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SLAVNOSTNA ATMOSFÉRA PREMIER 
VlatA:osló.vou vyzdobená Bralisluvu, 

sltivnosine rozžwrené koncer tné sieni' 
plné kuetín, netrpezlivé publikum v vča 
l·áuanl neopakovat elného zážitku - to 
'•t• "'11/ttJllty charakterizu[úce atmusferu 
nl'1 •·~.c\(;t hudobne; udalosti roka, Bro 
tislcwsf..:ých hudobných sldvnostl. Fan }u 
ry s [l iatO impozantne; buäouy Novl!fu, 
rn:lllusuuélw strediska 26. septembru 
'ulitu ruku dôsto jne otvorili 21 . rol!mk 
w~twalu, ktorý ;e už dó.vno medzinó.rolt· 
nP uznó.wmuu vtzllkou na!;et soclaltsth 
lc~>j kultúry. 

jJru llluturgta podujatia sl postupne, a11• 
c wľlwPdume uymodeiovala SVOJU vlastnú 
tvt.i r, 1w k tore; jednou z charakter/s/LC· 
kuctt cr't {e prezentó.cia amblcil a !Cit 
t>ljs!edkov vkladaných do domáceho hu 
uoUr1éllo dianiu. Kaž.dý rol!nlk prekva 
r'ufe ('lmsi svo;ským. Tpht urol!ný festiva_T 

- okrem 111ých osobitost í - fe zaU JI 
mavý nebývalou ú r odou slovenských pr e 
1111ér, ktor é sú na jednej strane zdklu · 
avm kon}rontó.cie so svetovou tvor bou 
a na strane druhej dôkazom výnlmoč 
nt!ho postavenw v celorol!nom ltudob· 
rzom dwnl. 

t.du[em o Jeslival zo st r any sloven 
si\ýc/1 sklaclate/'uv - to bol prvok, l!o 
podn iet ti vznik r epurtó.že, kde sa auto 
ri , k t orých dtel a zaznejtí na BHS '85 
premiérovo, vyznó.vajtí zo svo jho vztahu 
k HH:> u u kró.tkost i pr edstavu/tí svoj 
opus. 

ZASLOZILÍ UMELEC ILJA ZELJENKA 
ROZHOVORY PRE VIOLONCELO A OR· 
CHESTER 

(21!. 9. 1985. Interpreti: Sl ovensk ý k o 
morný orchester, umelecký vedúci B. 
Wu rchul, sólis ta H. Schlff, violonče lo 
(Rakúsko) J 

Mat pr emiéru je pre skladatera už sa· 
mo osebe vždy udalosťou, pretože prvý 
krát n ielen počuJe svoju sk ladbu, ale je 
a1 svedkom jej pôsoben ia na publikum. 
BIIS považujem za velk ý f estival nlelt!n 
čo do repertoáru, ale aj čo do obsadc 
lllú mrorpretov, pretože ako skladatcf 
clobrP. vlen1, že na in terpretovi hod ne 
zá lnz!. Adekvá tny intc rp rctučný výklud 
je lotlž pri premiérovan l dielu t i ež ver 
mi dô lcžity. Moje Rozhovory pre vwlon 
telo a komorný orchester zaznejú v po· 
dani promtncntn9Ch umelcov - našich 
warchulovcov u hos ťujúceho Hein r i cha 
Schtffa ako sólistu , na interpt·etačný ná 
zor ktorych sa velmi tešlm. Neraz sotn 
počul SVOJu skladbu v podani dobrých 
In terpretov , a napriek tomu, že skladn 
tel sa snaž! u čo nujpresnej~I zft pi~ 
predsa len in terpre tovu tvorivos ť ~~ 
vžd)' nll)de priestor na upl<tlnenie. ľak 
že predpremiérová a tmosťéra znam ena 
očakávanie prekvapen ia , čo interpret 
vnesie do skladby. ako JU pochopi, a kr• 
JU komentuje. V9bornl muzikllnti tott z 
podúvajú SVOJim výkonom akýsi osolln) 
komentár ku každej kompozlcu . 

Skladbu som nazval Rozhovory, pn· 
to~c koby som JU pomenova l Koncert 
už samotn y názov by u posl ucháča V) 
volal do1c11 1, že sa bude koncertovať, '-• 
IJude uplatnený koncerta n tný princlt, 
-\le to n1c JC typ sk ladby, ktorý dávit 
možnosť pn,dvildzať sa. Ide skutočne ' ' 
.,ruzhovor) " ll j kl! cl nechcem vymedzo 
v<i ( •• medzi k)'lll" lludhd Sil velmi (alku 
verhil!ne cha r<tk tenzu)e a mysllm "'· ?.1· 
tw tre!Jd hned v nflzve hfadaf presny /.il 

III Ľ I lludi.Ja hovorí svojln• spósobom il 

kPI1y 111 a l sl<lud<~tu! urobiť prek lutl /. .-c. 
Čl llucl by do reč1 pojmov . ~otvu sn 111u 
poclarl pt·e t lnwčtt dokonulú výpOVt!d' 
Trt!ba ponechat prch ovonť hudbu, kto 
rá je tak mnohoznačná a vždy niečo vv. 
J•ld r u je. Kuždý z nej vsaje len to, ču 
potrebuje, čo v 11om rezonuJe a čo na 
vy e bude sám pre sebll inak deflno 
vuť ako t i ďal ši. Hudba je p1·eto hud 
bou, že človeku napln i niečlm, ~o (až
ko p r esne chara kterizovať. 

JOZEF GRESAK 
ORG ANOVA ·KNIHA PRE IVANA SO 
KOLA 

f 29. 9. 1985. Inter pr et : l. Sokol. ur · 
~dn) 

Sccesn6 bud uvo.~ Sluvensk CJ l rlh..trmonre 

Som velm1 rád, že nové sklatlby z Ot 
ganuvBJ knihy Z<J.lllCJÚ premi<írovo OiJtif 
na BratiSI<tvských hudobných slávno<. 
tiach , pretože ako fts te viete. prvú časť 
premiérovo.~! v roku 1978 na br<ttislav 
skom festivale vynikajúci orgamsta Ivan 
Sokol, ktorému - ako samotný názov 
tJr ezriitlza - som dielo vcnovu l. Orga
nov.:. J,mhu je, tuk ako celá moju tvor 
ba, stá le sa r ozrastajúcou bunkou, kto 
r ::l má schopnosť sa deliť, množiť, u tým 
vytváruť čoraz väčši a väčši celok. Sa 
motný takt 1e zák ladnou jednotkou. pr 
vutnym mikrokozmom, "ktorý môže exis 
tov<1 t samosta tne, a le k torý zoskupova 
nhu ~a do cel kov nadobúda ~lr·ku a sr 
lu, rozpfna Sll a mohu tnie, až vytvor! 
monu ment sformovan ý r ukou skludate l a. 
Knihu pre tento krá l ovský nástroj asr 
nikúy nezavriem. Stále nové skladby vo 
mne zneJú a postupne ich prikladám k 
základu, ktorý - ak ml zd r·avlC dovo
li - odznejú aj v budúcich ročnlkoch 

na pôcle hudobných slávnosti. 

IVAN HR UŠOVSKÝ 
TRIPTYCH PRE MIESANÝ ZBOR NA 
STAROSLOVIENSKE TEXTY A TEXT 
jANA HOLLf:HO 

(2~. 'l. 191.15 Interpreti: Slovenský fll 
hMmomcký zhor, zborma Jster P. Pro 
chézlw) 

Prcmlllrovan(l sk ladbu som nnplsa l v 
1,rnufrr1 tohto roku n .rni som st nepred· 
~t<J\"OVill. že bude uvedená na BHS. P11 
ph..1n1 Triptychu som mal na mysli dve 
význo~·un~ vyročta 1100. vyročiC úm r 
tla .\lr;tocla il 200. výročie n11roden ia Já 
n;1 llol léh o. /\kosi zhodou okolnosti Si• 
1111 obe jubileá dostalt k sebe a vtedy 
~0111 s1 uvedomil 1Ch príbuznos ť. Pn zhu 
dobnov<~n i starosiO\'Ienskych textov suu 
s1 ~pomenul na epos Jána Hollého Ctril 
lo-,vl tllt;ci ,.Jdu 11 keď som ho konnčn · 
n.llnai . vybral som z nP.hO 1ba fr.rgnlt;ll i 
prrHožr! nebolo mojím úmyslom vytvaro.~l 

rvo<:~ ltilll e celky. Dielo pozost:lva z trorh 
l'a~tl. klon~ SH môžu lnterpretov<Jť dl 

'nl i i! O~ta t uo. Prvá časť ~ názvo!ll Tropn1 
čo JC v s taroslovienčine nlízov pr 

modlilllu diHIJo pre horáciu ku Kun~t,,n 
llllOVI d ~!etodOVI - má kratučky lCXI 
k torý ~om spracoval tak. aby hudba bo 
l .r udekvátnu pravos\ávnemu stýlu. llhn. 
ným r ysom T ropáru je nHqestAtnusť " 
nc~dncsený tón. Centrum Tnptychu tvori 
druhá časť <> nAzvom Proglas. Básci'l ~.J 
pnpi~u !C Kon~tu nl lnovi. Je pomerne dl 
lHI. 11LiOIJyr.H JI1C peknä u cenná ako 
pu ''l án l<e lítcrl\rnet. tak po slrtmkc 
,,h~<.thuveJ . Upli( som vybr<.ll f1·ugmcnt. 
ktorý111 son1 chcel zvýraznlf význam t..i 
•IJI IZučnéhu momentu u učencov . kton 
k n.ím n ie lenže doniesli plsmo, ale s" 
11 1 pllhovár<~lt v duchu staros lovienskych 
lll"t>dkov. Hudobne som vyu~il o. l. rP.~ 

- jedno :r; hudubnyt:h c1:ntwr pul:as !Hl:> 
Snfmka: arch!v Slovkoncen•• 

Pllllli•I"I<IIn~ mon11mt. ktory má podčwr 
lmut tutc. skutočnost Vl.lčš1u plochu 
druhr.J Casti som zveril zboru. Posledná 
ča~ t t'•Jchvala je upäť frllgmentom z C1 
1 il lo Mctodiady . Názov Pochvala v sta· 
rosloviCnčtne sl úžil pre označenie IsteJ 
častt cpiC I<ého básnictva, akejsi ódy. 
Zhudobnil som ju v dvoch var ian toch ; 
prvý je homofónn y a druhý poly f on ický, 
ak }1si prcru~ovaný kánon . Mal som tro
chu ťažkosti z hladiska štý lu, no vyric· 
?;ii som to star ochrámovým pravoslliv 
nym spôsobom, čim som nevybočil z du 
cha Pr oglasu. Skladba ako celok 1e tcch 
nicky meneJ náročné , ale štýlovo a tex· 
tovo exponovuná, pretože samotný fonc· 
tický prepis sta r·oslovienčlny je pre nás 
nezv yk19. Napriek tomu v erim, že Sl o
venský ftlharmonick~ zbor bude dtulo 
interpretovať k mojeJ a v~eobecnej spu· 
kojnostl 

OUSAN MARTI NCEK 
ANIMATION PRE 35 SLACIKOV 
, l. 10. 1985. Interpreti : Slovenská ft! 

hMmónta, dirigent 1\. Rahbari (Rakth 
kuJ 

Kažclá premiéra Je p r e sk ladatc ľn du 
tS ICJ m iery vzr ušujúcim zážitkom, navy· 
se umocneným, ak sa Jeho dielam dus 
l ulu !CJ cl!, že Ich vedeme Slovenskej 
filha r móme za r ad ilo už po druhý ra7 
na koncert Bratislavských hudobnych 
slavnost1. Zn to mu patri moja vďak; •. 
!\ebutlum hovunf o poc1te zodpovednos 
11 Tr!n jP sumozrejmý. Našn obecenstvo, 
p rltomnosť zahrumčných host! nu fc~ 
tJvil lt . atd'. . 

r.o s;1 tý l<n ~u nJotne ) sk ladby Anuna 
twn pn~ 'IS ~ólových s l áčikových nástro 
JOV, vznikl a na objednávku !1rlízďunske1 
f•lh il r•uô:r t! V prwhnhu tvorby kompo 
1.1ru ~~~ odohralo ako v 111UJO!ll osolmon1 
in ul~! t.r k <IJ vu svete muoho udalo!>! i 
k•u:·., Sil -;W il podnetom k JeJ vy tvori': 
lOtu ,udnou vetou: ide o svet. v1dený I'I!Z 
P'" l /.11111 -;k ! il(i;I !Ol ovho ducha 

~AHUUN Y UMELEC EUGEN SUCHU N 
TH.J PI ESNE PRE BAS A ORC HESTER 

11>. I O Hltl::i. lnterprcti : !:i l ovonsk A ft ! 
11ilr111Óilld, d 1ngent L. Pešek sólistu :>. 
Kopčá k, b<ts} 

Načrel by som snáď až k zučw tk01n 
festivalu, lebo pri jeho budovani snw 
museli postupova [ velmi skt·omne. Ne 
vHdeli sme jasne, aký profi l máme hu· 
dolmý111 ~lllvnostlmu c!ať. a tak sme t ro~ 
ku miešali to i ono. Vychádzali snu! z 
pred pokladu, že nujjednoduc h ~it• bude 
nadviazal na trlldíciu ~eských fc>s t lvu 
lllv J .l su kona li hudobné slávnosti PŠ!I! 
n.r Jill". Nadv11znosť na P•·ahu a Bnw 
nth tot1z obmedzovala nntofko. ~e ~1111· 

nemohli us ku točni ť vlastné rl r ei IIHI tu 
g ic kli zttmcry, tuk sa pr! ;:ostavm:., 
programu uplatr1ovalo 11.1 Jill ii lllteq,H. 
ta č né hla disko. DlH <,na mnohov1·stm u:· 
dramatur·gw ktort• !>d tak nfldherne ro,; 
rástla a umožnila ok rcn. 1ného n j sú 
( ;J ~ mladrc!J mtnrpreto\1. postupuje po 
dfil pren•i•s lnneho pilinu, ktorý naplni• 
vyu.llva t1 omt1cr! 1 zo~ h r.Jnir'! n ~ orch est r~.. 
renomuviln ydl unwlcov " di n gon tu' . 
opcrny "11hor " dl\va znnčný pn c~tor 
p1 l. tvorh11 :,lovcnsk}·ch sk larla tcl ov. Son. 
vef1111 1 dd l.e moje Trt piesne p r e ha~ 
a or! hr.l'.tet· hudú premiérovo uvedrm(· 
111 ''''itlvUl t!. 

!Jwlo tvona pwsne Malincónla nd h,. 
sen M. Vlilku, Nuova spernnw na bnsd, 
l'. Stlli c.. hu a Uiocondita nn básci1 ] 
Sm r el<a. Nic nt1hodou som vyhra l zliSI \. 1 
cov troch gcnerúcif. Váll<ovsk A mcian 
chólia je východiskovým bodom t(Jh!l' 
cyklu o ~účas·nost i. Len cit livý bflsnll< 
l<tory má už isrú časf živo ta za ~cbo., 
môže spomlnu f, môže tak k rnsne hc 
voriť o problémoch zmyslu života. Gc:ll 
ručne najmladi;! P. Stiliclla e~tc nepr, 
trcbujc hodno tiť v}·znnm bytia spät:cýnl 
pohfat1on1. preto hovori o piílčiV}'d. 
problémoch tl noška. Dnes vari n iet c lo 
ve lw, ktorý by sa nezamyslel nad h rm 
bou vojnovej katastrofy , znumenajúí.ou 
Zil l1lk človečenstva , no východisk o n lq 
cle pod dojm om tretieho, najsta r šH:h" 
bás111 ku J. Sm1ckn, rodenóho optlmisttt. 
ktor~· smelo zvolli. Nebojte sa buolll 
nost i ... l Tvorte. komponujte! l Vcsnlt. 
Sil!'! 

Vlt AZOSLAV KUBICKA 
CAPRICCIO PRE CEMBALU 
[7. 10. 1985. lnter pn: t k11 M. Oo!HI"'' 

vá, čembalo) 

l:lrat JShl v~ ke hudobné sl ávnosti zna 
mi.!ll'J jú vera p r e mladého sklulla t cľ;• 
pretože obrazne povedané - j e t ' 
tilk ý bra tislavský krok do sveta. Aktu 
f estivalu býV,JJÚ velmr nuv~tevov<J n(! wrl 
nak dum(Jcim publikom, jednak z<~hra 
ničnýnu návštcvn lkmi (pozorova !r)Jiil 
novi nári J. Doposrar m i nez<~.wel o z:at' 
ne (lle lo nu pôde Slovenskej fll harm6· 
nic ani nH BHS - len nn nl en~lch clo 
mácich íór<H"h. Capnccw pn' CP.rllb<tll; 
som napls..tl n.t podnet čembaht.t kv Ma 
rice DobJášovcJ. Ako už samot ny "nazo\· 
p r ezrádza. Jl' to k rá tka skladba. v 1-.to 
rcj ľ!CSilll_ nen;1 ročný rytnucký prohl"lll 
ktorý by 111 1l d.tť skl1d hc spontunny ch:r 
rc1ktcr Idú u spcctf1cky ~ynkop1rl<ý r yt 
mus ~u vsPtl<ými uiJnwu.rtlll AJ kccf ,,, 
tieto prvl<y VI<~C via7.u l< diczuvtl j Č l po 
pulii iiWJ hudbe, môžu poclfil mŕljhn nil 
zoru v plneJ mier e tungovať l v tzv 
vážn eJ hudlle. Na čembale ZllCJIÍ nk orcl1 
v tejtO l"y tmlzovanej podobe vnl mi za 
UJfllliiVO a zvu k tohto staróho nlístroja 
im diiVil zvlá~lny chara kter 

PETER BREI NER 
SUITA PRE HUSLE A KLAVlR 
( 10. IO. 191!5. Inter p r eti: P. Michali céi , 

husle, E. Micha licovA, klavlr ) 

Preuuóra na BHS znamená. že sa zídP 
Hd koncert snáď viac Judl, než na pre 
m1éru slovenskej sk ladby v sezóne. Pred
pokladám, že pride aj niekto, koho bu· 
de premiéra zuujlmať. a nielen prlbuz 
nl. Mo1,1 Sui ta pre husle a k lavfr vzmk 
Id nn ob)cdnavku. Je to kompozlcia s 
formovým pôdorysom bll i"Okovej su1ty 
IIIOl lVICky využlvajítca Bachove citflty. 
Stilré doiJovó tance aktuul izu jem vl Hst 
nýn1 spôsobom, il ta k prepá ja m o;ú~n~
nosf s tradlcwu . Skladba je zárove1~ pr ~ 
javom mojej úcty k veli kánovi hucloh 
ného harok u 

Do nrdu premiérovaných nov111iek na 
BHS "85 pa tri aj premiéra in memor iam 
Sláčikového kvarteta č. 4, op. 1!4 národ 
nóho umelca /\loxand ra Moyzesa [ 2b. 9 . 
1985) v pod un! Moyzesovh o k va r tetn , 
k torA JU nujlopšlm dôl<azom t1·va l ýc l 
hodnot sk laclutcfovho odkazu. 

V plne j k ráse dnes znej(! feslivaíom 
tóny slovenských premiér, k toré upäť 
v tisli pečať národného sviutk u floven 
skej hudobne j kultúre. 

Pripr 11vila : EVA SLANINKO\"Á • 
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e !liA KATEDRE HUDOBNEJ TEO · 
RII!: Hl' VSl\lU V BRATISLAVE ukon
Nh v školskom roku 1964-85 !tú
,J.um ďalši štyria poslucháči odbo
ru hudobi1á teória a kritika. Pre in
formáciu uvádzame v zátvorke pres
n~ znenie diplomových prác absol 
ventov: jana Hoceková 1 K problema
li ke tva rovosti v komornej hudbe se
delÍidesia ty ch rokov na Slovtlnsku), 
Jana Celleryová (Slovenské kvarte
to ) , Olga Haburčáková (Význam kri 
~ckej činnosti Zdenky Bokesovcj vo 
vzťahu k s lovenskej hudobnej tvor 
be l a Anna žilku vá (Profil Michala 
Vilcca ). Všetky témy ~iplomových 
pľlíc sa obracajú k našej súčasnosti, 
čo tr e ba hodnotiť ako jednoznačný 
prfnos pre výskum a presnejšie zma
llOvanie slovenskej hudobnej kultúry. 
Navyše môžeme konštatovať, že čer
l't vi absolventi spracovali témy na vY-
s pele j odborne j úrovni. - IJ-

e CESKOSLOVENSKÝ ROZHLAS 
BRATISLAVA v spolupráci s ORF Lan
dcss tudio Niederiister reich usporiadal 
25. júna 1985 v Hudobnej sieni Bra
tislavské ho hradu komorný koncert, 
na ktorom účinkovalo Viedenské dy· 
c hové sexteto. Koncert vysielali pria 
mym prenosom Cs. rozhlas s tanica 
Devin a ORF. Na programe, ktorý za · 
znel v kvalitnom podaní hosťujúcich 
umelcov, boli d iela · F. Krommera-Kra 
mára, L. van Beethovena, C. M. von 
Webe1·a a W. A. Mozarta. 

• ĽUOOVA SKOLA UMENIA NA 
EXNAROVEJ ULICI V BRATISLAVE 
pripravila tak oko každoročne na 
záver šk. roka koncerty absolventov. 
Nn troch koncertoch (23., 28. a 30. 
má ja 1985) vystúpilo spolu vyše 30 
a bsolventov l. a 2. cyklu, zároveň 
sa predstavil aj Komorný sláčikový 
orchester školy. 

• OPRAV A. V Hž č. 9/1985 sme 
publikovali prispevok dr. O. Gerge
lyiho s názvom Historické organy na 
Slovensku (S ašk ov organ v Povala · 
noch) . Autor článku týmto upresňu· 
je niektoré publikova né údaje: Kon· 
com 50-tych r okov sice Pavol Baxa 
orga n opravil, ale už pred jeho zá 
sahom k organu pridali pneumatic 
ký l l. manuál s tromi registrami. Te· 
d~ t ~~~~a rozšlril .tp.!\ tO, troj~~-~~' tro
vy poz1tlv o dva r eg1stre a v pedáli 
odrezal Cello 8' na Chorálbas 4'. 
Ostáv~ otvorenou otázkou, kto · a1 ke 
dy prida l pneumatický II. manuál. 
Obraciame sa ha čitateľov s pr os
huu, a by si údaje o Saškovom orga
ne v Považanoch v tomto zmysle po
zmllnili. 

Ako sa rozhlas podiela 
l 

na hudobnej výchove detí 
Neoddelltc rnou súčasťou h udobnej (v š iršom i užšom zmys le slova 1 výchov v 

deti je pôsobenie rozhlasu. V tomto procese pa rticipuje i Hlavná redakcia pr·u 
mládež Cs. rozhla su v Bratis lave, hudobné prog ramy ktore j majú v rámci celo· 
rozhlasovej hudobnej produkcie nezastupi teľné miesto. Osobitné pos tavenie me
dzi n imi má vysielanie pre školy. Preto sme požiadali o rozhovor ved úcu re
daktorku lit erárno-hudobnej redakcie Jarmilu Prihelovú. 

Na úvod anád' niekofko základnýc h v}'zerá prepojenie týchto dvoch ohniviek 
informáci( o programovej št r uktúre va- v pra xi? 
šej r edakcie a miesta vysiela nia pre - Informácie máme z n iekolkých 
školy v nej . . . zd rojov ; prieskum urobil napr. Výskum-

- Hudobn é vysielanie pre s koly, ako n ý ús tav pedagogický, Informu jú nás 
a j osta tné hudobné relácie, ktoré pripra- členov ia Skalske j rady, č iastočný obraz 
vujeme, majú s tá le vysielacie termlny: dáva aj rozhlasový prieskum, ktorý však 
pre žia kov 1.- 4. tried ZS vysie lame vždy nie je zameraný na: vek poslucháčov , 
v st redu , v čase od 10,00-10,25 h 1111 informácie si zbiera jú i samotn! redak-
stanici Devin, pre deti MS je to 15 mi· to ri. Teda teoreticky i p rakticky pre-
nút na vysielacom okruhu Bratislava ocl pojenie je premyslené - lenže mnoho 
9,00- 9,15 h. Vzdelávaci obsah vysiela- činiteľov spôsobuje, že posluch nie j~ 
nia je určený školskýn1i osnovami, vysoký. Napriklad rádi oprijlmač v zlom 

Aké miesto - podfa vát - môže ten- technickom stave, n eochota učl tera či 
to typ relli.cie zastávať pri rozvijanf hu- časová tleseil., k torá ho núti viest vy-
dobných schopnosti deti ? Myslíte, že do- učovacl proces bez cudzlch ·vplyvov. Ne· 
kážu aaturova ť med:.t:ery s pôsobené ne- môžem nespomenúť, že presunutie vysie· 
dostatočnou hudobnou výchovou na i ko· la nia pre školy na stan icu Devin spô-
lách? sobilo v nie ktorých oblastiach Sloven-

- Bola by som nereálna, keby som ska problémy . .. 
si namýšlala, že rozhlasové hudobné re- Teda často zlyháva nielen technická 
lácie . nahra dia nizky počet vyučovaclch s tránka veci, a kou je vybavenosť - či 
hodin, pripadne žiadny ( 8. trieda ZS ) a akôr nevybavenosť - ikôl rádiami 1 

tiež často neodborné a najmil nezau jl· rozaahom VKV a kazetovými magneto-
mavé spôsoby vyučovania. Ale tiež by fónmi, ale mnohokrát l fa ktor rudský -
som poprela úsilie Hlavne j redakcie pre ochota či neochota učitera t a kúto formu 
mládež, zanietenú prácu hudobných re· vyuilvať .. 
dak torov, autorov a spolupracovnlkov, - To už je taká l udská vlastnost. 
ak by som neverila, že svoje ú lohy pl· Ale našou úlohou je aj propagova ť , vy-
nia . svetlova(, a le predovšetkým s kva li ti'lo-

Môlu teda pri optimálnom stave tieto vať re lácie tak, aby učiter bol presved-
relácie v celospoločenskom meradle zvy· čený, že sú výhodným a ne na hraditer-
šovať hudobn'Osť deti? ným pomocnlkom vo vyučovacom proce-

- Áno, verim tomu. Neverlm, však, že se. 
s ú jediné , ktoré môžu rozvi jať -este tie· S velkým 6spec hom sa stretol ll-diel-
ké citenie deti. Z tohto poznatku nako- ny cyklus relácii určený pr e MS 
niec vychádza i nová koncepcia roz- Trpaslúlllkovia. Kvalita relácii, kladná 
voja este tic kej výchovy, ktorej projekt, reakcia poslucháčov i odbornlkov do-
a ko som Informovaná, sa pripravu je.• k azujú, ie ocenenie tohto cyklu v minu-
Estetická výchova pomocou rozhlasu má · loročnej Rozhlasove j iatve (ll. miesto 
v nej dôležité a n ezastupltefné mies to. v 5. kategórii - pozn. red.) n ebolo ná -

V akom rozsahu spolupra cujete s Ml· hodnťi. V čom vidlte úspech tohto cyk-
nisters tvom škols tva? lui' 

- Spoluprácu velmi presne stanovuje - Predovše tkým v tom , že autor i 
dohoda medzi Cs. rozh lasom a mlnis- rozh lasov! realizáto ri zohladnll i špeci-
terstvom. Na túto dohliada jú orgány ml· fiká rozhlasového vysie la nia, nena h rá-
n is terstva; vys!elacl plán schvaluje kaž- dzali š kolu , a le vychádzali zo psychiky 
dý polrok Skols ká ·rada , v ktorej pra- dieťaťa . .. Vzdeláv~cl zámer cyklu za-
J; I-I iú zá,st\'pcovlp. ,MS, metopici a učíte- šifroval a utor sceffiira i hudby Jura~ 

~~·" 'lia .~ 1,pl~1'xe .: z'.: cf~lôho .. ~.Sli:N~n·~kr,'~(l~" d~ ' 1 :~1f.aťrtR1 M 'relácii umne ~. vermt oi·ga
. ro~a . ho~notip qdvY,Stela.n~. retó.cte, 1ch l}}Cky,. N'!vyše, re lácie sú a trakt!vne ~ 
·. '~~rm'P.r~~o~( , v~~:{:;qbsé)tl ,. átr,.llk.u~nns't,: · ·, J.hra,~n ' ďol>rej , rea lizác'u ·•'težiséra Vlá d l-

prita·žlivosr n rea l záclu. · • mira ' Rus ku v stereopredve de nl. • 
Priprava a odvysiela nie kva litne j re · Po odvysle lanf sa relácia, napr. l ten -

lácie je jedna vec, jej prijatie - v na - to cyklus, s trati nenávratne Y éte ri. Nie 
šom prfpa de jej konkrétne využitie vo jo toho škoda ? 
vyučovacom pr ocese - vec druhá. Ako - Skúsenosti ukazujú, že výhodnejš ie 

Snfmku. G. l' ovod·ll ;, 

pre vyučovací proces l>y, samozre jmu, 
boli magnetofónové záznamy s týmito 
reláciami. 

Aká je nádej, že s a učitelia s takými 
to pomôckami s t retnú? 

- Podra určitých náznakov ast podn1k 
Učebné pomôcky B. Bys tr ica nn pokyn 
MS SSR bude pásy množiť a, dis tri hu<,· 
v ať. 

Ta k!e budúcnost' vidite optimisticky? 
- To vám poviem, až sa budúcnost 

p rP.menr na reali tu ... 
Ni! z:ive r obligátna otázka: čo nov~· 

ho pripravujete do vysielania? 
- To ni e je obligá tna otázka . To j ~ 

otázka , ktorú tne do živé ho. Konkrét· 
nb môžem spomenúť dva cykly. V plf· 
pade cyklu pre l. ročnlk sme vyšli z po 
znatku, že rodi čia a kosi zabudli s det 
mi 5pievat rudové piesne; v detoch ta k 
nevzniká po tre ba, a teda ani nfivyk Z.J 

~pie;vať sl, ne rozv!ja sa ich hudobné cl 
teme, neobohacuje sa ich jazyk, por
ticl;é myslenie... Autorka Z. Zemil n' 
ková vys tavala cyklus na prlbehu ru 
dového hrd inu, ktor·ém u na živo tneJ ecs 
te pomáha ludová pieseň. Auto1·om cyk 
lu Záhadné pesni čky pre 2. ročníky 'j~ 
opä ť Juraj Hatrlk. Z každej relác!n vy· 
budoval malú de tektívku, v ktorých hr 
dinovia riešia záhady obsahu vy bran ýt.h 
rudových piesni. Spomínaný cykl us pre 
materské š koly i oba pripravovanó cyl<· 

· ly pre ZS sú - oproti cto teraj ~i<!mu l'f 
s ielanlu - koncipované náročnej~h' uo 

, sahoyQ, real,izačne, . i , ~kpnomick Y, .. Nad 
súčasným s ta vom es tetickej výc h'ovy ne· 
pomôže narie kať. Muslme pre vec n ic 
čo urobiť. My s me volili cestu, ktorá v 
prvej fáze bola experimentom, dnes u1 
však máme overené, že tento exper! 
r.:ent ukázal dalšie možnosti rea lizácic 
rozhlasu v estetickom pôsobeni na mlá· 
ct ež. Zhováral sa: JURAJ D()SA 

ZA MARTOU REITEROVOU 
vom. Po zr iadeni k ošic· 
kého ko nzervatória v r. 
1959 sa pr of. M. Reitero
vá s nevšednou energ iou 
podieľala na budovani 
JCho kla vlrneho odboru. 
Ako uznávaná a erudo· 
vaná odbornička klá d la 
na svojich žiakov nema· 
lé nároky, a to n iele n z 
hladiska te chnickej vy
cibrenosti. Viedla ich k 

uskutočnil spoločný plá n 
lô prof. A. Kafendovou, 
s ktorou bola v pr ia ter
skom konta k te - vyda
nie slovenskej sys tema 
tickej prlručky metodiky 
kla virnej hry. 

VI. ZJAZD ČESKOSLOVENSKýCH 
PSYCHOLÓGOV V PRAHE 

fi i ÍUIW UV U I l i VU I d Í:l ll 

nus1 ~loveka , ktorý opus· 
til rudy žijúcich, patri 
vždy k neradostným úlo
hám. Spomedzi s loven · 
s kýc h hudobn ých peda
gógov odišht význa mná 
nsobnos ť na poli kla vír
ne j hudby, pr ofesorka 
MARTA REITEROVA. Vy 
učovaniu klavirnej h ry 
sa venova la plných 51 
rnkov a len pred piatimi 
ro kmi zanecha la svoj 
pedagogický post na 
Konzervatór iu v Koši-
ciach. Ako č erstvá abs ol 
vcnlka pedagogicke j vet
vy Hudobnej a kadémie 
F Liszta v Budapesll 
vrá ti la s a do rodných 
Košic l na r. 28. má ja 
1 !l Oli J. aby tu začala v 
l'flku 1929 vyučovať hr u 
na klaviri na hudobne j 
~kole. Po oslobode n! pat
rila k tým obe tavým 
nadšencom, ktnri sa ltlá 
sili k my~lienke zria de 
n ia vyššej hudobne j !!kp
ly v Košiciach. Keď sa 
ta k sta lo v roku 19511, M. 
Reiterová začala na 
tomto ústave pôsobil' a ko 
pedagogička plným IH'li · 

cieľavedome j profesiu- . 
ná lnej orien tácii , k čomu 
patrilo sys tematické 
osvo jovanie s i poznat
kov o klavírnej hre tak 
v praktickej , a ko a j teo
reticke j r ovine. 

M. Reiterová s i vy tvo· 
rila vlastný metodický 
systé m, do ktorého uvli · 
žen e preberala nie k to ré 
zásady R. l\1. Bre itha up · 
ta, T. Leszctyckého, no 
i l. Sti!pánove j·Kurzovej 
a d'a lšlch. Je j pianistická 
š kola nekládla dôr az le n 
na vynikajúcu manu~lnu 
zručnosf, ale , rovnako na 
správnu štýlovú oricntá 
eiu a dobrý hudobn ý 
vkus. Za základ kla vl r 
nc i výuky považova l.• 
drobnú prstovú tec hn iku. 
Tvrd ila, že túto nemož· 
no fingovať ani na hra · 
dzovat' inými alebo neja 
kými ďalšlmi, no neorga 
nickými pohybmi hracic
t.n apa rátu. 
Zúčastňovala sa me dzi· 

ná1•odných le tných inter
preta~ných kurzov v 
s prievode vlas tných žia
kov. Prednášky i prak· 
tické de monštrácie man· 
žclov Stefanskich, D. 
Zechlina i G. Agos tiho 
na letných interpretač
ných kurzoch vo Weima
re jej mnohokrá t potn· 
d ili vlastné pedagogické 
názory. Skoda , že s a n e -

M. Reiterová neus tále 
zdôrazňovala dôležitosť 
hudobnej prljnavy ul u 
deti predškolského veku 
- najmä spevom a h rou 
na rahkoovládatefných 
hudo bných nástrojoch. 
Pr i rytmickej výchove 
deti podč iarkovala po
hyb, t . j. vyjadrenie hud
by vlastným te lom. K 
týmto myšlienkam ju 
priviedlo i štúdium diela 
E. Jaques·Oalcroza. Roku 
1961 pri zriadeni Judo
vých š kôl umenia ju Po
vere nlctvo škohtva po· 
žiadalo vypracova ť učeb
né osnovy pre tento no· 
vý typ školy. 

Oo slovenske j hudob
nej ku ltúry sa prof. M. 
Rettm·ová za plsa la a j ako 
sulldna komorná hráčka. 
Nevšlldnou udalosfou a 
ož ive nlm niekda jšieho 
koncertňeho života v 
Košiciach bol i spoločný 
koncert na dvoch klavi
roch s M. Mašikovou-He · 
merkovou a l. Schmidtu
vou. Nahráva la i do vy · 
sielania košic ké ho roz
hlasu. 

Svojim výz na mom kla 
virne j pedagogičky a 
metodičky prerástla 
11r of. M. Reiterová úzky 
lokálny rámec rodných 
Košic , a le a j východné ho 
Slovenska . Zomrela 15. 
a ugusta 1985. Odišiel v 
ne j človek vzácnych fud· 
s kých vlastnosti a ne
smierne cenných peda
gogických kvalit. 

DITA MARENCINOVÁ 

V d i\och 20.-23. a ugusta t. r. konal 
sa na pôde pražske j Právnickej fakulty 
UK VI. zjazd čs. psychológov. Na 400 
účas tní kov z jazdu inšpirujúco pôsobilo 
lleslo ,.Psychológia za mier a rozvoj 
človeka". Referáty a dis kus ie, š tr uktu
rované do 15 sympózi! a 5 tematických 
zasadnut!, umožnili zhodnot iť. a ko plni 
československ (! psychológia svoje posla
nie lllelen v súcasných Ul'ýchlených ve · 
uecko technických preme nác h naše j spo. 
toi. nos t i, a le aj . v konfrontácii so sve· 
tovou psyc hológiou. Zárovei'l sa pos úd i· 
ta problema tika , ako dalej pre hlbit teo · 
re tic kometodologick~ základy našej ps y
c hológ ie a a ko ju ešte viac zapojiť do 
riešenia náročných problémov spoločen
ske j p raxe. 

je sympatické, že zjazd - okrem iné 
ho - mimoria dnH zvýraznil posta veni e 
a <oópovednos ť psycho lógie a j v s fére 
ume leckej kultúry , ktorej produkty, 
umelecké a es teti cké hodnoty sú ne po· 
pieratefne úči nným a humá nno-kultúr
nym rozme rom fonnovania osobnost! so
cialis t ického človek a. Samosta tné sym· 
pózium ,.Vplyv kultúry, zvlášť umenia, 
na vedomie mladej generácie" nadv :J · 
zova lo na mnohostranné a k tivi ty čs. psy
chológov, prejavujúcic h sn i publik flč
ne p'ribližne od poJovlce 70-tych rokov 
V roku 1982 založi li pri Cs. psycholo
g ic kej spoločnos ti pracovnú s kup inu 
ps~·cho lógov umeni il, č l enenú nu se kcie 
púa la jednotlivých d ruhov umenia . Na· 
priklad v sekcii psychológov hudby (z is· 
ten ý poče t 35 l už dnes viacer! pôsobi j.l 
profes ionálne na troch vys okých ume
leckých š kolách (AMU, )AM U. VSMU ). 
na filozofic kých n pedagogických fa · 
kultách a inde. Uskutočni li sa tri pra
covné konfer e ncie na FF UJEP v Brne 
(1032, 1983, 1984). na VSMU sa kon
š tit uova lo Výs kumné a zá znamové cen · 
ll um , kto ré usporiadalo dve vedecké 
ko nferenc ie ( 1979, 19841. v iaceré témy 
z psycho lógie um enia bo li čia stkove za. 
;JO jené i do rezortného čl š tátneho plá · 
uu výs kumu. 

Sympózium o ku ltúre 11 ume nf na 

Vl. zjazde čs. psychológov. buc i nrvy 
tvori lo reprezentatívny obraz doteraz d() 
s iahnutých výsled kov, po tv rdi lo, žP ~ .. 
v oblast i umenovedné ho vyskumu , akc, 
.1 j v teórii a praxi ume lec ke! pedago· 
gi ky vytratila vedec ká an<~ lýza Jed iner 
nHj a svo jbytnej s truktúry umeleck~:] 

osobnosti, že sa rôzne chá pu základné 
kategórie procesu umelec kCJ tvorby, 
špec ific ké zákonitos ti ume!cc kóho mys
lenia a prežívania. V referáte j . Hlnv· 
su a ). Viewegha ,.Psycltológíil umenia 
v interdisciplinárne j spolupráci" autori 
zhrnuli a zovšeobecnili do terajšie prístu· 
py. naznačili reá lne východis !(ií i ce;. 
ty výskumu procesu umeleckej tvor by. 
V. Dočka l vo s vojom refl~rát P. .,Vpl rv 
umeleckého vzde láva nia na ĽSU nd roz 
voj osobnost! deti" poclčitll' kol význom 
umeni a pre intelektový i emocwnf1lnv 
ruzvo j č l oveka. P. Krbaťa vcnov;t! po 
zornosť nie ktor ým zákonitos t1am pro 
duk tlvneJ hudobneJ či nnos t i v referá te 
.. Psychologické aspekt y v s ys téme clo· 
vek hudba". Podne tny prfspevok 
,.Kultúrne kontex ty umeleckého mysle 
ni a" predniesol ). Kul ka . Pr! kladom mož 
neJ medz iodborovej spolupráce bolo vy· 
Stúpenie muzikotóga j. !)ze tepcsénvlho 
(spoluau torka M. S tukovs kií). ktorý v 
rcferute .. Vplyv sociálll.)'Ch fa !(torov n,, 
hudobný záži tok š kols keJ mládeže " i!u~ · 
t rova] Jednu z metód polaritného prof! 
lu. Hoci sa sym pózia osobne nemohol 
zJi':ast n i l Jeden z čeln ý c h pro ta gonista\' 
~.s . psychológie l1uclby - L Poled M! k. 
jeho pr.f,i oeh umocnila prltomnos ť pred 
sedu Cs. ve'cl eckeJ spo točnos Íi pre este 
t 1 ~u P'• ČSAV - S. Snbouka. Nllsledná 
d !>kusia u káza la , že psychológia umenia 
(hudby) s to ji pred spo! učP,nsky vysoko 
a 1"uálnymi požwdov lw u11 a že JB h isto· 
riLhy nutn ým rnon1entom ku ilúrnl:!hO 
r l·ZVOJa naše j socin!is ti ckcl ~pol očnbs t i. 

je vsuk potrebné zmen iť or ien táclU 
tradičných obsah ov psychologicke j jJI'ÍI 

c'!l okrem d iagnostiky a kur.rtlvn ych pv 
s tuplJv proces uáln e zctukonafovať me 
tcdi ky a výc hovné pos tupy v systélll'' 
umelec kého ~ kol s tv<t. PETER KRBAŤA 



Bratislavské Kulttirne leto 1985 

KOMORNÉ KONCERTY 
Svoju recenziu o komorn9ch koncertoch v rámci bra tislavs kého 

Kultúrneho leta 1985 budem koncipovať viac ako úvahu o dra
maturgii tohto cyklu. jej kladoch l záporoch, súčasn9ch tenden· 
clách l perspekt!vac h, pretože o jednotliv9ch koncertoch pri· 
niesla pomerne obsažné prfspevky denná t lač. Ak ·sa aj vyslovhn 
o Interpretačnej úrovni jednotllv9ch koncertov, bude to skOr po-
hlad n enárokujúci sl na úplnosť. . 

Pristavme sa teda pri dramaturgii , komorn9ch -koncertov v ce
lostnom zábere.' Nemožno povedať, že by bola nezaujlmavá; po
čuli sme napriklad Cantic~;m Pragense, Slovensk9 komorn9 or
chester, Gotlandské kvarteto, PofskO komornú filharmóniu, Lin 
ha Singers, Budapeš tianske Bachova trlo . . . Vytvori sa však úpl
ne ln9 obraz dramaturgie, a k sa podrobnejšie zahfadlme do 
programov9ch bulletinov a zamys l!me sa nad v9berom lnterpre
tovan9ch diel. Zdá sa, že drama turgia z tohto hladiska bola 
koncipovaná bez špeclflck~ho úmyslu .,povedat" niečo o meste. 
v ktorom sa celé podujatie koná, resp. o jeho hudobnej mlnu
lo~u. Zrejm~ ot<\zlta adresáta, teda poslucháča koncertov - zos 
tala akosi stranou. Koniec-koncov na koncertoch sme nevideli 
ani našich skladatelov ani koncertn9ch umelcov - čo je však 
vážnejšie, nezazne la na nic h ani slovenská tvorba. Nemys lfm t)m 
len súčasnú, ale na jmä staršiu slovenskú hudbu, lebo mnoh! za
hraničn! hos tia prichádzajú do Bratis lavy a ko do mesta s bo
ha tou hudobn ou minulosťou - do mesta, ktoré je rodiskom 
). N. Hummela, do mesta, v ktorom žil E. von Dohnányl, mlud9 
B. nurtók, ). L. Bella, A. Albrecht ( ktorého storočnicu sme s l 
práve v letn9ch mesiacoch pr ipomenuli), ale a j mnoh! ďalši. 

Hosťujúce Budapeitian~ke Bacbovo trio. 

gradovaných úsekoch dokázali neraz doda t celku priam symfo
nické rozmery. Ic h hostovan!e znamena lo vrchol tohtoročných 
Letn9ch komorných koncertov. 

Prečo teda nebudovať reper toár Letn9ch komorn9'c h koncertov 
trochu originálnejšie, prečo nepreástavovat v dramaturgickej 
koncepcii našu hudobnú minulosť napriklad tak, ako to ukážkovo 
predviedol súbor Flauta dolce v Klariskách ( vystllpenie s11boru 
recenz1,1jeme v rámci cyklu koncer tov SHF - pozn. red. ) alebo 
Inštrumentá lny súbor Canticum Pragense dňa 27. 6. 1985 (inter
pre tovali diela jubilantov nemeckej hud by SchUtza, Händla, Krle
gera, J. S. Bacha a rovna ko t diela star9'ch český-ch majs trov 
17. a 18. storočia - dvojspev z ka ntáty Operosa Ternt F. V. Ml· 
ču, diela anonyma z Labunovej tlačiarne, Me mento Abra hom 
B. M. Cernohorského a Iné). 

O propagácii Kultúrneho leta treba na tomto mieste tiež čosi 
povedať, lebo zdalo sa, že propagátori tohto kultúrne ho poduja
tia sa priam pre tekali v .,utajovan! " jednotllv9ch koncertov. 

Interpretačná úrovei\ komorn9ch koncertov dosiah la viac-menej 
s tabilny ~tandard. Okrem spomlnaného Go tlandského kvarteta sa 
v dobrom svetle ukázala l Poflká komor ná filharm6nia s dl· 
rlgentom Wojciechom Rajskim. Podobne a ko Canticum Pragen
se v súvislos ti so sta rou českou hudbou l oni využili s voje vy
s túpenie na prezen táciu polskej hudby, a to dvoch velký-ch sú
~obý-ch osobnosti - Lutos la wského a GOrockého (Prelúdium a fú
ga pre 13 sláčikov9ch n ástrojov W. Lutoslawského a Tri s kladby 
v s tarom štýle H. M. GOreckéhol . Pre úplnosť spomeňme, že re
pertoár polského súboru zahrnoval ešte Brittenove Variácie na 
tému Francka Bridgea, op. 10. Z vystllpenla súboru sa črtal jas
n9 dramaturgický zámer - "povedar niečo závažné o pofske] 
hudbe. V podstat~ to Isté sa vzťahuje aj na Llnha Singers; i tu 
dominovali diela s tarých český-ch majstrov (J. K. Vai\hal, J. A. 
Benda, D. Cerný ... J. Zablyslo sa tu l dielo slovenskej provenien
cie Litánie neznámeho autora z 18. storočia , pochádzajúce z ar
chlvu Matice slovens kej - a le to bolo všetko. 

Isteže, jedine pozlt!vne možno hodnotiť akcent na trls torotné 
juuile um narodenia J. S. Bacha v realizácii Slovenského komor
ného orchestra, ktor9 patr! skutočne k našej Interpretačnej šplč· 
ke. Menej však možno oceniť takmer ama térske vyznenie Ma
túšový-ch pašU ). S. Bacha v poda nf Státneho komorn6ho orches
tra Zllina, Speváckeho ll boru mesta Bratislavy ( poä vedenfm 
L. Holbkal a sólistov. Kedže sa pohybujeme na profesionálne j 
pOde, nutne muslme rozlišovať zámer od v9sledku. Presvedčivej
Sie zapôsobil Spevácky zbor mesta Bratislavy, menej už sólis ti 
fL. Aghová, A. Kfukov6, H. Stolfová,Bandov6, V. Schrenkel, J. 
Kundlák, R. Uhlár, F. Duria!!). Samosta tnú zmienku sl zasluhuje 
pekn9 a umelecky hodnotn9 v9kon P. Mikuliia. NezapOsobll an\ 
SKO Zlllna s d irigentom Ku1•tom Redelom z NSR. O vokálnej 
interpretácii diel ). s .. Bacha sa toho naplsalo u:Z vera, žlaf, prax 
ešte v mnohom zaostáva. Najväčšlm nedostatkom celej interpre
tácie bolo to, že sa nepodarilo z diela vykresať tú vefkd bibllcktl 
drOmu, ktorou Ma t11šove pa~le nesporne sťí. Presnejšie, c~9ba l 
onen vefk9 dramatický oblúk so všetk9ml vznetllv9ml peripetia· 
ml, ktoré Bach vložil do svojej geniálnej hudby. 

Spomlnajllc absenciu staršej slovenske j tvorby a lebo vôbec 
hudby vla žúcej sa k h istórii čl súčasnosti Bratislavy , nezn amená 
to ešte, že máme z programov úplne vyčiarknut ll}terpretov, ktot;l 
k nám prišli s klaslck9m svetovým repertoárom - ako tom~ 
bolo v prfpade Gotlandského kvarteta (W. A. Mozart: Sláčikov~ 
kvarteto Es dur, KV 426, L. van Beethoven: Sláčikové kvarteto 
F dur, op. 59, č. 1 l. Lebo mladi švédski umelci mal! nevšedn9 
interpretačný da r spája ť ušfachtllost, jemnosť a vysok11 kult!vo
vanosf so strhuj11clm zápalom a dynamizmom; napriklad vo vy-

Z uvedeného teda vypl9va, že so svetovou hudobnou literatúrou 
bola najoptimálnejšie zosúladená stará česká hudba. Lenže aj na 
Slovens ku existovala v minulost! bohatá hudobná produkcia. Pre
čo teda nevyuživame Kultúrne leto v Bratislave na to, aby sme 
ju predstavlU a propagoval! domácim 1 zahraničn9m návštevn1-
kom. Prečo by sa napriklad naša hudobná minulost spolu s In · 
terpretačn9m umenlm nemohla prezentovať na nádvort starej 
radnice - v srdci starej Bratislavy - tam, kam táto hudba sku
točne patri. Jedn9m slovom, množstvo problémov oslabuje spolo
čenský- 1 umeleck9 dopad bratislavského Kultúrneho leta. Netre
ba však upadnúť ani do opačného extrému; leto má svoju š pe· 
clf!ckú atmosféru a akási .,reprlza" Tý-ždňa novej slovenskej 
hudobnej tvorby by bola Iste n evhodná. Nllka sa však zla tá s tred
ná ces ta využit šancu a ukázať v rámc! Kultúrneho leta panora
matlck9 obraz slovenskej hudobnej kultllry, konfrontovať minu
losť s prltomn osfou, v kontextoch prirodzene čo najširštch včie· 
n!t našu kultúru do európskych súvislosti a upozorn!t na .,seba" 
vý-razný-ml umeleck9ml hodnotami. Ak sme v dramaturgii Let
n 9ch komorn9ch koncertov '85 tieto ašpirácie nevyužili, možno 
sa o to pokúsit - už nabudúce. Len ne treba dlho otáfat. 

DNI GITAROVEJ HUDBY 
Stalo sa už dobrou trad!clou, že v 

rámci bra tis lavského Kultúrneho leta v 
bohatom a pestrom ka leidoskope podu 
jati je jeden t9ždeň vyč lenený- prehliad
ke gitarového umenia našich l zahranič· 
uých interpretov. Na Osmich koncer
toch tohtoročn9ch Dni gitaroveJ hudby 
(7. - 14. júla 1985 J. ktor9ch garanto_m 
je už ôsmy rok MDKO a ktoré sa usku
toči\uj11 na Barokovom nádvorl bratlslav
slcej u niverzitnej knižnice, sa predsta
vih okrem našich umelcov l hostia z 
Polska, Maďarska , Velkej Británie, Fin 
skA. Francúzsko a Kuby. 

J"sus Castro Balbi 

Ser iu koncertov otvot•il puls ký gna 
1 1~ 1 u jerzy Nalepka (7. júla] a jeho vy 
~túpenic sa realizova lo v spoiupráct s 
Po f~kýn1 kultúmym a infornwčným s tre
dt~knm . J Nu lepka ukonč il štúd ium hrv 

na gi tare na Hudob ne j akadémii v Lodži. 
Dramaturgiu bratislavského koncertu 
koncipoval z diel pofského a svetového 
baroka, španiels kej a súčasnej sveto
vej tvorby. V jeho podani zaznela Lut
nová suita e mol J. S. Bacha, dobový
pofsk9 tanec Volta polonlca, c.Jr' e Go
vaty o Courante zo Suity D dur me
xického skladu tela M. Ponceho, Sona
tina Merldlonal toho Istého autora, 
s kladby ). Turlnu, F. Sora, l. Albén!za, 
E. Pujola a s účasného pofského sklada
tela S. MrOnskeho. Interpretačné ume
nie J. Na lepku sa v Bratislave neblyslo 
v na jlepšom svetle. jeho hre ch9ba la 
inšpiratlvna Iskra, pregnantnost, štý-lo
vá vyhranenosť, preclznost. Snáď naj
pôsobivejšl bol v jeho podani valčfk A. 
Iva nova-Kramského, ktorý však svojim 
charakterom patr ! medzi kompozlcie 
Té:hšleho žánru. 

Preplnené Ba rokové nádvorie privlta
Jo na pódiu komorné duo Jozef Zsapka, 
gitara a Dagmar Zsapková-Sebestov6. 
flauta ( 8. júla ). Myšlienka preds tavi( 
gitaru a ko komorn9 nástroj je velmi 
vltaná, pretože umožňuje spoznávať jej 
~i ršle kompozičné, Interpretačné l zvu · 
lmvé možnosti. V prvej časti koncertu 
umelci predniesli diela E. G. Barana 
1 S omlia secunda). ). H. Flocca [ Alleg
ro) , M. Giu liana (Due tttno). S. Raka 
[Giordana Bruno l a dve skladby D. Mar
tinčeka. Dramatu rgia koncer tu teda sle
dovalo lfnlu od baroka po súčasnú tvor
bu. Pôsobivé 5·častové dielo S. Raka 
Giordana Dmno sa obsahovo inšpiro· 
vdlo osobnosťou a myšllenkov9m posla
ním učenia tohto renesa n~ného vedca 
a filozofa. S. Rak vych ádzal kompozi~n~ 
z prlnclpov hudby 20. storočia, tie však 
obohatil krátkymi, miniatúrnymi motlv
mi, navodzu júciml atmosféru doby, v 
ktot·ej učenec žil. Tak skladba S. Ra ka . 
a ko i die lu D. Martlnčeka našl! v ]. 
Zsapkovl u D. Zsapkovej -Sebestovej vý
borných interpre tov . Dve pre lúdiá D. 
Martin~eka pre sólovú gitaru uviedo l 
]. Zsapka na vysokej technickej úrov
ni. Skladnte r v nich plne vyu~ll zvu 
kové a interprP.tačné možnns tt nás t ro 

IGOR BERGER 

ja, k9ru v prvom Prelúdlu inte rpret zdO
raznil jeho meditatlvny charakter, dru
hé bolo dramatickejšie, dra vejšie. V Elé
gii pre fla utu a gitaru mäkk9 tón fla u
ty podfarboval zvuk gita ry · nenásllne, 
jemne a táto s llhra zanechala dojem ly
rickej, . me lodic ky vyklenutej skladby. 
Pre miéra ďalšieho dua Dobrý- deň, pán 
Picasso sa niesla v"""duchu španielskych 
tudov9ch motlvov. J. Zsapka ako sólis
ta sa v9razne prezentoval l v druhej 
časti koncer tu uvedenlm Sonatlny F. Mo
rena-Torrobu. Interpretoval ju klasicky, 
bez zbytočného . pátosu a bez zbytoč
n 9ch preferovani zvukov9ch a rytmlc· 
k9Ch prvkov. Záver koncertu komor
ného dua manželov Zsapkovcov vyplnila 
Sonatlna , op. 205 M. Castelnuovo-Tedes
ca. Na margo Ich koncertu by som chce
la podotknúť snáď len tolko: žiadal by 
sa miestami v9raznejšl a prlebojn ejšl 
zvuk f lauty, ktorá svojim s ubt!lnym cha· 
rakterom často až prlliš vtláčala do úza
dia l zvuk gitary. 

Mlad9 maďarský umelec Zoltán Tokos 
(9. júlu) sa na úvod svojho recitálu 
predstavil dielom španielskeho skladate
fa A. Barrlosa Choros de la Saudade a 
kompozlciou A. D. de la Maza Platero 
y yo. Obe s kladby sa niesli v duchu 
spanle ls kych ludov9ch melódii a ryt
mov, ktoré od Interpreta vyžadu jú vy
cibrenú prstovú techniku a tempera
men t. Tie Z. Tokosovt nechýbali. Par tita 
c mol, BWV 997 ). S. Bacha prezento
vala mladého gitaristu ako plnokrvné h o 
muzikanta, neprekračujúceho však zá
sady š t9lovostl. Zaujlmavoo skladbou sú· 
~asného maďarského autora Zs. DurkOa 
Sen noel svlltojánskej uviedol Z. Tokos 
druhú časf koncertu . V duc hu sú~as
ných výrazov9ch a technick9ch pros
triedkov rozohral no nástroji zvukovú 
fantáziu, v k torej sa alea torlc ké úseky 
s trieda li s krá tkymi melodlck9mi a 
akordlck9ml pasážami. Skladba Grana · 
du, Cadéz a CordOba l. Albénlza repre
zentovalo g itarové umenie, založené na 
prvkoch flamenca. Obdivuhodná bolu 
pritom uvofnenosf a Iahkosť jeho hry, 
či prirodzený u nenás iln9 tOn. Muzi
kalitou sa vyznačovala aj interpre tácia 
5 bogatel Angll~ona W. Waltona. Z. Tu
kos ror.ozvučul svoj ul!stroj bohatou šká 

( Pokn.tčova nle ll él 5. str . ) 
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TVORBA 
MIRO BAZLIK -:< 
BALADA-KONCEH pli( VIOLU A 
ORCHESTER -T ~ 

.Balada-koncert pre tlela a or· 
chester Mira BúUka p.rem.Iérovo 
odznela na koncert' 'l Košiciach 
v rllmcl tohtoroča~·Tt!dňa n o
vej slovenskej ~~nej • tvorby. 
Skladbu naštudoyaľvtoUJta Milan 
Teleck9, Státnu ltilíarmónlu Koši
ce d irigoval Rlchlitcl 2;1mmer. Po
dobne ako na p~re i na ďal
šieh prezentáctácli' . ...: •najmä na 
kolokviu v Dolnej ' Krupej - n o\' á 
Bázllkova kompo:o:.lfl'l- · vzbudila 
značn9 záujem posl"cíidčov. Zve
davosť znásobllá ~liťó~nost, že 
autor sa dlhši čjltr li~enoval or
chestru, sústre11,1ac "<sily ·.:na reali
zovanie projektil ,.~zt . klavirnych 
prelúdU, na nové' formy pribli
žovania Beethovenof~fa a Bacho
v9ch die l na kolteflftbch - ana-
19zach a lnterpriJt(lel~ Ich sú
bornej klavfrne j tvorr)y v Sloven
skom ná r odnom mťisttu. 

Balada však nie je-·pt'Vý-m die
lom v tomto obdobi: predchádza l tl 
ju - zatial verejn!' nepredvede
ná - kompozfcla Epoché pre v w· 
lončelo, orchester a mg-po:; 
( 1983 l a t<íto je vlastne prvý UJ 
opusom v novej Hnil Bázllkovej 
kompozičnej práce. Obidve sklad
by autor totiž vystaval na pribux· 
nom principe, 1 ked každá z n ich 
má ln9 v9sledn9 tvar. Základnou 
črtou tohto princlpu . je uplatilo
vanie mutematlck9ch . zákonitosti 
predovšetk9m vo formovej v9stav
be - priebeh diela určuje vopred 
naprojektovan9 harmon ický- plán 
a v lineárnej" zložke • sklada tel vy
užlva vzájomné pOsoben'e terciO
vých súzvukov, k toré počas pro
cesu prechádzajú do ' cl us trov a 
zasa sa ,.očisťujú" ( oscl1ácia me
dzi okordami a clustraml l. V 
kon frontácii Epoché a "Balady by 
som prvé d1elo charakterizovala 
ako umelecky vysoko hodnotn9 a 
pôsobivý výsledok Bázllkovho tvo
rlvého laborat6rla , v ktorom vyš· 
šle spomlnaný prlnclp nastolil a 
cizeloval ; Balada zasa predstuvu
je akýsi návra t k vydobytej Isto
te, a tento návrat umožňuje sC1· 
s tredU sa na niektoré prvky, kto
ré - prijaté z nového zornóh o 
tvorivého uhla - predstavujú no
vú kvalitu. 

Balada je jednočasťová. Vnu
torne sa člen! na dva diely, kto
ré oddelu je kadencia. Vztahu 
t9chto dvoch .,vnútorn9ch" d ie
lov prikladám zvlá~tnu dôležitost : 
charakterizovala by som ho a ko 
vzťah reálne ho a Imaginárne ho, čl 
a ko vzťah objektu a subjektu. Pr· 
v9 diel cltlm ako p,tejav čohosi 
už danéh o, určitého f-7. a ko pre
jav života. Kadehcla : ........ s fun k· 
clou členiacou ~o--:'pt1náša nový 
prvok, meditáciu• a I'Dfllí ovplyvní 
charakter druhého' dl~ •. Te nto je 
kompozl~ne akoby ,.reprizou - po
hladom z odstupu~-.čt . vf~ky na to 
predchádzajúce. . , 
Kompozičné us,trojenift.· Balady je 

pomerne jednoduché a prehfadné. 
Základňou je \ťopted stanovený 
harmonický- tok, .ktorý je situova · 
n9 do orchestra. Pohý'buje sa po
maly , tvoria ho .d~a _:ferclové sú
zvuky kladené ndra: seba v 
sekundovom posune. Cluster, kto 
r9 vzniká súčasn~m •znenim t9ch
to súzvukov, skladatet v priebe hu 
harmonického procesu (založené 
ho taktiež na sekundovom posu. 
ne) postupne v kaž~Olll dieli oči s 
tu je a opäť znejaath&je. Proti or 
chestru stoji sólďv4 · viola : jeJ 
vstup do hudobného di-ania je po 
stupn9, prináša :C'hr~a.tlck ú dvu 
násttOn ovú tému. NeskOr je j d ra 
ma tic k9 charakter ~\(tor zmle rm 
druhou témou, s tavafU>U z malych 
in tervalov v d lh9cl),• hodnotách. 
Rea lizuje sa l tu ·\lf .vyššie na 
značen9 postup: vytváranie kle n
by narastanim a uvotňovanfm na 
plltla. Z druhej témy, kde a ko pro
tipól koncert ujúcej viole vystu pu· 
je llautu, sklada ter vybudoval po 
•ubivý. zmleru júc i c horálový zii · 
ver. • 

l kert na počia tku s tál napru 
Je kt ov:my hurmonlck~ .Qlán, v~et 
ko bolo spracované ~~cloualm! 
ho aspektu. Ba lada &nl· na c hv!lu 
nes kl zne do konštruk tivizmu č t 
a kadem tzmu. Bázlikovo hudobttP. 
cltenle je mimoriadne silné, vžc!) 
presne vys tihuje, kde ~tnožno, I>.J 
treba ,.poruši( systém" - aby Le 
lok osta l s klben9 a dekllzal ud r
žať po~ lucháča v napätf. Balada 
s trhne monume ntálnost.uu tvaru . 
skvelou dynamickou kle.nbou. NH 
priek pomernej jednodiióhostl po
užit9ch prostr iedkov ' aleh1r 
možno práve pt·e to - má nov <~ 
BáziLkovu kompozfctd s ilný emo 
c luuálny (tčinok . 

EVA CUN OERLIKOVA 



XIX. prehliadka mladých koncertných umelcov v Trenčianskych Tepliciach 

ROK PRED JUBILEOM l. 
V dňoch 24. 7. - 1. 8. 1985 uskutoi!nlla sa v Trenčianskych Tepliciach XIX. pre· 

h liadka mladých koncertných umelcov, venovaná 40. výročiu oslobodenia nalcj 
Ylasti Sovietskou armádou. Nie zanedbatelnou skutočnosťou je i to, le sa reali
sovala v Medzinárodnom roku mládele a vo svojej dramaturgii zdôraznila jubllot 
niektorých velikánov svetovej hudby (Bach, Scarla tti, Händel, Schumann, Chopin, 
Mahler ). Hl'avným usporiada telom - tak ako v minulých rokoch - bol Zväz alo· 
venských sklada telov a jeho Tvorivá komisia koncertných umelcov, spoluusporla· 
datelml boli Ceskoslovenski! l tá tne k6pele Trenčianske Teplice a (po prvý raz 1 
aj Slovenský 6stredný výbor Socia listického zväzu mládele. Zvláit' u posledne me
novaného usporladatera teli jeho iniclatfva, ktorá je sice zatial skôr symbollcki, 
ale v bud6cich ročnfkoch by sa mohla významne prejaviť v rôznych formÄch za
anga!ovanla sa na tejto výsos tne mládelnlcke j a kcii. Tohtoročná prehlia dka sa 
uskutočnila pred svujfm malým jubileom, ktoré sl pripomenieme v buddcom ro· 
ku - ul dnes vieme, lo to bude od 1. do 8. augusta 1986. Dvadsaťročnica nie Je 
prllll velké časové obdobie vo vývoji hudobnej kult6ry, na druhej strane sl trebu 
uvedomiť, l o za dve desaťročia sa práve s K6pelnej dvorany v Trenčianskych Tep
lic~ach odvljal umelecký llvot dnes už viac ako jednej generácie slovenských Inter
pretov. Tu začlnali , tu zlskavali prvé hodnotenia zo s t rany kritikov, pedagógov, ale 
aj poslucháčov, ktorl mimoriadno prajne sledovali výkony mladých absolventov 
konzervatóril a vysokých h udobných §kôl. V danej chvili nám, pravda, nejde o bi· 
lanclu ne6plných jublle l, s kôr o parciálne zhodnotenia tohto ročnlka , ktorý bol 
opäť zaujfmavý, v mnohom podnetný a ini piruj6cl. Ak autori kritiky zvolili chro
nologický postup, je to l kvôli väi!iej prehladnosti o výkonoch 23 sólistov a 1 ko
morných združeni na 13 koncertoch XIX. PMKU. -R-

24. 7. Záverečný koncert Hudobného 
leta - Otváracf koncert XIX. PMKU. 
Gitarista Vladimir TomčAnyi je muz!· 
kálny umelec, ktorého ma js trovstvo neu
stále vzrastá (svedčia o tom o. 1. po
četné zahraničné i domáce ocenen ia ). 
Právom dostal česť vystúp!( so Sloven
ským komorným orchestrom. Vo VIvaldi
ho Koncerte G dur exceloval suvereni· 
tou a zárove11 poetičnostou prednesu. V 
krajných častiach zaujal na jm!! š týlo· 
vosťou pt•lstupu (dodržiavanie te rasovi
tej dynamiky). v s tPednej časti h l ba vos
tou a tónovou krásou (l ked jej tempo 
bolo pomalšie, než býva zvykom ). Jeho 
technická vyspelosť a výrazová kultivo
vanosť s ú už dnes obdivuhodné 
opráviíujú k priaznivým prognózam o 
budúcnos ti jeho ďalšieho vývoja. 
25. 7. )lnrich Pazdera a Milan Ivan -
Oblastná Gali!ria M. A. Bazovski!ho. 
Priestor pre zrelého umelca, ktorý za
čina! na trenčianskoteplickej PMKU a 
pre ktorého sú vyhradené koncerty v 
Galérii M. A. Bazovského v Trenčfne, 
dostal t . r. nositel čestného uznania kri· 
tikov za rok 1980, hus lista Jindfich Paz
dora zaslúžene. Umelec v pos ledných 
rokoch !udsky l umelecky dozrieva. Sna
ži sa>· o · a u tenticitu poda.nia . ( zása._~ne die
lo študuje z tzv. urtextu) . Hrá s plným 
nasadenim .- niekedy vart až prllišným 
1 akoby nezohladňoval povestný Tallchov 
výrok, že určité úseky v skladbách tre· 
ba len prehrať, nie prednies() . Takýto 
maximálne zaangažovaný prlstup pro
spieva zvlášť pri Interpretácii moderny 
- je napokon jeho doménou. Nie dlv. 
že predvedenie Poetickej s uity, op. 35 
A. Moyzesa 1 Nocturna a Tarantelly K. 
Szyma nowského patrili k vrcholným zá· 
žitkom tohtoročnej prehliadky. Silným 
dojmom zapôsobil 1 prednes Sonáty 
g mol pre h usle sólo, BWV 1001 ). S. 
Bacha - hoci mene j nasadenia by bolo 
vu rl celkove viac účinné (najmä ke by 
sa Pazde ra viac zameral na detailnejšie 
prepracovanie). Nie na jprtazntvejšla 
akustika výtva rne nádherného priestor u 
Galérie M. A. Bazovského v Trenčlne 
najnegatlvnejšle ovplyvnila výzor Mozar 
tov,ho Ronda C dur, KV 373 - chýba
la mu v!ičšia krehkosť a subtllnosf. 

26. 7. Komorný koncert. Sláčikové 
kvarteto bratislavského konzervatória 
(Peter Spiiský, Ingrid Skenderová -
husle, Milan Radič - viola, Juraj Kov6C 
- violončelo) úspešne pracuje pod ve· 
denlm prof. M. Karl!kovej už treti rok. 
Prezentovalo sa prvými dvoma časťami 
Ovorákovho Sláčikového kvarteta F dur, 
op. 96 H prvou, druhou a š tvrtou čas
ťou Sláčikového kvarteta F. Kafendu. Sú· 
bor sa vyznačuje mimor iadne minucióz
nym prlstupom ku každej podrobnosti 
notového záznamu a snahou o jeho pri· 
merané vyjadrenie. jeho zvuk je veľmi 
ušfacht!lý, kultúrnosť a celková vyspe 
l os ť viac než náde jná (len aby sa ne
rozpadlo!). Huslistka Ka tar i na Mi!iurovä· 
Mint álová ( klavlr V. Kellyová-Hrdinová) 
v Partite č. 3 pre sólové husle J. S. Ba
chu zjavne prekonávala trému, resp. no· 
bola dostatočne rozohraná - tón bol 
privermi úzky , miestam i l labilný. Omno
ho lepšie sa jej darilo v Sonáte pre 
husle a klavlr K. Cha ča turta na - naj !tlU 
\ ly ricky nesentimentálnych, ale spev 
ných úsekoch. Pozaunista Tibor Winkler 
1 klnv!r Z. Po u lov á] je ma js trom svojho 
nfts troja. Dokázal to zahranim sólovO
ho pu rt u H!lndlovho Koncertu f mol (Ul.'· 
čeného pre hoboj) i Pnuerovej Trom bo· 
netty. V Hllndlovl sa prejavil a ko slo
hovo clttnci, na detaily velmi citlivý 
hráč, v Pauerovl využil všetky možnos ti. 
ktoré mu táto pomerne krátka, ale ná· 
ročná s kladby pos ky tla : zvýraznil jej 
razantnosť, humor, vtip l medita tlvnosf, 
ukážkovo využijúc svoje širo ké dynamlc· 
ké spektrum. 

28. 7. Komorný koncert. HarUstka So· 
ňa Jahnová [ rod. jurtcová) pripravila je
den z najzaujlmavejšlch programov UJ 
umeleckých výkonov PMKU: Partitu sta-

r ých ta ncov a árii talianskych anony
mov 17. storočia (úprava A. Surlano), 
Variácie na Mozartovu tému M. I. Gll n
ku, Sonátu G. Tallleferrovej, Dve e tudy 
J. F. Fischera a prlda vok z pera Cnrlo· 
sa Salzedu Cha nson de la nult. Očarila 
technickou suverenitou v s lužbe najroz
manltejšlch slohových a výrazových po
lôh. Zvláš ť treba vyzdvihnú ť jej predne
sovú noblesu, vkusnú agogiku, krásne 
odlfšenie melodickej llnle od sprievod
ných tónov a š irokú farebnú l dynamlc· 
kú pale tu. Dosta la čestné uznanie kri· 
tiky za najlepšl,.. .výkon XIX. PMKU. Mla
dodramatická sopranistka Ľubica Rybár
ska (pri Klavlrl P. Cápová) ·sl vybra la 
náročný program. V Poh lade do nezná
ma, troch piesňach pre vyšši hla s a kla · 
vlr na slová P. Stillchu od E. Suchoľ\a, 
objavne Interpretovala s trednú, titulnú 
čast cyklu a celkove dobre zvládla špe
cifické skla daterove požiadavky. V troch 
Brahmsových piesňach (O wussť !ch 
doch denn Weg zurUck, op. 73, č. 8, 
Am Sonntag morgen, op. 49, č. l a Lle· 
bestreu, op. 3, č. l) dokáza la nájsť 
adekvátny prejav pre hlbavú sklada te· 
rovu lyriku. Velmi pozoruhodne pred· 
niesla dve operné č~la: áriu Mimi z 
l. 'dejs tva• Puccin iho Bohémy a áriu• Mar· 
garéty z' 'Il i. dejstva ' Boitovho Meflstofe· 
la. Ry.bárska má peknd a rt!kuláctu , .dob· 
r e pracuje s dychom (s výnimkou zá
veru árie z Pucciniho Bohémy ) a do ká· 
že dôraz na vyzdvihnutie detailov pod· 
riadlt klenutiu frázy a celkovému celost
nému modelovaniu. (Problémom je pre 
ňu občas prepojenie - organické -
vrchnt'ho registra s nlžšlml: horné tóny 
sú niekedy stiahnuté, Inokedy zas 
ostré l) O člnkovala a j na organovom re
citáli Imricha Szabóa v Trenčianskych 
Bohuslavlclach (s prvou áriou z Bacho· 
vej ka ntáty Magnifica t a s Agnus Det 
G. Bizeta - jednej časti scénickej hudby 
k Daudetovej Arlézanke). IGOR VAJDA 

27. 7. Koncert laureátov VIli. celoitát
nej •peváckej s~ťale M. Schneidra-Tr
aavského. Uskutočnil sa a ko ma tiné , čo 
nebol priaznivý čas ani pre spevákov, 
ani pre návštevnlkov z radov kúpel 
ných hos ti. V budúcich ročnlkoch by sa 
ltlalo celkom upust!( od predpoludňaj· 
šfch koncertov, ktoré vlas tne nevyhovu
jú žiadnemu Interpre tovi - zvlášť však 
voka lls tom. Pritom koncert od bornlkov 
lá kal, ved na ľ\om vys túpili účastnlct na
šej najvýznamnejšej spevá ckej s útaže na 
Slovensku, ktorá sl zlskala dôsto jné 
miesto 1 v celoštátnom meradle. Pred
s tavili su tu t ri laureá tky, ktoré doplnili 
na jpočetnejšlu skupinu In terpre tov-spe
vákov na XIX. PMKU. Mezzosopranistka 
jitka Saparová, za tla! poslucháčka 
VSMU, je nostte!kou l. ceny v I. kate· 
górii schnetdrovskej súťaže. Má mäkký. 
zama tovo zafarbený mezzosoprán , ktorý 
je kvalitne pedagogicky vedený. Jej h las 
je vy rovna ný pri prechodoch r egist rov, 
rn usl vša k venovať väčšiu pozornosť ob· 
lejšlm výškam a menej opa trným hlb
kam ( tieto momen ty sa konšta tovali v , 
s úvislosti s prednesom plesňového cy k
lu Pí sne seve rských noel od J. Ki'ičku ). 
čo možno vyplynulo_ aj z menšej h laso· 
veJ rozosplevanostt v predpoludňajšlch 
hodm ách. Speváčka však patri k typom, 
ktoré dokážu velmi vnlmavo reagovať 
nielen na pripomienky, ale aj vysvetliť 
Is té momenty interpre tácie, čo je sym· 
pa tlckou črtou uvažovania nad odzne
lým výkonom. Jitka Saparová ma la snáď 
najjednost runnejšl repertoár po strán· 
ke št-ýlovej l výrazovej, čo Ju viedlo 
k trochu mela ncholicky podfa rbenému 
podaniu čl už Krlčkových a lebo Schne!· 
cl rových plesni (Ešte raz sa obzrieť 
mám; Suha ju, šuhaju; Sokol!čku, sokol ). 
Pravda, tá to dramaturgická Jednostran
nosť vyplynula i z požiadavky orgam· 
zátorov a jej súťažného reper toá ru. Ve· 
rime. že sa s jej menom u osobnosťou 
st retneme l nu ďalšieh prehl!ndkach ale 

bo iných koncertných vystúpeniach , kde 
pomerne absentujú tmavšie ženské hla· 
sy. Oalš•a mezzosopranistka Marta Be· 
ňačková už na PMKU vys túpila roku 
1980. Odvtedy sa je j h las rozvinul, in
tonačne sa s tal istým, čo nesporne s ú· 
vtsl s vokálno-technic kými záležitosťami, 
naJmä u speváčky tak muzikálnej a roz
h!adenej po všetkých š týloch vokálne
ho umenia. Ako nosllefka Il. ceny z. 
Il. ka tegórie ponúkln ~lršl, pestrejšl re 
pertoár, zostavený nielen z plesni, ale aj 
ärll. Okrem Schneidrov5'ch piesni (Diev
ča húsky páslo, Neseda j sláviček ) smu 
st v je j podani vypočuli š týlovo preclznu 
zaspieva nú áriu "Ah, rendi ml" z opery 
Mitrane od F. Rossiho, kd e M. Beňnč 
ková prejavila svoje vyspelé cltenle· v 
oblasti s taršej vokálnej li tera túr y a pek. 
ne vys tavala rozsluh ly celok. l ďalši pro 
gram bol zaujfmavý . Musorgského Koly 
belnaja jerjomušky, Honeggerova sklad 
ba Les Cloches (Zvony ) a reci ta ll v s 
áriou z opery Samson a Dulila od C. 
Satnt-Saenso. Beňačková má svetlej~! 
mezzosoprán nko Saparová, napriek to 
mu bude musieť p racova ť l nodale j na 
skvali tneni vysokých tónov, Ich nasadzo
vani plnozvutnostl, čo sme postrehli n.t· 
priklad dko ist ú absenciu na niektorých 
miestach Schneldrových piesn!, č i v Ros
siho árii (nic často , ale predsa ... ). Ved· 
ra krásne znejúceho prsného regis ll'i! , 
s výrazným lyrlckým zuforbenlm trebH 
teda upevi10vať tóny hlavového registra , 
zbavi( sa trochu predýchaných začiat
kov fráz, ktoré sú často "preplankova
néM ta k, že tón nie je nasadený pev
ne - 1 ked mäkko. Bei\očkovej devlzy? 
Mäkký lyrický mezzosoprán, kultúra vý· 
razu, osobit osť koncepcie l tam, kde 
by sa oča kávala kópia velkých vzoru\· 

Harfis tka Soňa jahnová 

(ária Da lily). muzikálnosť a š týlové c! 
tenie. Sopranťska Livia Aghová ma la 
tohto roku na PMKU svoju "premiéru" 
a hned velmi bohatú - jednak vy-stú· 
pente na koncerte laureátov schnetdrov
skej sútaže, čo jej právom patrí a ko 
nositelke l. ceny v ll. ka tegórii, a po
tom polorecitál diía 30. 7., ktorý sa plá 
noval ešte pred jej t rnavským ocene
nlm. (K nemu sa vrátime v chronolo
gic kom poradi.) Aghová je subretný až 
lyrický soprán (obe tieto polohy doká· 
zala prezentovut na svo jich dvoch vy
stúpeniach) . s jasnou, st riebornokovovou 
farbou hlasu, ktorú sa niekedy snažt 
umelo, ba násilne tmavlť v prsnom re· 
gtstrl, pričom výšky sú žiarivo jasavé, 
no niekedy l prlliš ostré. Na Ich zml!k· 
čenl trebu. pracova ť v súlade s pedagó
gom (L. Aghová je š tipendistkou SHF ). 
Dosť nepochopite!ne tá to mladá sopra
nistku zmenila dobre zvolené poradie 
pôvodného programu a na úvod polore
cltálu zaspievala na vysoké tóny velmi 
náročnú Ukolébavku od A. Dvoi'áka. a 
to namiesto pôvodne plánovanej Sch nel 
drove j prekrásnej plesne Nad kollskou , 
ktorá zaznelu až druhá ... Skoda toh to 
neuváženého kroku, pretože práve na 
pokojnom klenutl melódie s lovenskej 
plesne sn mohlu sopranis tka viac, resp. 
pokojnejšie rozospieva(. Kťlčkov vokál · 
ny cyklus jaro pacholá tko nevyznel v jej 
pod,m l dostatočne plasticky, vý razovo 
bol skôr rovnomerný. jednostrunný, ho 
ct práve on prináša vera mladistvého 
vzruchu, primeraného i veku mladej 
umelkyne. Naj lepšie v jej podani zazne
la ária Bar'če z opery Hubička od B. 
::;metanu: a ko ma lý skvost a po tvrdenie 
ozajs tnej domény te jto sopranistky v 
subretnom odbore. Pucciniho á ria Liu 
bola tiež zaujímavá , aj ked obsahovo 
ešte nie na úrovni , ktorá by dokázala 
maximálne strhnú ť poslucháča do skry· 
tého drarnntlzmu tej to postavy a hudby. 
Na tomto koncer te ukážkovo sprevádza
la nu klavl rl D. Lacková ( J. Saparovú ). 
s vnútornou angažovanósťou muzlc!l·o
val 1'<1. Ivan (vystúpil s M. Beňač kovou) 
a K. Oibáková, ktorá presne a vysoko 
profesionálne Interpretovala klav!rne 
party pies ni L. Aghovej. 

TERf.:ZIA URSINYOV A 

27. 7. Koncert českfch umelcov. Pnel 
Steldl Je - napriek svoJim dvadsiatim 
štyrom rokom - už známym virtuózom 
na gi tare nielen u nás, a le l v mnoh.~ch 
európskych krajinách. Svoju vyspelost 
dokumentoval v dvoch závažných sklad· 
bách: Suite A dur, č. 3 j. S. Bacha a 
Véi rlazloni su un terna dl Nikita Kosh
kin S. Raka. Prejavil sa a ko m11jster pre
clznych detailov, vyspelý virtuóz, no naj
m!\ ako prvot riedny muzikant. Zvlašt 
treba vyzdvihnúť jeho Interpretáciu ná 
ročného diela S. Raka: Je to silne výra 
zová hudba, ktorá všestranne využlva 
všetky finesy gitary vrátane ant!tónov. 
Flau tista Pavol Foltýn ( klavir: l . Nán a· 
tová ) vefmi pekne predniesol Sonátu 
e mol pre flautu a continuo, BWV 1031 
J. S. Bacha l Sic!llanu o Burlesku A. 
Cosellu. Skladbu F'. Kuh laua Int rodukcia 
a variácie na temu Weberovej opery Eu 
ryanthe, op. 63 zaradil kvôli jej ollo 
hraniu - zúčastni sa tohoročnej mní
chovskej sútaže, kde je ona povin ným 
č lslom repertoá ru. Aj to to dielo zah r.J I 
preclzne, no jeho umelecká hodnotu jo 
dnes už prinajmenšom sporná. 

28. 7. Matiné z tvor by mladých s lo· 
venských skladatefov mulo na programe 
štyri skladby - z toho dve premiéry. 
Prvá z nich, Trlo pre flautu, violonče· 
lo a spinet Vffazoslava Kubičku, je hud· 
bou divertimen tového typu. V sklada
telovom osobnom vývoji znamená dôraz 
na subtilnosť a kul tivova nosť. Je to po 
sluchovo vďačná skladbu; interpretovali 
ju jozef Gurvai (flauta) , Ľudov it Kanta 
(violončelo) a )án Vladimir Michalku ' 
(spinet). Druhou premiérou boli lnšpl· 
r ácie pre dva trombóny Stanislava Ho· 
cholo. Znamenajú prekvapivý prlklon 
s kl:!dc~ tcra tJ radosti , vtipu o humoru; 

Sopranistka Ľubica Rybársku 

preklenuli dve sféry jeho doterajšej 
tvorby - konš truktlvnost a tnštruktlv
nos( - do jednotného celku vydareného 
muztclrovanla. Skladbu vynikajúco pred
niesli Tibor Winkler a Stefan Vágovica. 
Oals!e dve skladby ma li premiéry už 
s kOr , a le pre svoje nesporné hodnoty 
st zaslúžili opätovné uveden ie na kon
certnom pódiu. Boli to Grave, passacag
lla pre klavlr Vladimfra Godára a Tebe, 
š tyr i Iúbostné piesne p re soprán, tenor, 
flautu, violončelo, gitaru o triangel lrla 
Szoghyove j. Godárov klavlrlstlcký mono· 
lóg je záva žnou obsahovou výpoveďou, 
vys tavanou z jed noduchých a známych 
prvkov, no vo výslednom tvare tvoriac 
dielo nesporne svojské. Velkú zásluhu 
na jeho výbornom vyznenl ma l klavlrls· 
ta Marián Varfnsky. Plesi\ový cyklus 
Szeghyovej je jemnou mozaikou nálad, 
ktorá vrchol! v posledných dvoch čas
tiach. So zjavným zaujatlm a no vyso
kej úrovni ju In terpre tovali Ľudmila 
Braunová, Jozef Kundlák, VAra Antalo· 
vá, Karol Trubač a Vladimir Tomčlinyi. 

28. 7. Organový recitál - Omšenie. 
Orga nista Mila n Hric sl zos tavil náročn9 
programový recitál z dvoch blokov, a 
to z tvorby J. S. Bacha (Prelúdium a fú· 
ga G dur , BWV 550, Kánonlcké variá· 
cle, BWV 769, Prelúdium-tocca ta d fúga 
d mol, Dórska, BWV 538) o zo súčasnoj 
slovenskej moderny stredne j generácie 
( l. Pa rf k : Pastora le, R. Berger : Exo
dus ll) . Na prvej skla dbe J. S. Bacha 
sa v podstate len rozoh ráva l (u uklud· 
ňoval). druhá sa mu - pre nutnosť roz· 
man!te j registrácie jej jednotlivých 6se· 
kov - rozpa dla na nleko!ko časti. Svo
je prednost! naplno prezentoval až v 
tre tej skladbe lipského tvorcu, a naJ· 
ml! v Par lkovom Pastorale , diele kompo· 
zlčne neobyčajne vydarenom a konclz· 
nom ; v !'lom naplno uplatnil ko loristlc
kú fantaziJnOsť a zmysel pre archltek 
tonicko-formovú koherectu. Závažný 
opus R. Bergera Exodus ll ( Monológy -
Dialógy - Meditácie) zaznel s autori· 
zova nýml škr tmi v Impozan tnej reallzá· 
c1i, no jeho filozofická hlbka by sa bo· 
la dalu lepšie sledovať , keby nebol fi. 
nálnym, a le predposledným člslom (ško
du tiež, že jednotlivt' čustl zazneli at
lét'fal) . IGOR VAJDA 

(Dokončenie v budúcom člslo . ) 



VIETORISOV/t TABULA TÚRA 
- zdr~j nových poznatkov 

V súvislosti s názvom Vletorlsoya ta
bulaUíra, pripadne Vletorlsov k6dex je 
známe, že označuje rukopisn ú pa miatku 
z druhej polovice 17. storočia, pozo
ruhodnú a pre historikov prltažllvú svo
j:m viacvrstevným bohatym hudobným 
materiálom. Objavil ju roku 1903 ma
c!arský bádate! Bertalan Fa bó v buda
peštianskom antikvariáte a odovzdal ju 
rukopisnému oddeleniu knižnice Madar
s kej a kadémie vied, kde sa aj v súčas
nosti nachádza pod signatúrou K - 88, 89. 
Kedže rukopis je uložený v Budapešti, 
v prvej polovici nášho storočia prevažo
va li správy a š túdie o Vletorlsovej ta
bulutúre od maďarských muzlkológov 
(János Cslky, Bertalan Fab6, Bence Sza
bolcsl}, ktor! sa zamerali prednostne n a 
hodnotenie ma darskej časti zbierky. Re
pertoár rukopisu je vša k overa širši, ok
rem ma._darských svetských plesni obsa
huje ~ultové tance, tance ludovéh o cha
rakteru, slovenské duchovné plesne a 
clarlnové skladby - väčšinou v dvoj
hlnsnej úp1·uve. Po r. 1945 záujem o Vie· 
torlsovu ta bulatúru s túpol tak zo stra ny 
polských (Zofia a Ja n Stenszewsky}. 
ako i slovenských hudobných historikov 
(Já n POstényl, Konštantln Hudec, Jozef 
Kresánek, Ján Fišer, Ľuba Ballová). V 
Ich prlspevkoc h prevláda tiež určitá jed
nostl·annosť , lebo sl podrobnejšie všlma
JÚ iba niektorú z hudobných vrstiev pa
mlatky. Charakteris tiku celej Vletorlso· 
vej tabula túry podáva jedine Charlotta 
Abelmunnová v n evypubllkovanej dizer
tačnej práci, prls tupnej Iba v podobe 
strojopisu vo Viedni, a preto v odbor
nej literatúre málo známej. 

Niektoré časti pa miatky sa už publi
kovali v prepise do modernej notácia 
podla jazy kovej a huqobnej spolupatrič
nosti, ale kompletná pamia tka sa do
teraz nevydala. Vzhladom na jej význam 
pre poznanie hudobných dejln 17. s to
ročia nuSich l susedných národov, uká
zalo sa potrebné sprlstupni ť hudobný 
ma teriál Vletorlsovej tabulatťlry v _ce
lom rolsahu. V r á mci spolupráce hu
dobnovedných pracovisk slovenske j a· 
madarskej a kadémie vied, výsledkom 
ktorej bol úvodný zväzok pramennej edi
cle Hudobnovedného ťlstavu Madarskej 
akadémie vied Muslcalla Danublana -
,.Nota tum St rlgonlensl z roku 1341 M au
torov J. Szendreyovej a R. Rybarlča, pri
kročilo sa tiež k pr!pravám na vydanie 
Vletorlsovej tabula túry. Vytlačia ju ako 
5. zväzok uvedenej edlcle v Cs. hudob
nom vydava telstvo Opus. Pri priprava 
tohto titulu autors ky som spolupracova
lu s maďarskou muzikologlčkou llonou 
l ·erencziovou. 

Naše výskumy n adväzovali na doteraj
šie poznatky. Po kon frontácii rôznych 
názorov nachádzajúcich sa v literatúre 
sa vša k ukáza lo, že čo do pôvodu, mies
ta a času vzniku i opisu pamia tky sú 
v1aceré tvrdenia otázne a nepresné. Nie
ktorých hudobných historikov naprik lad 
do zbierky dodatočne vložený !!stok s 
menom kniežaťa P. Esterh ázyho na há
dd! hladať dôkazy, ktoré by dosved~lll . 
že pamiatku vlastnil Esterházy. Nesko r
šie dôkladné porovnávacie výskumy Ch. 
J\belmannove j tieto predpoklady nepo
tvrdili. Oalšou osobou, s ktorou pamia t
ku dávali do súvislos ti a utori prvých 
sprlív o rukopise, je prls lušnlk šlachtlc
koj vetvy rodiny Vle torlsovcov, z tohto 
fa ktli s a odvodilo a j pomenovanie pa 
mlatky. Podla Cslkyho tabula túrna zbier
ka poc hádza z rodinne j knižnice Vleto-

rls ovcov v trenčianskej župe a spája 
sa s menom La dlslaus Vletorls , zatial čo 
Szabolcsl rukopis umiestňuje do horov
skej knižnice Joha nna Vletorlsa. S. Payr 
zas predpokladá, že majltelom pamiatky 
by mal by ť Jonathan Vletorls, ktorý bol 
v 18. storoč! profesorom na lýceu v Sop
runu. Podla nášho názoru skutočnos t , 
:te v pamiatke n enachádzame žiadne zá
znamy týkajúce sa vlastnlctva Vletorl
sovcov ( je známe, že zväzky Ich kniž
nice boli signované}. už sama osebe spo
chybňuje vzťah tejto rodiny k r ukopisu. 
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Oryyok 1 Hammen chmldtoYej pai lo
Yej hry ,.Kdo odwaly komen''. 

V súčasnosti nemožno zistiť ani to, čl 
sa rukopis dostal spolu s da lšlml zväz
kami knižnice rodiny Vletorlsovcov do 
Budapešti. 
Nestotožňujeme sa ani s názormi, kto

ré šlachtlcké prostredie považujťl za ur
čujúce pre vznik pamiatky. Prlklái\ame 
sa k m1en~ Ch. Abelmannovej, ktorá 
predpokladá, že zaplsovatelom Vie torlso
vej tabula túry bol organista. Ide pravde
podobne o organistu v malomests kom 
prostredi, ktorý podla dobových zvyk
losti popri s vojich povinnostiach v kos
tole hra l aj pri svetských prlležltos
Uach. 

Pomerne jednotné s ú názory pri ur
čeni času vzniku pamiatky. Väčšina bá
da tel ov pr edpokla dá, že vznikla okolo 
roku 1660 až 1680. Vychádzaj\1 pri tom 
z dobového zázna~ na za dnej vn(ltor
nej strane oba lu, kde sa nachádza ozna
čenie roku 1679. K zaplsanlu ta bula túr
nej zbierky sa použil papier jedného 
druhu, ktorý dote raz nebol presne Iden
tifikovaný. V. Decker, odborn!k na vo
doznaky z územia Slovenska, datuje vý
robu tohto papiera do roku 1675 a súdi 
podla monogramu, ktorý sa nachádza vo 
filigrána, že ho vyrobili v n iektore j čes
kej papierni. Tento nový údaj potvrdzu
je a spresňuje dotera jšie určenie času 
vzniku rukopis u, na základe čoho zužu
jeme časové hranice na roky 1675 až 
1679. 

Pre muzlkológa najzaujlma vejšou ob
lasťou je anal~za a porovnávac! výskum 
hudobného materiálu, ktorý vo ve lke j 
miere dotvára výsledný obraz a často 
rozhod uje a j v otázkach týkajúcich sa 
pôvodu, miesta a času vzniku pamiatky. 
V prlpade Vletorls ove j tabulatúry má
me do činenia s obsahovo pestrým re
pertoárom, ktorý sa rozčleňuje do dva
nás tich kapitol. Prvé tri obsahujú sve t-

DNI GITAROVEJ HUDBY 
(Dokončenie z 3. s tr.} 

lou farieb; výborná technická a výrazo
vá úroveň jeho hry dokumentova la zá 
rove!\ vysoké Interpretačné ma jstrov
stvo. Umelec dokáza l, že úspec hy a oce
ne nia , kto ré dosia l ziska!, nie sú ná 
hodné ani nadsadené. 

Per uáns ky gitaris ta ži júci v súčasnos
ti vo Fra nc úzsku jesus Caatro Balbi je 
typom intelektuálne založeného lnter
prtHa. Pre jeho hru je charakte ris tický 
plnokrvný, výrazný mužný úder, preg
nantný ry tmus , clelavedome ovládaná , 
ale podla potreby g radované muzikalita , 
snahu o objekt!vne vyznenie každe j In
te rpretovanej skladby, spočlvajúca pre 
dovšetkým v pr!snom dodržiava ni št~lo
vých znakov. Svoj prvý československý 
koncert ( 10. júla) zos tavil ume lec pre
važne z vlastných trans kripcii pôvod
ných lutnových kompoz!cl! s kladatelov 
s tarš!ch š týlových obdob!, akou bola 
Funcy J. Dowlanda, Galliarda F. Cuttln
ga, Prelúdium a fúga z 2. suity a 3. s ui
ta 1. S. Bacha. Balbi volil zvukovú po
dobu, značne prlpom!najúcu pôvodnú 
lutnu, pričom vel ký dôraz kládol (na pr . 
v Bachovi} na dôs ledné vyznenie poly
fónia. Druhú čast jeho koncertu vyplnili 
s kladby súčasnlkov : Canzona W. Ba rd
wela , Elegio de la Danza L. Brouwe ru 
a Dlpso a Fa nd ungo de l Ca nyu mela r 

V. Asencia . Boha to zastúpené la tinsko · 
americké rytmy Balbl podčiarkol svojim 
tempera mentom a miesta mi, n a jmll v 
Br ouwe rovl a ž Impresionis tickou nála 
dou. Na záver zaradil J. C. Balbl dve 
klas ické gitarové s kladby : Hommage a 
De bussy M. de Fullu a Diabols ké cap
riccio (Hommage a Paganini} M. Castel
nuovo-Tedesca. 

Ceskú gitarovú školu reprezentoval na 
prehliadke Martin Myall'fel!ek z Prahy 
(ll. júla}. Je to pohotový, zrelý umelec, 
disponu júc! vyclbreným štýlom a zmys
lom pre ľormovú výs tavbu Inte rpretova
ného diela. Zo svojho koncertného re
pertoá ru uviedol skladby s taršieho ob
dobia l súčasn!kov. Jednotlivé diela ko
mentova l, čo obecens tvu pomáhalo orien
tovať sa v gitarove j lltera túre, u nás 
ešte s tále má lo dostupnej. Okrem dvoch 
Sonát C. de Selxasa a Tombeau S. L. 
Weissa hla vným dramaturgic kým pr!no
som jeho vys túpenia bolo uvedenie skla 
dieb súčasných českých autorov: Canto 
a Toccatu, in špirované bulha rs kým folk
lórom od P. El>ena, Soliloqies ( 4 mono 
lógy l od A. Tučapského a Flnsku po
vest od S. Raka. Mnohostrannosť M. 
Mys llvečka sa prejavlla i v skladbe j. W. 
Duarteho, založenej na džezových ry t
moch a harmonic kýc h pos tupoc h. Varili · 
cle na dets kú pleseň A. La ura . Va ril\ · 
cle D. Forró u M<t drol'los F. More na Tor 

skú hudbu: maďarské lúbos tné plesne, 
dalej sultové tance, najmä couranty a 
sarabandy, potom chore y jednak s rôz
nymi názvami uko chorea polonica, ger
manlca, hungarlcu, Olah Tancz (čiže ru
munský tanec }. jednak s nadplsml od
kazujúcimi na choreografiu tanca - Lo
patkowany, Klobucky, Pregmany. Ka pi
toly IV.-Xl. obsahujťi slovenské duchov
né plesne, usporiadané podla cirkevného 
roka a na konci zbierky v XII. kapi
tole sa nachádzajú s kla dby pre 2 cla ri· 
ny. Okrem ll slovens kých duchovných 
piesni, zachytených modern~m pls mom, 
sťihrnný repertoár pamiatky 357 
s kladieb - je zaplsaný tzv. novou ne
mec kou organovou ta bulatúrnou notá
ciou. 

Na základe velkého množstva sloven
ských duchovných plesni ( 146 skladieb 1 
póvod a miesto vzniku rukopisu treba 
hfada ť v ta kom pros tred!, kde žilo vo 
v<icšom zastúpen! slovens ké obyvatel
s tvo. Už pri sledovan! textových lnclpi
tuv s kladieb jednoznačne vidieť , že za
plsovater sl nevedel poradiť s maďar
s kými texta mi, ktoré potom doplnila Iná 
ruka, a lebo ostali vynechané. Pr edpo
klad, že pamiatka vznikla v slovenskom 
prostred!, podporu jú aj da lšie nové, mu
zikológmi doteraz nepovšimnuté fakty. 
Najzávažnejš ! z nich sa týka · obsahu 
väzby pamiatky. Už prvý plsate l o pa
miatke poznamenáva o väzbe rukopisu, 
že ju tvor! .,na tvrdú dosku nalepený 
papier poplsaný zvonku 1 zdnuka nota
mi z 18. storočia (l } " ( Cslky, 19031. 
Neskorš! výskum ukázal, že väzba ukrý
va dosť obsiahly hudobný ma teriál, kto
rý pri rekonštrukcii pamiatky (pra vde
podobne v 50. rokoch} oddelili, uložll! 
do osobitného vrecka u označlll signa
túrou K - 89 s názvom Tabulat6ra Vla· 
torla ll. Tento nález sa však okrem 
stručného popisu (Csa pod!, 19731 dote
ŕaz hlbšie nezhodnotil. 

Osem fóli! zachycuje 89 zväčša ne-
1lplných slovenských duchovnýc h ples
nf, zaplsaných tou Is tou rukou a ko ka
pitoly IV.-XI. kmeňového materiálu u 
na 90 perc. zhodných s Ich repertoárom. 
Domnievame sa, že tieto zlomkovite za
chované fólie tvorlll súvlslll zbierku, 
ktorá slúžila ako s kicár - vzhladom na 
početné opravy a škrty v hudobnom zá
pise - ku konečnému sp!saniu repertoá
ru pamiatky. Na potvrdenie spojitosti so 
s love ns kým prostredlm poukazujl1 ešte 
d alšie fragmenty z obsahu väzby, ktoré 
sa charakterom hudobného mate riálu U· 
šla od kmei\ového rukopisu. Ide o ba
&ové party 5-6-hlasných s kladieb, za
chytené modernou notác lou a opatrené 
popri latinských a j slovenskými texto
vými lnclpltml, medzi ktorými sa na 
chádza na priklad 6-hlasná pašlová hra 
A. Hammerschmldta s nadpisom ,.Kdo 
od waly ka men". Pri lokalizácii pamiatky 
za východisko mOže slúžiť aj označenie 
miesta na zadnej vnútornej strane vllzby 
- ,.klsucaj", t. j. kysucký, čiže oblast 
nachádzajúca sa v bývalej trenčianskej 
župe. 

Porovnávac! výskum hudobného ma
teriálu ukázal úzku súvislost Vletorlso
vej ta bula túry I l II s dobovými domá
cimi rukopismi z oblasti svets kej hud
by (zo 17. storočia s Ievočským Pestrým 
zborn!kom a z 18. storočia s Uhrovskou 
zbierkou I a s o Zbierkou piesn! a tan
cov Anny. Szlrmayovej-Keczerovejl. Pri
bližne dve tre tiny · duchovnýc h piesn! 
Vletorlsovej tabulatúry· ·· sú prehraté zo 
s lovens kých tlačených spevn!kov kato
llckych i evanjelických, ktoré vyšli v 
17. s toroč! vo viacerých vydaniach. Z 
hladiska nášho rukopisu je najdôležitej
šia Cithara Sanctorum z roku 1636 a 
Cantus Catholicl z roku 1655, v kto
rýc h s ú skladby gregoriánskeho pôvodu, 
ako aJ cantlá. Pri s kúma ni pôvodu nie -

robu umožnlll umelcovi prezentovať kla 
s ic kú e urópsku gitarovú školu : mä kký 
tón, umiernený ry tmus a dynamiku. 

Hoci F!n Jukka Savljokl je jedným z 
popredných Interpretov gitarovej hudby 
v škandinávskej oblasti, v rade výbor
nýc h umeleckých výkonov prehliadky 
nepa trilo jeho vys túpe nie ( 12. júla} me
dzi silné umelecké zážitky. Na rozdiel 
od predchádza júc ich Interpretov ma l me
ne j výrazný prejav po stránke technic
kej l obsa hovej. Prezentova l romantic
ké poňatie, ktoré sl však vyžadova lo 
zreteln e jšle . vedenie melodic ke j Unie . 
kontras tnejšie dyna mic ké odtiene l pre · 
myslene jšle frázovania a štýlové odllše 
nle jednotlivých· skladieb._ 

Koncert Angličana Neila .Smitha ( 13. 
júla} puiril naopak med zl najlepšie na 
tohtoročných Dfloch gitarove j hudby. 
N. Smith začal svoju kariéru ako dže
zový Interpret, hre na klasickej gitare 
sa ve nuje od r. 1966. Snáď práve spo· 
mlnaná prax džezového hráča vycibri 
la jeho prstov(! techniku u rýtmlcké ef · 
tenie na tak vysokú mieru . · jeho Inter
pretačné umenie charakterizuje výraz 
ná inte ligencia, jasnosť koncepcie, de
tai lne vypracovaný prejav a muzikalita : 
tl f:l to rysy navyše znás obujú boha té ve
domosti o hudbe obecne . Aspoľ1 tak9 
sa javil prostredn!c tvom s kladieb, k toré 
zazneli na jeho koncerte. Boli to : Tri 
ta nce M. Prae toria . Grun )o tu F. Turre 
g u. Grum1da a Legend u l. Albé nizu, Ka 
ll!d rá lu A. Rurrlosa , Cuncion Y Oan t.il 

UkAika lras .. antArnych zAplaoY ale
Yenakfch ducbo•nfch pieanl 1 Vleto-
rlaoYej tabulatúry ll. · 

ktorých plesni môže prichádza ť do úva 
hy aj Cantus Cathulicl vydaný v roku 
1&51 v maďarskom jazyku, odklal -
vzhladom na totožného editora - sa 
vluceré plesne dostali do s lovenského 
vyda nia. Na melodické a textové analó· 
gle možno poukázať aj pri skúmanl 
r;pevnlkuv vydaných po vzniku Vletorl
s ovej tabula túry; preto predpokladáme, 
te zos tavovatelia tejto hudobnej pa miat
ky sa opierali okrem spevn!kov Citha
ra Sanctorum a Cantus Cathollci l o 
dobové rukopisné pramene. Ako kon
krétny priklad môžeme spomenúť ruka· 
pisnú podobu spevn!ka Cantus Catholl
ci neznámej proveniencie z neskoršlch 
rokov 17. storočia, obsahuj1lcu l také 
plesne, ktoré tlačená predloha nezazna
menáva; niektoré z nich s11 zhodné so 
skladbami z Vletorlsovej tabulattlry. 

Pôvodné jednohlasné slovenské du
chovné plesne vydané tlačou nachádza
jú sa v zbierke v dvojhlasnej podobe. 
Maďarské sve tské melódie zo 17. storo
čia poznáme výlučne z tohto prameňa. 
Casti obsahujllce tance vtláčajú rukopi
su medzinárodný charakter. Na zákla 
de nadplsov tancov mohli by sme uva
žovať aj o ich konkrétnom národnom 
pôvode -- ako to v minulých . desaťro 
čiach aj nlekolko muzlkológov učini
lo - , z a na lýzy hudobného ma teriálu 
však jednoznačne vysvitá , že nadpis ne
možno dať bezprostredne do súvis lost i 
s určoyan!m národného charakteru. Vle
torlsovu tabula túru je potrebné skúmať 
v začlenen! do komplexného stredoeu 
rópske ho š týlu, do formovania ktorého 
zasahovali regionálne , národné . zvlášt
nosti rozmanito a časovo nerov·nako. 
Osobitnú pozornosť st zaslúžia skladby 
z repertoáru trubačov, ktorých kultúra 
sa v našich krajinách neobyčajne roz
vinula, a le Iné pamiatky ju· málo do: 
kumentujú konkrétnymi skladbami. 

Vletorisova tabulatúra je význaq1ným 
hudobným prameňom, ktorý poukazuje 
predovšetkým na rozšlrenle nástrojovej 
hudby na našom územi v 17. storoči. 
Dokumentuje zároveň rôzne vrs tvy do· 
bovej hudobnej kultúry - š lachtickú u 
mests kú umell1 hudbu, ludovú hudbu 
a hudbu cirkevnú - a odzrkadluje bo· 
ha tstvo rôznych hudobných vplyvov, 
ktoré pôsobili u nás v tomto obdob!. 
Vďaka súboru fragmentov - Tabulatú· 
ra Vletorls II - sa potvrdil predpo
klad o vzniku a poul!lva nl pamiatky v 
slovens kom pros tred!. 

MARTA HULKOVA 

L. Brouwera, Sarabanda Bourreé a Glgue 
·J. S. Bacha , Gr and Solo, op. 14 F. Sora, 
Va riácie na detskú pleseň A. Laura, Re
nesančné pokušenia S. Ra ka a Xodo da 
Bla lna D. Relsa. 

Záverečný koncert Dni gitarovej hud
by 1985 patril Rey GaerroYI z Kuby (14. 
júla}. Svojim s kromným, komorným pre
javom vytvoril priam intlmnu atmosfé
ru. Presvedčil predovšetkým Interpretá 
ciou s kladieb autorov š panie ls kej a ju
hoamericke j proveniencie (L. Brouwer, 
A. Barrlos , M. Castelnuovo-Tedesco a J. 
Cardoss }. R. Guerra je introvertným ty 
pom umelca , nepreferuje vonkajšie efek
ty hry. uprednostňuje jemnú Intenzitu 
zvuku, rytmu l farieb. jeho umenie ( v5•· 
hrady mám len voči Bachovi, v ktorom 
ne mut ujas.ne nú š týlov·ú koncepciu} tak 
zapôs obilo prirodzene a uvolnene. · 

Osmy ročn!k Dn! gitarove j hudby pat
r il dramaturgic ky l koncepčne me dzi 
najlepš ie v Ich doterajšej his tórii. Or
ganizátorom sa podarilo zabezpečiť rad 
vynikajúcich Interpretov, ktor! obohatili 
úrovei'l prehliadky nielen hodnotnými 
výkonmi. ale 1 viacerými novými pod 
netnými s kladbami. Uvádzanie jednotli
vých koncertov konferovan!m (I. Pažlt · 
ková) treba hodnoti ť tiež ako prlnos. Za 
úva hu snáď s to j!. čl by v rámci kon(e
rova ni u ne mohli odznieť l stručné ln
fo t· mílcie o s kla da te foch . z ktorých mno
h l s í1 u nas e~ te neznámi. 

MARTA FOLDESOVA 



Do Montrealu 
Vo svete súčasneJ populárnej hudby 

{presnejšie povedané hudby džezového 
okruhu) zaujlma Kanada miesto prime
rané svojej rela tlvne malej !udna tosti 
1 Istej myšlienkove j a životnej konzer
va t!vnosti. Na jzaujlmave jšlm fenoménom 
je tu zrejme dynamická s yntéza a nglic
k~ch, francúzskych a prirodzene u j 
<tmerick~ch hudobn~ch vplyvov, dobre 
s ledovate!nli práve v Montreale , to však 
samo osebe Kanade neprepožičiava š ta
tú t nejakej mimoriadne vplyvnej " liah
ne" či "dielne" modernej populárnej 
hudby. Ak sa stal teda Montreal v prvej 
polovici júna dejiskom 3. medzinirod
nej konferencie o vfskume populárnej 
hudby a zároveň i cielom putova nia 
mnoh~ch stoviek odbornlkov z celéh o 
sveta , viedli k tomu zrejme iné prlčiny 
než len chýrnos t vlastnej ka nadskej hu
dobnej produkcie. Pre ich os ve tlenie sa 
musíme v rá ti ť do minulosti, hoci n ie prl
liš vzd ia lene j. 

Odh liadnúc od vyspelej a osta tne už 
t dosť dlhej džezove j publicistiky, na 
nu t nosť odbornéh o poznávania daleko 
š iršej sféry populá rnej hudby môžu ešte 
dnes existovať dosť odlišné názor y. Usu
dzuje sa napr., že veda nemôže pone
cha ť a ni túto oblast mimo okruh s vo
jej kompetencie, a čast o sa vo lá i po 
tom, aby sa práve táto hudba na zá 
klade vedeck~ch poznutkov zodpovedne 
spo ločensky regulovala, uby sme ma li k 
dispozicii prlslušné hodnotové kritér iá 
atď. Rovnako však možno argumentovať 
l úplne opačne: populárna hud ba má na 
rozdie l od hudby vážnej tak obrovskú 
"prirodzenú" životnosť , že sa bez po· 
dobn ého servisu môže kľudne ob !sť. Ako 
je zná me, názory od bornikov na hodno
ty určite j populárne j s kladby sa s pra
vidla diametrá lne llšiu od mienky laic
kých recipien tov. je teda dosť dobre 
možné , že pravda lež! niekde upros tred: 
populárna hudba sa sice bude asi vždy 
prevažne vyvlja ť v p rocese samovornej, 
v podmienkach trhu al e značne mnnipu· 
lovane j sebaregulácic, úlohou vedy by 
vša k malo byt poznftvan ic mechunizmov 
tohto procesu, ak už nie za účelom 
opt ima lizéc ic, tedu aspoň pre včasné vy· 
si e lanie "varovných sigr.lí lov". 

Na prelome 70. a 80. rokov dobre po
chopila túto dia lek tickú dvojznačnosť 
situácie skupina mlad~ch teore tikov l 
praktikov. Väčšinou š lo o mlad~ch škan
dinávskych , brits kých, nizozems kých u 
ta lianskych teoretikov i praktikov lavi
cového ( často komunis tic ké ho ) zamera
nia, ktor! rozpoznali , že ri ešenie prob
lému 1. je úlohou nnstupujúcej gene
račnej smeny, 2. predstavuje komplex
n é interdisciplinárne angažmán, ktoré 
sa chtiac-nech tiac mus i rozlsť s trad ič
nou muzikológiou [tá s i podobné otáz
ky trva lo nevšlma ], 3. musi spočlvať v 

za populárnou hudbou 
mobilizflcli maximálne š irokého inter 
nacioná lneho povedomia. Orga nlzflcia 
zvaná Associa tion for the Study of Po
pula r Music (IAS PM) združila za pos
ledn~ch päť rokov okolo 500 členov asl 
z 30 kra jin a jej kongresy (prvé dva 
sa uskuto.čnili v Holandsku a Talian
s ku, tre ti sa kona l tohto roku v Mon
reale, nabudúce má byť usporiadan~ v 
Ghane) pos tupne vzťahujú jednotlivé zó
ny sve ta do riešenia horúce j a pálčivej 
problematiky. V žiadnom prlpade nemož
no mladej asociá cii vytknúť europocen· 
trizmus a vôbec žiadnu formu podobné
h o .,centrizmu" , lebo jej záber je pro
gramovo globálny a polycentrický. Do
konca sa tu dá vypozorova ť i snaha uči
niť zadosť niektor~m te ndenciám rozvl
ja júcim sa s kôr .,na okraji". 

A p.ráve z toh o hladiska predstavo
vala Kana da so svo jim tradičn~m b1llng
vizmom a s ochotou k všemožn~m et
nick~m a kultú rnym syntézam i ~yn
krézam priamo Ideá lny terén. Do hry tu 
mohli byť vtia hnuté progresívne siiy 
USA i La tinske j Ameriky, početné éx
pozlcle dej ln kanads kej hudby priamo 
demonštrova li s pôsob, akým sa z tých
to syntéz r adla typy súdobej populár
ne j hudby [na kanadsk~ch univerzitách 
nie je v~nlmkou, že seriózny bádate! 
monografic ky rieši n apriklad otázku 
francúzskeho country, eskimáckej hud
by, argentlnskeho tanga l osudov eu· 
rópskeho folklórneho "dovozu") . 

Len le tmo naznačme bohatú varietu 
r iešen~ch tém: hovor ilo sa o vzťahu 
hudby a ideológie i hudby a politiky, 
demonštrova li sa nové metódy anal~zy 
a lntepretácle populárne j hudby a pro
dukcie videa, dis kutova li sa problémy 
feminizmu, boja proti r asizmu a tzv. 
kultúrnemu imperia lizmu ( t ~mto sa mys
ll expanzia "oficiá lnych" vzorcov ko· 
merčnej hudby a-. nivelizá cla lokálnych 
tenden cii). ďalekosiahlo sa demonš tro
vali a k.r itizova li dôsledky novej tech
nológie (primárne šlo o to, ako by 
napr. syntetlzé ry a iné komerčne vyrá
ba né produkty mohli účinne slúži( optl
mallzácll hudobnovýchovn~ch procesov 
v zmysle novej iniciácie tvorlv~ch sil 
v oblas ti hudby v čo na jšir šlch masách), 
zvažova la sa s ituácia populárnej hudby 
v Južnej Afr ike, na Flllpfnach a po·d., 
rozobera li sa pozitlvne momenty pôs o
benia rocku a reggae v procesoch mo
bilizácie pokrokov~ch sil (Asociácia 
sympatizuje o. l. s hnutlm tzv. rocku 
v opozlcil a lebo s hnHtlm "rocku pre 
Afriku") atď. Talians ki a brltskf zástup
covia nov~m spôsobom riešili otázku v~
voja a funkcH elektroakustickej . hudby, 
ktorá dávno pres ta la byť "elitnou" zále
žitosťou a v nadväznosti na populárnu 
hudbu pretvá ra hudobné počllvanle mia· 
d~ch generácH. 

Socialis tic ké kra jiny najv~raznejšie 
zas tupovali muzikológovla z NDR (G. 
Mayer a P. Wicke) a CSSR ( l. Poled
ňák. a a utor te jto s právy a ko prizva n! 
experti na otázky hudobnej s emiotiky). 
Asociá cia od nich čakala predovšetk~m 
upevnenie konta ktu s eta blovanou muzi
kológiou, lebo práve v soclalistick~ch 
kra jinách existuje už po celé desa ťro
čia vážna snaha zasahova ť z pozlcil ma r
xis tickej vedy do štúdia problema tiky 
populárnej hudby. Mnohé podne ty sme 
si však z Montrealu prinies li aj my. So 
sympatia ml sme s ledovali obrovskú spo
ločenskú a Ideovú angažovanos ť, diskus 
nú otvorenosť a na jmä kva lita tlvne no
vú odbornosť stoviek mladých člniterov 
(priemerný ve k členov Asociácie roz
hodne neprekračuje tridsia tku! ). ktor! 
·cielavedome formujú nov~ model kom
plexného poznania väčšinovej sfé.ry hud
by; Nemohli sme nesúhlasiť l s Ich po· 
kusmi ó reha bilitáciu pojmu "masovos
ti" hudby: prečo by sme ma li vo fe
noméne masovej kultúry vidieť Iba ni
velizované v~sledky trhov~ch manlpulá
cJI, k.eď ši roké masy dnes vo svete mé
diom populárnej hudby skutočne a ktlv
ne jedna jú a riešia svoje životné prob
lémy? A konečne sa mOžeme naučiť 1 
novo chápa ( samotnú populárnu hudbu. 
Priznajme sl, že v suseds tve "vážnej", 
.,umelecke j" čl "arttflclálnej" hudby má 
pre nás priezvis ko "populárna " stá le 
eš te trochu dehonestujúcu prlchut Aso
ciácii však znt~ slovo "populárna" h r
do: populárne je to, čo sl p rlsvo jujú 
aktlvne !udové masy, vedia zón úžit
kovej spotrebnej hudby sa sem vradu
jú l k!účové velké diela minulosti a 
ambiciózne džezové, rockové čl z etnic
kých koreňov rôznych kra jin sveta mo
delované prejavy spája júce sa s pokro
kov~m hn utlm. Syntéza vážneho a po
pulárneho sa sice dnes utvára Ina k, ako 
sme o tom snili začiatkom 50-tych ro
kov, rozhodne exploa tuje iné hudob
né zdr oje, myšlienka sama však neza
stara la. V tom zmys le sme mohli ako 
zástupcovia socialistlck~ch kultúr s no
v~m hnut!m iba súhlasiť a navyše In
formovať o niektorých špeclflck~ch 
vlastn~ch skúsenostiach. Jediná chyba 
je v tom, že s me tak robili z pozlcie 
s truršlch generácii. Zaželajme sl teda, 
aby Asociác ia našla čo najr~chlejšie s vo
Jich priamych pa rtnerov 1 medzi našimi 
mladými hudobn~mi teoretikmi a pra k
tlkmi. TI by Is te - hoci už na budú
com ghans kom fóre ~ mali čo poveda( 
a snáď by sa od svoji~ kolegov, "pro
tiameric kých Američanov" , la tins koame
rických , a!rick~ch a trebá rs i oceán
skych rlešltelov problémov populárne j 
hudby, naučili odva he diskutovať, kto
rá rozhodne nepatr{ k našim cnos tiam. 

JIItl FUKAC 

~ZAHRANIČIA 
Leningradské Malé divadlo opery 11 

baletu uviedlo koncom minulej sezóny 
premiérové naltudova nle · opery T. 
Chrennikova Dorotea. Dirigentom bol 'V. 
Kožin, rel!isérom S. Gaudasinsklj. V 
hlavnfch úlohich sa predstavili N. Ro
manovová, O. Korlenská, V. Pankratov, 
L. Gladkov u in(. 

V moskovskom vydavatelstvo Sovet· 
skij kompozitor vyi la v uplynulom ro· 
ku kniha s názvom Pamiatke V. J. So
bolina (Pamia ti V. J. Seballna) s pod· 
titulom Spomienky. Ma teriály. Kniha ob· 
sahuje okrem úvodného s lova z peril 
D. šostakoviča vyše 80 prlspevkov od 
skla daterovfch súčasnlkov - jeho l ia· 
kov, prfvr!encov, skladatc lov, muziko· 
lógov, kultúrnych deja telov, ako napr. 
A. Pachmutovovej, S. Slonimského, E. 
Denisova, G. AnsimoYa a d alšfch. 

Začiatkom septembra sme si prlpome· 
nuli 250. vfročie na rodenia nn jmladi ie
ho syna j . S. Bacha - Jobanna Chris
tiana Bacha (1735-1782) , známeho ako 
"milánsky" alebo tlel " londfnsky" Bach. 
Pôsobil ako organista milá nskeho dómu 
a od roku 1762 v Londýne. Bol nielen 
plodným sklada telom, a le aj koncer t
nfm podnikatelom a organizá torom hu· 
dobného !Ivota. V r ámci známych Ba
chovfch-Abelovfch koncertov zazneli po 
prvýkrát aj Londf nske symfónie J. Hayd
na. J. Ch. Bach mal značnf vplyv na 
tvorbu mladého Mozarta, s ktorfm sa 
zozná mil a spria telil počas jeho londfn
skej koncertnej cesty. Bachov obsiahly 
skladatelskf odka z zaznamenáva sinfo· 
nie , koncertantné a komorné diela, vokál· 
no-inštrumentá lne kompozlcie i opery. 

Osobnosti Johanna Straussa bolo ve
nované sympózium, ktoré sa konalo za· 
čiatkom júna t. r. v š tokholme za me· 
dzinárodnej účasti. V diskusii sa predo· 
batoval návrh o zalo l!en( mcdzlnirodnej 
Spoločnosti j. Stra ussa; nasledujúce 
3. straussovské sympózium sa uskutočn( 
v roku 1989 v Londfne. Tzv. "viedenskt 
bil" tvoril vrchol večerného programu 
podujatia. 

Prvé ikonografické hudobné múzeum 
otvorili v Solúne. Iniciátorom jeho zrla· 
denia bol muzikológ Stylianos l. Kopsa
hilis. V múzeu sa nac hádza zbierka po· 
hladnfc, fotografie , poštové zná mky, 
mince a bankovky o skladateloch, só
listoch, orchestroch a hudobných ná· 
strojoch, s taré grécke vyobrazenia hucT· 
by, karikatúry z oblasti hudby, časopl 
sy a pod. 

Rímska opera v Budapešti F. Klinda na zahraničných koncertných pódiách 
v znamení Giuseppe .Jaddeiho Popredn~ slovens ký organista zaslúži-

lý umelec prof. FERDINAND KLINDA 
je čast~m hosťom na zahraničných kon
certn~ch pódiách, reprezentujúc dobré 
meno s lovenského Interpretačného ume
nia. Pristavme sa aspoň pri niektorých 1 

jeho vys túpeniach z posledného obdobia, 
dokumentujúc Ich ohlasmi z tlače. 

v dňoch 12.- 15. júna 1985 sa us ku
točnil o na pozvan ie Ministerstva k ultú· 
ry MĽR a ta lianskeho kultúrneho s tre
diska v Budapešti v r ámci Dni talian
s kej kultúry poh os tins ké vys túpenie Rfm
skej opery, ktorá sa prezentovala š tyr
ml predstaveniami komickej opery 
Gaetana Donizettiho Don Pasquale. 

Išlo o novú produkciu, ktorej premié
ra sa nskutoč nlla v aprlli t. r . Nemož
no nepoznamenať , že budapeštians ke 
hos ťovanie pos tihlo niekorko neočakáva 
ných zmien (z pôvodne plánovaného 
dvojitého obsadenia pia tich spevákov sa 
p rezentovali iba tra ja, nevynlma júc ani 
zmenu dirigen ta ). Tie to zmeny vša k ne· 
ovplyvnil i umeleckú úroveľ\ prec\stavenl. 

Premié t·ové obsadenie su nieslo úplnll 
v znamen! veterflna operného javis ka 
Giuseppe Taddeiho v titulne j úlohe Do 
na Pasquala. Odhliadnuc od te•·a jšlch 
Ideálnych danos ti umelca pre túto úlohu 
Je priam obdivuhodná svi ežosť jeho hin 
sového ma teriálu, neus tá la vyrovnanos ť 
a muzikálnosť a nevyprchéva júci e lán. 
ktor~ vyprovokova l aj jeho kolegov k 
pozoruhodn~m v~konom. V mnohom mu 
sekundova la Norina Luciany Serry, 
umelkyne, ktorej úspech nespoč lva v 
ohromujúcom h lasovom fonde, a le v de
tailne premys lenom vypracovani množ
stvu t rilkov a koloratúr, kto rými je táto 
úloha priam ,.prešperkovaná" . Vďaka to
mu tie to minuciózne hudobné ozdoby 
ne-z.ne l\. samoúčelne, ale mali svo\,e opod· 

.... ~,~~"<:>. ~ ~"U..~~~~~~"<&... ~~ 
)esný Ma\a\ es \ a v yum:n én o \a\\ansY.~n..o 
barytonistu Angela Romera , ktorý u·rčite 
manko svojho tlmbr u vyrovnáva technlc· 
ky is to v ed en~m spevácko-hereck~m 
prejavom. Nezabudnu te rným zos tane je· 
ho mujs trovstvo spolu s Ta ddeim v due
te 3. de js tva opery. Kvin teto sólistov 
doplnil! tenoristi Paolo Barbacini a ko 
Ernesto a Angelo degli Innocenti v úlo
he notára. 

Neza nedba ternou zložkou predstavenia 
bola jeho velmi vydarená lnscenačnll 
podoba vďa ka nápaditému režijnému ru· 
kopis u Sandra Sequiho. k tor~ Sil z a lnH 

Na 34. medzinárodn~ch organových 
týždňoch Norimberg 1985, ktoré sa toh
to roku dramaturgicky zamera li na tvor
bu J. S. Bacha, vyst úpili viacer [ proml· 
nentnl organisti, a ko napr. M. C. Atal
nová, P. Hurford, W. ]acob, H. Kästner, 
L. Rogg, M. Yoshida. Na festlvaJovom 
koncerte 4. jllla t. r. sa preds tavil aj 
F. Klinda s r~dzo bachovsk~m pro&!a
mom. Po jeho vysttlpenl noviny Nďŕn
berger Zeitung (zo 6. 7. 1985 ) napí
sa li : 

" Slcutol!né slóvnosti hudby na Stein
meyerouom organe v St . Lorencz do
viedli rad organov!}ch k oncertov Medzi 
nórodného organového festivalu u No
r imbergu k dóst o;nému zóuer u a rovna
ko k novl!mu vrcholu; pretože recitól 
Ferdinanda Klindu, uynikataco nau§ttue
n(;,.' dokumentoval umel eck y vy soka aro· 
úer1 . .. . slou~nského organistu-prof esora, 
. je./10· suv!i!rénnu zrul!nost , ako at osobne 

Giuseppe Taddui · v 
Don Pasqua le. 

. .fqrmovcm!} { u žiadnom pr tpade nie svof· 
volrie,silbtekt!Vny J inter pretal!n!} sp6-
'sob: . . . U.niver zól ne i Bachoue i hudbe pre
ukózal v tent o uel!er excel entnú. služ-

rul na de ta ilnú prácu s he rcom [napr . 
neza budnute!ne kreovaná pos tavička 
sluhu). a ko a j jednoduchá. zá jazdovo 
účelná a v~stižná scéna a kos týmy Giu
sCQ\IC CrisoUniho Lna"Qr . riešenie 'QOScho-
~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~'\.- ,_~ -

\<.om 'l:lo\ o a ) 'IOY.á\ne ma)"<>\t O'I '5\'IO (le
sJatJch pár ov členov zboru Rfmsk ej ope· 
ry. Dirigent Gianluigi Gelmetti patri me
dzi t•enomovan~ch ta lians kych dirigen
tov s ve!kýml skúsenos ťami v oblasti 
dontzetttovs kého štýlu. škoda len n le
kolk~ch preexponovane rýchlych temp 
v 2. a 3. dejs tve opery . 
Vďa ka s peváckemu tr iu Taddel 

Serra - Romero Rlms ka opera prezen
tovala vďačnému budapeš tianskemu pu b
liku názornú ukážku pravého ta lians~se 
ho ope m ého umenia. 

ALEXANDER HANUŠKA 

·bu .. ... 
V kritike ďal~J čí,tame, ·ako f. Klin~a 

majstrovs.ky Interpretoval jednotlivé 
. skladby s vojho programu, že s a zname

nite zmocnil nielen verk~ch opusov Iip
.".~~~~ ~~~\s.<>.~ ä:~ ~\.~~~~\.~~''i..~~~~~ 

\."á..~~~,~ "t..~""-~"'l.\.\:.\.\.. 
O cellmvo vysokej úrovn! organového 

fes tivalu plše aj ďalši recenzent v čl án 
ku, ktorý priniesol časopis Bayerische 
Staatszeltung zo dňa 14. 7. 1984: 
" . . . koncerty si edmich organou!}ch vir 
tuózov . . . Poznanie, k tor l! lóta prehl iad· 
ka dala uiacurst ev nost ou bachousk ých 
výkladov - od h ist or i cky f ixouan!}ch 
po súčasnosti bliž§ie, citlivou bravarou 
dosiahnutelnl! §t!}l ové uchopenie . . :" 

V rámci norimberských organových 
týždňov však zaznela aj Bachova kan
tátová , ora torlá lna , komorná a vokd ina 
tvorba, uskuto~n i ll sn majs t rovske kurly 

Zaslú!ilf umelec F. Klinda 
Snlmka: l. Grossmann 

a Puchelbe lova súťaž organistov, Kde 
prof. F Klinda pôsobil ako člen medzi
ná rodnej jury. 

V podobnej dvojitej funkcll privltala v 
júli t . r. prof. Klindu aj Ve lká Británia. 
Na 13. ročníku Medzinárodného orga
nového fest ivalu v anglickom St. Albans 
umelec vys túpil 10. jllla a dramaturgiu 
programu orientoval v~lučne na tvorbu 
českých autorov ( Cernohorsk~ , Kuchaf, 
Wieder mann, Eben J. Súčasťou festivalu 
bola o. t. opať súťaž organ is tov, kde ved
ra mien ako josef Buchar , Raymond Da· 
veluy , Douglas Lawrenca, Gillian Wel
rová figurovalo a j meno slovenského 
zás tupcu prof. Ferdinanda Klindu. Struč 
~~~ ~~~~<;S~~-..~ ~~' u ~<lo.. \.~o;.\\'1 \1.· 

\.~ ~ ~'\.. ~~""~ """" ~~~""""'i~ íl.\ \m~\t~ 
Szabó, odchovanec prot. \(\\\\~~-

Zaujímavý celoročný cyklus. venovan~ 
tohtoročným verk~m osobnost iam, ktoré 
jubilujú Bach - Händel - Scarlattl - , 
pripravil i l ond~nsk i us poriadatelia. V 
rámci 24 koncertov, ktoré zača li 23. ja· 
nuára a ukonč ia sa ll. decembra t. r., 
uvedú prominentn í hráči na klávesových 
nlis trojoch diela t~chto troch ve likánov 
v koncertn~ch s ieňach Royal Festival 
Hall a Queen Elizabeth Hall. V tomto 

. veľkorysom projekte vys túpi aj prof. F. 
~l inda s hachovs kým recitálom 16. ok 

t óbrči Hlll5. --Tf,-



Jubilantka 
. 

MARIA 
MURGAŠOVÁ 

MAria Murgaiová, rodáčka z východ
ného Slovenska (narodila sa vo Vyš
ných Cabinách, okr. Humenné), z!skala 
!}rvé kontakty s divad lom v Prešove, kde 
absolvovala v plitdesia tych rokoch od
borný divadelný kurz a svoje š túdium 
ukonč ila člnohernou pos tavou Taťjany 
Danllovny v Ostrovského hre Hriech a 
bieda kde nežije. V šesťdesiatych ro
koch už ukončila vysokoš kolské štúdiá v 
Bra tislave, kde na VSM U študovala spev 
u ná rodného umelca dr. Janka Blahu 
o na návrh Ministe rstva kultúry ju vy
slali na jednoročnú umeleckú stáž do 
Moskvy, kde sa zdokonalovala pod pe
dagogickým vcden!m V. F. Roždestven
skej. Po návrate z Moskvy prijala an
gažmán ako sólis tka v opernom súbore 
Divad la J. G. Tajovského v Bans kej Bys· 
trlci a tu v rokoch 1963- 1967 vytvorila 
nlekofko operných pos táv lyrického s op
ránového odboru, ku ktorému ju pred
určova li jej vtedajšie hlasové dlspoz!cie 
(Micaelu v Curmen, Marka v Krútľ\a· 
ve, lesná žienku v Rusalke ). 

Ko ncom šesťdesi a ty ch rokov odiš la do 
Prešovu, kde pracova la ulw odborná 
i!Ststentku na Pedagogickej fa kulte P. J. 
S<tllinka. Po návra te do Banskej Bys tr i
cc (v . r. 19741 sa v Moza r tovej bu ffe 
C051 J'nn tutte prvýkrát zas kvel tmovo
~fa r,;tJný soprán Márie Murgašovej. V 
ptlf!P(;hu d'nlš!ch sezón sa sólistka zdo
konarovalu pod veden!m Stanislava 
MJUI'tnn.t. Na javisku banskobys trlckc l 
'C1~ny su rozširova l Jel rcpc1·toár o celý 
•ad hereck~· l s pevác.ky diametrá lne od 
lt~ ných pos tliv. Bola drpmattckou Toskou 
v rovnomennej Pucciniho opere, svoj 
soprán p repožičaln partu ki'wžnej v Ovo 
rá kovcj Rusnlko. s t.tlu sn l snivou OTgou 
v Eugenovi Oncglnovl 1'1 temperame11t· 
nou Cnrmen v rovnomennej opere G. Bt· 
zeta. K tým to hrdlnk:lm priviedol Mi1· 
riu Murgn<;ov(J nlekofkoročný h lasový 
v9voj n dj vlnstné hlasové dtspoz!cie 
umelkyne. jo j hlns . veTký a ob jemn 5' 
v rozptt t! n ~! rkc, tmnvóho zafarbenia v 
~podných 11 st redn5'ch polohách, prieraz· 

ne zneJúCi vo výškach, nevyjadroval sa 
akademicky uhladen9ml tónmi, a le vy
už!val každú prlležltost k dynamick9m 
kontrastom, timbrovej diferenciácii , pO
s obiac vzrušujúco a nekludne. Vys pe
losť a umelec kú zrelos ť , ale aj odvahu 
demonštrova la sól!stka v nejednom 
preds tavenl , ked sa jeden večer pred
stavila v sopránovom purte a druhý ve
čer kreovula úlohu s na jspodnejšlmi 
mezzosopránovými hl bkaml. Tieto ume
lec ky a technicky náročné exkurzy si 
vyžadujú speváka, ktorý disponuje nie
len technicky dokonale pripraveným u 
vedeným hlasom, a le a j hereckými 
schopnosťami, vystihujúc všetky zložité 
polohy vývoja dramutlckej pos tavy. Na 
operných predstaveniach sme mohli a 
môžeme obdlvovnť do de tailov pr epra
covanú, divácky mra ziacu gr ófku z Pi
kuvej dámy, démonickú a expres!vnu 
cigánku Azurenu z Trubadúra, vešticu 
Ulriku, ale aj Améliu z Maškarného bá
lu, do kolo rutúry siahajúcu primadonnu 
C01·illu, he recky prepracovanú Santuzzu 
či intrlgujúcu a pomstychtivú kľl ažnú z 
Adria ny Lecouvreurove j. 

Si roký interpretačný záber čo do š tý
lovosti demon štruje sólis tka a j v kon· 
cortných vystúpenia ch; spieva nielen 
sve tovú opernú k lasiku 11 plesňovú tvo t·
bu , alo je jednou z nujvličš!ch propa 
gátorlel< rus kej a sov ietskeJ plesňovej 
literatúry. 

MARIA GLOCKOVA 

Komorný cyklus SHF a GMB r· 

'"lf "' U /rJJ 

P1·llgram ohla:>ujúci koncer t s tarej slovenskej hud by v lnterpr~ticli s úboru Flauto 
dolce privábil zástupy poslucháčov a naplnil koncertnú sieň v Kla ris kách 22. júla 
1985 .. po okruj" . Co bolo asi hlavným motivom, k tor9 priláka l pozornosť tak počet
n&ho publiku (z ktorého časť muselu osta ť neuspokojená a pre nedostatok miest 
odisť) -:- Azda to bol samotný fakt koncer tu v tomto a traktrvnom pros tred!, navyše, 
koncer tu, ktorý patr! do reťaze cykli ckých poduja ti s dlhoročnou tra d!c lou. Iste tu 
t.ohrala svoje i dramaturgia, ponúkajúcu krištál ovo čisté dúš ky hudby minulých 
cias, pósobiace na dnešného poslucháča - tvora súčasnos ti ako oáza kludu .. . 
Napokon i koncertu1úcl súbor, s garanciou muzikants kých kval!t vedúceho (Vladi· 
mir Rusó - zobcové fluuty, čembalo ) , a le i osta tných členov (Daniela Rus6ová n 
Ján Pipta - zobcové flau ty) a t rlo s pevákov (Zuzana Stank6ciová, Mária Uhliaro· 
vä a Ivan O:l.vät). napriek nte dlhému spoločnému pôsobeniu sl Iste z!s kal svojich 
pnaznivcov. Alwkoľvek, boli sme sved kami poduja tia, ktoré nás obdarovalo p ri
Jemným pocitom kultúrneho pookriat ia . 

Os ta tné roky znamenajú pre obha jobu stu rš!ch dejln hudby na Slovensku plodnú 
f! l',t - vďaku hudobným hlstQrikom, rea lizá torom, mte rpretom. Súbor Fla uto dolcP. 
t'nt rl l< tým nomnohým telesl\m, ktoré svoju činnos ť orientujú práve s merom k ne
~.n :unv m alebo málo poznuným kor et1om našej hudby. 

!Jr;llll,ttu•·giu koncertu bola zostuvená dôvtipne, priam vzorovo. Corpa la z ra rit· 
ny1 h ukl•iok sklad ieb, pochá dzajúcich zo vzácnych pamia tok, rukopis ných zbornl · 
KO\ Ostrlhomského misá lu ( 14. s tor.). Spišských zlomkov ( 15. StOl'. ), Trnavs kého 
1u l<op1~ u ( 15. stor. l. Súbor tlmočil nezvyčajný pôvab a asketickú hudobnú krásu 
vokálnu m~trumontálnych sekvencii, konduktov, cant i!, motet, rotulov .. 

t\a d ~tmi J ! a radosť z h ry, z pribli žovania hudobných s kvostov minulos ti a zda je 
n<~Jpnli chuveJsim e(Jite tom pre i nterpretačný profil súboru. Spolupôsobenie a s ú· 
hra týchto sios tlch hudolmlkov vyža ruje oné neopakovateľné fluidum, vlastné zu
ntett.ným objuvova teľom a obdivova teľom. Akoby na chv!Tu vystúpili zo zás tcnid 
privfl tneho muztc lrovnn ta, a by sa podelili o zážitok a odovzda li oživené a ozvučené 
par ty ve reJnej pozornost i. 

Zdanlivo ".tkoby mi mochodom" pôsobi l v pr ograme výlučne čembalový vstup VIn 
dim!ra Rusóa. Sut ta z Vie torisovej ta bula tú ry, s kludleb s j edinečným koloritom, na· 
vyše inte r pretovaných s kvelým spôsobom, odhaľu j úc Ich vn(t tornú čl eni tosť , fa rch
uosť, krehký l bris kný tón, dômyselne vypointovala program a znamena la na naj
výš vhod ny entroakt d ra mutu rgického celku. 

Stalo sa pravtdlom , bu mo:Zno hovoriť o jednom z dra maturgických zreteľov, dá · 
va f pries tor v klarls kových cykloch mladým českým umelcom. Usporiad a teľ u zos tn· 
v ov ate! programových plánov ( SHF, orga nizačne v spoluprác i s Ga lériou mestu 
Bratislavy l takto už sprostredkoval niekoTko vzácnych umeleckých konta ktov . 

iJaiS! koncert (5. augusta 1985] sa niesol v znamen! polorecttá lov. Kým prvá časf 
večera patrila nášmu známemu klarinet istovi Petrovi Drllčkovl, v druhe j polovici 
~mP mali možnos ( zoznámiť sa s pražským violončelistom Jii'lm Hoškom, nositerom 
vt.tcerých or.P.nen! l o. 1. ln ut·eAtstvo nn medzinárodne j interpretačnej súťu2i Pražská 
olľ] 

Pet ra D 1·1l čku poznAnw v úlohe horlivé ho propagá tora u Iniciá tora vzni ku no
v)·ch s lovcns l<ých opusov ko morného hráča. umeleckého organizátora. Zriedkavej· 

l f" hn počull'me dko ~óllstu v ucelenom , samos ta tnom programe. Skladba progra 
IllU v ktorom sa prezPntoval, bu lu tak optimi1lna , že v .,sptitnom odraze" mohla 
ocl u l\lldllf oh)f'ktfvnn s kutočnú tvá r umeleckej podstaty m terpreta. Drlička sa orien· 
'Ul" ~kllr Introver tne, ?.d ržunllvejšie u uvážlivejšie v koncepcit , vo svojich kreáciách 
, .. hll!ttvovaný Každ9 z mterpretovaných s kladieb dal, čo teJ náležf, navyše jJrtdal 
1 mmf ' l 1.0 wo)ho umeleckého naturelu. A tak Tartiniho Concertino znelo s dôs led-
1 ,. vv11111d!! lovanou kl enbou frl\z l s a kcentujúcim poh Tadom na velobnú ka n tabil-
1111'> 1 V sllldcllw Solo de concours H. Raba udn 1 die le zdôvodniteTnom pt·ezontáclou 
l!lo~v n• • m~ J nunentH1'm: toc hni ckých možnos ti ] predvlndol pohotové a ľahké vládnu-

l ~vojl m llá~t ro jom . 

\' lludlw P I 'P klunnet od Duša na Martinčeka, a le najm!! v HexOd11ch jozefa Gre
,;, k" '> lll P pocl llil, v čotll s poč!va interp t·etačná doména Dr l ič ku. Kým v predchá
r:í'lll júnch ~ klaclhll c h eminentne up latňova l sebadtscrplfnu 11 ko rnktnosť v zmysle 
' l oh u a ~ t ýlu. píl vodné domáce sk la d hy dali priestor• jeho tvorivost i (čt spolutvo!'l 
'osi! l l'tl ltv~ho muztka n ta m~ptrov•Jného . ale 1 ( prr autorov l Inšpiru júceho. 

l Dokončente na 8. s n .I 

...... . ' .~ ' ' . 
Dedička · veľkej tradície 

V našom h udobnom živote dosiahli vý
znamné posty mnoh! speváci, ktor! rást
li pod pedagogickým veden!m pr of. MAG
DY MORYOVEJ. Viacer! z nich z!skull 
a j titul "zaslúžilý umelec ( umelkyňa) ", 
ba je medzi nimi aj jedna národná 
umelkyi\a , ktorá reprezentuje naše spe
vácke umenie na popredn ých svetových 
scénach. 

Nie je to ani ta k dávn o, čo známa a 
vyh ladávaná pedagogička s pevu na bra· 
tls lavs kom konzerva tóriu prof. Magda 
Móryová , r od. Szakmá·ryová, ukonč!la 
svoju dlhoročnú pe-dagogickú činnost -
a už je tu prUeži tos(, pri ktore j zvyk
neme rekapitulovať a hodnotiť. Nuž 
zastavme s a na chvUu a pripomeňme si 
profesionálny rast a pôsobenie vzácnej, 
ušrachtilej ženy, ktorá sa v týchto dňoch 
dož!va významného životného jub!lea. 

Nie každý vie, že Magda Móryová je 
v prvom rade klaviristkou a že v tomto 
umeni dosiah la už v mladých rokoch vý
razné úspechy. Po dôkladnej, 10 rokov 
trvajúcej priprava na h udobnej š kole vo 
s vojom rodis ku - Košicia ch (kde ju 
výnimočne prijali už ako 6-ročnú) odišla 
na dalšie štúdium do Dráždun. Ako pr
vá š tudentka z Ceskoslovenskn tu absol
vovala Vysokú hudobnú školu v ma j
strovskej t r iede Lisztovej žiačky, dvor
nej pianis tky Laury Rappoldiove j-Kahre
rovej. Stúdium ukončila volmi úspešne 
- nielen preto, že ju vyzna mena!i a 
udelili jej aj zvláštnu odmenu, a le že 
nko prvá v dej inách ~koly vere jne vy
stúpila s Drážďa nskou fil ha rmóniou, s 
ktorou hra la Lisz tovu Uhorskú fan táziu. 
Coskoro nasledovali da lšie vys túpenia s 
tým najnáročnejš!m repe rtoá rom, kam 
možno za radiť pianlst tcky mimoriadne 
ťažké a nevďačné (a preto aJ zried ka 
hrané) Uhorské a cigánske melódie kla
v!rneho virtuóza u s klada tera K. Ta usi
ga. Práve na zá kla de te jto sklad by sa 
bližšie zozná mila a spriatelila s vdovou 
po K. Tauslgovi, bra tislavsliOu rodáč
kou S. Vrábelyovou-Tausigovou. Ta us igo
vá, kedysi (tspešná klllv!rna virtuózka 
a pamtltn!čku velkých osobnost! 19. s to
ročia, sprost redkovala svojej o 65 rokov 
mladšej prlnte rko audienciu u slávneho 
viedens kéh o plun istu Emila Sauera , tak
isto Llsztovho žinka (predtým študova l 
v Rusku u Ni koluja Rublnš te jna ). Pocl 
jeho vedenhn s l Magda Szakmáryová 
ešte da lšie dva roky pripravova la r e
per~oár. Taktq sa dosta l.y do kont_{lktu 
s~ Vet~·tnl '' klu~hlst\ekoťi 1 t rad\c!bu, 1Sfrui!' 
1'\cfut)ťX·tO.a,~hpc.'b >~ Hbq'?--'lW\ • ~&rmlivrn, :7.: 

zerny - i:tszt - Sauer ... 

Jej nadanie a usil ovnosť vša k s tačili 
aj na viac. Už nu majstrovskej š kole 
v Drážďanoch pustila sa a J do štúdia 
spevu a hry na lutne - a darilo sa jej. 
]ej profesor ka Luise Ottermannová ju 
doviedla tak ďa leko , že mohla absol
vovať verejným recitálom. V speve po
kračovala a j vo Viedni, kde pri ná roč
nom š túdiu u E. Sauera na vš tevova la 
hodiny spevu u jenny Korbovej, sólist
ky Státne j opery. Da lš ie štúdiá ju pr i
viedlt ešte nn dva t"oky do Budapešti. 
Prito!Jl však Magda Szakmáryová celý 
čas verejne vys tupovala na koncertoch 
ako klavi ris tka a lebo S!leváčku, no čas
to aJ v oboch odboroch súčasne. Ked 
po skončen! š túdi! vys túpila v rodných 
Košiciach, dostala pozvanie predspieva ť 
v Novom nemeckom (dnešnom Smeta no
vom) divad le v Prahe , kde ju angažo· 
vali pre odbor lyrickej koloratúry. Na 
čele opery stál vtedy George Széll, kto
rý neskOr urobil kariéru v USA, člen
mi s úboru boU o. l. a j tak! význačnl 
umelci ako sopranistka Hilde Kone tzn i 
a basista Hans JHOtter. ,V opere pôsobila 
Magda Szakmáryová š tyri roky, pričom 
vytvorila ust dvadsa ť operných postáv 
bežného repertoáru - od Mozarta a 

Beethovena nž po Wagnera n R. Straw>
sa, vrátane nie kol kých postáv z ta lian· 
skych, f rancúzskych n českých opier, 
ako a j zopát· operetných úloh. Kritiky: 
sa o jej výkonoch vyjadrovnll velmi po
zit!vne. Pri te jto náročnej činnos ti však 
nezanedbávaln ani klav!r. Robila aj ta 
ké bravúrne kús ky, že napr. pria mo z 
divadelnej generálky, ešte v divadelnom 
kostýme u na llčená, iš la tax!kom do roz
hlasu nahrávať Weberov klav!rny kon
cer t pod taktovkou O. Jeremiáša. Roku 
1934 hrala v Pruhe nu oslavách B. Sme
tanu s mimoriadne ve lkým úspechom 
jeho s kladby Spomien ka na Cechy a 
Slávnosť českých sedliakov. 

V tom is tom roku sa Magda Szakmá
ryová vydala .za hudobného s kladateľa 
Jána Móryho a od tej chv!le sa veno
vala h la vne svoje j rod ine . Aj keď žila 
v tatranskom ústt·an! mimo hudobných 
cent ier, nestratila kontakt s hudobným 
dian!m a čas to vystupovala - na jmä 
v rozhlase (v Budapešti, v Prahe, vo 
Viedni , v Berline a v Košiciach ) a ko 
klaviristka a speváčka. 

Až po ro koch, kod odchovala svoje 
tri dcéry, priš la do Brn tislavy u ponúk
la svoje umenie, vedomosti a s kúsen os
ti nášwu h'-!do.~nému škol~tvu. Chcela 
sa vénovar výchove klavi'rlstov,' a le n:a 
konzer'(.q,tóriu · ju , vl.a.c potrebovali a ko 
pedagogí~ku spevu. Jej kfav!rne úme· 
nie však nevyšlo nazmar. Bola vari je
diná, ktorá dokázala svoj ich žiakov per
fektne pripravit bez pomoci korepet!to
ra a aj sama ich na koncer toch bra
vúrne sprevádzať. Vrcholom jej pôsobe
nia v tomto smere boli jej dva zájazd
dy do Braz!lle v rokoch 1965 a 1969, kde 
na medzinárodnej speváckej súťaži v Riu 
de janeiro sama sprcv:ldzala svoje žlač· 
ky (a na požiadanie usporia da teľ ov ešte 
.aJ viacero iných sCtfažiaclch ). A. Peňaš• 
ková - dnes popredná sOI!stka oper~ 
SND a laureátka !:tá tnej ceny Klemen ta 
Gottwalda A. Kajabová·Pehášková 
vtedy zlska la Il. cenu n M. Nltranová, 
taktiež popredná sólistka oper y SND, sa 
dos tala do finále sútaže a vystúpila na 
koncer te v Sao Paulo. 
• Kto sa dnes st retne s prof. MOryovou, 
je prekvapený je j neochubu júcou vita
litou a sviežosťou. Treba len rutovať, že 
neúprosný zákon nedovoll takýmto mt
mortadnym jedincom da le j rozdávať po
klady ducha , ktoré z!skali stykom s ve r
kou tradlciou a oboha tili tch celoživot
nou usilovnou prácou. 

Vzácnej jubilantke srdečne bla hože
láme! 

LJUBA MAKOVICKA. 

Riad itel Slovenského ná rodného divadla v Bratislavu vypisuje konkurz na obsade 
nie volnýcb miest v or chestri opery a balet u SND: 

hráčov na husliach, 
- hráča na klarine te s povinnosťou baskla ri ne tu, 
- hráčov na lesných r ohoch. 
Podmienkou prija tia Je absolutórium VSMU, AMU , JAMU a lebo konzervatória. 

Veková hranica je 35 rok ov. Konkurz sa koná dňa 9. X. 1985 o 10,00 h v budove 
opery SND, Gorkého č. 2, Bratislava. Plsomné žiadosti s krátkym životopisom 
a popisom praxe posielajte najneskllr do 3. X. 1985 na vedenie opory SND, Brati 
s tava, Gorkého č. 2, PSC 815 86. Podmienky konkurzu budú prihlás en9m uchádza, 
čom oznámené plsomnc. Cestovné sa hrad! len pri jatým uchádzačom . 

HUDOBN? Zl VOľ - dvo.j.týždennlk. Vydáva Os,tav umel eck ej kr ltik y u dl . 
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Zväz slovenských skladatel'ov v hudobnei kultúre východného Slovenska v rokoch 1945 - 1985 
Prlnálame podsta tnú časť z hlavného 

r eferátu inl. Márie Potemrovcj, ktorý 
autorka predniesla na muzikologickej 
konferencii 1 mottom Hudobný život vý
chodného Slovenska v obdobi budovania 
socializmu v Košiciach 31. mája 1985. 

Azda v žiadnej oblasti Slovenska ne
ma l kultúrny program KSC také posla
nie a ko na východnom Slovensku. Toto 
sa na začiatku skúmaného obdobia cha
ruk terlzovulo ako hospodársky nerozvi· 
nuté a kultúrne zaostalé. Po 40 rokoch 
môžeme h1·do konštatovať, že revolučné 
premeny na východnom Slovensku po 
stránke hospodárskej a ku ltúrnej zara· 
dlli ho ako rovnocenného partnera 
ostatných oblasti Slovenska a Ceskoslo· 
venska. Ukázalo sa, že východoslovenský 
človek má práve tukú schopnost rozvi· 
jať svoju ekonomickú silu a kultúrnu 
aktivitu a ko jeho spoluobčan v kto
rejkofvek časti našej vlasti, ked sa mu 
vytvoria podmienky nn rovna kej úrov
ni a v rovnakej komplexnosti. 

Ak dnes môžeme bilancovať v9sledky 
rozvoja hudobnej kultúry na východnom 
Slovensku u naznačiť základné llnle jej 
formovaniu vo všetkých jej hlavných 
zložkách l vcelku, uvedomujeme s i, že 
rozvoj hudobnej kultúry na východnom 
Slovensku v skúmanom obdobi bol orga
nickou časťou celkového rozvoja hudob· 
nej kultú ry na Slovensku a v celom na
lom l táte. A tieto sku točnosti podmie
nil spo ločensko-ekonomický rozvoj na · 
šej spoločnosti. Pri bilancovanl výsled 
kov hudobnej kultúry na východnom Sla· 
vensku chceme teda poukázať na to, čim 
sme prispeli do celkového vývoja našej 
hudobne j kultúry, chceme ukázať , v 
čom všeobecné vývojové tendencie hu· 
dobne j kultúry na východnom Sloven
s ku dostávali svoje špecifické rysy. 

Budovanie centra slovenskej národnej 
kultúry v Bratislave a jej vybavenie 
prlslušnýml Inštitúciami tak v oblasti 
hudobnej tvorby, ako nj interpretačnej 
zložky, na poli hudobnej vedy, ako a i 
hudobného š kolstva pn tr ili medzi prvo· 
rudé úlohy z hladiska reprezentatlvneho 
1 organizačno-pracovného. V tom čase 
ostatné oblasti Slovenska priniesli po
trebné obete. Nasta l však čas, ked v zá· 
ujme rozvoja s lovens kej hudobne j kul
túry treba Inštitucionálne dobudova ť 
dalšie centrá hudobného života , a tým 
pripraviť možnosti pre prácu profesia· 
nálne vyš kolených, umeleckých a vedec
kých kádrov. Uplynulých 40 rokov aj na 
východnom Slovensku sn nieslo v zna
meni vybudovania hudolm9ch Inštitúcii, 
najmä v oblasti hudobného školstva a 
hudobnej mterpretácle. Dokazuje to ce
lá sieť hudobného škols tva, hudobné di· 
vad lá, Stá tnu filha rmónia a d a lšie pro
fesionálne 1 poloprofesionálne hudobné 
súbory. Bude azda treba doplniť Státnu 
filharmóniu profesionálnym zborom, vy· 
tvoriť pracovisko pre výskum hudobnej 
kultúry a zabezpečiť participáciu tvori
vých pracovnikov východného Sloven
ska pri plneni komplexného plánu raz
vojn hudobnej kultúry na Slovensku. 

Pri bilancovanl výsledkov rozvoja hu
colmého života nu východnom Sloven
sku sa opiercune o pomeme široký a v 
niektorých témuch už detailný výskum, 
najmll so zameranlm na činnost _jednot
livých hudobn~ch inšti túcii. Na 1ch roz_
voji a činnosti sa podtelall členoVId 
Zväzu slovenských s klada tel ov, . a preto 
na na šej konferencii sa . zamenam~ vo 
všeobecnosti na vývoj teJtO tvorive) or· 
ganizácie, na nučr tnu tle je j problémov 
i dos ia hnutých v~sledkov. 

1 prvom obdobi vývoja našej spoloč· 
nos ti v rokoch 1945- 1946 hudobná kul
túra východného Slollenska nkob~ nad
vll7ovn la na dosiahnutú orgamzačnú 
št ruktúru 1 metódy práce našej spoloč
nos ti spred roka 1945, resp. v Koši· 
ciach a južnej časti východného Sloven
ska na pomery spred roka 1938. Hudob
né vysielania Ceskoslovenského rozbia · 
su sa vrátilo z Prešova do Košic. V Ko· 
šiciach obnovilo č innost s lovenské pro
fesionálne divadlo so spevoherným a bu
letným súlJorom, v Prešove pokračovil
la spevoherná. zložka Divadla jonáša z~.
borskéh o. Hudobné školstvo na výchotl 
nom Slovensku reprezen tovali dve ve
Tejné hudobné š koly : v Košiciach a v 
Prešove - popri mnohých súkromných 
učitefoch hudby v každom meste a me., 
tečku. Hudobné Inštitúcie na východnom 
Slovensku zabezpečova li exis tenciu Jen 
minimálnemu počtu hudobnlkov. Preto 
su pokručova l o v organizovani amntér 
s kej základne hudobne j kultúry vo for 
mH kultúrnych spolkov n amatérskych 
~ úborov. Spolkovou základJ1ou pre roz
vo j hudobnej kultúry na východnom Slo
vtJ ns lw sa mul s ta ť Odbor hudobných 
um elcov východoslovenského kultúrneho 
spolku Svojina. Na čele tohto odboru 
bol Dezider Ka rdoš u čl enmi vše tci dl• 
úvah y prichádzajúci hudobnl umelci na 
východnom Slovens ku. Olohou odbor11 
bolo orga nlzovu! v najkra tšom čase vý· 
chodoslovens ky symfonický orchester, 
!.pcvokol, koncer ty vážnej hudby, vý
' kum tudovej hudby, vydávanie hudob
neJ llterotúry. 'Pre krátkosť pôsobenia 
tohto spolku l pre obmedzené prostrled 
kv ~il nemoh li o;p lnlt pli\ nova né ÍIIOhl . 

Z tohto obdobia treba však kladne hod
notiť pokusy o organizovanie koncertov 
symfonickej hudby s početným obecen
s tvom, vydanie prvej muzikologickej 
publikácie. na východnom Slovensku po 
roku 1945 [ F. Zaglba: Literárny a hu· 
dobný :Zivot v Roži\avc v 18. a 19. sto· 
roč l) a rozvetvený v9skum východoslo
vens kej tudovej plesne pre potreby ko
šického rozhlasu. 

Tvorivó zložky hudobného umenia v 
našej vlasti dosta li novú organizačnú 
základňu vo fo1·me Zväzu českosloven
s kých skladaterov. Jeho košická odboč
ku, ktorá už od roku 1951 združovala 
skladaterov bývalého Košického a Pre
šovského kraja, mohla vedome či neuve
domele nadv!izovat na prácu a ciele Od
lmru h-.dc tJ nych uml:!cov Svo jiny. Prav· 

diefnll na zlntenzlvňovan! hudobnokul
túrnych Inštitúcii východného Sloven
ska č lenstvom v poradných a umelec
kých radách divadle!, hudobných škOl, 
osvetových zariadeni, koncertných or
ganizácii, súťažiach a pod. Zúčastňovalt 
sa celého radu besied a výchovných kon
cer tov. Do tohto rámca pa trll a j rad 
ús tredne ~ kra jsky organ izovaných akcii 
Zväzu slovenských skladatelov, z kto
rých spomenieme uspoň vefkolepú ak
clu Ceskoslovenskl umelci východnému 
Slovens ku v novembri 1960 spojenú s 
preh liadkou československej socialistic
ke j hudobnej tvorby a koncertného ume
nia v Košiciach a v Prešove. Pri t ejto 
prtležltostl prv9krát v h is tórii našej hu
dobnej kultúry zasadal v Košiciach 
ústredný výbor Zväzu československých 

1983 na pôde nášho mesw. Na rokova· 
nl, ktoré viedol predseda ZSS národi\Ý 
umelec prof. dr. Oto Ferenczy sa pre
diskutova li problémy a perspektlvy roz
voja hudobného života v našom kraJI 
a mes te. Ctnnosť KP ZSS sa rozvfjala 
na základe premyslen~ch a koordlnova
n~ch ročn~ch plánov, ktpré sa zamerlu· 
val! najmä na usporadúvanie koncertov 
jubllujúclch č lenov, na v~menné kon
certy s partnersk~ml pobočkami v Br· 
ne, Ostrave; Plzni, na zlntenzlvnenle čln· 
nos ti Kruhu prla telov hudby, nn rozšl
renle členskej základne najma z radov 
mlad~ch. 

Clens ká základľía pobočky od XVI. 
zjazdu KSC prešla rôznymi zmenami. Z 
Košic odišli: L. Holoubek, B. Režucha, 
A. Kovárová, S. Kovár. V januári 1984 
zomrel G. Toperczer a J. Grešák zo zdra
votn9ch dôvodov žije v Bratis lave. Od 
l. septembra 1982 predsedom pobočky 
je koncertn ý umelec Pavel Novotn9. ta· 
jomnlkom hudobn~ sk ladatei jozef Pod· 
procký, obaja profesori Konzervatória v 
Košiciach. K dnešnému dňu je v po
bočke 20 členov, z toho len 2 sk ladu
telia, 10 Interpretov, 7 muzikológov V 
Kruhu mlad9ch pracu je l skladatel . 5 
Interpreti , 3 muzlkológovia . Od seprem
bra 1984 sa vytvorila pr! KP ZSS Ku
misia zborových dirigentov. 

V rámci prehliadky éeskoslovenski hudobni umelci vý~:hudnémll Slovenakll llviedlu 
Státne divadlo v Koiiciach 1. XI. 1960 operu nár. um. E. Suchoňa Svätopluk. Na 
zábere E. Suchoň medzi účinkujúcimi konzervatoristami. 

Krajská pobočka ZSS v Kostciach :w 
uplynulých 30 rokov zorganizova la celý 
rad kolektlvnych pod uja tr sklada telov. 
interpre tov a muzlkológov a prost red
nlc tvom s voj iCh č lenov prcnášala ideo
vo-umelecké zámery hudobnokultúrnej 
politiky do konkrétnej práce hudobn~ch 
Inštitúcii na východnom Slovensku. Po
drobná analýza tej to činnosti je pred· 
metom osobitných koreferátov. da, už za nových polltlcko·spoločen· 

ských podmienQ~ a s osobitným zrete
rom na úlohy hudobného umenia pri bu· 
dovanl socializmu aj nn východnom Slo· 
vensku. Roku 1951 predsedom pobočky 
Zväzu československých skladatefov v 
Košiciach bol d r. Teodor Hirner, pod
predsedom Tibor Frešo, tajomnlkom Zde
n!jk Cón a členmi výboru Michal Vilec, 
Ján Ptlschl, Ján GrUnwald. K novým úlo· 
hám pobočky patrila staros tlivosť. profe
sionálnych s klada te rov o prácu s klada· 
telov-ama térov [z radov robotnlkov Ivan 
Cordáš, Ľudov it Godlška ) u o usmerne
nie profesionálnych sklada telov na spra
cova nie námetov z budovu telského ru
chu a zo života nášh \) Iudu. Svoju· čin
nost pobočka charakterizovala heslom 
Tvárou k masám! - Kým obdobie rokov 
1945- 1950 poznačil v tvorbe východo
slovensk9ch sklada telov zvýšený záujem 
o východoslovenský folklór a jeho spra-. 
cova nle, od roku 1951 zaznamenávame 
tvorbu kantát a orches trálnych skladieb 
s programov9m1 námetmi zo života pra
cujúceho ludu. Pri reorganizovanl v9bo
ru slovenskej sekcie Zväzu českosloven· 
s kých s kladatefov v Bra tislave roku 1951 
dostali v ľiom zastúpenie a j funkcionári 
v9chodoslovenskej pobočky : T. Hirner 
sa s ta l tre tlm podpredsedom a J. Grtin· 
wald členom v9boru. Medzi novtmi 
funkcionármi boli aj D. Kardoš a P. Ton
kovlč, ktor! len v posledných rokoch 
odišli z Košic. Z činnosti pobočky toh
to obdobia t reba spomenú! aspo!\ zvä
zový koncert v decembri 1953 ( zacho
val su program) . 

V rokoch 1951- 1953 došlo k citefné
mu preskupenlu tvorivých hudobných 
umelcov z Košic do Bratis lavy. Tým 
trpel nielen hudobný život Košic a vý
chodného Slovenska, ale a j práca po
bočky. Koncom roka 1954 došlo k reor
ganizácii jej v9boru : predsedom sa s tal 
josef Bartl, šéf opery SD, podpredsedom 
M. Vilec, dirigent Košického rozhlaso
vého orchestra, ta jomnlkom J. Grtin· 
wald , dramaturg opery SD. Ale ani ten
to výbor nemohol svoju prácu rozvinú( 
naplno, lebo už začiatkom roku 1955 
odišiel z Koš!c M. Vllec a roku 1957 
aj ). Ba rtl. 

V rokoch 1955- 1956 došlo v celoštá t
nom me radle k reorganizácii Zväzu čes
koslovenských s kladu teľ ov a k vzniku 
Zväzu slovenských s klada telov v Bra · 
t lslave v tom zmysle, že tento umelec 
ky tvorivý zväz má byť len výberovou 
organ izáciou hudobných s kladaterov . in 
terpretov, vedcov na vysokej profes iu 
ná l neJ úrovni. V dôsledku týchto opa tre 
nl zaniklo čl ens tv o viacerých východo 
slovenských hudobnlkov vo zväze n po 
bočka v Košiciach zača la pracovať ocl 
roku 1955-56 a koby- odznova. Jej pred· 
sedom bol do ro ku 1963 s kladater Ra 
dovan Fest Spišiak, od roku 1963 juraj 
Hatrlk. )ej tvorivým tajomnlkom v ro· 
koch 1957- 1973 bol jozef Grešák. V ro· 
ku 1963 pobočku premenovali na Kraj· 
skú organizáciu ZSS v Košiciach. Roku 
1964 združovala v skladatelskej sekcii 
týchto členov: Tomáš Breuer, jozef Gre· 
šá k, jura j Hutrlk, Gejza Toperczer; v 
hudobnovednej : Mária Potemrová, Ľubo
mir C!žek (v rokoch 1957-1961), Igor 
Vajda ( 1059-1962 ); v sekcii výkonných 
umelcov. Mat'gltu Abrahámová, Osvald 
Bugel, Lucia Ganzová, Oľga Golovková. 
Stefan Hajna , juraj llléš, Matej Lengyel. 
Karol Mareček, Ladislav Neshyba, Ro· 
man Skťepek, )án Sefl, Vlastimil Tichý. 
Clenovla KO ZSS sa v úzkej s polupráci 
so strn nfckyml 1\ ~ tá t)1ym l orgánmi po 

sklada tel ov a Zv!!zu slovenských s kla. 
da tf:Iov. Na tomto zasadnut! sa vyzdvi
hova la dOležltost nielen hospodárskej 
výs tavby východného Slovenska, ale a j 
otázka jej rozvoja v oblasti kultúrnej 
a najmä hudobnej. Dokumenty tohto za
sadnutia a navrhované opatrenia sa sta
ll programovým východiskom pre rie
šenie khlčových otázok hudobného ži
vota východného Slovenska a môžeme 
ich považovať ešte aj dnes za aktuá lne. 
Do tohto obdobia spadá aj vznik Kon
ze rva tória v Košiciach roku 1959 a -za 
loženie Státnej fllharmónle roku 1968. 

Po roku 1970 došlo v Krajskej poboč
ke ZSS k personálnym zmenám~ funk
ciu predsedu dočasne vykonával jej pod· 
predseda Ladislav Hbioubek a do vede· 
nla kooptova li r oku 1971 Annu Kovál'o· 
vú, od roku 1972 predsednlčku poboč
ky. Funkcia tajomnlka J. Grešáka sa pre
kvalifikovala na funkciu samostatného 
odborného referenta, ktorú vykonával 
do roku 1982. K základným. úlohám po
bočky ZSS patrilo sledova ť a podporo
va ť tvorivú, vedeckú, umeleckú a publ1· 
clstickú činnosť svoj ich členov a kan
didátov. Pomerne veikú pozornosť ve
novala rozšlrenlu svojej členskej zá kla d
ne organ lzovanlm aprobačn9ch koncer· 
tav pre uchádzačov o členstvo v sek· 
eli výkonných umelcov, podporou mlad9m 
s kladaterom v rámci skupiny mladých 
a v sekcii muzikologickej v rámci mia· 
dých muzlkológov. V roku 1974 mala KP 
ZSS 16 členov: J. Grešák, T. Hirner, L. 
Holoubek, ). Bavolyár, G. Toperczer, J. 
Podprocký - v s klada tefske j sekcii , v 
muzikologickej sekcii A. Kovái'ová, F. 
Mntúš, M. Potemrová a v sekcii vý
konných umelcov L. Kojanová, P. No
votný, B. Režucha, l. Sokol, R. Skrepek, 
). Sefl. 

Spolupráca KP ZSS s košickým kon
zerva tóriom, Státnou filharmóniou, od
borom kult úry Národného výboru mesta 
priniesla dobré a v celoslovenskom me
radle kladné výsledky : pri organizovani 
muzikologlckých seminárov [napr. O hu
dobnom Zlvote Košic v ro ku 1980, pri 
s pomienkov9ch oslavách k výročiam O. 
Hemerku , M. Moyzesa, D. Lauku roku 
1982, pri prlležltosti 200. výročia zalo
ženia hudobnej škol y v Košiciach roku 
1984) a lebo odhufovaním pam!ltných - ta 
búf významným či niteľom hudobného ži· 
v ota Košic ( F. X. Zo rn bovi r. 1979, 
O. Hemerkovl J"Oku 1982 , 200. výročiu 
hudobného š kolstva roi(ll 1984) . Výn i· 
moC nou a kciou KP ZSS bolo stretnutie 
Predscdnlctvo ÚV ZSS s predstavitefmi 
strunfckych a štá tnych orgánov kraja ll 

mesta, ako aj so zás tupcami našich hu · 
dobn~ch a kultllrnych inštitúcii 6. júna 

Komorný cyklus SHF a 

Pri bilnncovanl výsledkov vývoja hu
dobného životn nn východnom Sloven· 
sku za uplynul9ch 40 rokov by sme uro
bili zlú službu jeho ďalšiemu rozvoju, 
keby sme dosiahnuté úspechy preceňo· 
val! a nevide li nedosta tky, resp. rezervy 
v našej činnos t i. Chceme poukázať nn 
problém hudobného obecenstva a ko ud· 
resáta našich umeleck9ch a kultúrnych 
snaženi, ktorý ostáva naďal ej otvorený a 
možno s v!lčšou naliehavosťou sa hlási 
o vyriešenie uko nn začia tku obdobia, 
ktoré s kúmame. Vtedy sme ži li v pre
svedčeni, že s tač! vytvorit potre bné in· 
štltúcle, vychovať dosta točný poče t pro
fesionálnych hudobn9ch umelcov, kul
túrnych pracovnikov a hudobn9ch peda· 
gógov, aby naše spevoherné súbory dos
tali vzdelané hudobné obecenstvo, že 
stači vychovať dostatočn9 počet hudob
ných Interpretov a zriadiť umelecké sú
bory, aby naše koncertné l kultúrne sie
ne v naš ich mestách , mestečkách túžili 
po vrcholn9ch hodnotách nášho domá· 
ceho, národného l s vetového umenia. My 
vieme, že tomu tak nie je. Napriek to
mu sl uvedomujeme, že tu Ide nielen o 
náš problém, ale o svetový jav. Predsa 
vša k muslme hfada ť prlčiny , ba rezervy 
aj v našej práci. Opovážim sa tento 
problém formulova ť tak , že práve v ne· 
dos ta tku výchovy vzdelaného obecenstva 
spočlvajú nedostatky všeobecne j l špe
ciálnej hudobnej vý.chovy, že vidlme ne
dos ta tky v pôsobeni hudobných škôl, 
ktoré často zabúdajú, že väčšia čast 
Ich žiakov by s l mala nn ĽS U oblú
biť hudobné umenie a rozmnožiť 1·ady 
hudobného obecenstva, že vidlme nedos· 
ta tky často aj v profesionalizácii za . 
mes tnancov hudobnoumeleckých inštitú· 
eli, ktoré pristupujú k svo jej práci s 
filozofiou konzumnej spoločnosti. Jedno 
ducho povedané: nemáme dosť zapále 
ných rudi. A ten, kto nehor! zan ie· 
tenlm za rozvoj našej hudobnej kultú· 
ry, ten nemOže zaparovať lásku k hu
dobnému umeniu. 

Sme vša k presvedčen i, že pri odstrá· 
nenf naznačených nedostatkov a pri raz 
v! janf hudobnej kultú ry na východnom 
Slovensku v ďal šej etape budú rozhodo
vať v prvom rade profesionálne dobre 
pripraven! a eticky kvalitnl Iudia , za· 
pálenl pre spoločenskú prácu. Zaväzu
jú nás k tomu dosiahnuté výsledky v 
rozvoji nášho hudobného života. ktoré 
hodnot!me vcelku kladne tak z hfadiska 
Ich dopau u pre všeobecný kultúrny roz
voj nášho kraja, uko uj z hfadiska pri 
nosu do celonárodnej klenotnice s lovan· 
s kej hudby. 

MARIA POTEMROVA 

GMB 
[ Dokončenie zo 7. s tr.) 

)Iri Ho~ek sn uv iedol v dvoch Sonátach (trans kripciách l barokových au torov Gi u· 
seppe Valentin lh o a Pietra Locatelllho. Slovenskú tvorbu jeho repertoáru repre· 
zen tovnla Sona U na Milana Nové ka. Hašek má ta lent hudobnlka; má danosť už pn 
.. nasadenl" upúta!. )eh o technická vystrojenosť je plne v službách [či s kôr v po· 
mere symbiózy) ostrozrivých , pevnými kontúrami vyk reslených pohfadov na Inter
pretované s kladby . V Hoškovom štýle s me obdivovali nndhfnd, a le l absolútne vno· 
renie sa do jadra, každej frázy , vehementnosť l rozospleva nú vrúcnosť, čl ms i pri· 
pomlnajúc starkerovský spôsob tvorenia. Novákovu Sona tlnu s podtitulom Primor· 
s ké zážitky vykres lil umelec s akvarelovou fahkos fou a farebnosťou, podčiarkol 
v nej dominantnú č rtu - muzikantský nápad, radost z hry a tvoreniu. 

Na záver aspo11 stručná zmienka o nefahkých úlohách klavlrnych spJ·evédzačov. 
Purtne1·kou Pett·n Drllčku bola Alena Ullcká1 s Hoš kom spolupracovala Ha na Stra 
širipková. V oboch prlpadoch su klaviristky 1hostlli borby s nezvyčajným! a kuSilC· 
kými (pre klavlr zv l ášť markantnými) danosťam i zda rne. Svojimi vklad mi podporili , 
dop lnili u ln~plrovull sólis tov večern LÍDIA OOHNALOVA-SUSTYKEVICOVA 


