
jednou zo záslužných akcif, 
ktoré podporuj(! rast umeleckej 
(!rovne slovenského interpre· 
tačného umenia a s(lčasne ho 
triedia, je Interpretačná s(lťa~ 
SSR. Pod záštitou MK SSR a 
predsedu MsNV v Banskej Bys
trici ju každoročne v Inom ná· 
strojovom odbore usporad(lva 
Slovkoncert. Tohto roku ( 25.-
30. ll.) vošla do druhého de
saťročia a konala sa v odbo
roch menej tradičných koncert
n~ch nástrojov: dychové ná
stroje drevené l plechové, gl· 
tara a akordeón. 

Podla vysokého po_čtu prihlá
sených je zrejmé, že súťaž sl 
zlskala vážnosť a popularitu, 
ved okrem peňažných cien po
skytuje vlťazom l možnosti kon· 
certného uplatnenia . A Slov
koncert sa skutočn'e v rámci 

&.. 

mail zamýšluť 
všetkých stupňov 
škôl. 

pedagógov in 
umeleckých 

Do súťaže sa prlhläsllo 6 hrá· 
čov na plechové dychové ná 
stroje, 14' (ll na drevené, 7 gi· 
turistov a 6 akordeonlstov. Sú· 
tuž prebiehala v dvoch kolách. 

Zo siedmich gitaristov sa do 
druhého kola dosta li traja a 
porota neuznala unl jediného 
za hodného niektorej z cien. 
)án Labant sa ml videl na j
zt·eišl, má predpoklady pre kon
certné pôsobenie, jeho hra je 
pokojná, až prlllš Introvertná, 
neokázalá. Ziska! Cestné uzna· 
nie. Peter Celed'a je prlebojnej
šl, muzikantsky menej zrelý , 
ale prejavom erektlvnejšl. Zis-

INTERPRETAČNÁ 
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svojich možnosti o v1tazov sta
rá a presadzuje Ich. 
Tohtoročná s(lťaž nám po

skytla dva obecnejšie pozna tk y: 
znižovanie vekovej llrantce 
tých, ktor! sa právom dožadu
Jú· pozornosti. Hoci súťaž nie je 
vekovo ohraničená, väčšina sú
ťažiacich mala 20-25 rokov, 
najmladš! účastn!k súťaže mal 
16 rokov. Druhý poznatok po
ukázal na nerovnomernosť ú
rovne jednotlivých nástrojo· 
vých odborov. Kým v rozhodo
van! u drevených dychových 
nástrojoch sa porota "zapoti
la", v odbore gitara nemohla 
byt udelená ani jedna cena. je 
to škoda, lebo pri oblúbenostl 
tohto nástro ja u mládeže by 
gitaristi mohll uroblt na kon
certnom pódiu kus dobrej prá· 
ce pre rozvoj slovens kej hu
dobne j kultúry. Je to nástroj s 
historickou tra d!clou a boha-
tou pôvodnou ll~eratúrou. Ani 
úroveň akordeóntstov plne nc
uspokojlla a skutočnost, že sa 
do súťaže prthlásll jediný hráč 

na lesný roh, je a larmujúca. 
Nad týmito problémami by sa 

kal tiež Cestné uznanie. Naj· 
mladš! (lčastn!k s(lťaže, 16-roč
ný Mllol Slobodnlk, je náde j· 
ný, ale sa ešte musi nauč iť mu
zikantskej disclpllne. Získal Ce
nu mesta Banskej Bys trice. a ko 
najmladšl (lčastn!k. 

V hre na akordeóne bola u
delená Iba l. cena. Ziska! ju 
suverénne 18-ročný R6bert Jur
čo, hra j(lcl na ba ja ne. Výbor
ne zvládol náročný reper toár. 
Napriek mladqstl preukázal 
zmysel pre štýl, pochopenie ob
sahu Interpretovaného diela 
( Zolotarjev l a technickú vlr· 
tuozltu ( Feld ). Muzlkálnosť a 
dobrú nás trojovú pr!pravu uká· 
zali l Peter Celes a Boris Len
ko, ktor! obdržali Cestné uzna· 
nla. I keď Jarmila Luptovak6 
nez!ska la žiadne ocenenie, u
púta la ma už v prvom kole 
uvolnenosťou a prlrodzenosťou 
prejavu. Výber diel v druhom 
kole (Jen pôvodná lite ra túra ) 
poukazoval na hudobný vkus 
Interpretky. 

Jediný hráč na lesný roh, 
Branislav H6z, podal v dr uhom 
kole trocha ne rvózny výkon, čo 
sa prejavllo v nlekorkých tech-

Jongleur ( z latinského rukopisu z 11. stor. ) 

Detail z "Hudobnej zábavy" od Georga Bickmana (1737) 

ntckých kazoch. Oceni( treba 
š týlový výkon v Muwrtovom 
koncer te Es dur, ktorý hral 
spamäti. Ziska! Cestné uznanie. 
Trúbkár Dulan Mišura zahral 
štýlovo, bez väčšieh kazov spa
mäti Koncert pre tr (lbku J. K. 
Vaľiha la a s verkým zaujat!m 
Variác ie A. Albrechta. V Aru
ťunjanovl rriu to celkom nevy
šlo. Ziska! Ili. cenu. Suverénny 
výkon podal Juraj Bartoš, kto
rého tón svletll, trúbka znela 
jasavo l mäkko, na jmä v pô
va bnej Sonatlne B. Martlnil . Vy
bojoval sl ll. cenu. 20-ročný 
Albert Hrubovčák, ·pozaunista 
krásneho tónu, boha tej dyna
micke j l>kály, s cvýbornou ná
strojovou pripravenosťou, upú
ta l už v prvom kole brllant· 
nou Interpretáciou Pauerovej 
Trombonetty. Prec!teným poda· 
nim Martinovej Balad.Y a vir
tuóznym zvládnut!m Davldovho 
Koncertu pre pozaunu v dru
hom kole, plným právom ziska! 
v tejto skupine I. cenu. 

Flautis tom sa nedarllo. VIera 
Antalová je solldna flautlstka, 
ktorá upozornlla na svoje mu· 
zlkantské kvality naraz na kon· 
certnom pódiu l na Prehliadke 
mladých v Trenčianskych Tep· 
llciach. Na súťaži sa nepresa· 
dlla, 1 keď podala profesionál
ny výkon - na chýbalo tam 
to čosi ťažko deflnovaterné, čo 
z Interpretácie robi ume lecký 
zážitok. Záblesk toho sa sice 

·objavil vo varnej časti Sonáty 
B. Martlnťl l v niektorých mies
tach Očenáša , no vyšlo to len 
na Cestné uznanie. Hobojista 
Vlastimil Dufka Je nás trojovo 
dobre pripravený. Ukázalo sa 
to vo virtuóznych miestach, re· 
zervy má však v kvalite tónu 
(je tvrdš!] a v dynamickej š ká · 
le . Ladislav Rot má pekný, tep· 
Iý, okrúhly hobojový tón, kto
r ý plne vynikol v "sladkej" ro
mantic ke j Sonáte Salnt -Sa!!nsa. 
Hladké pasáže zasa v Haydna
vl, no naplno sa prejavil vo 
Vllecových znamenitých š ty
roch skladbách. Právom ziska! 
jednu z druhých cien. 

Pozoruhodné boli výkony kla
rlnetlstov. Už v prvom kole na 
mt1a hlboko zapôsobil výkon naj
staršieho účastnlka súťaže Ala
dAra Jánošku. V Brahmsove j So
náte f mol podal zrelý ume
lecký výkon, hlboko precltený, 
obdivuhodne Introver tný. Pre· 

krásny tón, bohatá dynamika, 
filozofický pokoj ... V dl·uhom 
kole a koby bol mene j sústre· 
dený - no l tak bol jeho Pou
lenc krásny, kým We berova 
hudba ho pravdepodobne ne
inšpirovala k ve!kému výkonu. 
Ziska! jednu z tretieh cien, no 
je to zrelý umelec, ktorý pat
rl na koncertné pódium, lebo 
jeho Interpretácia je slinou 
ume leckou výpoveďou . Jozef 
Uhliar sa navýraznejšle preja
vn v Suchoňoyom Concertine 
·pre klarinet a or chester. Ne rah
ké ' ctielo zahra l s plným zauja 
tlm, technicky l koncepčne po
zoruhodne. Zlskal Cenu SHF. 
20-ročný Dulan Mibely je ve!· 

jongleur t z latinské ho rukopl · 
su :~: 11. stor. ). 
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ml nádejný typ. Má bohatú dy· 
namlckú škálu, zmysel pre štý· 
lov(l odlišnosť v agogike a frá
zovanl a tvärny tón (vo výš
kach niekedy pr! os trý ). Má pri
r odzený šarm (Poulenc ), kto· 
r ým z!ska va sympatie obecen
stva. Je to náde jný koncertný 
typ. Ziska! jednu z druhých 
cien. 

Na súťaži priam excelovali 
fagotlstl. Nástroj, ktorý sa ne
obja vuje často na koncertných 
pódiách, sa tentoraz ukázal v 
plnej kráse. 19-ročný Daniel 
Hrinda už v prvom kole upo
zornll na svoje kvality na jmä 
v Andante Vivaldiho Koncer tu 
e mol l v niektor ých miestach 
Weberovho Koncer tu F dur, v 
druhom kole vo Vllecovom die· 
le Na promenáde. Ziska! Cest
né uznanie. Stanislav Bicák je 
už v hudobnom svete známy 
ako výborný fagotls ta. Opä ť t (} 
dokázal v prvom kole štýlovým 
podan!m Viva ldiho a oslňujú · 

ecu virtuozitou v Tasmanovl. 
v druhom kole krásn ym Andan
te Mozartovho Koncertu B dur 
a znamenitou Inter pre táciou 
Koi'!nkove j Sona tlny. Ziska! 
jednu z III. cien. Keby sa určo
val absolútny v!ťaz súťaže, ur
čite by to bol 19-ročný Roman 
Meliina. Už v prvom kole priam 
os lnll v Mozartovom Kon cer te 
B dur a v dr uhom to potvrdil 
vo Weberovom Koncerte F dur. 
Premyslená koncepcia výstavby 
každého die la, boha tá dynaml· 
ka, frázovanle, agogické fine· 
sy - to vše tko vzbudzovalo 
obdiv. L cena pre to nikoho ne
prekvapila. 

Na záver treba zdôrazniť, že 
mlad! Interpre ti hr ajú s ve r
kým zanleten!m hudbu 20. s to· 
ročta. Nie z povinnosti, ate 
pre to, že je Im blízlta a bytost· 
ne vlastná. To je velká devlza 
pre skladaterov, ale aj ve rký 
záväzok pre ich tvorivé člny! 

ANNA KOVAttOVÄ 



SLOVENSKÁ HUDOBNÁ SPOLOČNOSŤ 
A JEJ ÚLOHY V ĎALŠO 0800 i 

Materiál zo zasadania Predsedníctva OV SHS z 9. 12. 1987 
1. SHS po ustanovujdcej 

konferencii 

Ustanovenlm Slovenskej hudobnej spo· 
lačnosti vzn\kla organlzácla, k'torá vo 
svojej štruktdre prakticky premieta ce
hl problematiku hudobného života a svo· 
jim právnym postavenlm umožňuje nle· 
Jen združovať záujemcov o prácu vo 
všetkých odboroch hudobnej kultdry a 
hudobného školstva, ale tiež usmerňo
vať lch činnost v prospech zámerov .po· 
U tiky soc! a listlckého štá tu. 

Inštitucionálne postavenie; ktoré rov
nakou mierou zasahuje obla$f kulttíry 
1 oblast školstva, a odborná· vybavenost 
širokého členstva aktlvu umoži'lujO. Slo· 
venske1 hudobnej spoločnosti zapojiť sa 
do riešenia aktuálnych kultO.rno-polltlc· 
kých problémov. 

Bratislavsko-západoslovenská odbočka 
má v sdčasnosti 425 členov, pracuje prl 
stredisku SHS "Hudba a mládež" v Bra· 
tlslave. Predsedom je hudobný skladat~l 
Juraj Hutrlk. 

Stredoslovenská odbočka má 211 čle
nov, pracuje pri Pedagogickej faku.Jte 
v Banskej Bystrici. Predsedom je doc. 
dr. Eva Michalová, csc. 

Východoslovenská odbočka má 200 čle· 
nov, pracuje pri Konzervatóriu v Košl· 
ciach. Predsedom je dr. Matej Lengyel. 

Ustanovujdca konferencia (20. 10. 
1987) určlla hlavné O.lohy Slovenskej hu· 
dobnej spoločnosti pre najbližšie obdo· 
ble. úzko sO.vlsla s uzneseniami a záver· 
ml stranlckych l zväzových orgánov -
XVII. zjazdu KSC, III. zjazdu SCSSKU 
a VII. zjazdu ZSSKU. 

Stálou O.lohou zostáva zabezpečovanie 
členskej základne. 

Ctnnost SHS sa bude rozv!jat v dvoch 
základných ťažiskových oblastiach 
výchovnej a záujmovej - v dzkej spg· 
luprácl s inými hudobnými inštltO.ciaml. 

Starostllvosf o všestranný a systema
tický rozvoj mladej generácie treba v 
podmienkach SHS presadzovať sO.stavnou 
prácou vo sfére hudobnej výchovy vo 
všetkých jej formách. SHS bude pom&· 
hat pri realizovani vhodných opatreni 
na zlepšenie stavu hudobnej a estetic
kej výchovy na školách všetkých s tup· 
ňov a typov. Pre O.spešnosf týchto snaže
ni bude nevyhnutné dosiahnut koordi~o· 
vanosf a vzájomnd prepojenosť oboch 
zainteresovaných rezortov - Minister
stva školstva SSR a Ministerstva kultd· 
ry SSR. 

V záujme Integrácie profesionálnej hu· 
dobnej sféry s oblasťou ZUC je potreb· 
né podnecovať členov SHS k aktlvnej 
dčastt na rozvoji miestnej kultdry. 

Konferencia zdôraznila nezastupltelné 

SLOVENSKA 
FILHARMONIA 

Uvedenie Bachovho Vlanoi!n6ho orat6-
ria 11. novembra 1987 v koncertnej sie· 
nl SF splňalo hned dvojaké poslanie: 
predstavU jedno z najpopulárnejšlch Ba
chových dlel v tradlclou zdôvodnenej 
Interpretácii lipských umelcov a evoko· 
vať poetickO. atmosféru nastávajtí.cich 
sviatkov. Vianočné oratórium tu neod· 
znelo celé, ale Iba jeho prvá polovica. 
Celok sa totiž skladá zo šiestich samo· 
statných kantát, určených pre jednotil
vé sviatočné dni (okrem troch hlavných 
vianočných sviatkov sO. to Nový rok, ne
dela po Novom roku a sviatok Troch 
králov). Uvedenie prvých troch kantát 
Vianočného oratória je teda plne odô
vodnené a zodpovedá aj zaužfvaným 
zvyklostiam, nehovoriac o tom, že "me
nej je niekedy viac". Obecenstvo odchá· 
dzalo spokojné (vyše trojhodinový kon
cert by bol jeho pozornosť otupil a v·y
čerpal J a neunavlll sa ani O.člnkujO.cl. 
Tu nemám na mysli orchester ani só
Ustov, ktorých party nie sO. ako celok 
mimoriadne dlhé, ale detský zbor, ktorý 
mal aj v tejto skrátenej forme oratória 
n·ajvlac spievania: šesť velkých zborov 
[Vrátane qpakovaných J a väčš! počet 
chorálov. A práve vystdpenle tohto zbo
ru bolo hlavným magnetom večera -
ved Išlo cr slávny Tom6isky 1bor, ktoré
ho tradlcla siaha do 13. storočia. Jeho 
meno je nerozlučne späté s kantorským 
pOsobenlm J. S. Bacha v llpskom chrá· 

miesto a funkciu masmédll pri výchove 
ludl umenlm a k umeniu. Uložlla orgcl· 
nom SHS vyvlnO.t O.slUe o ešte výraznej· 
šle presadenie hodnotnej hudby v pro· 
gram,och televfzle a rozhlasu. 

·Potrebné bude prehlbovať spoluprácu 
a výmenu lnformácU s Ceskou hudob
nou spoločnosťou. V otázkach celoštát· 
nej pôsobnosti oboch ustanovizn! sa uva
žuje o vytvoren! koordinačného orgánu. ... 

Hlavné dlahy a zámery Slovenskej hu· 
dobnej spoločnosti sa budO. reallzovat 
v smere vertikálnom l horizontálnom. 

VerUk6lnu rovinu tvor! ústredný vý· 
bor SHS, Predsednlctvo SHS, sekretariát 
SHS a krajské odbočky SHS. 

V prlpade potreby Stanovy SHS umož
ňujd zakladať okresné a miestne odboč· 
ky. 

HorbonUlnu rovinu tvoria sekcie a 
záujptové združenia. 

Sekcia pedasosick6 má trt komlste -
pre · hudol;mé výchovu na ZS a predškol· 
skO. HV, pre IlSU a pre výchovné koncer
ty. 

Sekcia pre úujmov6 umelecká l!lnnos( 
má komisiu pre zborový spev a pracov
nd skupinu pre prfpravu kurzov (kon· 
ferencU, Interpretačných seminárov a 
pod.). Bude pracovať pri sekretariáte 
SHS. 

Z6ujmov6 :~drulenia: 

Združenie Mlkúiáša . Schneidra-Trnav
ského, Združenie pre stard hudbu, Zdru
ženie pre džez, Hudobná mládež a Zdru· 
žente F. Liszta. 

Hlavné smery činnosti sa orlentujd na 
poduja tia konferenčného, vzdelávacieho, 
kultO.rno-výchovného a propagačného 
charakteru, edlčnd a metodlckd činnost 
a zahraničné styky so zvláštnym zrete
lom na činnost spojend s rozvojom 
miestnej kultdry. 

2. Plán činnosti jednotlivfch sekcil 
a záu jmovfch zdrulenf 

Slovenská hudobná spoločnosť bude 
prenikať do rozllčných oblasti Íludobné· 
ho života prostredn!ctvom odborných 
lnlclatlv (sekcie a komisie) a konkrét· 
nych akU vU (odbočky a záujmové zdru
ženia). 

Aktivity pedasosJckeJ sekcie predsta
vuj(! podstatnd časf odbornej činnosti 
SHS. Naväzujd na činnost bývalej Spo
ločnosti pre hudobnd výchovu, neskOr 
Komisie pre hudobnd výchovu pri 
ZSSKU. V sdčasnostl pôjde o zvýšenie 
dčinnostl hudobnej výchovy na základ
ných školách. Ctastočným výsledkom 
tohto snaženia boll konferencie o hu-

me sv. Tomáša. Bolo ozajstným zážitkom 
počuť týchto deväťdesiat chlapcov a mlá· 
dencov (program uvádza, že sd vo ve
ku od 10 do 18 rokov, no mnoh! sa ja· 
vla byt ešte ovela mladšf), ktorých mu
zikálna Istota a hlasová kultdra musia 
každému Imponovať. Z ohlásených sólls· 
tov prišil len dve d&my. Sopranistka 
Venceslava Hrub6-Freilaerser (pôvodom 
Ceška, predtým pOsoblla v Prahe a Plz
ni), ako aj altistka Rosemarie Lans stí. 
sóllstkaml llpskej opery. Part altistky je 
v uvedenom diele nepomerne vllčšf -
zahrňuje tri árie a dva recltatrvy. Spe
váčka zaujala nielen zvonivým hlasovým 
materiálom a kultO.rou, ale aj starostll
vým vypracovanlm barokových štýlových 
prvkov (vrátane appogglatdr, ktoré sa 
u nás zväčša zanedbávaj(\). Sopranistka 
mohla ukázať svoj vyrovnaný hfas a vo

·kálne umenie Iba v preclzne predvede
ných koloratQrach pOvabného dueta s 
basistom a v kratučkom recitat!ve. Na· 
miesto Indisponovaného H. Ch. Polste
ra v basovom parte zaskočil Andreas 
Sommerfeld ; odviedol pozoruhodný vý
kon na vysokej muzikálnej aj hlasovo
technickej drovn1 (náročná ária, dueto 
so sopránom a viacero recltatrvov'). Tes
ne pred koncertom ochorel aj tenorista, 
za ktorého sa usporladatelom nepodari
lo nájsf náhradu. Kedže bez neho sa 
oratórium nemohlo zaobfsť, zaspieval -
pomáhajdc sl pri . najvypätejšfch mies
tach falzetom - jeho recltaUvy s udl· 
vujdcou Istotou anonymný, neviditelný 
náhradnlk (áriu vynechal). Až neskOr 
sme sa dozvedell, že to bol sám dirigent 
- Hana Joachlm Rotzach. Jeho prfjemný 
tenor a starostllvá dikcia (ňou vynlka· 
11 všetci dčinkujQcl vokallsti) nasvedču· 

dobnej výchove v Nltre v rokoch 1984-
1986, ktoré začall analyzovat problémy 
sO.časného stavu, naznačovať cestu k 
lch riešeniu. SHS v tomto snaženi bu
de výrazne spolupracovať na prfprave 
III. konferenele v Nitre v roku 1988. 

Oalej sa zameriame na organizovanie 
rio!;kolovaclch kurzov a seminárov ako 
pomoc pri zvyšovan! dčlnnostl školskej 
hudobnej výchovy. Podporime model zá· 
kla dne j školy v Banskej Bystrici s rozšf· 
reným vyučovanlom hudobnej výchovy a 
jeho uplatnenie aj na Iných školách. 
Odbornou pomocou prispejeme k orga· 
nlzovanlu besied o hudbe. 

Prul-l~my hudobného vzdelávania deti 
predškolského veku budeme rlešlf na 
seminároch a kurzoch zameraných na 
praktické otázky vyučovania hudobnej 
výchovy na materských školách, vede
niA detských speváckych zborov a me
todiku hry na niektorých hudobných ná· 
strojoch. 

Pre učltolov a žiakov IlSU budeqle or· 
ganlzovať Interpretačné semináre, kurzy 
a semináre zamerané na metodiku vy
učovania hry na niektorom nástroji, let· 
né tábory. 

Podportme vydávanie metodických prf
ručlek a hudobných materiálov pre po· 
treby MS, ZS a ĽSU. 

V oblasti výchovných koncertov pOJ· 
de o školenie a prlpravu animátorov 
výchovných koncertov a prfpravu nie
ktorých video programov pre deti a mlá· 
de :'l. 

Oblas( 16ujaovej uaeleckej l!lnnostl. 
KraJské konferencie zdôraznili potrebu 
starostlivosti o zborový spev. Prehodno
tlme postavenie zborového spevu v sd· 
časnej hudobnej kultdre. Pomôžeme pri 
organizovani prehliadok školských zbo
rov, zorganizu jeme semináre pre vedd· 
clch detských a mládežnlckych zborov 
v krajskom l celoslovenskom rozmere. 

Pri reallzovanf týchto snáh sa bude· 
me usilovať o a ktrvnu spoluprácu s Osve
tov}•m dstavom a krajskými pedagogic
kými dstavml. 

Z6ujmov6 1drulenla predstavujtí. samo
statné zložky SHS. Ctnn'ôsť budO. rozvljať 
v sO.člnnostl s krajskými odbočkami SHS. 

Zdrulenle M. Schneldra-Trnank6ho 
bude organizovať besedy s audlovlzuál· 
nym programom o živote a diele 
M. Schneidra-Trnavského. V rámci 750. 
výročia založenia mesta Trnavy pripra
vi konferenciu o diele M. Schneidra
Trnavského a výstavu k 10. výročiu ce
loštátnej speváckej sO.taže M. Schneidra
Trnavského. ' 

Zdrulenie pre staré hudbu sa bude v 
prvom rade starať o zabezpečovanie 
členskej základne a vytvorenie organi
začnej štruktO.ry pre rozvfjanle svojej 
činnosti. 

jtí., že Istý čas pOsobll aj a ko spevák. 
AJ táto spOsobllosf dokresluje celkový 
profil tohto mimoriadne dspešného dl· 
rlgenta, pedagóga a znalca Bachovej 
tvorby. O dspech koncertu sa okrem ne
ho v nie poslednom rade zaslO.žll aj vý· 
vážene znejdc1 Orchester lipského Ge
waudhausu, ktorý okrem spolupráce s 
vokallstaml predviedol samostatne svoje 
umenie v známej Vianočnej slnfónll v 
štýle "slclllano". Táto ldbezná pastorál· 
na hudba, tvoriaca dvodntí. čast druhej 
kantáty, predstavuje vrchol celého cyklu. 
Pri organe bol Ulrlch Bllhme. 

Záverom tlmočlm požiadavku obecen
stva, aby pri cudzojazyčných vokálnych 
dielach bol v programovom bulletine 
uvedený aj preklad textu, ako býva. vo 
svete zvykom. LJUBA MAKOVICKA 

Nedarné dopoludnia 
1 salérii 

Novembrový cyklus komorných kon
certov "Nedelné dopoludnia v Galérll" 
(začal 8. 11.) bol dramaturgicky veno
vaný dielam sO.časných sovietskych au
torov. Okrem svetoznámych mien ako 
Sostakovlč a Prokofiev sme mali prlle· 
žitosf zoznámlf sa s ·tvorbou u nás nie 
často Interpretovaných skladatelov. Je 
to škoda, mnohé z uvedených skladieb 
boli velmi zauj!mavé. Určite by stálo za 
to venovať 1m pozornosť častejšie, nie
len v rámci Mesiaca CSSP. 

Sllný dojem vo mne zanechalo l pralO.· 
dlf Isora Kafalidiho, jedného zo strednej 

Po splnen! tejto tí.lohy plánuje podla 
možnost! usporiadať muzlkologickG kon· 
ferenclu o aktuálnych teoretických 1 
praktických aspektoch starej hudby 
dnes, dva špecializované koncerty, dve 
prednášky so zvukovými ukážkami, be
sedu k otázkam starej hudby na Slovan· 
sku, Interpretačný seminár z oblasti sta· 
re] hudby v spolupráci s niektorou ume· 
leckou školou. Podla možnost[ sa bude 
počltaf l s Qčnsfou muzlkológov a In· 
terpretov na medzinárodných poduja
tiach o s tarej hudbe (Krom!!l'fž, Byd· 
goszcz, Blankenburg, Innsbruck u pod.). 

Združenia pre diaz v spolupráci so 
Slovkoncertom, Osvetovým O.stavom a 
krajskými osvetovými strediskami bude 
zabezpečova( členskO. základľ\u n mapo
vať situáciu na Slovensku. 

V spolupráci so Slovkoncertom sa bu· 
de podielať na dramaturgii a organlzač
uej prlprnve Bratislavských džezových 
dn L 

V spolupráci s Osvetovým O.stavom a 
SOV SZM sa bude pod ie lať na organlzo· 
van! Slovenského džezového festivalu v 
211inc. V rámci festivalu bude realizo
vať teoretický l praktický seminár o dže
ze. V spolupráci s CHS pripravi pre da l· 
~le r oky I.etné džezové tábory. 

Hudobn6 ml6del je kolektfvnym čle
nom SHS. Slovenská hudobná spoločnosť 
l>ude spolupracovať pri organizovan( 
dvoch stretnuti Hudobnej mládeže v 
Piešťanoch, stretnutia Slovenskej a Ces
kej hudobnej mládeže, pri založen[ or
chestra Hudobnej mládeže SSR. 

Zdruleuie F. Liszta pripravuje odbor· 
né prednášky a besedy o diele F. Liszta. 
Pre svojich členov organizuje študljnll 
cestu do Prahy pod názvom "Po stopách 
Ferencza Liszta". 

V rámci prlpravy za loženia Zdrulenla 
AleJ:andra Moyzesa pl&nujeme vyptsaf 
skladatelskO. sO.taž A. Moyzesa pre žia 
kov konzervatórll a poslucháčov VSMU. 

3. Edičná činnosť 

Sekretariát SHS pripravi pre svojich 
členov Informáciu o za loženi SHS a joj 
plánovaných aktivitách. Sprlivy o č ln
nosti bude uverejňovať v stálej rubrike 
Hudobného života, pripadne v Inrormá· 
clách ZSSKU a SHF. Podfa potreby vydá 
zborn!ky z konferencii n seminárov, me· 
todlky a prlručky pre potreby predškol· 
skej a školskej hudobnej výchovy a 
ĽSU. 

Ideovým garantom Slovenskej hudob .. 
nej spoločnosti je Zväz slovenských skln-
daterov a koncertných umelcov. · 
Rozpočet SHS bude sO.častou rozpočtu 

ZSSKU. Plán činnosti SHS a jeho plnenie 
bude dvakrát ročne vyhodnocovať Pred· 
sednlctvo Ov ZSSKU. 

generácie moskovských autorov. Ka falldl 
- sám pianista - su v skladbe snažt 
čo najširšie využit zvukové možnosti ná· 
stroja. Základným stavebným prvkom je 
disonancia (chápaná v klasickom zmys
le). Bohaté harmonické spektrum, náhle 
a prekvapivé striedanie sO.zvukov, bráni 
akémukorvek náznaku klasickej harmó
nie. Rytmický prvok a nkcent sO. dôležl· 
tým momentom pre Interpretáciu. Na· 
prlek rôznemu prevládajdcemu zafarbe· 
nlu jednotlivých pre!O.dll je dielo v cel
kovom výraze drsné. Valéria Kellyov6, 
ktorá je častým partnerom umelcov nd 
pódiu, je velmi dobre známa aj ako só
listka. 6 prelo.dll predniesla s pevným, 
razantným gestom, až naturalisticky· vy
zdvihujO.c jednotlivé zvukové kvality. 

SersaJ Proko,iev je autorom Plesne 
bez slov, op. 35 l!. 5. V Interpretácii 
Allbety BukoveczkeJ (sprievod - Zlat!· 
ca Poulov6 J som postráda la celostm1 
kantilénu, hravosť a lahkost prejavu. 
Tragickým poňatlm bol celok rozkO.sko· . 
vaný na hudobné fragmenty. 

Tvorba Vaslllja Zolotarjova, ruského 
autora zo začiatku 20. storočia, má eš te 
všetky znaky romantizmu. Komorné sui
ta pre akordeón nie je jeho jediným 
dielom venovaným tomuto nástroju, čo 
zrejme sdvlsl so vzťahom romantikov k 
ludovej kulttí.re. Vntí.torne - charakte· 
rom hudobného procesu, ako aj navo
nok - programovými názvami časti, sa 
hlási k tradlcll 19. storočia. Interpretom 
bol akordeonlsta Rajmund K6konl. 

Estónsky skladatel Eduard Tubln pat
rt k staršlm autorom 20. storočia. Vo· 
čl uvedeniu Koncertu pre kontraba• a 
orchester ( klavlr) na pOde Mirbachovho 

(Pokračovanie na 3. str.) 
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llldarné dopoludn~ 
'plérii 

(Dokončenie z 2. str.) 
paláca mám určité v9hrady. Použitie só
lového nástroja v konce.rte je rozhod
ne pódiového charakteru a ťažko sa 
uplatn! v takej malej koncertnej sieni. 
Okrem ln9ch momentov zrejme aj ten
to spôsobU, že sólista, RadoslaY Salloa, 
sl z diela vybral len dve časti. Fak· 
tdra predvedeného Allegro con moto a 
Andante sostenuto stavia na kontinuá!~ 
nej melodl::kej Hnil basového nástroja. 
Rovnocenn9m partnerom sólistu bola 
mladá klaviristka Daoa Saturyo"'· 

AJ nasledujúci koncert (1!5. 11.) otvo· 
rlla klaviristka - tentoraz Ida Ceroeek' 
v9berom z jedného z ran9ch opusov (i!. 
22) SerseJa Prokoflewa, Prchawé wldloy. 
Je to cyklus .drobn9ch skladobn9ch dse. 

Ida Ceroeck6 Sn!mka : l. Grossmann 

kov kontrastného charakteru, v ktor9ch 
je melodická aj harmonická zložka rov· 
nocenná. Rytmus, dynamika, farba - to 
všetko slúži v záujme konečného poetic
kého v9razu celého diela. Interpretácia 
Cerneckej zdôrazňovala vzletnosť, ak9sl 
nepolapltelný moment hudby Prokofieva. 

Jo:cef Gunai a Vai6ria KeiiyowA pred
niesli El6&lu a Romancu pre fiaatu a 
klawfr Dmitrija Sostakowlča. Rada by som 
v tomto pr!pade vyzdvihla sdhru a spo
luprácu Interpretov. Veddclm nástrojom 
je melodická a nežná flauta, ktorá na
chádza pevnO. pôdu v harmonickom 
sprievode klavlra. 

Georsll Swlrldow, prfslušnlk najstaršej 
generácie sdčasn9ch rusk9ch skladate
lov, nap!sal okrem ln9ch diel mnoho vo
kálno-symfonlck9ch a komorn9ch opu
sov na slová básnikov. Slovo je preňho 
podnetom a Inšpiráciou pre vytvorenie 
rovnocenného hudobného 11tvaru. Ples· 
ae oa veria A. Bloka na mňa zapôsoblll 
najmä podanfm Hany StolfoweJ·Baodowej 
(klavlr Valéria Keiiyod) . Jeho znakmi 
bol kultlvovan9 nevt1erav9 prejav, 
okrO.hly a mäkk9 tón s jemn9m vlbrá
tom, vedome regulovan9m speváčkou v 
záujme v9razov9ch požiadaviek. 

Napriek vynikajúcemu zafarbeniu sO.
zvuku flauty a gitary nie je toto zosku
penie pre súčasÍl.9ch skladatelov tak prl
fažllvé ako Iné komorné súbory. l. Ra
chlo venoval svoje Jarné kwety - dl· 
vertlmeoto pre flautu a gitaru, našim 
Interpretom Dagmar a Jozefovi Zaapkow
com. Protiklad základného charakteru 
nástrojov (melodlck9 - harmonlck9l nie 
je prekážkou Ich rovnocenného posta
venia v trojčasfovej kompozfcll. Naopak, 
oba party dávajú možnosti pre prejave
nie virtuozity muzikantov. 

Koncert uzavrelo Koilcké dychové trlo 
mtnlatO.rou T. Smirnovovej - Malf trlp· 
tych pre flautu, klarinet a fagot. 

KATARINA LAKOTOVA 

Na ďalšom koncerte (22. 11.) v Inter
pretácii Milana Talackého a Heleny G6f
foroveJ zazneli prvé dve časti Son6ty pre 
wlolu a klavfr, op. 147 D. Sostakowlča. 
Umelecky presvedčlv9 dojem zanechala 
najmä prvá časf kompaktnosťou celku, 
v rámci ktorého pôsobivo vyznelo gra
dovanie dramatizmu i sugest!vny pred
nes medltat!vnych plôch. Vyznenie dru
hej časti, kompozične budovanej na te· 
maticky i náladovo kontrastn9ch die
loch, čiastočne postráda lo jednoliatosť 
celku a bohatšiu v9razov0. a dynamickú. 
škálu. Klavfrna interpretácia prezentova
la pregnantn9 rytmický pulz skladby v 
dobrej sdhre so sólis tom. Niekedy prlllš· 
ná decentnosť intenzity zvuku bola na 
llkor dialogického vyznenia obidvoch ná
s trojov. 

Klarinetista Peter Drlll!ka a klavirist
ka Alena UlickA predviedli Son6tu pre 
klarinet a kiavfr V. Bachd!aaarlana. Die
lo svojou výraznou melodikou (v prvej 

časti ovplyvnenou národn9m koloritom}, 
prehladnou formovou koncepciou, fak
tdrou, nadvllzujO.cou na roma ntické tra
dfcle, zvukovo fažf z rozšfrenej tonall
ty, obohatenej lmpreslonistick9ml prvka
mi. U obidvoch Interpretov bola okrem 
dobrej sO.hry evidentná jednotná v9ra
zová a koncepčná zladenosť, korešpon· 
dujdca s charakterom diela. S6llsta dis
ponuje kultlvovan9m tónom, vyspelou 
hráčskou technikou, čo preukázal v po
hybllv9ch krajn9ch častiach skladby l 
dynamicky precrzne prepracovanej kan
tiléne v Andante sostenuto. 
Poslucháčsky prfjemn9 dojem zanecha

lo vystdpenle sopranistky Evy BlahoveJ 
zn spoluO.činkovanla klaviristu Miloslava 
Starostu. Interpreti predviedli vfber 1 

rusktch ludovtch plasnf, op. 11M S. Pro
koflewa. Kultlvovan9 hlasov9 prejav a 
citlivé stvárnenie vokálneho partu v9raz
ne podporené bohatou farebnou škálou 
a pregnantnou ry~mlkou klavfrnej inter
pretácie, vydstllo do pôsobivého celku. 

Sl6l!lkoY6 kvarteto l!. l B. Cajkovakého 
zaznelo v Interpretácii Filharmonického 
kwarteta. Jednočasfová skladba pôsobila 
Invenčne. Bola plastická a vnO.torne bo· 
hato členená. ústredná myšlienka sklad· 
by ma la frečltý ruský charakter a po
stupne prechádzala do mllkk9ch, fareb
ne bohat9ch dlsonancU. Možnost zvuko
vej reallzácle diela našla v lnterpretácil 
sdboru adekvátne umelecké stvárnenie, 
dynamicky diferencované a pritom pô
sobivé jednoliatosťou celku. 

Na koncerte 29. 11. okrem O.vodnej 
humorne ladenej skladby R. Sl!edrina 
ladril 1 opary Nlalan lbka, v poda~l 
violončellstu J6na Slblka s klavfrnym 
sprievodom Daoy Rus6owej, zazneli dve 
závažné diela: Son6ta pre akorde6n J. Sa
ma v podani nášho popredného Inter
preta Vladlmfra Cuchrana. Skladba vý
razovo i technicky náročná dôsledne vy
užfva zvukovo-technické možnosti nástro· 
ja, čo vyplýva už z názvov jednotlivých 
čast! - Chorál, Toccata, Fllga. Interpret 
vládne virtuóznou technikou, ktorú pod· 
riaduje celkovej v9razovej koncepcii die
la, fažiacej z plastlckosti melodických 
Hntr, expresivity zvuku a technicky bra· 
vtirnych pasáž!. 

K hodnotn9m umeleck9m zážitkom ve
čera patrilo opätovné vystdpenle vlolon
čellstu Jána Slávika a klaviristky Dany 
Rusóovej. V Ich interpretácii tentoraz za
znela Son6ta pre violončelo a klavfr, 
op. 4D D. Sostakowll!a. Interpretácia za
ujala dôslednou v9razovou prepracova· 
nosfou v detailoch l celku. Hoci v9kon 
klaviristky pôsobil vyzretejšie, v9sledné
mu dojmu nemožno uprlef vzájomný kon· 
ta kt interpretov z hladiska dynamického 
modelovania tvaru a zvukovl1 vyváženosť 
nástrojov. 

OĽGA DUCHOVA 

Koncerty MDKO 
v Bratislave 

Mlad9, no už sO.fažn9mi O.spechmi oven· 
čen9 umelec Alei BArta, vypredaná sála 
Reduty, zauj!mav9 program - takýto 
koncert (Z3. nonmbra) sa pr!jemne po
čO.va a prfjemne recenzuje. Ovadom tri 
malé skvos ty B. M. Ceroohorskfiho, po
tom sktišobný kameň organistov: jed~a 
z Bachowtch trlovfch son6t a jeho "vef· 
kéu Preleidlum a fdga e mol. V druhej 
polovici tiež dobre známa Mozartowa 
Faot6zl~J mol, dve prelt\dl6 a Jt\gy 
M. Dupr6ho a Fantbla J. Matija. Ex· 
hib!cla suverénnej techniky a muzika
llty, f~.>hkosf pri prekonáva ni najkompll
kovanejšfch úsekov. Pri sledovani kon
certu sa vynori večná otázka: kam asi 
zaradiť tohto 27-ročného umelca , kde 
je jeho miesto v domácom 1 medzlnárod· 
nom meradle? Rozhodne medzi najpo
zoruhodne jšfml. Poklaf recenzent chce 
niečo prlpomenťíf, v9hrady sa môžu po· 
hybovať len v najvyššfch sférach chápa· 
nla estetiky organovej interpretácie vô
bec. Konkrétne: problém s prehnan9-
ml tempami, kedže technická suverenita 
priam zvádza na prekračovania ak9ch
korvek hranic. Napr. vo f!lge e mol fi 
guruje stredná zr9chlená časf, navyše 
Interpretovaná na dynamicky s lab!!om 
manuáli. Pri maximálne r9chlom základ· 
nom tempe fúgy musr tento stredn9 
O.sek nutne vyznieť ako rytmicky nelden
tlflkova tefn9, podobn9 gllsandov9m be
hom. U Bacha však každá nota, každý 
takt a mot!v hrá podstatnú. úlohu, ne· 
mOže byt kuUsou. Kulisu spom!nam pre
to, lebo v Duprého prelddlách (s fG.ga
mi vysta van9mi na O.chva tne netradič
ných témach) je pohyb hlasov reprezen
tujt\clch s trhujO.ce tempo len pozadfm, 
kullsou, kým téma je lahko sledovater
ná, prednes je vždy zreteln9. J)aJšia po
známka, zasa len vo sfére estetického 
chápania: v Mozartovej Fantázii aj ly
rick~ úseky vyzneli prlliš razantne, s 
os trou artikuláciou, málo poeticky. Zá· 
verečnO. skladbu J. Mati!ja charakterlzo
vall dramaticky vyhrotené O.seky s 0.
primným Judským, citovým nábojom. Ce-

Iý program demonštroval snahu umel
ca poskytnO.f čo najreprezentatfvnejšf vý
ber z organovej tvorby. 

Záver? Co najviac podobn9ch orga
nov9ch koncertov v Bratislave! 

LADISLAV DOSA 

Tibor R6c1: Snlmka: Z. Mlnáčová 

Pred početn9m publikom vystúpil 
1. decembra v Klariskách popredn9 slo
vensk9 akordeonista Tibor RAc:c. Rácz 
nesporne patr! k umelcom, ktor! svo jou 
majstrovskou hrou presviedčajú i najvllč· 
šfch skeptikov o oprávnenosti koncert· 
ného využfvania akordeónu vo "vážnej" 
hudbe. Obdivujeme jeho mimoriadne 
technické dispoztcle, virtuozitu, často až 
na pokraji hratelnostl, nikdy nie však 
samoO.čelnO., ale podloženú. vysokou hu
dobnou Inteligenciou, muzlkalltou a tvo
l'ivou fantáziou. Pre svoj recitál sl zvo
lil dramaturgicky zaujfmavý, miestami 
už kuriózny repertoá r, ktor9 možno roz
dellf na dve, chara kterovo 1 žánrovo od· 
lišné polovice. 

V prvej sa prezentoval sólov9m výko
nom, kde vyniklo jeho dokonalé št9lové 
cítenie, zmysel pre tektonickú gradáciu, 
!:chopnosf doslova vykresliť skladbu do 
na jjemnejš!ch detailov. Rácz svoju spon
tťmnu muzikantskú. dravosť a tempera
ment dokáže premyslene dávkovať tak, 
že je, rovnako ako aj jeho znamenitá 
technická zdatnosť, celá v službách v9-
ra:tu. 

Už tri renesanl!n6 tance podla kájon
ských rukopisov, ktoré zazneli na O.vod, 
prekvapili svojim poňat!m. V podstate 
jednoduché fudové melódie vybudoval 
ako malé dramatické dielo, postavené 
na striedani r!}znych náladov9ch kon
trastov: od ma jestátneho, patetického 
O.vodu, až po bujar9, ga jdovým burdo
nom podložený záverečn9 tanec. 
Transkripcie l!embalowfch son6t D. Scar
lattlho zneli v Ráczovej registrácii fa
rebnejšie a plastickejšie než v origináli, 
čo ešte zdôraznil aj šlrok9 dynamlck9 
diapazón. Vrúcnosť a rafinovaná' a rtiku
lácia, citovosť, nie však r omantická sen· 
tlmenta llta, boli charakteris tické pre In
terpretáciu Llutowej Ave M6rll. 

Po adaptáciách diel zo staršfch š t9lo
v9ch obdobi bol celý ďalš! program vy· 
stavaný' z tvorby skladatefov dvadsiateho 
storočia. Akustika Klarisiek ešte pod
čiarkla atribO.t a kordeónu, a ko priam 
Ideálneho tlmočn!ka súčasnej hudobnej 
reči. V prvej polovici, okrem náročnéhn 
Koncartn6ho monol6gu J. Hatrlka, Inter
pretovaného presvedčivo a s vefkým 
osobnostn9m vkladom, zaznela spoločná 
kompozfcla mladého polského skladate
ra K. Olnaka a T. Rácza. Skladba vy
už!va mnohé, doteraz nepoznané tech
nické možnosti nástroja, ktoré však nie 
sO. len prázdnymi efektami. Prostredn!c
tvom velkej l malej a leatorlky, zložitej 
rytmlzácle a z.vukov9ch clustrov vykreo
val Rácz Inteligentné, mimoriadne pôso
bivé dielo a potvrdil tak oprávnenosť 
aj svojich skladatefsk9ch ambfcif. 

Druhá polovica recitálu bola venova· 
ná komornej tvorbe pre akordeón. Štý
lová rôznorodost v91učne sO.časných kom
pozfcU prezentovala a kordeón a ko ne
obyčajne tvárny a zvukovo zaujfmavý 
nástroj , so širokou škálou využitia ako 

Ouo maalelov Zsopkovco" 

rovnocenného partnera l cltllvého sprc
vádzača. Zároveň, určit9m posunom sme
rom k zábavnej funkcii, zdravo provoko· 
vala k O.vahám o potrebe návratu l v 
tzv. artificlálnej hudbe k tejto, v mi· 
nul9ch epochách často dominantnej 
funkcii hudby. úvodná skladba A. Krzo
nowského Trlfle pre akorde6n a baaovf 
klarinet ( spoluúčlnkoval P. Drlil!ka ) za
ujala džezovými prvkami, zd0raznen9ml 
neobvyklou farebnou kombináciou 1 
rytmlck9m frázovanfm. Na odllšn9ch 
kompozlčn9ch základoch bola postavená 
skladba popredného skladatela NDR 
H. Lucka - Ľtibostné plesne oa slod 
W. Brliunlga pra sopr6n a klavlr. Kom
poz!clu, naplsanú v podstate tradičn9m 
hudobn9m jazykom, ktor9 miestami pri· 
pomfnal mahlerovské romantické piesne, 
citlivo interpretovala A. Bukoveczká. Na 
záver zaznela skladba anglického skla
datela ). Nobleho Maňka, pre klarinet a 
akorde6o, Inšpirovaná známym r ovno· 
menn9m muzikálom. Humorné dieliw 
prestúpené džezov~ml mot!vml a výrazo
v9ml prostriedkami vyššieho populáru, 
Interpretoval Rácz spolu so spoluúčln· 
kujúclm P. Drllčkom s velkou dávkou 
recesie. Jemný, radostn9 humor, noble· 
sa a elegancia, Intelektuálny nadhlad 
nedovolili sklznuf do banálnosti a udr· 
žali kompoz!ciu v rovine bezprostrefi
ného a vkusného happeningu. 

Škoda, že umenie tohto, vlastne už do 
strednej generácie patriaceho umelca, 
ktor9 l tento koncert interpretoval na 
vynlkajO.cej O.rovni (napriek handicapu 
nevykúrenej sály). pričom viaceré sklad· 
by odzneli premiérovo, nie je dodnes za· 
chytené na žiadnej gramofónovej na
hrávke. 

MARTINA HANZELOVA 

Medzi hudobné podujatia, ktoré svo
jou dramaturgiou zohladňovali blfžlace 
sa Vianoce, patrll aj komorn9 kon~ert, 
na ktorom 15. decembra vystúpilo duo 
Dagmar Zsapkov6 l flauta) a Jozef Zsap· 
ka (gitara) l Moyzesovo kvarteto. Na
pt•iek nfzkej teplote koncertného pries
toru, ktorá bola lst9m handicapom naj
mä pre účinkujúcich, tešil sa tento pro
gram značnej pozornosti obecenstva -
dramaturgia podujatia sa opiera la výluč
ne o opusy barokov9ch majstrov. 

Komorné duo manželov Zsapkovcov -
profesorov bratislavského konzervatória 

je dobre zohrat9m ansámblo~. 
D. Zsapková spofahlivo Intonuje, dispo
nuje jemn9m, zamatov9m, dlferencova
n9m tónom, má zmysel pre udržanie v9· 
stavby l disciplinovaný prejav. J. Zsap· 
ka osvedčuje už dlhé roky svoje sólls· 
tické kvality l skúsenos ti komorného 
hráča. Jeho nástroj pri tomto zloženr 
preberá predovšetk9m funkciu contlnuu. 

V prvej polovici odzneli sonáty Ernsta 
Gottlleba Barona, J. S. Bacha (C dur, 
l!. 4), G. F. Händla (a mol, op. 1, l!. 4) 
a Francesca Mariu Veraclnlho (Sonata 
teraa). Ich podanie malo profesionálnu, 
štandardnú úroveň. 

V spolupráci s Moyzesov9m kvartetom 
sme si vypočuli dva koncertantné opu
sy Antonia Vivaldiho - Koncert D dur 
pre gitaru a slil!iky a Koncert G dur 
pre flautu, gitaru a sl6člky. I keď kvar
tetové obsadenie nemohlo plne nahradlt 
orchestrálny zvuk a tobôž kvalitu sprie
vodu wa rchalovcov, vyzneli tieto skladby 
muzikantsky Iskrivo, presvedčivo, s vnú
torn9m napätfm a švihom. úroveň s0-
listlck9ch v9konov uj v tomto prfpade 
neklesla pod profesionálny š tandard . 

Napriek tomu, že teplota v priestore 
bola dosť hlboko pod prfpustným normá
lom (umelci hrali bez pauzy ), úroveň, 

ktorú dosiahli, sl zaslO.žl prinajmenej 
uznanie. 

Škoda, že v programe koncertu bolo 
tofko chýb a nepresnos ti, že presiah li 
mieru toho, aby sme sl Ich nedokázali 
nepovšlmnO.f a oprávnene krltlzovafl 

VLADIMIR CI!IK 

Sn!mka: z. Miuáčovu 



S Elenou Sarayovou Kováčovou 

o hudbe 
a zborovom speve 

Záner zborového spevu zis
kal zásluhou pôsobenia kvalit
nýcit pr ofesionálnych l amatér· 
si<ych zborových telies všet
l<ých kutegórH významné mies
to v hudobnom živote súčasnos
ti. 

K jedným z najvyspelejš!ch 
reprezentantov zborového ume
nia u :uí:; putri aj Bratislavský 
detský zbor pri MDKO v Bru
tislnve, ktorý sl na jeseň mi
nulého roku pripomenul vý
zna mné - 25. jubileum svojho 
zulo!ienfu. (O slávnos tnom kon
certe k tejto pr!ležftosti sme 
Informovali v HZ 23/87 -pozn. 
red.) Prvé roky existencie zbo· 
ru, ktorý vznikol na pôde 
MDKO v Bra tislave, st1 späté 
s pôsoben!m erudovaného hu
dobn!ka , nestora zborového spe
vu na Slovensku, prof. J. Strel
eu. Ďalšie smerovanie kolek!!· 

Vychádzal vo svojej umelec
kej prazi z konkrétnych dirl· 
gentských vzorov? 

- V skutočnosti nemám kon· 
krétny dirigentský vzor, skôr 
obdivujem u výrazných diri
gentských osobnost! svojskosť 
poňatia, pečat vlastného stvár
nenia Interpretovaného diela. 
Iedným z prvých velkých zá
žitkov, ktorý som z!skula ešte 
ako poslucháčka konzervatória, 
bolo stretnutie s velkým diri
gentským umen!m hostujtlceho 
sovietskeho dirigenta V. Dub
rovského. Neviem zabudntlt, 
ako tento umelec dokázal pre
taviť mttvu partittlru do živej 
hudby, ktorej fluidum sa pre
nieslo na poslucháčov v kon· 
certnej sieni, pričom vynaložil 
obrovsk(! energiu, výpoveď 
vlastného ducha, až temer do 
tlplného vyčerpania. Ak by som 

Bratislavský detský zbor pri MDKO 

vu od roku 1967 formovala mla
dá poslucháčka odboru dirigo
vania na VSMU, Elena Saray
ová-Kováčová (v spolupráci s o 
s vojim pedagógom a umelec
kým vedúcim telesa, zas!. um. 
j. Haluzlckým), ktorá v roku 
1981 prevzuta aj funkciu ume· 
leckej vedúcej zboru. Popri 
práci s detským zborovým tele
s om Elenu Sarayová-Kováčová 
stá la 15 r okov na čele telesa 
s celoslovenskou pôsobnosťou 
- Speváckeho zboru s loven
ských učiteliek Ozveny a v sú
časnosti spolupracuje aj s ďal · 
š!m, Inštrumentálnym kolektl· 
vom - Dáms kym komorným 
orchestrom. 

Na otázku - "Co ti dba 
prAca s detským zborovým te
lesom?" - Elena Sarayová-Ko· 
váčovA povedala: 

- Na cestu zborovéh o dlr!· 
govanla ma us mernil môj pe
dagóg nu VSMU pr of. J. Ha 
luzlcký, ktor ý predpokladal 
reálnu možnost perspekt!vneho 
upla tnenia ženy-dirigentky v 
práci so speváckym zborom, a 
tak, hoci pôvodne som ma la v 
tlmys le venovať sa štúdiu or
ches trá lneho dir igovania, na ko
niec som sl zvo!lla odbor dl· 
rlgovania zboru. Vzťah k pr á· 
ci s detským zborom s om zis
kala už počas vysokoškols kých 
štúd!f, kedy na mňa hl boko za· 
pôsobili krlštá lovo č isté hlás
ky, sviežosť zvuku detského 
zboru, ktorý citlivou r ukou vie· 
dol prof. Stre lec. Citová úprim
nos ť, ale 1 vytrval osť a obe ta 
vos ť, s akou sa č lenovia zbo
ru vo veku od 7-18 rokov ve 
nujú te jto náročnej, ale krás· 
nej zá lube, Ich oddaný vzťah 

k spevu, k zborovému kolektl· 
vu, s ú pre mňa neraz inšplra· 
t!vnym zdrojom sll~ k ďalšej 

prác!. Ked s om po 15 rokoch 
dirigents kého pôsobenia v 
SZSU Ozvena musela zo zdra · 
ve tných dôvodov niektorý z 
týchto vokálnych kolektlvov ne
chať, rozhodla som sa ostať 

verná de tskému zboru, ktorý 
vediem už 20 rokov. Cenné s kú· 
sen osti, z!skané pr! te jto prá
cl, som u platnila a j na pos te 
dirigentk y Dámskeho komorné· 
ho orches tra. 

predsa mala menovať niektoré· 
ho z dirigentov, ktorý je mo
Jim vzorom, tak mus!m spome
ntlt Ondreja Lenárda, ktorý 
sám prešiel š kolou zborového 
dirigovania. V ňom sa spája 
tvorivý Interpretačný nadhlad s 
premyslenou koncepciou, doka· 
nalým vntltorným výrazom a 
krásou dirigentského gesta. 

Popri tvorivej umeleckej prA
cl s detským zborovým telesom 
a komorným orchestrom sa ve
nujei aj externej pedagogickej 
činnosti na VSMU v Bratislave. 
Aký je tvoj nbor na výchovu 
zborových dirigentov v sfíčas· 
nosti? 

V pos ledných rokoch 
vznikli v Bra tislave , ale a j 
iných mestách Slovenska, no· 
vé amatér ske zborové kolekU
vy. Mys l!m s l, že mus!me oce
niť tvorivú aktivitu záujemcov 
o umeleckú prácu v kolektf· 
voch z uC, členovia ktorých hra· 
dajú možnosti vlastnej ~ebarea
lizácle a naplnenia tvorivých 
sná h. Z tohto dôvodu by ' sa na 
konzervatóriách ma la venovať 
väčšia pozornosť a pr iestor Vý· 
učbe základov dirigova nia u 
poslucháčov s pers pekt!vou nie
len samotného budtlceho pada· 
goglcké ho pôsobenia na ĽSU, 
a le s perspektfvou dirigovať 
ama térsky zbor a le bo Inštru
mentá lny súbor . V záujme vý
chovy kvalitné ho umeleckého 
dorastu aj v te jto oblasti, by 
sa mala prehlb!t spolupráca 
medzi konzer va tóriami a VSMU 
v podchyten! dirigentských ta
lentov l z radov Inštrumenta
lis tov. Stat sa dirigentom vy· 
žaduje ..nie len kva!1tnt1 lnštru-~ 
mentálnu pr!pr avu adepta, ale 
a j celkové hudobné dlspoz!cle, 
teoretické vedomosti, ustá le· 
n ost názorov, pevnt1 vôlu, zre
losť charakteru, a le aj ta ktný 
a citlivý pr!stup v jednani s 
luďml. 

V mnohých rec~nzlách vystú
peni Bratislavského detského 
zboru vyzdvihli odbornfcl hla
sovfí kultúru zboru. Spolupra
cujei s hlasovým pedagógom? 

- K správnym speváckym ná· 
vykom vediem ma lých spevá
kov sama. Dirigent zborového 
telesa by mal vedieť nauč!t zá
kladom vokálnej techniky, 
správnemu dýchaniu, frázova· 
nlu, tvoreniu tónu. v e ru pozna t· 

kov o práci s detským hlasom 
som z!skala u prof. Strelca, kto· 
rý sám bol dobrým spevákom 
a vokálnym znalcom. 
Počas 2!1-roi!nej umeleckej 

činnosti prezentoval BDZ svo
je kvality nielen na mnohých 
koncertoch a sfíťažiach doma, 
ale aj v zahranič(. Ktoré absol
vované vystfípenia zboru patria 
k najfíspeinejiífm? 

- Zbor sa pravidelne ztlčast
ňoval na celomestských 1 celo
slovenských stltažlach zborové· 
ho spevu (Zlatý veniec mestu 
Bratislavy, Mládež spieva), na 
ktorých ziska! popredné 
umiestnenia. Vážim sl aj tlprlm
nost uznania u slová obdivu, 
ktoré odzneli na adresu výko· 
nov zboru pr! rozmanitých kul
ttlrno·spoločenských pr!ležltos
tlach. Zo zahraničných ciest 
môžem spomentit koncertné zá
jazdy do NDR, ZSSR, MĽR, 
FrancO.zska, Velkej Británie, 
ale aj dvojmesačné turné po Ja 
ponsku. K ťlspechom zboru pat
rlla O.čast nn Európskom festi
vale hudobnej mládeže v Bel
gicku (1974), kde sa teleso u
miestnilo v r. pásme, ale aj 

cena za najlepši detský výkon 
na Medzinárodnom festivale 
zborov podunajských krajin v 
Slllstre ( BĽR, 1983 ). Velkú r a· 
dost mám aj zo z!skanla 2. a 
3. ceny na Medzinárodnom fes
tivale v španielskom Cantoni
gros ( 1985). Väčšina koncert· 
ných zájazdov zboru sa ·usku
točnila v rámci recipročnej vý
meny alebo prostredn!ctvom MS 
SSR, avšak menej prBežltostf 
dostal zbor prostredn!ctvom 
Osvetového tlst avu v Bra tislave 
(počas 25 rokov práce bolzbor 
vyslaný na medzinárodné súta
že do zahraničia 3·krátl). Na 
jeseň minulého roku ocenilo 
MK SSR dlhoročnú umelecktl 
prácu zboru a všetky dosiah
nuté výsledky udelen!m titulu 
Zaslúžllý kolekt!v zuC. 

V dramaturgll jubilejného 
koncertu Bratislavského detské· 
ho zboru bola zast6pen6 tvorba 
majstrov vokAlnej polyf6nie mi
nulých storoči, ale aj zborové 
skladby súčasných skladatelov 
viacerých národov. Na koncer· 
te uviedlo teleso aj celý rad 
skladieb súčasných ••ovenských 
skladatelov, z toho 2 premiéry 
(T. Andraiovan: Vianočné hra, 
K. Seidmann: Scherzo - pozn. 
autora). Aký ja tvoj vzťah k 
uvádzaniu slovenskej hudobnej 
tvorby? 

- Diela s lovens kých sklada
te lov sú trvalou súčasťou re
pertoáru Bra tis lavs kého detské· 
ho zboru, a le sú zastúpené a j 
v drama turgli ďalšieh telies, s 
ktor ým! som pracovala a s kto
r ými pracujem doteraz. 

BDZ pravide lne uvádza die 
la slovenských s kladate lov nie
len na koncertoch a súťažiach 
doma, a le l na pódiách v :~;a· 
hraniči. Teleso je dvojnásob· 
ným držltelom Ceny SHF, ktorú 
porota udelila zboru na fest!· 
vale "Svá tky p!sn!" v Olomouc! 
(1981) u na celoslovenskej síi
fažl ,.Mládež spieva" v Zlllne 
( r. 1983, 1985 ) za prednes ~kla
dleb s lovens kých autorov. S 
ve lkou odozvou u obecenstva 
sa stretla a j Inter pretácia die· 
la nár . um. E. Suchoňa - Vl· 
volávaň! jara, ktorá odznela 
nielen v r ámci BHS v r. 1985, 
a le l na kon certoch v ďalšieh 
mestách. Zbor naštudova l a u
viedol celý rad titulov z tvo
rivej dielne síičasných slovan -

E. Sarayov6-Kov6čová 

s kých skladatetov ( E. Suchoň, 
O. Ferenczy, L. Burlas, z. Miku· 
la, A. Zemanovský, l. Hrušov· 
ský, l. Dibák, H. Doma nský, I. 
Bázlik, V. Bokes, P. Cón). Mys
Hm sl, že pr! h odnoten! ume
leckej činnosti SHF tr eba 
väčšmi ocet1ovat systema tickú 
aktivitu pri uvádzan! s lovan· 
skej hudobnej tvorby (nielen v 
rámci prehliadky TNSHT), kto· 
rej význa mnými propagá tovml 
sú práve amatérske zborové 
kolekt!vy. 

V súvislosti so itvrťstoročni· 
cou BDZ sa vyn6ra otázka lfal
iífch> tvorivých clelov a plánov 
do budúcnosti. 

- Jubilejný koncert umožňu
je nielen prezentáciu dosiahnu
tej interpretačnej úrovne tele
sa , ale je l pr!ležltostou k bi· 
la ncovanlu. Na prvý pohla<\..Jlô· 
sob! amatérske teleso ako ho
mogénny celok zanietených 
n adšencov, ktorý logicky nad
väzuje na dosiahnuté méty a 

Snímka : l. Gr ossmann 

vytyčuje s l nové ciele. V s ku· 
točnosti však práca s ama tér· 
skym kolektlvom vyžaduje 
značnú dá vku trpezlivosti, a te 
l taktu a pedagogického maj
s trovstva v opätovnom budo
van! telesa [v ktorom dochá· 
dza k výmene členstva ), v úsHr 
zvládnuť základy "remesla" , ale 
pracova ť aj na deta lloch, zvu· 
k ovej uš!achtllosti, kompakt· 
nos ti hlasových skupin, plasti
clte frázovania , správnos ti vý· 
razu a štýlovosti. Tie to neoce
nlte lné vklady, ktoré prostred· 
n!ctvom kolekt!vnej výchovy 
dostáva jt1 jednotliv! členovia 
kolekt!vu (okrem odbornej prí
pravy sú deti vedené k zdolá· 
va niu prekážok, k vzájomnému 
r ešpektovaniu, a le aj k podrla· 
denlu sa spoločnému clelu ), sťí 
pr!nosom na celý život. To 
vše tko sl však vyžaduje svoj 
čas. 

Pr!pravlla: 
ELEONÓRA KYSELOV A 

K vystúpeniu sovietskych umelcov 
V rámci Dn! RSFSR v Ceskoslovensku vystúpll pod pa tronátom 

ministerstiev kultúry za spolupráce s Pragokoncer tom a Slovkon· 
certom aj Státny komorný orchester ZSSR s dvoma odlišnými 
programami. Prvý z nich - hodnotený v te jto r ecenzii - odznel 
v Bratislave a v Zlllne, ďalš! v Košiciach a v Ružomberku. Toto 
vynlkajtlce teles o, k torého základ tvoria sláčiky, popr edn! sólisti, 
laureá ti súťaž! , vystúpilo v Moyzesove j s ien! SF v Br a tislave diía 
19. novembra. 

Teleso datuje yznlk r okom 1956. Za vyše 30 r okov existencie 
sa dopra cova lo k vysokým umeleckým mé tam. Jeho vystúpen ia 
v 35 kra jinách všetkých sve tadielov, okrem Afrik y, sa s tretáva jú 

· so slovami na jvyššieh o uznania . 
O j edinečnom ma jstr ovs tve súboru sme sa presvedčlll už po vy· 

počut! úvodného Mozarta (Symfónia B dur, č. 24, KV. 182), ktoré · 
ho Interpretácia vyžadovala a j spoluprácu vynikajúcich dychárov. 
Ideálna priezračnosť, j ednotnos ť nástr ojových s kupin, pr!kl ndná 
artikulácia, ktoré tu dominova li, lah odili oku l uchu. Málokedy to· 
tlž možno vidiet l počuť ta kú vzácnu disciplinovanú jedno tu v ťa· 
hoch, pr!kladné vypracovanie dyna miky, s triedanie sve tla a tleľta . 
Súbor kladie velký dôraz na využitie kontr astov najmll pri náhlych 
zmenách. Navodzu je to lntenz!vny tlčinok a na pä tie v posluchá · 
č och. 

Celkom odlišný svet nám súbor prlblfž!l v pol hodlnovom Diverti
mente pre slAčikové nástroje od Bélu Bart6ka. Dominovala v t1om 
osobitá me dltat!vna filozofia , 1 keď Bar tók, výdatne čerpajúc! z ma· 
dars kého a r umunského folklóru, sa pochoplte!ne nevzdal typlc · 
kej záluby v lanečnos tl a umeleckú štylizáciu rytmov vyvažoval 
l spevnejš!ml lyrlckýml úsekmi. Problema tika Interpre tácie Bal'· 
tóka v tomto pr!pade spoč!va l v budovan! širokých klenieb dyna· 
mlckých oblúkov, čo súbor zvládol na imponujúce j úrovni. Dovolu· 
jeme sl však poznamena ť, že ešte presvedč lvejš! tah by bola s klad· 
ba z!s kala Individuá lnym vkladom dirigenta , od r . 1983 umelec
kého vedtlceho orches tra, sovietskeho husllstu, nár odného umelca 
ZSSR Viktora· Treťjakova, ktorý však v Br a tislave neúčlnkoval. Tým 
s a nám nevdojak vnucovali asociácie par alely prípadného vys tú· 
penia nášho SKO bez B. Warcha la. Predsa Jen stme lujúca s ila osob· 
n osti vedúceho, l pr i všetkej s taros tl!vej pr!prave a dotiahnutých 
de tailoch, by umocnUa pulz širšieh hudobných plôch. 

O niečo menej sme nepr!tomnost V. Trefjakova pos tráda ll v Sos
takovičovej Komornej symfónii op. 110 b, venovanej pamia tke obeti 
vojny u fašizmu. Pochmtlrna hudobná reč , r ozv!janle tr agického 
obsahu, ner obil! s O.boru väčšie problémy a vďaka majs trovske j In · 
terpretácll vyzne li účinne, presvedčivo. 

Záverečná Mozartova MalA nočné hudba mala správne proporcie, 
tempový švih, čistotu faktúry, účinné s triedanie clynamtckých kon· 
trastov. Možno dynamické vrcholy v Mozar tov!, ktor é teleso do
sa huje, môhll by ť menej prie rá'lné, a le kovová hutnosť zvuku neza
b!jala lahkt1 pregnantnosf a živosť hudobných Hni!. 

VLADIMIR CI.ZIK HŽ 



HŽ 

DIVADLO 
Chameleón v Košiciach 

Prvá premiéra novej sezóny 
v opere Státneho divadla v Ko
šiciach (20. ll. 1987) - hu
dobná komédia M. St6dro6a a 
L. Kunderu Chamele6o - rea
lizovaná v štúdiu Smer, dala 
na seba čakať trochu dlhšie. 
Tento - pre operný súbor ne· 
typický dramaturgický výber, 
vytvoril priestor aspoň dotyko
vého kontaktu súboru so žán
rom zo širokého rozptylu dru
hov a žánrov hudobnozábavné· 
ho divadla. Hudobná komédia 
Chameleón avizovala, že v relá
ciách doterajšej opernej Insce
načnej praxe v SD sa uvedie 
experimentálny Inscenačný pro
jekt. Exkurzia členov operného 
súboru sa výrazovými pros
triedkami syntetického divadla, 
aké hudobná komédia Chame
león požaduje, zaviazala všet
kých účinkujúcich k obrodeniu 
vlastných, ale aj obligátnych 
operných prostriedkov v duchu 
lnscenovaného diela. To pod· 
nletllo zvýšenú pohyblivosť jed
notlivcov, scivilnenie, ale l zd l
vadelnenle gesta, prirodzené 
striedanie spevu s dialógmi, 
tancom a hudbou, u v nepos
lednom rade l plynulé prevle· 
ky, ktoré vyžadujú krátke vý
stupy hudobnej hry. Chame
león, možno v prvotnom pláne 
pociťovaný ako experiment, ne
ostal Jen experimentom. úspeš
ný Inscenačný výsledok potvr
dil pravidlo, že a.kékolvek dl-

vadlo sa stáva samým sebou vo 
chvlll tvorivého pretlmočenia 
predlohy, k akému došlo i na 
I!.ôde košického operného súbo· 
ru. Akt!vna a vzájomná myš
lienková Interakcia umeleckých 
realizátorov Inscenácie viedla 
k expresfvne dynamickým po
stupom, ktoré zaujail, a le hlav
ne zaútoč111 na dlvákovu per· 
cepčnú aktivitu. 

Autori svoju hudobnú komé
diu napfsall pre experimentál
nu scénu Státneho divadla v 
Brne - pre Divadlo na prováz
ku, ktoré nielen formálne, ale 
aj obsahovo je orientované pre
važne na uvádzanie hier s ne
divadelnými námetmi, akým v 
podstate je aj Chameleón. V 
Košiciach bol naštudovaný v 
tiprave Drahom! ry Bargárovel a 
Jána Drietomakého, ktorf zo
hfadn111 špecltlkum operného 
súboru. Preklad Ľubomfra Fel
dek a )6na Straaaera má pri
meraný spád, i keď sa domnle· 
varn, že nie vždy odzrkadluje 
pravú výrazovú nuansu českého 
slova. 

Dlžnfkml zrozumitelnej dek
lamácie a s ňou súvisiacej po· 
lntlzácle vety, či len jediného 
slova, nositela dôležitého ob
sahu, ostali niektor! sólisti a 
členovia zboru. Zaujfmavá 
predloha, ale v konečnom vý
sledku aj úspešná Inscenácia, 
akou Chameleón v šUidlu Smer 
bol, sl zo strany účinkujúcich 

zaslúžia zvýšem1 pozornosť vo
čt zvukovej razancii slova, jeho 
rytmu, dynamike v rámci tex
tu, ktoré nemožno nahradlt 
pseudoprvkom. 

Inscenácia zaujala a prinies
Ja räd inšplratfvnych prvkov v 
rámci javiskovej a režijnej 
štruktúry, diela reliaérky Dra
homfry Bargárovej. Základným 
lnscenačným plánom s~ mozai· 
kovo stavané výstupy a scény, 
z ktorých režisérka vytvot•llo 
cellstvý a divadelne pravdivý 
inscenačný tvar. Krvavé ud'l
Josti Velkej franciizskej bur
žoáznej revoliicle, historické 
postavy a postavičky, boli au
torovi komédie 1 režisérke po· 
zadfm k fraške o otiludnostl 
ludskej túžby po moci, ktorá 
plod! i polltlckých .,chameleó
nov". Joseph Fouché, ktorý pre
žil nlekolko francúzskych vlád , 
bol v réžii Bargárovej proto
typom. Tohto morálneho netvo
ra velmi dobre typizova l a v 
tejto postave prfjemne prekva
pll dobrou kreáciou · a6llata 
opery Gabriel Szakál. Aj ostat
né herecko-spevácke výkony 
sóllstov a členov zboru boU 
osobité, so zmyslom pre drob
nú charakterizáciu. úspelné 
boU vtkony G. Spiláka, J. Ha
vasiho, · L. Pai!aja, E. Csémyo
vej, E. Sm6llkovej, ). Regeca, 
E. Merheima, P. Blirda, K. Me· 
reiilovej, K. Marei!ka, J. Somor
Jaia, M. Kleinovej, V. Drletom
akel a dallfch. 

Hudba M. Stidro6a je nielen 
povzbudivým a doplňujúcim 
článkom textu, ale žánrovými 
a štýlovými hudobnými pros
triedkami (menuet, valčfk, 
swing a i.) je vynlkajťíclm cha
rakterizačným sprievodcom ob
dobia, ale aj karlkah1rou spo-

P. Bárd ( Collot d'Herhois) a L. Pai!al (Ľudovft XVI.) v z6here 1 

Inscenácie. Snimka: O. Bereš 

ločenstva, charakterizáciou et· 
nlckého celku (napr. a j v in-
scenačne výbornej hanáckej 
scéne ). llustr atfvne prvky 
(napr. v úvodnom texte ,.so
ciálna vfchrlca"). čl vtipná š ty
Uzácla hudobných žánrov (an· 
gllcký valčlk pri odchode Fou
chého od Napoleóna ) stí. schop
né vypointovať humornosť, fraš
ku až absurdnosť niektorých 
scén. Septané vokály, rapkáče 
(pri páde Bastily), hudba z 
magnetofónovej pásky, stí. ná
paditou zvukovou kulisou. Di
rigent )6n Drletomskf (hral aj 
na zobcovej flaute) stmelil dia 
lógy a hudbu do uceleného hu
dobnodramatického útva ru. O 
prfjemnii hudobnú. podobu sa 
postaral komornt sťíbor sled· 
mich hr6i!ov (K. Gábor, M. Zal-

ka, L. Gurbal, O. Petra, Ľ. Krti
pa, E. Schwartzová, V. TlchtJ. · 

Velmi dobrá choreografia Ja· 
na Hartmanna a. h. bola súčas· 
fou réžie a vyplynula zo s tvár
nenej predlohy. Na účelnej scé
ne zdOraznil scénograf Miro· 
alav Matejka aktuálne dejové 
stí.vlslosti nevyhnutným! rekvi
zitami [gilotina, královské kres
lo a pod.) . Kostfmy zaal. umel
kyne Ľudmily Purkyňovej mali 
charakterizačnú funkciu a tvo· 
ril1 sl1časť komédie. 

,.Experiment" opery SD v Ko· 
šlclach prestal by( experimen
tom vo chvfl1 vydareného, tl
spešného stvárnenia predlohy 
na javisku. 

DITA MARENCIN.OV! 

Na scénu opery SND v Bratislave sa po nlekolkých 
rokoch absencie vrátila produkcia Mozartovej opery FI
garova svadba v obnovenej podobe. Nové je jej sólistic
ké obsadenie, výprava M. Fereni!fka, čiastočne zmenené 
je aranžmán a réžia M. Fischera, totožné stí. Iba koatt· 
my H. Bezákovej. 

Hlavným momentom novostl v lnscimácll je scéna, 
ktorá na jednej strane efektne využfva točňu, ako mož
nosť rýchlej premeny, na druhej strane v nej však ch}·
bajú základné prvky, potrebné k lnscenovanlu tohto 
diela (dvere komnát v 2. dejstve). čim nastáva na javis
ku dejový zmlltok [podobne riešenie 4. dejstva). Rélla 
M. Fischera upúta novými nápadmi, hodlaclml sa však 
skôr do Rossiniho buffy ako Mozartovej opery. Množ
stvo nových akcii odpútava pozornosť diváka od hlavnej 
dejovej linle a Idey diela (napr. lapanie molf pri árU 
Bartola, výstup Curzla s rozhadzovanfm listin, opticky 
1 akusticky nevhodné vstupy a výstupy z bočných lóžf 
a pod. l. V celkovom tvare vyznela pôvodná práca re
žiséra v roku 1980 v pozltlvnejšom svetle, rovnako ako 
hudobné nailtudovanie V. Málkmu. Do inscenácie vsttí.
pllo nlekolko nových Interpretov. Vokálne najvydare
nejšou kreáciou ). Ouri!u je jeho Almavlva. Inak ·je to 
s jeho hereckou stránkou úlohy. Je namieste otázka, 
čl by režisér v tak náročnej úlohe nemal podať po· 

OBNOVENÁ 
"FIGAROVA SVADBA" 
V OPERE SND 

zuje priskoré znaky opotrebovanosti. J. Zerhauov6 až te· 
raz oficljlne vsttí.plla do inscenácie ako Cherubfn a ex· 
celovala v každom smere. No jej kvality by sa mali 
zatia l využfvať Iba v lyrickom a nie dramatickom od
bore! J. ,Saparová v tej istej ťílohe nesplnila očakávania 
v každom smere. Epizódne úlohy doplňall J. Horská ako 
excelentná, no primladá Marcelfna a E. )eniso't'6 ako· 
Barbarfna. Hlasovo robustným bol Bartolo R. Uhl6ra a 
Bas1Jlo M. Dvorského odkryl jeh o komické schopnosti, 
no l dostal nepoznané lntonačné nepresnosti. Umelec
ky prftažllvým je i opätovné stretnutie s Flgaramt J. 
Hrubanta a J. Spai!ka, Mat•cellnaml O. Hanákovej l J, 
Sedláfovej, Bas11laml P. Gábora a j P. Oawalda a Barto
lom P. Mikul6iia. Otázkou zostáva, prečo režisér znova 
obsadil také renomované umelkyne ako I. Klrtlov6. a 
A. ~zakov6. do ťíloh Cherubfna a Barbarrny, z ktorých 
už dávno vokálne i typovo vyrás tli, a to pri možnos
tiach takého širokého výberu, a ké opera SND momen
tálne poskytuje. 

NAS HOSt 
Tenorista 
GOSTA 
WINBERGH 

Známy mozartovský tenorista, Svéd 
Gllsta Wlnbergh, po prvý raz vysttí.pll v 
Ceskoslovensku pri priležitostí slávnos t
ného koncer tantného predvedenia Mo· 
zartovej opery v Dvoi'ákovej sieni v Pra
he, v Donovi Glovannlm (recenzia v HZ 
č. 23/87 - pozn. red.). v ktorom vy tvo
rU svojho vzorového Dona Ottavla. V 
spo ločnom rozhovore sa preds tavll ako 
milý, dobrosrdečný umelec a nie pro
totyp tenorovej hviezdy, ktorou v pozl
tfvnom zmysle slova však dnes určite 
je. 

Vale meno dnes kuriózne, podobne 
ako meno Brendela, Limu etc. neuvádza 
liadny operný lexikón. Preto moja prvé 
otázka znie: ako ste sa dostali vôbec k 
hudbe l' 

- Moja matka ma presvedčila, aby 
som zašiel za známym staršfm švédskym 
tenorlstom Martinom Ollmannom. Aby 
som sa prosto u neho snažll zfskať ve
domosti. Posltí.chol som ju a pomaly so"m 
začal študovať s pev. V moje j mladosti 
som spieval hodne populárnej hudbY., 
ale Yudla ml hovor111, že mám hlas vhod· 
ný pre operu, a tak som to vyskúšal. 
Spev som š tudoval na akadémii v Stok
holme dva-tri roky a potorp. som prešiel 
do opernej školy .. . 

Potom ste boli niekolko rokov sólls.tom 
opery v Stokholme a teraz ste uf slo
bodnt umelec a vystupujete po celom 
svete. V posledntch rokoch ste sa pro
filovali medzinárodne ako uznávaný In
terpret týchto ťíloh. Dnes sa i!asto ho-

mocnú. ruku vokálne talentovanému začrnajťícemu umel· 
covi [alebo bola táto myšlienka už od začiatku zavrhnu
tá? l ! V tí.lohe Grófky sa predstavili E. Holii!ková a Ľ. 
Rybárska. Hollčkovej kreácJa akcentuje pateticku strán
ku... tí.lohy, Rybárska odkrýva l tvary postavy netradičné, 
jej hrdinka sa aktivne podiela na Intrige. Aj vokálne 
sú obe pozltfvnyml lnterpretkaml, nevynechávajtí.c áriu 
Grófky v porovnaní s inscenáciou v roku 1980. Figaro 
J. Galiu zaujme najmä v sólových čfslach, menej v re
cltatrvoch a hrdina hosťujO.ceho O. )arjahka odhalil spe· 
vácke nedostatky umelca. Zuzanka L. Aghovel nadväzuje 
na je j výbornú. Elvfru a je najlepšou predstavttelkou 
tejto úlohy na scéne SND v poslednom desafročf. Alter
nujtí.ca Ľ. Braunov6 je menej precfzna a je j hlas vyka-

Flscherova a Ferenčfkova spolupráca vyvrcholila v 
Bergovom Wozzeckovl, ktorého nám môže závidieť kaž
dá operná metropola sveta, ale Figarova svadba sa ma· 
la radšej vrátiť v pôvodnej scénickej podobe z roku 
1980 s obnoveným sólistickým ansámblom. 

MATEJ HAJEK 

vorf o tradfcil mozartovskel Interpretácie 
minulosti a prltomnosti, o Wuoderlicho
vl a podobne. Akt je vái n6zor na t6.to 
problematiku? Zmenilo IB nlei!o na tom 
little alebo nie? 

- Podla mňa sa s nažfme mozartov
ské tí.lohy spievať prntš lyricky, s men
šfm hlasom. Tak je v tom potom me
nej výrazu. V Mozartovej hudbe je ale 
tolko výrazu - prečo by sme ho ne· 
mohli vyjadril a j hlasom ? Nemyslieť 
vždy Iba na techniku spevu, ale aj na 
dramatičnosť výrazu. A to podla mňa v 
posledných rokoch v mozartovských pro
dukciách chýbalo. A čo sa Wunderlicha 
týka, je pre mňa dodnes mozartovským 
vzorom a Idolom. Prinášal aj vera výra
zu o o o 

Tak ako vo wagnerovskom odbore 
Windgasaen, ktort does nemá oásledov
nfka l' 

- Správne. Ak by sme sa nepokO.slH 
v tejto tradfcll pokračovať, opera by ne
prežila a mohli by sme doma počO.vaf 
Iba s taré nahrávky. 

Nahrali ste mnoho platni, nedávno aj 
Dona Giovanniho v salzhurgskel produk· 
eli, v k_torel aj vystupujete. Ako sa po
zeráte oa ťílohu Qona Ottavla po spevác· 
kel stránke a i!o pre ·vás znamenala mol· 
oosť spievať ju pri prllefitostl 200. vt· 
roi!la premiéry v Prahe? 

- účinkovať v Prahe bola pre mňa 
velká česť ; bol som velmi š tastný, lebo 
to bol pre mi\a velký zážitok a publi
kum bolo priam ohromné. A pretože som 
ttí.to· ťílohu spieval nespočetne ráz, bo· 
lo pre mňa vrcholom kariéry v moje j 
kreácll Ottavla ztí.častnlť sa na tejto 
oslave. Ja nevldfm Dona Ottavla a ko mat
nú. postavu, a le ako človeka, ktorý je 
velmi zaltí.bený do Donny Anny a svo· 
jim spôsobom Je jediný akýmsi ochrAn
com poriadku. Jediný uvažuje o svojom 
konanf, ostatnf v te jto opere kona jú. Iba 
spontánne. Casto ho posúvajO. za Annu 
do pozadia . Ja ho stvárňujem ako muža 
so zmyslom pre city, lásku a lnlclatfvu. 

Vailou poslednou kreáciou oa platni v 
tomto odbore bol Belmonte. Ako ho 
vidlte vy sám? V poslednom i!ase ho re
liséri stv6rňuj6 ako mierne oalvn6 po· 
stavu, ktorá prichádza Iba 1 motiváciou 
nájsť svoju Konstanzu. 

- Belmonte je pre mňa najťažšou mo
zartovskou tí.lohou. Ale aj pre iných te
norlstov. Začiatok je velmi neprl jemný. 
Musfm totiž hneď splevaf fažktí. á riu 
v neprfjemnej vysoke j polohe s géčkom, 
a to poriadne dlhým, z ktorého sa vo 
Viedni často stáva až asko. C!ovek sa 
musi dopredu pripravit a rozospievať. 
Celá tesslttí.ra tí.lohy je veYml vysoká. 
A fažká je na jmä preto, lebo sl vyža· 
duje primárne lyrický hlas s výnimkou 
,.s tavltelskel árie" , ktorá je zasa vý
sostne dramatická, podobná Titusovi. Po
tom prfde zasa lyric ká á ria, s množ· 
stvom plán a kolora ttí.r. Potom je Bel
monte charakterovou ú lohou, skoro hr
dinský tenor, najmä v scéne s Osml
nom, potom zasa lyrický a neskOr zasa 
splnto tenor. Tieto s tále zmeny sťí pre 
speváka velmi ťažké a namáhavé. 

Aké aťí vale vokálne hranice? Sple· 
vall ste hodne aJ Donizettiho, Pasquala 
a Freniovou a Mutlm na platňu, Gen
oara v Lucrezli Borgil so Sutherlando-
vou, ate i!astýlll Nemorloom. · 

- Hranice sa menia podl a toho, l!o> 
som robil predtým a čo ma čaká potom. 
S mojim hlasom môžem spievať a j dra
matickejšiu úlohu, ale ak si na ňu náj
dem čas, a potom alebo predtým aspoň 
po týždni prestávky spievam Giovanni
ho alebo ú nos. Musf byť čas na zmenu. 
Moje momentálne hranice sú tie, že by 
som nemal často spievať splnto 11lohy, 
dobre sa cftlm aj v Donizettiho odbore, 
spieval som a j Bohému. A môžem sa 
uberať tým smerom, ktorým aj Gedda. 

Aké nové 6lohy vás čakajťí v najblll· 
lom čase? 

- Verdiho Traviata a chcem sktí.sif 
aj Donizettiho Luciu. 

Kde? 

- V Las Palmas. Potom Nemorlna ~ 
La Scale v alternácii s Pavarottim a v 
lete hrdinskejšieho Mozarta - Titusa v 
Salzburgu. 

Zo straussovského odboru ste spieva
li Narrabotha v Salome v Zeneve. Aku 
je to s Flammandoml' 

- Nezaujfma ma, úprimne povedané, 
ale spieval som aj speváka v Gavallero· 
vl s ružou. Spievam ale rád Straussove 
plesne. 

V posledntch rokoch ste sa velmi pro
filovali aj na platniach. Neobávali ate 
sa ani ťíi!inkovanla v taktch raritách 
ako Chau11onov Král a Arthur s Tere· 
sou Zylls-Garou. Onedlho vyjde Donizet
tiho NápoJ lásky s Booneyovou, Weiklom 
a Paneralom pod taktovkou Welkerta ... 

- . . . nté Gabrlelle Ferra pre DG.G. 
Nahrám Wer thera a Carovntí. flautu, kto
rá ml ešte v mozartovskom repertoári 
na platni chýba, a ko a j Tltt~s , ktorého 
však nahráme v Salzburgu a svojho pr
vého Idomenea budem spievať v Barce· 
lone v roku 1993. 

Zhováral sa: ALEXANDER HANUSKA 
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Arcangelo Corelli Symfónie Franza Schmidta 
12 Concerti grossi, op. 6. Symfonlckf orchester Cs. ros

hlasu ., Bratislave 
ml pripadá ako akési post 
scriptum k Mahlerovej 9. sym· 
fónU. Genealógia jeho symfo· 
ntzmu s iaha k Franzovl Schu
bertovl a Antonovi Brucknero
vl a - zdá sa ml - že me
nej k Brahmsovt, s ktor9m ho 
azda spojuje obluba variačné
ho prlnclpu. V 2. a 3. sy,mfónU 

Slovenskt komornt orchester 
vedie Bohdan Warchal. Sólisti: 
Bohdan Warchal - 1. husle, 
Milan Tedla - 2. husle, Juraj 
Alexander - violončelo. 
Digitálna nahrávka. 
© OPUS Stereo 9310 1750-3. 

Zn svoju 27-ročnú existenciu 
vracia sa Slovensk9 komorn9 
orchester k jednému zo základ
n 9ch diel barokovej orchestrál
ne j hudby, Corelliho Concertám 
grossám op. 6 už po tretlkrát. 
Tento návrat je vlastne záko
nit9 a logick9: od real!zovanta 
predchádzajúcich nahrávok sa 
v9razne z-menila nielen techni
ka záznamu (pr! nos digitálnej 
techniky nesporne treba vy
užiť), ale do istej miery 1 sa
motn9 reprodukčn9 št91 SKO. 
To sl poslucháč uvedom! pri 
porovnani te jto najnovšej n,.!l· 
h rávky so staršlml záznamami. 
Is teže, v principe zostáva este
tický reprodukčn9 ideál war
chalovcov rovna ký; nepodlieha 
módnym his torlzujúclm tren
dom, a le pridržiava sa svojbo 
plnokrvného, muzikantsky zá
palistého prednesu, ktorý mu 
zaistil už toYké vavrfny. V rám· 
ct tohto ustáleného ,názoru na 
reprodukciu barokovej hudby 
vša k predsa badať is tý v9voj 
- nie je to teda reprodukcia 
zafixovaná raz navždy. 

Oproti nahrávke napriklad na 
platni Supraphonu [obsahuje 
Iba člsla 1., 3., 6. a 7.1, ktorú 
som mal k dispozicii, možno 
zaregistrovať početné zmeny v 
artikulácii, dynamickom vypra
covani 1 frázovanl. Na novej 
nahrávke sú eliminované nie
ktoré pridané ozdoby (trilky l. 
Tempá sú kontrastnejšie, rých
le sú živšie, celkové poňatie 

je dravšie, virtuóznejšie. Samo
zrejme, nová, digitá lna nahráv· 
ka, neznesie porovnanie so sta
rou monosnfmkou. Zvuk or
chestra je te raz veYkolep9, 
šťavnatý , plas tický, cftiť prles· 
tor s vll.čšlm dozvukom [na-

hrávka bola realizovaná v kos
tole v Trenčianskych Mltl
ciachl, ktorý tomuto druhu 
hudby ovela lepšie vyhovuje. 
Pozoruhodná je vyrovnanosť 
nástrojových skupin, velmi vý
razne vychádzajll stredné hla
sy (violy), čo dodáva nahrávke 
nebývalú plnosf. Warchal sa 
priam 1lzkostlivo vyhýba aké· 
mukolvek doplňantu ozdôb, ryt· 
mtck9m retušiam, tak obvyk· 
lým - a často predtmenzova
ným - na snlmkach ln9ch sl\
borov. Aj čembalové tmprovl
zácle (s ktorými sa v dobe 
vzniku skladieb rátalo l sú ob
medzené na minimum a ozv(l 
sa Iba na miestneh, kde sú ne
postrádatelné. Treba povedať, 
že táto maximálna vernosť 
skladatelovmu zápisu nie je nl· 
jako účinku diela na škodu. 

Rozpisovať sa o umeleckS'ch 
vlastnostiach SKO - lntonácU, 
presnosti súhry, jednote artl· 
kulácle, sile výrazu ml prlcho
df až nevhodné. Madmálna 11· 
roven t9chto parametrov je už 
akýmsi samozrejmým atribút()m 
hry jeho členov - na pódiu a 
tobôž potom pri nahrávanf. Tre
ba sa však aspoň stručne zmie· 
nit o trojici sól!stov concer
tina - Bohdanovl Warchalovl 
(l. husle J. Milanovi Tedlovl fZ. 
husle) a Jurajovi Alexandrovi 
(violončel o). Tvoria rytmicky 1 
zvukove kompaktn9 a maxi
málne vyvážený súbor, zjedno· 
tený a j v najmenšfch podrob· 
nostiach. Azda tba v Alleman
de XI. Concerta mohol hudob· 
ný režisér vllčšml uplatnU vir
tuózny part violončela. 

S touto maličkou výhradou 
však treba prácu hudobnej ré
žie (Leoš Komárek). 1 zvuká
ra [Alexander Sol dán l, vysoko 
oceniť. Na peknej 11rovnl je aj 
výtvarné riešenie obálky [To
máš Pfsecký). -Text Ladislava 
Kačica Informuje výstižne a po· 
drobne o diele Arcangela Co
rell1ho, no azda trochu prl· 
stručne o SKO. 

ROMAN SKIEPEK 

Dlrlgent: zasldlllf umelec Ľa
dovlt Rajter 
OPUS Compact Dlsc 9350 1851-4 

Skoro súčasne s vypuknutlm 
škandálu v s1lvlslosti so záka
zom scénického predvedenia 
oratória "Das Buch mit sleben 
Slegeln" od bratislavského ro
dáka Franza Schmidta 1874-
19391 v salzburgskom dóme, sa 
na pultoch obchodov v sklada· 
telovom rodnom meste - kam 
sa Schmidt zo svojho vieden
ského pôsobenia rád vracal na 
návštevy objavil komplet 
kompaktných platni s nahráv
kami jeho všetk9ch štyroch 
velkých symfónii (spolu asi 200 
minút hudby!). Na rodnom do· 
me skladatela je sice. umiest
nená pamätná tabula, ale v 
skutočnosti sa Schmidt u nás 
nehrá a naše publikum ho sko
ro ani nepozná. Preto je na
mieste tak trochu laická otáz· 
ka: aká je hudba Franza 
Schmidta, kam ju zaradlt, čo 
nám dáva? 

Na prvé počutie je to hud
ba bezpochyby mäkká, jej zá
kladný tón je lyrický, je zasne· 
ná, roztúžené, precltená, preky
pujúca nápadmi, ale v podstate 
neagresfvna, bez prlkrych kon
trastov, bez ostr9ch hrán. Pre
bieha akoby .,v strednej polo· 
he" ( výnill)kou je vari len bu· 
rácajúca l . časť 2. symfónie ). 
Ak sa však do nej hlbšie zapo
č1lvame, nemôžeme nezbadi! ť, fe 
za očarujúcim eufonickým to
kom hudby, za hýrivými fa rba
ml a harmóniami je skrytá dO
myslená tematlcko-kompozt~ná 
práca v podstate polyfonlcká a 
polymelodlcká, a že Franz 
Schmidt je - a to nemá byť 
ani výčitka ant znevažovanie -
posol z 19. storočia. Jeho hud
ba je totiž romantická, oscllu
Jtlca v gravitačnom poll RI
charda Straussa (najmä v ju
venilnej l. symfóntl z 1896-
1899) a Gustava Mahlera, s 
ktorým čo do v9povede i (mies· 
tam l l hudobnej substancie evi
dentne a rtnuje jeho smútočná 
4. symfónia z roku 1934, ktorá 

je však Schmidt sebou samým 
- kultivovaným, jemným, nob· 
lesným poétom krehkých krás, 
skladatelom, ktorSf nás odvádza 
do Ireálneho sveta snov a ran· 
tázte. Ale ant toto nie je VSi· 
čttka - n9lllôže byť Qredsa 
každý bojovnrkom šostakovlčov· 
ského typu! 

Nahrávku Schmldtových Sym
fónlf reallzoval Symfonický or· 
chester Ceskoslovenského roz
hlasu v Bratislave pod vedenlm 
zaslúžtlého umelca ĽudovHa 
Rajtera. Rajter bol - ako je 
známe - Schmtdtovým žiakom 
a ne'Skôr sa stal a j jeho dO· 
verným prtatelom; Schmldtov 
Intelektuálny a citový svet -
do ktorého nás uvádzajú v9bor
né sprievodné texty dr. Alžbe· 
ty Rajterovej - mu bol známy 
a blfzky. V tomto zmysle -
pravda s výhradou, že sme ne· 

Peter Dvorský: Ľamore e destino Dvorský patr( vskutku k dynamlckejšlm a 
snáď 1 slovanským temperamentom ovplyv
neným spevákom, čo nlč neuberá na jeho 
znalosti bel cantovej kulttlry. To plne de
monštruje naprlklad na scéne Turlddu z 
Mascagniho Sedliackej cti [Mama, quel vl
no é generoso). Vertstlcká ukážka dáva te
noristovi možnosť plným prlehrštlm rozdá
vať z palety dynamiky, výrazovej mnoho
strunnosti - od tušenia bltžiaceho sa ne
šťastia, nás~ednej tklivosti až do tldernostl 
a spalujúcej energie. Ak v uvedených čfs
lach sa jedné o 4- 5-mlntltové hudobné 
bloky, finálna scéna z Lucie dl Lammer
moor trvá vyše 16 minút. Najmä na scéne 
vyžaduje od speváka rozvrhnutie sn, zna
losť budovania kontrastných plOch, vytvá
rajtlctch vlnenie nálad. Ak v Sedliackej 
cti bola Dvorskému partnerkou Marta Nlt
ranová, v Lucii dl Lammermoor to bol ba
sista Peter Mikuláš a zbor opery SND. 

Symfonický orchester Cs. rozhlasu v Bratl
s lnve diriguje zasl. umelec O. Leo6rd. 
© OPUS, Stereo 91121721 

Rovnomenný názov gramofónovej platne 
s hlasom ná rodného umelca Petra Dvorské-

ho a filmu v réžii Petra Weigla nie je ná· 
hodný. Film vznikol v spolupráci Cs. tele
vlzle Bratis lava s fi rmou TV 2000 Film 
und Fernsehproduktlon GmbH u. Co. KG, 
Wiesbaden. Nahrl1vky pre tento osobitý a 
vyda rený te levízny portré t nášho najzná
mejšieho operného speváka (použité na re
cenzovanej gramofónovej platni - pozn. , 
red. l boli realizované v rokoch 1982-83. 

Peter Dvorský, ktor ého Jaroslav Blaho 
na obale tejto pla tne charal! terizuje ako 
.,mujstru vysokého DO" a predstavttela ly
r ic kého spinto odboru, je dnes medzi hviez
dami svetových spevákov s tálicou. Bez udá
va nia poradia - lebo to je vždy klamlivé 
a mámivé. Už to, že spevák z kra jiny bez 
výraznejšej tradfcle bel cantovej kultúry 
(a j ked tu boli iné, nie zunedbatelné vokál· 
ne tradície J. sa dos tal medzi na jznámejšie 
mená operných hviezd, svedči o nie náhod
nom, ale trvalom ja ve. Jeho úspech má ko
rene v prirodzenej kráse hlasu - ako pri
márnom znaku Dvorského vokálnej osob· 
nosti, v dobrom vokálnom veden!, neobyčaj
ne) ustlovnos tl, vytrvalos ti, ambicióznosti -
všetko znakoch, ktoré vedú umelca od prie
meru k výnimočnosti. Vnútorný otľéň do· 
dáva každému výkonu zrelého umelca pe
čať jedinečnosti. Poctivosť voči sebe, ume· 

niu, prljlmatelovl sa zúročuje v trvalom 
dlhoročnom postaven( medzi špičkami eu
rópskych operných domov. 

Gramofónová platňa s názvom L'amore 
é destlno vyznieva optimálne vďaka spevá
kovi, ale aj spoluz(lčastnenýni tvorcom. Na 
prvom mieste treba spomen(l( dirigenta zasl. 
umelca Ondreja Lenárda a SOCR v Brati
slave, ktorý našiel so spevákom súzvučnú 
s trunu. O dirigentovi O. Lenárdovt je zná
me, že má blfzky vzťah k opere romantic
kého rodu, dokáže ju - rovnako ako Dvor· 
ský - nnsý tlť neobyčajným ohňom, a le 1 
zjemniť jej klenuté vokálne ,.chrámy" do 
hladk9ch fráz. S orchestrom vedie doslo
va dialóg, tu podopierajúc tenorls tov hlas, 
Inokedy vytvárajúc atmosféru diela, skla
datela, štýlu, deja. Je to farbistá a vý· 
rečná zvukohra, ktorá dostala zásluhou hu
dobnej réžie (Leoš Komárek ) najvyššie kva
lltatfvne para metre. Tón 1 zvuk stl jasné, 
čisté, neprekryté - akoby spevák s tál ved
ra poslucháča. 

Na gramofónovej platni je 7 árii a scén 
z opier tallansko-franc(lzskej proveniencie. 
(Donizettiho finálna scéna z Lu cle dl Lam· 
mermoor bola už na l. ,.profllovke" Petra 
Dvorského - pričom sa neuvádza, čl v sú
časnosti bola vytvorená nová nahrávka, ale· 
bo vydavatels tvo prevzalo s taršiu zvukovO. 
snfmku, mimochodom taktiež za sprievodu 
SOCR pod vedenim O. Lenárda.) Národn9 
umelec Peter Dvorský tentokrát spieva zná
mu Recondlta armonla z Pucciniho Tosky 
velk9 a vrúcny spev lásky nad podobizňou 
milova nej ženy, znie tu Rlccardova scéna 
z 3, dejstva opery Maškarný bál od G. Ver· 
dlho ( Forse la soglla attlnse-Ma se m,é 
forza perdertl), ukážka z Massenetovej Ma· 
non [Des Grleux, 3. dejstvo - Ah! ruyez, 
douce image ), Donizettiho Favoritka - s 
ukážkou IV. dejstva, kde je velké a nád· 
herná scéna Fernanda: Favorita ( Splr'to 
gentll - s excelentn9m trojčtarkovaným 
.,C". Znie ešte razantnejšie a pevnejšie, než 
v tej Istej árii, ktorú spie va slávny Pavarot
ti (!l na a lbume, ktor Si vydal pred nie· 
kolk9ml rokmi licenčne Supraphon. Dvor
ského overa dra matlckejšf vokálny pre jav 
je badate lný a j na asentimentálne a mužne 
vyspleva ne j Plnkertonovej árii z Pucclnl· 
ho opery Madame Butterfly (Il. de jstvo -
Ad dio flo rl! o asil). Je pravda, lyrlckejšle tY· 
py - a k nfm patri práve L. Pavarotti -
sa viac maznajú s legatom čl pia nami, ale 

Priznám sa, k hodnotene j platni som sl 
dlhšie hladala ten pravý vzťah - hlada
jO.c spočiatku najtmä lyrlckejšie črty Dvor
ského h lasu. Ten však rokmi dozrel, :mnuž· 
nel, rozšfrll volumen. Stále však má v se· 
be dostatok slnka, tepla, vr1lcnostl, čistoty 
- aj ked niekedy (najmä vo výškach) by 
mohol umelec ubrať na razantnosti, ktoré 
vytvára v poslucháčovi priam vypätie. Dvor
sk9 - a kokolvek je majstrom vysokého 
"C", rovnako suverénne spieva l všetky 
tóny nn tejto hraničnej čiare tenorlstov. 
Trochu užš ie (a suchšie) znejú. niekde tóny 
okolo dvojčiarkového "g", ktoré Dvorský 
rýchlo prekonáva následnou koncentráciou 
a prleraznosťou hlasu. Sympatické je, že ne
bazfruje na maniére lacných tenorlstických 
efektov, ktoré majO. vyvolať poslucháčove 
city - presvedčuje neobyčajným vnútor
n9m zápalom a e nergiou, ktoré sll vskutku 
magnetizujúce. Je to dnes už nie pravý ly
rický, ale velký dramatlck9 spevá!i - ak 
aj nie celkom farbou hlasu [ktorä je na 
rozhranl odborov), určite nábojom, ktor9 
dáva do svojho prejavu. Život v hudbe mu 
kres ll prot11y, udalosti, ctty ako malé ro
mány s vášnivými hrdinami. V tom je špe· 
clflckosť tohto umelca, ktorý našiel v dra
maturgii tejto platne (a ko· a j vo väčšine 
svojho, tu nezaznamenané ho javiskového 
repertoáru) sebe vlas tný vntltorný svet, Ur· 
člte do neho patrl l hnutie duše, srdca, ná-
rek, čl veJký sentiment - a le vždy vysple
vaný s náruživosťou a citom temperamentot 
ného hrdinu. 

TERtZIA URSINYOVA 

mali možnosť preštudovať par· 
tttúry ani porovnať Rajterovu 
nahrávku s inými -, by sme 
právom mohll Rajterovu kon• 
cepctu považovať za autentic· 
kú. Priznať však musfme, fe 
ako orchester, tak l dirigent 
stáli pred ťažkou úlohou jed· 
nak preto, lebo Schmtdtova 
hudba je len zdanltvo jedno
duchá (t. j., že sa dobre a s 
pôžitkom počúvn); v s ku toč-

nosti je Interpretačne velmi ná· 
ročná, bu spletitá a kompliko
vaná, a jednak - nemenej -
i preto, lebo digitálnu technl· 
ka [nahrá vania i zhrávanla) je 
velmi prfsny sudca, ktorý od· 
hall sebamenšf kaz - centitó· 
nov(l lntonačnú nečistotu l ml
llsekundovú. nepresnosť. Na 
druhej strune však poz!Uva u
mocní: krásne vypracovaný 
zvuk zaznie ešte krajšie a plas· 
tika fakttlry vynikne ešte vtac. 
Osobne ljn nazdávam, že na• 
hrávky sú vcelku vydarené, a 
že vari naozaj počujeme to, čo 
aj sám skladatel chcel počuť, 
1 ked by sa miestami žiadalo 
viac tónovhnta, farebnej a zvu
kovej clzelácle. úroveň nahráv
ky je však bezpochyby taká, ~e 
šťastn9 majitel drahých kom
pa ktných platni sa rád bude 
k Schmidtov9m symfóniám vra· 
cat, lebo vždy objav( v nich čo· 
sl nové, zaujfmavé a krásne. 

Nie je žiadnym tajomstvom, 
že aj naše vydavatelstvo OPUS 
- ktorému vďučfme aj za na· 
hrávku Schmldtových Symfónll 
- už pred nlekolkýml rokmi 
vstúpilo na "CD-scénu". V te j-
to súvislosti radi konštatujeme, 
že recenzovan9 titul by mohol 
byt zaujfmavý aj z hladiska me
dzinárodného trhu. Pozlcle sú 
tu však velmi ťažké a konku· 
reneta neobyčajne silná a 
dravá ; však posledné vydanie 
Gesamtkatalogu kompaktn9ch 
platni, ktorý prednedávnom vy-
šiel v západonemeckom Josef 
Keller Verlagu, má 824 strán a 
obsahuje vyše 7000 titulov CD
pla tni, a to len takých, ktoré 
sa predáva jú v NSR a v Rakús-
ku. Produkciu OPUSu v i'lom -
žla l - úplne absentuje a nj 
zastúpenie ·Supraphonu je (o-
proti na pr. Hungarotonu ) ne· 
patrné, čo možno vari prlp(-
suť o. 1. a j na vrub výrobnej 
lehoty publikácie. Napriek to-
mu vša!< treba upozornlt na 
problémy, ktoré sa tu vynára-
JO. ; predovšetkým na to, že hoci 
máme v9borné zázemie inter
pretov i nahrávacie štúdiá sve-
tovej úrovne, CD-platne česko· 
slovenskej proveniencie sa mu-
sta Usovať v nesoclalls tlckef 
cudzine, a tak potom naše 
vlastné na hrávky figurujú na 
domácom trhu a ko dovozový ar-
tikel, čo sa neodráža len v t om, 
že ponuka je mene j než ú bohá, 
ale aj v cene. Zatia l, čo vo 
svete je ideálom ceny CD pri
bližne dvojnásobok ceny LP [v 
Rakúsku sa cena l CD pohy-
buje medzi 200- 300 . šilingov ), 
u nás sto ji jedna CD 175 Kčs, 
teda troj - až päťnásobok ceny 
LP. Zanietený dlskofll by vari 
aj tO.to relaUvne vysoktl sumu 
oželel, keby pulty nezrvall 
prázdnotou. Toto všetko však 
neovplyvňuje fakt , že Schmldto-
va hudba je krásna, a že treba 
poďakovať všetk9m, ktorf sa o 
nahrávku náročných symtónU 
zasltlžlll. Dirigentovi, orches- H
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e Opera Sloveaakého a6rodaého divadla v Bratislave hodonla 
" dňoch 17.-25. septembra 1987 opiitovae aa ipaatelakom featl· 
yale " OYlede. 17. IX. predstBYeafm Verdiho Doaa Carlosa a bos· 
fuJ6clml sólistami Natallou Troltskou (Allbeta), )eleaou Obrazco· 
You (Eboll), Aagelom Mareazla (Carlos) , Mattaom Maauguerroa 
(Posa) a Stef._aom Eleakovom (lakvlzftor), 19. IX. Rosslalbo Bar· 
ltlerom zo SeYllly s Nucclou Foclle (Roslaa), Bruaom Polom (Fi· 
gero), Stefaaom Eleakovoa (Baslllo), 21. IX. Pucclalho operou 
Bohéma a Nelly Mlrciouyou (Mimi), Nucclou Foclle (Musatta), 
Vlceatom S~prdlaerom (Marcel) a Alfoasom Echeverrfom (Colllae) , 
23. IX. Maacagalho Sedliackou cťou a LaoncavalloYýml Komedlaata· 
ml a )eleaou Obrazcovou (Saatuzza), Glorgiom Arlatom (Turrldu), 
Vlcantoa Sardlaerom (Aiflo a Sllvlo), Amadeom Zamboaom (Ca· 
alo), Juliou Coanwellovou (Nedda) a Matteom Manuguerroa (To
alo) . Nakoatec to bola predprealéra Borodlao'fBj opery Kalafa 
Igor, v ktoreJ vyat6pll boaťuJ6ci Stefaa Eleakov v 6lohe Koačaka 
25. IX. 1987. -hx-

• jednou z činnost! KPH vo v9chodoslovenskom mestečku Velké 
Kapušany je okrem usporadúvania vlastn9ch koncertov l organ!· 
zovanle zájazdov na koncerty SF v Košiciach. Dňa 5. ll. sa v ko
šickom Dome umenia na Slávnostnom koncerte k 70. v9ročlu 
VOSR a otvoreniu MCSSP takto zúčastnilo 45 členov KPH. Vypo· 
čuU sl premiéru skladby J. Kowalského - l. časť z Fresiek pre 
symfonlck9 orchester (venovanú 70. v9ročlu VOSR J. Koncert pre 
klavlr a orchester č. 2, f mol F. Chopina a 5. symfóniu O. Sosta
kovlča. SóUstom večera bol sovietsky klavirista Alexander Slo
bodianlk. -am-

• Ul nleltolko rokov nim CeakA hudobnA apolol!aoať umolňuje 
anitevovať klavfrae laterpratačné aemlnAre a pradaUky v aa
lebnom mestečku Bechyni!. Organizuje leb v letných mesiacoch 
v spoluprAci 1 Oatavom pro dalil vzdi!lbAnl pedagogických pracov
afk6 v Praha a Sdrulenlm učltelú klavlra (SUK). 

V .,Zprbach" (vydAvaných SUK) z 10. 10. 1987 sme al prečltall, 
le Yýbor SUK mA v kaldom českom kraji svojho sbtupcu a a po· 
taiealm sme uvltall, le Slovensko tu zastupuje prof. klBYirael 
hry aa VSMU doc. Eva FlscherovA·MartYoňovA. PnA akcia tejto 
spoločaostl aa Sloveasku sa uskutočalla v 6zkej spoluprAci 1 no
Yonnlkautou SloYenskou hudobnou apoločaosťou a Koazenatórlom 
v Bratlalne. Dňa 17. novembra 1987 aa v priestoroch koazenat6· 
ria uskutočall kiBYiray aemlaAr, ktorý yiedla prof. AMU v Prahe 
Geldré Lukialté-MrAzkovi aa tému laterpretAcla ). S. Bacha. V pre
plaeaej úle poalu!lbAčl ikoly a pedagógovia ludoYýcb ikGl ume· 
ala ao zAujmom aledonll 120 mln6t nesmierne cenných laformAcU 
a vedomosti prof. Lukialté, ktorA prltomaým ukAzala cestu Ynl· 
maala a lnterpretAcle valkého predstavitela barokovej hudby. Ve
rime a lelAme sl, aby podobaA spoluprAca SKU·u a nailch sloven
akých lnitlt6cU sa aJ aacfaleJ ronfJala a pokračovala. - KF-

• ZELÁM RUZlAM DAZO - bol názov slávnostného koncertu, 
ktor9 usporiadal Vojenský umelecký súbor hrdinu Sovietskeho 
zväzu - partizána kapitána Jána Nálepku v Bratislave z tvorby 
svojho umeleckého vedúceho, zasl. um. plk. Mila na Nováka. Kon· 
cert jubilanta sa uskutočnil 23. ll. v Dome kultúry v O(lbra vke 
v realizácii členov s(lboru pod vedenlm režiséra a choreografa 
zasl. um. Jána Guotha, dirigenta Jozefa Valoucha a drama turga 
Petra Stoličného. Medzi hosťami podujatia bol člen Predsednlctva 
a tajomnfk OV KSS Ľudovlt Pezlár a ved(lcl oddeleni OV KSS Ru
dolf Jurfk a Ladislav Sádovsk9. -dJ-

Ziber zo slAvnostného koncertu Snlmka: D. Jakubcová 

e Dňa 7. 12. sa v Mozartovej sále Domu politickej výchovy na 
)lrbkovej ulici v Bratislave uskutočnil Komorný koncert katalAn· 
skej hudby, na ktorom odzneli diela )epa Nulxa (VoliA! - sl6člko· 
vé trlo), )es6sa Rodrlgueza Picóa (Fra ľarla pre flautu sólo), Be
aeta Casablancasa Domlnga (Tri klavlrne skladby) , Mercea Cap· 
devil u Gayu ( Naturalasa morta pre flautu a klavlr) a Alberta 
SardAa (Cordella pre flautu, klarinet, fagot , tr(lbku, violu, vlolon· 
čelo a klavlr). Diala Interpretovalo Ceské sláčikové trlo, Jan Hecl 
- flauta, Daniel Wlasner - klavlr, )an Rladlbach - flauta, Marie 
Naofltldu - klavlr a Pralsk6 komorná harmónia. Usporiadatalom 
koncertu bol ZSSKU. -M-

e V ten Is tý dei'í (7. 12.) usporiadalo Bulharské kultúrne a ln· 
formačné stredisko na Nálepkovej ulici v Bratislave komorný 
koncert z diel bulharských a svetových skladate lov v podani hus· 
lls.tky Dory Bračkovej a klaviristky Vlolety Popovovej. -M-

e Dňa 14. 12. sa v Koncertnom štňdiu Cs. rozhlasu v Bratislave 
uskutočnila cfalllla nahrávka koncertu MLADf: PODIUM, ktor6 pra· 
vldelne usporad6va Hlavni redakcia hudobného vyslilanla. Tento· 
raz aa predstavil mladý slovanský organista )An Vladimir Mi
chalko, ktorý predniesol skladby D. Bu'l:tehudeho, ). G. Walthera, 
G. F. Händla, ). S. Bacha, L. C. Daquina, C. Francka a Ch. M. Wi· 
dora. V Hiindlovaj Sonáte A dur pre trúbku a organ spoluňčlnko· 
val Vladimir )al ko. Koncert uvádzala dr. Ľudmila Tuhovč6kov6-
Mlchalkov6, CSc. 

e 18. 12. bola v priestoroch Ma tice slovenskej vernisáž v9stavy 
KRESBY TADEASA SALVU, usporiadaná pri prlležltostl 50. výročia 
narodenia skladate la. Súčasťou otvorenia výstavy, ktorej organ!· 
zátorom je Matica slovenská a ĽSU v Martine, bola beseda so skla· 
datelom. -r-

e OPRAVA. V H! č. 23/87 str. 7 v článku Prlalub hudobnej akti
vity v Trnave autorky T. Urslnyovej došlo k omylu - za jedného 
z členov výboru novozaloženej Spoločnosti M. Schneldra·Trnavaké
ho bola označeni .,Nadežda Bugalová, pracovnlčka Západosloven· 
ského m6zaa v Trnave". Text mA správna znieť: " ... Nadelda Bu· 
galová, rodená Schneldrová. Tajomnfčkou spoločnosti ja muzl
kologlčka Edita Bugalov6, pracovnlčka Západoslovenského m6zea 
v Trnave .. . ". Týmto sa za neprljemnt omyl ospravedlňujeme. 

-red -

Klub Hudobnej mládeže v Nitre 
fedngm z najmlad§tch klubov Hudobnej mld

dele te klub pri Pedagogickej fakulte v Nitre. 
Vznikol v r. 1985 z iniciattvy pedagógov a §tuden
tov Katedry hudobnet výchovy. Jeho poslanie je 
do lstef miery §pecifick~. Mtl v prvom rade sllí· 
! It §tudentom hudobne/ výchovy, zvy§ovat ich od
borntí erudtclu, umožni( im oboznamoval sa s rôz
nymi t.dnraml, ako at s menet zntlmyml skladbami 
a nahrtlvkaml a samozretme im poskytufe mož
nost bezprostredn~ho kontaktu s osobnosťami na
§et hudobnej kulttíry. Klub te v~ak otvorený pre 
v~etkých §tudentov PF, ako at pre mlddež mimo 
§koly. 

Kl11b sa doposial sústreďoval na spoluprtlcu so 
sekretarltltom Hudobnef mlddeže v Bratislave, t.j. 
na usporadtívanie koncertných podufatl sólistov 
a komorných telies. Men§t rozs.ah mala · dosiaľ 
vlastnd klubovtl činnost. Td by mala spočtvat v 
i nlclatfve samotných §tudentov, v podufatiaclt vy
chddzaftíclch z Ich vlastne/ hudobnozdufmovef sf.~
ry, ndležlte usmerifovanet a doplifovanet hudob
nými pedagógmi a vedentm klubu. V tomto smere 
klub hladd svotu koncepciu a možnosti. Aktivita 
v spomenutej oblasti md teda zatial rtlz sondova
nia a exper imentovania, hľadania možnostt. Stu
denti naprtklad prind§aftí vlastn~, niekedy (ažko 
dostupn~ platne, ktor~ sl zdujemcovia môžu na
hra( na kazety. lnt vystupuftí v rdmci Interných 
besiedok a snažia sa dostdvat do povedomia me· 
nej zndme skladby čl skladateľov (takto napr . 
odznela skladba z nedtlvno obfavenej pozostalosti 
nezndmet slovenskej skladatelky zo začiatku sto
ročia, Ľudmily Lehotskej-Krlžkove/J. Na zó klade 
nahrdvok a materidlov poskytnutých !Jtudentaml 
sa uskutočnil t večer tvorby K. PWwla. Mimo
r iadne úspe!ln~ bolo vystúpenie člena hudobnej 
mltldeže, !ltudenta Il. ročntka A. Vlrdga, ktorý pri 
pravil recltdl z džezových skladieb {sčasti l vlast
nej tvorby]. 

Z koncertných umelcov pr ijali na§e pozvanie 
Z. Paulechovd, J. Sldvik, T. Gadl a lnt Interpreti. 
Naposledy {5. novembra) to bol huslista A. Jab
lakov s klaviristkou V. Kellyovou {W. A. Mozart, 
Beethoven, Paganini, Cafkovsklf, Kafaltdi a Pro
kofiev). Podufatie sa konalo v priestor och Klubu 
mladých pri PKO. S touto in§tittíciou, ako a; s 
Oblastným nitrianskym mtízeom rozvtja klub spo
luprdcu. Af ked sa sna!tt využtvat na podujatia 

JUBILANTI 
e 13. januára 1938 - pred 50 rokmi sa naro· 

dl! v Bratislave popredný s lovenský klavirista 
Ivan Palovič. Bol žia kom R. Macudzlnského, M. Mó· 
ryovej. Na Konzervatóriu t na VŠMU v Bratisla
ve študoval u zasl. uč. prof. A. Kafendovej ( dlp· 
lom 1963). Medzitým absolvoval . jednoročný šti
pendijný pobyt na leningradskom konzervatóriu, 
kde ho viedol M. J. Chaffln. Na základe vynlka
j(lcej interpretácie Cikkerovho Concertina navr
hol ho autor na štipendium Herderovej ceny. Na 
Hochschule tur Musik und darstellende Kunst vo 
Viedol bol v rokoch 1966--70 žiakom B. Seldlhof· 
fera. 

Bohatá je jeho sóllsttcká l komorná činnosť. 
Účinkoval doma l v zahranič!. Jeho repertoár je 
budovaný všestranne. V9znamné mies to zastupujll 
v i\om slovenská kla vtrna llteratt1ra na jmä z pera 
D. Martlnčeka, J. Hatrfka, ale t ďalšieh autorov. 
Od r . 1968 pôsobi na VSMU a ko pedagóg klavlr · 
nej hry. Z jeho odchovancov vynikli E. Mlcha-
llcová, T. Len ková a ďalši. · ... 

Kritiky vyzdvlhujň jeho brllantnt1 techniku, odu· 
ševnené podanie, :z.mysel pre výstavbu die la a cit 
pre nuansovante dynamlck9ch odtienkov. Zaraďu
j(! ho medzi popredn9ch reprezentantov stred
nej generácie s lovenských klaviristov. 

e 10. januára sa dožfva okr(lhleho životného 
jubilea klaviristka Jelena Hodžová-Medvecká. Ro
ku 1942 absolvovala v klavlrnej triede prof. A. Ka
fondovej na Konzervatóriu v Bratislave. V rokoch 
1945·48 študovala na Majstrovskej škole v Ze· 
neve pod vedenlm slávneho O. Llpattlho. Za tlče
lom nostrifikácie zahraničného diplomu sa zapi
sala na VSMU v Bratislave, ktort1 ukončila pod ve
denlm doc. F. Kafendu v r. 1954. 

Sólisticky (!člnkovala od r. 1942, viackrát l v 
Zeneve. V povojnových rokoch účinkova la so SF 
pod taktovkou V. Tallcha, V. Smetáčka, Ľ. Rajte
ra. Propagovala l slovenskú klavlrnu tvorbu. Ta
žlsko jej zásluh spočfva v pedagoglck(lj práci 

Merlin Lapianlký Snfcnka: F. Koláf 

predov§etkým priestory na Katedre hudobne/ vg. 
chovy, na komorn~ koncerty nie stí vhodn~. Spo· 
luprdca so spomtnanýml ln!ltittíctaml prlncUa nie
len výhodu bezplatn~ho využitia sdly (priestory 
v múzeu stí svofou akustikou pre komorn~ kon· 
ce rty fedlnečn~ J, ale umožtluje akcie hudobneJ, 
mlddeže sprtstupnlt §lrokef verejnosti. Klub mla
dých pri PKO usporadtíva at vlastn~ akcie, na 
ktor,Och sa zasa v rdmcl výmeny a spoluprdce ztí· 
častifujtí na!lt členovia. Jednou z nich bol už v po
radl dr uhý recltdl M. Lap!Jansk~ho {22. 10.) spo· 
;ený s besedou a zdroveif s pdsmom po~zle R. M. 
Rilkeho {recitovala N. Kotr§ovd). Prltomnt st od• 
nd!lalt z večera mnoho dotmov a zdt.ltkov, ktor~ 
boli umocnen~ bezprostrednou a neformdlnou at
mosf~rou večera. 

Klub hudobnef mlc1deže pri PF v Nitre bude l 
naďalej §tri( vo svatom okolt hudobntí vzdela
nost, učil rozozndvaf skutočn~ hodnoty, podneco
va !liroktí aktivitu, a tým, v rdmcl svoflch mož· 
nostf, prispieuat k rozvofu na§ef hudobnet k ul· 
túry. VLADIMlR FULKA 

v rámci lekcii seminára klavtrna prax pre dlrl· 
gentov a skladatelov na VSMU, kde pôsob( od 
zaclatku 50. rokov. ... 

e 12. januára sa dož!va 75. nar odenfn nedávno 
ešte slovenský huslista č. 1, zaslťlžllý umelec 
prof. Tibor Gašparek. Studoval o. l. na MestskeJ 
hudobnej škole v Bratislave u G. Actard jleffa, po 
maturite (1931) na Staatsakademle tUr Musik und 
da rstellende Kuns t vo Viedni u Fr. Matreckera 
(diplom 1933), Majstrovská školu u B. Huber
manna a F. von Reutera. V r . 1935·39 dochádzal 
do Budapešti k E. Zathureczkému. 

Rozvinul bohatú sóllstlck(l, komornt1 1 pedago
gickO činnosť. Popri svetovom repertoári huslo
vých koncertov a sonát, premiérova! rad sloven
ských opusov huslovej llteratňry. Niektoré mu 
boli l dedlkované. Bol prlmá rlom Bratislavského 
komorného združenia, ktoré vyvljalo aktivitu 9. 
rozhlase 1 na domácom l zahraničnom pódiu 
( 1940-45). Ako koncertný majster bol členom 
SOCR-u, zakladajúcim členom SF. Na VSMU pô· 
sobll od r. 1949, budoval tu husl ový odbor, vy
konával rad akademických funkcii. Vychoval rad 
popredných huslistov: A. Móžl, A. Nemec, J. Skla· 
daný, M. Szôkeová-Kar llková, Q. a A. Hôlbllngov· 
cl, J. Pazdera, E. Dane! a l. V súčasnosti je kon· 
zultantom Moyzesovho kvarteta. 

Ako organizátor a funkcionár budoval hudobn9 
život - v Hudobnej komore, Slovenskom zväze 
za mestnancov umenia a kultdry ROH, v Sekcll 
koncertných umelcov l Predsedntctve ZSS. -VC-

• 10. l. 1933 sa narodil doc. dr. Alexander Meli
cher, CSc., vedťícl Katedry hudobnej výchovy Pe· 
dagogtckej fakulty v Banskej Bystrici. Jeho žtvot 
je naplnen9 širokou paletou činnosti z postu vy· 
sokoškolského pedagóga, školltela vedeckých ašpl· 
rantov, členu rOznych komlsU a porôt v pestrom 
spektre odbornej, kultňrnej, spoločenskej a poll· 
tlckej angažova nosti. K tomuto výpočtu treba pri
členiť aj nemaJ(! činnost vo Zväze skladatelov 
a koncertných umelcov - od roku 1973 vo funk· 
eli p1·edsedu krajskej pobočky - a členstvo v 
Ov Zväzu československých sklada terov a kon
cer tných umelcov. -M-

KONKURZY 
ONV OS v Liptovskom Mlkuláil a riadltelstvo 

ĽudoveJ llkoly umenia v Ruiomberku vypisujú kon
kurz na miesta učltelov pra nástroje: akordeón, 
violončelo, klarinet a plechové dychové nástroje. 
NAstupný termfn je od l . 9. 1988. Ubytovanie t. 1!. 
molné v slobodArnl a parspaktlvou pridelenia 
it6taabo bytu. 

.!iadosti spolu ao llvotoplsom posielajte na ONV 
OS v Liptovskom Mlkulái l alebo priamo na rladi
telatvo Ľudovej llkoly umenia v Ružomberku, Re· 
volučné nim. 51il, PSC 034 Ol. 

Riaditel StAtnaho divadla v Koš iciach vy
pisuje konkurz do orchestra StAtneho divadla na 
miesta: 

brAč I. buslf, 
hrAl! II. huslf, 
hrAi!oY na violu, 
hrAl! na kontrabas, 

brAč na klarinet, 
brAč na trombón, 
- do zboru opery do hlasovej skupiny: tenor. 
Podmienky konkurzu: ukončenie konsenat6rla, 

AMU, VSMU, JAMU. Prlbl6iky so llvotoplsom za· 
šilte na kádrové a personAlne oddelenie Stitnebo 
divadla, Srob6rova 14, 042 77 Koilce. Termin ko· 
nanla konkurzu uchAdzačom oza6mime. CntoY· 
né hradlma Ian prijatým uchAdzačom: 

Rladltelstvo Konzervatória " .!iline vypisuje kon•. 
kurz na obsadenia miesta: 

- učltela hry na flaute, 
- ui!ltela hry na kontrabase, 
- korepetltora. 
Nástup je od 1. 9. 1988. Vyladovan6 vzdelaDle 

- vysoká llkola prfslulného odboru. CestoYn6 1na· 
de preplatené len prijatým uchAdzačom. Ter•hl 
konania konkurzu oznAmlme zAujamcom ptsomae. 



V9znam Vladlmira Helferta pre hudobnú kritiku a 
tvorbu na Slovensku v medzivojnovom obdobi je súčas
ťou obsiahlejšej témy či okruhu bádania, ktorou je po
diel českej hudobnej a muzikologickej lntellgencle na 
Slovensku v obdobi budovania základov modernej hu
dobnej kultúry vôbec - tej, čo tu pôsobila prla•mo, ale
bo ktorej pôsobenie nachádzalo na Slovensku či už kon
krétnu praktlcko-organizačnú odozvu, alebo Ideovo a 
odborne usmerňujúcu úlohu vzoru. 

V. Helfert patri jednoznačne k tejto poslednej kate
górii, čo vychádza na povrch len v najnovšom bádanf. 
A je tu postavou doslova klúčovou, určujúcou, špeciálne 
pre dva v9vojovo najdyna•mlckejšie a v kontexte hudob
nej kultúry na Slovensku stále dominujúce články -
hudobnú tvorbu a kritiku (samozrejme, ako uvldime, aJ 
muzikológiu, no tu sa koncepčná nadväznost na Helfer
ta prejavila až neskôr). Už medzi dvoma vojnami bolo 
pre hudobnú kritiku a tvorbu na Slovensku muzlkologlc
ké zázemie - a špeciálne potreba syntetickej osobnos
ti s dominantnou estetickou orientáciou aj na kompo· 
zlčnú prax súčasnosti (estetika ako program l - ži
votnou otázkou. 

Práve v tomto však malo Slovensko v začiatkoch bu
dovania základov hudobnej vedy mälo šťastia. Z troch 
popredn9ch žiakov O. Zlcha - Z. Nejedlého, V. Helfer· 
ta a D. Orla mala orientácia D. Orla, ktorý prišiel roku 
1919 do Bratislavy a od r. 1921 bol zakladajúcou posta
vou Hudobnovedného seminára na FFUK, pre súčasnú 
tvorivú prax, jej spoločenskú a umeleckú problematiku 
a súčasné potreby najmenej vhodné zameranie a ambt
tus. Chýbal mu úplne jednotiaci zmysel estetlck9, jedno
tiaca estetická koncepcia, alebo aspoň smerovanie k nej, 
ktoré by bolo pr!tahovalo - ako u Zlcha, Nejedlého 1 
Helferta - do pola záujmu aj sO.časnost. V historiogra
fii zostával prevažne pri zhromažďovani a opise pra
meňov (s dôrazom na hudbe obdobia reformácie), aJ 
v prácach o novšej slovenskej hudbe (monografia o 
Fa jnorovt a Be !lovi) nejde dalej za biografiu autora, 
z!skanú e§te prevažne od autora samého, a faktografiu 

bázu pre vznikajúcu tvorbu a kritiku. Preto sú snahy o 
autonómnu slovenskú hudobnú kultťiru v prvom dvadsať
rači po ukončeni vojny neprehladnou a v muzikológii 
dodnes rôznorodo Interpretovanou arénou dlvergentných 
snäh a nálad, daných často z česl«lj strany - pri všet
kej srdečnej podpore slovenskej hudobnej kultúre -
nepochopenim l podcenenTm špecificky autonómneho 
slovenského vývoja, ktoré bolo bud staromtlské (KoU
sek). alebo autorltatfvne a protektorské (Drel), alebo 
aj z pokrokovejšlch svetonázorových pozlcli prlllš radt
kallzujťice umelecký vývoj (Hoi'ejš, Iša Krejčl, J. Kv!!t). 
Zo slovenskej strany to boli potom, naopak, až prillš 
úzko etnicky obranárska, purlstické - a vývojovo zväč
ša ťiplne anachronické poz!cle a Ich podpora (M. Rup
peldt, Krčméry). 

Až roky 1926-28 sú medznlkom, od ktorého datujeme 
koncepčnejšl, clelavedomý autonómny vývoj tvorby a 
kritiky. V roku 1926 zač!na krttlckú činnost prvý slo
venský kritik z povolania I. Ba!lo, v tom Istom roku 
je predvedená v SND opera Kováč Wieland, 1928 Flgu
šova opera Detvan, vznlka jft prvé absolventské práce 
E. Suchoňa a A. Moyzesa. Kováč Wieland od J. L. Bel
lu, ktorý sa na Slovensku ako prvý oprel o českft hu
dobnft estetiku ešte koncom 19. storočia (ná hlady O. Hos
tinského na pokrok a modernft českft operu v Hudebn!ch 
llstech a Dallbore) je novoromanticky orientovanou 
operou na nemecký text, Detvan má clelavedomft orien
táciu vlasteneckú ( Sládkovtč, slovenské ludové plesne) 
a diletantské spracovanie, E. Suchoň začlna u Kafen
du dodekafonlckýml skladbami, u Nováka sa obracia 
k baladicky poznačenému Impresionizmu a národnému 
štýlu, A. Moyzes lavlruje medzi moderntstickýml výboj
mt do sveta džezu a novej vecnosti a slovenským Im
presionizmom klaslclzujftceho razenia. 

Kolbište snáh o slovenskú. hudobnú. kultťiru sa tak 
prenáša na pole umenia. Kováč Wieland (v prebásnenl 
F. Roya) je prijatý ako dielo vysokej kompozlčno-tech
ntckej náročno'sti a ako dielo slovenské - väčšina krt
tikov sa prikláňa k tomu, že r ozhoduje národná pr!sluš-

Posledn' fotografia V. Helferta (m'J 19451 

prostrednostiw, o tom, že je .,typom archltektonlckýmw
to všetko nachádzame, niekedy až do detailov, apllko· 
vané na osobnost E. Suchoľla, ani nie vždy celkom 

O VÝZNAME VLADIMIRA HELFERTA 
PRE HUDOBNO KRITIKU A TVORBU NA SLOVENSKU 
V MEDZIVOJNOVOM OBDOBI 
prameňa, pri analýze diela sl vypomáha · dobovou kri
tikou (napr. použitie Fibtchovej recenzie pri hodnoteni 
Osudu a ideálu). To prevládalo aj v koncepctt hudobnej 
vedy na Univerzite Komenského, kde až do roku 1944, 
ked začal prednášať Posudky a rozbory hudobných diel, 
o rok už aj Základy rozboru hudobných diel, úvod do 
štúdia hudobnej vedy a Estetiku J. Kresánek, ťiplne 
absentovala estetika (s výnimkou jedného semestra č!
tanla Hostinského Esthetlky) a akýkolvek analyticko
teoretický ponor do hudobného diela (aj pre verejnost 
usporadftval Drel výhradne prednášky z vybraných ka
pitol staršlch dejln hudby). Hudobná teória bola ponl
maná čisto a ko náuk ov á praktická dlsctpUna (lektori 
F. Kafenda a O. Nedbal). Zaujlmavejšia bola Orlova prá· 
ca na poll za kladania hudobnej folkloristiky (založenie 
Ostav.u pre ludovft pleseň), na FFUK vytvorenie lekto
rátu z hudobnej výchovy a vykonávanie funkcie predse
du br atislavskej pobočky Spoločnosti pre hudobnft Vý· 
chovu v Prahe (1934) s j. Samkom ako predsedom. 

Viacer! Orlovi žiaci, ktor9ch neskôr .<\lohltll aktuálny 
kvas okolo budovania moderného hudobného života a 
tvorby a hudobno-kritická činnost, negatlvne pocttovall 
~ú.to 11zku orientáciu. I. Ballo odišiel po šiestich semes
troch Hudobnej vedy do Brna ( 1929 ) k V. Helfertovt. 
U neho sl doplňa l štú.diá A. Hore jš l z. Bokesová, (po 
absolvovan! štúdii u Orla prácou Hudba v dlle Tranov
ského sa venovala organizačno-pedagogickej a kritic
kej činnosti). ktorá nap!sala v r. 1950 v Hudebnlch roz
hledech (Hudobná veda a kritika na Slovensku, HR 
č. 9, 1950 ). že Orlovi žtact ,.nemali vedecky podlože. 
ný a krltlck9ml schopnosťami znásobený vzťah k sťičas· 
nosti. Bolo len samozrejmé, že pri takomto stave veci 
zostávala .hudobnovedná ka tedra aj so svojim! žiakmi 
osamotená a vzdialená od hudobného života a rozvoja 
tvorby . .. ". Nie sft to slová Orlovho na jftspešnejšleho 
žiaka ani na jvýznamnejšieho kritika a môžeme uviesť 
aj mnoho faktov, ktoré svedčia proti odtrhnutosti Orla 
ako univerzitného vzdelanca od života (zorganizovanie 
speváckej župy, sú.pls s lovenských hudobných pamla· 
tok, spolupráca s O. Nedbalom, a ngažovanie sa v čln
nosti výboru Družstva SND, prtnavrátenle j. L Bellu 
na Slovensko a zásluha na predveden! vtacer9ch jeho 
skladieb, angažovanie sa v otázkach hudobnej ·v9chovy 
a v orga nizácii hudobnovedného výskumu vôbec). Na 
druhej s trane je fa ktom, že v rukopise všetkých kriti
kov, ktorých muzlkologlcky odchovala v 20. a 30. ro· 
koch Orlova ka tedra, nájdeme ten istý problém: ne
schopnosť vyrovnať sa komplexnou analýzou s hudob· 
ným dielom a so širšlm kontextom novšej a sftčasnej 
hudobnej tvorby, emocionálnosť, obdiv alebo zatracova
nie namies to profesionálneho hodnotenia. Ešte v roku 
1928 nap!sal A. Hoi'ejš, jeden z najerudovanejšich a Or
lovi najbllžšlch žiakov, že sťičasná slovenská hudba 
prakticky neexistuje - za jedtn9ch autorov považoval 
Kafendu ,.s dielom malým, ale hodnotným" a J. L. Bel· 
lu ako ,.jediného zástancu epochy, ktorá kedysi hýbala 
Európou - hudobného romantizmu" (len na margo spo
m!na ešte M. Schneidra -Trnavského) (O slovenskej hu
dobnej tvorbe, prfloha Slovenského dennlka.', Bratisla
va 1928 ). To bolo presne Orlove pove domie o novše j 
slovenskej tvorbe, z ktorej sl vš!mal - s výnimkou bez
hraničného vzťahu k Bellovl - jedine umelecky okra
jové zjavy ludov9chovné. Jeho Akademické spevácke 
združenie predvádzala hlavne cirkevné diela Fajnora 
(jeho tiež vza l Hoťej š čiastočne na milosť). Bellu, Ll · 
charda, Ftguša-Bystrého, Izáka-Lihoveckého, z Cechov, 
pôsobiacich na Slovensku, Marika, Chlupa, Svobodu a 1., 
Inak Smetanu, Dvol'áka, Fibicha, Foers tera . Aj v orga
·ntzačno·rladlacej práci ch9balo Orlovi povedomie hodnôt 
a zväčša sa tu riadil podla osobných sympatii, inak s l 
ťažko vysvetliť podceňovanie významu Schneidra-Trnav
ského a najm!! M. Moyzesa, ktor9 nebol prtzvan9 k bu· 
dovaniu Hudobnej školy pre Slovensko - a kto už 
bol pre túto ú.lohu viac predestlnovaný! 

Hudobná veda na Slovensku teda nemohla poskytnftt 
nejakú orlehtujú.cu estetickú koncepciu ani organizačnú 

nosť a národné presvedčenie skladatela. Okrem toho 
predstavuje jedinú. žlvft tradiclu snáh o vytvorenie mo· 
dernej národnej hudby na Slovensku v 19. storoči, na 
ktorej bolo možné stavať nielen kultftrne, ale aj národ
né povedomie. Plše sa, že Slováci majú. tak možnost 
vstftplt medzi nemnohé národy sveta, ktoré majťi ope
ru (M. Ruppeldt v Slovenských pohiadoch). Bella je 
prlrovnávaný k Smetanovl. 

S týmito argumentmi vystupuje aj I. Ballo, ktorý zls
kava v 30. rokoch autoritatlvnu pozlclu v hudobnej kri
tike a kultú.re. jeho náhlady prljlmajft l skladatelia v 
mnohom ako záväzné. Ballo - na rozdiel od lokálnych 

~~~·, 
S manželkou a dcil!rou v r. 1912 

s lovenských kritikov, ktorým stačila expozlcta a obra
na ,.slovenskos ti", usiloval o pozttlvny a vývojový este
tický program, ku ktorému by mohol orientovať vznika· 
jú.cu slovenskft hudobnft tvorbu. Cerpá ho z názorov 
O. Zicha a najm!! V. Helferta. Obidvoch sa mu podarilo 
zaangažovať teoretickými štú.diaml v Slovenských pohla
doch ( roč. 44, 1928, č. 11). ktoré vyšli a j ako Ballom 
zostavený samostatný zborntk k 85. narodeninám j. L. 
Bellu (Martin 1928). 

V bellovskom zborniku bolo uverejnené a j prvé Hel
fertove muztkologlcké vystťipente na Slovensku - štft
dla o Bellovom Osude a ldeáU. Helfert tu revidoval 
názor o Bellovt ako pokračovatelovl Smetanu a podal 
prvťí komplexnft vedeckú a nalýzu tohto Bellovho diela, 
vychádzajtlc z partltftry, neskoršich skle a prepraco
vanl a ďalšieh dobových prameňov a štý lových porovna· 
nr a sftvlslos ti. Oproti eufemisticky nadsadzovanému v9-
znamu Bellovho diela na Slovensku podal tu Helfert 
reálne hodnotenie Osudu a Ideálu o. i. ako diela závis
lého od vtedy už aj anachronického romantizmu schu
mannovského, v ktorom sa Bella nevyhol kompozičným 
nedostatkom l pri nepochybne pôvodných rysoch skla
datelského rukopisu (celkom v tomto duchu hodnotll 
Bellu j. Kresánek v Dejinách slovenske j hudby, SAV, 
Bratislava 1957 ). Helfert neskôr v zborntku Mus lcologl
ca (Brno 1938 l uverejnil Bello v Ust R. Straussovi s po
drobným vysve tlenlm programu symfonickej básne 1 po
drobnft správu o Bellovskej výstave v Bratislave r . 
1937 ). 

Z Helferta s l bral Ballo vzor pri kritikách a analý
zach konkrétnych diel, preberal argumenty o kompo
zičnej vyváženosti, celistvosti, s tavebnostt diela. Niet tu 
zďaleka Helfertovho muzlkologlckého rozhladu a ana 
lyticke j a interpre tačne j suverenity, ale tre ba vedieť, 
že sa jednalo prevažne o menšie novinár ske kritiky (vý
nimkou boli tba ve lmi seriózne a rozsiahle rozbor y Ko
váča Wielanda a Detvana ). 

Zo štftdla Ballových kritik sa dá vybadať celkové a k
ceptovanie Helfertovej estetickej orientácie a hodnôt sú.· 
časnej hudby. Prebral napr . interpre táciu V. Nová ka ako 
historického medzn!ka v českej hudbe, ktorý jej dal 
ftplne novft orientáciu na Francftzsko a Debussyho (V. 
Novák, Feullleton v Národn! politlce 1930, ln: Modern! 
česká hudba, Praha 1957, s. 119 ). V9roky z článku, o No
vákovej ,.ostro razenej lndlvtduá lnostt", o ,.tvorivej bez-

adekvátne Suchoňovmu skladatefskému typu. Na Hel
ferta sa opierajú a j početné Ballove články o českej 
hudbe, kde sleduje a posudzuje najm!! tvorbu Suka, 
Nováka, Ostrčila, Foerstera, ale a j - a to bolo nielen 
na Slovensku značné nóvum - L!!oša Janáčka. Iste a J 
vďaka Helfertovl, ktorý postrehol význam F. Kafendu 
ako pedagóga moderne j slovenskej hudby, pripomlnal 
tieto jeho zásluhy o výchovu mladej sklada telskej ge
nerácie aj jej naprosto oddaný a fandtaci Ba llo v čase, 
ked bol nemecky vyškolen9 a orientovaný Kafenda od
sunutý na vedlajšlu kolaj vývoja. O Helfertovu auto
ritu sa Ballo oprel v kritickom spore o predvedenie 
Novákovej Boul'e v r oku 1931, ktorý mal sťidnu dohru 
a kde vtedy v povedoml na Slovensku - a to nielen 
hudobnom - hlboko zarezonovala Helfertova prednáš· 
ka O volnostl k ritiky (Ruppeldt, M.: O volnostt kritiky, 
Slovenská politika r. 12, č. 48, s. 2 ). ktorej text sa ne· · 
zachoval, ale tento ,.skvelý výklad zásad umeleckej krt
tiky ( Ruppeldt). zdvihol povedomie krltlky vôbec, nie· 
len Ballovu autorituw. 

Pre Ballov estettck9 program bola 9lllerodajná najmä 
prednáška Vývojové Unie slovanskej hudby z r. 1939 
o špecifickosti slovanských kultftr na rozdiel od zápa. 
doeurópskej hudby. Ohlas týchto myšlienok je na Slo
vensku evidentný ešte v 60. rokoch, napr. v článku 
L. Burlasa: Syntéza na r ozhranl Rultťir (Slovenská hud
ba 1966, č. 7, s. 281) t v niektorých ďalšieh štú.dtách 
autora. 

Helfert tu vymedzil spoločné črty slovanských kul
tú.r: bezprostrednosť citová, odttaf vznetllvost , !ahkost 
fantázie melodickej, rovnováhu ettu s Inte lektom, radost, 
optimizmus - l zasa sú.cit, žlv9 zmysel rytmický; odva
ha vynaliezavosti. Ziada velké umenie, ktoré by bolo 
,.technicky, formovo a myš lienkovo na ftrovnl európ
skeho umenia a pritom individuálne. Pokla d ludove j 
hudby môže byt najviac ma teriálom, nikdy cle l om . .. 
Problém slovanskej hudby a ko každe j inej nemôže byt 
v otázke Judovej hudby, a le v otázke samostatných tvor
čich lndlvldua l!t, silných tvorcov, ktor! by boli vyzbroja
nl na jnovš!ml technickým! vymoženosťami a pritom pev· 
ne stáli na rodnej pôde" (1. b. Dve prednášky hudobno
vedecké, Slovenský dennik 1939, č. 282 l. 

To sft tiež argumenty, o ktoré sa I. Ballo v kritickej 
praxi opieral, argumentujftc vždy tvorivou tndlvtduali
tou, citom, prevahou citu nad intelektom (averzia voči 
Moyzesovt ako typu ,.asenttmentálnemuw ( technlclstic· 
kému). Helfertove názory v modifikovanej podobe po
užil Ballo v článku Problémy umele j hudby slovenskej 
(Slovenský denn! k 17, 1934, č. 147, s. 4). 

Na dalšie vztahy V. Helferta k Slovensku poukázal 
B. St~droň v štftdll Pr ofesor Helfert a Slovensko [Cas
ko-slovenské hudobné vzta hy, In: Hudobná kultťira Bra· 
tislavy a jej tvorcovia, Bratislava 1979 ), menovite na 
spoluprácu s D. Orlom. Os táva ešte dodať, že vzor, aký 
Helfer t predstavoval pre Ballu je aj v tom, že Ballo za· 
mýšlal, ale neuskutočnil: úmysel spracovať a vydaf 
slovenské !udové piesne, napisat monografiu o V. No
vákovi, práce o vývojových lfnlách slovenskej hudby, 
o pomere jednotlivých českých skladate!ov k Slovensku 
a da,šie v9sledky vedecko-výskumne j práce, vykonáva
nej popri lntenzlvnej každodennej kritickej činnosti 
(Ballove rukopisy sa počas okupácie z väčšej časti stra
tlU) , ktorými chcel preklen,úf osudovft osamotenosť hu
dobného kr itika na Slovensku a zasiahnut tu do budo· 
vanla ak tuálne orientovanej slovenskej hudobnej vedy. 
Nesplnené plány a zatknutie I. Ba llu gestapom uzatvá
rajú. e tapu lntenzlvnych snaženi o modernťi slovenskft 
národnú. hudbu - l lntenzivneho up!nanta sa k česke j 
hudobnej es tetike a Helfertovl. Priam symbolicky konč! 
na raz činnost I. Ballu l V. Hel!erta - l ked Ballo žil 
d alej, a le na Slovensko sa už nikdy nevrá til. 

NADA HR~KOVA 

Z prlspevku n'!J muzikologicke j konferencll Vladimir 
Helfert v českom a európskom kontetxe (K 100. výro- J 
čiu narodenia pokrokového vedca a človeka ). Brno. 1986. 


