
ANDRt GERTLER - 110 .Hllmke s d~r~gentom Ladislavom 
Slovakom - predstavil obecenstvu Brat islav.~k!iclt hudoiJ•ltWit 
,fllit•tiOSII st•oje wne111e 111terpretacíou 1. lwm:ertu pre lu1~ 
lC' 1 vrc·hester .~klada tel a umclcOt'l do reme wamclw - Bl!lu 
Burtoka. 

n o l.omplcxu podutttlí BIIS 
patr! I>Oill'l lntorpOdJU 

Ml Ml, tnwrstud•u 1 prar.ovné 
~u·etnutle hudobn9~.;h vedcov z 
róznych kratln. Tento rok sa 
konala medztnárodmi muzika 
Jo,sucká kontcwnci<J už IJO !.tvr-
1\1 raz. Témy predchádz<Jtuctch 
rokovan! boli v prio)nOJ súvis· 
Jostl s mvsllenkovou náplnou 
cyk lu ,.Hudobná t r adície Brati
~ lavy a ich tvorcovia''. Roku 
1972 to bola tému ,.J. Hum 
mel a brallslavská ku ll fi ra je 
ho doby", r oku 1973 ,.Franz 
Li!i:tt a jeho bra t islavsk( pria
telia ", r oku 1974 ,Cesko slove n 
akú hudobné vztahy", 

Tohtorot:ná témt1 " Idea odbo 
la proll ra l.tmu v hudbe" 

má ovcro !;trs! .tabcr a motivo
valo tu 30. výročie O!.lobodenlél 
a vl(a.t~tva pokrokov\•rh síl 
ll<id tas1zmom V9zn<JIIlná IC at 
tá ~kutočnosť. le sa k tctto té· 
mc (na tukomto tóre a v t.a 
kom ro.tstlhU) DriStUOIIO !JO or 
vý ril.tl Pritom ~d ul vopred 
očakávalo veltt novvch, obiav
n9ch Ili ti tOl' IA lov. obtasnellle 
mnoh9r.h. dotMitl moto zná· 
mv1 h. 11iobo t:.tsto 1 lll'lll!imvch 
fol.tov, súvislacu;h s touto 
oroblematlkou. 

lv mcd.tluárodná mu.tJkOIO!ó:lC
• ka k Olli UI'PIH l ol Oľt'b1Ph~l8 

v di10ch 8. tJ 9. oi-.tObr11 .tu bo 
hdtet uCdstl domácich 1 .tahrll 
ntčnýth hudohný~;h vedcov a 
kritikov. Zunilmuvé r clf!rlltv 
prihl<i::. lo lU odbornikov. z to 
ho v1aC ako oolnvlca boli zo 
zahraničia. 

o vodný referát orNiiHC~OI 
vedcrl-.v tJtomnik konfc 

renete. PhDr. Zdenko ovál!ck. 
CSc .. ktorý ooukátttl ni! .tlíval 
nose témy A nn vvsoku oolltir.
kú anRožovonosC umelcckPI 
tvorbv. ktora sa stala t>rcdme· 
tom rokovnnta konfcJ•cnrtc 
Zdoraznil ze hudba bola dO 
l!'.litým oretHVOm odboja VO 
všNk ýC'h kratlnách. ktoré sa 
st111J obetou 1111 lerovského fa 
s1zmu. Umelci takouto formou 
V\ tad rovall c;voj orotc-.t orol l 
ná'>iliu, tvranll a niČCIIIU nal 
základnctšlch fudských prAv 
Toto umenie zobrazovalo ob 
ludnosť fašizmu v natrozllčncl 

~Ich oodobi!r.h. Bolo výrazom 
vzdoru a nenávisti. utechou v 
krutom oonl.tenl a utmonl nA· 
r odov. no 1 nosttcrom mvšllen 
ky nádete. bojovou v9zvou a 
tlmočnlkom vterv vo vltazst vo 

srubné perspektívy 
komorne; 
in erpretácie 
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Muzikologická konferencia 
- súčasf podujatí BHS 

BHS 
DPt.tllnc,i.Jetnu oohfadu lld 

antlfHšist.rkil hudobnu 
tvorbu v tednotltvých kratl 
ni!ch. na rô..:norodost zánrov 
l t~k cito tvorbv sa venovHil dal 
sie konkrétne rcferátv. Z ee-. 
kostovcnskvch muzlkolO.IW\ 
urednlesh SVO!!' l)ľiSI)eVkV dr . 
M. Kuna. CSc .. dr. V. Oonovalu 
vá, CSc., prof. dr . Vyslon iil . 
CSc .• DrSc. dr. V. Holzknechl 
ll dlllšl. 
v crml zaujJmavé bolo vvstu-

oente dr. M. Kunu. ktory 
l>l' intcsol doteraz málo známy 
a často 1 neznámy ľakto.l(rartc 
k9 materiál. )eho referiit .. Ces· 
k ý hudo bný život v boli prot i 
ra ~lzmu" !.<1 zameral predovset
kým na hudobný život v nrmrt
rodzených podmienkach - v 
S(etách. konccntračn9ch tábo
roch. vo faštstlck9ch vOzni· 
cwch. llovorJI v nom o oesto· 
vani tluobv v takomto oro!>tre 
dl. o tvorbe. ktorá tu vzntka
ln o hú~evnatostl a vvtrvalos· 
ti tel tvorcov a ln tcroretov. o 
pc;vchlckom a morálnom uCinku 
hudbv na vtlzňov a ostatné 
obete násilia v Terezine. čl v 
oralskom Pankráci. 
Dr. llolzknecht v rcferi!tl' 
.. Oioha Jaroslava Ježka v exile 
v dobe ralilst ickei okupác ie" 
ood r obne analyzoval túto svat· 
rá..:nu osobnost česke! hudbv 
a tel tednoznačne pokrokov9 
charak te•·· Osvetlil mnohé z.1 
u ifmavé fakt v z lc:Zkovho am o 
rlckOho exilu, hovoril o j!'ho 
oolltlcket orácl medzi kratan 
m l. 
z aujímavé oostrehv orlnlesll 

a f ďalšie referát v našl rh 
odbornlkov: dr. V Donovalová 
v referáte .,Možnosti umolockei 
vfpovede antlfailslick ei Idey v 
hudbe s textom" sa zam!'ralll 
natmll na analýzu slovenske! 
oovoinovet vokálne! tvorbv. In 
~otrovanet orottrašistlckou 
icll'ou. S. Ladlžlnsk~ v orfsl)('v 
ku .. Piesňové tvorba v prvom 
l!esk Oltlovenskom armádnom 
zbore" hovoril o plcsiiarh 
.tbororh a oochodoch. ktorč v 
l'nse 2. svetove! vo tnv vznlkRII 
or lamo na f ron te. o Ich maso 

vom t:hHrdkl!lro a bojovom oos 
lun!. o vzniku a formOVIIIll s.r 
votenských umeleckých súbo 
rov. 
z o Ztth l'.tnlčných učustnlkov 

vvstup11l nt1 konferencii 
muz1 koi0,I(OVJU w Sovietskeho 
zvllzu. Bulharskd, Rumunska . 
luhoslávte. MdtfUJ'SkH. '1/UR 
Odzn!'l 1 zttutillli•VV rCiklill Id 
llan!.kt•ho lllUllkOIO,Iw MilllZOIII 
hn .. Antlfa lzmus a hudobná 
ret dnes" Obs~t•hlv matcr1al 
J>rJnW~ol rPferJt s.>VJPlskrho 
IIIUZiku(Ó,I(d orOl Dollllľ.VJČU 
.. Sovietska hndha a Velká vlas· 
tenccká VOt lla" VPnOVHI Sol 

tw•snovcl a zlwrovPI tvorhe. 
ktort! vwJklllu urlHmo na fron 
to, ooukázal na 1\'uické znakv 
tPllo tvorby - lásku k vlasti, 
rodin!'. nenávis( voči naCIStic
kým okuoantom. botové odhod
lanie. v ier u vo v!Cnzstvo V 

druhej časti referátu uoozornll 
na i.iroký dosah ostatne j an.I(O· 
lovanel tvorby z obdobiu ver
kel vlastenccket volnv - ooer 
not. svmronlcket. oratorlálncJ. 
IHI Jet hlbokú sociálnu. estettc 
kú a filozofickú náplň. V referátoch D. Zengl nova a 

S. Petr ova sa učastnfcl kon
t erencle bll žšlo oboznámili s 
o~ntlfašlstlckou hudobnou tvor 
bou v Bulharsku. so vznikom 
nartlzánskvch olesnl. G. Con 
stanllnescu hovoril o bofl oro 
tt tašlzmu v súčasneJ rumun 
<,kef hudbe. B Karaka~ analv 
zoval Ideu odboja orotl rasiz
mu v hudbe Juhoslovanských 
sklitdatcrov 
z autrmavé orlsoevkv odznel i 

od muz1koiOgov z N DR E. 
Knelpol sa venoval oodrobnet 
anal9w Nemecke! svmf6n!P 
llansu Elslera. l . tammelovŔ 
PIP.snl a soevu v lle.l(á lnom od· 
boli orotl fašizmu v rokoch 

1933-44 v '\Pmecku. dr. G. Pol· 
latscheková-Aibr echtová hudbe 
nemeckvch autorov v boH or o· 
ti hitlerovskému fas1zmu. z 
kto•·ýrh mnoh! nasll v rokoch 
l 'l33 1Q 11vl v t,,.~ko~lov!'nsku. 

Names tník mi
ms t ra kult ri ry 
SSR dr. Ol1!'er 
Rácz otvára 
BHS '75. 

Po/riad 11a .,lfiv· 
llf•-' t /It' ~ltro
ma.:del!le r•tt a· 
racleho r•e •e· 
monrál11 
rOCII!iCh 
.<lav.~kyl'h 

ciObii!ÍCh 
110st 1. 
~nlmky: CSIK 

V la ceri pruduusatucJ doku-
mentovali sVOJO referáty 

vV!,llwvmt hudobnými oriklad
ml. uki!žkamt na ma.l(nctof6no
vom zá.tna me 1t pod. 
n voldnová . konlerencla pO· 

ukaz.ala na silu nábota. 
k t01·v v seba ukrýva · an.l(a.>.o
vnn~ umenie. Priniesla· vera zá
vaznýc:h ma te'I'Já lov. mnoh!'> •z 
dotcrttz málo známvch faktov 
obJl)snlla a zhodnotila. DokiJt:ll· 
Id lr.dnotnosf a mohutnosť u mP.· 
IP1 kot Jrontv bOJU tucet orol! 
' •l'>l~llckému nti>.Jhu a tvrdil t 
oro trr.dnlctvom rozhi:nvch hu
dobn9rh žt!nrov. " let význam · 1e 
l v tom. le oodrobne osvetlila 
e~tr.tlku nir.tnn týCh antlfasJs
IICkÝch diel. ktort\ vz'nikali 
or1amo v rokoch okuoácte a 
votnv. all' al tvr.h. ktoré umel
Cl tvor1a dodnos. 

ZDE~KA B~R'\AJOV~ 

. . . na slávnostnom otvorení 
Slavnostny akt otvárama BHS 

llZ trad1c11e obohacuje aj krátky hudob 
ttý program, zostavený z komor11ej, ale· 
bo uokalnej tvorby ttaš1ch autorov. 
Sprav1dla býva medzi hudobrtým1 ukát 
kantt aj prem1cra novej skladby. 

Pozoruhodné výkonv. dobré atmos[éra, výborná náv tovnust . cel y rad skvu, 
tuv svet ovej komor nej l i teratúry a na jmä vvnlka júce perspektfvy i nterpreta ~ 
ného zázen11a komornej hudby - tý mito slovami možno strut ne charak terizoval 
ptisobon ie mladých interpretov zo socia list ických k raifn na tohtoročnom - \ 
poradi "' šiestom - lnterpOdiu. Ako vy plývu nl z úvodných slov. poskytla ne 
sút ni nä pr eh l iadka lntcrpOdia v tomto roku priestor k omor ným ensemblum 
Síiborv zo ZSSR, pt;R, DR. 11-l l!R, Bt:R , RSR. Kuby a CSSR nám umožni li získal 

V ý 11 1m k o u tzebola a111 tohtoroi:ná 
otvarac1a slávnos( , ktorej dô.~tojný rá· 
mec doplnilo nrekolko ukátok zo zboro 
''ej tuorby. li ttdobntí odkaz slovenských 
1,-lasikov bol zastúpený zborom Viliama 
F1gu.~a·Byst r~lto ,.Trávička zelená", kto 
"!Í dokumentoval hlbok1i vztah ttas1c1J 
•1estorov k slovenskej tudovej p1esni. Stí 
casn1í sloveiiSkll zborovú tvorbu repre 
::entovali viaceré ukú:ku: vlastenec/ctí 
:.bor .,Zem moja rodná" od Dezidera 
Kardoša, lyncké poeticku stvár11e11é .. Tn 
ukrajmské ľudové p1e.me" od Jána Cik 
k·era, slávnostný, dnes u% klasický zbor 
.. A'-:á sl mi krá.ma" od Eugena Suchot1CI 
a cyklu.f vla.~tencck!íclt :borov ,.0 
l'la~tt" od Andreja Očenúsa, ktorý mal 
na tomt o podujatí svoJu. premi~ru. 

C 11 k l u~. kompOIIOt'OII/Í 11a L'er~e Pav
la Horova, má .ft/lrr čast1: Kde má člo· 
t•ck vlaM, O kraM•. Dumka. Slol'ellsko 
moje. Vlaste11eckemu rl1nrakteru bas11u' 
kého podkladu plnC' :.odpot:eda lrudobrté 
stuamemc s 1/IPICkrtml :11okllu Oce11a 
sov/to umrlecl.'élw pn i!l r u: 11urodii!ÍIII 
e.~ pritom. poet 1::mom. precltud::ajút'ITII do 
vrúcneho tyr1:mu. o., Obi t llfÍI/1 st r ártlC''lllll 
in~p1rujuc1ch zdrojot• lurlovej ltudob11o., . 
t1. Sláv11o.~ t1111 charuk·ter ::borov podc1ar· 
lw]1i ~1rokodychl melod1cké Irme umor.
llené far bltO.<fou l1armo111e (l plymdým, 
dyttamlck!im polrttbom. 

fi ud o IJ 11 JÍ pr o gram .dav11ostncho 
ot vor e11ia BI/S ndZIIf!l o podom Sloven 
.~lcélro [llltamtotlll'k~lln :.boru. zo dlrt(1o· 
POIIIO zbormajstra Jli11a \1arru Dobrodllt· 
skélro. Vybornou llltrrpretáCIO!l zboro· 
l'!iCh sl.-lodieb prrspclo •IO.~e prpé .~pev6e
ke teleso k cl 6sluJIIi'mu prrebehu tejto 
zavaz11eJ kultumu spoloi:ett.~kej udalo,tl 

l r M ou h ľad na sút asný stav i pcrspHk Jí vy tel I nterpretačne l oblasti, k torú na i 
mii v nosl r dnvch r okoch - a priive zásluhou mladých umelcov - zaznamenn 
va rozmach. Tentu trend ~ uspokojením sledujeme už dlh~! !!as l u nb - zl! 
slu hon mnohých nuvých komorných te lies f Panochcno k\lartetD. Kvarteto mťs 
ta Rrnu nvó pra1sk6 trio. Kvarteto F Ko ice, Suchoiiovo kvarteto a tď. ) . za 
.~: n amrnavaif• hu v!lnk ai v iných k ra ji nách. A že Ide o trend cel osvetov9, do 
kazu i íi svojim pusnbt'll"ll stále nové a nové komor né súbory, k tor9ch ciefat~c 
domá práca a úprnnná 1.hnt do muziclrovania vyná " po merne rýchlo na pin 
dosta l med:u národneho u.tnania. (Pokračovanie na 4. s tr.) -zb-



·X. Pá divého Trenčín 
zlkallta prrsvedčtll orltomnhh lP 
dl v toltn oblustt umeleckých hod· 
not potrebuwmo nrell'll mnterritl
nu podporu. Alo at strslU .tllklad· 
c)u. oostavenu na vvsoko prorcsto· 
nálnel zdatnosti dlruwntov 1:1 umo
JeCkO·OI'Rdntwčnet struktLtrv ZUC. 
V nederu 2L IX hol scm111<l r o<l 
tému .. Dvchovll hudba u folkiOr" 
s úvodnou prrdnáškou Pavla Bre· 
nika zo žllln!>k6ho io.onzurvutOrta. 
v ten tst9 det) bol l ~ulakoncuľt 

s prehliadkou vf(3zných sklad!eb 
autor ske1 sutale a vvstúoenlm n,t f 
lepšieh or rhcstrov. vyhodnotených 
oodi.a vvšsle soominaných krrtérll. 
Prtporr..or)mc tch: cenu za Ideovo· 
umeteckti hodnotu oro,llrumu dos· 
tal Oychot·.ý orchester OK ROH 
Povalsk6 Hntrica. ten Istý orches· 
tor zfskal al cenu za nalleo!Hu 
tn terpretáclu sk lartbv slovenského 
au tora. Oychovf orc:tester ZK Ce· 
mentér Ladce dostal c-:-nv za nlll· 
IPoi;tu tnterpľetáctu skluo.bv h. Pli· 
divého a skladby sovtet~:.k~ho dU· 
tor o. apokon - z dlrl).lflll kiV sl 
odnášali cenu Pavol Kedra z ťo· 

va1.ske1 By&trtcu. é 

Slóvnost11ým koncertom v Zrkadlovej ~11'111 Primacrá!· 
nl'ho paláca ~očol sa v hlavnom meste SSR v Brati~lave 
"Týzden boja proti faki:mu a vojne" ( 30. 9. - 7. 10. 
t. r .), ktorý usporiadal Mest .~ký výbor Slouell.~kf1ho ·zvii 
:" protifašlsllckýclt bojovníkov a t.·IDKO v Bratislave. 

Národnt festival dychových or· 
che1trov. ktor~ od r. 1971 porta· 
dafú na počesť oredčasno zosnu
lého hudobného ~kladatera. • dtrt
~enta H pedEt~O~a K11rola Pildlvé· 
ho. dostal názov oľáve po tetto 
osobnosti. Celkove sa v?;ak konalo 
už IO ročnlkov festtvalu. ktorý sa 
výraznP zapl'>al do novedotnto vllč 
Mnv n.tslch t českvch (tborov. 
Tohtor·očný festival umocnila 
účas t hosCulúclch čosk9ch or·ches 
trov z Kolfna a Stétl, ako at pri· 
tomnosť zástupcu ministerstva kul· 
túľV z Kubv a prlatefa 1 spolu· 
pracovnlku Karola Pádtvého 
zasl. umelca findrlcha Prdvečkd. 
Prlpravný vtbor 10. Pádtvého 
Trenčlnu na čelA s rladtte fkou OOS 
v TrPnčlnn Annou Konlkovou a ta· 
10mnlkum Pavlom Plénkom dóst:>f 
ne a reorezentatlvne zabezpečili 
Priebeh celého festivalu. Vvraznv 
oodlel na orlorave podu tatla má 
vedllca hudobného oddeleni<~ 
Osvetového ústuvu v Br11tlslavp 
Kvetoslava Vvstrčllová 8 ot•edseda 
Pro~ramove t komisie. rcZisér Ie~ 
ttvalu mtr. Getzll Prlbela 

slovenských a sovtetskvch autorov 
ako at z tvorby K. Pádlvého. Uu· 
borná porota, k tor111 ot·edsedat 1.. 
(onák, hodnotila vvkonv z hfadts
kH Ideovo-umeleckého, za na Ile o 
!.fu Interpretáciu skladbv slovan· 
ského autor a. naUep~lu lnterpr e· 
tóc.:tu skladbv sovietskeho autora 
zvlll!lť za naUepštu lnterpretéc:u 
skladbv K. Pédlvého a natvýra.t· 
netšle dtrt~entské ponatte pro~ro 
mu. SOčastou resttvatu bol rtnélo 
v9 koncert autorsko( sO taže v l<rl
tértách na sk ladbv ore malé dv· 
chové hudbv a oro vefké dychové 
orchestre. Pl'vu cenu zlskal v l 
kategórii Zdenek COn fza skladbu 

a slávnost11om kortcerte (1. 10 t. r .) tíčmkovali sólr.~lt 
opery SND Stefánia HrLimanová. Juraj Onrsčenko, Ste/art 
Hudec a Juraj f/umý za klavírne/ro sprievodu Jána Sa 
layo. V 1tovorenom slove sa pred.ttavili EPa Mária Clla
lupová a Sylvia Mrvečková. Slávrtostrt ý prilrovor predme 
. ~ol člen predsedníct va MV SZPB dr. Ferdinand Mlkvy 
Na .~lávnostr boli prítomní v:dcrtl hostra - predseda 
OKRK KSS Miloslav Boďa. námest rlik pmnátoro dr 
František Drrbec. pred.~tavitel Sovietskeho ve/ema v Bra . 
ti.~lave plk. Vitalij Fiodorovič Jakrmov. Pritomní účast 
rtíci slávnostné/ro k·oncertu schválili protestné r ezolrícre 
k udalostiam v Chile a v Spamelsku. Tert i o koncert . 
ak·o aj t•ýkony umelcov boli dôst oj 11ým ot vorením Tý~ 
dna boja prot / faiírzmu a vojne. Snlmka: P. Hertngc<; 

Zfíčastnené dychové orchestri' 
oroclvtPdli n8 orvom ~11tužnum 
koncerte 119. 9.) oro~omun z dtP! 

Spomienka na Ta trv). v ll. kate· 
~6rll Bohumlr Ki'lžek fza skladbu 
Dr·obné ďateli nka J. Koncert hosti 
z CsR 120. septembra t. r . l bol 
umoleck~m vrcholom festivalu . 
Predstavili sa na from Mestsi<cl 
hudba Ft·antlška Kmocha z Kollna 
11 Dychový orchlll>ter SZK RUJI 
SEPAP zo Stlltl. Kultur~ tOnu, (rá 
zovanle. plastika orchestr·álneho 
zvuku s výrazným kontrastom v 
dynamike a prlznačné české mu MICHAL GALOVt: 

o kontaktoch NS 
s moskovským 
Di vadlo·m operety 
Spevohern~ sObor bra

ttslllvske( Novet scé 
nv sa u~ nlekolko rokov 
umelecky l spoločenskv 
priateli s Divadlom ope
rPty v Moskve. Začalo sa 
1o pri ~tudovllnl musica
lu A. EäpaJa Siedme ne
bo a potom !Ul u~ oOIIkO· 
vall čiastkové návštevy 
nroskovsk~ch umelcov u 
nA'>. v Bratislave a naša 
v Moskve. ~ontakty, ktO
ré sa v ortebehu trorh 
rokov r·ozvtnuli . boli v 
tomto roku zakotvené l v 
otlclálnet kullurnet do· 
hode mAdZI ZSSR a 
CSSR. A tak prit.lo at k 
nn i.lienke lnteroretova! 
slovenskú oneretu a mu· 
stcat na Prehliadke čes
J.. oqlovenského umenia v 
Moskve. Subor moskov
.skol ope rety našt udoval 
ako repertoárové člslo a 
zaradil do wotho ve1'or· 
ného oro~ ramu koncert 
tt skoslovon. kel popu. 
lérnet hudhv. A do tohto 
koncertu pozval v tomto 
r r.ku umelecký rllldttel 
olntlch 1-oóllstov nllilel NS 
B Polónylo9ií, M. 
Schwelgholfero•lí. L. 
~fiiko•li!l. K. Vl1ch1. (. 
Kuch6ra a mr1a - ako 
c!trl~enta. a troch pred 

stavenlach úspešne zneli 
moiOdle z mustcatov. 
oper iet a hudobn~ch ko· 
médii slovenských ~:.k l a· 
d&terov: M. Nodka. l. 
Bhlika. G. Oualka a K 
F.lberta. Vzácne fudské ,. 
umelecké vzťahv so e~te 
vllč~ml upevnili na kon· 
cortoch. k torli v vw eli 
ako manlfestác·to čs.·so 
vle tskeho nr ilttnf-.t va 
Hudobné umolrcké vvko 
nv odmler)ali dlhotrvatu· 
ctml potleskom! nud enl 
Moskovčania , modzl kto
r~ml nechýbali ani zli· 
stupcovla nalllch a c,,. 
dzlrh za~tunttel<,kých 
uradov. Na záver 111\Y tP 
vv sólistov '\S v Moskve 
IIOdplsall sme dohovor o 
d11l et spolunrécl . ktorý :n 
su oodstlltnc roz~rrujl' 

báza spoluorlice. 

V budOcorn roku očllkli 
vama skupinu mos 

kovských sólistov s tch 
d trt~entom. ktor! vvstú· 
pla v našom ooeretno 
mustcalovorn koncerte 
Záverečný ll tu l našo l se 
zónv 1975-76 - sovietsky 
tnuslcal Sndb1 Krel:in 
11k6ho - bude u nas re. 
žfrovať ako hos( G. P 

Anslmov. umelc!'k9 rtn· 
dttor moskovského LJI 
vadia Olleretv. nfir·oun~ 

IIIIICICC ZSSR. 

Rovnako v roku t:l7b 
mu v Dtvadll' open! 

tv na~tudovať n(t ~:. umu· 
lock~ team Kramosll -
Machái!ek - Slovák c· 
tJotov musfcnt Svadby , 
klubáka, k torého SVPtová 
p·cmtt'ira hola v minu 
tom roku u nós na No 
vet scéne. 
V oblasti pravtdoln9cll 

st retnull tJiánutPmt 
vhtCPro i;ttic.Jitno.tvorl 
Y9Ch Zlllazdov. OľRilnizu

V:lllÝCh odborovvmr a 
m:ádežnlckvml or~lllliZá 

clami. 
T roba sl Ion 'olat. ub. 

kontaktv. ktoré s11 
zučnll tak usot·~ne roz 
vttaC. pokračovali ar 111.1 

ddlel a aby osoh z nrr.h 
mali mllovnlcl tuhotl 
dtuhu umenia t•ovnllko v 
Moskve. ako al u nu~. v 
Bratislave. 

ZOSN~K r>1ACIIACt-:K 
Mrdtrt~ent ~t>ovohn 
NS 

Pozvánka do opery 
Cesko•lovenskf rozhlas ul d6vnejile •y•lela zaujlmavú lpumienkuvú rtJiat:IU 

s n6svom .,Ponénka do opery". Výzo1mnl slovensk! opernl speváci l pcdag6gu· 
via v oel spom1oal0 oa umeleck6 niveau, " ktorom sa formovala ich usobnul>t. 
Reléciu redakčne prlpra•uie Zu1ana ,\nto ková. Rozhodli sme sa avcrejňnval 
na(lllutfmave(lle kapitolky z týchto hudobno·slovn9ch relllcii, pretože v mno 
bom prlblilol6 oeoflci61ny portrét osobooall slovenského • hudohuaho života. 
Dnes ho•orf ~troresorka 

ANNA KORINSKA 
Už !tvrte desa(ročre Vl/Chovávam spe· 

r:akov. Nar odila 10m sa v Potsku a po 
slovensky som sa narrčlta oz v dospe· 
lom veku. Obftíbrla som st .~lo venč111u 
rwjmlt pre jej fríbozvučnost. Myslrm, ::e 
slo~enský ja:yk je predpokladom k t o 
mu. ze mo:no i " nás uychovaf tlobrých 
spevákov - samozrejme, v .wvislostt .\ 
mými predurče11iami. a Slovensku je 
vel a prirodzene k rásnych hla. ov. ' aj ma 
v povojnových rokoch, kedy sa ot vo· 
r ilo socialtstrcké skolstva pre '§rroké ru
dové vr st vy , často pricllúd : alr na p• i· 
j!macie sktHky konzervatór ia krojované 
drevčeltCe z dedín. Uc1w 6trl t krllsnym 
zdravým zjavom, zvučným 1trieborným. 
hlasom. Vďaka možnostiam, ktor é tm 
naša spoločnost poskytuJe, mnol1í do
siahli najvydie umelecké métll a sú 
dnes poprednými opemQmi spevákmi. 
Katd ý žiak sl priltiesol nrečo svojské. 
Spomínam na nic/1 ako ku mne l'riehd, 
d:ati. V r oku 1939 som spoznal• mla· 
clučkú, pôvabrtú Mimi Kiioňovú, ktorú 
::a mr1ou poslal v tedajlí i éf ope111 'Josef 
Vlncourek. Pôsobila v operete, ale keď 
som počula jej zvonivý lyrickO IOl'rán 
a pozerala rra vysokú .Hiltlu postavu, 
predstaJJiln $Ont si ju tt: ako Rusalku 
ea Nortllu, alebo lvdmku Travraty. Po 

A • • \rl ŕ.Ur{l SK A 

mekol~ých r okoclt práce a vďaka jej 
mlmonaäM} i,ntellgencll atrhavala Marra 

Z domova 
V spolupr6ci MV SSR, MDKO v Bratisla· 
ve a ZCSSP Obvodného n6rodného vý· 
boru Bratislava l bude dila 22. novembra 
t. r. koncert v slile SF na počest 58. vý 
ručia VOSR a Mlllilca prlatdstva. r>:o 
pro~ramc odznejú diela mladfch sloven· 
ských autorov. ktorl svure skladby ve 
novali 30. výročiu o•lobodenia na!ler 
•lasli. Vypočujeme si novO tvorbu -
formovo netradli!nfi pre dychuvt urclws· 
tor od l . Dibáka. M. Oubonk6hu, l . Báz· 
Ilka. A. Brezovského. P Cóna. M. Ga 
lovca, T. Salvu. V. Szarku 1 tfolilh;h. 
Spuluiíčlnkovat bude spev6t:ka skuptna 
SĽUK·u a sólisti. Pro~eram zaznamuná\'P 
l Slovenské televf:l:ia. l M. G. l 

Pri prlle7ito~tl utvurenra koncertnej se 
zóny 1975/76 usporiadal Stútnv k ~ nwr· 
nt orchester v Zlline (dňa 9. 10. t. r . l 
koncert pod taktovkou &éfdiri~tento Edu 
ard1:1 Fischera. Od~nola na 11om Brltle 
novo Serenúdo pre tenor. lesnf roh a 
komornv orchester . Per~toleslho Koncert 
pre flautu a komornf orchester, r>to~ur· 
tuva Symfónia č. 33 B dur. KV. 319 a 
Suchoňova Sonatlna no mullvy sloven 
skýéh voJenských p iesni. 

Dna 5. októbra t. r . bol koncert prto· 
tcfs tva, na ktorom vystúpilo COLLEGILM 
"1USICU!It POSO IE SE ( diri&cnt J. io. u· 
watski). COLLEGIUM MUSICUM l dlrlgf'nl 
W. Lutter - NDR l a lise Arnold - \\<r 
ba - snov l OR 1. Koncert bol v Mlrbd 
chovom paláci - pri prlle~llo~ll Atlitue 
hu svl otku OR. Odzneli na uum dtc:a 
1. Bendu. J. S. Bacha. G. F. Händla. W. A 
Mozarta a l. 

Operný sfíbor St6tneho divadla v Brne 
bude 20.-28. X. t. r . v Luxembursku, kdl! 
uvedie tri predstavenia opory 8. Snre 
tanu Hubl l!ka. 

Krátko pu svo(um vttazsrve ua Chopi 
novu) súťail v r>1aríánskvch Lbllach sa 
prodstawil ti linskému obecenstvu svojim 

Ktsorlová·llubov/1 suujrm k rasnym spe 
1'0111 a IJereckým vykonom oberenstr o 
Pc;1 taua SU, ze najlep.~ta .\/usctta liU ~t-e 
te bola flulllar~ká spevácka Ľuba Veit 
tová. No ja som tolto •wzoru, ze lepse1 
\lusetty od Munr Kr~oňovej 11eholo r1a 
mjakej sc:cne sveta! Súčasn1čkou Marrc 
Kt$Oriovej-llubovej bola d11eSrtá •Wr odrw 
!tmelkyňa Margita Cesányrová. Vtedy mia 
dutlo;ä, vel mr crefavedomd a dr.~cipl111o 
Paná. Svoje ulolry prrpravovala s u::a,, 
rwtt lttiževnato.~tou a pracor. ltO.\t iJcl . Vu 
clržravala med::e. stanovené j ej lltas.rm 
a vekom. Co to ::namená? Ka:c/á 'pccáé 
l.."<l smr•a o náročnlicll poxtavach. aký•m 
stí rtupr. trr Leon6r1J . Mysltm •ta Leu 
rtOitt : Frdelta, :o Stly osud u o z T• u· 
!,crdríro Ak má mo:nost rclt sprevut 
treba vela vrwtomej dlxcrplwy 11a lo, 
aiJII sr umelec povedal: .. E:.~te me."' .\1tr 
gitu Cesártyiová túto drsc1pluw 11tula. Ve 
delu sr 1'1/brat z rllolt /re. ktoré nell'JII 
zrlr jeJ hlasu. Vtedy mala mlaúiJdramo 
l1rk·11 •oprán. Vyt vorrla prekrá.~rle po.,:a 
L'!l 11a rozllram lyriky a dramatično ,lt, 
spomertiem M1raclu z Carmen, Masse.,e 
lovu Manon a pod Dočkala .~o t oel "" 
rraročrtýclt dramat rc k !ich rrloh . lc to••· 
zl'láclla zrelým prtpraveným llla.•om rre 
to dodne.~ e. l e uchvacuje svo]rm l!el 
kým drama l 1c:l..·um umením 

Chcela 'om m star operrtou ,,peoai:km1 
ale času •rebolr •ra to prru.-rHI'ť. Stct~II(J 
ol..· otec povedal .. : 11W je 1 cké•u •wbudP 
komediantl..·o" a clrevča malo po l..·orté '" 
Mato ~om ui ol..·olo 30 rokov. ked ~c.m 
~a ako ruatko r nd111y do.,lala k .~tud11 • 
spevu. Je to t•ek, v ktorom .,a .~kr•ele 
spreL·a, ale fazlco sa ~ačirta 110 dtt·arlel 
ných doskáclr. iekolko rokov som r.,l/ 
stupovala kortcertne a okrem toho som 
:ačala učif. Orpeelty mojich íiako" mr 
dokázali íe mam v pedrtpopickei prár1 
~astnú ruku, a tak som vycllovcicalu 

celovečerným klavlrnym recitálom 124. 
IX. t. r.) I van Gatan. Tento n6detný mla
dý klavi rista to pusluch6com t lhnskéltu 
Konzervatória z triedy prof. A. Kállaya. 
teho hra (e puznačen6 osobitým výkla· 
dom skladieb - niekedy mozno i dls· 
kulabllným - ale vi dy vcfmt sympatic
kým a predovAotkým naplnený verkou 
chuťou tvoriť 8 radustou z hudby. u~ 
teraz iu poellkom klovlrnuho tónu. Huci 
predchádzajlíci recitál mal tento vl.laz. 
Cboprouvej aútale no konci mlnnlti'tto 
kolského roku, treba ucenlt pohotuvot>t, 

s ktortttl naAtudoval nový pro~tram : Po
loniízu cis mol. p. 26, Mnnrky r mol, 
up. 63, č. 2 a As dur, op. 24. ako 111 Val
~lk A11 dur, op. 34, 1:. 1 - vielko dida 
fi. Chupma. dve Beothovcnuve suntíly -
G dur, op. 14. č. 2 a c mul, up. 10. t . l, 
Scbumunnov cyklus Detské ~oc6ny a 
Schubortovu lmprumphtli Aa dur. up. 142, 
č. 2. (L. 8 . ) 

e V dňoch 10.-14. uktúbro t. r . oola 
v rémct BHS '75 Modzinár udná trlbuoa 
mlodych Interpretov, ktorú poriada 
UNESCO. Odbornrcl posOdlll výlumy 
usemoáslich zQI:astnenýcb mlad~ch 
umelcov z ce lého sveta. Porota. ktuo·ej 
predsedal prof. Hans Plschner z NOK, 
vyhlásila laureátov 3. rul:nlko fi1TMI. Sú 
to : Andrej Gavrllov (khtvlrl - ZS~R, 
Thomas Friedlt 1 klarlneq - Sva]čtar
sko. Marián Loplanský ( klavlr l - l: SSR, 
S log[ ried Lorenz 1 boryt6n l - OR. 1\ttk
IO!I Perényi ( vínlun l!e lo J .- ML:R a Triu 
dn Nord 1 Nórsku 1. all ep tomu inl o~r
protuvi !11Tfl1l - AndrrJ(uvi Gavriluvuvi 
vnnovalu ftrma Ceskuslovunskó hudob
né nustrule ~ Hradt:u Kríi luvé planinu 
~notkv Potrot . Od buduceho roku bude 
~JTf\11 prebiehat v dvocb oblaslhtch . 
koncertnej a hudubnO-dramatlcko(. 
Umelci hudobno-dramatick! sa zúčastnia 
ilkclc v ruku 1976. V r. 1977 bude IV. 
rol!nlk MTi\11 (koncertné umenie) v rélll
ct Svctuvóho týžduu hudby. k torý bude 
na základe UlUtesonla nedávneho Valné
hu zhromatdcnla flledztnarodnci hudub· 
nei rady U ESCO - v ť:eskus l uvcn. 
IIkU .. , -t· 

cných na opemú ~cériu, kde som sa, zw(, 
•ama rreclostala. Po rokoc/1 sa mr tv vra
cru UJ máč - vtacert moji itac1 pri
cltadzajú z opery na ~kolu ako pcdogó
govra. A tak sme kolegovw. Napriklad 
11árod11á umelkyrla M6rta llu1Jov6. te· 
ktor! z mojtclt kolegov boli pod mojím 
vcderw n tba mekotko rokov - napriklad 
ltárra Vlkova Smut11a. K najmlads1m pe
clagogom VS\IU patrí moja :wcka Vrk· 
tcirra St r acenskd. l operu prršla 110 Sko
lu OJ dr . Ľuba \lukovrckt'r. 

Pu oslol>odenr som rras l up1la ako pc
clayup ~pevu 110 ku•rzervatórru a neskor 
•IO V S \1U \ /ala ~0111 pod \VOj ll/l t"CflCIIIIIl 
celtt plejddu spet>akov, J.·tori stí porl rres 
prl1emft 11axej operu. Luba Bar ll'ová, Ju· 
raj \lar t UOIJ, 1/ancikoc>rt, ElerJ(I Klttlla
r ul'á - jed11a : mojich rwjnaclanejších 
iwčok. Powajuc 1e1 vel k li late rtl. t rl ali la 
~om .w o jej lmrl tkno.\f. Dne~ . oďoka fei 
uytr valostr a clu. I'L'Ilel pi/alt te jo po· 
pred r1011 sól1stl.·ou S D. Aj mo}t ••ellko,.sí 
vdcllovancr z VS\IU sú u: drtes takmer 
na všetkýclt donwcl('/1 scé"ac/1: A•ma 
Krržar1ská sptel•a o SND, Bo;rma Poló
•ryrovd na Novej sréne, Jarmila Va§rco
t•á v DJGT. 1/eclu Luzarová je v Ostra
I"C. Jerlen z mojlclr •w}mtud~írh ab.~olven
tov Marrárt Horák' - spieva " Straal
~wtdskej opere. K mojim velmi •tarla
rtým :rakom putrr Jo::cf Spaéck. ab~ol· 
l"OVal VS liU al..· o pn.,lucllai· rt wll..·opclto 
kl11'ltc1 Pracnr•ul •111 'tar•lle 11 ,,.,,.,,.,,l ;ul 
'1(/ ltoci llty ca.~to z pracoJJiska. Bol IJZO· 

•om hri:emwto.~t t . Co je obdwultort •té 
- ~4·u"crl .~kolu ' "IIZ•wmenallím. 

Bolo rclt t•ela - tých mojrch !rakov. 
Keby sr spolu :asadlt a :ospievali, bolo 
by to obr ovské oratórrum. Tvárr r1 1111e11 
z mcijho života je toľko! 'l.iaf, aj •o· 
kov. Na t•šetkJíCIL .wojlch :takou spo
mlllam ·' /li .~l..·ou, .~lcclujtic rch dulsre osu
dy l Ú.\pCCIJfl. 



T eptó tesenné slnko svie tilo na štro· 
kO ulicu Pod lipami a člst6 berlin· 

s ke ulice boli plné !Ivota - autobusv 
zaMball na Frlcdrlchstrasse a vzadu -
m edzi rOznvml neónovýml reklamami -
sa markantne odrlíUII plltač ber1fnske1 
Komickej opery. Pýtam sa bcrlfnskych 
«Jrlate lov. čo nového sa pripravuJe v 
dramaturgll Komlcket opery, čo študuje 
profesor Fclsensteln? Dozvedel som sa 
že profesor te velml ťažko chorý a Iba 
natbiiZ!lf orlatella ho mOžu čas - od ča
su navšttvlt. 

p oorosll som orlatera. aby velkému dl· 
vadelntkovl odovzdal srdečn6 po

zdravy od súborov Nove! scény v Bra
t islave, ktorá práve v Berltns bosťute 
e. zaželal mu skoré uzdravenie. 

... 
O d násho návratu z Berlfna n euplynu-

lo ant 10 dnf. V Bratislave sa chvs· 
t áme prlv!t.ať hosU z berlfnsket Státnej 
opery - na Bratislavských hudobných 
slávnostlliCh - a zrazu sa dozvedáme, 
že 8. októbra 1975 zomrel po ťažkeJ ne
moci velkf reílsé r hudobného divadla 
- oro!esor Walter Fetsensteln. 

... 
F lnls. Bodka za tedným velkorys~m oo-

kusom oo novom rle!llf zložité otáz
ky lnteroretllcle a tvorby na scénach 
hudobných divadiel. Koniec tednel eta· 
p y režUnet tvorby, zastavenie, orl kto
rom sa v Octe zamyslia všetci, ktor! ma
ll česf stretnťit sa s tvorbou tohoto mll 
..:a dlvadelnet scény. Skončil sa tedcn 
statočnf zápas o nové v reallzlicll hu· 
dobných dramatických predlOh, záoas o 
moderné divadelné u~enle. 

p ro!osol' Walter Felsonsteln sa narodil 
vo Viedni 30. V. 1901. )oho mladost 

8 tormovante teho názoru na svet. život, 
al umenie ooznačllt za!ltky z prvej sve
tovo! votnv. Druh1l velkú voJnu prežil 
eko š tyridsiatnik - a práve toto obdo· 
b le hrôz. rozolltan9ch ra lzmom, ur~ch
lilo umelecké zronte talentovaného diva
'clelnlka - na !llozota javiska. Mudrosf 
vyžarovala z lebo tváre, slov l konan111. 
Muztklllnosf a d0slcdn4 snaha rea lizo
•af vyt9čené plány, mu boU základnými 
'Dillcrmt, o ktoré sa opierala prirodzená 
liUtorlta t ohto umelca - autor ita, kto
irú ako zákon uznávali • KomickeJ ope
re, autol'lta, ktorú rešpektovall pracov
ntcl nemeckého kultQrneho !Ivota, auto· 
rita, ktorá mala svot zvuk v celom hu
dobnom svete. Bolo preto logické, že 
•práve profesor Walter Felsenstetn, bol 
predsedom opernet sekcie Medzinárodne! 
dlvadelne t asoclllclc. Bol nosltefom mno
h9ch štátnych vyznamenant a za lebo 
tvorbu s a mu dostalo mnohé spoločen
ské uznanie. 

w alter Fel ens tem sa pôvodne rozho-
dol J)re dráhu he rca činohry. Zlvot 

má vote neorekonate fné paradoxy 
tento mimoriadno muzikálny a múzlck9 
talent sa nikdy v ! Ivete nenaučil hra( 
na žiaden hudobn9 nástro!.. . To mu 
vsak nevadilo, aby oo nás tupe do diva
delno! praxe nes pieval v operách 1 ope
retách! Možno poveda(, že ndhoda ho 
priviedla natorv k činoherneJ a onedlho 
- k operne! réW. Hudobné d ivadlo, ako 
sa nám priznal, často z duše nenávidel 
- ore zauž!vané nezmyselné, nepravdi
vé konvencie lnteroretov, schématlckú a 
J)ovrchnt1 lnscenačnú prácu pr i r eallzll
cll operných premiér. Nlekolkokrát prá
cu v hudobných divadlách opustil -
})Iný skepse, ole problémy hudobného 
divadla Felsenstelna drafdlll. Vždy zno
va a znova sa ku nim vracaL 

p rcllcl ako režisér a M rretlsér mno· 
h9mt nemeckými divadlami (ZUrich, 

Kolfn nad R9nom, Frankfurt nad Molla
nom, Berlfn 1. Režfroval so slávnvmt dl· 
rlgentml (Clemens Kraus, H. Kara jan, 
Václav Neuman). Re!troval činohry, ope-

In • memor1am 

WALTER 
FELSENSTEIN 

(1901 - 1975) 

lV ALTER FELSENSTEIN v práci na Ja
náčkovej Liiike Bystrouške s l . Ar'lol· 
dovou ( v Kom1ckej opere). 

ry, opere ty, musicaly aj hudobné 
tli my (Patetickú symfónia, Fidelio]. 

w a lter Felsensteln vytrva lo hlodal no-
vé cesty a prostriedky, abv mohol 

nn scéno realizova( plnokrvné. emoclo
nulne účinné, dramaticky vyhrotené, poe
tické hudobné divadlo. s am hovoril o 
totálne! r eteatraiLtácll divadla. Sv011mt 
názormi na divadlo stál v opozlcll pro
ti svoJim vefk9"m sučasnlkom, čl už Pis
ca torov i alebo Brechtovl. teho divadelná 
prax na !viac nndvllzovala na tvorbu 
Reinhardta. Sna.dl sa na scénu vratlť 
poéziu a vlt•rohodnos(. Vo chvili, kedy 
su v ucto s kltla)ame pred zavtšen9m die
lom l !Ivotom tohoto talfmtovaného dl· 
vadelnlka. nic je možné zmapovať a zhod· 
nou( toho tvorbu a v9znam celoživotne! 
pa·ll ce. a to bude treba dlhoročné štO· 
diu m mnohých pramellov. Dovorujem sl 
tmvedat Ibn tofko. že nlls, ktor! pra
cuJeme no riešeni uodobn9ch CJ!oh. Fe l
M!IIs teln Inšpiroval Inscenáciami. názor
mt uu problémy hudobného divadla a 
svoJou prácou ma t•kantne ovplyvnil re
produkciu hudobných diel na svetových 
scénach v uulvnu lých dvoch desaťro
čiach. 

T vorl>a režJ ~>Ó J'n ll'elscln-.tetna mala 
vefký vplyv na O!)orné umenie v 

CAskos lovcnsku. Nebola to Iba dlhoroč
ná sPOlupráca s opern9ml umelcami, 
kto r! spieva li a ht·ull pod teho réžiou 
v Komlckot o pero l Asmus, Bauer, Ru
dolfova, Be rman a dal~ll . spolupráca 
s dirigentom narodným umelcom Václa· 

vom , numanom. ktorý lP. dnPs é fnm 
Ceskel filharmónie. ule hola to al vAfká 
slu2ba dielu Leoša la náč ka. ktorll na1· 
markantne t!>le odr(tZa teho vztah k na 
!lei hudobne! kultaii"H Až po premiére 
L!škv Bvst rous kv IHJ scéne Komlcke l ooe· 
r y. sa z Bvsu·ouškv stala opet•a sveto 
vá. Úspech tohoto predstuventa v Parižl 
nebol tba vefkvm ilo;ucr.hom nrofesora 
Waltera Felsenstet na 11 teho dlvodla. ale 
t t riumfom Janučkovho genta. Mól.e rne 
povedať. že tli te premié ra bola začiat
kom slávne! sét·te novÝch Inscenácii 
v etk9ch la nóčkovÝch operných die l na 
scénach európskych divadiel. 

F
!l lsenstelnovo réžie som videl v Pra
he orl zátazdo Komtckel ooery do 

CSSR. Nalvlac sa ml oái! llo predvedenie 
Carostrelcn. Pre prllcu stlboru pod Fel
scnstelnov~m vedtm!m bola charakterls· 
tiekli, zattar u nas nedosažttelnll pres
nosť vvt>racovanla v etkých de tailov he· 
recke 1 práce. prec!zne bota vyrobená 
každá rekvizi ta, orllca svetiel bola tak 
zharmonizovaná s hudbou a dramatlc
k9m delom. že s vetelné plány boli rov
nako zložltó ako hudobná partitúra. Vy· 
oracovanlc pravdivých vzťahov Jednotli
vých hrdinov bolo rovnako de tailné. ako 
praca kolekt!vnvch telies. Hlodal a na
litel svalu ce tu za totatnvm divadlom . 
Ked sa mu t>odarllo splnl t na scéne ted· 
nu ZO SVO !ICh umeleckých dev lz l aby 
presne orloravená akcia vzbudila u divá
ka ooclt n6hodltoslll. v tých cbv!lach 
bol! Jeho predstavenia no túč lnnetšle a 
l: lovek mal pocit s trotnutla s géniom 
divadlo. Z Komlckel operv sa stala Mok· 
ka hudobného divadlo, kom chodili štu
dovat adepti l dlhoročnf oraktlkovto 
operných divadlo! z celého svetu. 

A ko host rc:lh·oval na mnoh9ch za-
hraničných scénach, ale teho hlav

ným pôsobiskom zostala Komická ope
ra v Berline. Jo vefkou zásluhou po
llllck9ch at kultOrnych pracovnikov v 

DR, ža pro Felsenstelnovu tvorbu vy· 
tvorili al v natťažšlch chvllach bodova
nia nového socialistického štátu pod
mlenkv, ktoré možno Komlcket ope re zá
vld le f. Kto vie, nko vyzeral Berlin po 
ll. svetove! votne. musi ocenlt velkory
sost rozhodnutia . vvstavaf práve v tel
to etape novO budovu pre Komlc kO ope
a•u, ako tedn u z prvých monumentatnvch 
stavieb, ktoré boli v Berline po votne 
vybudované! V tomto rozhodnuti bola 
velká politická orozloravost, alo at úcta 
a dôvera v prácu profesora Waltera Fel
senstelna. úspechy KomickeJ ope ry sa 
nakoniec stali politickým argumentom v 
zá pase dvoch svetov a umenie Felsen
steln o už rokv pred Helsinkami siOžllo 
myšlien kam, ktoré práve tohto roku bo
ll v Helsinkách formulované a podpf
sané. 

F elsensteln videl v hudobnom divadle 
budllcnos( moderného Javiskového 

umenia. Usiloval sa o oaročné divadlo. 
ale zrozumltelné tlslcom návš tevnfkom, 
o d l v a d l o r u do v é. Už v roku otvo
ren ia KomickeJ opery naštudoval tri ope
retné premiéry. atslávnetšlml premlé· 
rami v Komlcket ouere boli Inscenácie 
Carmen, Carostrelca, Travloty, Ca rovnet 
nauty, Llšky Bystrouš ky, Horrmannových 
rozorávok. Brlttenovho Sna noel svllto
lánsket a muslca lu Fidlikant na streche. 

p rofesor Walter Felsensteln venoval 
vera svotho času a energie al or

ganizačne! práci. Dňa 24. marca 1960 
f pri orlležltosll zriadenia sekcie Diva
delného umenia or! Nemecke! akadémii 
vted l poved !l l, že toto zriadenie sekcie 
te .. . . . potvrdenlm skutočnosti, o kto
rú sa už dávno prlčlnlll Reinhardt v Bor
Hne. Stanlslavs kll v Moskve a Antoln v 
Parlžl, ktorú však velk& v!lčšlna popie
rala a oJedinele do našich dnt poplerau. 
Procesor Walter Folsenstoln vychoval 
rad talentovan9ch umelcov, a tak veri
mo. že Komická opera naďale! bude tvo
rivo rozv!lať umelecký odkaz tohto ve l
kého režiséra na!let dobv. 

IIEOitiCH KRAMOSJL, 
zasl(t!llý umelec 

Nová slovenská opera Pani úsvitu 
Zaslú2119 umelec B.artolomet 

Urbanec naptsal v poslednom 
čase príspevok do slovenske! 
hudobno-dr amatickeJ tvorby. 
)e to ooera podla rovnomenneJ 
drámy !>panlelskeJ:to autor a 
Alejandra Casonu - Pani tlsvl
tu. Keďže dielo bude mat pre
miéru v tetto sezóne na javis
ku opery SND prinášame zattar 
Informačný rozhovor s teho au
torom. 

VU nel!akaaf d ujem o bu
dobn&-dramatlck6 d i"fldlo má 
Iste s vo je dbnetlle JM1doety. 
Mohli bv ste s a k nim v s po
mienkach vrátlf? 

- Táto dráma podla mOtho 
názoru priam volA oo zhudob
nenf. Má dramatické n.ap&tle 
(v celku 1 v častiach l a pre 
operu POtrebné r omantické 
znaky. je to velmi poetická 
hra, má kl·ásny a dnes nesmler· 
ne ootrebný dcl. ktorý le na
vyše vclmt ludsk9 a pravdivý 
Je to oslava oros tdho života 
Navyše te to orlbeh, ktorý ako 
by sa udial u nás - teda naš
ský. 

V dnel aom rôznorodom sme· 
rovan( OJH!rn6ho U nru ťalko 
nálsf tednotlacu lfnlu. Akf n · 
tetickf Ideál ate 11 nttl!lll pri 
kompOoova nl opery? 

mt som sa o to usllovat. Ako 
sa m1 to poda rilo? To sa uvldl 
oo oremlére. 
Vráťme aa k ná metu a jeho 

spracovaniu. Po vla~tael 6oran 
hry s te narlll libreto do r6 k 
praktlka - opern6bo rwl latra 
Ktoré momenty akceato'fll lib
retis ta - ako vieme - l bu· 
dúci lniakovt realla6tor d ie
la? 

Posledný Figaro 
v Komickej opere 

Sc~na z l. dejstva: U. Rcln!Lardt·K isso
vá (Zuumka), U. Trekel·Burck11ardtovt1 
(Cherubírl) a J6:sef Dene (Figaro). 

K oncom rebruára t. r. uviedol Walter 
Felsensteln - po druhý raz od ro· 

ku 1950 - na scénu Komlckel opery • 
Berline Mozartovu F!garovu svadbu. Zá· 
kladom novet lnsoenáclo - v9sledku 
desaťročného vvrovnavanla sa s klaslc· 
kým maJstrovským dielom - te nemec. 
ký text. ktor9" sa viac orldr!tava talian• 
skeho originálu. ako spracovanie oou!l· 
té ored 25 rokmi. Ak vtedy l!llo predo
všetkým o llpravy obvyklého textu, Ide 
teraz o celkom nový preklad. v ktorom 
nech9ba10 ani krátenia a presuny. Fel• 
sensteln zamera l svote llsllle na ores
nelšle vvkreslenle detailov. ortčom vztah 
medzi slovom a hudbou bol užšf - a 
tým a t oresvedčlvelš!. Duchaplnosťou h9· 
rtaca tabula o elegantne! tntrlgáns ke t 
hre v l(rórskom zámku sa tak stáva ol· 
nokrvnou, v nallemnelšfch motlváctácli 
prepracovanou. scénlcky mimoriadne !l· 
vou. Folsensteln venoval - okrem his to
ricko-sociálneho aspektu - hlavnO po· 
zornost psvchologtzovanlu postáv, natmll 
protai(Onlstov. 

Scéna l Reinhardt Ztmmermann l - a! 
na nepatrné v~hradv zodpoveda la 
duch u predstavenia. Velkó. svetlé orles
torv. vybavené tba ntekofk9ml. zato vY· 
daren9ml Interiérmi, boli adekvátnym 
rámcom pre komedlanskv temperovanú 
scénlckll hru. pri ktore! te d01e2lt6 aJ 
natnepatrnetšle gesto. Kostýmy Eleonory 
Kletber tovel [v hnedfch, čiernych a še· 
dých tónoch - ako s tredobod červená 
Figarova košefa l podčiarkovali tóto sna• 
hu. 

Hudobn& realizácia, !lat, zaostala za 
scénickou brilantnosťou. Gezovl Ober· 
! rankov!. ktorý stál za dlrlxentským oul• 
tom, sa často strácala ohnivosť menia
cich sa rýchlosti, čfm sa MozartoveJ 
hudbe nedostalo IskriveJ tesnosti. Posta
vu Zuzany stvárnila šarmantná, hlaso
vo velmi vyrovnaná Ursula Relnhardto
vá-Klssová. Magdalena Falewtczová sa 
preds tavila ako mladistvo lyrická gróf. 
ka. FasclnutOct bol Cherubtn Uty Treke
lovet-Burckhardtovet. srdečnosť vložila 
do oostavv Marcellny Ruth Schobová· 
Llpkaovlí. V protiklade k nim bol mohut. 
ne. ale trochu nevyrovnane splevatťlcl 

)ozser Oene ako Figaro. Gróf Almavlva 
v oodanf Uweho Kreysslga vyznel s.,e. 
vácky matne. VynikatQce charakterov6 
!ltOdlo predviedli Helmut VOJke) eko zá· 
hradnfk a Barbara Stembergovt ako 
Barbarlna. Zbor na§tudoval Gerhard 
WOstner a tance Tom Sclltlllng. 

Podfa "Mualk and O ... llacbaft• 
,nlol lla a akrtllla: -met-

mekom dostala deflnlttvnu ~ 
dobu. Bude mat dve časti, prt. 
tom vždy dve a dve detstva 
budil spotené Intermezzom. Tr. 
vanie bude nle!!o cez dve ho
diny. 

Je pr&Yda, l a o Paul t~tlhl 
pret&Yill úutem at Y aabraol• 
i!(? 

- Ano, OJ)eN • Madride. 
Prlh l4slll sa u! at z NDR. Die. 
lo uv&dťl v Cottbuse. 

Kedy a • akom obaadeaf nl· 
dfme operu na I&Yiaka SND? 

- Opera bola od štúdllných 
čias motrm natoblúbenetšfm 
žánrom. Doslova ma fascinova
la a tento obdlv m.a drž( do
dnes. Prečo som operu naotsal 
až Po plltdeslatke? Bránil ml 
-. tom Istý rešpekt Ale at !nf 
sa ooery bola . •• 
Prečn Casona a jeho Pa ni 

b vilu? 

- Dodnes pJatt: ak chce 
niekto naofsa t symfóniu. nemO. 
že lu naplniť hudbou suttv. čl 
scénickou hudbou. At Prl mo 
dern9ch prostriedkoch sa re!!· 
pektute let !loectrlckosf. Mvs
ltm sl. !e to Isté plati ot o 
ooere: OPPra musi hvf nnotnn· 
ná ., per n o u 1:1 u d b o u. ver. 

- Pôvodné znenie drámv sa 
dalo obdivuhodne lahko prl
spOsobtť operneJ stavbe. Ako 
by hra bola hudobne cltená 
StriedalO sa v net dlaiOJCv so 
zamvsienfm, ovahamt, epizóda· 
ml 1 zamtkaml. SO tu nečako 
né zvra ty v dell a v atmosré
re. Očtnkulú tu dospelt i deti . 
v diele le skutočný život l s no 
vé preludv. A to všetko te dob
re s klbené. Bolo ml l llto ka!dAI 
ve tv. čo som musel z hry vv
oustlt or! pfsant libreta. Bol 
c;om do ne t ortnmo zor"br ný 
Ale orave pt•e to sa nu robilo 

vcrmt dobre a práca POkračo
vala r9chlo. Z motel "dlelneu 
vv!lla ooera asi na tr i a oo! ho 
dlnv. t eda bola časovo orldlhá. 
V spolupráci s budtJclm prv~m 
režisérom opery Júliusom Gyer. 

- Premiéra m4 byf 12, lf. 
19711, reflséra som s pomCnal, 
dlrl~entom bude VIktor Málek. 
Ooora sa naštuduJe • dvoc!l 
obsadeniach. Pretože te v net 
vera dOiežtt~ch oostáv - vlast· 
ne samé velké tllohy a dOtde 
11zda v obs11 denf ku ntektor9m 
zmenám. nebudem ho zattar 
menovaf. Vda!!lm v!lak o pere 
SND, že zveruJe Olohv vvnlka
!Oclm umelecktm silám. Verfm, 
fe sa Im bude dobre solevaf t 
hNif - každ~ má v diele svot 
velk~ part. Bodal by v Panel 
llsvltu na!ll zalťlbenlel A nie
len oni, at mllovntcl operv . .• 

- r-



Sľubné perspektívy 
komornej interpretácie 

\ ~..J~~~~\)IIC<.:IIIC L. 1. Sl t".) 
Vo svetlu takO i lO renesancie záu tmu o komarno 

!nterpretácJU nebolo preto ~ladnym prek vapenlm. ak 
Vt.tčslna ZO zúčastnených umelCOV POtVr dila [napriek 
rnluc!ému veku) vysoký medzinárodný štandar d. Za
swpen!u [udnotl!vých nástroiových obsadenl nebolo 
s1ce na tetto prehlilldke úplné ale predsa len - z 
hfudlska najtrekventovuneiSICh ensemblových zložen! 
- v Ztl sade dostaču j úce. Veď sme ootull sláčikové 
kyu1·tctá. klavírno trlo. dychové kvintetá l ,,klusické" 
sonátové duo - nuttypíckejš!ch zástupcov komor
ne1 hudb\'. V si1lade s celosvetovým u·endom hra l. 
- z hfudisku kvantilatlvneho i kvalltut!vneho 
prim sláčikové kv.artetá. Počul v priebehu troch dul 
štyr i vynikajúce kvartetá. to je uz naozaj prile:litust 
kb konfrontácii! Kvarteto Magdaleny Rezlerovet z 
Pofska, Valčevovo kvarteto z Bulharska. Éderovo 
kvarteto z Maďarska a Kvarteto SF Ko!'>!co pr i p ra
vili vnimavému a - čo te sympatlcke - z v!lč~et 
časti mladému obecenstvu zäí.1tky skutočne nevsed· 
né. Osobitnú platnost dostávajú tieto slova v súvis
lOsti s vyslu pen!m f:derovho kvarteta a kvarteta 
z KoS1c. Oba tieto súborv sa predstavili ako vyzr eté, 
umelecky zodpovedné a neobyčajne spo!ucltiace zdro 
~en!a zanietencov pravého rnuz!clrovanta. postavené
ho na vysoko PI'Ofes!onlí!net báze. Kvality Ko!;tckého 
k'vartetu sú ná~mu obecenstvu už známe. Zato f:de
rovcl sa slovenskému posluch llčov! predstavili IJO 
prv\• raz Tr1 roky sú dosť krlitkym časovým úsekom 
k osvojeniu sl toho pravého zápalu a určitého urna· 
leckého nadhradu z!skaného spravidla a:Z rokmi ume
ler k6ho l rudského zrenia, potrebného ku schopnos
t ! .. vcltenla sa" do krehkého sveta komorneJ hudbv. 
lullmnych, rctrosoektfvnych pohfadov sk!adatefov, 
tvoriac ich podstatnú časť svotlch komorných diel 
práve v obdobi na lvilčsel zrelosti. obna:Zu túc svo l 
vnútorný svet. Tr! roky existencie však neboli n11 
hre f:derovho kvartet.a [vzniklo na teseJ) 1972] badll
tefné·. Bola to práve zanie tenost. výrazová spont án
llOSt a láska ku komornej hre, ktoré dali Ich hre 
punc neohran !čenej suverénnosti. Umeleckej. a[ in
i!trumentálnet. Jednoliaty a nev§edne kultivovaný 
zvuk kvarteta, piisobivo diferencovaný do nafjemnej
l!ch dynamických nuans. rozozvučal celú l kálu bo
hatých odtieiiov /orte i piana. Siroká a tvárna a.l(o
,l(ika ani v rozvlnen.Ych plochách nestráca la lo,l(iku. 
neporulovala sýtost' a jednotu zvuku, akoby v etkoýml 
sláčikmi vládla jedna ruka. Vynikajúca hra E:derov 
cov mus! byt dôsledkom ideálnet symb!ózv racionál
neho a spontánneho. Nebolo v net náhodl!ostl, nA
bolo v nej an! mftvet akadem!čnostl. Prekt'ásne po
dante Brahmsovho kvartet.a op. 51 vôbec nepr ipom!
nnlo, že Ide o dielo toho skladaterovho obdobia 
v ktorom l nn rozdiel od ra net a ne~ko1·et tvor b v l 
Inklinoval skôl' k akademlzu lúclm a klaslclzu tuc:m 
tendeuclám. 

Len v superlatrvoch možno hovorlt o vystúpen 
Sláči kového kvarteta SF Ko Ice. TP.nto ambicióZni 
a dnes už popredný si1bor pln!! potvrdil neustál\ 
rast - doslova z koncertu na koncert. "Jf!bolo Pl'eto 
pl'ekvapen!m, že mlad! Ko~!čan!a n<Jprlrk vlletk9m 
úskaliam náročného Sostakov!čovho 9 sláčikového 
kvarteta pôsobili suverénnym dotmom. 'ileobyčatm 
prcc!zne. sústredene l s pa tričným švihom prekona 
ll al taký handicap. ktorý bv netedného huclobnfk,, 
mohol psychiCky vykofo !l t f prasknutie struny po 
čas hry]. 

Kvarteto Ma.l(doleny Rezl erovef d!sponute hutným 
a ledno!lo tym zvukom Zlltvnll lnl<llnáclo k drsnet
š!m dvn ~ m l!·kv v1•hl'flt r l Ýill v\•r11 r ovvm unlnhl\m c;11 

K varteto \laydCIICilfl Re:lc rocej 

E.derovo kvarteto 

li najmä v Hlndemithovej Malej komornej hudbe. 
Mladšf súbor Filharmonického dychového kvinteta 

z Brna mal v taketto konkurencii nie lahkil úlohu. 
Ze obstál viac ako čestne. to te len dels! dôkaz Ich 
c!e fuvedomet l>ráce a sfubných persoekt!v českoslo
venského !nteroretačného umenia. ... 

.,Menšie" komorné zdru>.enla reprezentoval! na 
lnterpódlu· klav!rnr trlo Atheneum z Rumunskd a 
~onlltové duo Bri,l(it tc Funkeová a Peter Waas 2 
NDR Skoc!a. ž rumunské trlo sl vybralo pru br all
s l av~ké vv~tupcn!e sice prekrásne. no nároi·né. mno 
hé hudobnfl 1 technické (lska!la skr9vatucc Brahmsa 
vo Klav!rnP trlo oo 8. Tolo rnné skludaterovo dielo 
poskytute možnosti plného muz1knntského vyžitia 
Bohatli náladová škála toh to - na mladý sk ladcl
terov vAk - neuver!terne .,hotovtllu)' opusu rozkv1tnr 
do nalš!rset krásy Jen za oredt>okladu. že lntertJrP.I 
ra v tomto prlpnde predovsetkým kléivlrlsta l mé Ul k( 
technické 1 fyzické d!snozfcle. abv nemusel záoo!.l 
s teho úskaliami. \lapr!ek snahe klaviristky R. La
zaroveJ zostal !eden z natobt! užnotslch partov komor
net literatúry vcolku nemý. Pr! hodnoten! súboru 
lnaprlok nodostntkom. ktoré vypl9vatú at z menšie
ho fyzického fondu l zostáva klaviristka n11 isvetlet
~!m ztavom tria Athenrum t>retože huslista T. Horia 
l ČPl!Sto G Zank VO SVOI!f'h OVI'fll lllľnPI nAročnýrh 

Sláčtl.'n• ·c ~-·m' · 
teto SF Koštce 

• 
Tr io At hett"wn 

prej<~VI! i! prlazn1vo v B;oe huvenuvom op. 95. men!!) 
vwk v llaydnov! V porovnani s predchádzajúcimi 
súbormi nebolo v hre Poliakov torko dynamických 
odtieňov, taká bohatá palela farieb. Napriek nespor 
nému majstrovstvu postráda!a Ich hra väi!iie J)Oro.zu
menie pre diferencovanej ie odt iene pred ov etkým 
tlmených dynamických plc:lch. 

V tomto smere pôsobilo zrelšfm dojmom Vali:evovo 
kvarteto z Bulharska. U Valčevovcov to bol! pro
dovšetkým plasticky vykreslené Iyr!cké plochy, fah
kost a tstý sklon k meditatrvnostl. zvlást dobre up!at 
nenet v Schuber tovom kvartete .. Smrt a dievča" . V 
Mo7artov! dom inovalo predovsetkým pekne a detail 
ne vypracované f r ázovante a tónová kull(Jra každéh:1 
hudoJ>n!ka. Výsledok týchto atribú tov možno zahr
nút do tradičného potmu "štýlová čistota". Je to ster 
pojem. ktorého Interpretácia mOže byt rôzna (naJ
m!! v apl ikllcti na reč Iných skladatcfov ]. avšak v 
prlpade t 1sttlho a m:avretého mozartovského štýl u 
hádam ako v jedinom pripude opodstatnený. ... 

V tieni výkonov sláčikových kvartet však neostall 
an! ostill'll' komorné súbory. Dvr.hové zastupoval! na 
lntf!l'pód u Dychové k vinteto estónskej Stä tnef rilhar 
mónie a Filharmonické dychové kvinteto z Brna. 
E~tónskP kvinteto iP vlastne už slar~lm a medz!nll 
1·odnP skll~l' t 1m si1borom. ktorý sl počas svotho dl 
horrčl' (•h , " ll ~lll'sného t>Osobenía vvbudoval vPfnll 
~iroi\ V n 11 1 :1r Je preto skoda, že sovietski ume!c1 
nevyslúpili na samostatnom konr:ert e. I ch rna jstrov 
stvo, ~irokú vSOrazovú a larebnli Jlaletu sme obdivova-

pill'toch prei<Jv!ll :tarálatúcu dávku pas1v1ty, nezlučl
ternel s komornou hrou. ... 

Overa or!azntvetš! dotem zanechalo sonátové duo 
Funkeová - Waas z N DR. Najmä k lavirista Peter 
Waas sa preukáza l hudobným vkusom a porozumenfm 
pre komornú súhru. Huslistka Funkeová disponuj!! 
tasným a sytym tónom. ret - trochu koncertantným 
- ponfman!m husrového partu trpela krása a nála
dova rozmanitos( sonáty, komorného pretavu. To 
sa ukázalo najmtl v Beethovenovet farnej sonáte. kde 
by sa i ada!o viac temnosti a dvnamlcket rozmani
tost!. r Na 1m ll v IYrlckvch a pomalš!ch úsekoch.] Na
turelu husl!stkl' ovefa viac Imponovala Prokoffevovll 
Sonáta f mol. ktorá v oboch umelcoch našla dob 
t'ÝCh Interpretov. 

Na záver este zmtenka o ostatn'Vch dvoch repre· 
wntuntoch tnterpód!a '75. ktorých vystúpenie tak 
trochu vvboč!Io z rámca ucelenet tohtoročne! ore 
h lladkv - o kubánskom klaviristov! Cecillovi Tiele
sovl a juhoslovanskom huslovom duu Biljana Gavril
ska - Božidar Bra tojev. Mladý Kubánec sa oredstav1l 
dko spontánne muzikantsky c!Uac! Interpr et, avšak 
zatial bez žiadúceho technického arzenálu. Duo Gav
r!lska - Brutojev zanechnlo rozpačitÝ dojem už tým 
že ani z Jrh pro~l'llmu. an! z Ich hi'Y nebolo tasnó 
nki1 !nll'l'pr!!lačnu oblas( vlastne renrPzrntutú. VIac 
ako ueimá botu len skutočno~f. :le o komornP! hud 
be sa v Ich pripade hovoriť nedalo. 

JAN KOVAit 

Bra ti sla vs ké 
dychové 
kvinteto 
Naortek tomu, ~e Brat1slavské dychov~ kvtnieio 

pozostáva z oredstav!telov mlade l lnterpn 1 1 ~ 11e1 .1(8-

nerácle. te v povedomf kultúrnet veretlllbll zafixo
vané ako skOsený. dlhé roky pôsobiaci propa~á tor 
svetovet 1 naše! dychoveJ komornej tvorby. Za 9 ro
kov svojho pôsobenia sa toto teleso stalo neodmysll
tefnou súčastou československého výkonného ume
nia. 

Plnú oprávnenosť svotet popularity potvrdilo Bra
tis lavské dychové kvinteto l na nedávnom koncerte 
u k larisiek r 29. septembra t. r. ]. Z.a spoluúč!nkovan!a 
Pavla Kováča, k tor ý v ťívodnom diele večera pred
n iesol čemba lový part Pepuscbovet Trlovet sonáty 
B dur. uviedlo ootom kvinteto diel a Rameauove, Dan
ZIIlo. Fr ansatxove. ako a t pr emiér u Dychového kvi n
teta mladého slovenského sklada tefa Františka Pau
la. Bo! to program r ozhodne zauj!mavý, f ažtacl z pO
d!ovo u nás menej f r ek ventovaných diel komorne! 
liter atúrY. 

Tento komorný večer poskytol V. Samcovi, V. Mal· 
lému, 1. LuptáčikGvi, f. Illfilovl a F. Maehatsovi dos
tatok pr iestoru k demonštrácii dokonale! komornej 
súhry, zvukoveJ vyváženosti. štýlovej diferenciácia 
a v neposlednom rade l Individuálneho majstr ovstva 
každého osobitne. Vtomto smere sl zasluhujú pozor. 
nost predovšetkým Rameauove Acante et Céphise, v 
ktorom Interpret! vvnlka tú co uplatnil! to, čo dtelo 
priam ponúka - lesk Invencie, larm a farbitosť. 
Fransaixovo Dychové kvinteto bol o podané s fran
cúzskou noblesou a s krásnym vystthnutfm menli
vých farebných a náladových plOch. 

Dychové kvinteto Frant!iika Ponla. dlplomanta v 
kompozlčnet triede prof. D. Kardoia na VŠMU, pred
stavilo talentovanéh o skladatera. ktor~ dobre poznA 
moZnosti :wutfmavého využitia dychových nást r ojav. 
Tá to skutočnost bola ztavná natm!l v druhet a v t re
tel čast! . k toré vôbec nepOsoblll bežným dojmom 
.. ~ko!ských" prác začtnatúclch umel cov. 

Mal o by byt trad!ctou. aby našl tnterpreU a ko· 
morné súbory pr edstavoval! slovenském u posluchá
čov! diel a súčasných a natm!l m ladých auto-rov. Ved 
priestor pre poznanie a vzá tomnú konfrontáciu sú· 
časne! domácet tvorbv bv mal by t tedným z pr ed· 
pokladov umeleckého života kultťírnebo národa 
I v tomto smere odvádza Bratislavské dychové k vtn. 
telo kus zlislu:Zn ej práce. - tk-

Akademici úspešní 
v Taliansku 
v Gol'lzíl 43-t!srcovom 

mestecku s'everného Ta
l!an~ka sa v dl'1och 18. 
aZ 21. septembra 1975 
uskutočnila XIV. medzi
národná súťaž amatér
skych speváckych zborov 
l Con corso internacionale 
dl canto co ra le). Táto 
súťaž, pôvodne iba do
máca. sa v priebehu ro
kov rozrástla. nadobudla 
pevnú organizačnú štruk
túru a stalo.~ sa ka:Zdoroč 
ným stretnut!m tal l.an
skvch .amatér skych zbo
rov s vybranými zbormi 
r.elet Európy. Dotera Jšia 
účast československých 
zborov v Gortzll nebola 
početná. avšak vel mi 
úspeSná: v roku 1967 tu 
z!skal KUhnúv sm!šený 
zbor z Prahy dve prvé 
a tedno druhé miesto, v 
roku 1968 univerzitný 
zhor z Brna štvrt prvl' 
miesta. v roku 1969 zbor 
CKD z Prahv tedno prvé 
a tedno druhé miesto 
zárove11 Technik z Bra 
llslavy jedno prvé a ted· 
no tretie mi esto, v roku 
1970 tu znovu ziska! 
Technik dve druhé mies 
la a v roku 1974 tu zis 
kal Vysokoškolský umP. 
lecký sťíbor z Par dub!c 
Jedno druhti a jedno tre 
Ile mi esto . 
Tohtoročnet sútaže sa 

zúčastnil Akadem!rký 
spevácky zbor UK z Bra
tislavy. Prihlásil sa do 
troch kategór i!: do ka te
JZ6rie ženských zborov r v 
skupine .,polyfonla"]. 
kde z!skal 2. cenu, do 
kate.l(órle miešaných 
>:borov fv skupine ,.po 
lyfonta" a v skup!nr 
folklór"]. kde zfskal 

dve tretie ceny. Pre úp! 
nost trel.:a poznamenať 
že v obidvoch sekciách 
r skupinách - "polvro
lla - rolk!Or" l sa súťa 
i.flo v kategórii žen 
~kých. mužskvch a mto 
~aných zborov. pričom 
oočet spevákov bol 11m! 
lovaný na maximum -
48. Najviac obsadená bo 
la kategória m!ešanýc' 
zborov f14 zborov~ch tP 
llrs v obidvoch se k 
rtách ] . Prví1 renu v k il 
•Pvórl l mlrli:tnveh zhoro~< 
!'ekcla .,poll'fOniH"l zis 

kat maďarský zbor .. ~pl-

tiik Szakszervezete Kib
pont i Miivészegyiitted
nek ~nekkara" z Buda
pešti, druhú cenu z!ska l 
bulharský zbor .,Aieco" 
zo Sofie. v sekcii folklór 
bolo poradie obrlitené -
bulharský zbor z!skal pr 
vo cenu a maďarskf 
zbor druhú. V konkuren
cii šiestich domácich 
zborov a ďalšfch sied
mich zo zahraničia ob
stál teda Akademlckf 
spevácky zbor UK velmi 
úspešne. 

Na záver nlekolko IMI· 
strehov: 

- úroveň špičkových 
umatér skvch telies v sú
časnosti te kvallta tfvne 
velmi vvsoká a moZno tu 
ortrovnávat k ilrovnl lep. 
šfch profesionál nych t e
lies. 

- špičkové amatér ske 
telesá vedú r dlrlgu lú l 
významné osobnost! oro
feslonálneho zborového 
umenia. častokrát vy. 
znamnnan! národnými 
cenami, al ebo titul mi za
~IMII~. čl národný ume
lec, 

- k vysoke! ťí rovn! 
!io t čkových amatérskvch 
telies or!so!nvatú tednak 
pr ofesionálne dl hodobo 
školen! speváci-amatér!. 
tednak študenti umelec· 
k~ch škOl. čl speváci z 
prorestonálnvch telies. 
ktor( krotla. alebo dlhši 
čas vvnomáhajt1 v tých to 
zboroch, 

súčasné špičkové 
amatérske telesá odzr
kndlufú vvsoku III'Oveň 
hudobne! kultúr1• a vo
kálnej kultivovanosti naj
mtl l<ľd 1fl1 SOI'I;tltSt!Ckého 
tábora. 

- zvyšovanie urovne 
československého zboro
vlHlo spevu môže zaručlt 
u:Zš!a St>Oluprácu nroťe
stonélov fskl.tduiPľov 
zbormatstrov. hlasovýrh 
prda~ógov. sPevákov. ali> 
111 or~an!zátOI'Ov] s ama
tór~kvm! lnlesaml it svs 
t<'mat!ckl! výrhova od zá 
kladn~rh al oo vvsoké 
~kclv. sanovaná clostatoč 
mím ool'tom hodin n ie
IAn v mtmovvul'ovacet 
činnosti ale tak oko v 
Macrarsku ul'!nmo vo vy
učovacom nrocese. 

JOZEF RANINEC 



Stretnutie dramaturgov 
V dňoch 4. a 5. októbra t. r. sa z lni

Ciativy Slovenského hudobného fondu a 
v spolupráci s organizátormi Bratislav 
5kych hudobných slávnosti usku toLntl o 
- .J ko sučnsť BHS '75 - stretnu t.•• 
dl'<J l11.J turgov symfonických orchestrov 
lO soc ialistických kraHn. Účastn!cl str et
nutia muli možnost zowámlt sa s tvor
Lou sučasných slovl'nsk9ch skladaterov 

Hostom tohtoročných BHS bol aj súbor 
K omornej opery Státnej oper y Ber lin. 
Umelci z NDR sa predstavili dvoma in
scenáciami. Rossim/to bu/fu Barbier zo 
Sevilly režírovala známa divadelníčka 
Rut h Berg1wusová a v til ohe Al mavwtt 
sme u nás znova prwítali t enorist u Pet 
ra Schreiera (11a s11ímke). lnsceltáctou 
Rozbitého džbántt sa nášmu obecenstvu 
predstavila popredná osobnost stíčasnej 
nemeckej hudby - skladateC F. Geissler. 
K vystúpeniu nemeckých umelcov sa 
lt'rátime v budúcom éí&le. 

l s nahrávkami hudby na Sl ovensku mi
nulých storoč[ na prehr ávkach v Hu
dobnom a informačnom stredisku, ktoré 
tm poskytl o aj dokumentačný a Infor
mačný materiál - anotácie k progra
mom prehrávok, propa~ačné materi ály, 
~kladateJské profily, bulletiny l gramo
fónové platne so slovenskou a českou 
hudbou. SHF umožnil účastn!kom al náv
strvu priebežných podujat! BHS. 

Diskusia, ktorá sa uskutočnila na zá· 
ver stretnutia, bola prlležltostou nielen 
pre posúdenie podujatia. pre návrhY na 
budúce vylepšenie a upresnenie teho 
koncepcie. ale al možnosťou výmeny ln
formáclf a sli'lsenostf z dramaturgickej 
práce v rôznych podmienkach - naj
mä v súvislosti so súčasnou hudbou. Po-

tvrdilo sa, že oroblemat1ka súčasnej dra 
maturg1e na Sl ovensku. v Cechách 1 v 
socialistickom uthranlč[ má oočetnl' 
~h l':nťl bod v a pozltlvne výsledky su 
uplatullc1nó v si r!lom meradle. Dtskusul 
potvrdila tendencie presadzovať sú;a ~ 
ntl hudbu v pr ogr amoch orchestrov -
nie ako nefunkčný •. prlvosok". ale ai-. .J 
rúvnocennú hodnotu ooorl hudbe st<~r 
ších obdob!. ZdOrazľ1oval sa moment au 
tcntickej, kvalltnet Interpretácie 1 ndl >'l· 
zltei spoločenske! úrovne poduiall V<l 

novaných súčasne! hudbe. podobne l d,;. 
pad dôstolnot a účinne! oropa~ácle. kto 
rá mOže účinne ovplyvn iť prltatie s1 . 
ť'<lsného diela u obecenstva. Prt i!manw 
sul':élsnel tvorby zákonite suvtsr al s v\ 
chovou nového poslucháča, s hudobno,, 
výchovou v širokom slova zmysle. za 
stu ocov1a Institúcii sa podrobne ro..:hn· 
vorlll o formách koncertov pre det1 d 

mládež 1 o skúsenostiach s nimi na lrll 
l)ôsoblsku. Zhodli sa v názore, že nill 
ma koncertY orc dOSPieVaiúCu mJá,tct. 
nesmú byt orivelml didaktické. zu(ažo,!é 
Pl'edstavou tradtčného .. výchovného kon
certu " . ale normálnym koncertn9m oo 
dulatlm na patrične ! umelecko spoloť:en 
sket órovnl. Pokia! Ide o výmenu !nfor 
IT.ácl! a hudobných hodnOt. konštatovalo 
sa. že te zatial medzi socialislir kynu 
krajinami nedostatoéná. sporad ická - a 
nähodná. Ntektorf učastnfc1 boh toho 
názoru. že InštitucionálnY základ vý.ue
ny le na!vhodnelsf. In! sa oriklill1ali k 
nenahraditelnostl osobn9ch kontaktov. 
Ind ividuálnej rozhradenostl a or ores;o 
nálnct vyspelosti zodpovedných !ednot 
Jivcov. Formu, ktorú už oo tret! r ok 
praktizuje Slovensk9 hudobn9 fond iJI't 
propagácii symfontckel tvorby sloven
sk9ch skladatelov. ocenil i Cičastn!cl vel· 
mt kladne. 

Stretnutie dramatur~ov splnilo svoj 
základný ciel - podať kompletnu a 
komplexnú Informáciu o slovenske l sym
fontcke! hudbe. Pre budúcnosť treba ro·t
slrit spoluprácu s potenciálnymi zahr u
nlčn9ml záujemcami, skoordinovať ak 
eiu al s podobn9ml zámermi Ceského 
hudobného fondu, zabezpečit širšiu úča:; ť 
autorov. di rigentov 1 ď.a lš!ch odbornlkov. 
aby ponuka 1 selekcia prebiehali prl ZH
chovan! čo na jvyššet oblekt!vnostl. cd
bornosll a l deovo-umelecke t náročno5tl. 

-I-

Svet ovtí premiént nového diela Gottjne· 
da vorl Ei11ema - operu Oklady a láska 
(podla F. Schillera ) pr ipravttje pre bu 
dtíci rok Stát na opera vo Viedni. Dm
govat bude Christoph von Dolwányi, v 
úlohe Lujzy vyst upi Artja Silja. 

Colette Lorand spieva tit ulmi postavu v 
rwvej mníchovskej inscenácii Orf{ovej 
Antigony. 

Posledné číslo .\1usik und B1ldung je ce 
lé verwvar1é Gyorgy Ligetimu. Prmá.~a 
nielen ro-zboru jeho d1el, ale aj t eoretic· 
ké názory umelca. 

W. Oehlma11n 11apísal riOVlÍ mo11ograf•u 
o V. Beltlnim. Vychádza v 11ej prcclodet 
kým z aulellllckýc:h dobových mate•1á 
lov. 

Dňa 2. X. t. r . uplynulo tO rukuv n!l 
otvorenia nového divadla oper~ a l:alc 
tu v Brne. V rámci osláv slavnustnc od 
halil! pomnlk Leoliovi Janát.kovi - pr~d 
budovou Janáčkovho divadht. 

GRAMORECENZIA 
CESKA VARHAN~ 
TVORBA 18. STO[ET1 
~ Pan ton ll 0418-19 

V roku 1972 vylilcl v 
l'ant011e dvojplatilový 
komplet .. Varhannf fúgy 
českého baroka a klasí 
ky", S odstupOm troch 
rokov dalo toto vydava 
tcfstvo záujemcovi o or· 
!(Snovú hudbu ďallil kom 
plel , názov ktorého uvá· 
dzame vyliiile. ..Dobrou 
duliou" tohto edičného 
č inu, zakomponovanéhu 
do efektného, f arebne 
vybaveného obalu s ver 
mi obsa!ným spľ!evod 
ný m textom ( nechýbaj(• 
tu ani dtspozfcle orga 
nnv, na ktor"Vch sa na
hrávalo) le vefkou mie
rou Jaroslav S m o 1 k a 
le autorom poui!enéhu 
slovného v9kiadu, hudob· 
ným režisérom dvoch 
vefkých l(ramoplatn! (vy. 
nikajúco zvukovo režfr()
vaných Jii.'fm Z o ba. 
č o ml a vo väč ine pr!· 
padov i autorom kritic 
kého prepisu a rev!zie 
skladieb. Najmä posled· 
ná i!ast práce 1. Smnlku 
tvori centrum jeho zá 
sluh na odkr"Vvanf k rásy 
sk ladieb dnes nezná
rnycb, alebo ukryt"Vch (v 
tematických, kompozič-
ných fra~mentoch 1 v 
starých or~anov9ch 
zbornfkoch. Oživ!( tieto 
diela - nie raz od zná· 

1 mych českých autorov 
akými sú napriklad tu 
prezentovan! f. K. Vaň. 
hal .• J. Seger. J, K. Ku· 
char. či s Bratislavou 
spätý A. Zlmmermann 
l ale ai od mnohých ano. 
nymn ých skladaterov 1 -
lo bol hlavný dramatur
gický zá mer albumu. Sa
mozrejme. prihliadalo sa 
cite aj na iné okolnos· 
ll - skladby na rozhra
nf baroka a klasicizmu 
dali možnost' trom kva· 
litným českým organis 
to~n umelcom prvej 
trtedy: na prvej platni sa 
predstavuje pror. dr. Ji · 
r i Reinber~er. pcdag61! 
hry na organ no hudob
nej fakulte AMU v Pra· 
he. Daliíia vefká stereo 
platňa ie ,,rozdelená" 
medzi Reinber~erovho 
t laka, laureáta organo· 
vých súlaž! v Prahe, Gen 
le, v 2eneve a v f,lp
sku - Bohumlra Raba 
sa a Jaroslava Vodrážkn 
vynikajúceho organové· 
ho interpreta . osvedčené 
hn al aku improvizátora 
!dnes takmer zabudnutej 
umcler.kei kategórie) 
Posledná - itvrtá stra 
na dvoch gramoplatnf le 
tutit venovaná i ba im 
prl'vi záciám podľa male 
rifllov z rukopisných or 

, 

gano-vých zbornlkov 18 
storočia, pochádzajúcich 
buď od českých anonym 
ných autorov, resp. od 
F. X. Brtxlho, či zo zbor
niku Bernarda Jahna J: 

Oseku. apospol sa jed· 
ná o témy k fúgam, ~i 
o zápisy basovej lfnie s 
člslami. 

Tret!m in!lpiračným 

momentom p~i vzniku al 
ba bol! dva kvalitné ba 
rokovíi nástroje v kosto 
le kláAiora v Teplé. Ich 
autor Antonin Gartner 
(1721- 17911 patril k vY· 
nlkajúcim majstrom čes 
kého neskorobarokového 
organárstva. a prelome 
19. a 20. storoi!la bol! na 
trofmanuálovom nástroli 
na hlavnom chórc a na 
malum organe v chrámo· 
vej lodi rob~né Isté zme 
ny, ktoré vliak nezmenili 
"autorský podpis" Antn 
nina Gartnera z polovič
ky 18. storočia. 

l keď v jedinom pri
pado (l. strana na dru
hej platni l praskaiúr.e 
drážky na začiatku Zim 
mcrmannovei skladbv 
( F6ga e mul) znemoži111 
lú kvalitný odl)Osluch -
ie to iba výnimka l ne
musela byt'l l v celkove 
vYnikal6cej a reprezenta· 
llvnej kolekcii dobrfch 
diel v interesantnom 
predvedcnf. Osobne re
cenzenta zaujala F6~ea 
a mol od Jana Zacha 
skladatcra z prelomu ba 
roka n klasicizmu. o ktO· 
rej 1. Smolka pfAe 
.. . .. dielo typické pre 
túto tajomnú a tragicky 
válnivú osobnosť .. " 

eustále ~radovanie 
práca s mylilienkami 
akobv ponorená dn tmv 
du~evných priepasti. má 
lo nádelnéhu svetla. neu
stály pád do hlbok 
kde ie ich koniec ... ? 
Podobný charakter má 
F6ga f mol Josefa SPge
ra - lei tragick9 pátos 
pripomlna v téme neznd 
povedao6. vykričanú . bo· 
lesťou naplnenú otázku 
"Prečo?". Oproli tomu 
Fantázia d mol od Jana 
Krtitela Kuchai'a má 
priam koncertný cha 
rakter. priečiaci sa vťl ž
nemu charak teru nástro
ja, no zodpovedajúci dO· 
be, v ktorej autor žil -
prelomu 18. a 19. stor(). 
!! ia. Stredná. valčiková 
llul s nedopovedanými 
f rázami ie nesmelým do· 
tykom s tulieným, nastu· 
nu jíicim svetom a etiku u 
mc'!tiaclva. Reinber~er 
práve v menovaných 
sk ladbách - tvoriacich 
Iba v"Vber z nahralého 
jedinečne vystihol rarob
né poY.iadavky, charakter 
diel. ich medilativnosr a 

Mlaa.ť M ..,..... tehet 
• ocll•bi!eDOet ldasicln
i6clch momentOY • •kle· 
dleb d'aUfch. Bob•~• 
Rabas dostal - v kritic
kom prepise a revizil f. 
Smolku - prí leY.itost na 
interpretáciu väčiinou 
anonymných skladateľov 
(ak vynecháme A. Zim
mermanna. tazko hodnn
tilefného pre technir.ké 
vadv ~ramoplatne ). F'Ci-
8V (tie tvoria napok on 
základ albumu l zaujima
j(i posluchíi ča vysuknu 
úruviíou ~eskéh o kompo
zičného tý lu v obdobi 
vrcholnéhu baroka. 
Zvláš! Fúga e mol 1.0 

zbornfku Fronti ka Hul· 
ku svojou tajomnou, aku
by pritlmenou témou do
la intorpretovl prílezitost 
na vofbu decentných 
,.dolce" rc~istrov. ale aj 
na preukázanie vzácneho 
zmyslu pre výstavbu nic 
rahkej skladby. strierla
líicef inlfmnosť s pate
lič nostou . lmprovlzálor 
Jaroslav VodrUka dostal 
revidované podklady pre 
svoJe majstrovské Jmpro
vlzovanie od r. Smolku. 
Väčiil nou - ako u f spo
míname vylišie - hral na 
ltenerólbas. či témy ano-
nymných autorov: lntcr
nret evidentne vyuf fval 
barokovo bohatý zvukn
vv register, aký mu p()o 
skvtoJ organ v Teplé. 

Akobv odmietal askfízu 
- opájal sa farebn "Vm 
uetom zvukov, ktoré sú 
v rukách orjtanistu, vynl 
kajíicn aradoval svoje 
.• rantázie " - niekedy sa 
d ak zdá. akoby kráčal 
radšej cestou efektu. nef 
slf!lenej výpovede. Dotý
ka sa In najmä grandlóz
nvch finále teho impro
vizácii - opojných, im
orovizätorsky obdivuhod
ných, no - opakujem -
niekedy prfli prezentu
júcich možnosti nástroja : 
na úkor zmvsluplnosli 
témy. T. URSfNYOVA 

• Moravskf madrlga
listi. pracu jú cl o rl Okres
nom kultúrnom stredisku 
v Kromerlžl, sú dnes 
známt vytr!benou lntP.r
Pretliciou vokálnej poly
rón le at v zahranič!. I ch 
rozhoduJúci význam však 
spoč!va v tom, že ood 
veden!m svojho dirlj;ten
ta dt·. llflho Sararlka 
obohacu j(l koncertný ži· 
vot dramatur gicky. Na
dávno napriklad naštu
dovali málo uvádzané. 
ule velmi pozoruhodné 
vokll lno-polyfónne skl ad
by Antona Brucknera 

• Mozartcum v Salz
burgu vydalo 75. diel Mo
Ztt l'tovho súborného cite
la. Obsahuje skladat~lo
vo klavlrne koncerty, 
ktoró sú zahrnuté v 
Kllchlovom zozname me
dz! čfslami 449-451. 

I:.UBOMIR CIZEK: 

Jll. Hudobný rozhlas napreduje 
V rozvetvenej štruktúro hudobného rozhlasu na Slo· 

ven::.ku le teda oblast umelecke! realizácie celkom oso
bitou kapitolou, pre umeleckú kvalitu hudobného pro
gramu rozhodujúcou kapitolou, ktor·ú vsak treba vždy 
vidiet v nedellternom dialektickom vztahu - v orvom 
rade k potrebám hudobného oro~t·amu. ale at k pod
mienkam technicko-akustickým. všeobecne kultúl'llo-oo
lltlckým a ekonomlcko-organlzacným. Naiväč ie mož
nosti. ale aj nalväl!lile rezervy pt•e ďalšie napredovanie 
l!udobn6ho rozhlasu treba vidieť v schopnosti neustále 
poznávať a riadiť tento zložlt9 ot•ganizmus v celom l i
rokom rozpäti ieho činnosti vo vzťahu k aktuálnym pl)
trcbám naše! kultúrnej politiky pri rel pektovanl lipe· 
cífických vlastnostf rozhlasu ako oajrozšfrene i~l eho pro
striedku masovej komunikAcie. Nľstač! teda zostavou. 
čl slovom vyšperkovaný program. ak nie lo oodlo~en(• 
interpretačne l zvukovo-a kusticky kvalitn~ml nahrllvka· 
mt. vvbranýml s dramaturgiCkou pohotovosťou . vynalie
zavosťou. ale at umeleckou náročnosťou Rozs1ahtu ob
last umelecke! reallzácre v hudobnom vvsielan! roz
hlasu tvor1a - vlastné hudobné telesá 

Základom kvahtnel programove! práce každého roz 
hlasového štúdia je u roveň teho umelecke l realizačnc L 
čmnostl, alebo ako sa to v kruhoch .. rozhlasákov" hu 
vor! - úrove!) " hudobnej výroby". le pravda. te n" 
túto oblast práce hudobného rozhlasu sú často odlišné 
názory. jedna krainost je. keď u nlektor9ch .. rozhlaso
vých flegmatikov" počujete. že ort tomto množstve 
snlmkového archívu by bolo možné umeleckú realizáciu 
k1udne na rok l v iac zastuvtr a programovať už hotovl' 
nahrávky. Ano, rozhlas by takto mohol žlť (lepste po· 
veda né. "ž1vorlt" l rok l viac rokov. Ale nlkdy viac by 
nedostihol zame!;kané. stratil by svoju vlastn(! tvár 
umelecke! lnStltucte. ktorá vždy stála v popredi celého 
hudobného diania a dosta l by sa n a chvost ku ltúrno
politických udalost!. 

Možno sa však z času na čas stretnút at s druhou 
kra 1nostou. Ná jdu sa jednotlivci prtamo v rozhlase. no 
na1m!l mimo neho. ktor! v umelecke! realizácii vldla 
alfu 1 omegu rozhlasove! práce, nezohfadr1u!u dostatoč
ne ootreby programu. podliehajú rozmanitým tlakom . 
nie sú dosta točne or!snl pri posudzovan[ hudobne! 
skladby, textu piesne. tnteroretačno-akustlckel kvality 
snímky a pod. Obidve kramostt sú pri r odzene ncprl ta
terné. Hudobný rozhlas ootrebute orl velkosti ploch v 
vy::.lelanla na troch. resp. štyroch programových okr u 
hoch značné kvantum nových snlmok. (Od XIV. z1azdu 
KSC. t. 1. oc! lfmd 1971 do konca túna 1975 nahral roz· 
hlas 55 890 minut hudobných materiál ov. t. 1. 9311 '2 
hodin hudov 1. 

~lc nikdv nesmie doousttt podpriemer do svo1ho pro
gramu. V9sti:Zne a stručne to povedal or! 1edne1 or lležl
toc;tr riadltl'r Cs rozhlttsu na Slovensku. doc. dt'. P.rvo l 
Kováč. keď 2ladal rozhlasových tvorivých pracovnikov. 
abv usilovali o maxlmélnu programovú kvalttu. ore roz
mcrnosf plochy vysielania pripustili občas al orlemer. 
ale aby podpriemer v rozhlasovom vysielani považovAli 
za nelegálny 

'.Járokv na kvalitu programove! práce rozhlasu treba 
osobitne zdOra.mlt v prlpade hudobného vysielania. Už 

~me kon$tatovall. že hudba s rozhlas su dve na seba 
ú.tko závislé konst.antY. že hudobné umente 1e v rol
hlasovom lll'OI(rame ne.tll ~tupitefué a nenahrttdllefné 
Nezast uplte l'nost hudobného rozhlasu pra hudobnú tvor
bu a Interpretáciu le však tiež celkom evidentná. Nl!' 
vSak iba v kvHntlte svotho oôsobenla a v oodmienkacll 
ktoró má hudobn9 rozhlas k dtsooz!cll. Ale vo vlast 
nom podneeovan! tvorbv. čl už nepriamo. pas!vnc. sa 
motnou existenciou vlastných telies. čl utthrávacrch ka 
paclt, alebo priamo. nastolen!m oožiadav1ek. tvorivých 
oblednávok. konkrétnych námetov. Pre zv9šcnle kvalitv 
umelecke! IH'od ukclc rozhlasu te llOtrebné rozvfiat naí
ma tuto druhu formu priameho oodnecovanlll hudoh· 
nej tvorbY a Interpretácie VO vsetkÝCh hudobných žán
roch. Toto te cesta na zvýšenie autoritv dram flturgl ~ 
l umelecke! realizácie hudobného rozhlasu na Sloven 
skn. 

S111mlw zo ;;lowt·wuu populámej 
Tri otázky pre vás. 

ruzltla~ove 1 .,tita ie 
Snlmka: E. Remp 

- spolupráca so stálymi extern9mt telesami, 
- nahrávanie mlmorozhlasových telies súborov a só-

listov. 

usek hudobných reži sérov. 
- rozhlasový hudobný archlv. 
- usek orodukčn9 a technlcko-admn,lstrat!vnv. 

Pred slovenskými krajovými štúdiami v Košiciach " 
BanskeJ Bystrici stol! v tomto obdob! náročná óloha: 
l'Ozšlrlt a skvalltnlt nahrávanie hudobn9ch diel vSetkých 
lán1·ov s nallepšlml telesami. súbormi 1 sólistami svojho 
kraja . • le to produkt socialistick eJ soolo~nostl. že slo
vensku hudobnú kultúru nereprezentuje u! Iba Bratisla
va a lot bl!zke okolie. Vďaka starostlivosti orfslušMch 
stranlckvch a l!tátnvch orgánov sa oodarllo v historic-
ky k1•átkel dobo vvmanlt Slovensko el vo sfére knlttírv 
a umenia z oút zaosta losti. vvbudovat v9znamn~ kul
túrne a umelecké lnštltlícle v kraJských l mnohých ok· 
rosných mestách. vvtvorlf. podmienky ore tvorbu tn
teroretáclu a široko demokratizovať na !lepšie výslf'd kv 
umeleckei oráce. 

( Pokračovanie v budtlcom čfsle.l 



Zo zahraničia 
Z príležitosti 225. výročia smrti 'Johan
na Seba:Jtiana Bacha otvdra v tomto ro· 
ku gramofónové vydavatelstvo NDR VEB 
Deutsche Scltallplatten novú edíciu, ve· 
novanú vydávaniu diel tohto skladatela. 
Bachovská edícia md obsiahnut 130 dlho
hrajúcich platní a edičnú rad sa má 
ukonči( v roku 1985 - v roku 300. vý
ročia narodenia majstra. Prvým titulom 
edície bude nahrávka §iestich Brandell· 
bttrských koncertov 8 Ber llnskym ko
morným orchestrom pod vedením Helmu. 
ta Kocha. 

Sresty ročník festivalu Sofijské hudob· 
né t1íždne, ktorý otvorili slávnostným 
ueedením Pipkovovej kompozície Orató
rium našich čias, sa v tomto roku · o bo· 
hatil o spoluúčinkovanie Národnej opery 
v Sofii. s ktorou vysttlpil rad sveto
;;r1ám11Ch bttlltarsk(/ch spe~:álcov. 

Z premiéry Schättbergovho Mojžiša a 
~rona v Drážďanoch (písali sme o nej 
v predcltádzajúcich čí~lacll): W. Haseleu 
a R. Goldberg v titulných úlohách. 

K 200. jubileu Veľkého divadla · v Mos
kve prispel aj skl adater A ndrej Ešpaj 
baletom Angara, ktorú uvedú v rámci 
nastáva}ticich osláv. 

Novým generálnym intendantom Státnej 
opery v Krakove sa stal Robert Sata
now.~ki. 

V USA vo veku 77 rokov zomrel violon· 
čelista Hermann Busch, príslušník sláv· 
nej umeleckej rodiny, o. 1. aj brat diri· 
genta Fritza Buscha. V 30. rokoch bol 
členom známeho Buschovho kvart eta. 

Na 22. medzinárodnej spevdckej stífaži 
v holandskom Hartogenbusche porota, v 
ktorej boli o. i. N. Cvejlc, E. Werba a 
M. Tylerovd, zo 72 kandidátov z 21 kra· 
ji11 udelila prvé ceny sopranistke Maril 
Venutiovej (USA), mezzosopranistke Pat· 
ricii Priceovej (USA) a basistovi Vlad~
mlrovi Paknratovovi (ZSSR). 

Viedenský ústav hudobnej sociológie 
oslávil 10 rokov trvania. V úzkej spo
lupráci s UNESCO rteši viacero závaž
ných tíloh. 

Prof. Hans Sachs, ktorého poznáme ako 
rozhlasového odborníka, dost al za svo
je zc2slully medailu Franza Schalka, kto· 
ni udeťujtí. Viedenskí filharmonici. 

Vo veronskej Aréne uviedli t. r. niekoľ
ko operných titulov, medzi ktor ými do
minovala Verdiho Sila osudu s Carlom 
B~rgonzim v hlavnej tílolle. 

ZnámlJ viedenský muzikológ, vedúci vie· 
den.~kej l!udobnej bibliotéky prof. 
Fritz Racek zomrel nečakane vo veku 
611 rokov. 

V Parlžt uvedú Wagnerov Prsteň Nrebe
lwlgov. K spolupráci prizvali dirigenta 
Georga Soltiho a reilséra Petra Steina 

Cottfried von Einem napísal operu Okta
dy a láska, ktorá bude mar premiéru vo 
Viedni v r. 1976. Hlavnú ženskú postavu 
bude spievar Anja Silja. 

Orffovu operu Mesiac uvtedlt ako bábko· 
v{: divadlo v Mníchove. Kritiky o. i. hod
notia be:;;prostredmi del s krí reakCIU na 
toto predstavenie. 

Bavorsk(/ rozhlasový orclzester sa vrátil 
:: velké/zo japonského zájazdu. Krittky 
IWdiiOtiO rlaimä U roký záujem obecen
sl va, skladajúceho sa zo všetkých sóctál-
11f1Ch vrstiev. 

Zndmy polský frlmový u dlvadeltlý re 
zisér Romatl Polanskr bude režír >"ar 
Verdi l! o Rigoletta v SUil11ej upe1 e v M·rí 
r;/lor:e. 

Za Krešimirom 
BARANOVIéOM 
(25. iúla 1894 - t 17. septembr~ 1975) 

Vlani - v Jete - nielen juhoslo
vanská tlač, rozhlas a televfzia, ale 
at bratislavskú masmédiá pripomlna-
11 osemdesiatku popredného juhoslo
vanského skladatera a dlri~enta. vý
razne! osobnosti európskeho budob· 
ného života v ostatnom pätdesiatro
i!l. Krellimira Baranovléa. 

Meno tohto umelca te v Istom ob
dobi teho umeleckého pôsobenia spo
tené at so Slovenskom - konkrét
ne s Bratislavou. Sem totiž prlšrel 
v aprllt 1943 pohostlnskv dlnRovaf 
vot·otn9 koncert orchestra Slovenské
ho rozhlasu vo Vtlidnet budove. Bo 
Jo to krátko po tom. ako sa dostal 
von z ustašovského koncentračneh:> 
láRra. V Bratislave nadviazal hned 
nové orlatefstvá - oredovšAtkým s 
or()dstavltefml hudobného života. naJ
mil s A. Moyzesom. ktorý bol vtedy 
l!éťom hudobného odboru rozhlasu. s 
E. Suchot1om. 1. Clkkorom a 1. Halu
zlck9m ate al so splsovatefml, nat
mll 1. Smrekom a pracovníkmi l spo
luoa·acovnfkml rozhlasu. llned vtedy 
sa ooložlll základy na to, abv mohol 
K. Baranovič prlsť na Slovensko do 
zamestnania. A tak l. X. 1943 nastu
pu te už a ko šéf orchestra bratislav
ského rozhlasu a začlna sa teho 22-
mesačná éra rozhlasove ! práce. Na 
koncertoch. v štúdiu 1 na veretn9ch 
koncertoch vysoko povzniesol úroveil 
rozhlasového orchestra. pôsobil tu 
nielen umelecky, ale l pedagogicky 

a dramaturgicky, mal veikO zásluhu 
na celkove! stabilizácii bratislavské
ho hudobného života. V programoch 
uvádzal pravidelne (popri dielach 
svetov~ch 1 1 diela sklacLateiov tuho
slovanských a slovenských, z ktor9ch 
uvedenie niektorých skladieb bolo 
priam objavné. V balete SND naštu
doval at dva svete balety, a to Im· 
brek s nosom a Meduvolkové srdce, 
ktoré mali premiéru 29. IV. 1944 v 
choreogra[ll M. Fromana. 

Popri umeleckom malo voik9 vý
Zilllll1 al spolol:enské pôsobenie Ba
novlča v okruhu, kde sa pohyboval. 
Vždy totiž vystupoval ako smelý a 
noohrozen~ botovnfk proti fašizmu 
a posmoroval pracovnikov domáceho 
slovenského odbota. dodával Impulzy 
a boJ noslterom neochveJneJ viery vo 
viťazstvo oravdy, slobody a socll!liz
mu. 

Po oslobodenl ho v teda Išl povere
ni k L. Novomeský povPrti f unkciou 
i.éfa operv SNfl. ktoru vykonával od 
l. VIli. 1945 do 15. VJ[!. 1946. Boli 
to časv rušné at v umelockvch in
štltucllích typu SND. A tu sa Bara 
novlčovl - pôsobenlm vlHstnet autu
rity, nekompromlsnostl. búžavnatostl 
a umelecke! závažnosti - potlsrilo 
voviesť hned v prvých časoch po 
druheJ svetove! votne operu SND do 
prfstavu svedomite! a cteraveclomcj 
práco. Za sezónu svoJho tunatšJ ho 
pôsobenia zo sleclmlclt orcmtét·. čo 

Medzinárodný festival 

starej hudby strednej 

a východnej Európy 

a Musica antiqua 

Europae Orientalis 
l ludobné komor
né dioVadlo z Mos
kvy { vedené rlaJl
teľom B. Pok•·ov
; k9m). Moskovský 
komorn9 zbor s dl
r iRentom V. M inr
nom. ktor9ch vv
sluoen1a patrall k 
nutstlnoišlm res-
tlvalov9m zá~ll-

bOit ., repertoári, naštudoval trt, po l 
dve uvledll L. Holoubek a T. Frešo. 
Natprv to bola Predaná nevesta (21. 
X. 1945), potom Tosca (14. Xl. 1945 l 
a napokon teho d irigentské .. maJ
strovské dielo" Boris Godunov ( 20. 
IU. 1946). 

Skoda, že sa teho pôsobenie už ne
moblo predlžlt a vracal sa domov, 
do Jui\ostávle, kde nailho čakali nové 
úlohy v oPernom, koncertnom a skla
dateTskon'i 2ivote, ktoré bralantne spl
nil. 

Posledné roky ž!,vota striedavo pro· 
~fva l v milovanej Oalmáctt u v Bole
hrade - v čuJ9ch kolJlllktoch ni Jleao 
s tnhoslovanským, ale ) slovonskvm 
hudobným dlanfm. v žavom záujme 
o ten úsek Jeho života a prácu, kto
r9 s(Jvlsel s teho bratlsiHvsk~Jili rok 
ml. Pr! smutnel spomienke nd tohto 
veFkého umelca a vzácneho t:;Woku 
prlchodl nám znova sa pocfakovať Zd 

všetko. čo pre nás vykonal. čim Sd 
natrvalo zupfsal do kroniky moderné
ho slovenského hudobného :llvota. 
Odcltulemo nu záv!:r niekoľko slov 
z oozdravného článku F. Bokesa, nu
plsunóho k skladateľovet sedemde
siatke: 

.. v dusnom prostredi vojnuvfoh ro
kov boli Baranoviéove koncerty nie
l eo osvleženlm, ale at odbojárskou 
čionosCou. Zaslúžil sa o Ich stálo zvy· 
!!ovanie a oopri tom aj o to, ze ln
tet•pretáclamt novei tvorby podnocn
vaJ nailich skl adaterov. Baranovič vná
Aal do svotel diri gentskej práce ozal
stn9 umelecký zápal, vysoké mal· 
strovstvo. plnokrvné, a~ dómonlcké 
rnuztkuntstvo, hlboký výraz a prora
vil zmysel pre národnú hudbu slo
venskú. Pre rozvoi a vyvln slovenskej 
hudby má Rar~novié podobný vý
znam. ako malo riJVnako nedlhé líčln· 
kovanie Václava Ta!U:ba v povojno
v~ch rokoch". - ab-

Cestou oa sever - z Varšavy do 
Gdaňska - leži učupené (medzi bo

rovlcov9ml a brl!2ov9ml lesn~ml pásma
ml] staré priemyselné mesto Byd~oszcz. 
Rieka Brda. ktorá brázdi teho stred. de
lf ho na staril a novú časť. Star é s9pky 
r dnešné múzeá l sú poslednými svedka
mt bhalel slávy mesta a rlekv. oo bre
hoch ktoret sa kedysi krOtili kolesá sta
rých mlynov. Naproti tomu - druhý 
breh Brdy te súčasnost - priemyselné 
časti sa strledatú s moderným! v9ško
v9ml budovami obytn~ch domov A v sa
mom srdci tohto mesta sidi! kultúra -
divadlá. budova filharmónie. rozhlas. te
Jevlzla. Sú to súčasne pr iestory, ktoré 
s11 každé tri roky stávutú svedkami stJ·et
nutJ ooprodných mu:tlkoiógov. súborov, 
abv svoje natnovšle oblavy z oblasti hu
'dobnef kultCrry mtnulostl odovzdali ši
rokému hudobnému oubllku v J'árncl Me
dztnát·odnóho J'estlvalu sturet hudby 
streclnr.t 11 východne! Európy. [Niektoré 
z koncertov bíiva!Ct 1 v Toruni a v Gru
dztadzl 1 l kecr Pofc;ko má historicky 
a umniPckv významnetšle kultúrne stre
d iska. Bvdgoszrz vlastni v9borné ľllhar-

kom. V i Ch ropeľ· 
toárl t>rev!Arlltl! 
na tnovsle .. vvko
pJv ky'' Z rozlnt'
clzla uialtch sto;·o. 
čl. ktoré s..-ol!:n 
c htlľuktprom - l 
ke cr v vchádza io; z 
liturgických spe
vov - su umetec:
k9ml hodnot.Jml 
zar·ucru i ú k na lv vš· 
šeJ kultúre sv()jnt 
doby. V revlztá~h 

Stíbor CORDELA z Tbtlisl. 

monlr.ké tr. leso. at u nás znám v vokál
no-Inš t rumentálny súbor star9ch nástro
lOv Capella Bydgostlensls f posledné 
úspešné vvstúoenle v Bratislave sme za
znamenali na minuloročných BHS]. ooer
ný súbor. akustlckv vvntknlltce koncert
né siene a - nie naposl!ldy - lnlclatlv-

oor>redn9ch sovletskvch muzlkológcw zls
kHva hl obdiv ďaleko Ul hranicami kra
lin v svotho zrodu. Moskovsk~ komorný 
zbot· uviedol skladby anonymné a pred
stavil málo známe osobnosti ruskeJ hud
bv 18. storočia - W. Titova a M. Ba· 
vvklna. no nerhat nHhltsdnut J do ume
lecke! dielne G. Svlrldova a I. Stravin
ského. Nev~edná a nenaoodobltefná hla-

BYDCOSZCS '75 
nych pracovnikov z oblasti hudobne! 
kultúry, ktor! perfektne zabezpečujú 
Ospe~ný priebeh tohto veTkého a v9-
znamného stretnutia odbornlkov ore sta· 
r(1 hudbu - najma východoeurópskych 
kra !fn. 

VÝZNAMNÍ VKLAD SOVIETSKYCH 
HUDOBNIKOV 

V dilooh 7.-19. septerniJra t. r . Wa 
Bvdgoszcz resl!va lom, na ktot•om sa 

predstavili popredné vokálne a vokál
no-inštnrmentálne ensembtv, orchestre 1 
sólisti zo šiestich kraUn. Z počtu zautl
mav9ch vvstúoenf var! natmor.netšle za
uno;oh111 v9konv hosti zo Sovietskeho 

zv !ll u, a to súbol'Y .,G01·della" z ľbillsl, 

sová kultúra a farebná svotráznost rus 
ského spevu - podporené perfektnosluu 
podania. čistou lntoháctou. kultivovanos
ťou pretavu - nafsllnetšle z.apôsoblla v 
8-hlasných "partesnych koncertoch" pre 
dva zbory, v dvanásthl asnýcb r Pre 3 
zbory l W. Titova a v 12-hlasnom l pre 
3 zbory 1 .,Niet sily" od M. Bavyktna. Po
dobnou hlnsovou kultalrou zauta l 1 dt·u
hý moskovsk9 súbOJ' Hudobného komor
nóho dtvaclla nalm!l stvárnr.nlo opery 
Sokol od D. Borl11anského. D!P.lo tohto 
ruo;kého autor·a 11! storol:la sa Iba v 
POSIP.tlnýr.h rokoch tilVH (ZBiftlf útJ'2-
kOVfte 1 na koncertné u ódiá Hudobné 
komorné divadlo z Moskvy ako orvé 
uviedlo - oo štvroch <;toročtacb - ooät 
dtPlo v komool!'tnP.i P• "•'lhP. Hl!t!'>Ové kva
llty mi!Hlych sólistov B. lcirl.hova, L. T. 

Sokolenkovet. N. J. jakovtevovet atd., 
citlivá práca režiséra D. Ttchomlrova a 
J. Eršova - v spolupt•ácl s dlt•tgentom 
A. Lcvtnom - vytvorilo dielko plné 
úsmevu. tahO<Inosti. pohody, nezabúda
túc - ba Interpretáciou ot·tamo podčiar
kujúc - teho kvalitu. ktorou priamo 
ZIIIJIIclá do vysokého štandardu svotel 
doby. 

HUDOBNÁ EUROPA A MINULOSŤ 

Pre nás málo dostupné, a preto o to 
t.uujlmavet!;Je stali sa vystltoenla su

boru Gaudeamus z Bukurešti a Student
ského zboru z Muzlkolo,glf·kého lniHitl1tu 
z Br.lehradu. ktorých hlavnou činnosťou 
te ožtvuveniH u<~mlatok z byzuntskef hud
by svetove!. ale na tmtl nuvoobjuvenýcll 
Pl'llc na domácot oôde. Dlrl,gpnt a muzl
kolOR v tednet osobe - dr. D!mitri fe 
Stefanovlč z Belehradu t>ostavll zbor, 
ktorý sa zamPrlava na 1ntm•pretáclu LeJ
to hudby. Ich umelecké orecltenle. do
tvorenie a orepr.acovanle hudobných zll
piskov z Xtii.-XV. stOI'Očt,t, l>OclporP•aé 
dirr,l!entovým vkusom. citom nt·c štvto
vé, detailné vvprucovantu kuZdHI ľl'tizv, 
melodického oblúku. sóllstlckóho. čt I<O· 
morného prelavu vvtváruln v dolwnHtet 
symbióze (zo zdanlivo jednoducho! par
tittirvl diAlo silného a hlbokého vyrm:u. 

B VIOS!Oa bllzky v.tfah I)OľskýC'h hudoh-
nlkOV k prácam dob minutých tP. 

nám dobre znémy. Dôkazom toho te orí
oreva na túto dráhu už n11 vvsok9• h 
škotiich - prHktirkého. 1'1 mullkoto.szic-

(Pokračo\éi11IC na 7. str.) 



JUBILANT 
Ked dnes 71Hočný Ml

kulA! Strausz obracia PO· 
hlad nesp!U, mOZe bilan
covať ~lvotnll dráhu, na 
ktoro! sa spotllt cestv 
budobnfka a organtzal!· 
l'lého J)racovnlka. lludlt.a 
:začala v teho ttvote zo. 
hr4vat tednoznaČilú úlo· 
hu al v časo :;tudl( na 
Hudobne! akadémii vo 
VIedni ( klavlrna trieda 
dr. Ebenstelnal . Pred· 
t ým studoval na Vysoke' 
obchodne! ~kolo v Pt·a
he. Po absolutóriu vo 
VIedni sa zdalo, 2e má 
tesne určenťí costu klavl· 
r tstu a pedagóga. Ale 
d.tl~t tlvotn~ kolobeh sa 
DIIPOkon vvvlnul Iná!!. 
Prvou podstatnejšou zas-
1ávkou bol pra Mlkulá a 
Str11usza Prešov. Ako uči· 
t er tamo!set M96tskot hu
dobne! školy - spolu s 
lot rLtldltefom Jozefom 
Brabcom a kolegom Ml· 
chalom Vllocom - ro&· 
llzoval azda t>rvé prevt· 
detné vtchovné koncertv 
pre !lkolskO. m14del a ve. 
retoost. VIe sl náJs( eas 
na propagovanie sOčas
net hudby - menovite 
osobnostl Bélu BartOka 
V ko ·lckom rozhlase In· 
terpretute skLadby Miku· 
14!!a Moyz8ba a Aloxan· 
dra Moyzesa, vtedy čer
stvého absolventa kom· 
poztcle na pra!skot Mat· 
t.tr<Tf~;ket !kole Vftézsla· 
va Nováka. Túto praktic
kú činnost doplňal ptsa
nfm článka. s budobno
v9chovofm zamerantm 
do prešovského tf2den
nfka Sa:rl!l. 

Novf 'Praž9kt pobyt od 
r. 1937 z:namenal zlnten· 

zfvnenHl J)ronal!ovan la 
súčasner. narmll Bartóko 
vei hudby a co.~: osobnos' 
Aloisa Habu kontakty s o 
spolkom Prltomnost. O 
dva roky neäkOt• dostl.iva 
St rauszov život ln9 ráz 
Vonkafš le okol nostt ho 
donútili J>resunut hudbu 
na urelt9 l!es do uzadla. 
Do popredia sa dostalo 
Jeho politické uvedome· 
nie a presvedčenie. Ilo
~~~~ne oOliobll v odbofl. 
Prvé dni slobody znamo. 
nall pro neho prlfatle po 
varenia na or~entzovantP. 
strenťcket tlače (10. IV 
1945]. Al o osem rokoV 
neskôr - po splnen! ťílo· 
hy - sa znova dostáva 
do styku s hudbou ako 
u trednt l ašpektor pre 
umelecké llkolstvo. Na 
dlhé roky mohol v te ttc 
funkcii spoflt talent a 
schopnosti hudobntka l 
organizátora. Aktlvna 
pedago~lcka l!lnnost na 
bratislavskom Konzerva· 
t01·1u mu bola vésilou, 
uta10vantm nadäentm. 
ktorému chcel venovat 
celll svotu osobnost Ale 
tu!ba, plne sa venova f 
teJto prllcl. sa splnila 
ovefa nOl>kOr. Zallef hc 
zautalo hudobn6 !lkal· 
stvo. Bol tedn9m z auto
rov dne~nel organizačne• 
štruktťíry konzervatória 
fuz4konenle šestročného 
šltldla s maturitnou skQ!l. 
kou vo štvrtom ročntku l 
ktorá sa stala platnou 
pre celu republiku. Bol 
Iniciátorom vydania 
učebn9ch osnov pro vše t· 
kv odbQľné predmety. 
Mel podstatný podiel na 
vzniku a budovan( kon· 
zervetót•lf v Zlllna 11 v 
Ko!llclach a na vzniku ! 
rozvott ĽSU z pOvodntch 

hudobných skôl. Zaviedo' 
i dne:. UľltVIdP.lné a tra · 
dt čné sut11te tlakov CSU 
V Str<tuszuvet o::.obo zi:. 
kalo slovenské hudobné 
ilkolstvo 11 kultura ua dl 
hé rok\ dlo,c!pllnované. 
ho. dOslcdného a knllne 
zodpovedného JWacovnl 
ka, dnes sa spokotnr 
mO~e obzt•!e( oo svotet 
ž•votne( drúhe s vodo· 
mim. te každý teho krok 
predstavu je kus práce 
Ale 70- ročn9 Mlkulás 
Strausz ešte zclaleka ne· 
upiera pohlad do minu
losti v roztrmanl bllancu. 
fúceho človeka. Zite svo
tel orécl, nasadzute sv~ 
tu silu a um v oblasti. 
ktorA mu te vnútorne cl · 
tovou zllletltostou - ve 
výučbe ktavlrnet hry. 

-rs-

• FRANZ LISZT a 10· 
ho pobyty na zémku v 
Hradci nad Moravlcť -
je téma, ktorá má nie· 
len romantlckll orlfath
vost, ale at zllsadnf vý· 
znam pre Llsztovo roz
hodnutie zmenlf dráhu 
klavírneho virtuóza za 
dráhu hudobného rladJ
tefa vo Weimare. Sko~n. 
že sa tetto téme neve· 
nute viac pozornosti na 
medzinárodných llsztov· 
ských sympózléch, 1 keď 
sa tu priamo ponQkatú 
pre spracovanie at dote
raz noznáme pramene, 
predovsetk9m korešoon· 
dencla, roztrtls &ná po ar
chlvoch. 

M. MALURA 

(DokončenJe zo 6. str.) 
kého smeru. Množstvo stlborov, ktor9ch 
zameranie ta sOstredeoé výlučne na oži· 
vov.ante dlel minulých storoč( priamo na 
dobových nli.strolocb. sú tle~ toho ne
malým dôkazom. Preto 1 vystOpenla nlo· 
kofk9ch zboro'výcll a lnštrument41nycb 
en:;omblov patrilo k tomu naflepšlemu. 
čo sme na restlvale počuli. Hudobné ru
kopisy XIIL-XVIII. storočia oliiJ v rea
Jtzáell Students kého muzlkologlckého 
zboru z Varšavy, vedeného dirigentom 
Mrygoňom a Capelly Bydgostlens ls pod 
umeJeck9m vedentm W. Szymanskeho. V 
leb podan{ zaznelo tlel premiérove uve
denie skladieb Plotra Wilhelma z Gru· 
dzladza, ktorého meno a čast teho hu
dobne! "ozostalostl obJavil v Pt•ohe čes· 
ký muzikológ dr. }. Cern~. Ich presvedči
vf. muzikálov p retav rv !lt91ovo n4roč· 
nych hudobn9ch mlnl.atOrach l vzbudil 
pozornosť 1 u zahranlčn9cb odbornlkov. 
Var! k vrcholným festivalovým zážitkom 
patrilo vystlloentc nemeckeJ sopranistky 
Roswithy Trexlorovel - v pôvabneJ sli· 
le na zllmku v Lubostr onl. Doteraz znli· 
ma vynlkatúca interpretka vokálnych au
torov súčasnosti (vystupovala s t9mto 
repertoárom l na mlnuloročn9ch BHS], 
prekvapila programom, v ktorom rov· 
Mk9 'Priestor venovala 1 dielam sta
rých nemeck9ch autorov baroka: G. Ph. 
Telemanna. J. Ph. Krtegera, G. H. StOJze
Ja. Jel oer!ektnt technika, čistota a pQ.
soblvost preJavu, lahodnosť 1 pOvab POd· 
porU pri n4ročntclt koloratúrnvch 
ért4cli t zmysel pre ~tý!. Cttllvý čemba
lov9 s prievod H, Schlllera a polského 
sólistu na viola da gamba G. Banaša 
vzáJomne korešpondovali s tel preta· 
vom. Druhá če"St. naplnená vokálnymi 
cyklaml A. SchOnberga, K. Szymanow· 

večera. Nemo~no hovor i( o všetk9ch, ale 
hudba, ktorá Bydgoszczou znela počas 
12 dn!, umožnila načrle t do tak9ch zdro· 
tov, s akvml sa u nás fa~ko a zrled· 
kuvo stretávame. Slovenská hudba - 1 
ked nie referátom, ani vla stným hudob· 
n9m ensemblom na festivale znela v In
terpretačnom s tvárnent Prabkých mad· 
rlgallstov, vedcn9ch Miroslavom Venho
dom, ktorl 1ol zaradili do svotho s táleho 
repertoáru viaceré diela z néilho úze
mta. A tak 1 v Bydgo zczy hudba zo lo
venska našla priaznivú odo.~:vu zo stra· 
nv odbornlkov 1 publika. 

kaho, W. Lutoslav kého, I. Stravinského 
Iba umocnili nozabudnutcln9 zálltok z 

MUZIKOLOGlCK~ KONGRES 
Neoddelllelnou sdi!asťou Medzinárod-

ného festivalu starel hudby kra !tn 
stl·cdnel a v9chodnet Európy te muz!· 
kologlcký kongres. ktorý orebleh.a pod 
nll.~:vom Musica antiqua Europeo Orlen
talls. Tohto roku už po ätvrt9 raz sa 
Zhll mutlkoló~ovla z 15 kralfn. Ich po
wrnos( sa obracia k neprebádan9m ble· 
lvm miestam na mape hudobn9ch def[n. 
VIaCeré rerertHy odhalili nové mend, die
la . sorosnlll problematické otázky, prt
nlosll I.Jstotlcko-fllozortcké ndhlady na 
určité etapy vyvola hudobn9ch def[n 6 
pod. Natsllnefšle bol zastQpan9 (okrem 
domácich referentov) ZSSR. Skupinu SO· 
'<iOt!lkych muzlkológov z Moskvy, z Le
ningradu. z Kyfeva. z Jerevanu reprezen
tovali výnimočné osobnosti. Zautoll tak 
svo!lml referátmi, ako 1 vofnou a otvo
renou formou diskusie. Problémy okolo 
,.znamlenneho razsplovu" sa st.all pred
metom tlvah sovietskych hudobn9ch teo
retikov. Prof. dr. N. Usplonskl t z Le
ningradu, dr. B. Karastotanov z Moskvy, 
prot. dr. N. Gerastmova z KyJeva atd. 
priamo nadvl!zovall témami referátov 
na seba - l keď z lnliho oohfadu. Dr. J. 
Cernv z Prahy pripravil pre Poliakov 

Jbor študentov ttw:ikologu:kUto in$ttlul u L' Bdcluadc. 

V Smetanovom mene 
Prvou prenuérou divadelnej sezorty v 

Brne bole nové na!tudovame jednej z 
najčeskejsich opier, Smetanovej Hubtč· 
l.·u. Obluba tohto dtela pramertl z národ· 
rtým koloritom predchnutýcl& mel6dti t 
:: u.vmevného, aj keď troclw prostého 
prtbehu dvoch mladých milencov. Azda 
prave táto :reteC11á naivita libreta a 
typický če&ký rámec, do ktorého je leo· 
médta zasadená, sposobill, ::e Hubtčku 
postihol osud ostatných skladateCovýcl& 
opier (s vJirtimkou azda Iba Predanej 
nevesty) - ze sa u domáceho publika 
teli velkej obCube, zatia( éo v cudzt· 
ne sa skoro vôbec nehrá. 

Nová irucendcia Hublčky md, ako ®· 
kázala nedávtta premiér a, dobrú úroveň. 
Reiisér Vdclav V~žruk spolu 1 výtvamí
kom Ladislavom Vychodilom vytvor ili 
optimi&ticky prežiarenl predstavenie, v 
k tor om sa realtstickd rovina nenásilne 
a &kutočne vydare11e spája 10 Jtyltzdcíou 
romant ickej poetiky. Prelínanie oboch 
1vetov 1a najzretefnejlie odrazilo pre· 
d.ovletkJim vo výprave, najm/l " prvom 
ď.ejstve opery, kde ded inskg Interiér bol 
,.spoetb:ovaný" prírodtaQml mott vmi. Cel• 

kové výtvCJJ'nl r iešenie p6.tobl rohko, 
nadýchane, prevzdu&nene. 
V~zn!kovl 1a podariLo vytvor it na scé, 

ne skutočne zivé typy - napriek .,váí· 
no&tl deja" niekedy az komedldlne. Preto 
mr z!, ic rozohranc solcvl vystúpema 
kontrastovali s teatrálnostott zborových 
výjavov. Kladom predstavenia je hudab· 
né na§tudovartie Jana Styclta. Orchester 
pod jeho vedením r eaguje citlivo a bez 
:javných ka:ov. Po speváckej atr thtke 
bol na vý§ke predovsetkým VIlém Pŕt
bvl ( Luká§): : retelttd dikcia, :ro:umi· 
teCrtolf, príjemný timbre a trblietavé 
vý!ky sú napokon u! dávno známymi 
spevdkovýmt tromfami. Jeho partrte•ka 
Zderlka K areninovd (Vendulka) spievala 
v dobrej dispozicii, av!ak jej vy!Sie rte· 
určitl t6ny, 1labšla zrozumitetrtost slo• 
va a niekedy aj menila intonačná čisto· 
ta (prdve vo vyšJlclt polohtlch) trocltu 
pokazili dojem z ttlektorJich čarovtt!ich 
momentov (krdsne boli napr. jef piana). 
Tvpovo sa vlak, fiat, obaja 1ólist l pre 
svoje úlohy príliJ nehodia. K reprodukč· 
ttým vrcholom premiérovéllo večera pflt
rtlo - podta očakávania - dueto Lu· 
kdla a TomJa ( Jaroslav Souček), aplau· 
dované na otvorenej scene. Rovn:JkQ 
úspech mala i Jaroslava Janská za 
.,lkovránčiu" áriu Barče. 

VLADIMIR CECH 

Sfretno~ie 
.., 
Ce kosloven kom 

V dnoch 30. septembra a! 5. októbra 
1975 boli vo Svajčlarsku vystllpenla ume
leckých suborov pod názvom .,Stretnu
tla s CeskoslovenskomM. Celá akcia bola 
v Grand Saconnex, čo te centrum misii 
OSN Jednotllv9cb európskych štátov. 
Pt·Jomym porladatefom tohto zaujlmavé
ho poduJatia bolo československé ver
vyslanectvo v Berne a velmi obetavý a 
touto mylHienkou zapálen9 starosta 
Grand Saconnex - Henri Stengel. Do· 
mtnantnu úlohu no tomto podutatl mol 
sp&vácky zbor Lťíčntca. ktorý \\člnkoval 
ua otvoren! celého poduJatia a na oso
bitných konce.rtoch stretnutia, dalaf vo 
Versolx, ako at v Zeneve - na sláv· 
nostlach oorladaných každoročne Stra
nou práce. 

uplnQ historickú Jahôdku. ObJavil dosial 
neznáme dlolo polského autora P. Wil· 
halma z OrudziQdza (ktorého diela vzá
plltl realizovala Capella Bydgostlensls ). 
Mimoriadnu pozornosť zanechal v kru· 
hu odbornfkov rerer4t mladého univ. 
prot. dr. P. E. Caropezzu z Palerma: 
,.Protiklady a syntéza v hudbe 13.-16. 
storočtaK, kde svote estetlcko-teorellcké 
prlnclpy dokumentu le bohat9m porovnA· 
vanlm hudobných diel. A nie naposledy 
priamo nadv zovall na veretn6 koncert
né uvedenie byzantske t hudby referáty 
tuhoslovansk9ch hosti dr. S. Makslmovl
čovet a dr. D. Stefanovlča. Svote poznat
ky dokumentov.all koncertným vys tllpe· 
nim. 
ytetky refer6ty na muzikologickej kon-

ferencii v Bydgoszczy ako 1 koncert· 
né vystťípenta svedčia o mocnom trende 
s tarel hudby nielen medzi odbornlkml, 
ale rovnakou mierou l medzi poslucháč
ml. Dôkazom boU al seriózne práce z 
teJto oblasti - nafmll vo východo a 
stredoeurópskych krallnách, kde vlastne 
Iba oosledné roky začtna!O prlná!la( plo· 
dy n4ročnet. nam4hevot práce hudob
ných historikov. ktoré sa naplno rozvi. 
null a! po oslobodonf. 

p l)tlednfm koncertom, na ktorom VY· 
stupila Fllharmónta Pomorska z Byd

goszcu. a dlrl~entom An ton! Wltom a 
s Ollstaml Storanlou Woytowlczovou 
soprán, Romanom Jablonsklm - vlolon
čolo. AndreJom Jastnsklm - klavtr s 
programom hudby sQčasn9ch pofsk9ch 
autorov R. Tw.ardowskeho, W. Lutoslaw
skeho, K. Szymanovskeho a ll. M. GO. 
rcckeho. tvorili ak9sl spotovacr mOstlk 
k Var!lavskef hudobno! jeseni, ktore! 
brány sa otv4rall sťíčasne s ukonče· 
ntm festivalu v Bydgoszczy. Mlad9 vlo· 
lončellsta R. Jablonsky prekvapil v ná· 
ročnom Lutoslavskeho Vloloni!elovom 
koncerte vyspelou technikou, ktora sto· 
11 na fednet rovina s umeleckým stvár
nontm uvádzaného diela. Popredné pof
s k4 sopranistka S. Woytowlczova zauta
la svoffm muzikálnym Pt'O!nvom nároč· 
n9ch vok4lnych partov v diele K. Szy
manovskeho, ale netmll v H. M. Górec· 
koho, skladbe ALMA MATREM, ktorý čo 
naftednoduch!l!ml prostriedkami. lnštru. 
ment&i!n9m matstrovstvom s domlnufO· 
clm fudsk9m hlasom vytvoril dielo plné 
obdivu a naplltla. Dirigent A. Wltt vie· 
dol pevnou rukou svof domáci orchester. 

E. CAKSKA 

l 

Všetky v9kony zboru Ltlčnlce sa stret· 
ll i mimoriadnym ohlasom. Po predsta· 
venlach obecenstvo nechcelo súbor pus. 
ti( z pOdLa a po prtdavkoch ho zahrnu· 
lo ováciami. Zbor LQčnlca sa prezento
val na týchto vysttlpenlach skladbami 
slovenských a česk9ch au torov: Z. Ml· 
kula, O. Ferenczy, E. Suchotl, M. Smld, 
F. Picha, A. Dvorák, B. MartinO, P. ~ben, 
A. Moyzes. 

O význame podufatla svedčia s lovA na
lieh diplomatických zástupcov: ,.Podari· 
lo sa dm llakat al Snli!larov tak, ako 
sme to nepredpOkladali". Svedči o tom 
at vytadrenle starostu Grand Saconnex 
Henriho Stengela pri rozltlčke s našim 
st1borom, ktor9 vyhlásil. !e vtdy rád pri
vita ndll zbor v 2enev!,l. 

VALERIA VOZAROVA 

S6ťal na pôvodné hudobné dielo o 
"CENU MESTA PIESfAN" pre rok 
1978, ktoré sa uYedle na PIESfAN· 
SKOM FESTIVALE. 

Rada Mestského národného Yf b()oo 
ru v Pleltaoocb yyplaute 1 prllelllostl 
100. •fročla narodenia n6rodného 
umelca Ivana Kraaku allfal na pôvod
oa hudobné dielo takto: 

a ) komorné skladby detk6ho dru• 
hu fnle prflll ro:ulahle ), 

b l a611atlcké diela detkf cb dru
boY, 

c) malé aymfonlcke formy (mat6 
predohry, mali aulty, krátke 1»rHiil· 
tostll6 aymlooloke skladby), 

Sllfal le neanooymn6 a m61u sa 
1•1 súi!aatnlf občania CSSR. Diela do 
allfale treiNI saalaf oa Sekretarl6t 

Cena mesta 
Piešťan 

Plelfaoak6ho felliYalu, Park pasU 
17811 Plel fany a to do 30. aprlla 1978. 

Vffazn6 dielo obdrl f "CENU MES· 
TA PIESTAN", ktora posostha 1 dip
lomu a pellalnet odmeny. 

1. cena vo výl ke Kčs 7,000,-

11. cena vo Yflke Kčs 5000,-

111. cena vo vflke Kčs 3000,-

Vyplaovater s 6fafe al vyhradzuJe 
pOdmienku, l e yl(azné dielo zo aúfde 
sa preml6rovo uvedie v rámci Plel· 
fanak6ho feallYalu 1976 a lebo 1977. 

Diela zaslané do lllfa~e nesmú byť 
•erelne predvedené ani nahraté v 
roshlase. televtzll, na Rramo r6novet 
platni, ani lnf m spôsobom zvereJnené 
do vyhodnotenia a6fa!e. 

Mestaký n6rodnf Yf bor ., Pielfa· 
noch al vyhradzuJe orho ponechal 
rukoola diela, ktoré obdrl f ,.CENU 
MESTA PIESfAN". Osta tné autorak6 
práva zost4va l6 tičasfou diela ., li· 
fa i l neobmedzen6. 
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Ako zrástol Ján Kadavý so Slovenskom 
n. 

Kadav~ sa celkom postiivll na stt·anu 
Sritrovcov a tu nastal medzi nim a Já
nom Kollárom prtam krutv rozpor. Vv
ostril sa ešte v iac, ked sa Kodav~ po
dobreJ vydávať knihv slovm1sk~ch !>Pi
sovaterov, ~li ce a i pre vzdHlúvanie I•O
SfJOlltého rudu. S mlad~lll pokolcnfm sťl
hlasil 01 but•d )án lloll~. l druhé wtiné 
zhromaždeniu Tatrlna schvtiltlo ostat pr i 
strednej slovenčine ako spisovnom (!tZ\'· 
ku a zavrhlo pokus,v o Ut>latncnle čr.štl
nv alebo bt!rnolákovčmv. SchOdzkv Tt.t
rfna vyvolali ďalšie pohvbv. napr. pro
t ialkoholické a za širšie skolské vzdo
l unle. 

Ján Kaduv~ bol melen nad~en~ t~m. 
čo sa na valnom zhrom11ždenl Tatríua 
uznieslo. ole snHžll sa, poklar mo!r.o, 
mnohé tdev uviesť do prukttckého živo
ta. Roku 1845 vydal v Budlne po slo· 
venskv "Pr :atera Ľudu". knttku pre slo
vcnsk~ch hospodárov a remeselníkov s 
!Hsným a prillehavSim obsuhom. aby 
ndplsanl"mu dokonale rozumel naJmJ po
spollt~ rud. :-!ašlel sl vlacuro vhodn~ch 
a odborných spolupracovnlkov pre nal
nnltehavejsie otúzkv bez tJhradu na stdv 
náboženstvu. Od roku 1873 l keď už b9-
val v Martine l vydtivo l pod t~m 
lst~m názvom poučno-zábovn~ časoiJis, 
ale pre nezáujem o boJazlivosť predpld
titerov časopis po roku zanikol. 

Kadavého obetavej práce sl vslmal Bo
huslav Nosák a nap!sal o t)Om roku 11145 
v Orle Tatronskom toto: .. z oafhorlivej
llfch podporovatefov nášho duchovného 
!ivota a nalvzócne!šfch pria tefov slovcn 
ského Judu, le pán Kadav~. teho schop
nost napomáha( viietko, t!o le pro Slová
kov potrebnú a užitočné. lo prlkladná 
a obetavos! Jeho oa potreby na e národ
né (ažko sebe rovni v n6rode našum. 
Pri chatrn~ch duchodkoch svojich. mt!dzi 
ťa ikými prácami (!radnými a medzi ruď
ml na el veci neprajn~ml - ud dakofko 
málo rokov vydal na svetlo : Zellove bos
ne, Vzájomnost v prfkladoch a Zrkadlo 
Slovenska od Cervenáka, nehladiac na 
svoj osoh, ale v zdy pred očami a na 
srdci majúc len osoh národa. Veru, no
vieme, ako sa tomuto nUmu rudomilo
vl odslúžiť , ktor~ sa o nál slovenský 
n rud tak yzácne zaulfma, at:kofvek nie 
je rodeným Slovákom, a le Cechom. Zla
ta nemáme, ale máme vďačnu~ot a vrlic
nu lásku v srdciach svojich". 

od J. Rimavského, o dielo A. H. Skulté
tvho Beda a Ra ta. llurbanovr Slovo o 
spolkoch miernosti a t. Roku 1846 Ka
dav~ - napriek prekáikHm ni!Oot:at vydal 
Sládkovičovu Marinu. Nou bol vyhraný 
bol o slovenčinu. lebo touto utesenou 
básňou polotll Sládkovtč ,.kráfovskú 
pečat na nový jazyk a zároveň i na 
život prebuden~ tým jazykom ". Kadi!V~ 
pomohol flnanl'nn llurhanovl, keď po 
slovensky vvdal treli ročnlk Nitry, pri
spel mu a l pri vvdávanl Slovensk~rh 
pohradov a PI>OChtilnvch dP.tln t>Vantellc
ket cirkvi .. Unia. čili St>O;enl Lulht!rlinu 
s Kalvlnl v Uhrách". Pre knihu Zrkddlo 
Slovenska od Cervenáka sa Kadavý bo
ril a neupt·osnou (;enot:úrou v Pe'ltl. Keď 
cftll, že CHstv v Pešti sú zm·úbuné. vy
bral sa do VIedne vymoct povolenie no 
let vvdunle. Kadav~ - 1 ked neoplýva! 
hmotn~m bohatstvom. ba naot>Hk, mHI 
také skromné dOchodkv. že znv~e 1 hla
doval - predsa vvdal 1111 vlastné Otratv 
vera slovensk~ch l českých knih, ktoré 
zavše vvžadovoll verké ťlnnnčné nákla
dy. Casio nevvrhádzal z dlhov. Poctob
••~ch morálnvcb a finančných pomoci by 
sa dalo ~pomm111C viac. 

v Prlotefovl Ľudu Kadav~ oznamoval 
dalšie spisv, ktoré chce vydllť. lslo o 
Sllldkovtčovu Marinu. Slovenské povesti 

Kadavý, abv nadobudol prax v a~ronó
mll. opustil na Ist~ čas Pei.ť 11 b~val v 
Pravonlne pri VJo!,Jml v Cec:hách. V Jnte 
r . 1847 bolo štvrté zhromolde111e Tat 
r!na v Cachtlctach. Prišli sem vlastenc i 

IH IQ 
Gyorgy Lehel 

(dirigent) 
Pri prlležltostt vystúpenia Svmrontckčho or

che!>trll a speváckeho zboru Maďarského rozhld'>U 
a tP.Ievlzle na tohtoročných BHS (6. X. t. r.J ~trl!t-
11 sme sa so šéfdtr.1gentom tohto teleso Gyôrgyom 
Lehelom. 

Vieme, že mAte zásluhy pri freof a i tudovanl 
s6časneJ maďarskej tvorby. Vyplýva to zrejme z 
vUbo hlbokého vztahu k tomuto umeniu. 

- V sCtčasnosll máme v Maďarsku silnO ~ena
ročnú vlnu mladslch sklodaterov, ktora chce svo
tou hudbou povedať závažné slovo o naset dobe. 
Mám na mysli napr. skladl!tera Durkóa, Balassu 
a l. Orchester sa na ICh tvorbe všeličo nauči, sta
vajú pred nás nové problémy, ktoré sa nedaft\ 
zvládnuť bežnou praxou a pohodlnosťou. SO prav
da, at !nl tvorcovia v súč11snet maďarskej hudbe 
- za všetkých by som spomenul Sarayho, ooznáte 
ho 1 v Bratislave -. ktorých takisto propagu1em 
s nadšonlm. 

Vyrovnala sa už mud'arská hudobná kultira 
úplne s tvorbou Bélu Bart6ka ? 

- Urobilo sa vela, mtwlw najzávawe(t.le diela 
máme na pro~rame. extstuju varmi dobré gramo
fónové nahruvKy. ale ešte vždv zostávaJú určité 
rezervy. Bartók ie tok~ hlboký, ~e ho budtl In
terpret• stálo .,objavova l". Máme osobltny záutem 
zfskať o Burtókovl každú novú In formáciu, a pro
to ntis potesllo, keď s m11 !.ll dotvedell viac zou tl
mavosll z )Cho štúdii v BrHtlstave a o osobn~ch 
kontaktoch s vldcerýmt umeleck~ml osobnosťami 
tohto mestu. 
Počuli sme nlekoTko skladieb vášho Lea Wei

nera . ktorý žil dlhé roky v zahrani č!. Ako hod
notlte tohto autora? 

Bol to oza1 úspešn~ skladater. Každ~ teho 
opus je urCttým spôsobom :Zivotn~. Vcelku sme 
sa s jeho tvorbou úplne novvrovnall, hoci te k 
nej ucta l snaha - predvies( Ju. Oiohv vsak pri
chádzajú zo všelk9ch strán. a tak te osobnost 
Lea Weinera zatial trochu v pozad!. Som však 
presvedčen~. že n iektoré Jeho natzávatnr. lšla die
Ja sa budu vracať do koncertn~ch sieni. 

Stretli ste sa už s prácou ná ho Ondreja Le 
n6rda, ktor~ tak úspe§ne s6ta!ll na dlrl~entsknm 
konkurze v Budape!ltl? 

- Je to dl po 'ovan~ mlad9 umelec. u ktorého 
sl cemrn nud.tllll' n 1>ohotovost. Raz zo mt)a do· 
konc11 1. t , koill" - velmi uspešne. Mvslim o;J 1n 
Lenárd má ?.o <: t li'H vrl .t molnostl k um• ,., ''l 
práCI a k ľOlVOIU SVO(Uj OSObnOSti. i', K. 

1/1 ,\RYK SlfRfSG 

0\VRLJ U \ARD 

z Liptova, z Gemera 1 z Oravy - na pl
tlarh oo Váhu. rovno z Mlkulása. Podali 
st rukv stupene! Bernoláka o Stura, aby 
mohli iednotne manifestovať za celoná
rodné požiadavky. Tu sa rozhodli vydá
vať slovenské školské knihy, vvslat de
putáciu do VIedne - k cisárskemu dvo
ru a do Budfna so žiadosťou, abv llNJd· 
ne povolili spolok Tatrfn, predchodcu 
Matice slovenskeJ. Kadav~ patril uz vte· 
dv medzi .. natbodrefšlch mladých rudi 
svo l el dobv". s menami ktor~ch sa stre
távame o rok neskOr v prv~ch sloven
sk~ch polttlck~ch novinách vvdávan~ch 
!:> titrom - Slovensk~ch národnfch no
v lnách. Kadav~ v tom čase bol u:l cel
kom na strnne Stúrovet - teda za slo
venčinu. Patril k prv~m účastinárom a 
predplatllerom t~chto novln a Ich be· 
letrlshcket pr!lohv Orol tatranskSi. Zú
časll)oval sa osláv. ktoré s rozvlatvml 
slovensk~ml zústavuml zahoreli na Slo
vensku. Prispieval Clánkaml do časopisu. 
Pustil sa plnou 1>nrou do vvdavatersket 
člnno ti. V r. 1847 vydal Cltanku prP. 
maljn dietky ktorá pre svoJ dobr~ 
peda.l(o~tck~ obsah dosiahla l druhé vy
dnnte. 

Kactavého činnost nebola ooz preká
žok. V rokoch 1848 49 sa mu pomstili 
ll. čo ho nou l! videli pre vlastenecké 
zm~~ranle a ČLilV , Dali ho laplt, uväznlf 
a vypovedať do Ctnch. Odsťahoval sa do 
Prahv. V Pe~tl zosta la po ilom knižnica 
s tukmer 400 zv!lzkami. Nozaháral ani 
v Prahe N avstevoval polytechnlckSi 
ustav a Studoval or~onlzáclu budečských 
skO!, ktor~rh svstém chcel zavlest na 
Slovensku. Po revolučn~ch udalostiach 
v r. 1851 vralll sa na Siovr.nsko a za
kotvil v Liptovskom Mlkulál;l - ako 
učiter. O sedem rokov neskOr ho zvo
lili za učltcra do emeckel (teraz Par
tizánskej) Ľupče, kde pokračoval v prá
ct l>edagó.l(a. splsov<Jteru. vydavatera a 
osvetového prucovnika. Pisa! články do 
kalendárov, evantellck~ch cirkevných 
novln. do Prlatera koly a literatúry, 
hos1>odárskvch časopisov a do časopisu 
pre školské dell - Včelka. V článkoch 
t>re rud sa zaobP.I'ol naJmll hospodársky
ml záležitosťami. Vždy st vybral aktuál
ne témv. Pre existenčné starosti musel 
čusto svoje nukladaterské snahv preru
šiť. 

Už v Pelti u Kollára sa zauj(mal o 
slovenskú rudovú pieseň. Listoval v nle
koJkých zväzkoch rukopisov piesni, ktO
ré mu posielali zberatelia s rozličných 

krafoy Slonnaka, ako al 'Yo 'Y1tla11iacll 
árodnfch zplewanok. elilo mo o to, 

aby vynikOl ako l!ioitel " hudbe. Ked' 
vsak videl nedostatky oa poll zborovei 
plesne, snalll sa l tu "Vyorať bdzdll!ku, 
ktorá by prin iesla trodu. V roku 18~( 
vydal " Pe ti skladbu Kolo, ktoré bola 
fantáziou oa fudové tanečné melódie 
tak, ako sl Ich osvolil a prehrával YO 

vofnom čase. Spolu s A. H. ~kultétvm 
učil ml6de! spieva( v mikulA skom, zá
konom oeuzoaoom spevokole. Pre tých
to spevákov začal harmonizovať sloven
ské Judov6 plesne. Aby sa zdokonalil 
Y harmónii, usilovne itudoval hudobné 
prfrut!ky a hudobné diela nemeckých ro~ 
mantlkoY. Bol nespoknfof dovtedy, kým 
si neosyofll to. čo sl predsavzal. Hfadal 
básnické texty a kompononl k nim 
melódie, tobôž ak boli naplnené "Yla.ste
neckým duchom. Dodnes sa spie"Ya jeho 
zbor Co l!ui!l, Slováku muf ný ••• V rO
ku 1880 skomponoval Venl!ek zo stovcn
sk.fch plesni, ktorý patrl snáď k naj
starllm z tzv. ,.Yencoy" plesni, harmo
nlzovanfch pre mutlký zbor. Splenli sa 
bes preruienla, J10 (ahanf •Jesnl oby
čaJne nasledovala veselá, po p.retavo " 
dur tónine nasledovala pieseii " moJ, 
zavie sa prihliadalo l na rytmus a tex
lovCi predlohu. Kadavého Venfek sl zis
kal oblubu a dčasne ukhal ce tu ďal
Alm slovenskfm ochotnlckym akladate
Jom, alebo upravovatelem. Kadavy ~il 
bránil úpravám slovenske( fudovet oles· 
ne cez cl~ánske ,.bandy". Výnimku ro· 
b i l Iba v Jednom prfpade - ak Išlo e 
kupolu prlmásu Jozefa Pltu z MikulA~ 
ša. V r. 1862, keď pôsobil v Mlkulást, 
dol Kadavý no Iste( zábave popud, aby 
sa zaviedla zbierka na vydanie Pifovet 
podobizne. Po rOznycli komplikáciách, 
zákazoch a povolaniach štátnych úra
dov dal1 podobizeň namafovat mtkuláš
skemu rodákovi Petrovi Bohúňovl. Pi ťo
ve plesne vošli tak do povedomia. že Ich 
vtedaJšia ~enerácla chcela zachovať aJ 
pre budúcnost. Dňa 6. Júna 1862 slovPn
skf vlastenci, ktor! sa zišli na národne! 
slávnosti v Liptovskom Mlknlášt, vyzval! 
Kadavého, aby zaplsaJ do nOt všetky 
trávnice. ktor~ml PJto obdaril slovenské 
publikum z Liptova a Oravv. Pltu upo
vedomili, aby prišiel do tupče na zá
bavu, nech sl Kadavs; nim hNiné plesne 
znotuje. Stalo sa tak. Uvere(nll Ich oo
tom vo vtedy natvllčšeJ zblel'ke sloven
sk~ch rudov~cb plesni - v Si()venských 
spevoch. 

(Pokračovanie v blldúcom čfsle. ) 

1131&:1 1131&:1 l 
~me aj po absolutórtu 
::ostali spolu. Zúčastmlr 
1me sa medzmarodr~ej 
'•ítaže v Budapeitl, kde 
~me obsadili tretie mies· 
to. Tento tl.~pecll defini
ltt•r~e rozhodol o nasej 
ďalšej extster~cii. V šetc• 
.11ne však asi.Hentami na 
t·aršavskom konzervató
rw a moji kolegovia pô
,,obta i v ďabtch komor
nych súboroch. 

Porská huslistka 

Magdalena 
Na Interpódlu 1971 ste 

vystupovali ako sólistka, 
dnes sa na Interpódlum 
vraciate na čele sláčiko 
vého kvarteta, ktoré ne
sie va !ie meno . • 

Vtedy som hrala 
Beethovenov koncert 1 
Kosickou filllarmórtiou, 
ale už vtedy som viedla 
toto kvarteto i keď v 
čiastočne inom obsade•tl 
ako dnes. Až tohtoročné 
lnterpódium, venované 
korrn>rným súborom, 
umozmlo, aby som sa s 
ním v Bratislave pred
stavila. 

Sláčikové kvartetá 
vznikajtl na konzervató
riách pomerne ľahko, ne
skôr sa v~ak velmi rých
lo r ozpadévajú .•• 

- Aj rtá§ Stlbor vzni
kol na varšavskom kon
:er vatorm v triede ko 
monrc; hudby môjho ot 
ca. Už ako li t udent~l.-ér 
h·urteto ~t~lmlt sme pr 
t•é srtta::n~ vavríny a ::a 
čali sme t•erejne r;ystu 
por·at. Dol.-onca sme 111• 

ltrali niel·:olko sni111cJk' ' 
rozhlase a nakrlitil t grfl 
mofónot•tí plat riu. H ,; l f 
vel mt dobr Ji start, preto 

Rezlerová 
Co pripravujete pre 

najbliBiu budúcnosť? 

- Po n!ivrate z Brati
slavy budeme nahrával 
doma - v rozhlase a t' 
televizri. Zattat čo mojt 
traja kolegovia odi du s 
Varšavským komorným 
or chestrom na turné do 
Austrólie, f'udem sa ve
nova! sólisltckej činnos 
tt Keď sa opät zídeme, 
čakajú nás kortcerty v 
NSR a mozno aj vo Fran
cúzsku. Doma, samozrej 
me, tiež. Máme tiež na
ltrávat S::ymanowskélto 
kvartetá t1 1. Bart6kove 
ruarteto na platňu. 

\1' žAnrl slll.člkových 
kvartet nemA Polsko dl 
bO trad!ciu • • , 

- Asi preto, ie pred· 
tým sa táto hudba v do
m4cnostiach - c túm OJ 
na verejnosti prili• 
•tepestovala. Napríklacl 
\1 ortiuszko zložil vel o 
rl obrých p re.mf, lebo bo 
li žiadané a potrebné, ale 
nič ho nern.~pirovalo kt. 
~·omportovartitt kvarte! 
Zložil síce dve, ale tte 
oatria k ,[abM•j $/ranke 
ic> lto t vorli11. Aj Nosz
kowski, Szumallow~k,, 

::ltatkow.kt naptsalt k var
teta, ale skor tba tak 
mtmochodom, okraJOVO. 
A:: po druhej svetovej 
OOJne došlo u nás k roz. 
kvetu ensambiovej tvor: 
bu a skfad.atelta začali 
komponoval aj pre sláči~ 
kove kvartetá. Baczewi· 
czova, Penderecki, Lutos
lawski, Batrd - abu ~om 
menovala tych najvjr 
znanmejštch v tomto 
3mere. Ak predtúm exis
tovalo pri aumfomckom 
orchestri maxtmálne jed. 
no kvarteto, dne3 sú 
dve. Len vo Varsave po~ 
sobl4 styrt kvartetá. 

S tvorbou českých a 
slovenských autorov do 
repertoaru nepočlt11te '! 

- Prave sme naštudo
vali Dvorcikovo kvarteto 
F dur, avsak verejne stfle 
ho este ttepredvteeilt. 
Plánujeme uvtest Smeta· 
novo l. kvarteto a 11e· 
~kor sa rrn>žrto dostane
me aj k dtelam voilich 
~ktadateCov. 

Všetci pósoblte peda
gogicky, vy vystupujete 
i Olovo a ostatn! su cien
ml dali!lch komornych 
!>uborov. llíemá vai.e 
kvarteto problemy so 
sku!>amm? 

- Tazkostl, samozrej
me, móme. Norma!tte 
skúsame trt.krat týzden
lle. Keď moji kolego•:ta 
stí rta zajazile s 111ým .Ili 
borom a mame míte~ttt 
prestat•ku, zameskané st 
t'IJitallradrme rte~k6r. !'o 
tom skúsame coste;~rc 
- skoro ka:dy dcri , r 
prípade potreby aj ·te
,,koro večer, alebo sJ..·o· o 
ráno. Prijem11é to me ;e, 
ale ináč sa to ro/nf •le· 
clá. 

MIROSLAV !)ULC 


