mládeže. 

Začiatkom tohtoročn€j jesene uz.rela 
svetlo sveta knižná Pam!!tnica, prlpom.!
najúca 20. výročie Hud<O.bných jar! v Hu
mennom a súčasne 20. jubileum tunajšie
ho mimoriadne a:kt!vneho a úspešného 
Kruhu priatelov hudby. Humenský Kruh 
patr! k prvým na Slovens ku a vý,sledky 
jeho činnosti sú naoza j impozantné. Vda
ka jemu prebieha v tomto n e.velkom 
meste už po 20 roko,v čulý hudobný ži
vot, ktorého nápli'í môžu Humennému 
právom závidieť mestá o,vefa väčšie. Hu
menné súčasne popiera rukola·pný argu
ment~ tak často omlelaný mnohými kul
túrnymi tiežpracovnfkmi, že v menš ich 
mestách nie je o hud-obnú kultúru zá
ujem, lebo tu vraj chýba t radícia , hu
dobné vzdelanie a neviem čo ešte ... 

Nejde však len o to, že v Humennom 
koncerty usporadúvajú, potešiteľné je, že 
sú pekne navštevované: iste by boli za
ujímavé údaje, pol'a.vnáva júce percen
t uálny podiel návštevníkov koncertov na 
pocte obyvat eiov mesta - nad týmito 
č!slaml by sa museli začervei'ía ť l mno
hé naše velké 1kultúrne centrá l 

Pozoruhodné je, ·že ta kýto nevšedný 
úspech zaznamenal práve najvýchodnej
š! okres našej republiky, ktorý v mi
nulosti patril k n a jzaostalejš!m, okres, 
kde .·. býJvala najv!lč šl a nezamestnanosť, 
pra~t!cky tu nebol nijaký priemysel a 
poľnonospodárska výroba bola značne 
zaost a lá. Naše zriadenie pomohlo Hu-

• menskému okresu za krátky čas toto de
dičstvo· minulosti odstrániť: vyrástol tu 
velký chemický kombinát a mnoho dal
š fch závodl()v a podni1kov a tým, ruka v 
ruke rástla nielen zamestnanosť a život
ná úroveň, ale - a to už nie je typické 
- aj kultúrna úroveií obyvateľov. Tro
chu oneskorene za týmto búrlivým vý
vinom, a le za to na primeranej úrovni, 
dostala kultúra v Humennom aj skutoč
ne dôstojný stánok - Dom kultúry. Po~ 
pri Dome 1 ku ltúry majú teraz Humen
canla k dispozícii a j sá lu ZK ROH n. p. 
Chemlon a Dom CSSP. 

združených v Kr uhu našla pochopenie 
u kompetentných mestských a s trun fc 
kych orgánov a dnes sa Humenné môže 
po.pýš lť nielen svojou Hudobnou jarou, 
ale aj pravide lne pulzujrlcim hudobným 
živoliom počas cel'ej sezóny. Takáto čin
nosť sa, pochopltefne, nezaobišla bez 
osobnej zaangažo.vanosti a vyt!lva lej prá
ce obetavých nadšencov: dr. Jablonické
h o, CSc., dr. Hafnera, S. Polovku, dr . 
Brombergera, dr. Svandrlfka, PhDr. Po
gánya, G. Zgaburove j, G. HUbnera u ďa l
ších, ale ani bez ocho tnej podpory pra
covnikov býva lej Koncertnej a divadelnej 
•ka ncelár ie - dr. M. Palc}Včík a, B. Les
nej a A. Januškovej. 

Už prvé poduj atie Kruh u a MOB -
l. humens ká hudo.bná jeseií. v r oku 1961 
sa stretlo so živým záujmom a ohlasom 
a bolo pre11 povzbudenfm do ďalšej p·ráce 
a súčasne imPulzom pre stavanie sl ešte 
náročnejšich c ie fov. Ma l som prlležitos t 

Ked s! zalistu jeme v Pamätníci, vyda
nej k 20. výročiu HH). musfme s uzna
nim él úctou oceniť výsledky člnn,ost i 
Kruhu i KaSS; veď s·pr!stupn!l! Humen
čunom za uplynulých 20 rokov naozaj 
\'el\ko lepý počet hudobných diel. Na kon
certoch vystúpili l mnoh! špičkov! umel
cL Humenné hostilo naprík lád desať ráz 
Slovens kú filhar móniu, osemnást ráz 1\o· 
š ickú Státnu filharmóniu, osem ráz Slo
venský komorný orchester, desat ráz Ko
šické kvarteto, nechýbali t u ani operné, 
baletné a operetné predstavenia. V zo
zname účinkujúcich telies nachádzame 
dalej Košický rozhlasový a Košický ko
morný orchester, Státnu filharmóniu 
Ostrava, Moravskú filharmóniu Ol<omouc, 
Pražský komorn ý orchester , Komorné 
združenie B. Martl.nu, Durýnsky ~ymfo
nický orchester, Hamburský !komorný or
chester, Slovenský filharmonický zbor, 
Cameratu slovacu, Státny komorný or
chester Zilina, Leningradskú filharmóniu, 
Litovský komorný orchester , Ceskoslo
venský komorný orchester , Moskovský 
štátny symfon ický orchester, Arménsky 
š tátny súbor, súbor Musica aeterna, ale 
i na jrozličnej'šie komorné súbory naše 
i zahraničné a dlhý rad sólistov, na kto
rých vymenúvan ie tu niet miesta, no 
nájdu sa medzi nimi l mnohé zvučné 
svetové mená. 

Kruh priatefov hudby vznikol 21. rriar
ca 1961 z iniciatívy vt(lda jšieho ríadítela 
Mestske j osvetovej besedy Júliusa Levic
kého a o rganizátorov vtedy už nlekofk,o 
rokov pôsobiaceho Divadla hud by pri 
MOB (teraz Kultúrne a spo!očen ské stre
d isko l s cieľom . zaviesť v Humen111om 
pravide lné koncerty. Snaha nadšencov 

Zasadnutie výboru Kruhu pri ateľov hudby pri Kultúrnom a spoločenskom stredisku 
v Humennom (prvý sprava riaditel Ka SS Ján Semko, druhý sprava predseda KPH 
dr. Viliam Hafner ). Snímka : M. Simkulič 

Toto všetko dokázal vytvo riť len (tprlm
ný vzťah tk vec i, osobná zaangažovanosť, 
ale i organizačné schopnosti, ak sa stret
n ú s primeraným pochopením prfsluš
ných orgánov. Humenné by sa malo stat 
nn východe nášho štá tu pútnickým mies· 
tom pre tých, ktor í by chcel!, aby aj 
ich mestá, mestečká či obce žili podob
ným plným a bohatým ku ltúrnym živo
tom: tu sa môžu priučíf ako sa dá prak
ticky z ničoho vytvorit obsažný, pulzujú
c i hudobný život. Zhodnotiť vplyv a do
~a h takejto práce no vzrast vzdelanosti, 
kultúrno,sti a rozlifadenosti, ale l na 
mravnú výchovu národa je jednoduch,o 
nemožné, tak a ko je nemo·žné náj sť pri
liehavé slová na poďakovanie všetkým, 
ktoľí tot o vskutku ojedinelé dielo vytvo
r il i. A tak paprajme aspoň Humenčanom 
do ďalších rokov n ezmenšený elán a vy
t rval:psť pr i ďalš-om zveľado,van! hudob
ného života ich mesta a tým l celéh:o 
východného Slovenstkal 

ROMAN SKitEPEK 

25 ľ 
československej televízie 

D11u l. mája 1953 - v deii 
Sviatku práce, postávali Praža
nia pri výk ladoch obchodov a 
sledovali z ma lých obrazoviek 
sovietskych a našic h televfzo
rov prvé slávnostné vysielanie 
Ceskoslovenskej te levízie. Bolo 
málo tých, čo už mali doma 
svoj televízor a kto ho mal, ten 
v ten večer, •kedy vysiela la te
levizia, prepožičlaval svoj byt 
známym i neznámym. Až o nie
kolka rokov sa zača li kupovať 
televlzory a televl:;::la sa stala 
tým, čim je - na jmasovejšhri 
p rostriedkom politickej a kul
t úrnej -:ýchovy našich fudí. 

V Bratislave sa tento sláv
nostný dei'í oP.akoval až 3. no
vembra roku 1956. Pravda, my, 
ktor! sme stáli pri kolfske zro
du te jto chvíle, s me museli naj
prv .,emigrova ť '' z rozh lasu do 
televlzie , ktorá ešte neexisto
vala, nemala vlastnú budovu, 
ba ani miestn·ostl a tak sme sa 
stret li až v Prahe, v Ceskej be
sede na Vladis lavovej ul ici. Tu 
bolo pr vé teJe.v lzne centrum -
riaditeľstvo, št()d!á, r edakcie a 
všetko ostatné, čo bolo treba. 
Tu sme sa teda zišli Mazanec, 
Ružiak, Bachnárová, Mládek, 
Rehák, NemsiJ.a , Jančuška , Rož
ňovec, Gavora, Wiedermanová, 
Macudzlnský, Siváček, Pavlec, 
Hlôžka a Sinlčák. Niektorí z 
t ýchto sa na nás pozerajú už 
iba veče r , ak o to rob!me, po
daktorf nie sú už a ni medzi 
na mi. Zost alo už teda má lo pa
m11tn!kov na cesty -autobusom 
na Kamzfk - kde bolo prvé a 
jediné štúdio, z ktorého sa vy
sielalo ' spravodajstvo, folklór, 
koncerty a d-okonca a j televíz
ne hry. Táto "Kamzfková jaz
da" b.ola na jm !l v zime, keď 
s neh a ľad bol najv!lčšfm pá
nom, rozhodujúcim č initeľom, 
či sa bude, alebo nebude .večer 
vysielať. Vel:kou udalosťou bolo, 
ked sme sa z Kamzfka presta: 
h ovali dole. na Zochovu, do bu
dovy rozhlasu, kde sme si adap
tova li r-ozhlasové štúdio na te
lev!zne. Vtedy zača l a už pra· 
cova ť invencia televíznych au-

torov a rodili Sél prvé naše vel· 
ké programy, -ako .,Na krídlach 
s pev" a začaliQ prvé vysie la
nie opier a operiet zo štúd ia, 
a kými boli Mozartov ú nos zo 
serailu, $uchoňovH Krútľ\awl, 
Dus! kova Modrá ruža; v týc li 
ro koch nám už bola odovzdaná 
aj celá budova Tatry, na ná
mestf SNP. Techn ika aj pro
gram sa rozrastali o nových 
pracovnikov a v Mlynskej do
line sa začalo st avať nové te
lev!zne centrum. Nové te levfz
ne technologické pr,ocesy 
ovplyvnili a j programovú tvor
bu. Takouto zmenou v te levlz
nom vysielani bol 14. február 
1970, kedy sme prvý raz pokus
ne vysielali v'o farbe. 

Pozrime sa te-raz aspo11 v 
krátkosti do 25-ročne j minulos· 
ti :na programy, !ktoré formovali 
umelecký rast a profil hudob
ného vysielan ia Slo venskej te
levfz ie. 

Naj vlastnejšfm prejavom te
levízie je dramatické dielo, v 
naš'Dm prípade hudobn:o-drama
tlc.ké dielo - opera. Teda o·pe
ra. napfsaná skladatefom P·re 
televíziu. V porovnaní s čes
kou televíznou tvorbou nebola 
u nás na tomto poli žatva uspo·
kojivá. Za celý čas existencie 
televizie vznikli u nás iba dve 
diela a to: .,Ma,rgita a 1Besná" 
Tadeáša Salvu a moja opera 
"Noc pred nesmrtefnostou". 

Iná sit uácia je vo filmoveJ. 
ako a j v telev!znej a daptácii 
opier, kde vznikal celý r ad 
ús peš ných die l a ko Bellov Ko
váč Wieland, Suc ho11ova Krút
ňava, Cikkerove opery Mister 
Scrooge, Beg Bajazid, Vzkrie
senie, Zimmerov Oidipus, Fe
renczyho Nevšedná humoresk a, 
Moyzesov Udatný král, BázU
kov Peter a Lucia a ďalš ie . 

Symfoniclká a komorná hud
ba bola prezentovaná v cyk
loch "Hudba z Bratislavy", ,.Po
znávajme hudbu našich sklada
t efov" v recitáloch sólistov a v 
októbrových Bratislavs kých hu
dobných slávnos tiach. K rozš!
reniu í•nformácH v oblasti tak-

zvanej vážnej hudby patria bez 
sporu naše dalšie programy, 
a kými sú Hudobná kronika, 
Musica viva , profily našich 
skladatelov a in terpretov, .a ko 
uj úspešné cykly, akými boli 
Nesmrte ľné r ukopisy, Hudba 
pre všetkých, Musica a ntiqua 
slovaca atd. Internacionálne 
možnosti telev!zneho programu 
vidím osobne ako zásadnú po
vinn·osť širiť naše hudobné u
menie 11 presadzovať túto mat· 
nosť na všetkých medz!nár,od
ných t elevíznych fórach. Naša 
televfzla je organizovaná v IMZ 
(Medzinárodné hudobné stre
dis ko) a prostrednfctvom tejto 
organizác ie videli naše opery 
- Kováča Wielanda, Krútňavu , 
Bega Bajaz!d.a, Mist ra Scrooga, 
Marg itu a Besnú, Vzkriesenie. 
a le aj Hllndlove Concer.tl gross! 
so Slovenským ikomorným or
chestrom, baletné inscenácie 
Tamara, Sedem krásav!c , Caro
dejná láska alebo folkloris tic
ké programy Zďal ek a Ideme, 
Môj vienok zelený, Rozt rhla sa 
hudáčkovi struna, Kraslice, kto
ré okrem Iného boli odmenené 
najvyššfmi cenami dublinských 
festivalov - televízni diváci vo 
Svédsku, Nórsku, Fínsku, Ra
kús ku, Spanlelsku, Francúzs ku, 
.Taliansku a Belgiclku. 

Hudba má teda v televlzii dô
ležité miesto, možno povedať 
nepostrádatelné. Máme význam
ných sklada telov, vyn ikajúcich 
spevákov a inštrumentalistov, 
ktorých umenie telev!zla š!r i 
nielen doma, ale i v zahraničí. 
Telekomunikačná explózia zme
nila ľudí. Pospá)ala rodiny, sta
la sa informáto·rkou, učltefkou , 
divadlom, kinom a koQcertnou 
sieňou. Co želať n ašej telev!zli 
do ďalš ieh rokov'? Aby rás.t l·a, 
prospievala v'o všetJkých pro
gramoch a žánroch a aby vý
datne pomáhala svojou silou v 
budovan! nášho šťastného zaj
trajška. 

JAROSLAV MEIER, šéfre· 
daktor Hlavnej redakcie 
hudobného vysielania 
Ceskoslovenskej telev!zíe 

-ríležitosf 
v Marti· e 

Posledný organ šiestej ptlť-
1 

ročnice z umeleckého závodu 
na stavbu organov Rieger-Kloss 
v Krnove, označený a ko opus 
3508, poputoval na S loven~ko. 
Tešla sa mu v pamiatl{o.vom 
u histo rickom evanjelickom 
kostole, pred ktorým bolo v ro
ku 1860 slávne Memorandové 
zhromaždenie. A tak mesto 
Martin a jeho hudobná verej
nosť dos táva organ, ktorý nu 
32 reg istr.och dáva do~tatok 
možnosti pre umelca s akým
k·oľvek repertoárom. 

Aj ked rozsahom ide len o 
stredne vefký organ, predsa 
konštelácia vybran ých registrov 
dáva tušiť značné skúsenosti, 
progresivny a nekomerčný pr i
stup k základnému predpolkladu 
dobrého organa; k zostaveniu 
správnej a dobrej dispozlcle. 
Dôkazom toho, že ide o dielo 
viac ako vyd arené je na jmä to, 
že už sám výrobca usporiadal 
na tomto o.rgane tr i ko ncerty 
pr iamo v montážnej hale závo
du a to hned po- jeho dokon
čen! a prevza ti zást upcami od
beratela. 

Organ je vybudovaný na zbo
r e principálových, flau tových , 
sláčikových a jazykových hla
s-ov, ktoré sú účelne rozložené 
do štyroch samostatných stro
jov. Každý stroj má sv·oju 
vlastnú zvuko.vú kor unu; hlav
ný a žaluz!ový st roj m ajú mix
t úry, repetujúce viac vo vyš
š fch polohách, pret ože organ 
nemá žiadne superspojky. Pedá
lový stroj má 5-rado.vý nerepe
tujúci karnet a zadný pozltfv 
v balustráde chóra je zavtše
ný s tr iebristo zvonivým cimba
lom. Po jednom jazyku má pe
dál, n.a stop:ovej d[žke 16 a 
h lavný stro j na stopo'lej d[žke 
8. Zaluzio.vý stro j má dva ja
zyky n a stopovej dlžke 8 a 4. 
Farebne je ešte obohatený aj 
krytým nasard.om. Zadný pozl
t lv má jazykovú imitáciu: tro j
r adovú seskvlalteru, zostaven ú 
z kvinty , t ercie a _pe ptimy a to 

je farebne najbohatší register 
tohto o rgana. Tremolo je len 
v ža luziovom stroji a v zadnom 
pozitíve. · 

Hrací stô l je postavený odde
lene, obrá tený s výhľadom na 
mocl,.erný vkusný prospekt, čim 
získava umelec priaznivejšiu 
sebakontrolu. Má tri valné a 
štyri pevné kombinácie. Pevné 
sú zostavené z chorálovej dls
poz!cie, p·otom je pr!nctpálové 
barokové pléno, dalej jazykové 
pléna o tutti. Pružné ovládanie 
organa je umožnené a j zdvoje
nfm n iektorých funkcii do pís
tónov. Na registrovej doske je 
niekoľko kontro lných svetielok, 
ktúré sign alizu jú zapnuté funk
cie. 

Tra,ktúry organa sú elektr.o
mechanlcké a chod zásuviek l 
tónových elektromagnetov je 
úplne bezhlučn ý. Tichobežný 
ventilátor na hustenle vzduchu 
je výro bok f irmy Lau.khuff. 

Dispozičný návrh na tento or
gan , ako je zrejmé zo štftku 
na bočnej stene hracieho sto
la, vypracoval Joo:ef Tužlmký 
z Valaskej a realizovali ho 
konšt ruktéri Ing. B. Plánsky a 
P. Mor is. Skvelá intonácia 
chváli bratov Jozefa a Bernarda 
Vitáskových, ktor! sú pravidel· 
nými intonérmi hlavn e organov 
pre zahraničie a najm!! pre So· 
vietsky zv!lz. 

Tento nový organ, iba nedáv
no sko laudovaný v Martine , je 
zatiaľ vzácnou perličkou v Stre
doslovenskom lkraji a mal by 
byť dobrou a v!tan ou prflež!tos· 
tou pre blfzkych žilinských 
konzerva tor istov. Najmli inštru
mentálni sólisti by tu mohli 
nájsť dobré zázemie pre svoje 
začiatky a pre ,prvé umelecké 
kontakty s h udobnou pasiu· 
cháčskou verejnosťo.u. 

P. TUZINSKÍ! 


