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Symfonickf orchester Ceskoslovenského rozhlasu v Bratislave, dirigent O. Dohnányi 
a klavirista M. Lapianskf boli pr9,11liérovými inter.pretmi Domanského Koncertu pre 
klavlr a o rchester na otváracom koncerte :X:. TNSHT. 

V dňoch 10.-16. februára •t. r. usku
točnil sa v Bratislave, ale i v ďalilch 
mestách - Koiiciach, •Preiove, Ziline. 
Považskej Bystrici, Pieiťanoch a Trna
ve - X. tfždeň novej slovenskej hu
dobnej •tvorby. Túto vari naj.vfznamnej
iliu akciu Zväzu sloven:skfch sk<ladatelo:v, 
ale i jedno z najväčilch hudobných po
dujati •na Slovensk.u vôbec, organizačne 
pripravil Zväz slovenskfch skladatelov 
spolu so Slovenskfm hudobným fondom, 
Mestskfm domom kultúry a osvety v 
Bratislave a ďalilmi s;poluusporiadater
mi, a venovali <ho dvom význalmnfm po
litickfm vfročiam - 37. vfročiu Vlťaz
ného februára a 40. vfrol!iu vyvrcholenia 
národnooslobodzovacieho boja nailich ná
rodov a oslobodenia ndej vlasti Soviet
skou armádou. Tá to dedi·kácia prehliad
ky dvom vfznamnfm .politický.m výro
čiam nezostBla viak iba formálnym, 
zd'Vorilost.ným aktom. ll'odobne ako sa, 
na minuloročných prehliadkach prezen
tovali skladatelia ikompozlciami inlpiro-

vanfmi význanlnj\mi politickými, spolo
l!enskf.m.i a kulttirnymi udalosťami, rov
nako tomu bolo ai na tohtoročnom TfÍ
dni novej slovenskej hudobnej tvorby, 
kt.orf priniesol rad nových diel napla
ných .na počesť 40. výročia oslobodenia 
naiej vlasti, ako i niek.olko diel apl
tfch s minuloročným 40. výročlm SNP. 
Nimi naili tvorcovia rvyjadrujti avoju spä
tosť so stil!aanostou, s kulttimou politi
kou naiej strany a ifáltu. 

•Na programe tohtoročnej prehliadky 
novej slovanskej hudobnej tvorby boU 
tri symfonické (z nich jeden sa lwnal 
v Koliciach) a ltyri •komOliJlé koocerty, 
jeden koncert z tvoliby pre deti a m.lá
del a koncert populárnej hudby. Stčas
ťou tohtoroimej .prehliadky bol opäť ko
mornf koncart zo aúčamej čoakej tvOr
by, čim sa nadiviazalo na podnetné myl
lienku z minulého roku: /má .posltlif k 
tvoriv.o-umeleckým konfrontéciám i pri
spieť k lepilemu poznaniu atča•ej hu
dobnej tvorby dvoch bratských národo:v. 

ÚaUie org11Diz4torov sprtst·upnif nové hu
dobné hodnoty čo uajiiriiemu oknl.llu 
poslacháčov nallo aj tohto rok<u svoje 
naplnenie: programy troch kiNDorn.ých 
koncertov zazneli vďaka dobrému or~a
D:izačnému zabezpečeniu a ochote Inter
pretov aj v ďa•lllch slovenských mes
tách a mestečk4ch. 

Ak .zostaneme len v oblasti tzv. vU
nej hudby na tohtoročnej !pl'ebliadke sa 
predstavilo celkom 26 autorov s 27 sklad
bami .z k·torých 18 'ocl.znelo premiérovo. 
Nemalým podielom sa na úpeiDOm prie
behu prehliadky podielalo slovenské kon
cel'ltné umenie. ktoré opätovne presved
čilo o tom, le v slul·be pôvodnej tvor
be slovenskfch autorov vidt svoje hlav
né poslan·ie. Zásluhou nalich orchestrov 
- Slovenskej fnhal.'mónie, Státnej fil
harmónie Koiice. Symfonického orches
tra Cs. rozhlasu v Bra.tislave, Sloven
ského komorného orchestra, Státneho 
komomAiho orchestra Zilina, Slovenaké
ho filharmonického .zboru. Slovenskfch 
madrigalistov, ·viacertch ďa:lilch komor
nfch s6borov, ako i najvfznanmejilch 
dirigentov, sólistov i vynikajtícich čes
akých int811pl'etuv. zazneli nové diela na 
til'OVD! adekvátnej vjlznamu tohto podu
jatia. 

V r6mci :X:. týldňa novej , slovenskej 
hudobnej tvorby nskutol!nilo aa 12. feb
ruára v bratislavskom Dome ROH aj vt
roimé plenáme zasadnutie članov Zväzu 
slovenllkfch skladatelov. ktor6 bolo ve
nované hodnotenia slovenskej hudobnej 
tvorby a jej aktuAlnym tloh~ v s6vis
losti ao 40. výrol!lm oslobodenia Cesko
slovenska Sovietskou arm·áctou. Po otvo
ren( plenárky podpredsedom ZSS zaalt
lilým umelclllll Pavlom Baginom pozdra
vil plenAme zuadn.utie čleBOY ZSS pred
seda Zväzu českoslar8111kfch sklad&te
fov dr. Zdenko Nováe!ek, CSc. Hlav~ým 
bodom plená!rky boli dva roaiahle h11d
nottace refaréty. V tvodDom refertte 
,.Zvlz sloveaakfcb akladacero;r v 40. ro
ku oslobodenia 'Ditlej Y.Jasti predlleda 
ZSS n:árodnf umelec prof. Oto Ferenczy 
poukú:al DB ·výT'awalf rozmach, ktorý do
siahla slovenská ·hudobná kulttíra od 
oslobodenia a <podielé -zss na tomto roz
machu. Uviedol, le slovenská hudobn6 
knlttra vďaka oastolenému sociallstlc
kéma poriadku, aoorfaa politickým, eko-

V 'rámc! ~di]tOol'Očného TNSHT .odZiilelo 
IV B<ratisl•a'lle 6 archasbrá<llflycll dial (a: to
ho 4 premiéry l na divoch k<oncento.ch -
ťwodlflom ( 10. februá Nl J ·a zá:vf3!I"ečnom 
( 16. februára J. Skôr než <by som sl do
v.OOI!l 'VYSlov!t '\I!Šedbeonelš!e forun.ul.avané 
ÍľVIélhY. pdkn1slm sa o ohar81kiterLstidm jed
nobllvrch diel v tam .pooadf, ako defilo
val! pred na:rnl .Il'a l$)1o:man.wtých dvoch 
symfoniok~oh kanceriťoch. 

Symfonické koncert 

V ú. vode ,pJNého kanceľftu zaame.la Pos· 
pliilová Symfonická freska 1!. 3, ,.Lenin
gradskf pamätnik vlťazstva" ('Venované 
40. vý:Doč!u 'o9l·obodenl18 ]. MOl ptwý .. -cto
ty.k" s 1týmto dieLom bod dosť rozpači
tý. Vldf sa ml, že ·Prdblémovooť te}to 
kompozfcle je vo vdacerýcll polohá.oh. 
Ptredovšelikým celok 1te)t.o ď,ozsa.hom .veJ
kej orchestrálnej klreácle je, !Podla mOj
h o náa:oru. dLsk.011it!Jnlul.1'llý a arch.ltelcto
nldky n ezVIlá'dinutý. Z1al, 1 :po !'rwenooej 
atlráruke niet tu .pútBNého dkam!Jhu, niet 
faJnJMzi•Jného WJlet•u. Sk.wtočne S1om ne
spoznaJ v toon~o d<lale ·au1ona Sláičik.o
v6ho kv.&inteta. ktoré ná!s •bnlk upúta1o na 
m~nulor.očnom TNSHT. A Je t.o §.k.oda. 
pretaže som ,pred roloom. uver!l v tvo
rivý prei'od sklada'tel.a. v zaô!laftdk novej 
k'8iplt.oly v jaho tvonbe. Na clo11uh ej srtlra
ne sl v.šak myslfm, že prehru v Sym.fo
niokej f·reske netreba dxamattzovat -
možno v sk·ladlatetovoon ooobruom výV.o
jav,om smar01V'811ll 'bude 7idir.ojom pou.če
n.Ln a .Zil!my&lan1a sa J:!Jad t:akýml o.tázka
ml a.ko je práioa s orcheiS\trállnym apará
tom, ln§trumentác:ia a predOMŠetiký.m zwy
sel pre ucelenú Stlal\'bu diela. Alngažov.a
n ost je tu teda len v podb~ule. p retooe 
hudba ňou nie je lpres!lllklnutá. 

Klavlrny k:oncert Hanula Do,manské
bo o hce byt pokreťovanfm skJ.•adate l.o
vej kla.vlmej, s ymf<ml.ake.j a vokálno-Ln
štrumentéln~ t'vonby. V ·koncer;tanltnej 

tvorbe sa aUtor opokú!la Slllffi!t!'liZIOVat svo
je tJvor!vé J)<ll'mlJ!I'tky. Tomuto dlalu mol
no v.ša.k vyčftat OVIJ)lyYII!~teLnost Janá-č
kovou h.udbau, a to v avela väčšej mie
r-e a k o v Symfónil, ako 1 sna'hu p.o von
k.aj~oon lesklu or.dhesttrá!neho 81P8lľá.tu. 
pr.e;tože rue klav~r }e tu kancarta.ntne 
poňat~m násbrojo.II\, a·le Slk,Or orchester. 
Zlal, nemožn•o vLd:leť Z'a ttý>m v~at:kým 
slrultočne konce11tami11Ilý 't YIP kOirupozlcie. 
Za tram51pareii/tme n aJStolenwn! l:rwenčný
m! modelmi .počuť len miestam! Qprlm
ne r.oz.Ohll181Ilú hudbu s p!Jn:Okr.vný.m! !lá
pad.mi a .bNWÚiľillym! m.etro-ll'y,tmLckýml 
k.askálCiam!. Dom11Il19ký .nJaplno narozooral 
a 1púre!Výllll! kan1I!láliaml nez111Plnili sólo
vý nástroj, nepostt81v.lil h.o d,o op.azfcte 
vo~! OO'ch9Sitlru a nan1astoU•l IV jano ,pro
cesuá,Lnost! ev.OIJulfuý 1YIP hu'!liby. Au<tor 
sa bu'd·e moolet zamyisUet 1 11100 N)(lšl.re
nf·m a obo•h.a•tanVm. svoj!lro komipOIZ!äného 
jazy,ka, ·pretože v K·Eaov!.nnom 1k'oncante sa 
:znnn·ožu·JQ už 7Jiláme a počll'té ·pClSt'UIJY. 
kltoré stráca}ú am ·PC1tlBIVOObl 1 estetickej 
úl!imlOis'ti. Ide o to, aby s1 &illtocr vybu
dored. n.OIVé hiudobné ,pOOtru.py, s ikltorýmt 
by vys tafH IVO sv<ojej ďa·lšaj <t!V.ol'be. Urči
té výh!rady málm v.ša'k l n a margo !n1er
pretác1e. P!l'edovšetJký>m OlľOh99tell' pre
ki~! s6.11SI~u M. Laplaaského. ·a to 1 na 
m!oot<ach, kde m a11 !JlO stlráln'ke Z'Vukorvej 
jad'll()(lnač.ne.j~le dOm~novat. OčmneJ§ou 
dY!Il-am!oCikau výS!Ja<v!bou by 'bol ce.lok ur
čite Ian zfskal na d'rama>ťl.čnostl a fa
rebn'otstl. 

C'O sa da!J§!abo onchestlrAllll€lho diela 
Jtý,I!Ja, ch cel by som vysldv.!t názOiľ, že by 
sme urč!Jte llliEISiprálVlle doceňovali vrohod-

nú tvOiľb'U A. OO&Dáia, keby sme Zláte-
. nie tl'adlcie, diaLo 57 pre veJJ<ý ~es

ter, chcel4 Zéll"adit k ltamu n a jlepšiemu, 
čo s.kladatel dQposľaf vytvOO'IL!. N1~e by 
518 autor odlktláňal od zakorenenosti v do
máoej pôde, to r,ooJhodne nle, lenže prl
k·lon k s!ov911.9ke'j láiUke v hudobnej, ako 
1 m!moh.udobnaj sfére nemOže 8lll1 u tak 
l.'enwn'O'V·aného Sklladiate Ja au'tloonatloky 
zllibe.:Q~Ječtf kovalilitu. l'u'Jil'octzooe, že k'at.df 
sk:lad.aitel mOže napf!Sat rarz: lap.šte, lmllke
dy Silwb.šo!e d1e.lo. v Z!Manf ~tJ!1111dfcif m.1 
v.šalk .trochu oh~balll! fantarz!l'llé dimen
zie, allroby autor nEIIli8SIIler.oVlllll vypove
da.né my.šlienlky k prlirodlzanej kráse a 
r.oz.lw9!.u. A pr11tom wálve famazbjnoot a 
poetičnost plllt!r.Hi k .sHný'm a n.ooPa•kova
t>eJným Sllránlk:~m Očenálšov&l ·twooby. Co 
~raba osobitne .oce.nit, je výkcm Symfo· 
aického orchestra Cs. ro.zhluu a dL1'1-
g61Vtla O. Dohn6Dyiho. V tomto ml<adom 
umalcov! 111ám 'l'astňoe s!rultočne vel,ká ná
deJ. Jeh o !PQňlatl!e VIŠ$Ilk S' oh trroch -pre
miérovo uv9dan9oh dial boio 9k·Utočne 
muz!JkMDe a pr89Veóčwé. 

·Druh9 br8lt4SIIIw9k9 sytm:f·on·lcký kon
cEJI"t bol V'lasttne VYMI'Oh-olenfm <toll.taroč
neJ IPľehoJ:i·ad.ky. POd tlikltll'Mou B. Rela
ebu a v .precwedanf o.rdhastlrta Sloveukej 
filharm6n.ie sme 91 VYIPOOuld v ťí.vod:nal 
čast:l večfJ111l Pa111wvu Musicu putoralis 
(venované 40. vý!rtJč!<u SNP l . TQ11o dielo 
vela h•ov.orf .o sk•llaidoa1elov0011 twmwom 
smerovani od lrom011llých zá'tišf p.očnQc, 
a.! po vä'ôšle kOJUp07J!Jčné <6t'V.&Il'y. Mru.sl
oa pastora·Hs má SYIOju allllnOsféru, svoje 
kcmtrapun!ltltidké zálpletlky, k·IUlltalbiLn.ost. 
k.tore1 518 alllllor prtdrtJa:v.a ·1 v g.rada'Č-
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nomickým a spoločen:sko-kulttirnym pod
mienkam sa za 40 rokov vývoja výraz· 
ne vyprofilovala a zásluhou mnohatvár
neho vfvoja a dosiahnutfm umeleckým 
výsledkom si upernila svoju pozlciu nie
len doma, v slovenskej národnej kultú· 
re, ale i v zahranil!l, pretole sa doká
zala vypracovať na tiroveň dneinej eu
rópskej hudby a stať sa rovnocenným 
partn.erom vyspelým hudobným kultúram 
ostatnfch národov. V závere referátu 
predseda ZSS prof. O. Ferenczy pouká
zal na mnohé naliehavé tílohy, ktoré 
musi ZSS v ričasnosti rieiiť, zdôraznil. 
le dneiné tilohy sú .predov.ietk~ kva
litaJtlvneho charakteru a podčial'kol, le 
dosiahnutá úroveň na 1poli slorvenskej 
hudobnej kulttiry zaväzuje - 'treba ju 
nielen udrlať, ale postupne stále zvy
ilovať, pretole priemer nie je naiim cie
lom. V ďallom referáte .. Styridsať ro
kov vývoja slovenskej hudobnej tvorby" 
sa jeho autor Milan Adaml!iak zameral 
na objasnenie charakteristickfch znakov 
slavenskej hudobnej tvorby a je j itflo
vej orientácie v <priebehu uplynulfch 40 
rokov. 

Po referátoch pred~lesli výročné 
správy •predsedovia jed.notlivfch tvori
vfch komisii ZSS - Ľ. rBaricová (TKKU), 
L. Mokrf (TKTK). l. Bázlik (TKZH) a 
H. Domanskt (TKS). PredostTeli plenár
nemu zasadnutiu ,nielen bohatti aktivitu 
svojich členov, koncentnfch umelcov, 
muzikológov a skladaterov za minulf 
rok, ale upoZOil"Dili i IJl8 rezervy a nedos
tatky v činnosti jednotlivých •komisii. 

Tohtorol!.ni§ .plenáJrne zasadnutie l!lenov 
ZSS, starostlivo organizačne ,pripravené 
aparátom Zväzu, zanechalo mAmoriadne 
priaznivý dojem. Ak dva hlavné referá· 
ty presvedčivo fPOukázali na búrlivý r~tz
mach slovenskej hudobnej kulttiry pg 
osloboden! a vysoká tiroveň s lovenskej 
hudobnej tvorby, aj ďalilie ityri vfrol!né 
•právy, vyznačujúce sa •vecnosťou, triez
vosťou i konitrukitlvnosťou, vyvolali u 
prltomných uspokojivý pocit z úspešnej 
tvorivej práce členov Zväzu i Zoväzu ·ako 
celku. Skoda len. le z 290-~lenného Zvä
zu slovenskfch sktada.tef{)V sa .na tom
to vydarenom plenárnom zasaďnutl zú
častnila van iba tretina členstva. 

(-ag-J 

nýoh pásmach a na.pak.an 1 !Pevnú ar
ohi!Jtelktonlc.kú jednotu. Je ilio jeden typ 
hudby a !Hl/tor bUJdiuje Ilia ň'()llll celú !Wio·Ju 
vý.poved. Je to VÝIMiZOVá p'olo:ha, Morá 
ľai'lk ov.i nesmieme VY·hOVIu je, ale nevtiem 
s! ve:cUa nej <Pľedlstaov.!t !iný typ hudby. 

(~o!wa:čovan1e na 3. str.l 

Zasltililf .umelec Ladislav Burlas d'aku· 
je V. Stracenskej, B. tReluchovi a P. Mau
rirymu sa predvedenie .sv{)jej vokálnej 
sym.f6Die Stret.n1it človeka. 

Snimky: J. Luky 



• VLADIMIROVI SLUJKOVI, ved6cemu redaktorovi Re· 
dakcie ludovej hudby Cs. rozhlasu v Bratislave, udelila 
ústredná rada odborov pri prllelitosti Vfťazného feb

'ruára tohtoročnú Cenu Antonlna Zápotockého, a to za 
dlhoročnú činnosť pre rozvoj súčasnej zborovej tvorby 
a interpretačného umenia. Prevzal ju na slávnostnom 
akte v Prábe 21. februára t. r. spolu s 27 vyznamenanf· 
ml kolektivmi a jednotlivcami. 

• BULHARSKE SLACIKOVe KVARTETO "SLIVEN" 
predstavilo s.a bratislavskej verejnosti 7. februára t. r. 
v Zrkadlovej sieni ústredného domu pionierov a miA
dele Klementa Gottwalda. Na koncerte, usporiadanoDI. 
na počesť 40. výročia oslobodenia Ceskoslovenska So
vietskou armádou, predviedlo popredné bulharské kvar
teto (Dora Bračkovová, Nikolaj Gagov, Georgl Stojanov, 
Veselia Emanullov a Jončo Bajrov s. h.) tri diela -
Brilantné kvarteto, op. 61 L. Spohra, Sláčikové kvarteto 
op. 110, č. 8 D. šostakoviča a Sláčikové kvinteto C dur, 
op. 163 F. Schuberta. Koncert sa uskutočnil pod patronA
tom Bulharského kultúrneho a informačného strediska 
v Bratislave. 

• OPERNÝ SO'BOR SLOVENSKeHO NARODN~HO DI
VADLA hosťoval v dňoch 8. februAra - 2. marca 1985 
opätovne v NSŔ a Holandsku. Na zvyčajnej trase a ul 
v tradičných mestách uviedol celkom 18 predstavenl 
Mozartovej opery Don Giovanni, a to v talianskej reči. 

• 8. ROCNIK CELOšTATNEJ SPEVACKEJ S01'A2E MI
KULAšA SCHNEIDRA-TRNAVSK~HO, usporiadanej na po
česť 40. výročia oslobodenia CSSR pod z6.1tltou Minister
stva kultúry SSR, sa uskutočni v dňoch 22.-27. mAja 
1985 v Trnave. S6ťaliť sa bude, ako ul tradične, v dvoch 
kategóriách - v I. kategórii, menej náročnej (s6ťaliť 
tu budú speváci naroden! v r. 1963-68) a II. kategórii, 
néročnejiiej (určenej spevákom narodentm v r. 1953-
68}. 

• DVE VÝZNAMN~ HUSLIARSKE SO'tAZE sa usku
točnia v Hradci Králové v dňoch 30. mája - &. j6na 
1985: a) nérodná s6ťal -v stavbe husll, violončela a kOn· 
tra basu, b) medrzlnliro.dná súť al o cenu Oskara Nedha
la v stavbe violy. Obe súťale sa konaj6 v Ceskoslovea
sku po prvýkrát. Hlavným organizátorom vyhlásenfch 
súťall je oborový podnik Ceskoslovenské hudebnl nA
stroje v Hradci Králové ako monopolný výrobca viet
kých hudobných néstrojov v CSSR. Záltitn nad oboma 
súťalaml prevzali Ministerstvá kultúry CSR a SSR a MI
nisterstvo priemyslu CSR. 

• NEDEĽNE MATINg PRE KOŠICKfCH PIONIEROV. 
Stáva sa to ul pekným zvykom, le dramaturgia štátnej 
filharmónie zaradi do svojho plánu na mesiac febrn6r 
nedelné matiné pre koiiické deti. SpoluorganizAtorom 
tohto pekného podujatia je Dom pionierov a mládele v 
Košiciach. Tohtoročný koncert, ktorý sa uskutočnil 10. 
februára v Dome umenia, otvoril riaditel DPaM Emil 
Geriiák. Vo svojom prejave pripomenul 40. výročie oslo
bodenia Kolílc a vyvrcholenie národnooslobod.zovacieho 
boja. Pripomenul pionierom, le tento koncert je ich mi
moriadnou úlohou v súťali "Cestou k slobode a mieru". 
Pod taktovkou Richarda Zimmera odznela rozprávková 
skladba Sergeja Prokofieva Peter a vlk. V druheJ časti 
odzneli Rozprávky pre akordeón a Ofchester českého 
skladatela Václava Trojana. Sólovf part predniesol náf 
popredný akordeónista Vladimir Cuchran. Koncert sa 
konal vo výbornej atmosfére a mal velmi dobrt umelec
kú úroveň. (ja) 

• PEDAGOGICKE DEDICSTVO ZOLTANA KODALYA. 
tičastnlcl celoltátnej konferencie "Hudobná vtchova v 
procese formovania vedomia mládele v socialistickej 
spoločnosti", konane} v novembri 1984 na PF v Nitre, 
ako i mnohl záujemci z radov poslucháčov fakulty, vd'a
ka prltomnosti vzácneho hosťa konferencie - prof. Ka
talin Foraiovej z Budapelti, mali molnosť vidieť ukálk] 
z 8-dlelneho filmu "Pedagogické dedičstvo Kodálya 
dielo Filmového ltúdia Pannonia. 

Videokazety I. - VIII. (kaldá z nich v trvanl 55-
&0 minút) poukazujú na rôzne metódy, formy a pros
triedky práce učitelov pri realizAcll eielov Kodályovej 
Idey. Sú dôkazom húlevnastosti, vytrvalosti a zanlete· 
nosti učitelov hudobnej výchovy v MCR. Dokumentované 
výsledky nčitelov potvrdzujd aj t6 skutočnost, le spr6.v
nym vedenlm a usmernenlm liekov im molno poskyt
núť nesmiernu radosť z muzlclrovanla. 

Obsah jednotlivých videokaziet Je nasledovný: l ka
zeta: vek 3-6 rokov - Hudobná vfchova v MaterskeJ 
lkole; 2. kazeta: v.ek &-9 rokov - 1., 2., 3., trieda; 3. 
kazeta: vek 9-12 rokov - 4., 5., &. trieda; 4. kazeta: 
vek 12-14 rokov - 7., 8. trieda a celkové zhrnutie od 
Materskej lkoly po 8. triedu; 5. kazeta: vek 14-18 ro
kov. Hudobná vfchova na strednfch lkol6ch; &. kazeta: 
Uplatnenie pedagoglckfch zásad Z. Kodálya na Akadé
mii muzlqkých umeni; 7. kazeta: Mlmolkolská hudobná 
výchova a rôzne formy hudobného hnutia; 8. kazeta: 
Propagácia a uplatnenie hudobnovýchovných zásad Z. 
Kodálya v zahranič!. 

Videokazety systému VHS alebo Betamax Je molné 
objednať · na adrese: KuUúra KUlkereskedelmJ Vállalat, 
13q9 Bndapelť &2, P. O. 8 . 149. Doporučiť Ich molno 
predovletkým katedrAm hudobnej vfchovy pedagoglc· 
kých fakúlt, pedagogickým lkolém, ale aJ ludovfm lko
lám umenia. (-eh-) 

• Z CINNOSTI SLOVENSK~HO HUDOBNEHO FONDU. 
v spolupráci Zväzu slovenskfch skladatelov a Slovan· 
ského hudobného fondu uskutočnili sa na p6de SHF v 
priebehu mesiacov januér a februAr nasledujdce podu
jatia: 

- prehrá.vka a beseda o .tvorbe jublluj6cebo eklaclate
fa a _pedagóga ·Miloelna •Kofinka ( 11. 1. 1985 - ovladla 
Eva Cunderllkori l, 

- beseda so léfdirigentom Slovenskej filharmónie 
Bystrlkom Reluchom o dirigentskom pavolanl (23. 1. 
1985 - viedol Juraj Hatrfk), 

- hodnotiaca diskusia o novej muzikologickej prA· 
cl Jána Albrechta "Podoby a premeny barokovej hud
by" (30. 1. 1985 - 'Viedla dr. Ľ. BallovA, CSc.), 

- beseda so léfrellsérom opery SND zasl611lfm 
umelcom .Branislavom Krllk·om o japon5kom t.TadU!nom 
divadle a japonskom divadle s6i!atmostl (6. 2. 1985 -
viedla dr. Terézia U.Minyová). 

• DVE PUBLIKACIE PRE DIRIGENTOV SPEVAcKYCH 
ZBOROV vydal Osvetovf Ciatav v Bratislave v edlcll ZA
ujmovA umelecké činnosť: HndobnA pedagogika pre di
rigentov speváckych zborov (1984) a Hudobná psycho
lógia pre dirigentov apevAckycb zborov ( 1985). Auto
rom oboch prác je doc. dr. Tibor Sedllckf, CSc. 

• 

XII. prehliadka mladých organi~tov 
Medrzi prehl<ia'dk.am1 slovenského 

lronce!'ltnéh-o umenia zaslúženej 
P02lOMOSti 911 d•astál\la a i organu. 
Pilllt•rl k nim a-j Prehliadka mla
dfch organistov. kttmlú pooiada.jú 
sloveooké .konzel'Vatóriá v spolu· 
práci s o Sl-av:koncertoon ·ka.ždoroc
ne koncom roka. Minulý r-ok to 
bolo už po dvanásty 002. čo š tu
denti O.rga•nového oddelenila kon.
zervaJtórú! v B.Tatisl·ave a KOŠici.ach 
VSMU, a.Je aj p.rofeslonáln1 orga~ 
n l51t1 sa stJr<erU na pôde bra.!tiJslav
ekého konzeľ'V'ató.rlla. Prehliadka 
bola venovaná 40. výročiu SNP a 
R·ok·u českej hudby; jublleá, kt•<r 
ré ~·ada.jú aj dosuavočn.ú odozvu 
v rdnamaturgU. Styri qlela českých 
autor-av a dve skla'dby s lovenské 
r z toho jedna premiéra l mali rua
Plllllit ilanJto ideov-o-:prog ra mÔivý zá
mer. No z·alste k tomu v nema
lej miere mlllla prispieť i ~nt9.I'!Pre
tačná úrov-eň .prehliadky. 

011gan •Pilt'rl k tým •Od.OO!'IOm, kde 
sa mladým nadmieru diarf. O mla
dýoh organistoch .m~no IJ)ovedaf 
!e tvorba jednu z najucelenej.šfch 
a umelecky . Illa jvy.rovn.am-ej.šlch 
skupin v slovenskom k.oncertnoon 
umanr. N'&p~rtek ·tomuro lk~to
vanLu astatná prehliadka mltia lsťé 
medz-ery, ktQľých :vyp.Jnen.le je 
·v.ša;k 'VoO ovl!čšine P'rlpadcw v s laách 
mladý.c·h hudobnlkov. V nemalej 
miere VY•P'ly.nuli z nevyoJxw.nlaného 
vako0vého zastúpenia účastnl·kov, 
ich ·rôzneho !lkolenl•a a pr.Lprave
nostl1. 2t·a1. pri tomto ·l'IOČillkU ne
moono Jlll'istťlpif k zovšeobecňova
niu ani k porowtáiVaniu.. pratooe 
vý.k.Qily vy,p.lynull ·vlac-man:e1 ·Lba z 
mometlltáLnej cllspozlcie 1edinC>t!!Lv-
cov. 

NajmladŠO'Il organistkou, ,po ,pr
vý na•z · vystupu~úcou na takomto 
fóre, bola 1l1'8'tllačka M01111ka Dne
ková z Kašle, z triedy E. Dem ja
novej. Studentkla, ktorá sl na kmlr 
certné pódLum ~ba zvyká. NaP'r iek 
tomu ci•Uf, že v n ej vyoostä d-Oib
rá orgootsllka, k torá pod dalšlm 
staroofH.výtm veden lm mMe sa Sltaf 
veltlrou nádejou tohto od•bOiľu. H.rta
la výber z povinného r8fpertoáru 
§k.Qly: J. S. Bacha, M. E. Bossiho, 
E. Szlinyiov6. V histór ii sa ešte 
nezorient.ovalia, za.t·o so súČ>I!Silt05· 

. t-ou sa u~ ná•ležlte skon.talk.tov·al·a. 
So Mudan;tm1 IJrB'tlsl.aiVSkého 

kanze!'IVatórla z briedy ~prof. I. 
Skuhrov~ J6Uou Kaszaaovo~ 
l V. roč. l, Zuzanou Janéčkovou 
l VI. l'OČ. l a Petrom Fera nt: om l IV. 

roč.) s om maha možnost častej
šie 911 stretnút. Po:tmám ich 1\liile
leaké typy a doterajš! v9,v~. Od 
mlnuléh·o roka n aJvll·Mm:l di()J)l'e
du postúpil Peter F eranec. Im:tell
getvtný, muzikálny organista. klto
.rého IVS"kony .r!IIStú každým vys tú
~en!m. Vyriešll sl najma n iek•toré 
teahnlcké Pl'oblémy a ltiaWle s lo
vo tpOnecháWI :teraz hudbe. I v 
poslednom IJ)mg•ra me - o-d Pas
quinJho, cez Bacha. Francka k 
Messiaenovi, demonštil"ova•l široké 
spektrum !.n•ttenpretaooých m.oonas
tl mladého, mvl9lli(Sného h-ráta . . Jú· 
!La Kasz!IISová a Zuza rua J.anáčk·o
vá pOiknaču}ú v .rozvljan! svo·j1:ch 
charakterlstlc'ký-ch interpretačných 
r!J.kQP!sov: u prvej smeruje .k nad
sllaivbe, ·u d.ruhej s d1sclpl!nou a 
per.fektnou .techn~kou k •pers-pakltl
ve vlasbnej 11Vorivej s,polupráe! a 
otvorenosti. Janáčková z l5ikala lah
k osf, .I.st·ot·u, t111ochu •vlac by sa ma
la s ústre<Li t a p·ra•COWirf tna ltvá·r· 
neH}oon !Výraze. Kaszasová je ty
pom ·koncepňne mysliacej orl':lll
n.lstky, hT~ s umelecký-an 11\00le
tom fantá•zJe, no f•a.žš1e Sla .koncen
truje a zls~a'X,a vyrovnanosť. Obe 
hra'li ,tiež ~ol'tár 1Vyplý:va~úc1 z 
požbll!dill'VIe.k školy - Kaszasová 
Sweellncka, Bacha. Ebena a Lisz
ta, z ·čoho SweelLnckove Varlécie 
d mol, náročné v drobnalcresbe a 
Nedelná hudba [•čast] Old P. E-be
na svo,jou sýtou PBir'tHú·rou hudby 
a 21vu.ku vy:meli na jvyrovnooej.šie. 
}an6.Ck·wel ~alMlac k-o!liVenule lo
g.ická vy.váženos f IQľ~anových diel 
Bacha. I :rua koncerte jeh o Prelt
dJum a f6"a C dur, BWV 547, spo
lu so StaDieyho Voluntary, op. VIl., 
l!. 9 dominovaLi nad hudbou M. 
Dupré a Regera. 

Z posluchá•čov VSMU z tr. pro!. 
F. •K'iindu zostwla pri neúčasti K. 
Han.zelovej l ochorenie l iba Emi
lia Dzemjanová. P:ro~nam ma l-a 
zostiiJVený z vel·kÝ·Ch ko mplli<ova
ný-ch ·pantltúr, z kt-orých~ ka!!dá vy
ža:dovail·a od!Lšnú v~rz;-ovú To:v1nu. 
Hll'ala Bacbovu PassacagUu c mol, 
BWV 582, Llsztovho Orfea. Me.
siaenovu "La Nativf.té". Dzemjooo· 
vá. nooltelka 3. oeny z Piešťan
s kej sútaže, je li.nteligentnou, pre
cfzne •pri.pravenou a dôslednou ~n
tenpret.klou. Ta·k .pristU'povallfl 'ku 
~d-B! skllfldbe, pričom fll!llitáa:la a 
racionálna kontrola bali vo vy
-vátženaj :rOIVine. Jej posled'llému vy-' 
st.tl.pe.n.!u oh~b.a.lo 1'ba t·rochu viac 
loa.hikostl a P.resved-č~vootl .!illltem>re-

tácie, .ktorú očaoká.v.ame. že dOSiah
ne v toonto prog!'lame na absoll 
ve:J'IItskom .koncerte. Milan Hrlc, 
a~pl:rarut !prof. F. Klindu tn.a VŠMU, 
stretU v poslediných rokoch bll~f 
kontakt nielen s Bratlslaovou, ale 
e•k·O ')1l'e71I'ad!Jl jeho vý.k.on. a•j s n á
st•r.o~om. Ak sa chce v.rá.tlt na pO
du, kde sa kedySi clt ll ta-ký !Sit~. 
bude .m.usi-ef J)'rakilanúf mnohé tte
rarjšle •problémy. Týka1ú 911 op.redo
všebkým disclpl!ny, vyroynanosu, 
teclmác•kej istoty. Nároky na ume
lecký tp:r!StlliP k hudbe Bacha·, ale 
i Regera a napokon aj Parlka 
[okeďže ho má v repel'ltoári Wlrl 
každý sJ.O'Ventský organista l. vyž•a
du lú od kaMého vyhraJlený náoor. 
U Hrica .boJ.o roto stanovdsko oa· 
na jvý~ oootnté. 

Anna Z6rikov6. p!Wfrf medzi po
p!'ednýoh n•aš1ch umelcOIV. Svoje 
te!'ajšie postaiVenäe sl vybojovala 
nielen '11!a tl'ladi'Čllom .reperotoá;rú, 
ale najmä v ohnt prem1ér. Je pr
VoOlezkyňou v lnter pretác!l hudby 
Jána Zimmera, JuMia Hatrlok·a, Ja
rOISIWVa Me!eora a ll:!ltPiosledy 1 Jn· 
raja Benela. Jeh-o sklad.be Popu
lacijó Hajkeles, .na p!sanel s ma
xlmálnym1 Pi(liŽiadaiV\ka·m1 il1i8 orKa
nisrtu - ,iJllt!IDP'l'eta d 5,poJ.utv-or.cu, 
v.dých.ha život zauj!maveJ. inven'č
nej 1 .yoll'ltU67!Ilej •sklad:by. Ht'ala 
ešte J. Zacha, J. S. Bacha, Ch. 
Tournemlreho. skla'<i·by slce nie 
nové v jej re,pertoá.rl, ale s nOIVý· 
mi nárz;orrov~ml pl'Vtkamd vy;vlf'a.Jú· 
ce\ sa umelkyne. 

CSR T.e;prezentoWI11 n·a ,IJiľeM!a:d· 
ke •tregll!lllstl .Josef Popelka a Mel6-
nJa Pusdjovsk6.. Predsrev-O'VarJ.l dv-e 
dl•ametrállne odlišne polar·!.lY ·in· 
tenj)'l'etov - sebavedomú hrá~k>u a 
vyon,Lkajúceh'O hudolm!ka. PusU!jov· 
ská h.ra!Ja Bacha, Francka, Kvl
cha - :s.kl!a'<ilby zaručujúce ·úspech 
u publika , a•le pM male! snahe o 
p.reclzn-ost dtltvú rezon.anctu, 
skrom.nos.t ·Pusti!jo!Vskej h re ehf· 
b.al•a .kOilJCeilltrácia, námr, 'V<kl.I.IS. Jel 
vys tú'Peruie v Br.a.tois!Jave nezaJl·echa
lo ln&J•pri•aznlvejšl dojem. ·Iným tv· 
p001 bol Josef p.opel-ku, hudob:n!Jk 
disponujúc! umeleokou fla!ntárz;lou, 
ktorá v súJ.ade s dlsc!.pl!nou a vy
rovnanosťou dos~ahla v di-elach 
Bacha. Francka. 86hma a Fialu 
plnoobsamel hudby. Popelka, .~ 
dOibre z.ná'my z ~eského ik·oncert
ného tPódla, 911 ti IV Bratlsl·ave .pre
tavll lllloo interpret žl.rv-ej .pulzujú· 
cej h·ud•by. 

ETELA CARSKA 

Komorný koncert z tvorby Miloslava Korinka 

Po koacene z .Jubilantavej koJIIIOI'IIlej tvorby. Sn!mka: Z. Srubar 

K dom1ruan.tn9tm koncertným ak- boba l a klaVIr l hoo•la Moru•ka 
clám •Konz·erva1ória rv Bratislai\1'8 v &pá•lová, U. roč., z triedy <prof. 
roku 1985 bude n~am9 pata·H E. Har>':a!la, pri klavl·rl Ox.an:a Hri-
k>oncert sólistoov, kltarý •sa uskuto.č- cáková. V. roč., z triedy \Prof. 1. 

Carneakej 1, Sonatlna pre klarinet 
rul 28. junuära 1985 v koncertnej a kla'VIr f,hiral Ig-or Treocoos:ký, 
sien.! .§koly. Na ;tomto koncerte v. rOč., r.z: ~triedy rprof. E. Bomlbaru, 
od.ZIIlell komorné elle!& zásti13JCU pri k·lavlrt prof. A. Blasá.ková]. 
1'11ad1tela .§!roly Miloslava KofLnikla SODaUna pre fagot a klavlr rfohNIIl 
pri iprlležl.tostl jeho šastdesllatyoh ~o·III/8n Mešina, n.l T'O!Č., Z t l11edy 
n.arodanln a odchodu do dôch'Oid- prof. A. Saw.I.oza, pri k!IJIIJV~rl prof. 
ku. ·Koncer.t uviedol ri·a-cllter K'OIIl- M. 'Magyarová l . SonaUne pre 1•-
zervllltória, ~predseda Zvll.ozu česko- at rob a lclulr l hrel Branisl&V 
slovanských skla~erov dir. Zden- H6z, m. .roč., z triedy 1>rof. I. 
ko Nová:č-ek, OSe .. •kt04'ý ana-Iy.z.o- Chladného, pri klavfl11 prof. B. 
val jubUantovu prácu na ilronzer- ľlha·IOIVáJ, SonaUna Pl'8 tr6bku a 
'YIIrtórd.u, 11Jd~ jaho kompozač- klaVIr [hnal Ju.ooj B~. IV. Toc .• 
ný s tpedagoo.gický význam, osobl.t- z tl"iedy _prof. B. .Petráka, 11>rl Ida-
ne rvvz,d.v~hol jeno zásrol PI1 ·bu dio- vll'i 'Jlrof. A. ROIŠkOIVá l. Sonattaa 
vani moderneJ ped:a,gogl.ky v od!b<r pre poaunn a klaYir [hM! Fr.an
re hudobnej teórie. ZdOratml!l. !e •t.líšek Kovács, V. roč., lZ trtedy .prof. 
komp017lr.čná t·v<lrba MU.osleova Ko- S. Vagovi.csa, pr! kl-8!'11•1'11 prof. S. 
fllllk:a .má svoje idOlefl!té m18SIIlo v Domanská l. Sontatlna pre kontra• 
kontexte .súčasnej 9lovtms kej lh.ud- bas a klaVIr [hral Rudolf Cerný, 
by. IIJ. roč., z torledy prof. P. P.rofan-

tJaldro lroncert-u .tv.or1ll Soaatlny .ta, .pm ok.lavfrl Angeli!Jka Cslzma
Radoatnel mladi, a to SoaaUna pre d1ová, ll. roč., z triedy prof. P. 
flautu a klnlr l ·hrel•a EMa Ma.r- Minárik"a l. Dokonale naM·udované 
t!Dkovičová, IIV. roč., z !triedy IPfO(. a rvýborne 1-JltelTIJl'etované sk~by 
D. Sebestovet-Zsapkov.ej, oprd kLa- opl!f patJV.r.d!H 4ch umel1!c:k!O tiod-
vfl"i prof. P. Canm~m). Sonatfna pre notu a súčasn-e !oh význaiiil pre 

obohatenie slovenskej .Lnšllrume.n· 
táLnej hudby. M. Kor!tnlkOVil sa ,po
~a.rilo d~onale l'IOZVin.úf zvu.ko· 
vé a technické ·možnosti jednotlU· 
v9dl ná5'trojov. zdOramif ~oh .k-a:n
ta·bllnost v a;v,ukovam chaMk.tere 
stlča.snej .h·ucLby a 1Prlll1om uplat
nlt 1pOooblvé stavebné mysleotle. 
Sonatmy sú stíčasne jedn:otné a 
rômotrvá.me. 

P-oslucháiČOV OSIOblttne 2'.t1U1ila.l cytk
lus drabntch skJ.a·d'bltiek tlll'e ~em
ba;l'O Farebné lkvrny [hooda }Judi
te LzSIIl:kov6., VI. •r.oč., oz triedy prof. 
dor. R. Gráoa l svojou ikireh.kou .zvu
kcwosfou, za·ujfQl<lVoOU 'POO&!l'ollllllo
vosfou [časti KT!wm-krá~ sa
mé č1ary - Fa.relmé škMmy -
Sttvorec nJB .štv·arec - Pajác -
Krúžime k l'uhy). .zhUISitBil'ou a zá
roveň stručnou h~dobnou výstov
bou. Drnht A.pokl'yl pre kJavlr 
l hra!Ja Eleonllra .S.Zlanics.ková, IV. 
r.oc.. z tNedy prof. ·J. Mašinäu l 
potvrd1J Kof!nkov zmysel pre ly
rickll .s.pevnosf, oevšedné ~vi.IJ!ro
vé kombinácie. zvukOIVoo b0011!1té hiu· 
dobné my-slenie späté s rvý~wn 
melodlcitfll grotesky ta p.regnant
ným ry>tm'Oill. 'Dri čast! z Hudby 
pre violODčelo s61o r hre l Ka:rol 
Trubat, Vl. roč., z triedy ,prot. K. 
FH~pov.!~ l tPallri•a ok ·typloky "k·o
l'fnkovským" Sk.ladbám, v ,Jrtorýcb 
znelú ,p.rl•rodzené SP9ViDé :melodic
ké Hrn.ie späté s hudobným jazy
kom 2Q. stoľočáa, sillne !Výrazovo 
pôsobi ()S()b!Jtá jedn-ota nových a 
tradičný_ph postupov, tpr.i~m hu
dobná S'tatvlba ~adčl.a·rkuje exp.re
s!vnoOsf v9u'azu. K•ancel'!t U2Jil.We.ld 

plesne r.z: cyklu de1Jských pesničiek 
Z Hrnblnavbo Spalli!ica (spievala 
ln.Krúd HusákOIVá, III. roc., z trie
dy ~asi. učitetkv prof. I. Cernec
kei. tlll'i 1klavlr1 .prof. K. T-Qpar
czer). Opl!f tľozoznell lyrioky •k>reh
ké zvukov.é .kombiná•ci·e yyJll!,kajú
oo vySIII!Jhujúoe básnllkOIV'U 'poet.Lku. 

KOiliCer:t z komornej tvooby ju
Oi·lujúceboo ML!oOslaWI Kof!nka vý
znamne obohat!ll nielen koncer!lln~ 
!Iv.ot .šk-oly, a le )lrispal a-j ·k dre
IDB!tul"gl~ k'OIIlcel'ltov Bra.t1slaovy tÝiDl. 
že prezentoval komornlťi •t'VOI'Ibu <Vf
raznéh'O predstavitela s·ú'časnej slo
ven&kej hudby. -dk-



TNSHT TNSHT TNSHT TNSHT TNSHT 
Prv9 komorn9 koncert tohtoročného 

T9ždňa novej slovenskej hudobnej tvor
by sa konal 12. februára v Hudobnej sie
ni Bra tis lavského hradu. Z pôvodne pro
gramovan9ch š tyroch diel zazneli iba 
dve. Nepočuli sme organovú skladbu 
Musica pro defunctis o'd Tadeáša Salvu 
a koncer tnú áriu pre bas a organ O vir
tú mia od Juraja Beneša. Namiesto nich 
odznela Jarná sonáta pre organ od Iris 
Szeghyovej. 

Hned prvá skladba večera, Tá láska, 
kantáta pre mezzosopránové sólo, recitá
torku, mieiant zbor (a obligátny klavfr) 
na tex t rovnomennej básne Jacquesa Pré
veria od Ivana Hrulovského provokuje 
k zamys leniu. Na prv9 poh!ad je to vý
poveď zrelého umelca s us tálen9m ruko
pisom, s neobyčajnou schopnosťou nará
bania s fudsk9m hlasom a zborovou 
sadzbou v službe adekvátneho vyjadre
nia obsahu, ktorá však v kontexte au
torovej tvorby (ani zborove j tvorby 
ln9ch autorov J · neprináša nič nové, ne
prekva pi, pretože dokonalosť diela ne
musi prekvapiť u sklada tefa, od ktorého 
ju očakávame. Pri hlbšom zamyslenl sa 
nad touto skladbou som sl však uvedomi
la, že ona predsa len čosi naznačuje: 
sklada tel sa oprosťuje od - v jeho pred
chádzajúcich dielach zjavného - expe
rimentovania so zvukom, od hfadania 
novej fa rebnosti pomocou zaujlmav9ch 
tvarov, štruktúr i formotvorn9ch 
prvkov. V tejto skladbe a koby sa poo
hliadol späť s úsillm o zjednodušenie a 
"vyčistenie" sadzby, preferovanlm jed
noduchej, pôsobivej melodickej llnie a 
zachovanlm čistých, zretefn9ch harmo
nick9ch vzťahov. Ťažko povedať, či je 
to naozaj krok späť, alebo autorov nov9 
pohfad na vlastnú prácu; osobne to po
važujem skôr za návra t k pevnému bo
du, o ktor9 sa možno oprieť a vykročiť 
dalej. Hrušovs kého, kantátu na vynikajú
cej úrovni predviedli Slovensk! madri
ga!lstl na čele s Ladislavom Holáskom. 

Po prv9krát sa na T9ždnl novej slo
venskej hudobnej tvorby predstavila 
mladá sklada tefka Iris Szeghyová sklad
bou jarná sonáta pre organ. Tento typ 
programovej hudby v súčasnosti nie je 
velmi čast9 (štyri časti skladby sú na
zvané Stromy - Kvety - Vtáci - Chvá
la jari J. Iris Szeghyová už vo svojich 
predošl9ch skladbách upútala posluchá
čov nápaditosťou hudobn9ch tvarov a 
schopnosťou hudobnými prostriedkami 
tlmoč iť mimohudobn9 zámer (spomeniem 

Zaslú!ilf umelec Zdenko Mikula a čle
oovia Dua Boemi di Praga .po predve
denf skladaterovho diela Canto rustico 
pre basklaninet a klavfr. 

(Dokončen.ie z l. str.] 
A to na tomto diale dtdť, a .. zdá sa, že by 
sa pOit'r ebD'V'a~o .,1'07lk10náJrLf . Musica pas
t·ol'a-lis mala s voju premiéirlu .tohto rt>
ku v L!.psku a Berlme. 

Kardolov KoncBl't pre husle a orches
ter, op, 51 je dielo ·srtla.rš1e, pochádza jú
ce z raku 1980. Možno práiVe p·o tomto 
ôasavo.m od9t\llpe 'Vleme l~šie posúdiť 
jeho estetiakiÚ prlť<ll})~llvosť. Autor tu spá
ja med•it!lltl\'no..Jyl"!Jcké a k.onoenl1antmé 
pásma v homogénmy calOik, lebo n echcel 

•mať k.oncarttantm.ý náist·roj len boh'a·to ex
ponoVI8Jlý po strMike t echrucike.J. ade l 
kant<a1b.U.nej. Bol:o ddbré op!!( oo wátiť 
k tomuto dielu. IJlla"lyiŠe v pôso,b!iVe.j In 
terpretáci-l J. Pazderu. 

S úprlimným o bdivom možno ho.v.a.rit 
o 'V,akáJlnej symf(m!J1 L. Burlasa - Stret
nút' človeka [IVen!lWllné 40. vý.r ooLu oslt>
boden!la ). NeoiPáj<a sa f.a.l·ooným pátosom. 
či monumemaHrt·ou, Drat~e táto h.u-dba 
je hl.b01kýtm .odl'awm básn<Lokého tex.t'll 
J. Kostu'u a V}'ldOI'OVI!II~a z olejllo poézie 
p ráve to, čo je v nej ludské. Budeme 
sa musieť k tamtrto dielu VIrá.tli ť, aby 
sme s poznal! hl b§!·e tvol"!Jvru IPOdis.lla tu tei
to v9lpovede. Lebo tu UIŽ rautor začlllbll 
sk ut.olčne sumal'lt.zOVIať a syJllt-ertloova( z 
tdho podnetného, čo ho ollkl'(Jpll}je a nad
chýňa. Rozhodne ltMo vokálal'a s ymfó-

Kom orn · koncerty 
aspoň Hommage a Rodin pre hus le a 
klavlr, cyklus plesni Tebe pre soprán, 
tenor, fla utu, violončelo, gitaru a trian
gel na slová Piesne plesni, čl viaceré 
zborové diela). Jarná sonáta h9rl far
bami, autorka Ich však vyberá a kom
binuje velmi citlivo so zretefom na vy
jadrenie toho-ktorého obrazu, pričom za
chováva kontúry uzavretej formy. I ked 
teraz ešte ťažko hovoriť o osobit9ch čl 
charakteristlck9ch znakoch autorkine] 
hudobnej reči, je zrejmé, že Ide o nádej
nú, senzttlvnu osobnosť s mimoriadnou 
hudobnou predstavivosťou, ktorá dokáže 
svoju predstavu zachytiť a rozvljať. Slo-

zjednotlt špecificky "warcha lovským" 
spôsobom Interpretácie. 

EVA CUNDERLI.KOV A 

Program druhého komorného koncertu 
v Bratislave ( 13. februára v Mozartovej 
sieni DPV) vyplnili diela V. Bokesa, O. 
Martinčeka, V. Kublčku, J. Malovca a J. 
Sixtu, skladatefov, ktor! reprezentujú 
nielen rôzne generačné vrstvy našej sú
časnej tvorby, a le predovšetk9m rôzno
rodos ť ciest, ktorou sa vo svojom v9voji 
súčasná slovenská komorná tvorba ube-

Zaslfllilt 1umelec Pavol Bagin d'akuje národnému umalcovi B. Warehalovi a SKO za 
predvedenie .vojho diala $ymfonietta sto.vacca. 

vá uznania sl zaslúži l Imrich Szabó, 
ktor9 dielo svedomite naštudova l a ,mu
zikálne predviedol. 

Poslednou skladbou večera bola Sym
fonietta slovacca (venovaná 40. výročiu 
SNP l od Pavla Bagina. Pri pokuse o 
hodnotenie tohto diela ml vyvstáva po
dobn9 problém ako u Hrušovského: je 
tiež a koby zastavenlm sa ( čl dokonca 
návra tom sp!!() na ceste vlastného v9-
voja. To, čp u Hrušovského má charak
ter očisty v sebe samom, vo svojom vlast
nom spôsobe vyjadrova nia, u Bagina je 
motivované skOr snahou o prlbllženie sa 
k poslucháčovi (alebo ulahodenlm in
terpre tom? ). Celkove možno povedať , že 
charakter diela zodpovedá uvedene j de
dikácii. V práci s hudobným materiálom 
autor . zotrváva v charakteristickej polo
he svojich diel z posledn9ch rokov (pre
pájanie atonálne organlzovan9ch a mo
dálnych š truktúr ). Rozvrs tvenie jednotll
v9ch princlpov v rámci celku však nie 
je celkom šťastné a uspokojivé. Rozvfja
nie hudobného procesu v prv9ch dvoch 
častiach preruši tanečná, až do fudovej 
zábavy posunutá časf tretia (muslm po
dotknúť, že kompozične majstrovsky 
zvládnutá J a v te jto polohe skladba zo
trváva až do konca. T9m je rozdelená 
na dve charakterovo odlišné časti , čo 
pôsobi r ušivo. Slovenskému komornému 
orchestru s dirigentom Bohdanom War
chalom sa čiastočne podarilo preklenúť 
tento problém zdôraznenlm názvukov ru
dovostl (na jm!! baladlckého charakteru) 
časti druhej a dielo do značne j miery 

rá. Problémom, ktorý po odznenl koncer
tu vystúpil do popredia, ta k povediac, 
vypláva l na povrch, je problém Invencie 
a ko i presvedčivosti skladatefskej v9po
vede. Z tohto hladiska na spomlnanom 
koncerte na jvi,ac upútala Sonáta - ap
pel č. 7 D. Martinčeka v nepos lednom 
rade i vďaka vynikajúcemu v9konu jej 
Interpreta Mikultla Skntu. 

úvodnou skladbou večera bola Sonáta 
pre klarinet a klavfr, op. 27 Vladimfra 
Bokesa, ktorej Interpretmi boli klarine
tista Peter DrliCka a klaviris tka Alena 
Ulická. Skladba vznikla r. 1978, pOvodne 
pre hus le a klavlr. Pre klarinet ju skla
datef upravil r. 1983. Už spomlnaná ab
sencia Invencie sa snáď najvypuklejšie 
prejavila práve pri počúval).! tohto diela. 
Zatia l čo v Iných sklada telov9ch sklad
bách tohto obdobia, a ko napriklad v 
piesňovom cykle Na svoj spOsob sme 
h odnotili origina litu · 'Bokesovej hudobnej 
reči, jeho Sonáte, op. 27 ch9bal práve 
tento moment. Bokes v nej neprekročil 
rámec svojej kompozičnej techniky, v 
ktorej pracuje s 12-tónovým materiálom 
predovšetk9m v timbrove j oblasti a vo 
využlva nl možnosti zvukových kombiná
cii klarinetu s klavlrom. Nedá sa mu 
uprieť snaha po formovej kompaktnos ti 
a harmonickej funkčnosti svojich postu
pov. Vo svojej Sonáte, op. 27 však zostá
va na poll sklada tefske j konštrukcie, čo 
v konečnom dôsledku privádza posluchá
ča do rozpakov, pretože skladba a ko ce
lok sa stráca kdesi v šedi vefkého počtu 
podobn9ch sklada tefsk9ch opusov. 

Symfonické koncerty 
n la rpatlrl v Tálmc1 diVoch symfon1Ciký.ch 
.kancantJoov k tomu .rua)lapšlamu, čo sme 
na tOthto·ročnej pr~lli·a-ct-k e ,počuli, ak n e
bel'!eme v úVIaJhu Kialrdošov Husl·OIVý .kon
cent, k.tarý v.§lllk pramléoovo rz.atz.rl'el už 
dáivnajšle. B.u.nlasavo dielo sme rPo.čuli v 
pôsob!JVej !<nta11pretá'cl1 maz7JOSIOpramstky 
V. Stracenskej, ·b!llrY'ton.istu P. Mauréry
ho, Slovenského filharmonick6ho l'boru 
a or-dhe&tu'a SF s d1rJgenrom B. Re1u
cholm. 

Na zá!Ver rnOOilo ikanšta~OV'a·t. !a sme 
počuli d;va JoviaUturtfvne TOOdlelne sym
f101n1oké kance!1ty, ktoré boU pre n6s v 
mnohom ,poct:natmé <a poučné. 

IGOR BERGER 

Stttna filhariDlónia Koiice pov.a.m.Ja 
pr,opa.govllii!ie :tvonby súčasných sl•CJIVen
ských sk!Ja'Cilrtefov z.a SIBirnOt'lll'ajmú súčasť 
svoje j umel ooke j čilnnosM. Alko oddi!lný 
!nttel'!Pr.et novej tvooby sa vyíklry~t&Lt.zovllll 
drLrJg.en,t Richard Zimmer a preto mu bo
l:! z.verené na ,koši-ckom s yrnfcmlcko.m 
koncerot e r 14. februára l llllrl'ačné J)lllrii
Mry skladilfu, ktoré illu Z6Z11ed1 J)ll'emié
r.avo, ale a j Úlspe§nä sk'ladlba, nra.p!SW!á 

Illll počesť 40. V~ll'očla SNP - Poéma pre 
sym.fonickf orchester, op, 28 IRora Dibá
ka. Dôležité na D.fbáJkovom diele je, ! e 
poota IVýam.almlllej hllstorlokej wdiadost<t ID.!e 
je deman.§trovlliiiá ,v.onk.aj~kovo, sém'a.n
tl1dky, aJe J'lllloQPBik, PTOg!NliDOIVO stllwia z 
dôanyseLne poutitéhlo h·llldoihného mate
málu mOOlJUmarutá'JJny ob1.'182 hl'dinstva, 
k<le namiesto s1JUdanélho moomoru alebo 
tl\llndej žuly IPOUIŽI'Va m!Lki<o 1ID.ejúol, i:n
fuu.m.enlt'ačne ·bolhlatt~ orchester s dl'lama
Moky účLrm~m.l hudeibinýlm!i my§l1enkaml 
<Vytt'váralúolml obrazy ,plné 'VZlylrov, ale 
1 v.ojnavého vJ.l'l\llaľlu <a po;ahO<WJ.Oceho 
voj&loa a po d. 

Hudba pre tromb6n a •láčikovt or
chi!IIJtar od MilaDa Nováka z.aujaJa ne
obvyklým. s(l}ovýlln náis'tlrojom, a'ko 1 vý
bOT11ým. pod!élallim Tibora Wi'lllklere, a\j ·ked 
Jeho výkon dosť p02lilačLla navy.kú!ľená 
sáiLa .k·oš1c kého Doonu umen!l8.. NOIVák .pat
rí ku genará'011 ~erov. lctorých tvor 
ba Je p CJJ)ri iiM·Bl1PretaiČIIlej ná.ročnostl 
dOS>tatočne J<,arnunil~atlwHl a a j IV tollbt() 
pr!Jpade s1 z!skBII'a lll!ao}vllac SyiiiiJ>8.t11. V 
po.male J kllillllla:17l.llnej OO&t!i sa WLnklar 
(li!IISlwed pak!llýtm t(mom, sdhapnosťou ná
l'očnej f!J.gluNl!tllv.nej techn!iky, a·le aj ob-

Sonáta - appel, č. 7 Dušana Martinčc
ka je po obsahovej st ránke v9znamná . 
Dušan Martinček je sklada terom dokona 
Ie ovládajúcim nástroj so zmyslom pre 
Invenciu a dynamiku celku. V rade je
ho klavlrnych skladieb je táto jeho u2 
siedma sonáta opäť a k9msi návra tom k 
tradičn9m, už overen9m kompozičným 
postupom. Presvedčila však svojim obsa
hov9m zameranfm, dynamickosťou, mu
zikalltou (opätovne je treba vyzdvihnú! 
podiel M. S ku tu). poznanlm vlastn9ch 
hranic l hranic možnos ti nástroja, pre
dovše tkým však úprimnosťou v9povede. 
Základom variačnej obmeny jednotlivých 
úsekov Marti nčekovej Soná ty v kompo
zičnej polohe je práca s dynamikou, far
bou a tempom, ktoré vys túpili ako hlavné 
formotvorné činitele. Jednotlivé motivic
ké úseky tak nadväzovali na seba v lo
gickom s lede, v neutlchajúcom gradač
nom postupe - ako appel na citové zá
zemie poslucháča. V dnešnom pretech
nizovanom svete je to jedna z možnosti 
ako s hudbou strhnúť , zaujať. 
Vfťaioslav Kubička patri medzi pred

stavltefov najmladšej s lovenskej sklada
tefskej generácie. l ked do povedomia 
verejnosti sa zaplsal už niekolk9mi v9-
razn9mi opusmi, hfadanie svojho vlastné
ho sklada tefského v9razu nie je ui'lho 
zďaleka skončené. Jeho Volanie - so
náta pre klarinet a klavfr, ktorú venova l 
P. Drličkovi (ten ju na koncerte aj in
terpretoval za klavlrneho s prievodu Pet
ra Minárika ) je tohto len potvrdenlm. 
Základn9m tónov9m ma teriálom jeho so
náty je 4-tónov9 motlv, ktor9 zaznieva 
v rôznych náladových a výrazov9ch po
lohách, využlvajúcich zvukové možnosti 
obidvoch nástrojov. Vcelku ani Kubička
va skladba nepreslahla priemernú úro
veň in9ch komorn9ch diel, ktoré na toh
toročnom Týždni zazneli. Podobne by 
sme mohli hodnotit a j Pastorale per oboe, 
clarinetto a fagotto Jozefa Malovca, kto· 
ré malo svoju premiéru. Je to trochu 
prekvapujúce konštatovanie u sklada te· 
la , u ktorého sme navyknutl na tie naj
vyššie hodnotiace kritériá. Malovcovej 
skladbe chýbalo tentoraz preňho tak 
prlznačné emocionálne zanietenie, svie
žosť a nápaditosť , akoby šlo Iba o die
lo, na ktorom sl sklada tef overoval svo
je osvedčené kompozičné postupy. Hu
dobn9 materiál jeho Pastorala vyrastá z 
vlacer9ch tém, ktoré sa navzá jom prell
najú v rôznych rytmick9ch a intervalo
vých, resp. kra tšlch melodických úsekoch, 

(Pokračovanie na 4. S'tlr. l 

Skladater ·R~ .Berger, a utor Sonáty 
pre husle a klavtr s motfv;om K. Szy
manowského. Snlrnky: J, Luky 

mien v rytmi·clkýc.h Člll91i810h. Tanečnost 
C'ha.raktertzll,lje aj dnuhú, vLrtuóZIIllu čast 
s qu!I/Sil. ik•adenoi'ou ltlromboou, bahato vy
užlvatúc náročné tr~ky a podiolbné tech
n1·Dké efekoty, svedlčLace o lw<8ili.te h!rá
ča. S;prievod slálč~k.ov,élho orohest!l"a mies
tami v.§llík vy.1/8Jd>OVI81l v!Jac Jliľ8SI10S I~ a 
pre~tnost!l. 

Juraj Benel vy>užiwl IVO svojom Preli
eliu pre orcheater bohllltý orohootráJi!ly 
ap·a·rát, aby ZIV[áJ§tJnynn :lloskiu,penlm ná
strojov a lromJb1ná.ciou násl'ro javý.ch fa
rieb "praskiúmaa" mamosu rpôsob!JVých 
konltrasto.v .a novýah odt>leňO'V IV hravom, 
prs'kiaVJkovom diele , pl"'ltom hhbOiko p.re
myslanom a kianirec-kiancOIV nar~naočuj.ú 
cJ.m nOIVé smel'IQVI!Dlie. 

Bala da-kont:BI't pre violu a orchester 
od Mira Bázlika či'BISt'očne UIJi,pela nesko
rým vyhotoven~m notového ma·tar.tá.IJU a 
tým al vlacarýlm1 ned~arokiami, či skôr 
nejasnost.lmú v dlfl'tenpretá.cld. Milan Te
let:kf svoJ patrft IJ)r,adlnlasol so ~šet•ký,mi 
B'tr~búl!ml z.anleteného ·výlk·anu, P0000'111ý 
poolucllá-č .pOSIIlrehol skila·ctart.efovu dôsled
nosť v spojeni s 'ľa'Ci·onáilllym a emoolv
nym p!"'l.kom hud.olmaj matérie; ZidanHvo 
vyk:on.§lll'lti.c:wllii!é 111 s matenrattckíou logi· 
koo p.resne •PO~ité hudabné postU'PY V 
konečnom výlsledk.u pôsobia na poslu
cháča .tnšpiru~jrúco a presvadtlivo. 

Lf DIA URBANCIKOVA 

,.l 



TNSHT o TNSHT 
(Pokračovanie z 3. str.) 

či medzi jednotlivými nástrojmi. Neprl· 
náša však nič nové, čo by sme u tohto 
s klada te ra už nepoznali. je profesionál
n e skompon ovaným dielom bez hlbšieho 
Invenčného podtónu. Snáď dôkladnejšie 
naštudovanie Interpretov Jozefa Cejku 
(hoboj), jozefa Luptáčika (k larinet) a 
jozefa Mat·tinkoviča (fagot l od kryje pred 
posluchlí čom niektoré rezervy diela. 

Komorné koncerty 

Verný svojmu doterajšiemu vývinu zos
tal vo svo jom Sláčikovom kvartete č. 2 
aj jozef Sixta. Skladba zaznela na kon· 
certe v zanietenej interpretácii Moyze· 
sovho kvar teta. Ich interpre tácia len pod
čiarkla hlavný inšpiračný zdroj Sixtovho 
skladatefského prejavu - hudobnú ma
tériu v procese tvorby - konštrukčné 
prvky, ktoré sa prel!najú v zdan livej 
jednoduchosti a prehfadnosti jeho har
mónie a formy. Druhé sláčikové kvarte
to má 3 čas ti , ktoré sú prepojené Inte r
m ezzami. Práve vďaka týmto úsekom, 
vlastne akýmsi farebným zvukovým pale
tám, strácalo kvarteto na svojej zd lha
vos ti u dok~za lo udržať pozornosť poslu
cháča počas celého svojho znenia. 

MARTA FOLDESOVA 

Na komornom koncerte 14. februára 
sl poslucháči v Mozartovej sieni s ver
kým záujmom vypočuli štyri sku točne 
vydarené komorné. diela. 

Hymnus pre zabudnutfch, trio pre hus
le, violončelo a klavlr mladého Martina 
Burlasa prináša do tvorby tohto talento
vaného a zanovite dôsledného autora 
"statického pokoja" nové prvky. Pracu je 
tu s bohatšlml melodickými modelmi, 
ktoré v priebehu diela obmieňa a rozši
ruje. V kombinácii troch nástrojov a 
polyt onického vedenia hlasov mu vychá
dzajú rafinované zvukové efekty. Dyna
mika je boha tšia, v samotnom hymnuse 
vytvára mohutný oblúk, ktorý pôsob! e
mocionálne a prispieva najmä k logike 
tektoniky skladby. Dielo je ucelené a dá
va poslucháčovi možnosť poznať esteti
ku tohto spôsobu kompozičného mysle
nia. K úspechu prispela znamenitá Inter
pretácia košických umelcov (K. Petróczi 
- husle, M. Cervenák - violončelo, A. 
Ličková - klavlr). 

Zaslúžilý umelec Zdenko Mikula pre
kvapil dielom Canto rustico pre baskla
rinet a klavlr, venovaným 40. výročiu 
SNP. je to dielo zrelého a utora, ktorý 
s tále rozvl ja svoju hudobnú reč a inovu
je výrazové prostriedky. V skladbe, kto
rá nielen dedikáciou, ale hlavne myšlien
kovou náplňou sll.vlsl s myslenlm a kon
nanlm národa, pris tupu je au tor novým 
spôsobom k folklórnemu materiálu. Vý
chodoslovenská, s ugestlvna melódia, kto
rej nosltefom je predovšetkým basklarl
ne t, zaznie v úvode v jasnej strednej po
loh e a v záver e sa v hlbokých tónoch 
vracia akoby v nádychu a uzaviera myš
lienkový oblúk skladby. Táto téma sa 
modifikuje a obmieňa n ovými vyjadro
vaclmi prostriedkami, ktorých n ositefom 
je h lavne klavlr. To slovenské a fudové 
je tu symbolom prapodstaty národa, tej 
prapods taty, ktorú nemôžu oslabiť ani 

velké premeny dneška, ktoré menia spO
sob života - no tá zostáva v každom 
z nás. Znamenité Duo Boeml (). Horák a 
E. Kovárnová) vystihli myšlienkovú pod
statu diela s plným pochopenlm. 

Na záver koncertu odznela rozsiahla, 
filozoficky hlbavá Sonáta pre husle a 
klavlr Romana Bergera. Bergerova hu
dobná reč je velmi zložitá, vyjadruje zá
važné problémy Yudského bytia. Berger 
úporne hfadá to najfudskejšie v človeku, 
zápasi oi~ a preto kladie aj na posluchá
ča mimoriadne nároky. Nie každý a 
nie vždy je schopný pochopiť hlbku au
torovej výpovede. Velké nároky kladie 
a j na Interpretov, preto sa jeho diela 
nestávajú súčasťou bežného koncertného 
repertoáru, ale zato znamenajú prlnos v 
slovenskej hudobnej tvorbe. v uvedenej 
sonáte akoby Berger zjasňoval svoju 
hudobnú reč. Sledoval viac lineárnu 
zložku než zvukovosť; ucelenými melo
dickými llniaml sa dielo stávalo prlstup
n ejšte poslucháčovi. Interpretačne je 
však vefml náročné a preto možno vy
sloviť obdiv a úctu tak husllstovi Pav
lovi Bogaczovl, ako 1 klavlrlstke Daniele 
Rus6ovej, ktor! nielen po stránke tech
nickej, a le predovšetkým myšlienkovej a 
výrazovej dielo priam dotvárall. 

Medzi týmito závažnými skladbami os
viežujúco zapôsobil úsmevný prlbeh zas
lúžiléh o umelca Ilja Zeljenka Rozmar pre 
soprán a basklarlnet. Skutočne rozmar
ná a pôvabná perllčka, ktorá sl n ekladie 
Iný cieY než poskytnúť hudbou trochu ra
dosti, úsmevu, fahkostl. Korente vzácne 
a prepotrebn é. z·aspomlnala som sl na 
Cvičenia pre Gydll od )ana Kapra, čl na 
vokálne výtvory, ktoré Luciano Beri o 
plsa l pre nezabudnutelnú Ca thy Berbe
rtanovú a bola som rada, že aj u nás 
máme ta kú speváčku. Vďaka Brigite Snl
covej a josefovi Horákovl za prfjemnt 
zážitok! 

Slovenská komorná tvorba je nielen 
rozsiahla, ale tematicky a štýlovo rozma
nitá, čo je dôkazom, že každý skladateJ 
má možnosť byť sám sebou a nemusi 
podfahnúť módnym diktátom, ktoré spô
sobujú vždy uniformitu. Hlavné je, a k má 
čo povedať a ak to, čo povie, pr!spleva 
k dobru človeka. ANNA KOVAit.OVA 

Oalšlm mladým autorom, ktorý sa po 
prvýkrát predstavil na tohtoročnom Týžd
ni novej slovenskej hudobnej tvorby, je 
Pavol Malovec. I ked zoznam jeho do
teraz verejne predvedených diel nie je 
vefký, už sa zafixoval v povedoml ve
rejnosti a ko lyrický, poetický autor. Pod· 
Ja niektorých odbornfkov v tom nadv!l
zu je na poetiku svojho otca. I ked tento 
moment n emôžeme úplne Ignorovať, mys
Hm sl, že to vyviera z celého povahové
ho za loženia mladého sklada tela a v ne
poslednom rade z jaho vzťahu ku gitare 
- nežnému, subtllnemu nástroju, ktoré· 
mu sa už dlhé roky akUvne venuje. In· 

vocazlone per vlollno solo prezrádza na
daného muzikanta s citom pre de tail, 
odhadom pre správnu mieru kontrastu 
1 schopnosťou tvarovania hudobného pro
cesu. Málo výrazná diferen ciácia medzi 
jednotlivými dielmi s kladby ochudobňu
je ju o celkovú sddržnost. 

Voz memoriae - Hlas pamäti I pre 
hoboj, fagot, violončelo, čembalo a fah
koovláda tefné nástroje má v kontexte 
diel posledného tvorivého obdobia )u
raja Hatrlka výnimočné miesto. Sklada
tel, ktorého súčasný spôsob hudobného 
vyjadrovania sme obdivovali vo vlani 
premlérovanej Ponoren ej hudbe pre sop
rán a sláčiky (a na ňu priamo nadvia
zala Canzonou pre mezzosoprán, organ 
a violu, premlérovanou 18. februára 
1985) sa v tomto prlpade čiastočne od
ch ýl11 od svojho vlastného smerovania. 
Myslfm sl, že vybočenie skladatela zo 
zvolenej cesty nemusi byť na š kodu -
naopak, z takýchto "exkurzii" sl obyčaj
ne odnesie podnety pre ďalšiu tvorbu. 
V prfpade Hlasu pamäti to však nemožno 
jednoznačne nazvať a ni vybočenlm, skOr 
tu vo väčšej miere uplatňuje niektoré 
prvky (melodické modely detských ples-

Skladater Ivan Hru~akf a flautista M. 
Jnrkovlč bezprostredne po premiérotrom 
predvedenl skladatelovbo diela Musica 
raaUca per flauta 80lo. 

nf, citáty z vlastných r aných čl s det
stvom sa vlažtlclch skladieb, zdôraznen ie 
hravosti až n aivity v špecifickom využiti 
fahkoovláda tefných nástrojov atď.), kto· 
r~ sa - l ked v nepomerne menšom 
rozsahu - vys kytli už v a utorových skor
šfch dielach (napriklad v l. symfónii čl 
v scénickej kompozlcll Sťastný princ). V 
skladbe sa organicky prepájajú dve vt
r azové roviny - sdčasnosť a minulosť 
- presnejšie povedané, je dnešným po
hladom autora na vlastnú minulosť cez 

rn o c r z tvor - 'ch 
Minulý ol'Ok v 'ľámcl Rok'U česke j hud

by, tohoto rok u na !Počesť 40. výt'očta 
?ln ovuvyllvoren.l.<a spol·očného štá.tu Ce
chov a Slová·kov, bol v rámci T~dňa 
noveJ slo,vens'kej hudolm~ tJVorby jeden 
koncert venovaný súčasnej ča&kel hu-
dobnej ·tvol'be. . 

Ceská llvorba, podobne a ko a•l sloven· 
Ská. je generačne rnnohov~evná a štý· 
Javo rozma nbtá. Vytvoriť d:ramtrurgiu led· 
n'Oho koncertu tlak, aby •tiet{) črty ·boli 
zvý,raznené ·a •Plne -dokumentované je 

čom sa neuza.vtara ,pred na jrz;a,ujfDIIaovej· 
šfml v~dOibytJ<I!Iml svetového h\ldobn@lo 
rozvoj-a že n9ZIIIbddla na svoJe spoločen
ské pos:ltmle, K>torého zá'kladom Je k{)· 
muruk.a.tlvnosť a n81Pakon. :že Jedným z 
~el tnšpi.NIIčnt,ah zdrojov le !VYSOká ll.ro
veň českéh.o ln-terp.retač.ného umeni·a. 

K .ty.ptc:Glým "lroncwllným kusom" pat
rl skladba n6r.odnéh·o tUmelca Jaaa Seld· 
la lntel'ID8a• ...- vlrt.aoll i!. 3 pre bo
bol a klam. Nenárokuje sl obsahovťl 
Mbk·u, ani nehla.dá nové vyj·aarovad.e 

Medzi 6častnlkmJ koncertu zo s6časoej l!eakej komAJrnej tvorby boli aj predseda 
ZSS n6rodnf umelec O. Farenc:zy a n6rod1Jlf umelec A. Oi!BD61. Snfmky: J. Luky 

ls te mimoriadne ootžké. Tohto ll'O~u sa to 
vydaai lo lepšl'e alko •VIlBli11, po 1 ta•k n'a 
koncerte ll. f,ebr,uár.a mi ve lmi oot.ba
J.a .aspoň jediná uká.tk<a lZ llva.r·bv n aj· 
mladšej generácie. 

Koncert pot'V'rd11, že súča9Ilá česká 
hudba le dOSil'o}n.ým tPOk.Ni'ČOV.atalom 
s lá:vnych tradlcJf •reprezen~t~cwant.ch pre
dov~etkým §t'Vol'ICQU Smetana - Dvol'ák 
- Janáček - Mar tlmú, že jej poly§tt
lovos t nestiera ná.rodný ch!bi'a,kter, pri 

prastrtedlky, čt maxlmá·lme, ČIIIStO a'bsul'd· 
né vyu!Lt'le n~bro}a. Jej c ielom je brl· 
lanllná Niľ'llu6znosť a dokonalosť l:nte.r
pr.etácle ak{) a.j :VYIV0181nie obdi'Wlej nt· 
dost4 u .pCloS!L.uc.háiča. Toto .p~ame dielo 
v pl!nel m1ere SPiňa. 

tPo.dobné aleJe sleduje a j SoDéta Urica 
pre aopdn, vibrafón a slti!lky z:asl\1!1· 
lého .umelca Jozefa Bob6i!a. Dielo tVcflal· 
né, v~e ·komunikaotflvne. v sopráno
vom parte siahajúce oa! k ,.vet'dlovs kel" 

melodl•ke, v sláčl!kloch evidentne l!erpajll.· 
ce z janáič'kovských ·tJradlcil. Hudba ply
nie Iabko, dabre sa ,J>OČll.V.!I, iDI9ČIIldo, !e 
sa č~t.o objavuje oa l!eských lk:onc81'1t· 
ntcJt p6.dlách, 1Ja.tlal v auten.tickej Ln· 
terpretáct.l autorovej 'IIUIIl!eJKy zasloll!l· 
IeJ umeLkyne Marty BobUowel, tlotarej 
bolo dialo ~eniQIV'ané, no 90111 ipl'BSIVed.l!e
ná, že 4)0 ltljto e!.akttfvoel Slkllllldibe sllllh· 
nu aj dališle sopran.J.stky. 

lntarpretatne vdač.né ~ náročné bo
U dive dleloa ttdhto koncwtu: MonoUty 
Pl'8 klaYiÍ' náorodtíéh{) umelca .Jiffho 
Paaen e SoD6ta pra basie a ld&Yfr zas· 
ltl!ilébo umelca Viktora Kalabi-. 
·~uet: oparorl .k t9UD českýJm sk.lad.a.te

Jom, ktorýc h ná.rodnosť je avtd8Ilitln.6 ako 
po.d.Sttaota Ich tvol1Lvého ·mvslen.te bez 
ohla.d.u na absahavo-my§UeDik:ovt nálboj. 
čl tnŠ'pja'amt IZ<Lr.oJ . DOkarzOilll ttoh.D ·le 1 
razstllh'l.f klt!Wfrny c'Y!k~us M.onolltv, skla· 
daj'tlci sa zo šiestich sBilll.ostamých cel
kov ( ~4&\'am sa. !e by &1!1 mohli h('3ť 
aj JednotUovo l .a opred9a wortaclcb l.oglc· 
ky na $.eba nadvllzutQcu, dre·mattcky vy· 
p!ltú skladibu. Kontrast k ·~šeným a 
v.zru§u~ll.cim častiam tvarf mOOJ.t>Mfvm 
hud·ba -pl.ná chila'Pskej lyrl!ty - neozý;va 
sa v§ak miestami l ~ sklamande? 
Výsladlllým dopnom ~e ale sHe člkJveka, 
prakon4~ajtlceho všeUky prekáfJI:y. Sklad· 
ba Je kletvfme dabre ·Posa.dená a zasld· 
ll srl, 61by sa '9t.a.ila r®enlioärovým čfsloÍn 
česktch e tSlovensktch k.Latv1ristov. 

ViktQ.r ·K'IIllabls je skladaotal-mysllter. 
ktorého obSlllihoV'O zäv!I'Žná ·hudba kladie 
na ,P'QSluchát:a n emalé n á.r.o.ky. Nle je no
vátorom a zd4 sa, te tieto ambfcle ani 
nem4. Chce hudbou vypovedať o sebe a 
svete ok olto neho .a o SVtojom w.t.ahu k ne
mu. FQ1.11la a •k()mpozlčná ,práca w per· 
felotné, me.Wdi'kla -volne j časti medltatfv· 
na a !fURCS't1Wloa. Skol:adba mA čo pove 
dfJ t 

N.a lroncel'te ma zaujali diala najm:lad· 
šfch .z uv4d.Zaný.c;b sktada<taiOtV - Ar· 
noita P~be Z'O strednej generácie a 

spomienky na ma tku, s ktorou sa spája· 
jú najdôležitejšie a na jkra jšie zážitky z 
detstva , je to akoby kon frontácia so se· 
bou samým. je nesporné, že dielo postu· 
cháča v prvej fáze prekvapi , možno a j 
zaskoč!. O to viac treba oceniť kompo
zičné majstrovstvo autora, ktorý doká
zal sk lbiť taký heterogénny materiál do 
zmysluplného a emocionálne pôsobivé
ho celku. C!enovla súboru Harrnonia an· 
tlqua prenikli do podstaty diela a vyso
ké nároky, ktoré partitúra kladie, zvlád· 
11 na výbornú. 

V skladbe Musica rustica per flauto 
solo sa autor Ivan Hruilovskf (na rozd iel 
od vyššie recenzova nej kantáty Tá lás
ka) akoby uvolnll. Zachováva štruktu
rálne zákonitosti jemu vlastné (práca 
s jedným modelom, vyvažovanie formy l. 
samotný zvolený melodický nápad mu 
však poskytol š irokú možnosť transfor
mácii l rozvljanla hudobného procesu, 
čo v plnej miere využil. So zretefom na 
interpretačné kvali ty Miloila Jurkoviča, 
ktorému s kladbu venoval, mohol si skla
datef dovoliť akékofvek náročné figurá
cie a teda sa mohol bez obmedzenia 
podrladU samotnej hudbe tak, ako sa 'mu 
núka la do pera. Miloš Jurkovič skladbu 
s neobyčajným majstrovstvom a citom 
dotvoril. 

Z posledných diel )6llusa Kowalského 
sme sl vypočuli Improvizáciu III/a-b pre 
violu s6lo. U tohoto skladatefa hral mo
men t Improvizácie vždy dôležitú úlohu 
- je to typ spontánneho hudobnlka, pi· 
ného nápadov a sch opného rozvlja ť ná
pad do rozmanitých podôb. Zvolený typ 
skladby v spojenf s nástrojom, ktoréh o 
technické l výrazové možnosti autor dO
kladne pozná, mu umožnil naplsa ť dielo 
svieže a pôsobivé, ktoré v kontexte au
torovej tvorby môžeme zaradiť medzi 
najvydarenejšie. Osobnostný vklad sme 
cltlll l z podania Milana Teleckého, kto
r ý vznik die la vyprovokoval a zanietene 
ho aj Interpretoval. 

Vladimfra Godára poznáme ako skla· 
datefa pasujúceho sa s minulosťou. Kon
frontuje súčasnosť s minulosťou, hfadá 
styčné body a možné formy priameho 
tvorivého kontaktu. Jeho diela prevažne 
vychádzaj\Í z postoja: "toto bolo predo 
mnou a ja k t omu chcem niečo pove
dať". Talizman, nokturno pre husle, vio
lončelo a klavlr patri k inému typu diel 
- autor nekonfr ontuje seba s minulos
ťou, ale hfadá minulosť v sebe. Hfadá a 
nachádza tie skutočnosti, ktoré v ňom 
zanecha li s topu. Vo svojej myšlienkovej 
pods tate, v Inšpirácii a čias točne aj v 
realizácii je Talizman prlbuzný Hatrlko
vej skladbe, l ked Godárt>v pohfad je 
Iný, Inde smeru júci a zvolený hudobný 
materiál spracúva Iným spôsobom. Mimo
riadna komunlkatlvnosť tohto diela, mt
moriadl\a aj v kontexte Godárovej tvor
by, romantlzujúca melodická Jlnia s pou
žltfm citátov, priezračnosť tvarov l har
monická čistota nie je v tomto prlpade 
ll.myslom, a le dôsledkom. Dielo odznelo 
vo velmi dobrej Interpretácii Peträ ·Ha
mara, J6na Slávika a Gabriely Hamaro· 
vej. EVA CUNDERLIKOVA 

Ladielava Knblka, kborý je na l'OZbir.anl 
mla'<ieJ a strednej generácie. , 

Ku·bfi( sa prez8llltoV-l\l jedn.Oč.asťov9m 
Slti!iiUI'ffm kvartetom. ,Jeh o hudba, VV· 
užlv&jtlc.a uvUene :O{)Vé kom.pozičné 
prostriedky, je struooá, až stJr()há, ~on
bMS'tlná a zaujfmav4. Dôkazom Jel m~
l·lanlwv~ h odnoty je skutočno,sť, !e v 
pos1uch.áčavl re.zonuje. ,pOsabf emocio
nál.ne a vytvára tprlestm ,pre asociáci e, 
ntlitl človeka IPľ&mý.šfat A t'o je do.st 
pre splnenie QP!SOlstva. 

Oča.rujúca Je <tro!časťová s klad!'ba Ar
nQi:ta Pa.rsch a "Vôňa dreva" s pod!tLtu· 
lom " tri nálady pre klarinet a cimbal". 
Kom!blnác.La otých1D dvoch v !udaNej hud· 
be· be!ne p,Gužfva.ný<:h nást:rojov vytvá· 
ra v Par.schovom diele noopa~ov.atelné 
7N·Ukové kombdnátcle, ·ktoré 'P.OISluohäča 
fascLn.uj't\. Nezvy<klé a 'ľallno.v.ané využi· 
V'&nie p.r.vkov moravskéh·o hudo!bného 
fol:kl6ru -vytvái"a atm'osféru t!'O?lWAvkové· 
h.o sveta s .t~lm ?Mpodslta!ty .by.tta. 
Tálto nová práca 6 !olk.J6:rnym ma·ter1á· 
lom sa s;t~Wa ch81ľalcteri&t'lckou pre tlzv. 
bl'nensk1l škollu oa zdá sa mt, rle Ide o 
tvor1vé l'azvlj-a.nie laná&ovho odkazu. 

T.er.az by pMV{)m mal naslediovať od
stavec s .na.diptsom "Olwá·la :t.nter,pretá
cte". Všetá Lnter:prett bo.11 vynikajúc i a 
dokátlJa.ll, !e sa so stlčasnou ~askou hud· 
bou stat.ožňujd, odldane a s pln9m po
ohapenooju mt811Watuj1l a .p·Jný!m fPIJ'átvom 
sll. aj jedný,qt z jeJ ltlJŠpir'ačných zd.r:o
Jov. Za ~§etlkýc.h spomeniem kiJJa(VIirlstk.u 
Bolann Steinerovti, ktorá náoro:čné Paue· 
rov{) dlaha na§tu.dOV'alia spamä,bl a svo
j~m Lnt·e!lllretačným prls htpom ho pri'am 
datváor8!l•a . 

.za.radan.te kxmcentu česke! .w.a.nby d.o 
lll8ošej prehlia'dky je č.ln nielen ohovállv· 
hoónt. a le IPredov·še~ký!m u~točný. Jed
n•&~< pre vzá·jamné spoznávanie, ject.na:k 
pra_konf·oontálalu preja·vov hudlby 111AOO!da 
s n'lelwllkostOtl'OČ.Il'Ou tradlclou s :hudbou 
národa bud.Ujll.caho tS1 svoju madlciu nie
kolka desa·~!. ANNA KOVAitOVA 



Hovoríme s národno& umelkyňou Máriou Kišoňovou-Hubovou 

DS OM ROZMER z OT 
Niektor( výnimočn! umelci sa stanú legendou Bite xa svojho liivota. To xnamen:á, le skôr, nel sa uzavrie 

ich !Ivotná cesta, nadobudne ich dielo punc jedinečnosti a dokonalosti, ktorú netreba nikomu osobitae zdôvod
ňovať. Vďaka tomu sa ich dielo rmôle stať mierou hod no ten ia iných estetických javov. 

Ako vlak oxnačiť dielo umelca, ktoré sa stane legendou zakrátko po svojom vzniku? Do akej kateg6rie 
patria umelecké javy a osobnosti, ktoré akoby nikoho nikdy nemuseli presviedčať o stlojom umeni, ktorfm 
stači tvoriť a opäť tvoriť - ·teda rozdávať to, čo pri jali od osudu a li v ota a pretvorili podla princlpoy 
~7 . 

Medzi ta·kýchto umelcov patri aj národná umelkyňa Mária Klioňová-Hubová. Od začiatku svojej umeleckej 
ceaty dokázala tvoriť s tým xáuačným citom pre mie ru, vďaka ktorému ,pri kaldej plesni alebo opemej pos· 
tave mali poslucháči ,pocit, le kaldý detail j e dotvorenf jednak sám osebe, jednak z hladiska celku. Vďaka to
IIHlto prlstupu a dozaista aj vďaka lťastnej zhode okol nost1 v podobe niekolkfch ideálnych ~~leckfch pri· 
lelitostl srodlla sa zakrátko legenda, ,ktorá dostala a j svoje pomenovanie. Prezfvka .,PaDI Mimi bola nielen 
oceneni:O neopakovatefného spôsobu, akf.m stvárnila postavu Mimi v Pucciniho Bohl!me, ale aj určil!fm 
ústrojom, ktorfm si Judia "prisvojovali' jej umenie, stotolňovali IS8 so súborom opery SND, hláslli sa . ku 
kultúrne vyspelejlej časti obyvatefstva Bratislavy, alebo ltylizovali sa na snobov, ktorl sú vo vletkom - a te-
da aj ,., opere SND - ,.doma" . . • . 

Umenie národnej umelkyne Márie Kiloňovej-Hubovej bolo teda nielen kultúrnym, ale aj osob•tnfm aociálno· 
psychologickým fenoménom. Proro v nalnm rozhovore, ktorf sme pripravili pri •prllelltosti jej vfnanmfiho 
llvoflll!ho jubHea, sme sa zamerali .na skúmanie zdrojov, ktorl! spolupllsobill pri formovani jej umenia, ako aj 
okolnosti, k·toré ov-plyvnili spolOčenský .ohlas jej wne nia. 

VU debut na scéne opery SND v aez6ne 1937-38 
predznamenal na •niekoJko sez6.n vaie pôsobenie "' súbo· 
re. Ospecbom v Dusllrovej operete Ked rozkvitne máj ste 
si vymedzili postavenie intenpretky lmnohfch operet
afch postáv. Ked vás obsadili do opemých postáv, tiel 
IB pačltalo predovletkým s lyrickou .výrazovou polohou 
•Oho hlasu. Uspokojovalo vás toto zaradenie? 

- Spočlratku som spievlal•a v!l:čšlnou /Úsmevné pootaJvv. 
Dlrlgeiiit M. Zun•a •vrav ieva•!: ,Ked pride na ja':)Sko lyrlc· 
k9 soprám, musi sa celá scéna toplt v sveit'lel - A ~!!Jk 
som musela IPO nlekoi.k.o sezón p~nlf úlohu žiariaceho 
soprá-nu ... Každ9 .očakáNIIl, ~e k jasnému hlasu pri· 
pojlm aj ú.smevn9 .po!hftll.d a f•ahikú ohOdzu . . . Bolta t o 
-trochu jednos~rooná p(}!•ohla. Po č!lise sa ml ž.iadoa.lo za· 
·podievať sa s .pootavami, k.toré by na mňa kládli po 
hereckej a vý.ra.zovej S'tránlke vyššie ná!'oky a vyžaoo
\'a.l1 by rOznar.odejšl ·preý!llv. Začala som LnkJi'nov<at k 
mladodTftlmatiok9m úlohám, .ako !boli M8trg.a•réta v Gou
ll'Odovam Faustovi, Dona Elvlr a IV Moz,ar.t.ovom jua.nov.l 
a dal§te. 

Súvisel tento prechod k psychologicky .prehlbenfm 
postavám s vývojom v.áiho hlasu, alebo skôr s lulfllkfm 
clozrievanlm 7 

- Umelecké dozriev.amie tkiráôa r uka v rUJke s J,ud
skS"m dozrievanlm . .. Z dJiev.oaaa sa .st!l'ne žena, zo ženy 
matka , z diefafa, zakO!Ilveného v ~r-odinnom lk\l·uhu, sa 
sta.ne člen spoločnosrti, k boréh·O IŽ~VIotné Slk!úsen•OISU sa 
neustál e preh!l•bui'ú... Doopel9 človek má lnú olJitLku. 
kt>orou hodnoti život a ži'VQ!Jné IP.OV.Lnnoottl . . . Prav.da, 
podmienlwu pre prechod z jednéhio h.!BISOvéhQ od!boru 
do druhého je oaj ltlechnilaká vy.spalosf hl•asu . . . Tento 
prech-od sa .neuskutoool zo dňa .na deň, ani zo sezóny 
rua sezónu. Netwz; sa ml $taolo, že som jeden v.ačer 5\Pie· 
>Vala l yric.kú úLohu a druh9 večer oram81tiokiú. TQ je 
situácia, ktorá si vy~adiuje scho])lllosf správne nará.baf 
s h<l81Som, využ!Vlaf rôzne •typy rezonan cie, k,toré umož· 
ňujťl obm.lei'laf fa.rbu, siJu a ahll'ra.klter hlasu v zá:v1slos.t1 
od ch-a'1181klteru jec.linort>lilvtoh 1postá'v a rtah dramat-lcJ<éhQ 
v9vota ... 

Patrili ste medzi profllOIVé interpretky piesňovej a 
oratoriálnej literatúry. Zatial len menila časť opernfch 
interpl"etOIV sa venuje rovnako ~otenzlvne opemému aj 
koncertnému spevu. Maj6 tieto lánre tofko lpecifickfch 
čŕt le ich nemotno súčasne pestovať, alebo ide o je· 
de~ z prikladov .pre neustále sa prehlbujúcu defbu 
práce aj v rämci jedno.flivfch umeleckfch odbOrOIV7 

- Ak Ide o moju k-once11tll!Ú -čiinmosf, mustm tu na 
.prvom m1·aste SIP()lTlenúf moju dlh.o1.1oan.ú uč1Jteiikiu a k-on
zultootk u - p rofesonk•u Kor lnsku. Po cei9 život ma 
'V'iedile, ba -spočla.Uku dok!onoa nútblla k t·omu, a.by_ som 
sa venovélll'a a j lnrteJ:Ip.ratá·cii !piesňovej a ora:t·ortá.lnej 
worby. MYISII.m, že v tom bal k.foúč môrho 11sipešného 
hl'asovéh·o JV9voja. Vel mi rada sam ikoncer.tovala, POži· 
• tok, ktorý som maJ•a z 'k on certu, rdo .značn~j ~i~y vy· 
pl9Jval z .m~jej povahy. Som vel mi ,.2lhov.or-č tvá , 1. ~· ra
da spootámne ruadv!i'Ziu jwn ikoll'Nllk ty s fudmd. SIPH!.vaf 
pieseň - .~o 2Jil!li!Tl·ená, pod·fa .mi'la, predov~etik9m nad· 
vtaa:a f kon~akt s .poslucthá!čom. 2'laltri•af čo ODEmn9 d"Lvák, 
ktorý ootáNa IVdak•a ak e}sl ,.čiermet .stoene", oddel ujú· 
cej )avi.Sk-o od hfad:isk'a, v O.lllonymilte, v rkoncertme•i 
sieni m u SIJ)eválk vid! do tváre. ,pozerá sa mu do očú ... 
Väčšina opern9ch speválkov s a boj! IJ)l..aklročH bardé.ru. 
kt·orá !·oh oddefuj e od dLválk·a. N!llpr.otil ~oon:u pre .mňa 
bok> ohromným zátitllrom ,pozoJ:IOWif , aiko sa n állady, kto
ré .som .v•ktlJad•aJ•a dro •piesne, pralioojú do nál!ad rudi. 
tk!tarl tSed i'B v hJad"i.sku . . . PtNWda, je tu ešte rnd daJ· 
š!ch osOJb<!JtOIStl, ktorými sa •Uši opern9 a koncentlllý spev . 
Predovš811!k9rrn - •Qpamá postava oSa meUStále vyvlja, po
h ybuje sa rua ršLrokej d.!1am8i!Ldkej p~oohe. Nlfi/Pil"Oitd tomu 
lkažidá pleseň •pr edstlavuje isbú .milnl.dirá:mu, •uza.V11."6'tý ce
·Lok v k tor.om sa musi ·J.10'llV,~IIIúť a a:.aoblit urč~tá d·ra
matlcká klenba. Tieto osobi•t é náiraky nelákajú každé· 
ho .. . Zaspievať <k:t O'!'úkofvak ·piasei'l domáceho alebo 
0filhooničného sk-l•ad.at-er.a .tak, aby abecens!JvoQ pocho.pU.o, 
10 >Č{) v tej~kltlorej ,plesni ide •a prečo sa o t om s:pleva -
to všetko 51 >Vy~aduje n ielen spevádku ,prt·pr!I'Vu, ale &i 
scho.pnosf rw.kryf v9znamové Vll1Sbvy diela, čo závisl aj 
ad celkového rozvoja osobnosti . .. 

VU koncertnf aj opernf r epertoär bol neobyčajne 
lirokt. Napriek tomu ste mali, zrejme, akl!si ,.t ajnl! 
lásky", t. j. diela, ktoré ste spievali aspoň trochu rad· 
iej, ako iné ... 

- To, čo som spievala, som spievala velmi rada ... 
VIŽdY oom st ved,ellél nájs f. n&jmä •domta 1pni ·klav lr l, v tom 
lnttmnarn pon•ore do dlel•a, úprim1'n9 vztaih ku klaMému 
sklllldrutef•orvi a killmlému dd.elu ... Nevedela by som 
uprednostlnij f ·ani •jednéh'O lZ n1oh . . . 

Ani Schneldra-Tr.navského, ll!torého Rulil~ky vo va
iom podan1 zludoveli 7 

- To, IŽe som sa 9t'alla 17máima ll'k•o l!DtenpreUkta Schineid· 
rov9oh piesni, ·VYIP19va m!alen lZ 1mô;h!o v.zt!ahu k jeho 
<lielru, a~e :pre'd.ov~et.k9m z ch:a:~81kltel1U jehio piesn!. Jaho 
pl'ejav ·je mel'Odk:lk9. prináša nái~81du, lk!tará je Člloveku 
vždy !Jol!Zlk:a - aitmosféru 'VIIllútomaj ,pohody, ha~rm6nie 
S'o sebou S81Ill9m l s okollitý.m svetom . •. Bola w doba, 
v ktorej sa pUJD! i:~u.m Z!IJuUmauo o k.oncentnú pieseň 
a pre ~prvé korvtakty posludháiča .s pietsňou boli Schneld· 
rave piesne 1a'ZI<La to .naJpr119tupne}šie, čo nieslo so sebou 
Istú v7me§enll1 pr.ostotu, ist9 Vlkrus . . . Schnaidrove ,ples
ne >98 zwášf h·odlra pre lyu:1ick 9 1h~oo a ma.la rom to štas
t-Ie. že som malta prálve ·t'a:kýllo h1a'S. - Z calej hudob-

Snlmka: Z. Mlnáčcwá 

n ej literatúry, s 4i!Jol"ou s oon sa ,9tJretlla, Iby som ne
vedela up!lednostmilt •ani j ed1ného .tJv.orcu, ani j.edlillé die
lo. Ak som niečo spiev.al!a, "verulla" .som tomu bez 7NYš· 
ku . .. 

A j keď za viet•kfm. čo ste dosia•hli, .p011orovater tull 
mnolstvo tvrdej präce, pr~Jdsa len sa 'nemolno ubrániť 
dojmu, le vo va!om umeleck!om osude hralo mimoriad
nu úlohu prirodzené nadania a akási lehnajúca ruk4 
úspechu • . Jo · mô)'c"dujem apráVIIly7' · · 

-\.P.rlrodzené nadania je nevyhnutnou podmienkou 
k·ažde,J umeleckej člnn09't1. Ked málme ,pred sebou ~1-
najúoeh-o, aleb.o aj zrelého umeLca, muslme p.r;t hodno· 
t eni jeho v9·konu odllšif no, čo je IProdUikltOIIJl jeho tallen
tu a čo produ.ktt'am jaho remese~nej ~r~ručnostl - či ne
zručnost-i. Leb.o ta!m, kde .tde o lteohn1Cik9 nedOSitatok, 
mOže pedagóg aleb.o k.ri tlk zaohnmlf •umelcov záikledný 
llvonivý ,potenc·iáll. No tam, kde lll·et Pľliil"Odzeného na· 
dam·la, je úsi.lle .pedagóga 1 tkir.Iltkk·a, oa samorz.rajme, aj 
samotného ume1oa márne. Dne§né budobJno,d·ramaJtilcké 
umenJ.e je také náročné a •Pub111klum také vyspelé, že 
akési ,.bezobSfi~Žlné" spi ewlnLe, nezáiväzné ·klz81Iloie po po· 
vrohu úlohy, vzta.hov, obsahu dnes už lllLk-ah{) an! ne
zau jme, aru neuspolroll. 

Pripisujete vlotky vale úspechy váimÚ nadaniu7 
- Ked .človek · v~ac p.remý§fa o umeni, a jeldiiiiečnoott 

Milentu a '])Od., uvedom! si, .že rozh.odiuj úcfim člnitefom 
môže byt JJopr:i Vlroden9ch predl)Oikla<d'ooh a 1 ak9S1 ·pr!· 
V<al hudby v detstve, lťt·or9 pren~klne du.§ou mladého 
čl oveka 1!1 ,p07Jlloamená ju rra cel9 ~Í'VIot ••. To lbol a-j mOj 
pr~p!!Jd... Prostredie môj·ho rodl!čo·vského domu bolo 
tak ,.prer.a.stené" hudbou, že s a ml zdalo byt soonoz.rej
mé l"!l7lh.ochruúf sa pre §túdlum hudby, .DOZihodnúf sa pre 
cestu speváčky, •vy.stupoVI8f na jaovtsku rulebo Oli pódiu. 
Zdali() Sla mi byt nesmieme Pl1Lr-odizené, že •to klrásne, čo 
v!dim a čo ,pooujem, sa usilujem pr8V't1el.lf do svojho 
spev,u a predill'lasf na jwtsklu ... 

Ale predsa: málokto sa stane tak rtchlo lo~eendou, 
ako vy a va.ie opemé postavy! 

- Je praJV.da, že ked sa poobzerám po iný·dh umel ec· 
k9clh osudoch , muos!.m ten svoj 07Jil'ačlt 7J8 jeden z t9cll 
šť.astmejšlrah . . . Ale meprllpl'sujte to všetlko len šfasltnej 
ná-ho.del Veď čo :zmamená š81Il.ca, •ktorú 19lovaku pon.úk
·ne CJSud, a'k i·u nedokáže n !llplnif, stvá11'11lll(? 

Ked listujeme vo vaiich blogra.flckfch po&n4m.luwh, 
okrom toho, le ste sa stali llvomou partnerkou Dárod· 
ného dnlelca Mlkulála Hubu a matkou jeho troch deti 
a okrem jednoročného ittídla vo Viedni a jednorol!· 
ného pôsobenia Y Opere 5. kvitra v Prahe, stí vlet.ky 
zävalné predely váiho livota spojené •s opemfml laace
náciaml v SND - . . Je uláitne, le takt bobatf llvot, 
ako je vál, molno tak rtchlo vyrozprávať, a na~ 
le takfto priamočiary oeud môle byt takou bohatou 
ttúnou .-. 

- Mysllm, že tQ v}'llllý.va z pralmanll!l života a ume
n ia .. . Z1v.ot n lre joe ór81maii11Clk9 osudov9mi zMratrmá, z k.to
T9ch sl n1akJtlo trebáns nezobenie žtadne pou~en.le, al e 
predov§et,kým ·Vd8Jka našej sohiOJlllosti zad!.tf to, čo v:ldl· 
me, čo počujeme a, sa1JI.OI2lre)me, čo >98 odeihráiVia v na· 
šom .VIJ1·útrl. Nes.tačl len p!l7lilá:v.at. 'Ľo, čo IS!lle len po· 
7m8li, je ako napreč~ta.ná kn~a v n illšej domácej kniž· 
.nlcl. Q,bs8Jh j ecln'O'tlld•v9oh uda•l•ostl ~~PCJZIIIáime až v.tady, 
k ed ho pre'ž.l~eme, lkeď hiO cbtavo preh!adinotlme a tým 
z!s.k a.ma energiu, rkJtafrá 111áis dokáiže nasmerovať za spráN· 
mym ciel om. Cilt - to je •k.om~ rv nás, ktor9 nám VŠI8k 
dá.va nielen =er.ov.aml e, tale 81j slllu .k prel<cm·anLu fa!
k ostl, ·odh o'd!Bináe ik p.rená:š!lrltu hôr, čl schQP!l<)Sf mi-
1-ov.at svo}ho druhl!l, deti, v l/a.st .. . - Umenäe nám ,urnOIŽ· 
1'\.uje Hstlov·af v knihe žiiVota. No c ieJ,oon tohtoQ ,;liStova
nia" nie je séllmO\t'né umenie, al•e predov&etikým ži!Vot. 
Umenie mu slft~i t9m. že r.o71vl ja alitovlú zložku nM.ho 
pozoll!anha. Oit je rozm er žLvatJa, lct:orý.m sa ž11Vo.t poltUd· 
šfuje a kit00'9m sa stárva hodným {Sl.Qvek.a ... 

JURAJ POHRONEC 

DLUIORBCBNZIB 
POHRONIE, LIPTOV 
Pa1W1'6·ma ludovej pieslio·vej a hud·obnej kultúry 
© OPUS Stereo 91171121-24, 91171211-14. 

Bohat9Im obsBihom na.piiiiené gr.a.meikompl•atY nBihráJV~ 
Ju:dov9cb IPdesnl a tanc.Otv z Poh<ronJ.a a Liptova prJ.šll~ na 
~·rh ako dáNno oča•kávan9 dar a 19m čiastočne s.pláca
ná d·l~oba hudabnéh,o 1Vydi81Vatelstva OPUS Jli!I~ej kul· 
·tCumej verej!llasti. Oklo~o Uslc úrčlnikujúcich vy.proouJ<ova· 
lo vyše šesf h odin na•hrávok zrozoumLteltnej .a .na·jš1·!1Šim4 
VJ:ISWami obyvatel'IStva obloúbanej umeleckej plľOdukcle, 
ale aj v ·oo·bomých k·ruhoch a medizl na·šou ln~ellgen
clo:u vySOko oceňovanílm okt\li~tútmym člnom. 'l'red'ičné 
h10dnoty IĎtlry•té v n ašej fudovet h<udc;;bnej ku,lltJúr,e sa 
spáfŕlf}ú s vôňou nám t8ik v.zácnet domoviny, r.odného 
kúta našej vlasti!, s ll'odi!Imou mtiklrokllmou, de~tvom a 
celwn sociálnym prostredlm detar.mlnujúoim naše v.e
d-omie a hodootovú orten~táctu. 

K'!Wdá z nahrll!tých 1piesnl .má svoju sociálnu f•Wllk· 
clu, -čo sa poci~uje ako p.rapobrebn9 vLtamln udržiava· 
júci tento umeleck9 v9tvor pri živote 1po d·lihé stáro.čia. 
OaJšou dôl~itou stlránlkOU •kvallty lud-ovej !Piesne je 
jej emooLanálny náb.oj komun~ktattvnehro charakteru vy
!Jválrt&j·úcl 1850cia'llvne pred.sta>Vy a väzby. Jeho ľl'!Va•lrt1 
zroo:um11ef.no:st zavučuje väZ/ba so S10cláJnym prostre· 
dl•m svojlho -v.z.llll.ku. A v tam je práive stla tradlci-e Iu· 
dové.Jlo urmenla. 

Ľudové plesne ma)strovsky brlmiSiformujiÚ živ~·né emO
cle do umeleckej hudobnej reči. T.Gto tw. urmelecké 
modelovanie je .schopné zaahytáivat n·ajjemnej~1e odtien· 
ky pr~IIVIB.n9ctl ludsk9.dh emoclaná-Jmyclh s tav.ov. n á.lad 
a .pohnt'N'Cik, čim sa stáVI8.jú a-kousi klAnotnioou IV~etké· 
ho toho vzáaruelho, čo náš ded•Lll!sk9 č l.ovek <prežil vo 
svojom prostred!. Vše~ky ma.hraté ,pi81S'11e vyltvá!ľa}ú .,.ma· 
pu.. \llrLÚ'Iiorného cl•tového boha !$Va ná:Šiho rudu. jeho 
reč -t oh'to druhu je skutočne jedinečná a na.dovše'l'ko 
.prltrOOzená a úpnimrná . . P.red•kla'd81né astettoké hodnoty sťl 
overené časom a vymy.kiajú sa prechodným m6d1Ilym 
v.plyvom. To, č'O pr i ná-Šill•jiÚ n:a.h.rávky z Poh<l'onl~, a, Llp
tova, !Ilwnož.no porovnáNaf s niečlm ,.lepšl.m aleb.o 
"hOJrš!m", sk rált.ka s niečlm i ný/ITl. K pos<l•ucháčovi pri· 
ohá!cLzajú !Ilko •jedinečn9 v-ror so všat.kýml z.nlllkmi awten· 
.W~nooti a emiiiientJnooti ume•leckého .preja.vu >Vy'br81n9.oh 
regiónoQv .a JokaJ!t. Ak mož-rw hov.oJ:Ilť v Oiblast1 profe
Sioná•llllehQ umenia, n.a.pr. v žá'!llľ! váž.ne·t hUJdiby ·O .rOz· 
nyoh moonostLach tvlori>Vé'ho :pr!stupu k lntwpratácJ.! 
Bachov9oh drie!, v našom pr!Jpade na·hr81té lud·ové IP!as
ne z .Poh.nollia 'a Liptova ~prerdistlavujú jedilnečn9 V{J)CJľ zo 
strá111'ky tv(}ri.v.ej a lintel1J)retBJčnej, ·kide lk~dý .prlpadn9 
pOik'lls o znQVIuOOiwerne stráoa vopred ša-nce na la,ľšie 
ohOOJndtenJ.e. Z tloh:to rhJ8/dliSka l!)rlohádrz:ajú 0bid/V1a gra· 
moatllbumy alko sv.ed:BCit'Vá SI~II'VU hudobilléh'O foLklóru 
dv.bah IV9t'z;nanm9ch regd6nov Slovenska. Nie je to "tečú
oa r.Jeka ", ale nabr.ailý dlúšak čl·stej !Vody s ozdiM.vujrú· 
ciml a osvl~uj!Úcitmi účlinkami. Je lto !hudba, kt·ará ne
vznilkla na p81piert za plsa-clm /St.ollom, al e v sr.dcd a n a 
perách nál§ho rudu. 

r. RecelliZOVI8!llé 8'Nldll'Qpl001Ile ma)ú predovšetk9m doku
memároo hodootu. ·Mdmo v~81k poč!tat aj s doh vy
užit!lln rv abJiélJSl'J. .apU1kovan.ého f-o~k>!Oru. 

KlriUOké výhrady máime proti svoj.vofnámru použLva
nl u n.lek'I'Orých o:dbom9ch ,terun!nov v ú~odnýoh ,poznám
kach (~liiiiar, •tYIP, Vll'Stval . ako a.j pr.oti n!ek,torým myl
ným uzáver.om, al-ebo prHiš sub}ek.Uvnym hodtnoteni•am 
a miB9tami mer!Mmnernu tónu VYIÚ~ ~ujú.cemu do s.Low 
.,D67;oopovednosf" a .podohne. O ruaovej p181S'111 sa dl!a,pr. 
pl.še, ž.e jej "stá•lyrn pestoVIBn'm sa pom'llfly odhaluje jej 
pô.v{)dn9 war . . . ·· , pri-čom pMV!dou je, že jej pôvodný 
t•var sa v tomtoQ p rocese neustálle .zdokonafluje. 

O vybrooých f<UdOtvých ,pl.esň'aah sa ·konŠitaltuje, že sú 
reprezMta·ti'Wlyrn v9·bel'lom. Výoslediky V'Šillok U!.ka.zuj.ú, že 
sa·mot<n9 tenml!n -a jaho obsah sú chá-p81Ilé subjekt~vne. 
Prliprav.ovart.ella sa neulbráin:111 vJIIStlnámu ootetLokém.u .po
stoju a Vtk:UISOVému súdu . 

'Ľra.JlS/klrifpcia Ju<lov9c.h piasnt P!l'inálša niekofiko11 dô
vodov 7118 k ri:tloké •p.omlálmky. V snadle vlast č!JtateJa ná· 
zome IV .zánlllse v!d~me dvo}aok.ú Vlelikasf n atov9ch h·la· 
viOiek prl Vlia<ihlasnýOO zt\ulamooh (.P-ahlľollliel. K tomu 
prlistupuj'l1 malé noty mel-od1.okýoh .oodOb, rO~e ry.tm!c· 
.ké a mel-odické vartamy zaahyrtené ned al ebo pold .zá· 
znwnom, č!lln je čl·tllltef práive naopak dez00'118Illtovan9, 
.Jl81)mä ak 'dr.dlllllej~l záiP1s d.rllhého !hl:asu .je n>a v1a.ce
r9ch miestach ohvbn9. alebo subjek•ti'VIIIe p.reh·odnotený 
zapliso\lllllteJ,om. llíito snahu nenmno IIIIa•k otmr.ak.terl· 
zovaf alw podceň:ovanie •poslucháča a jehiO násiJ.né 
vedeme "7!a II'OOI.ók·u". !isté nedOslednost.i v.LdWie aj v 
predipLsova.nl oo:kltového zadel enia a posuve11k ( taktové 
zadelenie m vliacarýdh miastaOh, •posll\lky IL81Pr. Llp.tov 
č. 158 ). Chýiba.j1íce •tampiaké ozrračBilll!a neOSip!'IBIVBdlňJuje 
ani od•kaz .n1a •pOOú'V'anJe !Ila.hirá.v.ok, l ebo v takom prlpa· 
de by nemuseli nabrárvku na.hlrad.'zovat an! maty. Ne· 
l}ľl9hJraodné a zby.točne opa;kutúce sú aj ú.daje o úči'lllklu

toolch. 

Silnou sbrálllklou nBihrávok je ~pev~ný prejaN. V oboiach 
Po.hMnJa dominuje mu!sk9 Vliaoh.las •( P-Oihoralá, Sumt.lélc l . 
v L~ptwe sp av tien (V IIIŽec, Stn ba, VýCih•odná l , k tlor9 
sa aj v /texttlooh plesni prdii'OVIIláN·a ~rá!se 7N.Uk.u 00'&•8IIIU. 

Z pies~ovtoh ·tYrPOV >VY·niM)ú l~tov:Siké illráiviJllce. pltn1c· 
ke a remesem!dke plesne, •jáimike, pllS'tierske, droev.or.u
bačské a J.né piesne. z .ľah.ronlla sú. 7l8ChyltEmé rôZl!le 
interpretačné š\9'1-ové va;ory rv oblll!Stň sólO'Vej a sk·u
pinovej In§t-J.'umaritáLnej h-udby. .Sl'lrb§ie te .tá.to oblast 
zastlG,pená z 1JilptOVI8. K9.m nlakroré Mklóme územia 
na Sluvensku 718-chovali v tejt.o -dllli~Fstll svoju ·kontinuitu 
s an1-nulastou, v I.1,ptove - l'Odinam Jara,ji slá.vnah.o pri· 
má,§a JOtZef·a .?d.tu - pociťujeme lttwaol9 n edOIS'tla.t-ok doo
rýdl Judových lhudi9b. K diobr9!m k ol ek,'Uvom <t·ohlto d.r.u· 
hu rul Pohironl p111br1a BartOIŠova! z ·Ciarn-ah.o Bal·ogu, 
J.OOQ\té budlby }áilill Molenta zo Sumt<a-ca, O.n<llrej.a C()Jl· 
k.u z P-oh.olrelel a A'll'tOllla Pok.oša zo Sve11mov.a. Z Up· 
tOVISikýoo muzllk spomeňme ludOVIÚ .hudbu z Cer-novej 
( Fardtnanld Koma 1, V9oh.'Oidinel (jozef Zulbaj l a Bobrav· 
ca (Rudolif Zi'l~a-1. 

Gramopllalttne nlllh.ráJV.ok hudobného fol•klóru z P.ahro
nla a L~ptov.a sú začl81tlk.om dste premyslene! koncep· 
cJe sprl.s<tmmeni•a poogMmov z llo.hl<Uórny.c!h SilálvnOSit! 
•P<>d Polanou v Dei!Ve, preto s ~pdkojen1m očaká;vamo 
da~šle gra.moolbwny toh/IQ d·rubu. 

ALEXANDER MOll 



NÁŠ ZAHRANIČNÝ HOSf 

Španielský tenorista ALFREDO KRAUS 
Alfreda Kraus d narpl'iek sv.ai1m 58 r o

k om ,patrí stá•le medzi svetovú s pevácku 
elitu. Jeho osta<tn•ou k.reáJci.ou na scéne ml
lli·ns:ke j La Sca·ly bola v minuLwn roku pos
tava Ed,gar.c.la v Donizettiho oper·e LuCia z 
Lammermoo1111, ~ ktorej al/te rnoV'al túto ))OS· 

!Javu s našim llllirrodn ým umeLcom Pebrom 
D.vonský>m. 

Alfreda Kraus :pochádza z L!IJS Palimas a 
už takmer 29 !'Okov udiv uje hudOJlmú kr i
tiku a nlivštevnikov najvýz;namnei.šic.h o,per
n ých divadiel d·okonalou s pevlirokou techni
kou, entom pre mier].l vo výa·aze, vJ851t.nou 
l.n tel'pr.etačnou koncepciou, ktorá každej je
ho postJa ve vtlačí pečať elegancie a o.sob
n ost·ného p.rlstupu. Je oovaž.ooaný za hla
sový zá,zrak". lebo Iba má•J.o ten<>rlst~ te 
sch Qiplllých zostať vern~m 1 v .pokročilom 
veku opemým PQ&t.avárm, k,to~é ,bolt pil1e.r
mi Ich a·epel"t·oáru v začlatikoch s.peváokej 
kariéry. Okrem Ed,gaonda má stá le v reper
toári Vojvodsu z Verdiho Rigolellra, Nemo
rína, r ytiera des Grieux z MaiJlon a Wer
thel·a z ro,vnamenne j Massenetovej a:pery. 
Jeho interpt·etá.cla We11thera sa s ta la v o.pru·
n'om stEIJVe pojm om a pr:l počutl mena toh
t-o hrdilnu sa ·OJJei'ným nadšenc.om vy.bavl 
osobn:os ť jeho unLkártneho irutenpreta - Al
freda Kra usa. 

I po 29 rokoch pôsobenia na najvÝ%Dam
nej!lch operných scénach ste ešte s,pe.vá
kom v plne j kondícii s vynikajúcimi vf
sledka.mi, kým iní vaši kole~ovia vo vašom 
veku sú už ta kpovediac .. v penzii". Ako ste. 
doká:~:ali udrfať váš hlas počas tofkých rtt
kov v tak dokona le j for me? 

- .f!vs llm si , že rpodsl'élltou dlhe j spevác
kej 'existencie ie dobrá :Dnalosť techn ik y 
spevu o11 apllkácie rtejto techniky v r~erroá
ri vho dnom pre vLast·né hl·ru>ové schopnost i. 
Vždy som zdokonalov.al sov.oj u techmku a 
bol rvenný re,pertoálru. ktorý prr.IJVef.md ne
zaťažOIVal môj hlrusorvý or,gán. 

V opernom svete ste známy ako majster 
speváckej techniky. Naučili vás ju učitelia 
spevu, alebo je výsledkom vášho neus tále
ho štúdia? 

- l ste.že l učl'tella rSpevu. a le p~tam S'Om 
pokll\l{lčovra l sám v jef zdokorualovranl. sna
žil som sa vedieť o nej čo najiVrlac a chá
pať ju a.ko rvedu. V kolotoči ustav.iôného 
cestov.an ia a hosťoVIania na :naj,rôznejŠ!ch 
opcr.n~ch .scénach sa ôasto porobu<Lne na 
s pevácku technli.ku. neslobodno ju však .pod
cet1ovat a !Ireba ju neus>tále robnovovať. 

Ste umel ec s dlhoročnou speváckou pra
:tm u ,' Chodfte na pravidelnú hlasovú kontro
lu k niektorému zo známych učitefov spe
vu? 

- Nie. pracujem sám, pretože podla mňa 
je dôJeži·té nwu:čit sa sptev.af nie to, čo po
ču je učitel, ale moje rvlJastné pocity, rktOiľé 
mám ,pri pooutl rmôjho h lrasu mimo mô jh o 
tela, čiže tak ako ho pOIČ.uje .p.ubliLkurn a 
kotdr~ te iný ako hiBIS, .ktorý kaž<lý poč.ute 
vnútom e. Je no rvel mi ťažké, .treba praco
v.ať •S velkou dáVIkou fa:n.tá.zie, Dretažre hlas 
je nás.~ol. rkJtorého sa nemožrn'D dot.kin.út. 
Kto nemá túlto .c.lávlku Iantá!lie. je lepšie. 
ak na .štúdlium spevu za·bucLne. 

Vravl sa, le spevák s vynjkajtcou tecb· 
Di·kou spevu je schopnf podať dobrf spe· 
v6cky vtkon i keď nie je v najlepiej fy
zickej kondlcii. Ste vidy apokojnf s val._ 
speváckym vtkoJWm? 

- Zvyča}ne bý,va.m s pO'k,ojný, t~m vša:k 
nechcem p.ovedat , že nec~!Lm potrebu n eu
stále na sebe niečo zd.okonarovat. Po.čas 29 
rrokov mojej kariéry som n eodr ielool a ni jed
no openné pl!'edsuavenle, Iba ·raz s pevác.ky 
recitál. V .opere účinku j ú i In! lrolegovia
spevác.i, .zbo.r, or.chester. k~ ·Pl'11 r ecitáU 
je pozolľnosť pUibl1ka súSit.redená rua jediné
h o účin'k u.j úceho a ta-ktiež je pre s,pevá:lra 
namáha!Ve jšf, čl..že treba k nemu rprtstlupo
vať v perfekme j fy.zioke j a ,psy.c'hic.kej kon
dfc~!. 

Vie.me, le mAte vo svojom repertobi 
presne vymedzené operné posta•VY, 1ttoré pl
ne vyhovujú v6imu hlasovému naturelu. 
Nespievali ste nikdy opernú posta•u. ktorej 
hudobnA itruktCíra nebola najvbodnejiia pre 
vU blas? 

- Sp.ievrélll, 111 oto d·va razy. Po llľiVÝ r az 
v Káh11re v roku 1956 v čase mOj.h.o 51pe-. 
váckeho debwtu vo V~d!iho ()J>ere RilgoletJto. 
Imp:resárLo uza.vrel so mnou zmlurvu iba 
za IPOdmiooiky, te odsJ>Ievam i Cavwradoosi
ho v Toske. rPodir.obiJ som sa, lebo swn 
túžil s p16VIaf Vrojvodu. A po dlruhý l1B.Z z 
ilc ty .k môjmu prlllltelov:i - rli.adltelovi o pe
ry v Ll.sa:bon,e som v rt.om~o diva.dle spi·e
v.aJ R·u.c.lolfa 1V Pucoinlho Bohéme. To boli 
v~nlmky. .Zá'SB:dne sa prŕdt.ža.m liba ~raper
toáru. ktorý n ewasilu je mô j thlas a iste 
i oo je jeden z dôvodov mo jej dllhej ume
leckej živatruosti. 

Co by ste mohli povedať o vašlcb kole
ROch, ktDri prij1maj6 ponuky akébokobek 
druhu i ba preto, aby si urob\li meno, ala
bo z nlch mazilm6Jne finam!ne vyťali.li? 

- Nuž. >tu v !Lá.pa.dných k:ra.Unáoh sme 
vynašli takzvaný .,star systém ", ktorý vnú
cuje p,ubliku urč~tú predstavu o ~eváko
Vi bez ohlra<lu, čt s.pteva dlorbre alebo nie. 
P.od!ra mňa Prav ý u mel·ec musi ,byť predo
v.šatkým seriózny a poc.ttvý IV práci a má 
podávať !Vý!kony na najvy~ej umelec.kej 
ú,rovn:i , pretože n ašou úlohou je vychová
vať Plllb!Lkum a rv·iesf ho stáile k vyššlm 
umeleckým nár-Okom. 

V milánskej La Scale .te deltutovali v 
roku 19&0 a potom ste sa na titto scc!ínu 
niekofkokrát vrátili. Ostatnf ru ako Ed
ga rdo v Donizettiho opere Lucia z Lammer
moor.u. Na pr&niére, hneď ako ste vstCípili 
na scénu, ds pubUkum pcndravilo nadie
nf·m potleslwm. Aké ste mali pacity pri ta
komto návrate? 

- MUárn.ske publikum , ako aj pub111kum 
mnohýrO.h tnýoh d·lvadiel, je ve-lmi náročné. 
EX'Iist.ujú rv§ak i 1a.kizvwnl .,ZinaLc.i" s,pev,u. 
k torr 1 pri malom s,pevá:lrovam zark.olfaanl 
reag.Uijú čast-o pria.m nevychiovane. Vrátil 
sam sa .do Scaly po šty.rooh r!'OkroDh a to do 
útohy, v kturej bol mOj slávny koL~a vy
pískan ý. Ak·o spevá/k sa snažím podať vždy 
maxtmáolny vý:k101Jl , oo Vrša·k často IJlestlltl. 
Reakcie IJ)Ubli1k!a i •Pľi na jlepšej Silill'he mô
žu byť rOuie. Plľeto .som bul neorzaj šfas.t-

ný, lkeď md pubLikum pr\l~lo s n a<l§en!im. 
V ostatnej mll'-kej iDSCeÚcii Lucie - ll 

Lemmer.mooru ste sa v tlobe EdRU'da vy
etriedali trala tenoristl. rladeD ll ria bol aj 
Peter Dvonkt. Ako bod.u.oHte aojbo mlad-
liebo koleJ~•? · 

- Petrra Dvornkého sam mal prLla!itrosť 
poouf se>ie.v:ať pr~ niekolikýmt rokmi vo 
Viedernskei ~tátnej Q!>are .v Dond.z~l.h o Ná
poji lásky. 0§dbne si mVISHm, že DvOI!'ISiké
h.o hlas je momenltá-lne jeden z .nlllj kr.a.j~lc.h 
hlasov. Je lt·O h l!lls •klrásn eh'O zaf.a.r,benia, kva
llroný, VJZoostný. Iehio ·hi~s pqva~lem za . vy
rukajúci. 

V Ceskoshrvensku sa na J(Nmof6novom 
trbu objavila nabr6,vka Verdiho o.pery RiRO· 
letto, v ktorej vy s pievate Vojvodu. Co by 
ste povedali o tej.to postave z hladiska in
·terpret.a? 

- VoJ,v.od.u som spieval J)OČia.S mojej ~e
váokej kari~y hád11tm na.jooste jšie . Pravde
podobne SOID1 drfi.telom tr ekordu čo :do .poč
tu rokOIV spiev.an.ta tejto pOIS>tavy. Ved ju 
sp1evam od ~vojJch s pevácky·ch zarčta.trk.ov 
dodnes. TeruOil'iSiti rz.ared u j(l t ÚJto ,postarv,u d·O 
rapantoái'.u zvy!Čaj.ne v poči'atočnýoh r okoch 
svoje j ika.riéry. Casom Mas ·ot~ie a poto.m 
je už t~k<> spievať Vojv.odu. Po hudobn ej 
strámk-e je napf.sa.ná v pomerne v~ej po
lohe, vyža'<iu je znaliosť bal canrtla. ' h·lasuVIÚ 
dhybnosf, obsahuj.e álrle ,p!mé vv.SitatOIVač
nostl, ale i n~nej lyri•ky. Je to .pos.tava. 
k;torej treba dať ~r.atcter Liberrtl.na a po
vrrchného CYrD1·kia. Hádam l·ba v jednom mo
me.rute mOže Jtá-to postaVtll prejavtt cilt, a to 
rv á.rti Palľmi ved~ t-a lllig!'Lme. 

Ste pl'edDvietktm imerpretom talianekych 
a franctz.skych opier. Mali ste prfletitosť 
splevaf i diela ipanlelskych skladatelov? 

- Nde velmi, :prstio!e som zameral moju 
umelaok.ú činnast oo operu a v .našej hu d
be opeoo ruk.o žátner ,prakt1oky neexi.sltuje. 
V prtpade recbtállov rz.aradu,jrun do svojh o 
pr~·mru i piesne š.Dll'llielskycíh sk'Lad·atte
lo;v. Mvsllm si, že 1každý speváik má pro
pagovať 11uclibu ·vlastnej kra.jtny, 

ANNA PODOLSKA, Mdlláno 

hudobné umenie v NDR 
vy:darrený olwAlos'pev rlliB. ,,.nesmnte!né divad
Lo". Co sa tý,k a hudobne! ~loŽiky d.iela, sá.m 
sklatia.tel sa vysiov·U a:si v t om :1m1y.sle, že 
bwo tam VtLa:c Bizeta ak'D Nováka. Je f llik
tOIIII, že rlnSCenártiOni Z!IJSiah11 do hudo.bné.ho 
originálu a ob01haltl111 pOv.odný ruikoplls o 
niekoilk.o daliŠ!oh hudobných čfsiel z Car
men. I k ed nepoonám pôvodný hud.obný 
text, ·mVISII:m :;i, že rtakýto zásah nebol cite
lu .na ško.du, .ba prárve azda o to vriec dal 
vvz·niet ,pOvodrúí.m Novákovým šarn.sóno.m, 
k lllplatom čl l!'e'Vuá'lny.m inštJrouman.tá.lny.m 
pamtl.á.m. Bm n árrok-u rua Mb~u analýzu vy
zneLo v DráždrB.!lloDh toto nové sľovenské 

Be.flln, Dr lí~ďruny a LLpsko patria rk ,tý.m 
mestám NDR. ktoré ponú kajú té!Jkmer den
ne viacero rhudobných pod u !trt!, olbyča·jne 
beznádejne IVYIPtredarný.ch. T9 s;vedčf ndelern 
o kuhivOVlllm>'Sti ,obyvatelstv.a. ale rovM!<o 
a j ,o úr.o.vnl koncertný·Ch či d:lrvadelnýcb po
dujart!, kt.oré iľeallzujú .neraz súčasné špič 
ky svetového iln'leL'P!'81·111Čného umeni·a. Ob
stáť ,preto ,v te i·to medzlnálrod!nej rkonkuren
cli nie je skut-očne samO'Zľejmos·ťou. O to 
väčšie u.znalll'ie si z;as!Mi koncert rv b8111Ln
skei Komickej oper e. ·na ktorom sa tPied· 
stavLI j ll. 12. 84] Státny k:omornf orches
ter Zilina ~o svojtm šé(driu"Jgerntam ]anom 
Valtom a sóliJstkou Andreou S~kovou. 
Toto 1!Jeleso rpod vedenlm J. Va1I~u nepochyb
ne vyrrástJo ra dooralo , horalo sabarvedome, 
čisto, presne ·a muzikálne. A i rapel'itroárov.o 
borlo zau jimi!IIVým - predst·lliVI·lo Berlfnu Sin 
foniu D dur ]. V. H. Voi'ilka a Cikkerove 
Spomienky. Ak v p r~pade Vo!'fš-ka !§Jo o 
dielo už overené, Cikkerom sto.venskl Ln
ter.pret!i potJVrdil1, že S,poonien.ky sú jedn ým 
z mála vys lovene eX'partnýoh opusov slo
venSikej ~útasne j hudby, ktoré sil r.enrta1bHn é 
hned V'iaonársobne: 11'61Prezerutu t,ú svojho 
tvo rcu. slovenskú h udobil!ú kult úru, sd vdač · 
né ,pr~ inta11pretuv a a.kce;ptlova.né odbor
ným 1 laickS".m pooludháičam. Kým Ci·kke
l'Om a Voi'tško.m Sil musel d~rlgent a or
chetslter raz.lt ocestu smerom k presvedtčivej 
intenpretácil noviniek , Ailidrea Sestá.k.ová 
stá·l<a ešte •lll'Bd náii'Očnetšou Otlohou - za
ujať v .tak obdlli!'anom a mláršť v n emec
kýc.h krajLná·c.h tolk·o skloňova.nom M{)zar
tovom Husravom koncerte G dur, KV 211. 
Zahmll!).a bo nrrud rvš-atrky očaiká,vania - ~tý
l•ovo, Iah\ko, teoh1ruLoky b60ch YJlme l v ná 
ročných kôaderncláoh, rba neohýrblll jej llln1 
nad:h1ad nad rhud10tmou rečou. Podobne ako 
sólistka a j arc.hester zaujarl svojou k>ult l
vovan'osťou, čo sa napokon od·M~Lo nie
Jen v pot-lesku p,ubHka, 1111e aj v ohľooe k.rd 
tilk y. 

Za:č1atok decembra 'Sa n.iesul v Drážďa
noch v zn•rumen! festiV'alu •operety a rnu:zl-

ká lu, V J,'é.!ITICi kJtorého sa rrepri7JOVal1 M !j• 
ú.sp.e.§nej.šle rdomáce ilnscenácle, Jpredstav111. 
sa pražskí umelci a uskutočn1la sa i jediná 
,premtéoo - uvedenie slovenského mUJ:ikAlu 
Opera mafiozo od autoro.v Milana Nováka 
a liDa Straseera (na podujatí a.j osobne 
prítomných]. lnoscená-tor-t uch.opd,li a poch o
pili toto dielo ruko parródhl, dkorenenú kri
tikou a množs tvom gaguv, nra večné a do
dnes pLatné Jl)oonery v divadelnom zálkul1-
sl. Tá-to .obsahová fa.buLa našla v Státlnej 
operete v Drážďanoch vynt.loa}llclch pred
stavltel ov po st.rát[llke h ereokej 1 hy drobnej 
a aj IC·h zásluhou sa na jaVI!Stku odohrárvaa 

dielo ll~pešne a našlo svojich zá.9Mnoov I 
v radoch .po.predný:ah <ll'áifdl!lllskýoh krl· 
tolrkov. AGÄTA SCHINDLEROV! 

Snhnkia: Lelii a MaS'atlo. Arooh1v m1lé.n&kej la SC'al y 

Milánska La Scala otvorila opera• aea6nu 19114-8!1 IIIOYfm ultudonalm BizetD
vej opery Carmen. Zauj(mavoaťoa otrA.raciebo predstaT81lla bolo .to, le U.cen6tori 
siahli po p&vodnej 'Vttrzii opery • bovorenfllli dial6smi a le relis6r Piero Faggl.oni VJ· 
cb6clzal pri realizácii opery a p&vodttel poviedky Proapera Marim6e, kde doa 1086 
ro:r.priva avoj prlbeh. Na mi!iatku lalld6bo dejatra predstan dona rloúbo, 'Pl'IIIIUle
doven6bo vf~tkami nedomia a spomienkami - miloveni Cal'IDea, vo vlzenf, ktori 
sa ná,padi1fm tecbmckfm rielanim sd ny v okamibn premeni na •nD•" alicu, kri!
mu, čl hONJat6 krajinu. V tltuiAej dlobe sa auhel.a i!eruolská sperii!ka Shirley Veŕ'!l 
rettov6. naJi fmi pred':stavitelmi hlunfcb tlob boli Placido Doaainso eko cloD Jos6 
a Ruggero .Rai moudi ako EscamJilo. 1 - Ai'- 1 

• 

Zo zahraničia 
Doteraz 33 n8ZI16mycb organo

vfch diel J. S. Bacba objavil ame· 
rickf muz1kol6R prof. Christoph 
Wolff v knilnicl u·niverzlty v New 
Haven (USA, itAt Connecticut). 87 
preltdU v opise neanámeho ko
piatu nalial v rukopisnej zbierke, 
o~ačeuej ako " Chor6Jy bez tex
tu • ktoro amerlckt lkladater Lo
weLl Maeon v roku 18&7 venoval 
univerzite. Ziskal ju v roku 18~2 
na dralbe pozostaloetl darmatad
ského organistu Rincka. 38 skla
dieb )e označenfcb šifr ou .. 1. s. 
Bach • alebo ,,Job, Sebast. Bacb", 
z k:tol'fch !l skladieb bolo ul div
nejile mámycb. 2& pochádza od 
Michaela Bacha, skladaterov·bo 
svokra, 4 od jebo stl'fka Chris
tiana Bacha. AutDrl ostatntcb pre
lúdi( nie s1i členovia bacbovskej 
famllle. Vfsledky svojho objavu 
pr edostrie Cb. Wolff na V. medzi
národnom Bacho•om festiovale v 
Lipsku. 

V dAocb 10.-11. decembra usku
točnila sa vo Varšave prehliadka 
IJm·fonickfcb orchestrov zo socia
listickfch krajJn. V koncertnej sie
ni NArod.nej filharm6nie sa ,pos
tupne predstaviU Berllnsky s ym
fonickf orchester os dirigBDtom 
Hansom Petrom Frankom a viace
rými sól latami (Beethoven: IX. 
symf611Ja), Solifskf sy:mfonickt 
orchester rozhlasu a televlzle 1 
dirigentom Vasilom Kazan'd! ijevom 
a kla•lristom Antonom Dikovom 
(Beethoven: V. klulmy koncert, 
Drah me: I. symf6nia). Symfonlckf 
orchester hl. \mesta Prahy FOK s 
dirigentom Thomasom Koutnfluna 
a riolletom Pa-vlom Petfi.nom (Mar
ttn6: Raps6dia-koncertt pre violu a 
orchester, Baird: III. symf6nia, 
~;of6•k : Symfónia "Z nového sve
ta ), SymfollJckf orchester Mos
kovskej filharmónie s diri~entom 
Dmitrijom Kitajenkom a klavi ris
tom Vladimirom Viardom ( Proko
fiev: III. e}tmf6nia, V, klavll'llty 
koacert, Ravel: La vaiae) a Bu
dapellesky symfonickt orcbe1ter 
s diriJ(entom Andrásom Ligetlm a 
klaviristom ·]en6 landom ( Barct6k: 
Tanečn6 suita, III. klavimy kon
cert, anita ZAtračnt mandar§p). 

V dňocb 40. 'ftročia bombardo
vania Drilďan anglicktm letec:· 
tvom, pri ~tor.om zahynulo naj
menej 3!1 000 obyvatefov :mesta, 
uviedli v Dr61ďanocb po prvfkrit 
.,D.r61ďanské rekviem" od lnkebo 
s·kladatela Cormacka O'Duffybo. 
P..-léra tobto diela sa usku,toi!
nila v roku 1981 v anJ(lickom mes
te Coventry, aUne :r.ničenom "' ro
ku 1940 nemeckfmi úletmi. Obe 
mestá sp6ja v stčanoeti drulobn' 
spoluprica, uzavretá pred mnobt
llli rokmi. Terajlle uvedenie die
la v Drilďanoch mA byt gesto• 
:r.mi&renia, prejavom prlatersna 
oboch národov. Dritďanskc!í rek
viem nattudoval a vo vtchodone
meckej premiére uviedol orcbea
ter a zbor Vysokej hudobnej iko
ly C. IM. von Webera. 

M6zeum Nikol.aja Rimskébo-Kor
sakova otroriU nedávno ·V Ticbvi
ue pri LenJngrade. Mtze~~m sa 
nacbAdaa ., reltaurovanom rod
nom dome siÚadatere a v devia
tich sálach ltohatfmi auten.Uckf
mt expou6tmi obosuamuje n6v
ltevolkO'f so livotum a dielom N. 
Rim&kého-Korsakova (1844-1901). 

Sovietsky cliriRen1 Anid ·Jaa
eona zomrel vo veku 70 rokov po
čes evojho bosťovaaie v aqUc
kom .Mucbeatrl. Bol dobre snllay 
aj v CSSR, Diekolkokrit vyetbil 
aj so SloveaÄ::ou fiHlarm6niou a 
SymfOnickfm orcbernrom Cs. l'O&· 
blesu v Brartlala.ve, naposledy po
ču BHS '112 (Wagner, Cajkovsldj, 
JIU'Oftkf) . 

Vydavateretro VED Deu·tacber 
Verlag fir Mlllik v Lipsku pripra
vuje pri prOelitosti 300. vfroi!ia 
IIIU'od.enia G. F. Hlindla pre mi
Jov.nfluw budhy tablo veUkúa 
koacertu6ho sprievodcu teho tyor
llou. Po bioguflckej .Wet nule
dujt i!asU Vok6Jna bndba, Orcb•
trálaa budtta, Xomol'M hndlta a 
Kla•fraa hudba, v irtol'fcb-sa uv6-
clzajt a aaalyzuj6 .kompoafcie 
Uladatela. Kolbu dopllalt pDaat
n6 notori priklady. 

Mnfchovsk6 lt6tna open hosťo
vala koncom minul6bo roku v 
Saasbajl a Peldns•, kde uridzala 
Moaarton opery Figarova s•adba 
a l!ln'OY.DA f·la·uta. ZAverei!n6 precl
stavllllie Figlf'ovej svadby pra6-
iala i!mua televfl.ia v priaao• 
prenose pre ZOO miU6nov di-rikoY. 
Velkf zAuj.. bol tiel o konclll"
ty operufbo orcbeatra, ktDrf pOd 
t&k1ovlroa WoH11aaga Sawalliscba 
uviedol di.ela w. A. Mosarta a A. 
Bruclanra. 



JUBILAM..TI 
ZITA STRNADOVÁ- ARÁKOVÁ 

Moc a silia hudolmého umenia nepo· 
má hre.n!c. Dťlk82l01ll ·toho sú z·l'OŽil·té, no 
pritom k.rásne .c99tY mnoh9oh huddbnt.ch 
akla.datelov a vt.konn~h umelcov. Ta· 
kouto cestou ·kráča aj pr.Qfesor'.k.a Zllt6 
StrnadQVá·Padková, 'V1710l'ná učltel'.ka, dr· 
!lte~k:a vy:maman&n1a Za záosluhy o vt
stavbu, .Irn>rá sa 12. lllla·r.ca dožiLa vt
mamného !IIVI01Dlého jubHea. Jej ochota. 
neúnavnt vzťah •k hudobnému umanl.u 
a kulit1lre .vObec, ~u dá•va.jt1 za vzor v 
tvool'ivej 1nlo1at!ve tak 111 umelecikej ako 
aj organlzá·torskej a pedagog1okej. Ved 
jej opráoa sved'č! o IJJllmarladnej arudl>
vanostl a občianskej ~mgažova.DOSill. 

Po ab;solv<>van! .pražskej Majstrovskej 
§koly sa stala a.k:t!vnoo pr.~.gá.t.al'lkou 
slovenskeJ kl<Biv1nnej ~orby " Pralhe. Me· 
dz! natvf7JnemneJ§!e }eJ 1ntar1pretačné či· 
nv v 19th r~och patrila lruter.pretácla 
Cikker~hQ Concertina. Toto vt.zm,amné 
dielo ju soprevádzalo l.P<> ús.p~hoch v 
Bud'~eštl v ll'oku 19481 možno poveda.f 
podnes. 

V ,pätd'9Sia:tyc.h rokioch sa lllž illtktt1'Wle 
ven'OIVala •Pedagog·lckej 1!1n!.l0Stl najprw 
akto pratasorkla na bratlsl.illlvskDm k:()n· 
ze.r.vatOr~u. neSkOr ako rladttele Vy.ššej 
hudabn~ školy. St1č&sne ·sa venovala 
k0Il<:61'.tnej ~lnll0$1 a sro.] tre.PEn'toár raz
§lrlla o s.kladlby Eugena Suchoňa. Od 
Jesf.desl.aty.ch ookov dlhé rGky vedie tu· 
dovt1 školu umen~ v 2.bar1 nad Hro-

• nom. JeJ rpedia8'Qglcká ·práca Mtšla W'ad· 
nll .pôdu u mnoh9ch Zlakov, •k.tOI:9m sa 

.hudba staJ•a životntm cl elOIIll. Lásk6 k 
derom, ped.&gGg!oké majstrOVSllvo a srua
b.a l)OOkytnút ml,ade! generácii to naj
lepšie iu neo.~stiU aru dnes: Bez 00118-
du .na zdra·rotné a osobné 1Pt'Obl6~y ne
t11118'V111e sa v~je oetom a•ko ~ntertpret
lra, a.le al oako pe~gtčka, kltor6 vie 
vzbudiť lásku k hudobnému umeni'U. 
Uskutočňuje vtchowlé koncenty ,pre mtiá
dež, vedie !nšttl'u.ktáže a metodické dni 
k.la.vr,rmej hry, často tu stretáNaa:ne v boo· 
DOt.iMICh ,Parotách, tk!de OO.owxi/Wa S.V.()
je slrt1senost1. Okresnt dom ploniercw a 
mládeže v Z~arl n:a.d Hronom jeJ udalU 
Cestné uznan1e a JQodakovan!e za l'Billll· 
záclu cVIklu vtch0Wl9oh konc9l'tov zo 
svetovej hud·by. Kra,jskt v91bor SZM JeJ 
v .r. 1982 udeUI Stl'iebornú medailu za 
socialistickú vtchovu. oo svedt! 1 SIPO>
ločens:kom vSŕ.zname jej koncertov. Spo
ločenskoo angežcwanostou neustále do
kumentuje, že t!Jtul Vzomá učitelka a 
vyzoomenan·le Za zásluhy o IVSŕSta:vbu sú 
v dobrSŕch rukách. 

V roku 1963 pll'trLla medzi zakladajtl
cl.ch členov a prvtch funkc.Loná'l"'ov Zvä· 
zu slovensktch skílada·telcw v Ba!JlJSkej 
Bys'tr lcl ·pre Stredoslovenský k-c.aj. Po
boč.ka pod jej .ved.en!m 'sl čoraz vLac zis· 
kala u.zn81111e a aUJtorLtu vo verejnosti. K 
úspešn9m umeleck~m č!nOIIll pat.r~ll zvä
zové kanc.e!'lty pod názv,om Hudobné plat-

KO OMAN ČILLÍK 
Dňa 9. marca 1985 sa dO'Žia v9Zn'llm

ného ~-votnéh.o Jub~lea - 60 reikov -
r~~ér a tlllmeleckt šéf opary Di'V'adl.a 

• JiQZefa Gregor.a TaJOV'Ského rv BanskeJ 
Bystrici Koloman C1!Uk. 

Narodil sa 'VIO Zvolene, kde ziska! .al 
p.nré hudobné lVZdeianle. V §tyridslatych 
r.o.koch .odJ-šlel do BNitl<slavv a v nov~>
založen.om f·o1k16rnom st1Do.re SĽUK .pô
sobil na)SikOr oako ôl'811 zbaru a orches· 
tra, neskôr a:kť> Jeho di.rlgent. Na redu 
vtedajšieho ymeledkého ll'dadlte~ SĽUK-u 
Al eXllllllcll'B Moyze98 a hna.n9 wa.stnou 
umel eck·ou amblctou, stal sa s:polu s 10:1e
koltk9.ml dalš!mi k.oleg.amt [o. 1. Mam.!· 
noan Ťapá·kOIIll, Toz·efom Ktibá;nokom a VoJ· 
techom A:damoom 1 poslucháčom VSMU. 

Koloman CUUk iJ>IIItr! k·u gan~ácU pr
vSŕoh •pr.ofeSIIonálne §kolent.ah QPemých 
režisérov na Slovensku. Bol !dakom Ota 
Z!~a. ~~rJ,a Jerneka, Josefa F!edioi~NI. 
SUí:dlum operooj ~réžie uokioočld v rokq 
1955 réžiou opemtc·h Jed.noaa®<Mek 
Glanni Schlcch1 a MOZ8iľt a Salle.r! v 
Opernom štúdltu V9MU. Na iV'tedejšLu 
.,·umJes.took.u" ,pri}IWI anglllblán do spe
vohry Jonáša Zá•borsltého ~ Prešove. kde 
pOsdbld v .rGk·och 1955-1959. Nasledult\
ce §ty.l11 roky 1bol l'.lta.dltel.om tSU v Le
vOC.i a na jednu 'Sezónu ~ .v roku 1963 
wátld spät odo Prešova. V l'Gku 1964 Illll 
zá•~llltde k9nku.rzného opredstavenla, kto
rtm .boLa ·Puccln.iho Mad'lldlle ~Bruttterlly, 
na·stúpll dp .vted<ajšlelro S'P81Vo.lunného sú· 
boru v B·001skaj Bys!irJd. V priebehu &Yo
jej d!lohoročnej dtvadelm~j IPrBXS sa Ko
loman Cm1k po.dpi~ fPI<Jd viec oako 70 
tnscenácl! o,pemt.ch. operetn9.ch aj člno
herntch. V retros.QekUve ~o Iron.štla· 
tovoat. že jeho režijná 1práoa obslah.ia ätJr· 
ri 1Zálld111dné, p.re jeh'O tJvarbu -é~·te· 
1'1161tlcké o'kruhy, 

Na Pl'IY'Om ml919te 'lw.a.iltou dam4Imje 
pôvodná slovensk! o:parná ,tvorba, kto
rtl syste.ma:Uaky uvá'diZ'al na .sillavensktch 
operntch s.cénadh. V r-C~Z~pät! odvllldslatlch 
rokov na§tludcwal Cikkerovho Bag:a Billja
zidoa l 1968 l. JuMja JM1!1š!.k.a [1S88, 198:41. 
ADidrašovoanov V·el •ký báJ [1967]. Kowal· 

ky, cyklus klonceroov Dni kiOmornej hud
by v Banskej Bystri~ ·a ID,DOhé mé .P'O'
duJat-la. Súč-asne &a d.alaľ venwaa.a prob
lematllw školskej hudobnej v~avy, rocz:. 
vo.)u ·koncern·ného !~v-ota v S.tredosloven
s.ltom lrr.a)l, .prl~l.n1la tSa o za~ID!enie mn.o
ht.ch Xtr.uhov IPI'Iatel'ov hudby, ocgantzo
vala podujatia k JubUeá•m hudobntch 
skJ.a<\otelov ak.o b.al Vi.ll.a:m Ftguš·Bystrt 
a 1. 

•S:viOJou e.ngdovanostou sa n~ále pr.l· 
čiňov&la a aJ ·v 9účasn.o9ti PT.IsPiav18 .k 
rozvQJu. hudobnej •kultW'y v Stradoslo
v81l19kom lrna)l. Venuje sa štúdiu oovtc)l 
skladieb slovensktch autorov. Nahrá.,va 
v r.ozhlase, :propag.uje slov,en.skú t'Vo11bu 
- skladby läm\ LevoslaVIa !}el:l..u, vma
ma Flgu~-Bystrého ako .a,j Eugen:a Su
ohiofla, Já.n:a C~k.kena, ·Alexandoo Mo~e
sa a ·ln9ch. Jaj angoa.!QwlnOISf pramen! z 
kOIIllll'IListlokého pl\e9Vedč9Iá~. S'Ved~ill o 
tam pod.ujtll'tla alko sú 'koncerty ,pri prl
ležitos.tt spomienky na vy.pálenle ober 
Osttrt Grt1ň a KI<ak, vý.chovnt lroncel'lt 
na •Počesť IV~J'IOIČI·a f·ebruárového v!taz-
9tlva českloslovenského p.racujtlceh.o Iu
du, r.ecltáJ DIIIIZIV'ant Hudbou za mier. 18td. 
Ochotne w-IBPela do ,proaraa:nu koncSil'
tu Kraj'skej pobočky ZSS v Batnsk·eJ Bys· 
trlcl k RGku českeJ hudby a a:ko ~anka 
ZSS prijala čestné zéväzky k 40. vt.ro
čl.u SNIP a oslobodenl·a •našej Vlllél:S!it So
vietskou aTmáoou. 

Hoha'M je bWI~m'Cia umeleckeJ. org:anl
zá:torskel a rp.edap:og!okel č1nin019t'l Z41y 
Str.nadovej-~á.kiOVej. iPrl Jel jubileu s1 
želáme, alby tal naďalej s elánOIIll a .ocho
tou Ptľl$plwala k ocaJVotlu hudobnej kuJ
tt\rv. a;by svoJou hrou .a ped•a.goglck9on 
majstrovstvom z!sloo:vwa mlládež pre bu· 
d<>'bné umenie a bolta e§te dlihé roky ~k
t1vnou členkoo ná~ho Zväzu slovEmSktch 
skladatelov. 

ALEXANDER MELICHE. 

s.kého RozpráNJDu pri PNLSI1cl [ 1967]. SU· 
choňov·U Krotňaw r 1972]. IPII'apt'OCOVal 
a wpravll .FJgu§ovho Dawaata l 1975). v 
celomáttnej IJ)T18IDiére uv.lednl Meierove 
Drevátky 1(1978] a ooposiady ll1~e§ntl 
posledrltl o;peru ·Bartolomeja Urbllnca 
Majster Pavol l 1980 ]. D.ruh9 oitl'!Ub tpr9d
stiWIU)t1 Inscenácie it'allansky.ch sklediMe
Jav, kode te v prevahe Z!ltSttlp8lllá naPila 
dra.maotJ!Ike dllel Verdiho a fucclnlho. Z 
ad!klllzu ·t9Chto pJstrov ,bel aanilla sa do 
dlvác:kaho pov.adomla 'ťlspa§ne lllllrplsaiin· 
scenáci<ami 1\oSky [ ·1965], TIIUbadtlroB 
(~9661. R1·goletta (·1970], Bohémy (19'J.l) 
a Simone .Boccanegru l 1978]. Treti .okruh 
l:Hiflkove.J režijneJ .tvorby ,predeta.vujú 
diele ruskej 8 so\I!Letskel oklastky ~9ml 
boM inscenácie Bllľ'Od1ntorvho ~n!Q!afía 
lgOil'ill [1967], ~l'lok'Of.leWl!V Pr1hah 011.&]8J· 
ného človeka (1972] • .Cholm4nW.OIV-a Op
t11Jllistlclká rt.rta.gédia 1 19771 č1 C111JIIrovské· 
ho Piková dáma (1979]. Do JLo:>ladnébo 
okruhu mMeme u:aradlf opemé diela, 
kltaré n191Sil pr.! lns.ceno.vanr adll~·tfiV,um 

SLOVENSKA FILHARMÚNIA 
25. l. 1985. Organ09f recit61. ). S. Bach: Concerto a mol~ BWV 593; C&D&Ona 
d mol, BWV 598; Tri piesne, BWV 478, 451, 508; Toccata, Adqlo a F1íxa D dar, 
BWV 514; Pre11ídium a ftga D dur BWV 532; Dve Arie 1: ka~t - BWV 221 a 
BWV 245; Pasacaslla d mol, BWV 582; Dr. Ferdinand 1Qlnc1a - organ, MAria 
Andralovan.o.v6 - aopr6u, Miloi )urkovii! - flauta. 

Pri prjiežltOSitl Bachovho tr.ls1ého v9· 
ro.čla nall'odenla J)tľi:Ptl'avila drama.tlll'gia 
SF celovečemt organovt rec1tád. POvod· 
ne mal na •tomto podujat! vystúpiť Ivan 
Salwl. Pre 11ldiravomt1 1111d1s.poz!ciu repr!
zovaJI sa v.šak bachovoský program z IPI'ed· 
chédlzWlíceho dňa, z cyklu konc.e.rtoVI.p.re 
Hudobnú nUád82. -

1)a:k ako u 1'1l9ch nástrojQv, pre k.t<aré 
JDhann Sebastňan Bach plsllli, aj u k ·rá.· 
fovského nástroja patr! jeho t<voorba k 
základnému r.epel't'oár.ovému ,pilieru ·k'IIIŽ· 
dého organlis1tu. Mus! sa c~ ňu prehlrtzf 
6 dopracovať k v.l~tlnému názoru tna jej 
lnterpreMcluJ V :pr!'pade dr. Kl!tndu po· 
sllňuje tento mwnem ešte ® j .tOOII'ettctl:é 
zaoberanie sa ttouto <témou. Umelcov po
hlad na Bacha je objeklt~'V'i'Sit·iokt. V ar.u
kulá.c!.l zohledňu1e prtBZil"ačnost, usiluJe 
sa. vy.stlihnl1t liOg.lkíu stavebntch .l)I'O(Xll'· 
cU. V stred:n9oh pomaltch ča~lach ol'll· 
cháodea IVIŠak s urč1t~m tSubJek.t'lv1'St1ck9m 
.poMadom. Jedn.oduch.š~a fllik.t.ú!'la um.oll· 
tklwa.la mu 1!Ju oviac .sa sústll'edlt na vý· 
raz, .využit mo:tínosH reglstl'ačn~o vy
zdvJhov8.!Jlltl melódie a upl18tntf d !ndi· 
v!tduá~ny ,prln'Os. V agogike J.a l(,!:laldov 
Bach pameme Nvrovnant. 811 tked m.les· 
tam1 sa tnedokái:Da-1 vyhnúť tstý.m. nie cel· 

31. I. a l. ll. 1985. J!. •Meodelaoba.-Bar
tholdy: S81l DOCt svltollukej, pndobra 
op. 21; Slegfrtecl Matthus: ·Koll1:8'1'\t 'Pt'e 
trftbku, tympany a orcheater; R. Sebu· 
mum: ~- aymt6Dia 11 mol, op. no. Sym 
loaickt orcha.ter Ca. rozhlaau Bratiala
va.. Dlrigot: <Johaunea Wlukltlt' (NDR), 
161laU: Konradin Groth - tribka ( zt. 

JNldat Berlin), ADdreu Aigmlillu 
tyllrpa.Dy (NDR). 

V~penie SOČR·u v. suseds!IV.e 011'
chastra SF y Tá.mcl jediného abonenrtné
ho cytklu zvádoz.a ·k ·ťíwmám o k,vaJtte a k 
PQrovnávollllliU. Spr!tV'odUvej:šte tpi"e 
SOCR by ·v.šalk rbobo v:olaf ako pod·klad 
pre kolllf.r.on.táclu vt.k•on tel·esa na čele 
s jeho šé.!<>m Z111SlúžH9.m ume!c01111 O. Le
náirdom. V <Urlgentskom .preJ;ave ·hoo· 
tujúceho mladého 'nemeckého d1r1gen<t>a 
J. Wtnk:J.era dom1novall žl.v9 ltem'Pera· 
ment, ra:oantná J)Llebojnost a vtraz.ná 
pr9gnl&nmosf komúr. Nevytbrľuttm dOs· 
sJed•kom .ttchto znalrov d'~rlg.anotskéh'O ru
kopisu bola straJta vlálčnostl a prevaha 
tvl'ldostl VIO zvukovom vYIJ)l"acavan!. A 
Ptl'á!ve toto nek<>rešpandove-Io velmi s 11118· 
šlml predstavami .o !1ClZIJ)ľáiVokovej atnl(r 
sfére z:asnenej, •htlavej .a lsk•riv'oVIU.tpneJ 
Mendelssahnovej ,predobry Sen noel svll· 
t<>ján.s.kej. SOCR ju :oahraJ zvu.kovo ro
bustne a ~opAdne. V každom prtpa
de .preduch.omelost a :poat!C'k•osf Man· 
delssohnuvej ·pradlohil'y boli v tejto In· 
ter.1Jľ61ác111 zás11úpené ,prisk.romne. 

S neb9val91Ill .tlspechom sa stretol 
Ma:tthusov ik·oncllrt pre trúbku, tymiJ)Illly 
a or<chester. 1J.n.van~nú ikompoz!.ciu so 
zauj!ma.vou :l;nštrum6Iit~ctou (os :vyne
ch·an1m dlrevených dyonOIVých náistro
)OYJ dGkáozal al bam9 pos!tuchátč sle· 
d'QVa( s plm9m Z'auja~tm. V 6č1Jnn9ch 
ktonltMStoch stnedala sa .padala fareb· 

režlljno-dramaturg1ckej oojarvnostl. z toh· 
to radu d1el sa reMsér z.asltWJ o re· 
nes6IICtu, resp. o ponvé ~enské UNe· 
dianie diel B. Matl1t1nd ( Dvllik.rát Alaxan• 
der, 197.01. A. P.onchielllho (La Giocon· 
d.a, 19711. Ch. F. Gounod·a (Romeo a Jú· 
lia. 1965], J. Iberta .( Angalillte, 1978), čl 
Don4rzetUho [VJ.va la IIIi8tiiiiillll, 1983]. Ok· 
rem ttchto \p.rof!tl.ovfch J.nsc.enácll oo Ko· 
Loman Cm!·k nevyMb&l ani mscenoove
n1u aperetntch Urulov, kde je v ~
vänej miera zastúpená najmä 'Obl•ast 
kla&lckel O!Peootv. 

KoloDlllllll CI:Lltk sa ak·t!vne zapáJJa e·l 
do mlmodlvadelného diania oa lrultúme
ho !lvote ·V Banskej Bystr.!cl. Pôsabl ako 
člen :P'Oiradn9oh zborov a hod.notleclcb 
kĎmlsll Osvetového llst>a~u " B.raUs.larve, 
KOS a OOS v Banllltel Bystr1ct, kde roo:· 
dáva svoJe cenné rady a sk'11sen01Stl na l· 
mil am81té:r6kym čl,n.ohern9;m stlbol'om. 
Cenná Je Jeho dlhoročn4 spol,upráoo s 

kom O;POidsitatrumtm JV!lineniam 1[ n111jav!· 
de.ntnejšle v koncepcii náročne! Fťígy 
O dur, BWV 564]. 

V koniext·e s predchádmjúc1mt reci· 
tálmi n~artl'llllo 'toto K-lindov·o I\1Ys1ÍI1pen1e 
k wcholnt.m k·reá-cl á.m. Jeho ~oosti 
sťí ovela tVYššle; ne~lesol pod mačne 
vy.sGk9 'l)lf'ofas.!•onlwlny štandaoo, tale anl 
ho neprek:ročU. 

·svojim umeledk~m založen!m 1 Masa· 
vt.m tlmbrom nie Je M. AinldrašOVIa.IlQVá 
práNe naJ!de61nefšim ty<pom pre vábl.u, 
bachovskú tnt911pr-etáclu. Až .nta Isté .re
zervy v ekonoml·ke dychu [na,jmä na 
k-oncoch dolhš!ch fráz l .predlstoÚ/pila v§ak 
na .pódium dobre ·J)l11:pMvená. 'Dvforlla 
mu7Jl.káJ.ne. ale s absenc.iou ocaká.voa.nel 
v~noo·tl a VY!ľovna.nostl, kitoll'ú 7JVy;k.ne· 
me s pá taf s 11litBITPretáiciou hu dl by baro
ka. Sp.oluúčlonku}t1cl Nautlsta M. J.ul'lko· 
vl~ po.d•llll ptl'.!merant vtkon. TOnom, dtr
žan!m t81Dtpa 8 a!'ttkuláciou vhodne do
plňoval vtnazovt svat ~coovtch klan
tát. Skoda len, i!e 1\1 stlhre ťíčl'il.kuiťíceh'O 
tr.!.a .[soprán, fJaut·a a organ] sa VYSlky,tU 
m1est:amd mteme 'ZIIIkollsa'nia, ur'člté po
lllllvenla. čo sa o;premlet·alo al do l.n:tonač· 
:nej 'i'Stoty. 

n9ch tk.omblnáct! zúčastnentch ná&trojQV 
- koncer,tujúc1ch 1 ·h•Mj·úclch v 1!:\rMI. 
Obidva sólové náS1lroje ol>kl'OpOWiU dal· 
šle nástroje Ich ro<tiny: trúb'koa •1\ralloa 
v susedstve \edenäst!ch rplech<ovvch a 
šestoro tympanov po.voota óvoct\ skl.llptn 
blc!ch .nástrojw. Nev.šedné ex.pon0/V81Il.le 
sOlils'rov sa striedalo a var!oVIBI•o so .stav· 
bou Jed.natllvý:ch, tempom OZIIlll!lCentch 
a med/li sebou .naVIZájom kon.t•nastntch 
náladcwtch časti. 

O mLmorladnu rezonatnc lu k ·oncartn9ch 
nástroJov Jt~hlbo •lronoertu sa 'P'QPI'Ii auro: 
oovt zaslúžUI hostutt1.cl sól4st1. Tenwe· 
ram8Ditný, SUoVI9l'énny v!.r.tuOz n~ /tym,pa
ny A. AigmUUar ovlálda všetky flinesy a 
momoot1 svojej ná'&t'rotovej skU<plny (au
tor Ich vo vel•kej miere a.j predPisov& l 
a m:tt8olllerutl9 'br.OJb.ká·r K. G'!'ot>h je Into· 
natme, •t1mbl101V'o a lll.Bfmä tvorňvo mu
zikantsky ta·klttlež mimoriadne dlisponav.a· 
nt. 

Výborná Skladba. nemeneJ vyspeli sO
J:ISitl. IJ)OhotOIV9 dlr.lgerut a oskt1sen9 or· 
chester IPI'edoSlbrel1 dielo, ktoré &l plne 
zasl-QžUo a a'l z!ISik>alo uCUII!lnle obecen· 
Sliva. 

Ak Mendelssohn SVtojou odtasobnan:au 
I1aLPráoVkovou atmosférou n.ekarešpondo· 
val s naturelom dlrl;&en.ta, v Scl1uman
novaJ IV. ·SYmfónii Wln:k.lel'IOV ltirocha •1'~>
bustnejš! pr!st·Utp u! n.a;tolko n'8Preká· 
fiaol. ·Pr!l1<Šilá dr;aV'dsf, ~uková zemitosť 
a uprednastň'OYOOlie rytmickej pregne.nt
nostl na IlkO/l' tpružnejšel vlároost1 me· 
lO<Uokého vedenia .predslla:Vov>all sl-ce 
tlv'OT'iN9 .pohlad, ,ktort svojou ,pnlebo'jnou 
na,liehii'YIOSfou strhol obecenstvo, n<> ne
dokáZBtl sl v.šak ,pov.šlmntlt rad jeume 
di.farenoovantch nál•a.dov~h ·od'll'rmk·ov v 
diele •tak •Poetloky zal&eného autu.ra 
aktm je R. Sohuma'!ID. 

VLADIMIR CIZIK 

ochotn!ckyml súbruunl Andreja Slá.dikovl
ča v .SII!lskej Bystrici a Jáilt!l Ch·alUJPku 
v B.r.ezne. Slroké jazY'kové znalost! tUID'OŽ· 
nlll ·Kolomanovi C,k!Ukov~ .z'élipojtt sa 8!1 
do IPI'ekladatel&kel .č!·nnostl. Je 11utorom 
s1Qven.sk9cb prekladov mnoMch oper· 
ntoh a QPere1tných 11i·br1et, k!de sa ocie.n· 
tuje n(ljmll na obl-ast garmánskych B ro· 
má.'llskyctl ja.zykov. 

Za svoju ·Prácu z!.s>ktaol niekoi".ko 21Väzo· 
VÝ'Ch l SIPaitolčensk9CJh oceneni. J~ Dool· 
telom ceny ZSDU za ÚlJl'IW.U a ·réi!lu Ql>&
ry V. Flg~~Bystrého Detiv<an, .ooxk:!al 
prémie za ll'é!le opier Nl~a. Figarova 
svadlba a Vlw la ma·mmoa. M!nlstei'S'!IVIo 
k<u.lltúry SSR mu udeULo P<amätn'li med'81· 
lu G. Fejerpa.ta.ky·Belopotoc'kého za po
moc och<lltin!dkemu dkvlaldllu. St'KINV mu 
udelil Pamämú med.atlu Za rOZIVo1 ·socte
U9Mckej. kuiotllky. 

M.laiA GLOCKOVA 
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V marci tohto roku uplynie 150 rokoy 
od narodenia slove~~o~kého hudobného 
skladatela a zberatera rndovfch piPilf 
Ľudovfta Vauu. Jeho livot a dielo je 
dokladom doby, v ktorej sa rodila slo
vensk6 národná hudba. Ľudovft Vansa 
patril k tfm sklad81tel01m, ktor( zlsk.all 
patl'iblé hudo'-é vzdelanie a z6kla.dn4'i 
predpoklady pre hudobn6 tvorbu. Zial, 
onemocnel a umrel skOr, nel mohol roz
rin6t svoje umelecké nadanie. 
Ľud.ov~t Va nsa 98 narodil 5. marc·a 

1835 v Slarvošovolach, v Gemeri, kide 
jeho ·otec J•ura j hcxl ev. uč!.telom a orga
n t:s.tom. Ma:tka K•atar~na. rodená Ujhé
zy, poohádcoo·La zo SpLša. Krrátk'O po 
naroden! syna Ľudovita Sl8 rodoloo prre· 
st.ahovarJa do Rimavs kej PI·IY pr.! Tisov
ci [a si roku 1836), kde Pl"išla na _p07Na· 
sp~sO<Va.ter.a Dool ala Laučeka. O dets t'v·e 
a •prvom vzdelan! Ľudovl1la Vansu nemá
me žlactnvCih Siprá'V, vieme len tollw, že 
bol druhým zo s ledmtch det!. 

V r okoch 1847-1849 študoval Vansa 
na maďarskom gymnáziu v Oždanoch, 
kde začal p!sat verše a menšie hudob
n é skla dby. Pre jeho dalšie vzdelanie 
a zm9š lanle ma la však väčš! v9znam 
Modra. V prostred!, v ktorom žil a pôso
bil Ľudov!t Štúr, Ján Kallnčiak a In! 
pokrokovo m ysliaci vzde lanci, sa začal 
mlad9 Va nsa národnostne formovať. Pod
porova l Štúrovu slovenčinu a zauj!mal 
sa o litera túru v novom spisovnom ja
zyku. Zásluhou Ľudov!ta Štúra absol
voval Yansa a j prvé kond!cle v hre na 
klav!rl , za čo mu pomáhal pri vydáva
nl jeho prác. V liste l. januára 1852 
Vansa p!še: "Dostal som pedagogiu na 
klavtr u Lud. Stúra. On býva s vdovou 
po svem bratru, neboh~m Karlu Stú
r ovl , a stce preto, aby sirotky po bratru 
kterých te sedm - Sest chlapcu a jed
no nejmenSt dev{}atko - vychoval. Dva 
z chlapcu nejvi!tSt u{}t Hrdina, dobrý 
muzikant, t l'ettho asi 10-ročn~ho k terý fe 
pol!p te{}ntk , fa budem u{}i(, za(}nu s no
vým rokom. P. Stúrovi , že mdm dobr~ 
ptsmo, odpisufem menSie l vi!tSt ruko
pisy do tlače. Teraz sem mu odptsal 
,MatúSa Tren{}tanskeho', který {}ldnok dd 
vytla(}lf v jednom kalenďdri." 

V roku 1853 ukončil Vansa štúdiá v 
Modre a nastúpil n a učitelské miesto 
v Liptovskom Já ne u Szentiványlovcov. 
Tu sa azda spoznal a j s mlad9m Jánom 
Levos lavom Be llom, ktor9 v tom čase 
ži ~ u svojich rodičov v neďalekom Lip
tovskom Mikuláši. 

Vansovo pôsobenie v Liptovskom Jáne 
bolo len prechodné. Po dvoch rokoch sa 
musel rozhodnúť o ďalšom svojom vzde
lá vani a povolan!. POvodne chcel štu
dovať hllológlu, ale nakoniec svoje ro:r;
h odnutle zmenil v pr ospech hudby, lebo 
" môj cit, srdce, mysel je po~zia, fe mu
zi ka", · zdôvodňuje Va nsa svoj vážny krok 
rodičom. Ciel om jeho štúdi! sa stala 
Praha, kde sa najprv mienil vzdelávať 
u Alexa ndra Dreyschocka a potom u Jo
sefa Proks cha , v9znamného pedagóga a 
rladltela Hudobnovzdelá vacleho ústa vu 
( Muslkblldungsanstalt). 

V auguste roku 1855 odišiel Vansa do 
Prahy a 6 rokov bol súkromn9m žia -

V ·rámci dra ma tur,gr,le konce-rtov MDKO 
lllllmor:liadinu .POZOI'Ill'OSt vyv.aual .tiJtUJI rv na
~ej k·oooe.rtnej Jll'lax.t doteraz ·nareaLWo
v:aný - Hudobu6 obeť Old Johanna Se
bastlana Bacha. Na jej lrntei.'IPľatačné 
stvárnSille ( 8. )anu á re l Sl8 ,po·dujaJ.I čle
novia s úbmu Harmónia antiqua - Peter 
Haw:el (fagot). Peter Kosorin (hobojJ , 
Karol FilipovU! (violoutelo) a Peter Mi
úri·k ( i!embalo) v SJ).Oluprácl s Viktoro• 
Slmi!lakom (husle J. Milanom Bru111181'0Dl 
(flauta) a }oaef._. Hoiekom (viola). D.iil· 
io vynlma )'úc e sa v kompozičnom odk'll· 
za skl•aóa.tela ,.&bstmktnosfou čistej 
hud'by, lkrtorá IPľadsta.vuje vnútornú me
dlltáclu čdovek.a s PK>hl•adom upevnen9m 
do nekonečna" ( E. Z;aval"Sk9 ). rpatr! k 
d·l·e.la.m t<z'V. osobného obdob1a au:llol.'oa. 

Hudobná -dbef, k>omponrO<V.aná na tté.mu 
kráJla F1ri·Bdil'!C•ha Il., J e rhudbou ·1118rdča-
60<Vej hrord.llillty, sYI!litéwu miii!Julootl s 
parS!Pak.t1!V'Ou bud\lc~ch IVek·ov. Svo)ou 
komPIOZičnou §truk<t.úrou fúgy a jej mno
hrov•rstavného ľ'OXVinuľi'a v káll'liOnoch, v 
troj· a .§esth•lasn9cll r1cercaroch ja ml· 
mor.I.adne a1árr:očným Sťís'rom p re mrtem>re-. 
tov 18 vy~duje roWl·8Jkti sústredenosť oo 
pouiôeného •POIS1uch~ča. Bolo to zo sllNl
ny .našich lintB!"Prebov ,p·o prvý raa;, čo 

cellootin.e ožLvri'll •t>úto palitltúTU. 
Haľ'm'Onta arntlqua je súborom Vy:IÚ

kajúc4ch s ólt.stov, 'VYZ'brojených .profaslo
ná.Inou rlstotou, tlvorlvou 'lsk<r'ou a •k.olmioJ;:
n~ cttanlm. Pap.redné umlestnen.J.e '1118 
Interprat.a.čnej s\ltaif! 'V B. By&trict ·ho
varl v .Ich ·pr.ooPech aj IJľe budúcnost. 
Okrem itlaho sti v .dTaml!ltn.l!rgH .p;rDg.l'EliSW~ 
nl a otižiardostiiVl. Ož~vul·ti nielen .pollll'
tltú•ry mtn:ulOiSt!l, al e stali sa •Prvol.azoa
m.l raJ pr! nov!,Illkáoh d~áclc.h a·urtJOrov. 
S<Voj e sit,úsen09t'l rsa ,rozhochlt tar·az zú
ľ'očl t možn'O ipO<Vada.f v najná.l'OIČilejšej 
k·um,.pazi.čno-Smvebnej ,pal.'!tlrbťíre J. S. Ba
cha. ·Real.Lzártiorom •tex.tu 'bOli umelecký 
vedúci Peter H~m~el. Vychádzajúc lZ do
dobých PNlk.tlik a ... BachlQIVho p6vodin6ho 
ruk'o\plsného rtextu" [vydlavaterstvo Pee
ters, LLpsko 1. rrazdelll skladbu do troch 
čiiiStl : TroJ,hl·asný roceroar, .káa:l.on.y a ká· 
nonlc ké fúgy. Do s trednej domlmlantne j 

d te 
kom v ústave Jose fa Prokscha. Už sa 
motné prijatie do ústavu hovor! o Van
sov9ch schopnostiach a talente, ked 
uvážime, že z Prokschove j školy vyšli 
t ak! umelci, ak9m boli Bedl'ich Smetana, 
Jlndl'lch Káan a !nL Proksch sl Vansu 
velmi cenil a o jeho skladbách sa vy
ja drU, "že zndmka prv'lia gentalnostl, 
ortgtndlnostt j im nechyb!, i určil" -
radostne konšta tuje mlad9 skladater 
Vansa - "6 eklog, kter~ som na novg 
rok komponoval, k hraniu, a dva kvar
tety k spievaniu." Ked bol Vansa prlja
t9 do triedy s amotného Josefa Prokscha , 
zdvojnásobil svoju usllovnost a sústredil 
všetku svoju energiu na štúdium hudby. 
Komponoval, š tudO<Val skladby J. v_. To
máška , ktorého naz9val česktm Beetho
venom, a dokonca hral v ústave na kon
certe svoje kl av!rne skladby ldylly. 
Osobne sa s t9kal s Boženou Ni!mcovou, 
ktorá mu obsta rala privátne hodiny, ale 
pritom nezanedbáva ! štúdium hudobnej 
kompoz!cle. 

Vim sovo úspešné štúdium na Prok
s chovom ústave bolo korunované prv9m1 
prejavmi uznania: mohol fsf "na odpo
ručent direktora do Gratzu anebo do 
Trtestu za profesora hudby, v kterých 
mtstech Jsou astavy hudebnt", oznamuje 
v liste svojim rodl·čom. Lákavú prUeži
tosf vša k zamietol, lebo mal v úmysle 
študovať nemeckú hudbu na "mateFsk~ 
plldi!", bez ak9chkolvek ln9ch záväzkov 
a povinnost!. Hoci bol krátky čas v 
Drážďanoch a zrejme mal aj možnost 
navšUvU niekolko hudobn9ch produkclf, 
jeho sen o š tudijnej ceste do Nem ecka 
sa neuskutočnll. 

Ked začiatkom roku 1857 šiel Vansa 
do T9nskeho chrámu na koncert, ne
št~stnou náhodou pa dol na náhrobn9 ka
meň a poranll s l chorú, od detstva tak
m er chromú nohu. "Vsta( som nemo
hol" - p!še Vimsa rodičom - "pone
vdč sa mi chord noha bola skrútila, mne 
sa hlava zvrdtt la a ja už neviem, tako 
som sa pomocou druhých ludf domov 
dostal. Položiac sa do postele, pochytila 
ma zimnica, na to nasledovala horúčka, 
ktord trvala dva dni; v§etko preSlo, ale 
noha zostala v zlom stave ... " 

Nehladiac na svoj zdravotn9 stav Van
sa pracoval da le j a zúčastňoval sa kaž
d ého hudobného podujatia. V liste roku 
1858 nadšene p!še o návšteve Franza 
Liszta v Prahe a v Prokschovom tistave, 
o predveden! Da ntovske j symfónie a 
s ymfonickej básni Id~ály, ktoré s ice ma
ll velk9 ohlas, a le ve re jná kritika s a 

· ~aj vyjadrila, a ko p!še Vansa v citova-
•tom liste, že .,Die symphonische Dich
tungen von Ltszt sind genial, aber ni chts 
anderes als genial." 

O r oku 1858, po v9bornom ukončen! 
š túdi!, pôsobil Vansa na Prokschovom 
ústave ako profesor. Spočiatku mal v 
úmys le za ložU podobn9 ústa v v Pešti 
alebo nn Slovensku, ale finančné otáz
ky a zlé podmienky v Uhorsku to ne· 
dovolova ll. 

čaisti vložil Triovú sonártu r ·VEmOIVaalÚ 
králoQVl flklo d•obrému Ha uttstov.! l a die
lo f•bn.al1z01V.al SestbLasn~ rtcar08Jl'l0m. 
A~o v!Jastn.e hrať -dtnes Bach,Qvu Hu

ddbnťi obeť?. Je ~o .IJN>blém, s k·torým 
Sl8 zaooaraj'\1 nielen lnter.IJľeti, ra.le sttwa 
sa 1 rp rDblérnom lteoretid<ým. &roj.ráz
ny ·hudubný ž i!Vo t skll!ld·bY . .. nezáMislý na 
ná'Strojovom absaden!" r J, s. Bach l. Illl8l 
by, bill mu.s! vyahá!dZaf z tnfuumentá.ra 
doby . . Poradie ča.st! pOs.e>b! neraz zmHII!e
ne nerv·h.odnýlml ťl.pravami vydaMatelst1ev. 
Hra·t šasfhlasný r!car.car pred sOilá:tou. 
alebo ,ponechať ho alm flná:Ie? V rá'IIlCl 
cel.JOStného IJ)IOS!Juchu :t•VrOr! šesthLasný It'!· 
cercax IVY!V.rcholan1e hudo bnej vodstalty 
ced-ej sk.Ladby, onen G.nadus a<l. Parna.s
sum hudo.bnéhu myslenia J. S. Bacrh.a. 
Na druhej strane. v súV'I.s.I.OSitl s doba
ViOlU 'J)NIX'Ou uv.edenle v strede (•n-abJrá.v
k'll sllboru Ars tredlv.l.va z·o 60-t"yc·h ro
k·av 1 .. I~p.šle zodpovedá Bachov mu ob· 
vy.kLému sy:metdc kérnu f.ormovému USIJ)()

riadanl u podla strednej osi" ( M. Munc
ll.nlger 1. 

Haľ\lllonila .antiQua sa .roohod.La !Pre rpl'
vú var1a.ntu. Co s a iý,k<B 1Jnštrumen.táNl, 
vychádzsll z na}adakvátnej.š!ch ,prrtnc1pqy 
dabO<Vej praxe, lhocl v nie lvrorých 005· 
til!lch J)OM<lle rnástupav nástrojov naz.ne
lo ~o <V}'{'QWlane, .lll:tEmPre.mčno· 
pial'ltnarsky. ·BOdo :ro "V!amu ú.pra,vy, '11'0 
oa.)mll čiastočnou !Jlldls.poz!c!Du •h.ráčav 
vzhJ.adom 1n.a rm.Lrnorladna chladné :pros
bradle Zruta.d.Jo ve j stane Pr!.m:aciá:Lneho 
paláca. 56lujúo1rnl ná'strojml Sia .tlak stlali 
hUiSle a fagot, 'P.I'Ičom zvuk•O<VO ll<B<j,p01d-
1D81I1Lv&jš!a bola !Práv·e ,.krá•lovs:ká flau
ta". Možno 1 z •p,oz!dia 'PTad:pfsanej f<llik· 
t1liry, fixovanej domlin·B!ntnosf•ou <l.edt.ká
c!e f.lautO<V.ého .p;a.~u k·ráilav.l. 

P.okLal u muncL!JngeoovCOIV 'VY.stU'P!Ujú v 
§esth!la.snom ll'jcaroare dych·O<Vé náStroje 
v gäroch. čo .. ·J>O<lporuje zr-etel.noot a 
pl81Stlčnost .polyfÓ!mej sa•d7Jby", u h-an
zelovc.ov je s6!1s tioké abSia.danie nasle
dovné: ·husle, hoboj, fagot, viola, flau
ta, vd.olan.čeLo f bez čembaha l. tkde SIM· 
vajúce rhlasy .hoboja, woly, vlolOil'Čela 
žlractall ln1enz!'Vnej.šie 'V'Illmanle. 

N 
Velk9m zážitkom bol pre neho pri

chod Richarda Wagnera do Prahy. v 
nedatO<Vanom liste, z obsahu ktorého vy
Pl9va, že ide o návštevu ·v roku 1863, 
o pisuje Va nsa slávnostné pri ja tie Wag
nera v ús tave: " On sdm bol osobne u 
nds a do~ll sa triumfov jako snad žia 
den hudobntk; dostal l darom od nds 
mladých , vavrtnov!í veniec zo stri ebra, 
na ktorom mend teho oper vyryt~ boli. 
Odobral sa ale hned do Viedne, kde 
feho nafnovSta opera Trtstan a Isolde 
md sa ddvaf.u Pod vplyvom t9chto udn-

Vanwve Pl811De .alwl01' tatra:IU!kfch. 

lost! sn Vansa stal n adšen9m stúpen com 
Lisztovho a Wagnerovho novoroma ntiz
mu. 

Pražsk9 hudobn9 život poskytol Va n
sov! všestranné umelecké vyžitie, a le a j 
tak začiatkom roku 1867 pocitll túžbu 
za Slovenskom , o ktoré sa vždy živo za
uj!mal. Koncom júla sa teda vybra l na 
cestu, aby na vštlvll svoje rodisko. Ces· 
toval cez Ces k9 Ti!š!n a Martin, kde bo l 
pr!tomn9 na 5. va lnom zhromažden! , a 
to už ako člen Matice slovenskej. 

V tom Istom roku vyšla v Peštbud!n
s kych vedomostiach Vansova recenzia na 
Bellove kl av!rne variá cie Pri Prešpor· 
ku. Zaober á sa v nej otázkou ume lecké· 
ho v9 razu d iela a národného št9lu v 
hudbe, pričom sa a'lto prv9 pos tavil pro
ti novouhorsk9m prvkom v ume leckej 
hudbe. Možno, že Va nsova recenzia bola 
l prv9m podne tom k na p!sanlu Bello· 
v9ch úvah o vytvoren[ slovens ke j ná
rodne j hudby. 

V roku 1868 vyšli v Prahe Va nsove 
Piesne sokolov t!atra nsk9ch , venované 
Fra nclsctmu, Bakul!nymu a Daxnerovl . 
Sú to tri plesne : Hoj tra ja sokoli , Kolo 
Ta tier čierňava a Vyletel sokol!k. Piesne 
ma jú ráz ludO<Vej melodiky a v s loven-

Nll/llrlek malým IVÝ·h~a~ám. nie.kolký!m 
LntBI'IPI'etll·čn~m nej·asi~OOU!Iim, rvýrs.lediný 
dojem bol prt.aulilv~ a ~dváž.ny ~kru.to'k s a 
Sitra!lol s ús pe.chom. Tento vý·ruimočn9 
d'ľ'a'llll!lrturglcko-rea-l.Wi•čný č:ln IVŠaik z!Wä
zuje do budúan.a 1:n1ar:pratov dl: .ieh o 
umalec.kému rdovt§anbu a b!1Mlislavsk9ch 
usporladlateJo-v .k umdžnEmilu rpramiéry 
tohtto diela "' CJP.tllmálnej~om pr.ostre
d l. PosLucháči, ktor[ sa ltU zišli, :na priek 
krutej zime, 'V n97Nykle vef>k.om poč-t~ 
väčšiallou z .Nidov o dborne lt)rt;pravených 
z.nal'COIV u.man•la, odchádala.li osloven! veJ
k9•m IC!Juch:ovn9m a umeleck9m rbohaJt
atvom Géll!i'll. ETELA CARSKA 

Clen.o.v! a ná.šh'O IPOllredného komox.né
ho súboru DUO POSONIENSIS (Gréta Hr· 
d6 - hute a O.takar Sebeata - kla:vlr l 
Sia už neraz pr ezamovalt a•ko Srk.úsenl a 
spol'.ahllv! komorn! hrá.Čii. Plreto <Va:rl :karf
dý z náiV.§tevn!Joov dal.lšlaho z .pod·u jwt! 
MrD.KO f 23. l. l vstupoJVral do Moza litwej 
Sliene DPV s oo!llkávaonntn ·hodno'tnéhlo rzá 
fitku. StlLIIIIU'LOVI8il •k tomu už raj poh.la d 
na dNlmrtu.rg!u konc antu. ktorá prezrá
dmha dôsl-edalost, s a:kou umelci ,pr!Situ
pavall k SiVOjmu ,vystÚij)eniu a rZárOVteň 
slu!bovalra neVIšedný záržlrtlok. Nile ~Y 
máane molnost v pr.!ebehu jedného 'kon
celitlu J)OOuf také pazoľ"uhod.né sklad.bY. 
akými .09S!P0111le S1í }aa6čkova SOD6tra 
pre ha.ale a ICilaYlr, Suchoňova SonaUna 
pre husle a klavtr 111 vel:lwlepá Soa6ta 
A: dar Céaara Francka. PazLUvne a:apôs o
bil.a raj za.pJnen.á •lronce.l'lt'llá sieň - jav 
n.ta prá!Ve najčaostej'šl. 

Teklbon1.loa J•amát.ko.vej Sonát y jedno
značne 'POUk·azu.je .na zV'Jáš1lnostn a uto· 
r O<VhiD kompozl.čného štý,lu z nerS.koršl·e
ho ob.dobia, čim kLOO~e na -tntartPretov 
nemálo ,probléllliOV SÚV'isLaclch so :oacbo· 
va nlm jedJnoHartastt hudo bného p.rúdu a 
v~tav.bo.u cel•ku. Zároveň je tV'rdý.m 
·cmieškrom naj:mll v otázke s úhry a k·on· 
capč.nej Jednotnosti ol>oc.h hiráčOIV. Ani 
jadan zo S.J>Oimenutýc.h f·a•k.torOIV IVO .výko· 
na Dua neabsentova:I a predved·ell!le 
štrorčasťpvej skl•a.dby vy7.111e·Lo .presrved
člJVo r .lll8prdek počiat·aônej lntoruačnej la· 
bl.lnostl G. Hndej ). O. še-besta zaujal .pre 
clzn'Osf.ou ·V .mode.IJOvan! mllk•r:oš trnrll:ltú.ry 
nádx>čn.ej skladlby, rytm!Cikou ,p regrllfl.llt· 

s kej hudobne j tvorbe sú prv9mt sklad
bami pre s pev a kl a vir. Podobn9 v9-
znam m a jú l d a lšie dve piesne: Nech sa 
rozlobla vra hovia a Hoj, bys tr9 a sme-
19. Yšetky tieto pies ne pre s pev a kla
v!r znamen ajú zá kla dn9 prinos pre s lo
ve nskú hudobnú kultúru 19. storočia : 
Va nsa a ko prv? venova l pozornosť tomu
to žánru a v duchu hudobného r oman
tizmu upla ti'loval v ňom prvky sloven 
s ke j ludove j piesne. 

Hoc i už kompozičné začiatky boli 
ús pešné a ume lecky prebo jovan é , zdra
vo tn9 sta v nedovoloval , ba dokonca za
hat il ďalš! v9voj Ľudovlta V:ans u. Kon
com roku 1868 sa Jeho nemoc značne 
zhoršila. Nepomáhalo a ni kúpeľné Ile-

. čenie v Tepliciach , kam n ieko!kokrá t 
zašiel. Va nsa s i musel uvedom iť, že je
ho umelecká cesta sa skonč ila, a rov· 
na ko i pedagogická činnost na Prok
schovom ústave. Za tr pknut9 a nemocn9 
Va ns a pom9š!a l na ná vra t k rodičom, 
aby mal aspoň lepšiu o pateru. Vedel , že 
sk lam a l ná deje a predstavy s vojich ro
dičov, pre to ve nova l svoju s tarost livost 
a finančné prostr iedk y bratovi Já novi, 
študen tovi teológie a neskoršie manže. 
lovi spis O<Vatelky Terézie Va nsove j. Krá t· 
ko pred odchodom z Pr ahy nap!sa l Ľu· 
dovit Vansa bratovi: ,;reraz Tebe, brat 
drahý, velkd a svatá úloha pr ipadá . Tys 
nafmlad!it a ;akoby eSte ndde; v /eve
te. Usilu; sa o §tudu; pilne .. . " 

Dňa 10. a prlia 1869 od!išiel Ľudorvf.t 
Vransa rpre n emoc z Prruhy. Vl·átil sa n:a 
Sl·O<Vensko do Rimavske j Pliy a defin l· 
tlvne poahav.al svoju umeleckú karié ru. 
Tu sa zruu jlma l .o nárroctný živo .t. s,týk al 
s a s A. H. Šk•ul tétym, G. Kardošom a 
in9rni rvz,deléllncaml, al e kom,pozlci i už 
n eveno.VIal velkú pozornosť. NO<Vé p.ros
tredle ho podniat~Io k tnej čillmostl: Va n · 
sa ho.rUvo zapisova l s luvenské ludové 
piesne a p ri poorvoval notovanú zbierku. 
za loženú na výSikume slO<Vens kej ludovej 
piesne rPO Stránke hudobnej. P.ri bli~ne 
za 4 roky vz qik lo vyše 250 notovaných 
zápisov s lovens k9ch ludových piesn i, k to· 
t'é do·k81lujú, že ich fixova la ruka š ko· 
Jeného h udobnlka. Päťdesiat z n ich vy · 
š lo tlačou v l. diele Slo.venských spe- . 
VIO.V, vo výq.na mne j ed lcii, Jrtorú zostavil 
a v Ma•!1LLne od roku 1880 vydáYal Ján 
Ka darvý. 

VélrlliSOVIa zbierka s lovenských ludO<Vých 
plesni je bOL·.zom prá ve tak. ak o celý 
9kliada ters•ký ·Od k·az a pedagogic ká črln
n.ost . Ked v late a1oku 1873 vyplllk la ch o
lera , Duduvlt Va.nsa sa stal jednou z jej 
poslednýc!l obet! a 9. s eptembra 1873 
um rel. 

livdt Ľudovlta Vlll!llsu. ktorý t rva l ten 
38 ro.kO<V. bo l n aplnan9 h.úiavna tosfou. 
pracovitosGou a umeleckým zápasom. Do
kázal !s f za svojim povolam!m a pre
sadiť sa v tak rvýznamnom meste, ak9m 
bola Praha v minulom stJoročL No n e· 
mohol čelit zákerne j ch orobe a smr1!1, 
k<torá ho nač&kane za.stih.La . livot a d ie
lo Ľudovlta Vans u je .svedectlvom čias. 
za klto rých vzn ika la s lovenJSká náloo:dná 
h udrba. 

BORIS BANARY 

n osfou J •POh OLOVIOSfou a W n eposlednom 
r ad•e ltechndc•kou Ist-otou. Pr!stup G. Hr· 
dej bO>! .viac a•skatloký, no dost.at.ačne 
členený z h!élldlska •taklton l1kY. K nra jvy· 
daren e jš lm mom e!lltom patmi.Ira 2. časf 
r Ba lada l . ·V k torej huslistka roz.šiTeU!lll 
v9r azO<Vého dJa,pazónu OO.k·ona le !koreš
pondova la s o su.zestlvme z:ne júclm kllavLr· 
nym pa.rt·om. Moment kancEWčnej jed
noty sa ešte .výnaxnej~ie prejavU v Su
choňo.vej Sonatlne ,pre husle •a .kla lVtr . 
SpOsob IVÝS•tavby jednotlwých oblúk.ov 
ll'a šlel na podklade zá'k lia<l.ného frOI"'IW
vého s keletu sv.o}e plné upla tnenie a 
opodsootnenle v jedno tne pon!manom 
:zw,ukO<Vom r ezulrtárte. 

Druhá po.lwlca :koncertu bola ven ()v:a
ná u.šlachithlej hudlbe CéSi8Ta Francka. 
konkrétne jeho Soná•te A dur. V tejto 
skdad be do.sah u je fnarncúzsky ma .js t er ne
ol>vykLú ro.vm.ováhu medz.! s·tlri.k·t nosf-ou 
k•on:štrukc!e a sl·lný.m emo,t!vnvm n á•bo
j.om jeho bud!by. ·Pozoruho dný cy.kJ!c.ký 
prtnctp v •w aro JV!IInl ma.k·~o§tru'ktú.ry sa 
•tu s n'Úbl s rn eo;pa.kova'teln·ou eXJI)J'es!IV.nos
fou, relfl exlvnos~ou a fl!rozoficilm u hlb
kou. Vo rvýkone Dua v~n11kla ·Pri inter
pretácii Fran ck'O!ve j S()náty uľ'Čii tá dls
prqporčn:osf, k torá sa IV názn:Blkoch .pre
jéi1Vtl.la ufl v JranáčkO!Vej sonáte. O. Se
basta opäť a:aujal schopnos.rou cizelo
vať a j t·en na•jmen.š! detail. vnl1~anlm 
k·reh.kýc h 'I)"Bstela v9ch farieb d o h udo b· 
néh o toku r dosah·avaným o. i. a j umn9m 
.naráibanlm s l'IW9m pedálom l . no a 'j d NI· 
vým pasl·oná tom v 2. a lebo 4. časti. S 
toum mno h otvá.mostou ,vtac-<lllenej kon· 
txastotvalill k onc EWola G. Hrde j, a·bstrahu
Júca od .pr,udlkej emot!vnos ti a ~es!"l· 
n os ti r výnimkou b.ola pasionátnla 2. 
ča.st) . TQtl/tb ja,v bol IVŠ>a•k člast'9'Č'lle za
prlč.Lnený a j nie prá ve n a·jvh odnejšou 
a.kus tlk-ou MozartO<Ve j s iene s jej •N:mden· 
ciau pohlc~va t ztl!ačnú čast VV1S1~lrllllléh.o 
stgná.Ju. Na.pr i·Bk .romu vý>k·on Dua P·D· 
sonlen.sls n emožno oz,načH Inak. 'llJkro,pr !
V'l·ast<kom h Odlnlobný a a:ké kol"lek k r!tt·cké 
Pľ'~'PomLenky vypJ9tv:a~ú len z alw.lw-llllelllt
ne vys oko s tJalliOVen9ch k rit éri!, lll!ké bu· 
dú o boch umelcov is1atne vž dy s prevá· 
élla t "lrZhfa dom k Ich vysokým lwa LLtálm. 
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