
ŠICKÁ HUDOBNÁ JAR 
Za 6i!astl nd6cej hudoba6ho oddelenia MK SSR dr. T. 

Obpconj, predsedu ZSSKU zasl. um. doc. dr. Ladlslan Bur. 
lua, DrSc. a clallfch hoaU sa Da oh6racom ceremoul6ll 
XXXII. koilckej hudobnej jari prftomafm prlhoYoril u6mest
ufk primitora Kolfc dr. L. T6ry, ktorf YfldYlhol apoloi!auak6 
poslaale tohto fastlnlu. Po slhuostuom prejne odondala 
dr. T. OkapcoY6 i!estuf titul Zasl61llf pracoYDfk kult6ry pro. 
moYauej hlstorii!ke Iug. M6ril Potemronj, ktort jej pri prf. 
le!ltoatl ilYotaého jubilea udelil mlulstar kult6ry SSR 1a YfJ. 
aamnf prfuos k ronoju slonuskej mu1lkol6gla. 

SYMFONICKÉ KONCERTY 

Ušlachtllosťou zvukového pre. 
Javu, technickou dokonalosťou 
u vyrovnanosťou všetkých ume. 
ieckých zložiek sa po oflclál· 
nej časti prezentovalo Kollck6 
dychoY6 trlo (P. Haberlaud -
hoboj, ). Klala - Jdarlaet, V. 
Klelu - fagot}. Premiérovo. 
ná skladba Ľudoyfta Rajtera 
Quatttro IDYIIllloul per oboa, 
clarlDetto • fagotto [venovaná 
tomuto sťlboru) pOsoblla v Ich 
Interpretácii sviežo a na prvé 
počutie bolo zjavné, že táto 
hudba má za ciel vystihnúť 
zvukový charakter konkrétneJ 
nástrojovej kombinácie. Hayd· 
llOYO DIYartlmeDto O dur v 
predvedenl výborne zohratej 
trojice mladých umelcov vyzne. 
to s plným pochopenlm pre zá· 

Kollcké dychoYé trlo 

konltostl výs ta vby klaslclstic· 
kej skladby - updtalo zvuko. 
vou vyrovnanosťou hráčov, kto
rá zodpoveda la predstave o In
terpretácii Hoydnových diel. 

Slávnostné fanfáry otvorili 
prvý večer (1. 5.} 21\nrovo bo
hatého festivalového cyklu sym. 
tonickým koncertom. Drama. 
turgickým prlnosom košickej 
Stjtuej fllharm6Dle a jej 16f
dlrlgellta Richarda Zimmera bo. 
la premiéra orchestrálnej sklad. 
by Néula (!aloapeYy} košické
ho skladatela )o1efa Podprock6. 
ho. I keď je dielo naplsoné 
pre orches ter, možno povedat, 
!e ' Ide o skladbu komorného 
charakteru s prevahou kreh
kých zvukov, v ktorej autor 
pracuje skOr s d,robnokresbou 

než širokými fohml. Nénle [sfi 
prvou častou zomýšloného dvoj
časfového diela ) upozorn IU na 
seba lntenzltou pros tého lyrlz
rnu, 01ko l tlprlmnosfou výpovede 
autora. V Cajkonk6ho Varl6-
cl6ch ua rokokoYd tému pre Ylo. 
IOllčelo a orchester op. 33 sa pre. 
javili vynlkajllce schopnos ti so. 
vletskeho violončelistu Klrlla 
Rodlua. V strhujťlcom výkone 
oča·rll tento mladý umelec 
presnosťou, poetickým lyriz
mom, ale l exaktnou techni
kou, ktorá vyťistlla do suve
rénneho obsa hového pochope. 
nla skladby. Nádhernú atmo. 

Róbert Staakonkf 

sféru večera predznamenala 1 
sťlstredená hra tllharmontko.v v 
Symf6nll i!. l O dur Gustava 
Mahlera, ktorá preklenula v 
podstate 1 technicky najnároč
nejšie partie diela. Prvý kon. 
cert KH J potvrdil , že košické 
publikum je schopné prijat 1 
takýto dramaturgicky náročný 
program, čo však predpokladá 
vysokt1 lnterpretatnt1 firoveň. 

Klaviris tov!, ktorý je v slo
venskom Interpretačnom urne. 
nl pojmom, Mari6uovl LapilaD· 
akému, bola zverená t1loha só
listu na druhom symfonickom 
koncerte (28. 5.} v symfonickej 
básni pre klavlr a orchester 
Diluo•la od C. Fraucka a v 
Schumuaoyom Koucerte pre 
kla'l'lr a orchester a mol, op. 
54. Dominantná úloha tu pri
padla sólistovi, ktorý sl poslu
cháčov podmanil mužným, e 
nergickým, ale l poeticky sen. 
:tlbllným tónom - jednoducho 
strhujúcou sugestlvnos(ou svoj. 
ho do hlbky prežitého poda
n ia. Bulharský dirigent Dlmltre 
Karamlllkoy slce dosiahol s ko
!l lck~ml !llharmonlkml bohatšl 
zvukový register, ale bohužial 
sa musel pr(llš sústredlf na :tá
kladnú koordináciu jednotlivých 
zložiek sdhry, než aby dal die
lam osobltejšl tvar . P()ktal di
rigent 1 orchester zostali v 
týchto die lach v pozadl, mož
nost naplno sa sebareall:tovať 
sa lm naskytla v Symf61lll i!. 4 
d mol, op. 120 It. Schumaaua. 
Vynlkajt1ca lnšptru jt1ca Inter
pretácia s ymfónie, ktorá bola 
tlmočená neobyčajne plasticky 
s plným espritom a efektom, 
sl vyslúžila nemalé uznanie. 

J(}LIA BUKOVINSKA 

x x x 

Jedným z dramaturgických vr. 
cholov festivalu (31. 5.) bolo 

Zdaalk Koilar 

uvedenie monumentálneho hu. 
manlstlcky koncipovaného die. 
la A. DYofOta l.akYiem. Inter
pretmi boli SloYausk6 fllharm6-
ala a Slonaskf fllharmoalckf 
1bor s dlrlgeatom Zdali kom Kol
lerom a 1bormajstrom PaYioa 
Prochbkom. Kva rteto sólistov 
tvorili EYa DipoltoY6 - sop· 
rán, Vira Sou.kupoY6 - alt, 
Leo Mart6u Vodli!ka - tenor a 
Peter Mlkul61 - bas. Sloven
ská filharmónia v detailoch, v 
každom m alom sóllstlckom• vý
kone, a le a j orchestrálnom jod. 
nolla tom zvuku vytvorila zá. 
klad, z ktorého vyrastal monu. 
ment hudobnej krásy v harmó
nii s bezpečne ovládanými hlas. 
mt zboru a umelecky pOso.bl. 

· vo naštudovanýmt sólami. Ob
divovali sme Koš lorovu minu. 
clóznu prácu s Jednotlivým! 
zložkami, nepostrehnutelné zlo. 
žltosti nástupov spevákov s 
jednotlivým! nástrojmi a hlav. 
ne pevnťi konštrukciu nálado. 
vo jednotného a hudobne mo
notematického diela. Dirigent 
dokázal každé z 13 člslel a
dekvátne rozUšlf, jas ný a po
kojný tón vystriedal so široko 
rozvlneným hudobným tokom 
alebo atakujťlclm Dies Irae, 
aby celok vyznel a ko m ohut
ný Judský smfitok, bťirka citov 
a prejav ludskos tl. Zo sólistov 
najviac pfitall tmavé hlasy, kto. 
ré vzájomne tvorili s t1zvuk, pek
nt1 harmóniu. Zd. Košler hos· 
foval v Košiciach po prvý raz; 
majstrovs tvo, aké predviedol 
na spomlnanorn koncerte pod
necuje k prla.nlu, aby sa do 
Košic a najmä k dirigovaniu 
Státnej filharmónie mohol opäť 
vrá tlf. 

S tátna t!lharmónla Košice m a
la na tohtoročnom festivale 
š fastnd ruku pri výbere sólis
tov l dirigentov. Na jedenástom 
koncerte (4. 1.} sa predstavili 
madll'l'Ský dirigent Alltal )aD· 
csoYica a klavirista z Velkej 
Británie [pOvod om Brazllec) 
Amaaldo Cohaa. V ťlvodnej 
skladbe večera Kod6lyho 
Tucoch 1 Galallty, kde sa dl· 
rlgent mohol prezentovať cha· 
rakterlstlckýml tanečnými ryt. 
ma.ml, umelec nepresved~ll. až 
v Koacarte pre klaYlr a or
che.tel' i!. l C dur, op. 15 sa 
ukázal ako pohotový a citlivý 
muztk01nt, kým v Beethonuo
Yej Symf6nJI i!. 5 c mol ,.Osa
donj" dokázal, že je majstrom 
taktovky, nespolleha sa na kon. 
certnt1 Inšpiráciu, každý detail 
má naštudovaný, orchester ve. 
die k presvedč ivému spontán
nemu výkonu. Zre jme to boli 
umelecky spria znené typy so 
sólistom A. Cohenom, ktorý 

sólový part klavlrneho koncer
tu zvládol s neoby~ajným šar
mom. Ide o umelca vyro.vnuné. 
ho, s nadhladom a dokonalou 
nástrojovou remeselnosťou, s 
technikou, ktorá je podriadená 
klas icky optimistickému, mier. 
ne romantlzujúcemu a v záve. 
re až drsne znejt1cemu výrazu, 
vždy v mtere, a ká je nanajvýš 
adekvátna hudobnému zápisu. 
Záverečný koncert (1. 1.} 

pa tril Symfonlck6mu orchestru 
Lltonkej itjlllaj fllharm6ule, 
ktorá sl do Košlc priviezla dle· 
la S. l.achmauluon ( Raps6dla 
aa Pasalllalho t6mu pre klnfr 
a orchester op. 43} a P. l. Caj
konk6ho (Symf6ula č. l h mol, 
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op. 74 .,PatetlcU~' } s mladými 
umelcami Pavllasom Stravlnka. 
som za dirigentským pultom a 
Glntarosom Rlukjavli!usom pri 
klnvlrl. Orchester zaujal plnos
tou mohutného symfonického 
zvuku, virtuozitou každého čle. 
na l orchestrálnych skupln. u. 
pťlta la na}m!l dlrtgentova zrled. 
ka vá erudlcla v ovládanl or· 
chestra s rytmickou preg. 
nantnosfou a brlsknosfou v 
skladbách GUnku a Wagaera, 
ktoré zazneli ako prldavok po 
m ohutnom pate ttzujťlcom a 
predsa mladlcky novom pohla· 
de na Cajkovského 6. symfóniu, 
na}ml1 v jej pomalých 11sekoch. 

-DUR-

KOMORNÉ KONCERTY 

12. !l. 1917. SloYeaskf komor. 
at orchester. Dlrigeut D'roduf 
umelec Bohdan Warchal. S6-
lle11 Alldrea ~eat6kod, husle, 
J6.D Ceit a Koruel Klatt, Ylola. 
). Suk: Medlt6cla ua nätodc· 
lankf chor6l op. 35 a, G. Ph. 
Telemaua: Koucert pre dve Ylo
ly, al6i!lkoYf orchester a bauo 
coutmuo, ). S. Bach: Koucert 
pra huale a orchester E dur, 
BWV 1092, E. Elgar: Sereúda 
e mol, op. 20, G. Rosslal: So
úle i!. 5 Es dur. R. Bart6k: 
Rumuaak6 ludoYé tuce. 

Výkon SKO bol brilantný, 
svojou bezprostrednou a flvou 
muzlkalltou strhujt1ct. Kvalito· 
t!vnym obohatenlm zvukového 
modelu SKO bol zoštlhlený tón 
a s nlm sl1vlslace farebne prte. 
zračnejšle plochy sláčikových 
nástrojov. Sukova M~tdltácla bo. 
la nádher ná svojim kludom, po. 
kojom, hlbavosfou, premietanou 
do hudobne velkých plOch. V!o. 
lisU J. Cdt a K: Klatt predvled-
11 sólisticky koncentrovanú tn. 
terpret.4ctu melodicky tnven. 
čného a sviežeho Telemannov. 
ho koncertu. A. Sestáková vted. 
la v Bachovom koncerte vyrov. 
na.ný dia lóg s orchestrom v 
ušlacbtllostl tónu i metroryt
mlckej pulzácll. V lnterpretá
cll Elgarovef Serenády, no naj
mä Rossiniho Sonáty sa pre
Javil s tereotyp v dynamike. Pra
vá muzlkootská Iskra zažlarlln 
oplif až v Bartókových Rumun. 
ských tancoch, ktoré boU plno. 
krvné a m ajstrovské. Rytmické 
štrukturovante tancov i práca 
s dynamikou boli neopakova
tefné a jedinečné. 

25. 5. 1987. Su.kov komorut 
orchester. Dirigent Petr ~kYor. 
S6llsta Mlrosla. Kejmar, trdb-

ka. H.Purcell: Gordlckf u'1ol, 
suita, A. VIYaldl: Koncert pre 
tr6bku a orchnter B dur, B. 
MartlDl: Seredda č. 2, G. Ph. 
Telemauu: Jc:oucert pre trťíbku 
a slii!lkoyt orchester O dur, 
A. 0Yof6k: Serea6da Es dur 
pre al6i!lkoYf orchester, op. 22. 

Vo výkone tohoto orchestra 
lahodU ušlachtllý, kultivovaný 
tón a výrazová čistota. Obdivu
hodná bola práca s hudnbnýml 
frázami, jej dynamické klenutie 
a hudobne neomylné zakončo
vanie, čo bolo prlznačné už v 
suite H. Purcella. Serenádu Mar . 
tlnll Sukovct Interpretačne o. 
zvlášt-nlll tak, fe vynikla ho. 
mofónne prlezračná štruktúra 
t.Qhoto až mozartovsky ladené
ho diela. Poslucháčsky vďačná 
bola Dvol'ákova Serenáda. Su
kove! velmi jednoznačne dtte. 
rencovall tempá jednotlivých 
časU a podtrhli pOvab melodic
kých HnU. Úžas vyvolala hra 
ptzzlcat v prldavku nielen stro. 
jovou presnosťou lntorpretalné. 
ho spOsobu, a le najmä až na 
hranici počute lnostl hranými 
tónmi. M. Kejmar predviedol 
oba barokové trúbkové koncer. 
ty štýlovo, technicky l tónovo 
bezchybne. 

25. 5. 19117. Pro musica anti. 
qua. Umeleckf ndťícl Albert 
P6llokb ( MĽI.} . Renesauču6 
hudba ll. a 17. storoi!la. 

Dram aturgia koncertu ma
ďarského st1boru pre starú hud. 
bu bola saturovaná najmä In· 
š trumentálno u aj vokálnotnštru. 
mentálnou hudbou z obdobia 
raného baroka a pozdnej rene
sancie. Hral! v historických 
kostýmoch. Tento sťlbor združu. 
je väčšinu pedagógov z Kodá· 
lyho tnštltťitu v Kecskeméte. 
Základom zvukového modelu 
sllboru boli zobcové flauty, väč. 
šlnou barokové. Tieto však ne
ma li prlmeran\1 zvukovt1 oporu 
v použitých dr.nkaclch sláčiko
vých nástrojoch, kedže nešlo o 
nástroje historické. Chýbala aj 
farebne jši-a zvukové i priesto. 
rová predstavivosť. V niekto
r ých ta-ncoch - napr. v Troch 
t ancoch zo Sedmcmradska -
kombinovali hru nástrojov a j 
s cimbalom. Zau jlmavé boli nie. 
ktoré skladby z Vletorlsovho 
kódexu tým skOr, že sa viažu 
1 k územiu Slovenska. 

1. l. 1987. S6bor JleaaluaD· 
ce. Umeleokf ndeícl Drasan 
MladeuOYii! (Juhoslbla}. Hudba 
ua dYore Hearlcha VIII., Hudba 
Shakupaal'oYij spoločuostl, Re. 
uaaui!u6 tance, Beu6tsky kar· 
uYal (hudba starej Adrie ), 
Hudba stredonkfcb potulafch 
hudobufkov, Byuatsk6 a staro. 
.rbaké pleaue, Dlevi!enské ples
De 1 Cypru, Tradli!a é peuské 
tuce, Fresca viva (Hudba srb· 
skfeh potlllafch spevikoY}. 

Sťlbor Renatssance sa pred
stavil velmi zaujfmavou drama. 
turglou a Interpretačne strhu. 
jdcou hrou, k torá spolu s po. 

[Pokračovanie na 3. str . l 



STACCATO 
• ÚSPECHY ĽSU VO VRANOVE NAD TOP· 
tOU. Na Krajskej sťítofl hudobnfch odbo. 
rov ĽSU, ktorA sa v tomto roku uskutočnila 
v dňoch 20.-22. marca v Michalovciach, 
zo 6 vyslaných súťažiacich ! lakov vranovskej 
ĽSU, plati zlskali tieto umiestnenia: v s6· 
lovej hre no husle v kategórii 3. roi!nlka 
11. stilpl\a siakal 1. miesto tubomlr Samo, 
2. miesto Pavol TkAl!. V sólovej hre na kla· 
vlrl za 7. roi!nlk l. stupňa zlskala 2. m_lesto 
Viero Valovi!lnov6. V i tvorrui!nej hre na 
klavlrl zlskali v ll. kategórii 2. miesto 
Zuzana Terrayovi a Mirla !ecovi. Tfm sa 
tSU vo Vranove nad Toplou umiestnila na 
1. mJeste v krajskom rebrli!ku ĽSU jednot· 
llvých okresov. 

Oalill výraznf 6spech dosiahol postupuJ6· 
cl huslista Ľubomlr Samo na Celoslonnskej 
s6ťafl hudobného odboru ĽSU v hre na 
slii!lkové nhtroje (v dňoch 15.-17. mAja 
1987 v Bratislave), kde zlskal ako jedlnf 
sbtupca Východoslovenského kraja vo svo· 
jej kategórii 2. miesto. -dem
• KONCERT KRUHU PRIATEĽOV CESKEJ 
KULTÚRY. Zaujlmavou hudobnou .,monti
lou" vysttlpil 12. aprlla 1987 v Moyzesovej 
s.lenl SF český súbor Mus.lca Bohemlca pod 
vedenlm Jaroslava Krčeka. Program prvej 
polovice koncertu zostavenf prevalne s diel 
mene j znimych autorov raného a stredného 
baroka (A. Hammerschmldt, M. A. Romano, 
J. A. Plánlcký) predstavoval pestrý itflovf 
prierez hudbou tohto obdobia pol!nťíc mo· 
nódlou cez tanečnú suitu lnl plrovan6 prv· 
komi f~lklóru al k vykryi tallzovanej forme 
concerto grossa (G. F. Händel) . Nai!rtnut6 
,.východiská" rozvinula netradičným spôso· 
bom druhá čast koncertu, najmä vok6lno· 
lnl tru11Jent6lna suita J. Krčeka, ,na slovA 
antických sentencii, ktorA polarltou napätej 
konfliktnosti a pokojnej medltatlvnostl pre· 
sentovala osobitý ,.uhol pohfadu" človeka 
- súi!asnlka na zmysel ludskfch hodnôt 
a produktov Judského Intelektu a shfl\ala 
konzekvencie s Ich často protlrei!lvého pre· 
Javu (l! asti: Clovek, Sl ovi, Vlast, Dobro a 
zlo, Múdros( !Ivot). ZAver bol prlmeranf 
nekonvenčnému charakteru koncertu - l!es
ké ludové plesne (l aktlvnou 6i!asťou pub
lika!) odlahi!lll sugestlvnosť etlcko·flloso· 
flckého obsahu predchádzajúcej skladby, 
ktorý sa tak rozplynul v zdravom hedollis· 
me o spontánnej radosti s hudby, schopnej 
rleilť l tie najsivalnejille otbky Judského 
bytia. ..Lzc
• KONCERT DRU!BY. Družobné kontakty 
medzi ĽSU v Bratislave·Petrl alke, Dallboro· 
vo nám. 1!. 5 a Hudobnou Jkolou Fr. Lluta 
• Gytiru ma j6 svoju dlhoročnú tradlclu. Vf· 
menné stretnutie pedagógov a ! lakov sa 
kona j6 pravidelne ul od roku 1973, t . r . 
to bolo 18. l . na domácej pôde bratislavskej 
i koly. Hostia drufobnej l koly Fr. Llssta sa 
predstavlll v dramaturgicky nlelom pro· 
grame v saujlmavom lniltrumentilnom obsa. 
denl. Pohotovosť, srui!nost a zmysel pre ryt· 
mlcké nuansy preukbal Adorján Gyula v 
hre na biele nbtroje, čistotou hry a výbor. 
nou t echnickou pripravenosťou disponovala 
violončelistka Zs ussa Longovi, flautistka 
Krlntlna Molnárovi, klarlnetové trlo v zlo· 
l eni: Teodor Durkali, Gábor Zlmonyl, István 
Tóth a klaviristka Renáta Tóthová. Zaujal 
najmä záverečný Komorný orchester pod 
taktovkou prof. Maros Gábora pôsobivým 
cyklom E. Reménylho mlnlatťír pre komorné 
obsadenie a biele. V druhej polovici pro· 
gramu sa prezentovali liaci petržalskej 
ĽSU. Preclzny výkon podal Vladimir Ourl· 
kovli! v hre na organ flautistka M. Hozi· 
kovA, huslistka P. Strompachová a klavldst· 
ka Jana Skofepovi. - BO
• K NEDO!lTtM OSEMDESIATINAM HU· 
DOBN~HO PEDAG0GA. 27. Júla by sa bol 
dofll okrúhleho jubilea hudobný pedagóg, 
organizátor, osvetovf pracovnlk a Interpret 
Július Kontllek. Ui!ll sa na Hudobnej llkole 
pre Slovensko u ! laka Otakara Sevi!lka prof. 
Norberta Kubáta. Pod jeho vedenlm r. 1933 
a bsolvoval Hudobn6 a dramatickú akadé· 
mlu. Po absolutóriu pôsobil do r. 1937 na 
Považskej hudobnej ilkole v Treni!lne. PI· 
nfch 30 rokov jeho pedagogickej aktivity 
sa vlafe na Hudobnú l kolu vo Zvolene, kde 
vykonival v rokoch 1954- 11 aj funkciu 
rladltela. Tu rozvinul čulú aktivitu nielen 
ako sólista, ale aj alo komornf hrAl!. S 
doc. PhDr. P. Pal kom, CSc., saloflll a ako 
pr lmirius viedol Pohronské slii!lkové kvar· 
teto (J. Kont!lek, P. Palka, E. Slanlnik a A. 
Griibel), od r. 1913 - Zvolenské kvarteto 
(Kontilek, Kamhal. Fraňo a Farkal). Oi!ln· 
koval aj vo variabilne obsadzovanom kvar · 
tete pri Krajskom symfonickom orchestri 
v Banskej Bystrici. V tomto orchestri vyko· 
obal funkciu koncertného majstra skupiny 
2. h~Jslf, neskôr vlol. Ťaflsko Kontiekovej 
price sa vlafe na sféru huslovej pedagogl· 
ky. V r. 1982 vydal SHF jeho komposlcla 
,.Hra de ti" a ,.Perpetuum mobile" pra husle 
so sprievodom klavlra. Konti ekova hudob· 
ná pozostalosť je archlvovani v Hudobnom 
oddeleni na Bratislavskom hrade a je vf· 
snamným prameňom k poi!latooaému l k 
cfalillm i tádlim ronoja hudobného ilkolstva 
na Slovensku. V. C. 
• OPRAVA. V Hl 1!. 13/1987 na str. 5 v 
recenzll Keď laYencla prekypuje, nebol u
vedený autor prlspevku - Igor Javorskf. 
Na str . 4 v recenzii Vladmlra Clllka (Z po· 
dujatl Pralskej jari) sme uviedli, le 24. 5. 
vystupoval brasllsky klavirista Samuel Gel· 
ber. ll lo o a rgentfnskeho klaviristu Bruna 
Leonarda Gelbera, ktorf je aj na fotograUI 
(nvedent bol britskf dirigent Sir Collo Da· 
vls) . Tfmto se nailm l!itatelom ospravedl· 
ňu jeme. 

Zivotné ileum vzácneho člo e • 

J 

K plejáde v9znomn9ch jubllujúclch o. 
sobnostl slovenského hudobného !Ivota 
pribudla po tieto dni ďalšia. Velk9 hu
dobnlk, pedagóg o človek Ján Pragant 
sa 10. jdla dolU v plnom zdravi, svie
žosti l pracovného elánu 75 rokov. 

Mimoriadne hudobné nadanlll sa pre
javilo u Praganta už v mladosti. Ako 13· 
ročného ho prijali do hus rovej triedy 
prof. Norberta Kubáta na Hudobnd a 
dramatickú akadémiu. Mlad9 huslista bol 
v druhom ro.čnlku natolko technicky vy
spel9, že O. Nedbal ho vďačne prijal za 
člena Bratislavského symf onického or
chestra, kde dostal sotva 14-ročn9 mlá· 
denec svoj prv9 orchestrálny krst. 

Popritom (z fmančn9ch dôvodov) hrá. 
val v salónnych a zábavn9ch orches
troch 1 kinách. V št6dlu prosperoval tak 
dobre, že celd učebnťl látku zvládol o 
rak skOr a už r. 1931 absolvoval. Sprevá. 
dza.n9 orchestrom Hudobnej a kadémie 
pod taktovkou prof. J. Vlncour.ka sa ako 
sólista prv9krát preds tavU hudobne j ve
rejnosti Brahmsov9m huslov9m koncer. 
tom. 

Po ťlspešnom absolutóriu sa stal čle
nom mladého rozhlasového orchestra bra . 
tlslavského RacUojournalu a sťlčnsne pra. 
vldelne cestoval do Prahy zdokonali( sl 
svoje hus lové ume nie v Ma jstrovskej ško. 
le u prof. K. Hoffmanna, prlmárla Cas
kého kvarteta. V Pragantow už vtedy 

tlela tajná láska ku komornej hudbe a 
tťižll sa jej venovať na profesionálnej 
ťirovnl. Prlležltosť sa mu naskytla až 
v r. 1937, keď s ďalšlm mlad9m huslls·, 
tom T. Gašparekom a kolegami z roz
hlasového orchestra violistom J. Wagne
rom a violončelistom E. Polákom založili 
Bratislavské komorné združenie. Toto 
v9znamné teleso pôsobilo v kvartetovom 
(od r. 1939 s klaviristom M. Knechtsber
gerom) 1 v kvlntetovom obsadenl až do 
r. 1945. Absolvovalo desia tky ťispešn9ch 
koncer.tov na Slovensku l v zahranič! 
(VIedeň Budapešť, Záhreb, Berlin, Mni
chov, Stuttga11t, Weimar, atď.) . Popri 
Akta.rdžlevovom klavlrnom a Slovenskom 
(sláčikovom) kvartete urobilo velk9 kus 
práce na poll propagácie komornej hud. 
by aj na celom llzeml Slovenska. 

Po rozdeleni Ceskoslovenska v r . 1938 
sa rozpadol aj s lubne sa r~rastajťicl or. 
chester bratislavského Radlojournalu. Od
chodom dLMgenta F. Dyka a hudobnlkov 
českej národnosti sa zmenšil takmer na 
p0vodn9 stav z r . 1929. Po doplňovaclch 
konkurzoch porladan9ch aj v zahranič! 
(Praha , Berlin), a po prlchode nlekol
k9ch v9znamn9ciT hudobnlkov (F. Babu
šek, M. Knechtsberger) a za s polupráce 
vlacer9ch popredn9ch hudobn9ch umel
cov (A. Moyzesa, K. Schlmpla l ďalšieh) 
sa čoskoro opli( podarilo vybudovať or
chester Slovenského rozhlas u, kde na 
mies to koncertného majstra zasadol až 
do r. 1942 Ján Pragoot. S dirigentom F. 
Babuškom a nlekolk9m1 nadšencami po
pri symfonickom orchestri založili na 
rozhlasovej pôde aj Komorn9 orchester. 
Napriek llspešnému verejnému premléro. 
vému vyst~penlu malo toto teleso krátku 
životnosť a zaniklo kvOU nezáujmu kom. 
petentn9ch člnltelov. 

I po vojne, keď na Slovensko pr&šlo 
apäť vera vynlkajtlclch hudobnlkov a na 
čelo rozhlasového orchestra sa postavu 
dr. Ľudovlt Rajter, Pragant patril stále 
v prlmovej skupine k jeho ume leck9m 
oporám a svojmu materskému telesu zo. 
stal vern9 aj po vzniku Slovenskej fU. 
harmónie. 

V roku 1949 sice už p0sob111 v Bra
tisla-ve trt velké orchestrálne telesá, lial, 
ani jedno nebolo v obsadenl sebestačné 
a bolo oOdkázané na vzájomnll v9pOIIJ)()C. 
Pragant hral sdčasne v t·roch . telesách 
1 menšlch rozhlasov9ch zoskupeniach, no 
opäť naj radšej v Komornom orchestri 
Slovenskej filharmónie pod vedenlm V. 
Ta llcha. 

Bra.vldelné, až 12-hodlnové denné hra
nie v rôznych orchestroch prlnťítilo Pra
ganta predčasne zisť z cesty profesio
nálneho hráča, a preto sa rozhodol zis -

Hovorime s violonCelistkou Evou Sochm1novou 

kané vedomosti zdro.člť na poll pedago. 
glky. Rladltefstvo bratislavského konzer. 
vatórla mu vyš lo v dstrety a ta k v r. 
1960 deflnltlvne zamenil sláčik za pro
fesorskd katedru a onedlho aj za dlri· 
gentskll taktovku. 

Na začiatku svojho pedagogického pO. 
sobenla Pragant najprv vyučoval hru 
na hus liach a na viole (ako extern9 pe
dagóg oj n a VSMU 1 a ako skúsen9 prak. 
tik !prevzal aj komornd hru a štlldlum 
orchestrálnych partov. Dôsledne presa
dzoval a prakticky realizoval ta kťl zme
nu učebn9ch osnov, ktorá by lepšte pri· 
p.ravovala pre praktické potreby Ich ďal. 
!lleho pôsobenia. Ku komornej a orches
trálnej hre pribudla z vlastnej lnlcla
tlvy poslucháčov aj hra v komornom or
chestri. Pragant sa ujal vedenia 14 na. 
dan9ch a nadšen9ch sláčlkárov z vyššlch 
ro.čnlkov, aby z nich vytvoril dnes uf 
profesionálnymi kritériami hodnoten9 Ko"'.. 
morn9 orchester bratislavského konzer
va tória. Starostlivo vyberan9 repertoár 
postupne obsiahol šlrok9 diapazón od 
baroka až po sťl.časntl slovenskO. komorntl 
tvorbu a nové teleso čoskoro zlskalo pr
vé umelecké ťl.spechy. z prv9ch členov 
ml·adého telesa sa neskOr vlacerl stall 
členmi Slovenského komorn"ého orches. 
tra a 1n9ch šplčkov9ch komorn9ch l or. 
chestrálnych telies. 

PrGfesor Pragant sa vďačne dell so 
svojimi vzácnymi umeleck9ml l pedago. 
glck9ml pozna~kaml a skťlsenosťaml aj 
na ln9ch než pedagoglck9ch tlsekoch. 
V r . 1984 prevzal vedenie Sláčlko.ého 
orchestra deti a mládeže (SO DAM l , v 
k torom tlčlnkujQ žiaci vyššlch ročnikoY 
tSU a nlžšlch ročnlkov Konzervatória a 
absolvoval s nim viacero verejn9ch vy
stťl.penl u nás l v zahranič! (v r. 1985 
zlskall na medzinárodnom festivale mlá
deže v Belgicku prvd cenu a zvlá!ltnu 
pochva lu poroty). Od r. 1986 pôsobi ako 
dirigent a odborn9 poradca v komorn~ 
orchestri vysokoškolského sQboru ,.Tech. 
nik". Je dlhoro.čn9m členom organizačné
ho v9boru a poroty celošt6tnych sd(ažf 
o cenu Beethovenovho Hradca l členom 
stltažnej poroty Kocianovej husrovej st1-
ťaže v OsU nad Orlici. 

Naša spoločnosť a jednotlivé lnštlttl
cte v-Iac ráz ocenili vzorné celoflvotné 
umelecké l pedagogické v~sledky jubi
lanta. Z vlacer9ch vyznamenanl sporne. 
nlem aspoň Utu! Vzorného pracovnl·ka 
Cs. rozhlasu {1959) , Zlattl medailu Ko.n
zerva tOrla (19691, čestný titul ,.Zasltl!ll~ 
učltel" (1973) a diplom s pamltno1.1 me
dailou Za zásluhy o rozvoj slovenskej hu. 
dobnej kul tllry (1973). 

NIKULAS Xltlslk 

CE TA ZA KRÁSOU A DOKONAL SŤOU 
MAloktorf absolvent ludovej lkoly u

mena sa môle pochv6llť vlastnfm recl
t6lom. Veci samostatnt s6llstlckf koncert 
ul vyl aduje mimoriadne dlsposfcle lia
ka, technickú a muslkantak6 vyspelos~ 
hlbokt s6ujem, chuť i lisku k hudbé 
a s6roveň vysokú pedagogick6 n6roi!nost 
ui!ltela. Vfaledok takéhoto prfstupu sme 
objavlll u absolventky Evy Sochmanovej 
s vloloni!elovej triedy ui!ltelky Margity 
BruchAI!kovej s ĽSU na Hilkonj ulici 
v Bratislave. Na absolvantuom koncerte 
saujala najmä lahkoatou techniky, smys. 
lom pre kvalitu a farbu tónu, presnou 
lntoa6clou a vynlkaj6cou hudobnou pa. 
mä(ou. 

Dôkazom jej talentu s6 aj cfallle vynl. 
kajúce výsledky dosiahnuté v priebehu 
dvoch rokov: III. cena v 6strednom kole 
zväzovej s6ťale Melódie prla telstva 19111, 
Cestn6 uznanie l . stupňa na Heranovej 
vloloni!elovej súfa l l 1 medsla6rodaou Ci
častou v roku 1981, l . miesto v 6atred
aom kole Celoslovenskej sdtafe ĽSU vy
plsanej Ministerstvom i kolstva SSR v ro. 
ku 19117 a III. miesto aa Celol t6tnej hu
dobnej a6tall o cenu Beethovenovho 
Hradca 1987 v sólovej hre na vloloni!alo. 

Tieto ocenenia sa ti Evka, podarilo 
siakať vo vefml kritkom čase, sa necelé 
dva roky. Komu vcfai!ll sa tak rfchly lo. 
terpretai!nf raat? 

- Pre violončelo ma ziska! môj otec, 
člen kvar.teta Slovenskej filharmónie. Pri. 
viedol ma k sOdružke učitelke M. Bru
cháčkovej a odvtedy sa začala každo. 
denná práca. Vďaka obom som sa mohla 
dobre prlprovlť na sQťaže. Ter az už mo. 
žem povedať, že som sl nástroj velmi 
oblQb'lla, a že tento vzťah sl chcem udr
žať po cel9 život. 

Na vloloai!elo sl vlak nesai!ala hrať 
v s.ledmlch rokoch ako viU!ilna l lakov na 
ĽSU .. . 

- Skutočne, prv9m hudobn9m nástr~
jom, na ktor9 som hrala, bol klavlr. Až 
po štyroch rokoch som prešla na vio
lončelo. Vtedy som m ala už 10 rokov. 

Nedivno sl dovfllla 14 rokov, to zna
meaá, le sa ústroju venujel pomerne 
kritku dobu. 

- Ano, hrám naň len štyri roky. Avšak 
cvlčlm denne dve až tri hodiny. Samo. 
zrejme, aj cez prázdniny. 

Ktorf •oalahnutf 6apech povalujel sa 
aajcenneji f? 

- Tešlm sa všetk9m spomlnan9m oce
nemam, pretože každá stlťaž je ťiplné Iná 
a každá m á pre mňa velk9 v9znam. Vel 
ml ťažká bola Celoštátna sdťaž o cenu 
Beethovenovho Hra dca v júnt tohoto ro
ku. Predsedom poroty bol známy ko.n
certn9 umelec doc. Jozef Chuchro. V I. 
kategórii bolo 16 kandidátov a okrem 
mňa boll všetci poslucháči konzervató
rlf. Na m oje velké prekvapenie som sn 

z prvého anonymného kola dostala me. 
dz! siedmich konkurentov do cfalšleho 
ko la. V 2. kole som hrala povinne So.n6-
tu F dur L. v. Beethovena a Baladu 
op. 25 K. }. Davidova. V treťom kole, do 
ktorého som sa prebojovala medzi pla
Uch kandidátov, som hrala Duo pre vio
lončelo a klavlr M. Bachoreka a ako 
lubovolnú skladbu Variácie na rokokovú 
tému P. I. Cajkovskébo. 

Ako sa ti hralo v tak úrol!aej ň

tall? 
- Na st1taž soln Išla s dobr9m poet-

tom, a to 1 napriek tomu, že veková hra. 
nlca v mojej kategórii bola až 18 ro-kov. 
Nešla som teda zvlťQzlf, bGlra som rada, 
že s l zahrám tak náročné skladby. Teraz 
sa tešlm, že som na stHall dobre obstála: 

ValU uznanie sa tl dostalo aj na Ce
loaloveukej dťall ĽSU v mill v rob 
19117, kde al slskala l. miesto. Ako spo
mlad aa t6to Mltal? 

- Vyznamenanfm pra mňa na nej bolci 
aj to, že som bola vybraná na Celo!tátnu 
prehliadku vlťazov ludov9ch škO! ume
nia CsR a SSR v Prahe. Hoola som tam 
svoju oblQbend Arlettu od Bohuslava 
MartinO. 

Pred nlekolkfml tfldňaml sl sa roa
l6i!lla 1 ĽSU, pretole sl 6speine urobila 
talentov6 sk6iky na konzervatórium. S 
akfm pocitom sl odch6dsala? 

- Velmi som sa tešila, že som mohla 
absolvovať samostatn~m recitálom. No 
ňom som sl overila aj repertoár Beetho
venovej stlťa.že. Z tohoto koncertu mám 
velmi pekné záfitky a dGbr9 pocit. 

To, le U ui!arovalo vloleni!elo l• nút 
Jun6. Ak6 mU cfallle s6luby? 

- V prvom rade je to znovu hudba. 
Vo voln9ch chvllach rada pooúvam sklad. 
by najmä obdobia baroka, klasicizmu 
a romantizmu. Zaoberám sa však pomer
ne vera aj s6časnou hudbou - hrala 
som skladby Hatrlka, Kowalského, Bá
cboreka a ďalšieh, najmä v komornom 
obsadenl. AJ táto hudba je z.&ujlmavá. Ob7 

fubujem tiež Iné druhy umenia, najmll 
v9tvarné. Ist~ čas som navštevovala aj 
v9tvarn9 odbor na I:SU. Oalšou mojou 
zálubou je llteratQra. 

!el6me U, aby ťa vytrvalosť a húlevna
tos(, ale najmli lúka k vyvolenému nA
stroju aprev6dsall v celom nasleduj6coa 
llvote. 

Pripravila: OĽGA PODSTAVKOVÁ 



KOŠICKÁ HUDOBNÁ JAR 
KOMORNÉ KONCERTY 

(Dokončenie z l . str.) 
už!vaným1 hern9ml akciami na 
pOdlu počas hry bol•a pr!kla
dom toho, že aj' hudba pred
barokového obdobia sa môže 
stat - pri vhodnej lnterpre. 
tácll - bUzka hudobnému c!
tenlu človeka 20. storočia. Hra 
členov tohoto vynlkafťlceho an
sámblu bola v9sostne sťlčasná 
a predsa št9lovo verná 1 dobo
vej praxi. Popri Inštrumentál
nej zložke boli pozoruhodné 
spevy l decentne a v9razovo 
bohaté prejavy vokalls tov. Zá. 
klad inštrumentára tvorlll re
nesančné zobcové flauty, ku 
ktor9m sa družlll dobové slá
čikové nástwje ( vlelle, re bec, 
gusle a l. l l dobové drnkacle 
nás troje (lutny) . Obdivuhodná 
bola zvuková predstavivosť hrá. 
čov sťlboru. Základn9 zvukov9 
model bal var1ovan9. doplňo.va. 
n9 l rozš1rovan9 sadou rene
sančn9ch blc!ch nástrojov, ale 
aj sOlls tlcky exponovan9m1 ná
stro)ml v rámci jednotllv9ch 
skladieb. SUa a presvedčivosť 
ich interpretácie tkvela v ne. 
obyčajnom zmysle pre zvuka
vd rozmanitost, pre dynamiku, 
rytmus a priestor. Renesančné 
kostýmy 1 herné akcie, ktor9ml 
členovia sťlboru sprevádzali hru 
na nástrojoch a spev, Jen umoc
n111 pOžitok z koncertu rene
sančnej hudby. 

DITA MARENCINOVA 

x x x 

Varlankf komornt orch .. tar 
1 umaleckfm .edCiclm Mlroala. 
WOm LauriDOWiCIOm, ktorf M 
predatnll na koncerte 20. 5., 
svojim zložen!m prlpom!nal v 
mnohom SKO. Stlbor, ktor9 k 
svojmu umeleckému a Inter
pretačnému zenitu ešte nedo
spel, -však svojim vystl1pen!m 
potvrd11, že disponuje nespor
n9ml zvukov9ml kva litami a 
dDkonalou sl1hrou. Programová 
zostava - G. Ph. Tel-.an: 
Predohra C dur, W. A. Mourt: 
Dlnrtlmento F dUJ', KZ 3011, J. 
Slbellua: Suita pre al'i!lkoYf or. 
oheater, G. BacewlCIOY': Dlnr. 
·umento, D. Soatakoyii!: Komor
n' aymf6Dia op. 110 - poskyt
la šlrok9 Dbraz D Interpretač
nej ťlrovnl polsk9ch umelcov, 
lille onen tvor1v9 rozmach, kto
r9 je u warchalovcov samozrej
mosťou, u tDhto sťlboru miesta. 
ml absentoval. Ak u Teleman
na ch9bala k-ontrastnosť kDn
tra punkUckého spra covania tém 
a Mozart GP19va l prll1šn9m tem. 
peramentom, v Slbellovl sa 1m ut 
pooarllo vcltlt sa do hudobné-

ho jadra diela. Velmi dobr9 
vzťah k tvorbe sl1časn9ch skln
datelov potvrd111 v druhej po
lovici večera, v ktorej pred
viedli v9razovo, chara kterovo 
a dynamicky bohato nuansova
né rukopisy polskej skladatel
ky G. Bacewlczovej a D. Sos
takovlča. 

O užitočnosti a prosoešnosu 
nápadu situovať koolDrné kon
certy do V9chodoslovenskej ga. 
lérle, do prostredia so s tálou 
expoz!clou v9tvamlkov pOso.bla. 
clch v tomto kraji v 19. a 20. 
storoč!, nie je potrebné sa roz. 
plsovat. Vo v9stavn9ch priesto. 
roch sa reallzovall dva komor. 
né koncerty, na ktor9ch ťlčln
kova ll umelci z NDR a Kuby. 

DYoJica umelcoy 1 NDR, hua. 
liatka Waltraut Wlchterod a 
klnirlata Gernot Oertel (22. 
5.) zaujala poslucháčov bezpro
strednosťou emocionálneho pre. 
žltla, ako l prejavom, ktorý sa 
zakladal na poetlzujťlcej reall
zácll vlastnej predstavy o pred. 
vádzanom diele, nevybočujtlc 
prltDm zo základnél;lo štýlového 
rámca. Wllchterová sa v die
lach G. F. Hlndla, L. Y. Beetha. 
Y8Da, C. SalDt·Sai!nM, F. Krela
lera, F. Chopllla a P. de Sara
Ate uviedla vyrovnano-u lnter
pretlk:lou a zvlášť mimoriadnou 
schopnosťou farebne a dyna. 
mlcky kreovať frázy v sl1lade s 
ich tektonickou Hnlou, výsled
kom čoho bo.! sympaticky zvlád. 
nutý cellstv9 tvar. Technlck4 
ls tDta klaviristu bola samozrej
mým predpokladom suverénne
ho sprievodu ako l sOllstlcklí. 
ho vysttlpenla v ChoplnonJ Ba. 
lade Aa dur, ktortl zahral Der
tel s patričnou brllanclou. 

Prlldadom zaujatého pr!stu
pu k SOD6tam h mol, c mol, a 
mal pre hoboJ a kln(r G. F. 
Hlnclla, Son6te B dur pre ho
boJ e klnlr KZ 454 W. A. Mo· 
aarta • Soúte op. 111 pre ho
boJ a ldnlr S. Salat-Sai!naa, 
bolo vystl1pen.le kubánskych u
melcov - boboJiatu Jorsa Itl••· 
ru a klulriatky Ilony Bautla
to.aJ na nedolnom matiné 
(24. 5.). Rlverov prejav, ktort 
bol kultivovaný a ušlachtllt, 
vyznačoval sa lst9m sklonom 
k vyuflvanlu pome~ne ázkeho 
registra dynamických odtieňov. 
Táto skutočnost viedla v šir
šieh stlvislostlach v uvedených 
cykllckých 11tvaroch k istej vý. 
razovej nlvellzácll. K 11spešné
mu dotvoreniu diel prispela l 
jeho klavlma par-tnerka, ktorá 
braNI1rnym spôsobom podpori
la zámer sOllstu. 

J()LIA BUKOVINSKA 

ORGANOVÉ KONCERTY 

XVII. mad1lnárodný organoYf 
featlnl (7.-111. m6Ja 19117) so 
svojimi šiestimi koncertmi na 
organe v DOme sv. Alžbety a 
v Dome umenia dal prlležltosť 
k samostatnému recitálu zakla
da telovl a drama turgo-vi festi
valu, zaslťížllému umelcovi a 
laureátOVi se KG h8DOYI Soko. 
loYI, čim sl hudobná verejnosť 
pripomenula jeho životné jubi
leum, ale aj 25 rokov pOsobe. 
nia na východnom Slovensku. 

Umelec s l zvolll dve skladby 
pre celý večer: Prelťídlum a fťí. 
gu E dur J. S. Bacha, BWV 511 
a skladbu La Nativlt4! du Sels· 
neur OliYiera Mnataena, ktoré 
svojou efektnosťou a predpokla
dom zvukového bo-hatstva zod. 
poveda ll prostrediu gotického 

chrámu 1 kvallte nástroja. Po
pri ranom Bachovom diele, kto. 
ré sme počull v bezchybnej ná
strojovej 1 zvukovej pooobe, 
zauja la MesslaenGva málo zná
ma skladba, ktortl organis ti po
v~uj11 za jedno z najvýraznej. 
šlch diel organovej llterat11ry 
20. storočia. Dielo sl žia da prá . 
ve tak od interpreta ako od 
poslucháča sťlstredenost na 
množs tvo zvláštnosti, možnosti 
zvukovej a farebnej registrácie 
a zložitosť partltťiry týchto 9 
symfonických meditácU pre or
gan . Sokol opllt presvedčll o 
svojom m a jstrovstve, hoci vir
tuozita mies tami prevládlo n ad 
hlbkou osobnostného vkla du. 
Napriek tomu Sokolov koncer t 
umeleckou náročnosťou stano
vU vysokl1 umeleckl1 ároveň 
tohtDročného festivalu. 

11. 5. v Dome umenia na
miesto obl4seného Bernharda 
Gfrerera z Rakllska pohotovo 
"zaskočll" prftomný sovietsky 
organista Eduard OsaneaJan z 
Litvy samostatným recitálom 
diel NlcolaaM BruhnM (Prel6-
dlum a fCisa G dur), J. S. Ba
cha ( SOD6ta d mol BWV 527, 
Prel6dlum a f6ga e mol BWV 
5411) a F. Lluta (PrelCidlum a 
fCiga na B·A-C-H, Fautbla a 
fCiga na t6mu chorilu .,Ad 
nos •. . " ). Už prl exponova nl té. 
my v Bruhnsovom prell1dlu sl 
zvoiU umelec neprimera-ne rých
fe tempo a tento rys bol pre 
neho charakteristický l vo všet. 
kých ďalšieh dielach, téma, 
ktorá sa ozývala v basoch, bola 
ťažkopádnejšia, r ozkollsaná. Ani 
v Bachových skladbách umelec 
nepresvedčll ; volll nezvyklé re. 

gls tre, popri nečistom predne
se a výrazovom preexponovan[ 
rušil nedos tatok vyrovnanosti, 
rozvážnej výstavby a š t9lovostl. 
Svoj mlad!cky temperllJillen t mo. 
hol čiastočne uplatniť v sklad
bách Liszta, hoci ani tu sa ne· 
vyva roval nepresnosti a ne
adekvátnej registrácie. Ogane
s lan bol pOvodne klaviristom s 
mimoriadnou prstovou techni
kou, ktorá ho strháva až k po. 
vrchnos ti. Presvedč ili sme sa 
o tom a j na ďalšom koncerte 
so SloYenskfm komorofm or· 
ch .. trom (13.5.), kde bol sólls. 
tom v HlndloYom Koncerte pre 
organ a orchester g mol i!. 1, 
op. 4 a Y Koncerte pre organ 
a orchester F dur i!. 4, op. 4 
(tlel Hindi), ktor9 Oganeslan 
naštudoval ako záskok pr iamo 
pred koncertom. Ani s pr lhllad. 
nuUm na tieto skutočnosti , sme 
jeho výkon nemohll akceptovať. 
Aj tu sa prejavlla nevyrovna. 
nos( tempa, zvuku, nesl1s trede. 
nosf. SKO okrem toho samo
statne predniesol Corelllho Con
certo sra.ao i!. 4 D dur, op. l, 
MaaJca latropolltanu A. Moyla
aa a Saltu Y starom alohu op. 
40 ,.Z Holbergoyfch i!las" E. H. 
Griesa. Warchal ovcl už tradične 
patria k ozdobe jarného hudob. 
ného fes tivalu v K-ošlclach, pre-

• to nečudo, že aj tentokrát za. 
znamenall vďaka SVDje j muzi
kantsky prežiarenej hre, spon
tánnej virtuozite so samozrej
mou štýlovosťou a zvukovo-ln
tonaooou presvedčivosťou, re
kordntl návštevnost 

-DUl.-
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Pokračovanlm dobre konclpo. 
vaného s ledu festiva lu bol š tvr. 
tý k-oncert (14. 5.) s polským 
organistom Mlroslawom Pletkle. 
wlc1om, ktoréh-o recltálový pro. 
gram upl1tal pozornosť predo
všetk9m rozsia hlym programo
v9m záberom: D. Bu1tehude -
PrelCidlum a fCiga E dur, J. G. 
Welther - Partlta, L. N. Cl6· 
rambault - Suite de deaxl6me 
ton, J. S. Bach - PaiMcaslla 
c IDOl, BWV 5112, C. Fruck '-
2. cbor'l h mol, J. Brahma -
Chor,Joy6 prdohry op. 122, J. 
Bauer - Tri ataropolak' pa
llay6 plaiM, M. Dupri - PN
lCidlum a f6sa 1 mol, op. 7. 
Úloha, ktortl s l interpret vy
týčll, bala na prv9 pohlad im
pozantná, ale &ko sa v priebe
hu večera ukáza-lo, volba pro
gramu nebola vo všetkých sme. 
roch ideálna, napriek evlden
tlll8j snahe vyhovieť slohovej 
čistote štýlovo tak rôznorodých 
diel. Kvalltný výkon, ktorý sa 
však nevymykal z rámca prie
meru, "zažlarll" jedine v lntlm
nejšle ladanej ClérambaultDvej 
Suite, ktorá vyznela neobyčaj
ne farebne a v kafdom detalle 
zauj!mavo. 

Herbert Manfred Hoffman 

Najvllčšlm zážitkom a skutoč. 
ným vrchDlom fes tivalu bolo 
vystl1pan1e západonemeckého or. 
ganlstu Herberta Manfreda 
Hoffmana (11. 5.), ktorého re
citál dominoval v celom cykle 
nielen suverénnym a )>l"esved
člvým v9konom, a le 1 premysle
nou koQIIlCepclou pr ogramu. Vef. 
ml sympaticky sa uviedol uf v 
11vodoom Prel6dlu a fCise • mol 
J. S. Bacha, ktorá zaujala In
tenzitou výrazu a detailnou vy. 
br l1senosfou. Použitim všetkých 
dlspoz!cll nástroja Dómu sv. 
Alžbety k markantnému odll
šenlu hlaso-v a prehladnému a 
presvedčivému zvládnutiu tek
tonickej výstavby, pooal priam 
vzorovtl ukážku stlčasnej ba
chovskej Interpretácie. Hoff
man , lnlclátor Frll!Ilkfurtsk9ch 
dn( Maxa Regera, svoj vzťah 

k tvorbe tohto skladatela de· 
manšt roval vo Font6zU a fúge 
na chorál .. Wie schlln Jeuch' 
una der Morgenstern". Náročná 
Interpretácia vyložene knntab!l. 
ným nástrojom vyvolávala do· 
jem š irokého mnohočlenného 
zvuku. Tento obtlažný efekt je 
mo~né dosiahnut až skutočným 
ovládwnlm "remesla" a dokona. 
lýro pochopenlm skladby. V 
sl1hlase s ná ladou skladby bol 
FMnck, pochopený viac roman. 
Ucky, dokonca až v duchu s il
časného človeka. Kladom Inter . 
preta l v ďalšieh programových 
sklad bách bolo citlivé odtiene. 
nie jednotlivých š tý.Jov, vystlh· 
nutlc ich charakteru a pestros ti 
vyjadrovania, ako 1 vynlkajtlce 
analytické myslenie (H. L. 
Schllllng: lntegrattlon a Paa ... 
caglia na b-a-e-h, L. V. J. VIer
ne: Carillon de Westmuater 
op. 54, F. Peetera: Toccata, f6. 
ga hymna na ,.Ave Maria Stel
na", op. 28 a H. Mulat: Carlllon 
fia mol) . 

Na záverečnom koncerte (111. 
5.) partlclpDval opll t H. M. Hoff. 
man Y HaydnoYom · Koncerte 
pre organ a al6i!lkoyf arch••· 
tar C dur, v ktorom pozoru
hodne splynul s technlck9ml 1 
v9razovýml prDstrledkaml a 
svojim tvorivým prls tupom po. 
tvrdU 1 špecifičnosť umelec. 
kých kvallt to.hto diela. V 11· 
vode večera sa predstavlla An· 
na Z6rikoY6 Y Koncel1e pre or
gan, alái!lky a bauo continuo 

Et dur C. Ph. Bacha. Prvé tOny 
koncertu však predznamen ali, 
že lákUJV9 zúmer nesplni očo . 
kávanle. Dlskutabllná sa javila 
predovšetkým volba temp (naj
mii prfllš pomalé Allegro mo· 
der a to). výslednicou čoho bol 
na minimum zredukovaný kon. 
trast medzi jednotllv9ml časfn . 
ml. Bohat11 ponuku konrrontá· 
elf orgooových škOl doplnil br. · 
oe.nský orga nis ta }oaef Pukl. 
V Koncerte pre orsan, aJii!lko
-rt orchester, ltyrl horny a tym. 
pany a mol, op. 100, ktorého 
autorom je taliansky skladatel 
obdobia romantizmu M. E. Bos. 
sl, vynikla Inter pretova snaha 
·o relléfnos t v dynamike, kto. 
rl1 tva roval adekvá tnou regls . 
tráclou. Na celkovom výkone 
sa poolel al orcheater St6tneho 
divadla v Kollclach s dirigen
tom Róbertom Stankonkfm, 
ktorý sa preclznott s l1hrou a 
dobrou 11rovňou nástrojových 
skupfn stal ro.vnocenným part
nerom sóllstom. 

Do rámca MOF zapadli 1 Or. 
ganové dnl v Spišskej Novej 
Vsl, kde sa v rámci štyroch 
koncertných vys tllpen! prezen. 
tova.ll všetci zahraničn! tlčastn[. 
cl festivalu v Košiciach a zas!. 
um. Ivan Sokol. l napr iek nie. 
ktorým slabšfm programovým 
bodom podujatia možno ko.n
štatov>ať , že XVII . ročn!k MOF 
bol ťispešný a doslah<>l normu, 
ktorl1 nastDllll predchádzajl1ce 
ročn!ky. JÚLIA BUKOVINSKA 

MUZIKOLOGICKÁ KONFERENCIA 

Súčasťou 32. KHJ bola ut po 
druhýkrá t muzlkologlcká kon
ferencia, ktorl1 usporiadala 
Kra jská pobočka ZSSKU spoloč
ne s NV mesta Košice a Cs. 
rozhlasom v Košiciach. Témou, 
ktorl1 sl muzlkológDvla vybrall 
pre tento rok, bolo IO. Yfroi!le 
nalku roaltlaaoY6ho yyaJalaala 
1 ICollc. 

Konrarencla poukázala a j na 
problematiku nedostatočnej d-o. 
kumantácle, nel1plné zos tall 
niektoré vedDmosU o obsahovej 
zložke relácll, rozhlasových pro. 
gl"amo.v a dramaturgie. HlaYDt 
refer't M. PotemronJ o •1-'•· 
Ian( Y rokoch 1927--1945 obae
hoYal popri ezcarpoyanfch i!lin. 
koch 1 dobo.eJ tlai!e bohatý 
pram81Ulf materl61. . Autorka 
zv9raznlla podiel muzlkológa, 
sl<llada tel a a jazykovedca dr. 
Vojtecha M!!rku, prvého vedl1-
ceho hudobnej redakcie, dale j 
poukázala na vznik a význam 
Košického rozhlasového orches. 
tra, zoznámlla s menami naj
významnejšlch oso-bnost!, k to-ré v 
rozhlase pOsoblU a uviedla 
množstvo dosial neznámych ťl 
dajDV o exlstencu hudobného 
vysielania počas okupácia. 

L. Urbaoi!lkoY6 sa vo avotom 
refer6te zaoberala hudobnfm 
yyslelanlm od r . 1945 al po
dnes, pričom celé obdobie de
Ilia na e tapy ta k, ako sa vy. 
vljala š trukttlra hudobného vy. 
slelania z Košic a podla po. 
dielu jednotllv9ch OSGbnostl pO
sobla.clch na vedl1com poste v 
hudobnej redakclt počas 42 ro
k{)V v priamej závis losti na cel . 
kovom rozvoji hudobnej kulttl· 
ry na východnom Slovensku. 
Autorka pripomenula význam 
pôsobenia dr. L. C!žeka na pos. 
te vedtlceho redakcie v r . 
1957-62. prlnos dirigentov V. 
Adamca a J. Stetla, klaviristov 
M. Váňu, M. Mašlkovej-Hemer
kovej, M. MOryovej, F. Vodičku 
a Iných. Vo svojom vystl1penf 
hovorlla aj o prfčlnách a dô
sledkoch zrušenia Košického 
rozhlasového orchestra v r. 
1972, o kvalltatfvne nov9ch for. 
mách a cleloch hudobného vy. 
slelanla v oblasti umeleckej 
hudby v sl1vlslos tl so vznikom 
ko-šickej Státnej filharmónie. 

.,Koncepcia lolplront a la
anamenbat Yietky Yfln&IĎII' 
poduJatia hudobneJ kultCiry y 
DoYfch techalckfch e ldeayo
spoloi!eoakfch podmienkach Je 
úloha cloelka", a ko zdOraznUa 
vo svo jom záverečnom prlspev. 
ku vedl1ca Reda kcie hudobného 
vys ielania v Košiciach M. Ml
ler,koY,. O postaven! rozhlasu 
v Košiciach v rámci masovo. 
«omunlkačn9ch prostriedkov na 
v9chodnom Slovensku a o 11lo
hách, ktoré nastolll XVII. zjazd 
KSC pre všetky zložky masovej 
Informácie, hovoril dr. Vladi
mir MartlDi!ek, námestnfk rla
dttela Cs. rozhlasu v Košiciach. 

Diskusné prlspevky, ktoré na 
kDnferenA:Il ooznell, sa niesli 
v duchu historického pohladu, 
a-le aj dlelčleho rozboru zvo. 
lených tém. Frantllek SlaYkOY· 
lkf priniesol zaujlmavé lnfo.r
mAcle z o-blasti histórie práce 
s folklórom v košickom rozhla
se, kým l!udo Belel sa prejavu 
viac ako praktik v oblasti zá
bavnej a populá rnej hudby, ked 
hovorU o stlčasntch probl~
moch pri jej tvorbe l nahráva
nl, o nedosta tku aranférov, di
rigentov a pod. Vzácne post.re
hy poskytla po.slucháčom Dita 
Mareni!iDoY' vo svojej práci O 
opere a operete Y hudobaom 
yyaJelanl Kollc po roku 1945. 
Okrem iného vyslovlla počudo. 
vanie, že v štrukttlre hudobné
ho vysie lania z Košic ,.nie je 
vyčlenený stabllný alebo aspoň 
pohybllvý termln, v r ámci kto. 
rého by mohla byť sledovaná 
určitá Unla, postupnosť , nadvllz. 
nosf. Uf skDro 20-ročná relá
cia Umelci pred mikr ofónom, v 
ktor e j sa okrem vokallsto.v pre
zentujl1 BI lnštrumentallstl, ne
mOže v f ladnom pr!pade nah ra. 
dlf ani suplovať ucelenl1 llnlu 
vo vys ielani hudobno-dramatic
kého umenia, kto-ré do vysie. 
lanla rozhlasu rozho-dne pat· 
r l .. . " Pre mnohých interpretov 
by bol zauj!mavý prehlad 11čln
kujť1clch v relácU Stádlo mia. 
dých, ktoré sa vysiela od r. 
1960 a samostatne v Košiciach 
od r . 1967 - ako uviedla vo 
svojom referáte J. Buka-riasU. 

Na konrerencll sa zl1častntl 
a j dr. Lubomlr Cflek, ktDrý v 
osobných spomienkach na r D
ky svojho pôsobenia v Koši
ciach prlbllžll atmosféru roz
hlasovej práce l podmienok roz. 
voja hudobnej kultllry v tom 
čase. 

Na záver konferencie odoolall 
ťičastnlcl pozdravné a da kovne 
listy b9va lým spolupracovnlkom 
košického rozhlasového štlldla 
- nár . um. D. Kardošovk zas!. 
um. L. Haloubkovl, V. Repko
vej, M. Mašlkovej-Hemerkovej , 
M. MOryovej, J. Sen ovl a Z. 
co.novl, v ktorých vyzdvlhlt ich 
záslužntl prácu a pr!nos do 
rozvDja hudobnej kultl1ry vý
chodného Slovenska prostred
n!ctvom košického rozhlasu. 

-DUR-



Hovoríme s umeleckým š6fotn K.OJDornei opery Jozefom Revallom 

A RAHU NOVEJ SEZÓNY 
boru, ale aj vefml prospešná pre hlnso
vt1 hygienu spevákov, pretoŽie koncertný 
prejav je nepochybne najtažšfm preja
vom. Mysllm. že koncert splnll účel -
tak pre divákov, ako a j pre našich 
sóllstav, ktorl sa v ňom realizovali. Pre
t.ože koncert priaznivo rezonoval , máme 
v 'Clmysle zaviesť tradlclu novoročných 
koncertov a už teraz pripravujeme dra
maturgicky buddcoročný. 

Bllaocovaole - to a6 pohlady dozadu. 
Zaloteole v61ho adboru v m6jl mloul6· 
ho roku vyvolalo oeapol!eto6 moobtvo 
"usvllteofch" kulo6rovfch deb6t, dotf· 
kajdclch sa neraz l ot6zky jeho opod
atatoeooatl IH oeopodstatoeooatl v koo. 
tezte nalej hudobnej kultdry. Akt je 
v tomto zmyale dl ,.pohlad apllt'"? 

- Ustanovenie samostatného súboru 
Komornej opery vyplynulo z uzneseni na. 
lllch stranlckych a štátnych .orgánov o 
kultúrnom rozvoji SSR v 8. päťročnici 
a bolo nepochybne dOležlrou kultdrno
polltlckou udalosťou. Jeho ustanovenie je 
vyvrcholenlm prooesu a vtacročn9ch snáh 
o vznik takéhoto sdboru u nás. 

Je prlaluloo1ť telesa k Slovenskej fll. 
harm6oll o6hodou alebo z6merom? 

- V obdobi prlprav ustanovenia sdbo. 
ru vzniklo nlekolko variantov, v ktore j 
organizačnej štrukttíre ustanovtt sdbor 
ako samostatné teleso. Jedna dvaha bola, 
!e v štruktdre SND ako ďalši samostatn9 
sdbor, no po nlekolkomesačn9ch orga. 
nlzačn9ch l ldeov9ch pr!pravách bol na. 
koniec stíbor - zdanlivo netypicky 
ustanoven9 v .organizačnej štruktdre SF 
a ko samostatné umeleoké teleso. 

Nle Je tak6to rozhodnutie - oajmll 
v apojltoatl 1 dlndeloou preddzkou -
1pojeo6 1 ťatkoafaml? 

- Áno, Slovenská filharmónia je po. 
chopltelne trad!clou l potrebami vyba
vená pre koncertntí, nie dlvadelntí pre. 
vádzku. Z tohto pohladu by možno bolo 
pre náš súbor lepš ie, keby existoval v 
organizačnej štruktdre divadelnej, kde 
je k dlspo.zlcl! javisková technika 1 po
mocné a servisné priestory. Pre tvorbu 
nášho sdboru sa to však stalo prospešné 
v tom zmysle, že je núten9 hladat VSí· 
chodlská, že dramaturgia musi byt vo 
väčšej miere tvorivá, hladajdca tituly, 
ktoré sa dajt1 realizovať dajme tomu aj 
nie v typlck9ch priestoroch pre opernt1 
Inscenáciu, ako napr!.klad naša prvá pre. 
mléra z apr!la t. r. - Donizettiho Ma
niere teatrali. ktord sme uv.ledll v Stddlu 
S. Inscenácia sa dostáva do. kategórie 
experimentu už skutočnosťou, že je rea. 
llzovaná svojim spOsobom v experlmen. 
táľnom prostred!. Našu ďalšiu premiéru, 
ktorO uvedieme v októbri v rámci BHS, 
pripravujeme v malej sieni Domu ROH 
a v tomto priestore ju budeme aj uvá. 
dzat, tak, ako napriklad uvádzame trvalo 
Donizettiho Inscenáciu v Stúdiu S. 

)edofm 10 úkladofch pllleroY katd6ho 
dlndelo6ho adboru je jeho dramaturgia. 
Ak6 je vala ltoocepcla a 1 oej Yyplf· 
vaj6ce pl6oy? 

- Najbližšiu a možno povedať l daJ. 
šlu budtlcnost - ak hovorime o päťroč
nom pláne - máme dramaturgicky vlast. 
ne načrtnutd. T9m, !e program nášho 
stlboru musi byt špeclflck9 - dramatur~ 

glcky 1 reallzačne - ,. kladieme velký 
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Slovenská hudobná spoločnost (SHS) 
uskutočnila v dňoch 29. 6.-3. 7. 1987 
v spolupráci s bratlslavsk9m konzerva
tóriom svoje .prvé podujatie venované 
starostlivosti o talentované deti. Bol to 
lnterpretačno-pedagoglck9 seminár pre 
!lakov a učltelov z vybran9ch ĽSU. Se
minár viedol !Prof. Jlndl'loh Pazdera. O 
prlprave podujatia Informovala SHS všet. 
ky ĽSU v Bratislave a Západoslovenskom 
kraji. Nn v9berovom stretnuti sa počet 
!lakov upresnil na osem. 

Náplňou seminára bola každodenná 
vyučovacia činnost s aktlvnyml tlčastn!k. 
ml za prltomnostl Ich pedagógov a šir
šieho okruhu učltelov huslovej hry a:ko 
pozorovatelov. S profesorom Pazderom 
sa hralo to, čo mávajd !laci .,na pulte" 
v ĽSU. Na hodinách, ktoré s niektorými 
žiakmi trvali aj sto a viac mtntlt, pra
coval prof. Pazdera ukážkovým spOso
bom. Ku každému !lakov! pristupoval In. 
dlvlduálne, s maximálnou trpezlivosťou 
a .. ~lezným" oosadenlm t1s1lla dostah-· 
ntlt vytýčený ciel. Raz to bolo hranie 
st·upnlc, Inokedy etudy, prednesové sklad. 
by al~bo nácvik držania sláčika, výme
ny polOh a podobne. Svoj prlstup k žia
kom vhodne komentoval a v prlpade 
potreby aj zdôvodňoval (najOlll pre po
četné publikum pedagógov). Prebrané u. 
člvo prehlboVtal so !lakom jeho Interný 
pedagóg ( dčastntk seminára ). Výsledkom 
bolo oboznámenie sa s vyučovacou me. 

dOraz na výber reflsérov. Takže prlpra. 
va a uvedenie titulu do realizácie je vo 
velkej miere u nás podmienená mof. 
nostaml režiséra, ktorý by mal predpo
kladaný titul realizovať. Našim prvora. 
dým záujmom je a bude zlska t mladého 
diváka, ktorého operná lnscenaočná tvor. 
ba v posledných rokoch akosi stratila. 

Nle je to pr(lll amelé felaole? 

- Pre mladých poslucháčav a divákov 
sme u! v minulej sezóne pripravili nie. 
kolko špecifických programov. Naša čias. 
točná prevádzka začala v decembri mi
nulého roku programom Cestami ope. 
ry. je to Inscenované pásmo z opernej 
llterot t1ry v priereze od Gluckn až po 

V popredi vlak url!lte zostanti javla
kové diela. Spomenuli ste ut 6spelod 
aprlloveí premiéru Donizettiho buffy Ma
otere teatrali. Cim ús preknplte Y DB· 
at6vaj6cej aez6oe? 

Na jeseň - ako som už spomenul -
pripravujeme v Dome ROH premiéru v 
rámci BHS. budd to dve jednoaktové 
diela - C!ňanky od Ch. W. Glucka a 
Majster bábkár M. de Fallu. Ttlto pre
miéru opl1tovne réžijne pripravi zasl. 

CleooYia 16boru. Zlava: M. Marl!ekoY6, P. ~ubert, L. N .. hyba, M. Varlalky (ldavlr), 
J. Durlal!oY6, J. HlttoeroY6. 

súčasnt1 tvorbu. Program je sprevádza. 
ný klavlrom, ozvláštnený audiovizuálnou 
technikou, herci sami rozprávajt1 o skla. 
dateloch a dielach, ktoré lnterpretujt1, 
sami obsluhujt1 diaprojektor, magneto. 
fón, z ktorého sa reprodukujt1 citáty au. 
torov. Priznám sa, že na naše potešenie 
tento projekt rezonoval potrebným spO
sobom práve u mládežn!ckeho· publika, 
ktorému je určený. Týmto druhom pro
gramov chceme plniť dOležité uznesenia 
XVII. zjazdu o miestnej kulttlre, napo
mOct estetickej výchove, programovo sa 
hlásime k projektu Mládež a kultdra. 
Program Cestami opery sme uviedli aj 
mimo Bratislavy - v Komárne, v Plešfa. 
noch, v Trenčianskych Tepliciach, v Tr
nave, atď. 

Nall l!ltatella sa zal!latkom roku stret. 
ll a recenziou ,.ooyorol!o6ho" koncertu 
16llatov Komornej opery. Je toto podu. 
Jatle ,peYoou s61!alfou valej dramatur. 
gia? 

Koncertná produkcia je samozrejme 
netypická pre prevádzku divadelného s\1. 

t6dou pro!. J. Pazderu, jeho požiadavka
ml na potencionálnych poslucháčov kon. 
zervatórla. Reálne povedané, požiadavky 
prednášatela, nastolené na seminári, zo. 
stanú ešte dlho v rovine ,.zbožného že. 
lanla". Veď každý z pedagógov prešiel 
Inou školou, a ak zoberieme do úvahy 
Individuálne vyučovacie metódy a Ich 
rozd'lelnostl, zostávame stále v oblasti 
.,stavby babylonskej veže". Buďme však 
Qptlmlstl v tom, že pri systematickom 
uskutoč1'\ovanl podobných podujati mOže 
prlst po rokoch ,k želate lnému stavu U· 
jednotenia výchovy budl1clch profeslo
lllálnych muz~kantských kádrov. Ved 
pro!. J. Pazdera vyučuje podla sdčasných 
sovietskych metód, ktorými osobne pre. 
šiel u svetoznámeho Leonida Kogana a 
Iných významných um~lco.v. 

Po'Poludňajšle \programy sa zasa teši
ll záujmu prltomných pre svoju pestrost 
a približovanie práce s talentovanými 
poslucháčmi konzervatória. Raz to bola 
ukážka hodiny so študentom nultého 
ročnlka, Inokedy hodina komornej hry 
a lebo prttomnos( na generálke sláčikové. 
ho orchestra prlpravujtlceho sa pr6ve 
na večerný ·koncert v rámci Kulttlrneho 
leta v záhrade u Cerveného .raka. Práve 
táto generálka <prlbllžlla prltomným td 
najprltažllvejšlu stránku pedagogického 
procesu pro.f. J. Pazderu, ktorý svojich 
študentov nabádal k vážnemu umelecké· 
mu výkonu a spolu s nimi aj muzlcl
raval vo V'lvaldlho Koncerte pre štvoro 
husU a. sláčikový orchester. K zaujfma. 
vej náplni seminára patrilo aj počdvante 
výkonov ml·adých talentova.ných soviet-· 
skych huslistov zo záZnamu. 

Možno ipovedat, že náplň tnterpretat
no-pedagoglckého seminára bola ta.ká 
zaujfmavá, že by s l zasltlžlla väčšiu pro
pagáciu, v buddcnostl napriklad formou 
videozáznamu, aby posldžlla čo najväčšie. 
mu počtu pedagógov huslovej hry. 

ALEXANDER MOll 

Sn!mka: J. Bartoš 

um. J. Bednárik. Oaiej uvažujeme o uve .. 
denl Rossiniho Popolušky, Orffovej Mdd. 
rej ženy, pracujeme na prlpravách velmi 
zaujfmavého, ale náročného diela - Brit. 
tenovej opery Kolesá osudu, dramaturgie. 
ky sd už pripravené do realizácie dve pO. 
vodné diela mladých slovenských skla
datelov - satirická jednoaktová ope. 
ra Skriňa R. Geryho a rozprávková ope. 
r a pre dospelých mladého sklada tela M. 
Burlasa. 

Vala pn6 preml6ra pradsoameoala, te 
adbor Komornej opery nemleol zrejme 
iať YJillapaafml chodoll!kaml oalej oper. 
oej losceoal!oaj tvorby. 

Toto dsllle vyplýva z umeleckého pro
gramu nášho sdboru. Dosiahnutie clelov 
samozrejme nie je jednoduché, napr. zna. 
mená podstoatne lntenzlvnejšl ponor v he
reckej tvorbe, syntetickejšie zapojenie 
a použlvanle všetkých výrazových pro. 
strlcdkov. Dosiahnut tento ciel by nám 
mali napomôcť každodenné pohybovo-he. 
recké tréningy našich sólistov pod vede. 
nim choreografa. 

Kromeríž 
1987 

Pod týmto nttzvom sa v dtioch 4.-12. 
jQla 1967 konal v Kromi!Ffžl už treti roč

nik Interpretačného seminára, zamerané
ho na start\ hudbu. {V uplynulom pdr
nom roku to bola "maltt" Kromi!Flž, tw. 
Intermezzo, zameran~ viac prakticky, na 
muzlclrovanle.) Tohtoročntt "velktt" Kro
mi!Flž poskytla tičastnlkom teoretlck~ ve
domosti z oblast/ sp6sobu lnterpretttcle 
stareJ hudby, pouWla historických hu
dobných nttstroJov, oboznttmenla sa s ll· 
terattirou starých majstrov. Porladatelom 
tohoto podujatia Je Spoločnost pre starli 
hudbu, ztt.ujmov~ združenie CeskeJ hu
dobnej spoločnosti. 

Prttomnost ou hostl a lektorov, odbor
nfkov v Jednotlivých oblastiach starej 
hudby bola uzbezpečentt vysoktt tirovetf 
cel~ho podujatia. Pozornost vzbudtlt 
zvltt~t zahrantčnl hostta a lektori, Sleg. 
frled Pan k (NDR). ~peclallsta hry na vio
lu da gamba, pedagóg z Blankenburgu, 
umelecký spolupracounlk Gewandhausu. 
v Lipsku, ktorý prednlesól tri Sonttty pre 
violu da gamba a čembalo od J. s. &J. 
cha. Nezabudnuteln~ zttžltky sl posluchtt
čl odniesli aj z jeho semlnttr.av a lnter
preta~ných kurzov. 

Inter,pretttctou hudby na barokových 
husliach sa zaoberal profesor viedenskeJ 
hrui.obnej akad~mle Eduard Mel kus (Ra
kdsko), ktorý sa tohoto podujatia zti
ča.stntl už druhýkrttt. Za l ektorov speva-

Casto sa atret6vam u publika 1 oth. 
kou, prečo YO u l om súbore hosťujú 1!1 
ooherol re!béri. 

- Nic sd a oobudd to Iba člnob;rnf 
režiséri, a ak, tnk takl, ktor! hudbe do 
statočne rozumejd a dokážu pre ňu vy 
tvoriť dostatočný priestor. V prvom rade 
nám však Ide o to, aby naše Inscenácie 
dramatlck(t predlohu nie Iba Ilustrovali, 
ale " rozkr9val! ju". Ttlto záruku od re
žisérov mus!me mat. Okrem režiséra Bed. 
nárlkn prlsltlblll spoluprácu s našim sQ. 
borom napr. režisér Chudovský - šéf 
opery SD v Košiciach, zas!. um. Ľ. Vaj· 
dlčka, druhd premiéru sezóny 87/88 pri 
pravuje režisér P. J. Oravec z Novej scé. 
ny v Bratislave a ďalši. 

K6der s6llstov preu6dza, te YO Ylll!
llae prlpadoy lda o mladfch apedkoY. 
Je teda Komoro6 opera laocou pre ab. 
aolveotoy kouenat6rla a VSMU? 

·- O každého dobrého absolventa a o 
·každého kv.a lltného umelca má každé 
profesionálne teleso záujem. Takže sa 
nedá povedať, !e by mlad!, talentovant 
absolventi našich umeleckých škOl mail 
byt, a lebo budd angažovan! Iba v Ko· 
mornej opere. Samozrejme, us tanovenie 
súboru Komornej opery urýchlil a pod· 
mienil aj výnimočný prlllv mladých VO· 
kálnych umelcov v poslednom čase u 
nás. N6š sólistický káder má zatia l 10 
sólistov, ktor! boli angalovan! po mimo
riadne náročnom konkurznom pokračo. 
vani z počtu 54 uchádzačov. Na konkurz 
sa pocho:plte lne dostavlll aj sólisti ml· 
mobratlslavsk9ch divadiel, u! s lstow skQ. 
senostou a praxou, napriklad z opery 
v Banskej Bystrici a zo Státneho dltadla 
z Košic. Napriek tomu, l!e by sa nám 
slulby niektorých týchto skdsených umel. 
cov zišli, bolo našou povinnosťou nespO· 
soblt oslabenie na~lch zajazdových diva. 
diel. TaUe aj preto Ylčšle percento s6· 
listov angafovantch v nft!om sdbore sd 
mladi alebo čerstvl absolventi VSMU. -Ak6 te orpnlaal!a6 ltrukUlN Komor. 
aaj opery? Je peaaal!eo6 lpeclllckfaa sa. 
meraolm s4boru? 

- Tak ako ka!dý dlvadeln9 sO.bor, 
máme aj my technické slofky, prevádz· 
kové zlofky, k6der sólistov a pochopi
terne orchester. N6š sdbor nemá zbor 
a samostatné zborovt telese anl nebude 
budovať. v sdčasnoett Jl to okolo eo 
pracovnikov. K l . septemlM'I.l pripravuje
me prekatag.orlzáctu orchestra do pln9ch 
dvllzkov. Kádrové zabezpečenie takéhoto 
prerodu samooerejme nie Je jedno4uché. 

Vale oaJYII!IJe lelaole Da praba aonJ 
sezóny? 

- Velmi a·kdtne by sme potrebovali 
prepravné prostriedky, velmi akdtne by 
sme tle:! potrebovali aspoň jeden untver. 
zálny skladac! priestor na 1cénlcké vý. 
pravy. Samozrejme, je prlan!m nás všet. 
kých, aby nasledujtlce premiéry boli 
úspešné a priniesli prospech celej našej 
divadelnej kulttlre. 

Na z6ver ml teda DBIOII6Ya lo6, oef 
spolu a ostatofml prlazolYcaml o61ho o. 
peroého umeola ddfať Y rfchly a mier
ny priebeh podollofc'h .. •atlkfch chorltb" 
a zatelaf v6m aj v d'allej aes6oe ooyfi 
61pechy. Prlp.rnvll JURAJ DOSA 

kov balt prltomnt Wllfrled Staufenlliol, 
barytón, z Berllna (NDR), James Gray, 
tenor z Florencie a ~peclaltsta na vokdl
ny prednes historickeJ hudby, člen stí
boru Pro cantlone antiqua of London, 
tenorista a kontrabasista James Grlffet 
z Velkej Británie. Tiež jeho podanie vo
kdlnych skladieb za čembalov~ho sprie
vodu Rudolfa Zelenku, bolo vzorom In · 
terpretttcte historickej vokttlnej tvorby. 

Z domttclch lektorov viedol predntt~ky 
bassa contlnua a violy J'n Albrecht, vla
lonu a kontrabasu prof. František Pošta. 
Odborntt predntt~ka na t~mu Polyfónia 
v ~eských zemiach odznela v podanl dr. 
Cerného. O osobnostiach barokovej hudby 
hovoril dr. Volek. Historickým tancom 
sa teoreticky aj prakticky zaoberala dr. 
Eva KrOschlová. 

Na svoje sl prWI tlef výrobcovia kóplf 
historických hudobných nttstrojov. O stav. 
be a sp6sobe ladenia čembdl obozndmll 
tičastnlkov semtnttru Michael Sch!lr 
(NSR) . Do Krom~Ftža priviezol kópie 3 
historických čembal vlastnej vgroby, kto
r~ vzbudUt u odbornlkov mimoriadny zttu
j em. Dlelffu dychovgch drevených nd
strojov {cornamusa, cink, crumhorn} vie. 
dol Ing. Ka!lparfk z Brna. 

V Kromll'lžl sa tičastnlcl lnterpreta~
n~ho semlndra ztičastlfovalt nielen od
bomgch predntt~ok a semlnttrov, ale tie! 
mali mofnost muzlcli'Ovat pod vedenlm 
fedno~Uvých lektorov. Vznlknut~ stibory 
sa potom pre:r;entovalt na niektorých tn
lera9ch koncertoch. Z Franctizska sa 
predstavll sQbor renesan~net hudby In~tl

ttitu starej hudby z Lorraln s nttzvom La 
TradUora. Rovnaký aplauz patril l komor
n~mu stiboru stareJ hudby Musica antiqua 
z Prahy, pod umeleck9m vedenlm Pavla 
Klikara. 

PETER BENOVIC 



ZA NARODNÝM UMELCOM TIBOROM FRESOM 

Sn~mka: A. Sládek 

"REQUIEM AETERNAM DONA ElS DO
MINE . . . " alovi opradené nnei entm 
ameítkom a majeatitom smrti. Siahall po 
nich a zhudobňovall ich mnohl 1livni 
hudobnt skladatella Mozart, Verdi, Ovo
fik . . . Pred tromi mealacml zaujaU aj 
alovenského hudobného skladatera a di
rigenta nirodného umelca TIBORA FRE
SU. S profe1lonilnym zipalom rozprival 
o 1vojej koncepcii kompozlcle Requiem 
pre ! ivfch, ktori mala byť volanlm o &i
chre nu a udr!anie !ivota na Zemi. !iar, 
nicny zi mer zo1tal rozpracowant iba v 
predatave umelca. A nestihol zal!ať ani 
1voju zamfilan6 . tretiu operu s proti
vojnovou tematikou. Lysl1tra ta. Hudobné 
memento s myi lienkou bbne z ekologlc. 
kej kataatrofy úm vlak Frei o zanechal 
vo svojej poslednej kompozlcU na alod 
Vladlmlra Relsela Modri planfita. 

V mlado1tl aa Freiova talentom hnani 

SKAMENENÝ 
ÝBORNÚ 

Juraj Beneii: Skamenent . Komorni ope. 
ra v siedmich obrazoch. Balada na tuty 
Janka Krila. Dirigent: Richard Zimmer. 
Re!i~r: Merlin Chudonkf. Scéna a kos
tf my: Jaroslav Valek a . b. Pobybovi spo. 
luprica: Juraj Goga. Oi!lnkuj6 s6li1ti ope. 
ry SD a komornt 1úbor lnitrumentilnycb 
hril!ov. Premiéra 12. júna 1987 v SD 
v Koi lclach v Stúdiu Smer. 

Inscenáciu oper y Skamenený J. Bene
ša, ktorú prlprav1la opera SD v Koši
ciach na záver sezóny 1986/87, možno 
smelo nazvať sviatkom. Svojim estettcko
lnterpretačným tvarom prerástla daleko 
múry košického divadla. JeJ scénická po. 
doba, pripr avená v pr ost redi Sttldla Sme r , 
bola Javiskovo rýdzou, nefa lšovanou slG
venskou baladou. 

Zázemie BenešoveJ opery Skamenený 
a spOsob skladateloveJ práce so zvole
ným hudobným materiálom je ve lmi prl
buzný vo formovej a j obsahovej výstavbe 
s tými s lovenskými, a le aj neslovenský
ml ba ladami, v ktorých sa obsah tlmoči 
s odstupom, bez akéhokolvek citového 
zauJatia . Benešova hudba je totiž Indi
fe rentná vo vztahu k cltovýiiil stavom 
postáv na Javisku a obchádza l hudobný 
psychologl2'lmus. Na citový odstup diváka 
od tragického prlbehu spolupôsob[ da
leJ Chór (3 mužs ké a 3 ženské hlasy, ku 
ktorým pristupuje aJ postava Matky) -
obdoba rozprávača v niek torých ludo
vých ba ladách, ale aJ antllluzfvne prvky, 
vyakcentované hlavne hudbou J. Bene
ša pre sólový hlas - Zlomky z Janka 
Krá la, zhrávanou z MG-pásu, v Interpre
tácii zasltlž1lého ume lca Ser geja Kopčá
ka. Režisér MariAn Chudovskt touto hud. 
bou llikoby "refrénom" Jednoznačne a 
velmi citlivo predelll jedno.tllvé obr azy 
čl výstupy. 

Javiskový tvar diela nielenže zodpove. 
dal zaujlmavému a v slovenskeJ hudobnG
dramatlckej tvor be originálnemu formo
tvornému skladate lskému prlnclpu, a le 
režisér v spolupráci s tvorivým umelec
kým kolektfvom dokázal oživi( v štyllzo. 
vanej podobe prapodsta tu balad lzmu. 
Tým , že dirigentovi prlsťí,d ll aj zástoj 
básnika, povýšil hudobno-poetickú polo
hu na významný Dbsah ový a s iiDelujOcl 
článok Inscenácie. Publikum vnlcalo di
rigenta v tiet\ll'f.OID' nasvtetenl na panely, 
kým hrličl a ~Ollstl ho vnlmaU bezpro
stredne n a javisku. Jeho zástoj 11a počas 

. ,.refrénu" Bene§oveJ hudby pre 16tovf 
hlas v pod ivuhodnej hre tieňov cnenU na 
postavu básnika. Toto " prellnaGte aa" 
dvoJjedinej postavy bolo obtla!nt z hla
diska priamej vllzby n a záhadntl po6tll·VU 
básnika J. Kr6la a !ullkčné z hradiska 
nerušenéha h~dob~odramaHckébo prie
behu lnscenécte. Aj nallčený s tlbor ln
~trumentálnych 1u"áčov, vysunutý na Ja-. 

(20. ll. 1918 Spiiský Stiavnik - 7. 7. 1987• Pieiťany) 

túf ba sa Yiblv:fm slnkom umenia kryiita
lisovala na bratislavskej Hudobnej a dra. 
matlckej akadémii (1934- 40), kde vy
rbtol na znamenitého klavirl1tu v trie
de A. Kafendovej. Profesor Moyzes po
mihal zasa na svet Frei ov:fm v:fborntm 
skladatelsk:fm prvotlnim, napr. absol
ventakej prAc! MalA rozhlasové s uita, 
kvartetu Na dedine, Koncertnej predo
hre a ln:fm. Frelov profesor dirigovania, 
Josef Vlncourek, al svojho dubného ni
stupcu vychovbal aj priamo v divadle. 
Oali lm zd roJom Frei ovho umelecké ho 
r astu bola Regia Accademia dl Santa Ce. 
cllla v Rlme (1940-43) . V tom obdobi 
mladt umelec hradel na prAcu skladate
ra a dirigenta cez prizmu svojich vyni
kajúcich uč !tel ov ( lldebr ando PinetU, 
Bernardino Molina rl) , sugestlvneho pro
st redia a vlastnej u ejúceJ osobnosti, o 
l!om svedčia Jeho vtedaj!lle skladby Sta
bat Mater, Prológ a Meditácia . 

Scénickú dirigentskú prax Frel o n-;do. 
búdal v SND, najskôr na operetnom a 
baletnom repreto6ri, ktort po o1lobodenl 
rolilrll o dirigovanie opernfcb predala
vani. V jeho znaleckej dramaturgii a 
nai tudovan( odzneli mnohé skvosty 1ve. 
tovej baletnej a najmä opernej Utera t6-
ry, ako aj koncertnej tvorby. Z baletov 
predovietkfm Korsakovova Seheredda 
(1947) , Stravlnakébo Petrui ko (1948 ), 
eur6p1ke uvedenie Chačaturjanovho ba
latu Gajané (1951, vo Frei oveJ v:fbornej 
lnl trumentácil) , so sovietakyaa choreo
grafom A. R. Tomskfm uviedol Prokofle
vov balet Kamennt kvietok (19!18) , na
i tudoval Bart6kovbo Zizral!nébo Manda
rlna (1961) a l. Okrem vlacertch klaslc
kfcb l!elkfch opier (lnkilnoval najmä k 
Dvoi'Akovaj Rusalke) bolo vyda ran fm Fra
i ovtm pol!inom uvedenie súl!asnej Paue
rovej opery Zuzana Vojli'ovi (1959) . V 
pamäti zostanú jeho nai tudovanla kla
alckfch ruských opier, najmä jeho hu-
dobné poňatie Borisa Godunova, 1!1 vyni
kajúca interpreticia So1takovll!ovej Ka
tarlny l:rmajlovovej. Z d'a ll lebo IV8tOY4!
ho repertoáru treba spomenúť opery Pel-

Ziber z inscenácie 

vlsko, zastáva l dvojjedlnt1 tllohu: Inter
pretov, ale v rovine Inštrumen tálne j hud
by aj úlohu komentátor a tragického pr l
behu. 

V Chudovského réžll niek toré sym boly 
o a tribúty ludového pôvodu fungu jO v 
estetickom prehoonotenl svojho významu. 
SO to napr . čierno-biele kr oje, dreven~ 
pa nák - vdovec, <plooy tekvfc, zvn1itra 
ožiarené, "futrál" kontr abasu - sym bol 
fudového zvyku pochovávania basy je 
na javisku r akvou Janka - Skamenené
ho a dalš ie. 

Vyrovnaným a rovnocenným partne rom 
r éžie, k tor á by sl v klasloke j klas!tlkácll 
vyslúžila jedničku, boU scéna a kos tý
my - nositelia významovostl, ktor é na
vrhol hos(u j1icl Jaroslav Valek. Výtvar
n[k mallčké javisko Sttldla Smer pre
mo.stll , člm zlskal priestor pre akcie só
Ustov l pre umiestnenie Inštrumentál
nych hráčov n a javisku a zároveň tým 
asocio.va l aj lavičku prelooenO cez vodu. 
V čierno-bielom• kr ojovanf vystačil ve lmi 

leb a Mt'illaanda (1958 ) , Gavalier s ru
l ou, Ariadna na Naxe a svlállť nirol!nCi 
Elektru (1980) od R. Strau1sa. Objavne 
vyxnell operné lnscen6cie ako Brlttenov 
Sen noci svätojinskej (1962) , Hlnde
mltbov Cardillac (1964) a u vynlkajdce 
interpretal!né podanie Stravinského Ol u
du xhtralca (1982) bol Frei o odmenený 
Cenou Zväzu slovensk:fch drllllllatickfch 
umelcov. Z Frel ovej dirigentskej dom4!
ny - talianskej opery odzneli v jeho 
umeleckej koncepcii najzn6mejlle diela, 
zvHčila Verdiho a Pucciniho, 1 ktortch 
od r . 1948 noJI!astejiile a vldv 1 doja
Um dirigoval Bohému - s krati lml pre
stávkami al do poslednt'iho zdvihnutia 
dirigentskej paličky dňa 5. 6. 1987. 

Frei o ako koncertnt a sc4!nlck:f diri
gent aj ako skladateJ mal vllcnu mo! 
nosť raziť cestu v duchovnom ! lvote ni
rodo, podielať sa na zulilachťovanl a ci
tovom vyapievanl l!ioveka, jeho mor61-
nom zdokonalovanl sa. Viackrit v blzt6-
ril 1lovenskej hudby aa od svojho ve
rejného koncertn4!ho debutu r. 1943 stal 
•polutvorcom nirodnej kultúry p6vodnt
ml hudobnf mi naiitudovanlaml lymfonlc
kfcb skladieb D. Kardoi a, O. Ferenczy
ho, A. Ol!eni!la, J. Zlm.mera . . . Trvalou 
sdl!asťou Frei ovho dirigentského reper
toiru sa stala od roku 1953 Suchoňova 
opera Krútňava. Najvfznamneji ie sei vlak 
jeho pôvodné nai tudovania nirodnfch 
opier Juro J6noilk (19!14) a Beg Baja
zid (1957) J. Cikkera, Svätopluk (1!tl0) 
E. Suchoňa, Udatnt kril (1967) A. Moy
zesa, Jurovského balet Rytierska balada 
(1960) a autorské podanie vo Frei ovej 
hudobnej tvorbe ťa!iskovfch ldaickfcb 
opu1ov - opier Martin a 11nko (1975), 
Francol1 Vlllon (198&) a baletu Narodil 
s~chrobil!lk (1985) . 

Tibor Frei o celkOIIl nai tudoval lto
dvadsať divadelných premiér a dirigo
val okolo i tyrltlslc reprlzov:fcb predltB
venl, k tomu velkf pol!et aymfonlckfch 
koncertov. Hosťoval na zabranll!nfch lcfi
nach, vlackrit v ZSSR, v NDR, Mad'ar1ku, 
Bulharsku, PoJsku, v Juhoal6vll, Belgie-

Snfmka: O. Bereš 

často len so znakmi a lebo krajovým i s1i
častaml, napr. svadobnou partou, plac·h
tou a pod. 
Hosťujt1cl dirigent Richard Zimmer na

š tudova l operu velm i seriózne . Vo vý
konoch sólistickej zložky dominova la 
koncentr ovaná Inter pretácia Al!bety Mr6-
zovej (Hanka) a Frantilka Malatinca 
(Janko.). I ostatnr sólisti - Miria Har
nádkov6 (Matka), Eva Malatincov6, Emi. 
lia Clémyovi, Viera Hronski, Gabriel 
Szak.61, Dr. Peter Bárd, Ľudovlt Kov6c1 
podali presvedčivé výkon y v zástoji Chó
r u, ale a J v Individuálnych vstupoch. so. 
bor lnštrumenta11stov tvor il koncertn~ 
m ajster K. GAbor, D. Mertlnkovi (tlauta), 
V. LoWk (kla rlne.t) , F. Cervent (trtlb
ka) , Ľ. Krupa (biele) , J, Helcmanovskf 
a . b. (cimbal) , F. Jenl!lk (kontra bas ). 

Skoda, že táto vzácna Inscenácia ne
má a lternáciu ani v jednej zo zložiek, 
čo môže negatlvne ovplyvniť r enr fzovosf 
oper y. 

DITA MARENCINOVA 

V dtloch 6. -8. aprlla t. r. uspor iadala Hlavn/l redakcia hudobných programov Ces
koslovens-kej televlz.le v Brat islave semindr HUDBA A DRAMA, ktor~ho stll!asf ou 
bola videoprojekcia kompletn~ho hudobnodramatick~ho diela R. Wagnera Prsteif. 
Nlbelungou. Semindr viedol •Franz Eugen Dostal, predseda Spolol!nostl pre hudobn~ 
divadlo uo VIedn i, ktorO sa uo SIJOjom vOklade zameral predou~etkOm na objasnenie 
r;dkladnOch lnscenatnOch uOchodtsk real lzdtorov tohto cyklu. H lo o zd..znam zdpado
nemeckej Lelevtzle W DR z Bayreutsk~ho festivalu v r<>ku 1980. Preml~ra tejto l nsce
ndcle sa konala r oku 1976 prl prlležltostl st~ho vOr~la premMry kompletn~ho 
l'rstetla Nlbelungov. Vedenie Bayreutsk~ho festivalu k na~tudovaniu diela prizvalo 
f ranctlzsky lnscenal!nO tlm, k torO na toto Wagnerouo dielo priniesol noug a ne
trad.il!ng pohlad tak v oblasti hudobnej {dirigent Pierre Boulez ] , ako at u oblasti 
,-ežtjnet {Pat rl ce Chereau] , sc~nickef { Richard Paduzzl] a kostgmovef fTacques 
Schmidt ], prll!om vOklad franctlzskych umel cov akcentoval nafmä nadtasov~ a vše
luct9ky platn~ lfOSolstvo diela. . 

Spoluprdca HRHP so Spolol!nosfou pre hudobn~ divadlo vo VIedn i uytudra v~etky 
predpoklady na to, aby sa podobn~ protekcie opakovali ka'útorol!ne. -mb-

ku, Taliansku, .Grécku, v Egypte, Irine, 
v NSR ... 

Počaa prvého anga!min v bratlllav
skom divadle, léfovania v rodiacej sa 
koi ickej opere (1949-53) , kde zalolll a[ 
tradlclu lyatfonick:fcb koncertov, za pol
druhej koncertnej Mz6ny dirigovania v 
Slovenakej fllharm6nU (19!13 - dac. !14) , 
aj v rokoch, ked' ako prv:f slovensk:f 
opernt dirigent a iéf 1til na l!ele opery 
SND, Frei o vidy dokbat vla1tné umelec. 
ké amblcia dať do s6Iadu s potrebami 
spolol!nostl. Aj ked' jeho skladatelsltd 
mdzu niekedy zatisli do 6zadla povln· 
nosti dirigenta a koordlnitora hudobné
bo !ivota, bUanclou Frei ovej llkladatel
skej l!lnnostl je okolo stopltde1lat akla
dleb, z toho tridaaťoaem opusov llva!
nébo umeleckého charakteru. Okrem at 
lpomenutfch najdiUe! lteji lcb prAc 16 to 
Hymnu1 o vla1tl, Nové r6no 1 kryptogra
mom G-E-A, Vi etkfm, l!o vojnu cbc6, 
Spev o !ena, sa ktort r. 1971 zlskal dru
hd cenu v a6ta!l k Medzln6rodnéaa roku 
Ieny, Suita pre slil!lkovt orcbeater a 
čembalo 1 dedlk6clou "WarcbalovcoY", 
Fastlnlov6 predohra 1 kryptograaom: 
B.H-S, Skica pre sopr6a, husle a6lo a or. 
chester, pit pl .. l pre atredat blu Alfa 
a Omesa, Pit plesal aa b61ne J. W. 
Goetheho . . . ZYUitna kapitolu v jeho 
tvorbe tvori mao!stvo skladieb vanova
nfch deťom • ml6dell. U mallllkfch at 
obJ6beaé jeho melodické lktadbU!ky a 
1vojou acénlckou tvor.,oa dok6sal deti 
zaujať v telavlzll l v bf .. llku SND. 

NU budobnt akladater a n11tor alo
vahkfcb acénlt:kfch dirlseatov, n6ro4n:f 
umelec Tibor Freio, nosltar vyznamena
nia Za vynikaj6ca pr6cu (1910) a Ceny 
muta Bratislavy (198!1) úble zavflllavo. 
jo lnterpretal!nCi a tvoriv6 alu!bu slovaa. 
sltej badobaej mtbe. Pri rezl61!ke 1 alm 
sa vd'al!ne 1ki.Aňame pred jeho umelec
kou· pr6coa ako dedll!l bobatatn, ktor6 
po Nba zanechal v pokladnici n6roda. 
Jeho meno nav!dy zo1tane ,,miJDikom" 
vo vfvlne sloveoakej n6rodneJ kaltdry. 
Cat jeho pamiatke! 

ALlA KRISTA VARKONDOV.l 

Málo známy 
Millňcker 
na VŠMU 
Dlvadeln~ ~ttidlum VSMU v Redute 

uviedlo na zduer sezóny 1986/87 ko
mlcktl operu Carla MllUJckera Diana. 
Ide u skutol!nostl o operetu s fedlnou 
velkou opernou - znal!ne patetickou 
- sc~nou. Hudobnd fakt tlra diela md 
rozmantttl hodnotu - zväl!~a Ide o 
eklektlcktl zmes. Partlttlra md v~ak 
feden nespornO klad: obsahuje vďal!
ne naptsan~ vokdlne party, ktor~ dd
vata spevdkom nemalO priestor na 
r eallzdclu. To bol pravdepodobne hlav
ng dôvod, prel!o sl tento titul vybrala 
za svofu dtplomovtl prdcu Bla!ena 
Hončarivová, hudobnet verefnostl už 
zndma ako re!lls~rka a libreti stka -
r esp. spolultbret lstka - dvoch vyda
rengch slovenskgch mlnlopter {Ger
hard Auer: Spoveď Dona fuana, Ru· 
dolf G~rl: Skrltla ]. V r~žll Diany opäf 
potvrdila svoj vgrazng talent - naJ
viac v prdci s hercami. Vol i la tlsmeu
ng, zväl!~a l ronickg nadhlad nad pred
lohou - to te napokon uarl fedlnd 
možnost tet traktovania. { Nevelmt pô
vodn~ libreto vzdialene prlpomtna mo
tiVý-Pazti-r tJc;"vh;-Dobrodruišt~ 
obžtnkoch s teho franctlzsky m pred
obrazom - nokturnoud sc~na je sla
bOm odvarom Beaumarchalsovef l!l 
Mozartovej Figarovef svadby.] Pohy
bovou spolupracovntl!kou re!lis~rky bo
la sk tlsend Helena Jurasovová . 

Kladom predstavenia te farblstd ted
noduchd sc~na s možnosf ou rgchlych 
premien { a s obl!asngm vy u!/ t lm neó
novgch f iarlvlek, zdôrazt!uftlciml spo
mfnan~ lronick~ traktovanle velkoope
retn~ho lesku), ako at pekn~ kostO
my - podla ndvrhov Jána Hončarlva 
a. h. Pro,feslondlnu tlrovetf preukdzala 
choreografia Eleny Záhorákovej a. h. 
t hra orchestra pod tak tovkou diri 
genta Gerharda Auera. 

NaJvďBtml prfslubml prvef preml~

ry bolt ugkony ~tyroch mlad.O.Ch spe
vdkou - Miroslava Dvorského { gróf 
Leonard], Dagmar Llvorovej {grófka 
Diana}, Zuzany Vasekovej-Kasanlckej 
{ komornd Flóra) a Juraja Petra {tatnO 
radca Leder] . Zrel~ umeleck~ kredcle 
vytvorili skor~f absolventi VSMU a. h. 
- Jitka Saparová {teta Ottlla], La
dislav Neshyba { Drdl!lk } a Augustln 
Gráf) { Sldl!lk]. -IV-



NASl ZAHRANICNI HOSTIA 
Barytonista 

THOMAS 
ALLEN 

Najvýmamnejl l aagUckf ba· 
rytonista posledného deaaťro
i!la, Thomas Allen, po vyst6pe· 
niach Yo VIedol v Travht1e a 
Barbierovi zo Sevilly, Y JDDI· 
chonkom Donovi GioY8JUlim a 
bamburakel zaat!vke YO Figa· 
rovej svadbe, Y m6ji po prvý 
ras zavltal do Ceakoalovenaka, 
kde poi!aa PralskeJ jari vystt· 
pil v samos tatnom piesňovom 
recit6li a apoluUinkoval v 
Brahmaovom Nemeckom Rak· 
viem. Pri te jto prilelltosti sme 
tohto aympaUckého, ambicióz
neho apev6ka polladali o krit· 
ky rollhovor. 

Ste dnes prvým barytonlatom 
londýnskej Covent Garden opa· 
ry ... ; .. 

- Bol som, a le od minule j 
sezóny som voin9. s looodn9 
umelec, povedal by som, a ko 
Cigán. 

Na svojom konte m6te obeli· 
Yu.bodn6 diakograflu, ku kto· 
rej nedbno pribudol CaJkoy
ského Eugen Onegln pre Dent· 
sebe Grammophon pod taktov· 
kou Jamesa Levlna. Môlete n6m 
presradiť obsadenie? 

- Tatianou je Mlrella Fre
niová. Lens k9m Gulyás Denés 
a Gremlno)ll NikolaJ Gjaurov. 
Spieval som s nimi a j na je
seň v produkcii sanfranciskej 
opery. 

V poslednom i!aae i!oras viac 
prenikaj4 i do oper ného sveta 
video nahrbky. Na ktorfch aa 
apolupodielate vy? 

- Na Puccl.nlho Manon Les· 
caut s te Kana.wou. Domingom 
a SLnopollm, Bohéme roho Isté· 
ho au~ora s Cotrubasovou a 
Schlcoffom a Mozartovej Figa· 
TOV·ej svadbe s dirigentom Levi· 
n om a sólistami RaJmondlm. 
B<l ttleovou, Vanessovou a von 
Stade. v pláne ~ video a audio 
nahrávka BrltttmOvho Blllyho 
Budda so sOborom MET. Je to 
krásna opera a moja oblllbená 
6loha. 

Preto ste ju nepl6novane pri
dali do dlho oflciAineho pro· 
gramu? 

-Ano. 
Zautlmalo by ma, prel!o ate 

dodnes eite napriklad nespie· 
vall Verdiho Lunu, keď z toh
to reperto6ru spievate Posu, 
Germonta a Forda. 

- Mofno ~ neskOr. Tera11: 

chcem spleva f Renata v Maš· 
ka rnom bále. No snažlm sa vy· 
tvorlf si čo najšlrš l repertoár 
bez špec1alizácle. Od Montever· 
dlho a ran e j anglicke j hudby 
po f.ra ncQzsky a ta liansky re
pertoár. Som rád , ak spievam 
rozdielne O'iohy. 

Nedbno Yylla vala prv' 
profilod platňa a Mozartovf· 
mt 6riami a neapcM!etnf rad 
Yalej diskografie opemfcb 
kompletov aoplaila nod Figa· 
rova svadba. Pred nlekolkýml 
roiual ste boli v produkcii fir· 
my Decca Soltiho grófom Alma· 
vivoa. Ak6 soataya umelcov Je 
Y tej aajnovlel? 

- Vyjde počas tohtoročné
ho salzburského letného festi
va lu. Dirigento m je Muti, ja 
som, žlai , tentokrát Flgaro, 
grO! je Svéd Jorma Hynninen.
Zuzankou Ka thleen B&ttle, 
grófkou Margaret Prlce a Che
rubinom Ann Murrayová. Tak· 
že vyn lka jllce obsademe, 

Aké a6 najbUHie pl!ny YO 
v·alej bohatej umeleckej kari6· 
re? 

- Z Prahy Idem do Lond9-
na, kde s pieva m Marcela v ga
la premiére Puccini ho Bohémy s 
Ilonou Tok·odyovou , Barbarou 
Danlelsovou a Placidom Domln· 
gom, v novej Tata galérii me
dzi nádhem9ml obrazmi Willla· 
ma Turnera ma čaká plesňov~ 
r ecitá l , na drážďanskom fes. 
tlva le Onegln, potom znova 
lon d9nsk.a Bohéme, v lete mnl
chovská Figarova svadba a rep
r izy velmi Qspešne j salzburske j 
produkcie Monteverdiho Návra· 
tu Odyssea , znova Mozartova 
,.Figal'ka" v Lond9ne a lliOYá 
produkcia Donna Giovanniho 
na scéne milál'liSkej La Scaly. 
A to je do konca tohto k.alen · 
dá rneho roku asi všetko. 

Zhováral sa: 
ALEXANDER RANUSKA 

A US 
ART ET 

Oniracl koncert cyklu ko· 
morných koncertoy Y Klaris· 
Uch (29. 1. ) , usporiadaných 
SHF a MDKO, pa tril yyatdpeDia 
hédskeho dieyi!enakého sUi!l· 
.kového kvarteta AMUS QUAil· 
TET. Nhl ten kYarteta ., c • . 
koslovensku sa Wlkutoi!nila na 
úklade YýmeJUlých l ttpendlf
ných pobytu• zabezpečovaných 
Slovenským hlldobným fondom 
., CSSR a Rikskonserterom YO 
SYédaku. Cielom tejto spolu· 
price je poskyta6ť mladým 
umelcom molnosť poi!aa nie· 
kolkých dol ., hosdtel ske jknl· 
jine naltudovať diela a6i!as· 
ného dom6ceho autora , zom!· 
mit sa l hudobným livotom a 
l ruďmi l podobnými &!ujma
mi. 

Na koncert aa lnterpl'etky 
pripravovali ., Domove sloven
ských akladaterov ., Dolne j 
Krupej, kde sa stretli 10 alo
yenakým akladatelom Ivanom 
Hrulovakým. Okrem jeho Sl6· 
i!lkiarého knrteta Ich prograiD 
poaosttul z diel lvédskeho an· 
tora Tore Rangatr6ma, GJacoma 
Pucciniho a FeUza Mendels.)h· 
na-Bartholdyho. Pobyt Y CSSR 
bol pre mladé kYarteto (nko· 
vf priemer jeho i!leniek je 22 
rokov) ich pnfna apoloi!af• 
pOsobenJ• ., zabnaii!l. 

Mladi fudla sa i!aato rosho
duj6 pra umeleck6 dr6bu z tU. 
by Yynlkn6ť, najl!aatejl le chc6 
byt s611sta ml orchestroY. Sl61!l. 
ko't'é kvart, to oproU tomu •Y· 
laduje od hr6i!oy maslm61nu 
roYnoprhnoať, a6hru a podria
denie aa kaldého i!lena apoloi!. 
nému úmeru. Co Yés lnl plro
Yalo k tomu, l e ate zai!ali hrať 
apoloone komorn6 hudbu? 

- Prv9m podnetom k zalo
ženiu kvarte ta bola povinnost 
Na konzervatór iu, kde sme štu. 
dovall, je hra v komorn9ch sil
bor och obligátnym predmetom. 
Pod vedenim profesora Ger ta 
Cr afoorda, koncertného majstr a 
Stokholmského tliharmonlckého 
orchestra a pr vého huslistu v 
Grafoordov001 kvarte te, sme za. 
!ožil i pred štyrmi rokmi sláči

kové kvarteto. Kedže sa nám 
da~ilo, ostali sme spolu aj po 
skončeni školy. Nie je to však 
jediné miesto nášho pôsobenia. 
Každá z nás má svoje angaž. 
mán v nejakom orchestri. Prvá 
huslis tka kvarteta Amus Ker
stin Anderssonová, po ktorej je 
kvarteto pomenované, hrala ne. 

dávno sólov9 par t v Mozarto. 
vom 5. hus!ovom koncerte A 
dur so Stokholmsk9m fllharmo
nlck9m orchestrom. Je to pre 
nás vzácna možnosť učiť sa na 
konfrontácii sólovej, komorne j 
a orchestrálnej hr y, preto·že 
každá m á svoje špecifiká a zá· 
kon1tostl. 

Pri vfbere reperto6ru pre· 
ferujete skladby 19. a zai!latku 
20. atoroi!la pred kvartetami a6. 
l!aaných autorov? 

- Zálež! predovšetk9m na 
skladbe samotnej. Ťažiskom 
nášho repertoáru sil diela ro
mantizmu Mendelssohna, 
Schuber ta, a le 1 Mozarta, Beet. 
hovena. Ked však na nás za. 
pôsobi kvarteto súčasného au. 
tora, ak je to dobrá hudba, ver. 
m l r ady sl ju zahráme. Hr u
šovského Sláčikové kvarteto 
nás zaujalo striedanfm rôznych 
kontrastn9ch cltov9ch polOh a 
duševn9ch zážitkov. MedltaUv
ne a lyrické plochy vedia vzru. 
šen9ch , v9bušn9ch , extatlck9ch 
nálad. Ve lmi na nás zapôsobilo 
s tre tnutie s autorom, svojimi 
radami nám dosť pomohol. Azda 
mohol povedať viac o svoj ich 
zámeroch, o tom, čo sa nachá· 
dza hlbšie pod povrchom. Ne. 
cha\ na nás, ako s l jeho fimy. 
sei vysvetlime a Interpretuje
me. 

Ako vy na s6klade vlastnf ch 
ú l ltkov hodnotlte vzťah mla. 
dýcb ludl vo Svédaku k vU nel 
hudbe? 

- MysUme sl, že tento prob. 
lém je rovnak9 na celom sve. 
te. Vážna hudba je stá le akosi 
mimo životného obzoru bežn9ch 
Iudl. Forman o.v fllm Amadeus 
má re lkú zásluhu no tom, že 
mnoho m{#d9ch objavilo krásu 

Mozarto.vej - ale azda nielen 
jeh~ - hudby. V našej kraji
ne je však velmi silná tradicla 
zborového s pevu. V podstate 
každá škola, každ9 kos tol má 
svoj vlastn9 zbor. Tak9mto spO. 
sobom sa hudba stá va sllčasfou 
každodenného flvota. vera Iu· 
di sa venuje folklóru. V lete 
b9vaj0 folklórne festivaly, kto. 
r9ch sa zt1čast ftuj\1' obyvatelia 
celej krajiny. Vzťah k tomuto 
dedičstvu je vo Svédsku velmi 
pevn9. Aj na konzer vatóriu, kde 
sme študovali, ex!st1.1je Judová 
hudba, ako špeciálny odbor 
štlldia. 

AJ keď kai df i!len kvarteta m' ansalmin v inom profeslo. 
a61nom súbore, uri!ita chystAla 
aj aiei!o apokM!ae ... 

- Zatia l nemáme plánovaný 
žiaden spoločn9 zahraničný za. 
jazd, ale vo Svédsku budeme 
Jnaf v bllzke j budúcnosti dost 
práce. Chystáme kcmcerty vo 
viacef9ch mestách, v roku 19118 
budeme robiť nahr6vky 14. sla. 
člkového kva rteta Hildlnga Ro
senberga, švédskeho sklada.-. 
Ia, ktor9 minult rok zomrel. 
Stt1dlum novej kompozlcle sa 
sna~lma vyu~lf pre zdokonale
n ie svojej techniky, rozvo j mu
zlkallty, každá nova skladba je 
v tomto zmysle prinosom pre 
náš \Nileleckt v9vo j. Naša spo
ločná budt1cnosf je, !lai, v 
mnohom závislá od Iudi okolo 
nás, od organizátorov, kontak· 
tov s osobami, ktoré mOžu 
ovplyvnlf dramaturglckll s tav. 
bu kon cer tn9ch podujaU. Chce. 
me hrot s polu, pokia ! to len 
bude možné. 

Pripravila : 
JCA.TARlNA LAKOTOVA 

G·ja Kančeli-popredný reprezentant gruZínskej hudby 
Glja Kančeli (1935) je jedn9m 

z najv9znamnejš ich predstavi
taJov sllčasnej sovietskej hud
by. Zastáva funkciu prvého ta
jomnlka Zvl!zu s kladatefov Gru. 
zinskej SSR a je laureátOOl 
Státnej ceny ZSSR (1976 ). 
Skladby s l uňho objednávajll 
na.jvl!čšie symfonické orchestre 
a vydav.ate lstvá USA, NSR, NDR. 
Diváci štyroch svetadielov ap
laudova li preds taven iam gru. 
zlnskeho divadla Sotu Rus tave
llho, s ktorým skladater spolu. 
pracuje už vyše 20 rokov. Našl 
poslucháči ho mOžu aspoň čias. 
točne poznať z pražskej premlé. 
ry Jeho 7. s ymfónie Epiló_g, na· 
plsanej na objednávku Ceskej 
ftlharmónie (december 1986). 

V9znamnl hudobni skladate
lia st1časnostl naz9vajl1 Kanče
llho ,.hudobn9m ta lentom, kto
r 9 má na medzinárodnej scéne 
nezas tupltelné miesto" (Luigl 
Nono), čl ,.velk9m hudobni
kom, obdaren9m vlastn9m chá. 
panim hudobného času a prles. 
toru" (Rodlon Si!edrin). 

Dnes je Kančeu ' známy ako 
autor siedmich aymf6nll, ope
ry Hudba pre l lvfch, (prem1é· 
ra y r. 1984) v Tbiliskom di
vadle oper y a baletu Z. Pa
llašvdllho), Yok6lno-aymfonic
kel frnky lyeUý am4tok pre 
s6llatoY, t;hlapi!eo.tf zbor a 
•elkt a,.afoalckt orchester 
(na pamiatku detf, ktoré sa .sta
li obeťami vojny), objednanej 
Gewandhausorchestrom á vy. 
davate lstvom' Peter (1985 ), . Je 
autorom ac6Aiok•l hudby k viac 
ael 20 dlyadelaf'a br6m a ako
ro 40 n .. om, autorom plan( • 

Yiacerfch klavlrnych a orchea. 
tr6lnych skladieb. 

Tvorivá cesta tohto sklada
tela Je prikladom nepretržité
ho vzostupu bez jediného ne
llspechu. Ulsluhu má na tom 
n ielen jeho ve lké nadanie a v9-
nlmočná praco.vltost, aJe aJ hl· 
bok9 pocit zodpovednosti a ná . 
ročnostl voči sebe. Osobité hu 
dobné chápanie sveta sa pre
javilo už v Kančellho š tudent
sk9ch prácach, naprsan9ch po
čas šttídla na t biliskom konzer . 
vatórlu (1959- 1963 l , kde za· 
čall študova ť po skončeni geo
logickej fakulty tbiliske j unl
verzLty. Jeho Koncert pre or
cheate~ ( 1961 l a Larso a Al
les ro pre al6i!ikovt orchester, 
klavlr a tympany (1963), kto· 
rým! sa s tal la ureá tom repub
likovej a všezväzovej sOfaže, 
vyvolali v tlači búrlivé disku
s ie. Problém spočlval v tom, že 
mlad9 autor od samého začiat
ku odmietol stereotypné pred. 
stavy o symfonickom cykle a 
sonátovom allegre, zriekol sa 
klasickej motivlcko-tematickej 
práce, použijllc namies to toho 
montáž obrazov a stavov: dlhé, 
tajomné pozor o.van le krásy, 
hned nato vulkanické v9buchy 
temperamentu, ka tastrofické 
s triedanie svetla a tieňa, zvu. 
kové lavlny v tuttl fortlsslmo 
- a znova započOvanle sa do 
ticha ... 

Z gruzinskeJ plesňovej tra
dl.cle zdedil zasa Kančell vlast· 
nost tak zriedka vO pre sllčas
ná hudbu - nevyčerpatelnll 
pa letu koloritu, c ltenle v9razu 

každého osobitého zvuku 
tlmbru. 

V tvorbe toh to hudobného 
skladatela sa prellna nlekofko 
,.lnšpiračn9ch" rovin: predovšet
k9m je to tradicla tvorby Sos
takovlča a Prokofieva, dalej 
dôverná zna losť diel majs trov 
druhej Viedenskej školy, Stra
vinského a Bar tóka a napokon 
l vplyv novej polskej hudby. To 
všetko sa m ieša s hudobnými 
spomienkami z dets tva a rane j 
m ladosti - s gruzlnskym fO!· 
klórom, organovou hudbou Ba
cha a H!lndla a napokon l dže
zom ( ktor9 ho zauja.! už v 10 
rokoch ) ... 

Glja Kančell sa od svojich pr. 
v9ch samostatn9ch krokov stre. 
tol s rovnako zm9šlajQclml u. 
melcami a zaradil sa tak me
dzi predstavltelov tej generá
cie, ktorá vytvorila nové kri. 
térlá pre spojenie národného 
so s"časn9m. generácie, ktorá 
zoznám ila svet s gruzinskym 
umenfm. Nečudo, že lch spo
ločný debut na opernej scéne 
v predstavenl Hudba pre 11. 
vtch, ktorého spoluautorom bol 
dirigent Kachldze, režisérom 
Robert Sturu, v9tvarnlkom 
Georgie Aleksi-Meschlšvlll a 
baletn9m majstrom Jurij Zarec. 
k9 - sa stal nov9m prejavom 
v sovietskom h udobnom di
vadle. 

V tejto legende o neporazl
tel.nej sile hudby, sa rodia no
vé prlncipy práce so zvukoon. 
dejom a plasticko·v9tvarn9m 
poriadkom, nová operná dru. 
ma turgla. Hlavn9mi hrdinami 

sQ deti, ktoré vyras tali vo sve
te spustošenom vojnou, ktoré 
sa nanovo učia milovať život a 
vnlmaf jeho krásu. 

Vo svojich partitllrach doká· 
za l gruzinsky hudobn9 sklada. 
tel s pojlt Sostakovlčovu širku 
myslenia webernovskou ft. 
llgránskosfou a aforickosťou. 
Obdaren9 nezvyčajnou citllvos· 
fou k sllčasn9m prúdom v u. 
meni, sa nikdy nesnažil zbaviť 
svoju tvorbu váhy ,.paml!tl" a 
navrs tvovanla asoclácU, nepo
kllšal sa stavať ani na absolát. 
ne prázdnom m ieste, ani na 
zrllcanlnách nemilosrdne zni
čenej minulej skQsenos tl. Jed. 
noduchý.m a jasným jazykom sa 
autor prihovára poslucháčom a 
pritom hovori o nimi dllleli
tfch veciach: o odvekom boji 
l lvota a Dlrtl, dobra a zla, 
o kr6ae sveta - krehkej, bes
b.ranneJ a podmaniveJ.' SvoJou 
hudbou autor naatoluJe prho 
a nlk6 povinnosť i!loveka zo
ata( Clovekom at tv6rou v tdr 
tvrdfch skáiok a bezhranil!né· 
ho z6falatva. 

Alfred Snltke, jedna z vedll· 
cich osobnosti moskovskej skla. 
datelskej školy, povedal, že pri 
počllvanl symfónU Kančellho, 
prežlvame ce19 život so všet-

k9mi jeho bolesťami a rados· 
fam!. In9 velk9 s0časn9 autor 
- Ukrajinec Valentln Sllves. 
trov, ako keby v tejto myš· 
lienke pokračoval : Kančeliho 
hudba takmer vždy berte ohlad 
na poslucháča, podáva mu po. 
mocnll r uku, dáva mu možnost 
vojs ( do svojho. neopakovatei
ného sveta. Práve preto už dáv
no presta la byf vlastnlctvom 
len úzkeho kruhu odbornikov a 
znalcov a každý ju vnlma ako 
priame pokračovanie vlastného 
života , ako čosi, čo sa s ta lo 
osobne jemu, čo nim ot-riaslo a 
prinlltllo ho zamyslieť sa. 

Poslednou skladbou sruzin· 
skeho. skladatela je Siedme 
symfónia ,.Epll6s". Samotný ná
zov l eplgra r klasika gr uzin
skeJ poézie 20. storočia Galak
tiona Tabtdzeho (,.Bolo to dáv
no ... " ). ktorý tvori t1vod k 
partlhlre, nás nt1tia v tejto 
skladbe vid ie f v9sledok ver
kej tvorivej etapy. V sym
fónll neraz vznikajt1 reminll;. 
cencle na obrazy z autorov9ch 
mlnul9ch skladieb. Ale cltlme v 
nej aj obrovskQ doposla i ne
využltt1 zásobu autorov9ch du
ševn9c h s n . 

NATALIA ZEJFAS 
(,.VAAP - INFORM"J 

{Pozn. red.: Autorka lJldnku fe vedtlca oddelenia súlJasne( 
zahraničnej hudby v časopise Soviet ska hudba. Te autorkou 
kn ihy Concerto grossa v tvorbe Hlindla (Moskva, 1980 J a 
radu lJldnkov o európske/ hudbe 18. storočia, o súl!asnef so 
vletskej l zahraničnej hudbe a o gruztnskom divadle. V stí 
časnosti prlpravu /e monografiu o tvorbe GlJa Kanl!eliho.J 



I • .BAC A'87 
V poradi 62. Bachova slávnos ti, ktoré 

každoročne poriada Nová Bachova spo
ločnosť, medzinárodné združenie so sld
lom v Lipsku, sa v tomto roku konali 
v Prahe pod názvom Dny J. S. Bacha '87, 
v čase od 28. 5. do 4. i . Nebolo to prv9-
krát, že so Bachove s lávnosti konali v 
našej kra jine; primát pa tri Bratislave, 
kde sa v rámci BHS 1979 konali Bachova 
slávnosti, a to prv9krát mimo nemec
kého 11zemla. Medzlnárodn9 hudobn9 fes
tival Pražská Ja r 1987 prepo.žlčal štyri zo 
svojich koncertov tomuto 11čelu. Integrál
nu s(ičasf Bachov9ch dni " tvorili d a lšie 
podujatia ako muzlkologlck9 seminár 
(Jeho Iniciátorom bol Pavol Polák). Ba
chova akadémia (pod vede n Im Helmutha 
Rllllnga l. spojená s v9učbou bachovskej 
Interpretácie so záverečn9rn koncertom 
vybran9ch (lčastnlkov, koncert súboru 
Ars redlvlva, koncert mlad9ch Interpre
tov, členská schlldza Novej Bachovej spo. 
ločnostl a dalšie akcie. O stále živom 
záuJme o Bachovu hudbu svedči mno.ž
stvo neuspokojen9ch záujemcov, ktor9m 
sa neušld vstupenky. 

Slh noatné ohorenle Dni J. S. Bacha 
bolo 28. 5. v krásne j historickej Má
nesovej sieni starobylého Anežského a
reálu Národnej galérie, kde sa po zaha
jovacom prejave predsedu Novej Bacho
vej spoločnosti prof. Hansa Plschnera 
konal čembalový r eclt61 Zuzany Rd!il!
kovej z die la J. S. Bacha. ROžlčková 
opl!ť potvrdila, že patri k šplčkov9m čem. 
ballstk~m našej doby, že Bach je jej 
naturelu bytostne blfzky, a že ho podáva 
so vzácnou š t9lovou vytrlbenosťou, fa
rebne primeranou registráciou a tech
nickou brllanclou. Uvážen9 v9ber diel 
poukázal nn rOzne sttánky, druhy, ob
dobia, osobitosti Bachovej čembnlovej 
tvorby, ktor(! umelkyňa s triedavo pred
viedla na dvoch rOznych nás trojoch. 

Vyvrcholenie Bacl\ov9ch dni znamena
lo 29. 5. vyst6penle s6boru Bach-Colle
Blum Stuttgart spolu 1 0 zborom Gächln-

Pr!jemn9m prekvapen!allt pre bratlslav
čano,v 1 pre návštevnlkov nášho mesto 
bol nápad usporiadatera, Mestského do
mu kultl'lry a osvety, umiestniť zborov9 
koncert do priestorov letnej čitárne Cer. 
ven9 rak. Možnost priameho kontaktu 
s mestskou komunikáciou vyvážlll aj 
horšte akustické podmienky oproti tra
dičn9m miestam konania podobn9ch po
duja ti na nádvorl Univerzitnej knižni
ce či Starej ra dnice. Lebo napriek to
mu, že sa vera hovori o potrebe rozšl
renla zborového spevu najm!! medzi mlá
dežou, nakolko umožňuje bezprostredn9 
kontakt so živou hudbou, a má nema19 
podiel na rozvljanl muzlkálnostl bez n ut
nosti predchádzaj11cej nástrojovej prlpra.. 
vy, nedar! sa doviesť zborové spievanie 
až na m asov\1 základňu. Preto je mimo-. 
riadne žiadllce propagovať ho a prezen
tovať l priamo v uliciach, pa rkoch, na 
verejn9ch priestranstvách. 

Jednou takouto l astovičkou, a ddfajme, 
le nie poslednou, bol temer dvojhodlno
v9 koncert miešaného speváckeho zboru 
Collegium Technlcum z Koi!c, zboru VST 
v Košiciach, ktor9 sa uskutočnil v stredu 
7. júla v letnej člttrnl Cervenf rak. Je 
potešltelné, že popri vynlkajllcom zbore 
bratlslavsk9ch technikov s dlhoročnou 
trad!c.lou, nám n a v9chode Slovenska 
vyrástol jeho ambiciózny mladšl kolega. 

Teleso založené v roku 1983 má za 
sebou už pomerne boha tú koncertn(! čin
nosť. Zbor účinkova l na vyše 60 kon
certoch nielen doma, ale aJ v Juhoslávii, 
Polsku, Spa nlelsku, Francllzsku a NSR. 
Je laureátom fes tivalu vysokoškolsk9ch 
zborov Aka demická B. Bystrica v r. 1985 
l 1987, a laureátom medzinárodnej stl
ťaže a kademlck9ch zboro.v IFAS '86 v 
Pardubiciach. Kvalitné dirigentské vede
nie (Marián Vach a Richard Zimmer) 
doviedlo zbor až k spolutlčlnkovanlu s 
profesionálnym telesom - Státnou fil 
harmóniou v Košiciach. 

ger Kantorei pod vedenkD jej zoklada
tera Helmutha RllUnga. Rllllng patr[ k 
najkompetentnejš!m bnchov9m dirigen
tom dneš ka . Na svoje pražské vystúpe
nie naštudoval so svojim sllbor o:lm na. 
ročn(! skladbu popredného čes«óho, svoj. 
ho času v Drážďanoch pO<;obl&ceho fln
chovho s(lčasnfka, ). D. Zelenku Miasa 
Sanctlulmi Tdnltatla. Toto reprezenta
trvne, rozmerné dielo, u nás z·ttlul ne
ve lmi známeho majstra, sa skOr podobá 
oratóriu ako omši. V druhej časti zaznelo 
Bachova svetská kant!to BWV 201 Geach
winde, geachwlnde, lhr wirbelnden Winde 
- Der Streit zwischen Phoebua und Pan, 
ktorá svojl!nll recltatrvml, áriami, zbormi 
prlpomfna menšiu operu - ako vieme, 
Ba ch nemal prlležltosť venova ť sa to 

muto žánru. Rll llngova koncepcia je mo
derne orientovaná, nevychádza zo snáh 
o historick(! autenticitu. Jeho slla je v 
strhuJ(lcom dramOJtlzme, jeho prejav sa 
vyznačuJe bezprostrednosťou a sugestlv
nosfou, pritom každ9 detail je podrobne 
vypracovan9. Všetky hlasy aj pri zvu
kovej nádhere stl dobre počute lné, trans
parentné. Zbor, orchester i vynlko
j(lco š koleni sOI!stl sd pod Rllllngnv9m 
žlv9m, zanleten9m gestom podnletenl k 
v9konom, ktoré majll v sebe čosi nena. 
podobltelné. 

Na ďalšom k<>ncerte vyst(lpll 30. 5. 
jeden z najstaršfch chlapčensk9ch zbo
rov na svete, Dresdner Kreuzchor pod 
vedenlm Martina FIHmiga .polu s initru
ment6lnym sdborom starfch nbtrojov 
Capella fldiclnla z Lipska. Na programe 

ár 
. 
l 

Dramaturgia prvého bra tislavského k-on
certu pod vedenlm Marl6na Vacha bola 
zrejme totožná s programom, ktor9 mal 
zbor prlpraven9 na medzlnárodntl zbo
rov(! súťaž v rlllkúskom Splttale, kde od
chádzal nasleduj(lcl deň. v prvej času za
znel v9ber skla dieb renesančnej polyfO
nle 0 . dl La11o, T. L. da Victoria, G, P. 
da Palestrlna, C. Monteverdiho, a.ko a( 
zbor C. Debuu yho, R. Vaughan WillllllllA 
a skladby s(lčasn9ch skladatelov - Ff
na P. Ko• tlauena a našich I. Hrui onké
ho a Z. LukUa. 

Najm!! lnte11pretácla vokálnej polyfO
nle 16. storočia vyžaduJe nielen dokonal9 
s(lzvuk, ale l značnll hlasovll techniku. 
U zborov9ch telies, kde člensktl základ
ňu tvoria poslucháč! š koly, často do
chádza k mlgr>ácU členstva a je prob
lém udržať stále rovnakll úroveň jednot
llv9ch hlasov9ch skupin. To je zrejme 
aj prlpad košického zboru, kde hlavne 
soprán bol o poznanie slabšl a najmä 
v poly!Onny.ch skladbách sme postrádall 
svletlvll kovovll farbu a lahkosť vo vy
sok9ch polohách. Z prvej po.lovlce zau ja. 
Ja zaujlmavá a do priestoru nápadito 
naaranžovaná skladba P. Kostlanena Ja
kob a Jeho synovia a rytmicky pregnat
ná, vtipná skladba l. Hrušovského Ryt
mus. 

Druhá polovica koncertu bola zosta. 
vená zo známych plii&DI eur6pskych ú 
rodov, pričom záver tvor111 alovenské ru. 
dové plesne ., spracovani súčaaafch slo
venskf ch u lada telov. Táto poloha je 
zrejme bližšia naturelu zboru, lnterpre. 
tácla bola uvolnenejšla a hoci 1 tu sa 
prejavili už spomfnané hlasové a m ies
tami a·j lntonačné problémy, ukázal zbor 
na)ml! v st.redn9ch polohách velmi pek
n9, vyrovnan9 stlzvu.k hlasov a zmysel 
pre muzikálne c!tenle. 

MARTINA HANZELOVA 

Z vyahipenia na súťali Akademick' B. Bystrica • r. 1917. Snfmka: V. Hák 

boli diela G. GabrieUho, H. Scbii tza, s. 
Scheldta, M. Praetoria, J. D. Zelenku, G. 
Pale.trlnu o J. S. Bacha. Napriek sláve 
a tradlclám, ktor9mi sa honosi dráždan
sk9 zbor, pOsobllo vystOperue ak9msl še
d9m, jednotvárnym dojmom, zrejme ch9-
baj(l osobnosti, ktoré by stimulovali zbor 
k v9kanom, ak9m1 sa mohol p9šiť v mi
nulosti. Inštrumentálny sllbor star9ch ná. 
strojov z Lipska taktiež celkom nesplnil 
očakávania. Hráči sa sice usllujll o hlsto. 
rlcké predvádzacle praktiky, ale badať, 
že hrajú v dnešn9ch orchestroch a hls
torlok9m nástrojom sa venu(ll viac-me
nej pomimo., čo v dnešnej dobe (lzkych 
špecializácii nestačl na dosiahnutie naj
vyššieh umeleck9ch clelov. Pravda, aj 
akustika velkej koocertnej siene nepro-

ACHV 
V rámci Dnf J. S. Bacha v Prahe a 62. 

Bachov9ch slávnosti Novej Bachovej spo. 
ločnostl (NBS) , ktoré sa konal! t . r. pod 
záštitou Pražskej jari, sa uskutočnilo -
ako to b9va zvykom - l poduJatie teo
retické, doplňaj(lce kancertnll časf festi
valu. 

Z pOvodne zam9š lanej troJdňoveJ mu
zikologickeJ konrerencle zostal z naJroz
llčnejšfch dOvodov jednodenn9 seminár 
zameran9 na otázky Interpretácie. Motto 
podujatia - PREMENY BACHOVSKEJ 
INTERPRETACIE DO PRELOMU TISICRO
CIA - by sa mohlo zdať vzhladom nn 
dlžku akole až prfllš ctižiadostivé. Cle
lom však bolo podnietiť diskusiu, ktorá 
by mohla pokračovať budllcl rok vo fran
cllzskom Strasbourgu, ktor9 bude hosti
telom ďalšieh sviatkov NBS. 

Seminár, ktorému v dopoludňajšej času 
predsedalo členka v9boru NBS doc. Zu
zana R61Ulkod, zaháJil miestopredseda 
NBS prof. dr. Helmuth RlllJng, ktor9 po
zdravil pr!tomn9ch a otvoril seminár
ne referáty krátkym, ale obsa.žn9m glo
bálnym pohladom na sl1časnl1 situáciu 
bachovskej Interpretácie vo svete. 

Velmi zaujlmav9 referát - bohužia l 
jedln9 zo strany CssR ako hostltelske j 
zeme - predniesol potom dr. Pnol Po
lik. Zaujal v ňom osobné stanovisko k 
premenám hudobného obrazu J. S. Bach a 
v priebehu 20. storočia. Bol to jedln9 
referát obsiahle a zaujlmavo dokumen
tovan9 hud.obn9ml ukážkami. Prof. dr. 
Hans Pbchner (NDR). predseda NBS, po
tom predniesol pr!spevok K deJln6m čem
balovej lnterpret!cle a vfvoja čembala 
od W. Landovuej al po dnelok. 

Prof. dr. Dlethard Helmann, rektor Vy
so.kej hudobneJ školy v Mnlchove, potom 
položil celkom zásadnll otázku a myslfm, 

anca pre m 'c s 
Preml~ra Je vfdy udalosfou nielen v !1-

vote hudobneJ obce, ale naJmčl v "tvori
vom živote" autora. Dielo, ktoré doteraz 
existovalo len na pa,pterl , zobrazen~ pomo
cou neJednozna/Jn~ho graftck~ho zdzna
mu, prvým vedentm, zvukovou reallzd
ctou, uz/Jne fif svoJ !Ivot. Premiéru od 
dokon/Jenta partlttlry delt obvykle dlM t 
časový Clsek, /Jo autorovi umoftfuJe, ba 
priam ho nllt l zamysl lef sa nad adekvdt
nosfou použitých výrazoiJých prostried
kov voči zamý~lanému zd.meru diela. In-
terpret v procese "o!tvenla" md zdsadntl 
a niNm nezamenltelntl tllohu: na Jeho 
pochopeni autorovho tlmyslu a pretlmo
/Jent obsahu diela zdvlst /Jasto kone/Jné 
priJatie skladby posluchd/Jml. 

H~dobnd fakulta VSMU usporiadala 
29. 5. v KoncertneJ sieni Cs. rozhlasu 
orchestrdlny koncert. SOCR dirigoval RO
bert Stankovsk9. Ovadom večera zaznelo 
Intermédlum pre orchester Olgy Daná
šovej, posluchd/Jky VSMU. Ide o mono
tematlcktl fedno&lsfovtl kompoztctu s hus
tou faktwou, vntltorne mdlo kontrastnll, 
bez prekva.ptvého momentu v rytmtcket 
čl harmonlcket sfére. Vo výslednom zvu
ku cftt( nadviazanie na zakladatela slo
ven.skM!o symfonlzmu A. Moyzesa, ale 
zdrovetf obavy zo zvlddnutta velk~ho apa
rd.tu. Mnohé zauttmcwé lyr lcké pasdfe by 
azda viac vynikli v komornom obsadent. 

Klaviristka Dana Fišerová hrala Cikke
rovo Concertino pre klav!r a orchester 

spela zvukový<m danostiam unsámblu. 
Treba sa zmieniť ešte o recitáli zna 

menlt.ého amerického organistu polské 
h o pOvodu Daniela Cborzempu (31. 5. ). 
ktor9 sa zameriava najmll nn J. S. Bu
cha, z diela ktorého prezentova l repre. 
zentat!vny v9ber. Chorzempa, ktor9 hrti 
bez asistencie a naspamllf, je technicky 
znamenite vybaven9, rytmicky presn9, 
artlkulačne l registračne zameran9 no 
Jasnosť v9stavby celkov l detailov, l ked 
na druhej strane kantablllta bola trocha 
zanedbaná. 

Vcelku možno konštatovať, že podu. 
jatla Bachov9ch dn! v Prahe bol! vyda
renou a kciou, ktorá našla všeobecne 
kladnú a zasll1ženl1 odozvu. _.,,_ 

o 2 
le už formuláciou témy sa dotkol jadra 
problému: Interprettcle - ot6zka blato. 
rick6 alebo vfvojov67 V rámci tejto témy 
potom hovoril o určitej statickosti his
t-orického pon!manla lnterepretácle a tzv. 
autenticity a o potrebe prehodnocovania 
kuldrneho odkazu v zmysle s(lčasnostl. 
Podobne, Iba ešte s podrobnejš!m s(lstre. 
denlim sa na hlstorlck9 detail a argu
ment, prlst(lpll k problému dr. Christ oph 
Albrecht ( Berlln - NDR), ktar9 vo svo
jom prfspevku Aktu6lne problémy inter.
pret6cle Bachovej o11gauovej hudby rozo. 
bral n iektoré pálčivé otázky sllvlslace 
s registráciou, artikuláciou, Jadenlm a 
ln9mi, často dlsku.tovan9m! aspektami In
terpretácie v Bachovej klávesovej Ute
ratúre. 

Ak dopoludňaJšie referáty prlnlesll ver. 
ké množstvo podnetného, konc!zne for
mulovaného a nesmierne zauj!mavého 
mater1álu, popoludňajšl round-table, za
hájen9 stručn9m zhrňujúclm referátom 
prof. dr. Geor ga van Dadelaena (Thue
blngen - NSR), ktor9 sa ujal tiež tllohy 
predsedu, bol miernym sklamanlm. Na
miesto toho, aby sa základn9m bodom 
stali koncepčné otázky nadhodené pre
dovšetk9m v referáte prof. Helmanna, 
diskusia sa r<Xttrleštlla do úsekov špe
cl6lnej problematiky (t&mpo, dynamika, 
n.ást.rojové obsadenie ,artl.kulácla a pod. J. 
kde sa k Jednotllv9m otázkam hovorllo 
uf obvyklým spOsobom. 

Do diskusie sa zapoJil! aj početnl hos
tla. Postrédall sme a le prltomnost vllč
šleho poč.tu našich muzikolOgov, ktor! 
by prišli s erudovan9m, !llroko zame
ran9m pohflldom na určite nie nezau jl· 
mavd problematiku, ktorej platnost pre. 
sahuje oblast barokoveJ !lpecia.llzácle. 

Zl: 

op. 20. TeJ romantické potfatle sa v nie
ktorých momentoch nezhodlo s lnterpre
tdctou SOCR..u, ktor ého podanie asocio
valo hudbu členov Parlfskef ~estky, vrd, 
tane ,,svetských" ntf.stupov dvoch trtlbkd
rov. Zdkladnll zvlddnutte diela nie Je len 
tllohou dirigenta, ale malo by byl pred-
metom profeslondlneho zdufmu u každ~· 

ho člena orchestra. Dielo fednllho zo za
k ladatelov slovenske/ moderny predsa 
nemO!e byt pre pMfesloncflny orchester 

ner te.fttelným problémom/ 

Róbert Stankovskg sa podutal na po 
merne f afktl tllohu - dirigoval diela 
autonov stlčasnef slovenskeJ hudby, z to
ho dvoch vlastne e§te ~tudentov. l. sym
fónia Petra Martlnčeka fe autorovou 
diplomovou prdcou. Krehkd kon~trukcla 

fe vystcwand na farebnosti pliich, v kto
rých sa tednotllvé ndstrote, čt ndstroJovd 
skupiny stavaJtl do tembrovet kontrapo
ztcle. Striedmo vyu!tva pldnum orchestra, 
popri ztJ.va!nom melodickom pohybe a 
postupoch preferufe zvukovosf obohatena 
melodickými blctmt ndstrofml. Teho kom
poztcta te opatrným pohladom do sveta 
symfónte, chýba fef vtuma dramatlčnosf, 

tak potrebnd pre dielo takéhoto formdtu. 
Dvotča.sfovosf symfónie {Adagio - Fl
nale) nie te podmienkou nedokončenostl, 

ale v tomto prtpade navodzufe potrebu 
neprUomného vyvrcholenia. 

KATARINA LAKOTOVÁ 
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I(APITOLY Z DEJÍN HUDOBNOTEORETICKÉHO M SlENI NA SLOVENSKU 
Ak pO'Llláme vývoj hudobnej kulttiry na Slovensku a analyzujeme hudobnoteore. 

ttcké práce z pera autorov slo.venského pOvodu, mOžeme konštatovať, že l napriek 
tls!cročnému hospodársko-polltlckému a národnos tnému útlaku a jeho dOsledkom na 
začiatku 20. storočiu, rozvijala sa hudobnoteoretlcká aktivita a s ňou spojené 
budobnoteoretlcké koncepcie aj na Slovensku. Je však potrebné povedať, že oblasť 
teoretickej reflexie sa u nás nemOže prezentovať konoopclaml, ktoré by vytváral! 
trad!clu dobového európskeho myslenia. Práce, ktoré vznikl! na základe požiadaviek 
vývoja hudobnej kulttiry na dzem! Slovenska, mal! prevažne - s výnimkou naj
novšieho obdobia - lokálny cha:ra,kter a vyk•azovnll manká za vývinom európskej 
hudobnoteoretlckej llterattiry l dobou svojho vzn~ku. Prudš! rozvoj hudobnoteore. 
tlckého myslenia zazn!llmenávame na Slovensku až v 19. storoči, pričom priaznivé 
podmienlky pre vývin hudobnej kulttíry, a -tým ·a j hudobnej teórie, nastall u nás 
až v stlvlslosti so začiatkami budovania jej Inštitucionálnej základne v samostatnej 
CsR, ale predovšetkým po roku 1948. 

Problemutlku, ktorou sa našl hudobni teoretici zaoberall a zaoberajú, mOžeme 
rozdeliť do ntekolkých okruhov, ktoré v priebehu vývoja menili svoju štrukttiru 
a dOležltosť v závislos ti od požiadaviek vývoja hudobnej praxe vo svete a špecl
Ucky na Slovensku. 

Skutočnost, že hudobnoteorettcké myslenie sn zač!na u nás prudšie rozv!jať v 19. 
storoči, bola vyvolaná tým, že v tomto obdobi sa stretávame s novým momentom 
vo vývoji hudobn~j kult\1ry: vznikom národných §kOl, ktorý sa velmi tizko spájal 
so snahami o vytvorenie národnej kulttiry. Popri lntenz!vnom záujme o ludovti ple
seň bo.ll u nás tieto snahy späté aj s ludovovýchovnou orientáciou našich teoretikov, 
ktor! sa snažili odstrániť hudobnti negramotnost národn. 

I. Terminologické snafenie v prácach slovenských 
hudobných teoretikov 

Ceský hudobný teoretik K. Rislnger v 
článku ,.O povaze hudebnf teorie" (in.: 
Hu debni vi!da 1961/1) zdOrazňuje, že 
hudobná teória, aby mohla plnlt svoje 
tllohy, mus! mat vybudova.nti siet zá
kladných pojmov, aby podávala svoje 
pozna tky zrozumttelnou a systematickou. 
formou. Z tejto požiadavky vyplynulo 
preto nemálo starosti s hudobnou no
menkla ttlrou (názvoslov!m), ktoré sa sna
žili riešiť aj slovensk[ hudobn! teoretici. 
V stivlslostl s vyššie uvedenými skutoč
nosťami je len prirodzené, že v obdobi 
19. storočia vrcholia u našich teoretikov 
snahy o vytvorenie národooj hudobnej 
terminológie, ktoré zároveň roprezentu
jd jeden z problémových okruhov v ob
last! hudobnoteoretlckého myslenia na 
Slovensku. 

Snahy o vytvorenie "domácej" termi
nológie sa -rozvijali predovšetkým na 
s tránkach prlručlek generálneho basu, 
ked1le v tomto obdobi na tizemi Sloven
ska bola popr~ reprodukcii diel hudob
ných klasikov ešte velmi živá aj buro-

ková Interpretačná prax. Zároveň t,reba 
konštatovať, že terminologické lnlclati
vy sa v minulom storoč! nevta2ali na zo. 
stavenie samostatných lexlkonov čl slov. 
n1kov slovenských hudobných výrazov, 
ale primárnym cielom teoretikov bolo Iba 
preložiť, poslovenčlt čo najviac cudzich, 
z latlnčlny a taliančiny pochádzajdclch 
termlnov. 

Prvý <pokus o slovenskd hudobnú ter
minológiu sa viaže k menu skalického 
organistu Adama Skultttlho (1748-1803). 
Skultétl vo svojej zbler,ke duchovných 
plesni Melodyaktura aneb Partytura 
to gest: kniha hlaso-zpewu (Brno 
1789; jej úvodná čast je priručka gene
rálbasu) popri spomlnanom preklade vy. 
tvára aj vlastné, dplne no.vé terminy, a 
tak jeho nomenklattira pOsobi dnes ako 
ťarbn.vá, av§a-k milá historická .kuriozi
ta (llna)kovt systtm = m6zickt rebrl
čak, pomocné linaJky = čAry trahova
né, perem puné; medzJllnaJky = pr6z
dnlny; varl!cle = krAtke; sproatné, mllt 
a prltrefné ·z Jedného t6nu do druhého 

prlchody; pral6dium = predhranJnka, 
ktorA nesmie byť prUii dlhé, pohoriu
J6ca sem a tam po organe behanina, ale 
takA, ktorA lud k vičiaJ n6bolnosti po
vsbudzuJe). 

S dalš!ml, lntenzlvnejš!ml snahami o 
nahradenie všeobecne použivaného hu
dobnoteo.reUckého názvoslovla názvoslo
vflln slovenským sa stretávame u teoreti
ka Frantllka Jaoečka (1837-1909), kto
rý pOsobll ak{) učltel a organista v Krem. 
nlcl a na Plnrgu pri Banskej Sunvnlcl. 
Vo svojej rukopisnej slovenskcrnemeckej 
prlručke harmónie Theoretlcko-praktlckf 
varhanfk pre čakatelov ui!itelstva a ui!l
telov sa takisto usiluje poslovenčlť čo 
najviac hudobných term!nov. Napriklad: 
konsoiUUlcia = l6bozvnk, spolohlas; di
sonancia = nelubonuk, rozhlas; antlcl
p6cia = pradchvat; dominanta = pa
nuJica ; harm6nia = s6hlasie. 

Na Janečkove terminologické snaženie 
nadviazal potom zakrátko Michal Mllao 
Laclak vo svojej praktlcke>-<pr{)pedeutlc
ky orientovanej Nauke Mihlaau z roku 
1867. Pod sdhlasom rozumie Laclak har
móniu, čim terminologicky pravdepodob. 
ne nadviazal na J~nečkovo stíhlaste. P\)
dobnosť nachádzame ttež pri termine In
terval, ktorý Janeček nazýva medzerou 
a Lnclak medztnou. 

So snahami o vytvorenie národnej hu. 
dobnej terminológie sa v 19. storoči stre. 
távnme aj v Cechách, kedy tu začinajtí 
vychádzať prvé spisy o harmónii v čes
kom jazyku ( Zvonnl', Blažek, Gregora, 
Cejka). Pri komparácii so slovenskými 
teoretikmi nachádzame Is té podobnosti, 
pričom najväčšie zhody mOžeme pozo
rovať prl označovani dominanty: Jane
ček - ,.panuJica"; Cejka - ,,vl6dnica"; 
Lactak - ,.vlAdny kvintakord"; Zvonal' 
- ,.vl6dny kvlntakord"! 

Snahy po vytvoren( národnej hudobnej 
terminológie v hudobnoteoretlckom mys. 
leni nn Slovensku slabnd po vzniku sa
mostatnej CSR. Pozo.rnosf sa totiž zač!na 
upriamovať na vytvoren1e prác lexikálne. 
lio charakteru a v stivlslostl s rozvojom 
vedecky orientovanej hudobnej teórie 
vznik nových teMlinov vyplýva u jed. 
natllvých teoretikov vlac funkčne, 'z ve-

K 110. výroňi~ založenia robotnlckeho spevokolu v Tisovci 

Spevom k srdcu-srdcom k vlasti 
Tisovský spevokol predstavuje jednu 

z najvýznamnej~ich kapitol kulttírnej his
tórie nielen samého Tisovca, ale v širšeJ 
sdvtslostl aj celého stredného Slovenska. 
Význam jeho dlhoročnej existencie siti
pa tým viac, že svojim vznikom patri 
nielen k najstar!Jim spevokolom na Slo. 
vensku, ale najmä preto, že sl dokázal 
l v najtažšich podmienkach prekliesniť 
cestu cez všetky tlskalia a svojou ak
tlvnou lHnnosfou vytvoril bohatti histó. 
riu, stahajtlcu až do dnešných dni. 

beravho Caroatrelca. Daxnerova činnost v 
hudobnodramatickej oblasti vyvrchoUla 
roku 1903 nacvlčenlm Smetanovej opery 
Predan6 nevesta a v roku 1907 Blodeko. 
vej komickej opery V studni. 28. jdla ju 
s veJkým ohlasom predviedol v Tisovci 
a 6. augusta ňou nn Národných slávnos
tiach milo prekvapil Martinčanov. Išlo 
o prvé nacvlčanla opier na ochotnlckom 
Javisku na Slovensku. 

Po národnom osloboden[ mohol tisov. 
ský spevokol nerušene rozvljaf svoju o-

Na matlčnfch sl6vnostlach v Martine v r . 1907. Sediac! dava • 2. rade: Samo Da:a:ner, 
Sv. H. VaJanskf, Olga Daznerov6, Ivan Dnner, Stefan Damer. 

Snlmka: Literárny archiv MS 

svetovd činnost, šlrlt krásu slovenských 
plesni a tak dvihat umeleckd tiroveň 
širokých más. Pri jeho vedeni sa vy
striedal celý rad dspešných dirigentov, 
väčšinou z miestnych učltelov. Niektor[ 
z nich patr111 k odchovancom spevokolu. 
Začiatkom 50. rokov sa tisovský spe

vokol prlčlenll k Závodnému klubu ROH 
pri Svermových železiarňach a dostal no. 
vý n'ázov Mubkt robotnlcky spevokol 
Okrem pravidelných vystdpeni na samo
si'Btných koncertoch, na miestnych osla
vách a akadémiách pokračoval aj v zá
jazdoch, najmä do závodov a dedin, ale 
často vys tupoval aj v Státnom liečebnom 
tls tave pre chorých na TBC na Prednej 
Hore pri Muráni. 

slovenský festival robotnickych spevoko. 
lov na Slovensku. Predseda SNR Vlllam 
šalgovič, ktorý viedol delegáciu SNR a 
Ministerstva kulttiry SSR, odovzdal jubl
lujtlcemu spevokolu ~tátne vyznamenanie 
Za zásluhy o výstavbu soclallzmu. Pri 
tejto prlležitostl nár. um. Alexander Moy. 
zes osobne odovzdal zboru pnrtltúru 
Zbojnlckeho madrigalu, ktorý zložil na 
jeho počesť. 

Aktivita Mužského robotnfckeho spavo. 
kolu pokračuje aJ v stičasnosti. S jeho 
tičastou sa počita na všetkých význam
ných oslavách a akadémiách nielen v TI
sovci, ale v rámci celého okresu. 

Svoju umeleckd droveň sl pravidelne 
preveruje v konfrontácll s lnýml sdbor
mi, na prehlladkach v Cižl, v Tisovci a 
v Banskej Bystrici. V novembri 1977 sa 
ztičastnll na Celoslovenskom festivale 
madarských robotnickych spevokolov v 
Rožňave a v roku 1980 vo Fllakove, 
v májl 1980 na Celoslovenskom festivale 
robotnickych spevokolov v Trnave. na 
s lávnostnom koncerte v Gemerskej Hôr
ke pri prlležltostl 10. výročia založenia 
tamojš ieho spevokolu Slanská dollna, vo 
februári 1983 na oslavách storočnice 
spevokolu Mler vo Zvolene, vo feb. 
ruárl t. r . prl prlležitosti slávnostnej 
akadémie k Vlťaznénw februáru podnikol 
zájazd do Novej Dubnice a v novembri 
1976 prišiel do Bratislavy pozdravlt ge
morských krajanov na Ich folklórnom 
večierku v PKO. 

V rámci osláv Vlťazného februára v 
roku 1983 predviedol v Brezne celovečer. 

deckého rle~enlu nustolenej problema. 
tiky. 

Ako prvé práce lexikálneho charakteru 
treba spomentH Slovenské hudobné nb
voslovle - Hudobnf slovnlk z roku 1923 
Dezldera Lauku a z roku 1943 Slovnlk 
hudobnfch vfruov VIliama Fedora. Pri
márnym cterom obidvoch teoretikov ne. 
bo.lo vytvoriť ~peclflckti slovenskti no
melllklattiru, ale v slovenskom jazyku 
vysvetil! základné poznatky z oblasti hu. 
dobnej teórie označované bežne tallan. 
skyml názvami. Pri hodnoteni významu 
uvedených prác možno s tihlastt so slo
vami D. Drela, ktorý v tivode k prác! 
D. Lauku nap!sal: .,Laukdv Hudebn! slov
nik podAn po prvé v fei!i slovenské sou. 
hrn zAkladnlch poznatkd hudebnich ' 
obvyklé formii ledkAlnl. PftchAzl ntflc 
hlavni slovenskému hudebnimu lkol
stvl ... " 

V st\vlslos tl s vytváran!•m špecutckej 
slovenskej hudobnej terminológie treba 
na tomto mieste uviesť ešte prácu E. Su. 
choňa Akordlka od troJzvuku po dvanbf
zvuk z roku 1979 a Vfvlnové úkonltostl 
klulckeJ harm6nie M. Flllpa z roku 1965. 
Ako už bolo povedané, nové1 term!ny u!!. 
vané v uvedených dielach funkčne vyply. 
null z riešenia v nich nastolenej proble-· 
ma'llky, ktorá primárne patr( do o·blastl 
vedecky orientovanej hudobnej teórie. 

Pri rte§en! problematiky hudobného 
názvoslovia sl mOžeme položiť otázku, 
či má byť ncmM~nklatdra čiste národnou, 
alebo má usilovať o medzlnárodnd kon. 
venclu. Na tdto otázku správne odpoveda 
J. Krel6nek v N6vrhoch na doplnky hu
dobneJ termlnol6gie (In: Slovenská reč 
Xl. 1943/44, s. 12), ktorý sa prikláňa k 
názoru ,že hudba Ja rečou medzin6rod
nou, a preto aJ hudobnt termlnol6gia 
m6 smerovať ku konvencii medzinArod
neJ. Takis to sktisenostl z oblasti hudob
nej .pedagogiky a hudobnej výchovy pou. 
kazujti na to, že by nemalo byf snaho11 
saparatlzovaf naiu hudobnti termlnol6-
glu, ale vytdrať n6i vfraz Iba tam, kde 
Ja to opodstatnené a funkčné. 

LEA PAVLOVICOVA 
( Pakračovanle v nasledujticom č!sle l 

ný koncert. Podobne aj v Tisovci orga
nizoval samostatné koncertné vysttipenla 
so Spevokolom SZZ a vysttipll aj na 
slávnostnej a kadémii prl prBežltosti 25. 
výročia jeho trvania. 

Prl prlležltosti 105. výročia založenia 
dostal zrenovovaný Daxnerov dom ako 
svoje s tále sidlo, kde s konajti pravidel
né skdšky a sústredenia pred zájazdamt. 

z poverenia Ministerstva kulttiry SSR 
v rámci Internacionálnej družby uskutoč
nil zbor v jdll 1985 výmenný zájazd do 
juhoslovanského Mariboru, kde bol jeho 
hostttelom Plhalni orchester. V Maribore 
sa zdi!as tnll koncertným vys ttipenflln na 
oslavách 65. výročia založenie závodu 
Metalna. V ďalšieh dňoch vystt1pll na 
celovečernom koncerte v ktipeloch Ra
denska a v marlborskom mestskom par. 
ku. · 

Takmer dvadsať rokov viedol spevokol 
dirigent J. Brs6k, riaditel miestnej ĽSU, 
ale zo zdravotných dOvodov sa v aprill 
t. r. vzdal funkcie. Jeho nástupkyňou sa 
stala G. Rtifusová, ktorá vedte aj ženský 
a pioniersky spevokol. 

Za dlhé roky jestvovania tlsovsk4ho 
spevokolu sa vymenill v stíbore a! ~tyrl 
generácie členov, z ktorých mnoh[ tičln
kovall 40 - 50 rokov. Stovkami dspeš
ných vys ttlpenl, polltlcko-spoločenskou 
angažovanosťou a význa~nnou výchovnou 
précou nielen na verejnos ti, ale aj me
dzi svojimi členmi, presahuje zbor miest. 
ny význam, a tak sa zapisal do kultúr
nej histórie celého Slovenska. 

ALEXANDER CUNDI!RLbc 

Spevokol vznikol v roku 1877 zblu
hou dr. Sama Daznera, vynikajúceho or
ganizátora rOznych kulttlrnych a spolo
čenských podujati. Napriek tomu, že sti. 
bor do roku 1918 nemal tlradne schvále
né stanovy ( dOvodom bol nácvik národ. 
ných plesni) , hoci o Ich schválenie žia
dal sedemnásťkrát (l), predsa vyvinul 
veJký kus záslužnej práce. Cienovla sa 
schádzali tajne a nacvlčovall plesne ale
bo divadelné hry, pretože na predstave. 
nla dostali skOr dradné povolenie. za. 
meriavall sa najmä na hry, v k•torých sa 
vera spievalo, ako napr. v Nestroyovej 
spevohre Lumpáclvagabundus a v Urbán
k.avých veselohrách s bohatými spevný. 
ml vložkami. S. Daxner po skdsenosuach, 
ktoré dosiahol s hercami pri nacvlčova
ni spevohier a po zorganizovani tambu
rášskeho orchestra, pustil sa aj do opier 
a ešte koncom 19. storočia nacvtčll We. 

V máji roku 1977 sl Mužský robotnfc
ky spevokol v Tisovci slávnostne prlpo· 
menu! storočnicu svojej existencie a čln. 
nosti. V rámci osláv sa konal a j Celo· 

Po vysttpaaf v a6ťa1J Duarov Tlaovec v r. 1!115. 
Snlmka: archlv Tlsoveckého spevokolu 


