
O slovenskej hudobnej tvorbe 
medzi dvoma zjazdami 

Pozn. autorky: úvodom chcem 
zdôrazniť, že tá to úvaha s i ne
nárokuje právo na hodnotenie 
a selekciu, ani i tatistickú úpl
nosť. 

S lovenská hudobná tvor ba 
medzi dvoma zjazdaml te 

velmi rozsiahla, zúčastn!lt sa 
jej všotk y skladatelské generá
cie - 1 tr sk ladatelia, ktor! sa 
dot usne musel! so Zväzom ro
zis!. Tento f akt te. nevyvrátltef
ným dôkazom, že ~a postupne 
vytvárala priaznivá atmosf6 ra 
pre tvorbu, že každý mal pod
mienky náisť sl priestor pre 
evoju umeleckú výpoveď. 
v ý poveď autora o svete, kto-

r ý ho obklopuje, sa v me· 
dzizjazdovej etape umelecky 
realizoval vo všetkých hudob
ných druhoch a rozllčnýcli 
kompozičných postupoch, pri
ňom kompozičná technika ne· 
bola takmer v žiadnom pt'lpade 
z io~kou dominu jú co u, a le pro
striedk om v uvedomelej snahe 
autora o na jpr avdivejšle vyjad
ren ie umeleckej výpovede. Tým 
!.a l v umeleckej kritike otáz
k y kompozičnej techniky dostá 
va jú do pozadia a prestávajú 
byt pr vorady;n a tediným krlté · 
r iom hodnotenia, ako lomu bý
valo spravidla v nedávnej m i 
nul osti. 

fdn Cikker 

n alšlm pozitlvom tvorby toh· 
to obdobia je snaha po zro

zumite?nostl. U niektorých au
torov dochádza z tohto dôvodu 
k z jednodušeniu hudobne! reč! 
a jel vyjadrovaclch prostried 
kov. U Iných sa využfva spoJe
nie hudby a slova, preto vznik
lo medzi zj azdom! vel ké množ
stvo vokálnych a vokálno-sym
fonických dHJI. 
V tematike dominuje Stoven. 

ské národné povstanie a 30. 
výročie oslobodenia. Je prav-

da, že podnetom boli j ubilllli -
30. výročie týchto histonckych 
udalosti - ako aj skutočnost, 
ze k uvedeným výročiam bol 1 
vyp!sa n6 Slovensk ým hudobn5'm 
f ondom súťaže. Sme však pre
svedčeni, že tento nevyčCI' tl.cl 
terný Inšpira čný zdroj bol , je a 
bude pre našich sk lada terov 
ei:te dlho prHažlivý a j bez sú
taž!. (Napriklad v operne j tvor
be spom!nané témy čako l ú na 
spracovanie. ) Ako obsahová in
špi rácia sa dalej upla tilu jo od
por voči vojne, násiliu, bezprá
v iu, nenávi sti a najlntlmnolšie 
ľ udsk6 city, otázky medziľud
ských vzťahov, fllozof ické támy 
a pod. 
s melo možno te(la hovoriť o 

zaangažovanosti v tom 
zmysle, ak o pripomenul minis
ter kultúr y SS.R M. Válek na 
Ideologickom p léne úv KSS v 
novembri 1972, ked povedal : 
"Bude treba dbať aj o to. aby 
sa pojem zaanMažovanostl ume
nia nevulgar izovel". 

JEi t reba tiež konštatovať. ze 
pomer medzi kvantitou o 

k valitou je priaznivý, že kriti 
ka l verejnosť pri ja la vli llšinu 
hudobných d iel s uznanhn, ze 
slovenská tvorba sa udomc\cnl
la v našich profeslonálnyrh 
sym fonických l k omorných te· 
!esách a sólisti považuj(! za sa-
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7. -12. februára 1977 
Tibor ANDRASOVAN: Zasumell bor ovice, cyk

lus p lesni pre spev a klavl r - M. Andr a-
šovanová, Ľ. Marclnger. 

' Mir o BÄZLI K : Sláčikové kvarteto - Sl ovenské 
k varteto. 

Igor DIBÁK: Ili. suita pre k lavlr, op. 13 -
I. Palovič. 

Oto F ERENCZY: Concer tino pre komor ný or
chester - SOCR, dr. Ľ. Rajter. 

Ivan IIRUSOVSK?: Dve skladby pr e čembalo -
M. Lenková. 

Ladislav HOLOUBEK : Hviezdy na vodách, cyk
lus piesni pre mezzosoprán a klavfr ne 
bJsne j . V. Sládka v preklade L. Holoubka 
- I. Kyr llová, L . Holoubek. 

Miloslav KORlNEK: Allegro briliante - SF, 
T. Fr ešo. 

Jóllus KOWALSKI: Koncertan tná symfonletta 
pre dychov6 k v inteto a orchester - Bra· 
tlsl avskó dychov(! kvinteto, SF, T. l!'rešo. 

Rudolf MACUDZl !ÍlSKI : Tri k usy pre or gan, kill · 
vlr a slá~ lkový orchester - R. Grác, R. 
t-..l acudz!rísk l , SKO, j . Valla. 

jozef MALOVEC: Canzona per f]auto e chltara 
- M. ju rkovič, ] . Zsapka. 

Dušan MARTJNCEK: 12 prelúdif pre k tavh· -
l. Pa lovič. 

jar oslav ME!ER: Božsk á lásk a, cyk l us piesn! 
na básne Paul o ve,·Jalna v prekl ade M. Vé l 
ka pre barytón a klavfr - R. Szílcs, Ľ. Mar 
cingcr. 

Zdenko MIKULA: Poéma pre tonor. mtešanv 
zbor o orchester - dr . G. PApp. SFZ. SOCR. 
dr. Ľ. Rajter. 

fllexander MOYZES: Povest o ]ánošfkovl 
Rapsodická smia pre veľký orchester. op 
76 - SF. T. Fre!io. 

Ivan PARl K: Ep!tar pre t'lautu a g"Jtaru - M 
Jurkovič , ]. Zsapka. 

juzef PODPROCKÝ: ll. slé'ič 1kové kvarteto 
Košické k vnr toto. 

Btll lolomej UHBi\NEC : Túžba po domove. cyk 
!us piesni na slová Pavla Stanislava -
V. Str acensk ll. M. Sta rosta. 

Pocas Tl1iw)w noue1 sl ovenskeJ hudobne/ 
tvor/Jy boli 3 tlabové besedy v Klube skla· 
dateľov SHF. Snlmky : R. Polák 

Ján ZI MMER : Oslobodontc. sym ľon lck il báse1~ 
pre recitáciu a veľký orchester saCR, 
dr. Ľ. RaJter. 
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Karol Ondrel t:ka: Graf icky ZiM "Komornd tvorbaw 

mozrejmost , maf vo svojom re
pertoári súča snú slovensk(! 
tvor bu a Interpretovať ju nie
len na prehliadkach, a le a j nd 
bežných k oncertoch. Stále viac 
dochádza k sp1Jtným vazhám 
medz! tvorbou a Interpretáciou 
v tom zmysle, že vyni ka júc,, 
úroveií niektorých te lies a só· 
listov inšpiruje tvorcov písal 
priamo pre Interpretov. Toto 
v.té'i jomné preverovanie kvaht 
svedč! o dobreJ (trovnl tvorby 
a interpr etácie. 
T lelo úvahy by nebo\! opo~ · 

statnen6, ba nemali hy 
zmysel, keby sme Ich nepocllo· 
~ili konkl'étnyml príkladmi 
tvorby. 
T ema tika Slovenského národ-

ného povstania je pravde
podobne v tvorbe medzi IV. a 
V. zjazdom na !fr ekventovaneJ
šla. Je však r ovnako ťažké od
deliť ju od tematiky oslobode
nia, ako fe nemožné preruslť 
historick9 prúd u da lostf boj o 
proti rašizmu vôbec. 

/ozef GreSdk 

o br ovský oblúk ľudského utr-
penia, obet!, statočnosti , hr · 

d lnstva, radosti - vy tryslcnu te j 
z bolesti. ži vota - vyrastajú
ceho ZO smrti, úsmeVOV - ZI'O· 
dených v slzách, spevu - v 
k torý sa premenlll vzl yky: lo 
všetko nájdeme v slovenských 
hudobn5'ch dielach s temat ikou 
povstania a oslobodenia. 
z bor ová ti•llógla Ivana Hru· 

i ovsk 6ho .,Cesta ku Hvetlu". 
dielo odmenené 1. cenou v sú 
fažt k 30. výročiu SNP. hudoh 
ne stvári1lljc verše zbi erok ľnv 
la Horova .,Niol'.la,. matka naša '' 
a " Defilé". Nepochopitefná 11 

neznesltofná " krutosť, nerurl 
sk ost. symbol druhe! sve tovr1 
vojny - Pl'otl žlarLv(lmu, vfťm: 
nému závetečnému Def ilé. Tlel o 
dve kontrastné polohv však niP. 
sú proti sebe stavané ako čler 
na a biele, ale ako prúd, v kl o 
tom cez ponurosť a ,tteset1 prr. . 
b lesku te .,jasn~ llič svetiel bu · • 

~ dúcnostl" a .vyraata .. záverečný 
jasot, kým - v osln ivom . S\qltl~., 

Dei lcler Kardo!i 

záverečného Deflló pren i l;á aký
st oster1 bolesti , k fčovlte ~ ra
hufúci hrdlo. V l e jto dialek t ic · 
kej jednote bolesll a litaslia ie 
sila Hru~ovského diela. Pri tom
to Hrušovsk ého diele môžeme 
hovoriť o zjednodušeni huduh
nej reči. Je to k lasickv čl~ tó 
vedenie hlasov. sugest!vne a ne
ohyčajne emocionálne pô~o'HJ
nlc čistého kvl n tal<or du. No to
to zjednodušen ie lo Iba zdn n li
vé; V skutočnost! Pl'emyslcnc 
ra finované a t~m nooiJvča Inc 
(l č inné. 

z ePikom mého sveta - a 
predsa v mnohom prlhutnli 

je vefkolepá zborov(! f r A·kll 
Zdenka Mikulu .. Ozývaj sa. ho
t•a" nu ver še Andre j11 Plávi(u 
l' l lí vkove bé'isne síl , ponáškou r.a 
f udovít po6zi u 11 Mi ku lova hu
dobn(l stvárnenifl vychádza z 
rudovel piesne. v aketsl štv l!
zovanej pro~tote lu mnnhotvM 
nost výrélzových nrostr l r>rl kov, 
up la tľ\ovaná vo využfvanr hlA
sových skupi n. mu7sktlho. :l't'll 
ského zbor u. sóla l recl l.kle. 
Tým autor upútavu pozor n ,, f 
poslu cháča 11 udr7invrJ ho v n 'l
pätf. Výstavb/l celk u v IPi'o 
kompozične ! mnohotv(l rnn">l! Ir: 
v obs11hu hnrlohnrol rr.č l. \'ý
~tavhu dlel11 tvor! halnd• !; o
rli' llmntieklí n lorhrt , holestnl\ lv
nčnnsf o závr.rr:čn{• zbor -
ilnoté7a vftazstva 
Q «ohltníí mirosto y cl troloch s 

tonto tromatrkon má · - z
~ rA h l e 1mull•t6rh lm i\ nrlrAia 0 1'1!
ntíilio .. Miloval som t'o ". ~kl w1''a 
pro ~vmfonlck (• nrchr.ster. •· 6-
l!i, zhorv 11 orglln na hAsnfl fl n
tl rP.111 PIAvk n (z vlflcerQI'h zh!e· 
r ok ). fl~pnáš si z n l oh vvtvlli'R 
vlustnl1 koi M. ktoril '>VOjfmf 
myšliPnkam l nallP0~1ro vvhovu 
1e jeho zámeru: vvtvorll 'hudob· 

..• ·' . [ Pokračo.va.nle ; na 3. ,st r. f 



e JM.JÁCKOVA FILHAR MONJA v Ostra 
ve uv i eu la na ~vo tom mimoriadnom k on 
certe operu G. F. Händla Xerxes. S or· 
chc~trom a zborom !FO, ako al so sóll~· 
tami ostravskej, olomouckej a brnenskej 
opery uielo naštudovRI Lubomtr Mlitl. 

• CELOSTATNA SPEVÁCKA S0TA2 Ml. 
kulága Schneldra-Tmavského bude v 
cl11och 19.-22. miljn l. r. v budove Dl· 
vadia pre deti a mládP~ v Tm avo. Je to 
už l V. ročn fk sútaže. Bližsle ln formácte 
padáva sekretariát IV. ročníka Celoštát
nej speváckej sMažc M. Schneidra-Tr· 
nav~kóho, Mc~tský dom o~vo ty, 'ľi'IHIVil. 
.Vaiun~ké ho 25. 

• VO VYSIELANI ll. lclevfweho pro· 
~rumu uv iedli dokumentárny [tlm rezisé
ra a kuntoramAno Ludislnva Sar(tra H 

scP.nárislu Gubrloht Glovotského o 
Ili. stretnut! Hudobnej mládeže v Hu
mennom. Tvorcovia film u predstavtll prá
cu komorných i nštt·umentálnych súborov, 
speváckeho zboru, ako aj semináre pre 
posluchácov hudby. 

• XXIV. FOLKLORNY FESTIVAL vo 
Yýchodnej bude v dfioch 1.-3. túla t. r. 

• KONCERT SKO ZO ZlLINY v spo· 
luorácl so súborom LINI!A SINGERS bol 12: decembra 111. r. v sóle banskobystric
kého Robotnfckeho domu. V prve( čusti 
koncertu vystúpili .,linhovci" so sklad ba
mi Reichu, Lineka, Jh·ovca, Ven ta, Vllil
hala a Marcelia - s rytmickou skupi
nou a flautou. V dru t)cj tasll koncertu 
sa predstavil SKO pod taktovkou ). Va l· 
tu. Zaznela llaydnova symfónia Polud
nie a Beethovenova Romanca. Kým v 
Haydnovom diele trpela prvá časť i stou 
rozpačitosťou, v ďalšom priebehu bolo 
1Jadať výraznú koncentt·áclu dirigenta l 
celého orchestra. V Beethovenovej sklad
he sa predstavil ako sólista huslista 
Frnnlišck Flgma. V jeho pod11nt vyznela 
Romanca ve!ml pôsobivo a kantabllne, 
orchester bol m imoriadne citlivým spr e
\'čÍdzačom . V závere k oncertu u vied li 
·"llnhovci" a SKO Suitu v starom slohu 
nrl motfvy starých slovenských majstrov, 
ktortt vytvoril )ii'! Llnha z materiálov sta. 
rej slovenskej hudby, ktot·é sú v zbier
kach Matice slovenske!. D ielo dirigoval 
Eduard Fišer . Tento zaujfmavý pokus; 
prezrádzajúcl dOvel'llú autorskú znalost 
problematiky, zostáva však otázny v kom 
penzácll orchestrálneho zvuku s vokál
nou skupinou. Treba vsak privltat spolu
pt•áru oboch sttborov, ktoré hla da lú no
vé fo t·my a spôsoby vyjadt·ovanla lludob
nOho umenia. (E. Michalová) 

• JAROSLAV JIRÁNEK je autorom 1'-lú. 
die Vzťah hudby a slova v tvorbe Bedri 
cha Smetanu, ktorú vydalo nakladatcr
stvo Academia. Autor diela na konkrét
nych operných, zborových a plesnovýcil 
opusoch Smetanu dokazuje s kladateľa
vu snahu o sprfivnu deklamáciu českt:ho 
textu , u~pcsnc realtzovanú už v raných 
dtelach a vývoj v neskoršej tvorbe. 

• FRANTIŠEK MICHÁLEK, pochádza jú. 
ci zo staršej českej učllefskef rodiny vo 
východných Cechách, patril k v ýznam
ným zjavom brnenského hudobného zlvo. 
ta v r okoch 1935-1951. Bol vynikajúcim 
or~anovým virtuózom a zauflmavou skln
daterskou osobnosťou. Zomrel pred 25 
rokmi - 18. decembra 1951. Na konzer
vatóriu vychoval 20 absolventov, na 
JAMU, kde pôsobil Istý čas - troch ab
solventov. Okrem Iného docentku JAMU 
Alenu Veselú. jeho sklada terská činnost 
sa ori entovala na diela klavlrne, or~o;a
nové. komomé, zborové, na chrámové 
skladby, početné t1pravy fudov9ch piosr.f 
ako a f na rev! zle starých a súčasný d l 
skladieb. Skoda, že tento nestor oq;u
novef hry nemohol dokončiť svoju teo
rellcko·praklickú učebntcu hry na or~A n . 

• ZlLINSK'Í IIUDOBN'l ZIVOT: Pri 
prlložitosti 25. vý ročia žilinského Kon
zerva tór ia bol v decembri m. r. tubllc1ný 
k oncert. V prvet časti spieval cllevčensl<ý 
spevácky zbor, ktorý vedie prof. A. Kál
lay. Odznelo 9 zborových piesni, z kto
r ých najpôsobivejšie vyznel zbor Lenin 
od A. Zemanovského, Pod briezkou od 
] . Klochái\a, Kodályho Noci na horúch 
a napokon SuchOI1ova Aká si mi krásnd. 
V dt·ulle j časti koncertu sa predstav:! 
Symfonický orchester konzervatória. ui. 
rigoval ho prof. B. Urban, k torý n ;e
k to ré skladby at upravil. Mravenčia prá
ca t oh to pedagóga sa prejavila v dtsci
pllne Interpretov, v peknom frázovunf, 
ale a j v mladistvom nadšent, ktorým bolo 
pozhačcné každé h udobné dielo. Zazncil 
skladby R. M. Gllera, A. Moyzesa, B. Mat·
tlnu, F. Schuberta, P. 1. Cajkovskéllo, 
A. Dvoi'áka a S. Prokofieva. Bola to kt•á!;
na vizitka jubilejného večera ln~titúcic, 
ktorá sl zfskala za uplynulých 25 rolo.ov 
- pod veden!m svojho riaditeľa Vojle
cha Jakublka - váznost a velmi dobt·é 
meno. 

• OSTRAVSKÁ OPERA uviedla v na· 
štuctova n! J, Plnkasa Gershwlnovu operu 
P01gy a Bess. K realizácii prizvali brnen
ských umelcov V. Vežn!ka, L . Ogouna a 
J. A. Šálka. Tak tsto hosťovalo ulekoiko 
sóhstov. Tllulné postavy s úspechom v y. 
tv á ro ju C. Mlčák a E. Kinr lová. fless ort 
prve j roprlzo sptcvala at bratislavská 
speváčka Anna Starostova. V ďalšft;h úlo
hách hosťuje ). Prichystal (Crown), l. 
Abel [Spot•ling Life), E. Gebauer ová, M. 
Ostatnlcká a ďaiM. e ZlLINSK? SKO sa pred svo jím od
chodom na koncertný zájazd do španlcl-
5ka nrádstavll večerom (20. I . 1977.), kto. 

rý bol pozoruhoi-loý Íll'ovftou i dt·amatnr 
g iou. lo poteslte!né, že 4 umelecké o~on
nosti, ktoré sfl podieľajú mt úspesnom 
koncet·te, sú bývälf absolventi žilinskéi:u 
Kouzervulória: skladater 1'. Salva a .n
tCI·preti Salay, P11tk oló a Figura. Udalo~ 
ťou je vždy uvadzanle dio! súčasn ý:: lt 
skladutc!ov. Tentokrát to boli tri sklúll · 
by: Koncert pro bicie náslt'ole a komor· 
ný orchester od O. Milhanda, dlnlko ;ll 
né rytmického vzruchu, sť11stne sp<i jH,ú 
ce prvky vúzncj 11 dzezovcj ltuclby, cľŕt l el 
pt'!'llllét'i.l llus!ového koncertu od l. Ze:. 
jnnlw a Sa lvovu Arln pro bus, k lUVll' o 
slučikový Ot'Cheslct·. Zeljenkova ski,t.l :w 
je dielo mcdltulivncho nízu, nctmdifn,. 
rtcsenó. Molto modent l o vyrastli z ll'Cil 
ného motívu, ktorý te plno vyuzttý v 
bohatom polyfonlckom spracovani. 13u 
lädlcký ráz melodiky u celého hudohné 
ho prúdu vzniká akýmsi dialógom mod~• 
ot·chestrom a huslami. Vy lúčený 1€ tu 
efekt a technická brllanclu sólového par 
tu. Andante comodo e grazioso 1e tte
sené snáď nafšťastno fSie - vytvára g :·a 
dáciu až k tragickému pútosu. Andonle 
con moto aappasstonato je vo výruzo 
vej sfét·e prvých dvoch čast!. takzc nll ľ& 
tami sa ziada Istý kontrast. alebo lwlll
pozičné skt-átenio. Veľm i pôsobtvá te tra 
gicky ladená kóda. Celý koncert je tl 
chým, sústredeným ZH illys lenlm sa nad 
životom z h!odtska vyrovnaného fílozo 
fa. VynilHJfllca je ďulšla Snlvova skldtlbu, 
nazvaná At•ia: text "Mať moja" stact n<~ 
obsuhové naplnenie celého dlola, v kto
r om atonálnc komponovanlí. mel ódia 5VO· 
jimi nečakaným i zvratmi p lne vyfadruie 
zložit :.Jsť väzby človeka k matke. Vvlll· 
kafú vzťahy lyrlcké až tragické. Su~estív· 
ne pr edvedenie S. Kopčákom ešte umoc
nilo hodnoty diela. Klavirista ). Salay 
umelecky výborne doplnil tento hudobný 
obraz [i keď nástroj bol nekvalitný). 
Okrem týchto sk ladieb zazneli na kon· 
certe diela Vivaldiho a Mozarta. 

(Ľ. Breztínyová) 

• NA KONCERTNJ!: TURNE: v Rumun· 
sku, španielsku a NDit bola ~lovenská 
huslistka Jela Spitkov6. O svotlch umo· 
leck ých dojmoch nám povedala: 

- Mozartov koncert A dtn· pré husle 
a orchester som hrala trikrát na kon· 
cet-tnom zajazde v Rumunsku. Dva kon. 
cet·ty boli s filharmóniou mesta Bru ~ov 
a trel! s filharmóniou v Cral ove. V Spa
nlelsku som mala celovečerné recitály. 
Hrala som Bachovtt Ciaconu, Brahm&ovu 
Sonátu, Suchoi\ovu Sonal!nu. Cafkov::.ké
ho Melancholickú serenádu, Ravelovu 
skladbu Tzlgane, Wienlawského Scherzo 
Tarantellu, Pugantnlho CampaneJlu ,. Na 
klavlri ma sprevádzal Pavol Kováč. Spa. 
nielsko tlač sledova la naše vystúpenw. 
článkom avizovali néš prfchod, prtCotn 
ml dobre padlo. že peknými slovami spo· 
mlnalt mate rHedchádza lúce vystupenla . 
Doma mám i kôpku pekných kri tik. ľt·ed 
p!lt· ditamt som sa vrátila z NDR. No 
abonentných koncertoch Drátďanskej rH
harmónie som l u·ala Sukovu fa ntáz iu 
pt•e husle a orchester. v pobaltských 
me~llkh som hrala Broltmsov Koncert 
O dtn·, s ThUrlngenskym symronickym 
ot·ches trom som hrala Mcndelsohnov 
llusľovy koncet·t o mol a no závet· -
v Berlíne - Brahmsov Husľový koncert. 
Veľmi sa JtJI pá čil enormny ZÚUfl!l11 pub
Ilka o koncerty v NDR. Napriklad -
vSe tky 3 koncerty v O rážďunocb boli 
vypredané, hoci sála má kapacitu 12500 
miest. V Berllno som ln·a la v nádhemet 
sále nového Paláca Republiky [pre <1500 
poslucháčov ) . Koncert bol nahrávaný 
ešte at r ozhlasom. Bol to fubilofný -
75. Berollna koncert. Počas dvaniisft·oč· 
net exlstoncle t ýchto podufalf r býv u fÍ! 
6 krát rocue]. vystúpilo vera známych 
umelcov. V tej to sezóne mám este aiJ· 
solvovať záJazdy do Bulharska a ZSSR 
- oba s ce l ovcčernýml recitálml. Na pro. 
grame budú diela Beethovena, Dvofáka, 
Paganlniho, Sarasateho a 1. 

(J. Ko~tial) 

SKOLA A HUDBA 

o vedeckej 
činnosti 
študentov 

Studentská 11edecklt a odborná činnosť 
fpozn. red. - ďalej SVOC ) na pedago 
gických fakultách v CSSR sa v krátkom 
case rozrástla do pozoruhodných dimen
zii a sililo viac posl ucháčov nachádza 
v uej moznosť vyskúšať mieru svolit:h 
schUIJnostl, usilovnosti, politickej a od 
l.tur noj pripravenosti. Výsledky vcdet:kel 
pt'át:e kazdoročne posluch áč i PF pt·ed· 
k ladajú k vere jnej konfrontácii do súťa
že katedt•tílnof. fakultnej a napokon -
celošt átnej, kde v náro(!nej konkurencii 
získavajd odbol'llý rozhfad, ti najlep~í -
patričné oceneniu, vy jadrené al hmotno. 

V Prešove bolo m. t', Celoštátne kolo 
stHaže o najlepšiu študentskú vedecku 
a odborntt prácu posluchtičov peclagogic. 
k ých rakl1ll CSSR. Rozsah študcntskut 
vccleckei ~ lnn ost l je dnes už obrovský: 
veď do l:'r esova post(tpilo z Jednotlivých 
ral<últ viac uko 220 i;tudenlských vedec
kých prác. ktoré tu súťazili v trinástich 
sekclácltl 

Nás zauj!mali preclovsotk ým práce, do· 
lwmenluf(tce r ozvo j sluden tskel vedec
kel a odbornej činnosti na katedrách hu 
dobncf výchovv. V Prešove sme zat·ogjs
trovall o~em celkom kvalitných prác po
sl ucháčov odboru hudóbná výchova - z 
PdF Ce~l<ó Budcjovice, Pra ha, Tl'llava, 
Nllra a Prešov [ z PdF v Nitt·e postúpill 
styri práce). 

V Il. !>ekctl - Slovanská llleratúra -
súťa žila Vladlm!l·a Králová z PdF Ceské 
Budefovtce s prácou - Ruské motlvy v 
díle Leo§o Janáčka a prihlásená bo la at 
Mária Zvadová, PdF Nitra s prácou -
Slovesná zložka zhudobnených riekaniek 
Eu~~;ona Suchoiia. 

Do V. sekcie - Pedagogika a psycho· 
lógla - bola zaradená práca Viery Šlm. 
k ovej z PdF Trnava - Vplyv Hudobnej 
m ládeže na v ýchovu mladých rudi ume· 
nim. 

Najpočetnejšie IJo lo obsadená Xll. sek. 
cla - Teória vyučovania spoločen~ko
vedných dlsclpiin ..... s prácami Miland 
Holasa z PdF UK Praha a Brandýs n. L. 
- Pruzkum hudebnlch schopnosti žáku 
8. trld ZOS; Jjubico Letostlakovol Pd F 
Nitril - Výchovnovzdel ávacl vplyv ta
nočných krúžkov na jednot livco a ko· 
lektlv ; Eleny Lugosovet. PdF Nitra -
Suchonovu Krútii11va ako )Jredmot pred· 
hrávania na ZOS; pt·licu Márie IJeák pá· 
lavej PdF Nltrn - Detské zbory ZoltétHt 
Kodél ya - pre neúčasť autorky nebolo 
obhotovaná. 

V Xlll. sokel i - Komunistická vycho~'ll 
PO SZM - sl1ťH7.ili Ľubomír Si mč ík a 
C:Hbriel Hovit<'il\, PdF' Prosov s experimen
tálnou prácou - Poslun ie hudobných bo· 
sicd v záujmovej nmolocke j činn osti PO 
SZM. 

Medzi sú ťazn ými sl'kciumi smo poslrá
cloli sumostatnú sekciu pre hudobnú vý. 
chovu. 

llodnotenlc cellwvcl úrovne zúčastne
ných študcn tsltých vedeckých Prác poslu
cháčov hudobnej výchovy bude neúplné, 
lebo autot• cl ánku, ako člen IJorotv v 
XII. sekcii, mal moznost prestudovat a 
vypočuť sl i ba obhajoby prác t elte sok· 
clo . 

Svojou précou tu vyni kol poslucháč 
Milan Holas z PdF Praha. Exaktnými me-

t6daml exper imentálne ~k(tmul rozvoj hu
clobn9ch schopnost! u výkonov žiakov 
6. ročnlka ZOS. S ma lou v9skumn"u 
VZOL'kOU ziakov (23) pracoval pr iamo na 
~kole, dosiahnuté v9stedkV spracoval. zfs· 
l\anó poznatky zh rnul , ttli'lcdil. porovn:1l 
a dospel k zaujímuvým záverom, na zA 
klada k torých sa pokúsil stanoviť d ia."!· 
nózu rozvoja jed notlivých hudobných 
schopnost! tlakov a vyvodiť obecné zá· 
very v tcorellckef rovinr. pre výchovný 
dosah pr(lce u čiteľa hudobnej výchovy. 
Porota vylt l<hila Hotusovu prácu zn nal· 
lepst u v XII. sekcii a odmenila ju pr· 
vým miestom. 

Prusov~ l\ (1 k on f t'Onlilcla v9sledkov st U· 
dentskcl vcdcciH!I 11 odborne! či nn osti na 
znstúpenýcli kutodr(tch hudobnot výcho
vy cvokutc olázkv: 

l . Aké témy vyl.terat', aké l)t'ei.Jiémy 
rlešit v rámci SVO(;? 

Na prvom miesto !.ty mali byť problémy 
z oblasll teórie lmdobnoj v9chovv. V sllt 
cusnosti realizovanú obsahová prestav· 
bu zák lncl n)•ch šl<dl poskytu je k tomu . 
doswtocné množstvo pr!iezltostf. V pria· 
mel aplikácii nu výskum v Jednotlivých 
triednch o vybruných skuplnOch ž:lek ov 
môzu študunlskó práce priniesť cenný 
materiál. Uspesnos! výshumov by sa zná
sobila vhodnou spol uprácou s krajský· 
mt 1 celostát nyml pedogogick ýmt ústav· 
ml. 

Opatrne n difHt'encova né treba pristu. 
povaf i{ tcmant s hudobnohlstot'lchou 
ut·ob lemu li kou. p: !::lože tu obyčajne vznJ· 
ka ou prélGe pornst.é, s kompllačn9m cha• 
r al<IC'rom. Zu uvliženle však slo ld tf:ntY 
z nezmimnf rug to•tfi lnel htstórle, s J~Se· 
ntm trh vyto/llld v hudobnov9chovnom 
pt·oee~e. 

Na Slovensku eii:e dobre reallzov'lter. 
ný IC okl'llh tén• z výslwmov autentické· 
ho hudcllltúho ťolklóru, predovšetkým 
cle!~kŕ.ho, ~ mo):nosťou vyuZilla vo vy· 
u~ovacom pt·oces'l a v mlmoškolskel Pt á. 
cl. Na jv!lčšfm ťí skal!m pri tom te sprév· 
na hudobná transkripcia. je ovplyvnená 
nedostatkom praktlck9ch skúsenost! štu. 
dentov. Na riešenie čaká l rad tém z 
oblasti hudobne j kultúry a školstva v 
soclallsllckcl prftomnostl. celá obla st 
pop music a fcf vplyv n11 fo rmovanie 
mladého človeku, rozvoj detského zbo· 
rového spevu. detské inštrumentálne sú. 
bory ... 

2. Melodologickä rozhfadenosť pri tvor• 
he študen tských vedeckých prác. Je na 1· 
hofavcjsim probl6mom. Koncopcla, volba 
metod a pracovných tJostupov atď. je pi· 
no v ruklich vedúcolto práce. Vybrať té. 
mu o ttt'č i f llterat(tru rozhodne ncstačf. 
Veď v rámci t;voC sa študent o by ča lne 
pt·v9kt'<ít dostáva do kontaktu s vedec· 
kou pt·ácoul Pod systematickou kontro· 
lou studcnto nemáme na mysU "vodenie 
zn t•uku", ole fundované usmeriíovanle 
u napomáhanie rozvoja a uplatnenia štu· 
clentových schopnost!. 

3. Nemenej dôlefltým problémom l• 
forma spracovania a obhajoba práce 
pred IJOt'otou. No tieto veci sa mnohokrát 
zabttda. U tkladné poiladavky na poznám· 
kový aparát, pt·esnú citácie, zoznam PO• 
ul.ilcf literatúry, grafická úprava, jazy. 
kovú úroveil a tcr. v plnom r ozsahu pla• 
tla aj pre studentskú vedeckú prácu. 
Sebúlepšla studen tská vedecká práca mt· 
mot·!adne utrp! 1 ncpresvedčivou, časovo 
rozvláčnou obhajobou. 

Uvedené úvahy motivovali postrehy z 
celošttítneho kola Studen tskeJ vedecke1 
a odbornej činnosti v r. 1976 v Prešove 
a snu hu prispieť k r iešeniu Ist ý ch prob· 
lómov. FRANTIŠEK MATO~ 

V janud.ri t. r. uplynuli 
dua roky, čo sa u rozhla
se ozvala zvučka reld.cie 
"Hudba je sCtčastou m6t
ho ~Ivota". u~ sme st 
zvykli očakd.uat nedetn~ 
popóludnta, u ktor om nás 
slovom l hudbou spreud· 
dza zas/. umelky11a Ljuba 
Barico11á, popredná só
listka opery SND. Snáď 
Iba ten, kto "prillo iwl" 
rozhlasovej prd.cl. jej sys
tému a Ultútorn~mu pohy
bu, vie ocen1t uýdr~ auto
riek reld.cie (redaktorka 
Mil1ca Z u a r o u d o u~ 
spominam1 Ljuba Bar l
c o u aj, ktor6 nielen pra
videlne prlprauu1ú utdy 
nou~ posedenia pri llud· 
be, ale udržujfi 1ch ~tan
dard 11a vysokej priečke 
kvality. St ručne IJ!f sa da
lo povedať, žP td.to relá
Cia ( prenu~rouo vyslala
nd na I. programe braL i 
slausk~ho rozhlasuj, 1n 
url!end. l!o naj!ílršiemu 
okruhu posluchdl!ou (po
dobne ako 1'rl otd.zky pre 
ud.s, s ktorými sa strie· 

daJ, a teda prihliada na 
Lo, čo a ako adresoval. 
Samotnd autorka a re
daktorka uybera;ú ukdž
ky, ktor~ ma/tí ~iroký po
sluchdl!sky dopad (teda 
nie je tu speclalizd.cia no 
tedno obdobie, Stý/, resp. 
uzavretosť t~my - čo te 
zase mož11~ využiť prt 
lnycl! typoch reldcltj , 
prekuapujtí dramaturgic
kou objavnosťou, znalos· 
tou toho, co sa u hudob
nom svete de;c, u dobrom 
zmysle slova i "bežl" 
(polwtoué informácie o 
~Jpevdckych zjavoch, bul
Twrskej vokálne; ~kole, 
speudckej súťa~t u Sofii 
- rwprtkladJ a nic raz 
stí hudobnd sntmky svo
/fm spôsobom unikátne, 
be~nl1mu dtskofllout nť"
dostupné. Ljuba Bartcoua, 
ktorá sama reláciu uud.
dza, sa ne~tyltzuje do po
lohy quasi muzikologic
kej, ale vyu~lua svoJ 
osobný šarm ( l!o by u.~ak 
bolo mdlo/, Slrku rozhľa
du, Inteligenciu, skťlse. 

IIOSll z umeleckej praxe 
- a u nie poslednom ra. 
cle vie účinne dávkovo( 
cit a subjektluny ndzor 
na vec. Jej slovo teda 
uLiahne posluchdča do 
centra diania tak, akoby 
bol sam líčastntkom tstef 
mimoriadnej udalosti. 
Celkove md reldcta tri 
okrul1y probldmou: uStma 
sl jublled svetových hu· 
dobnf}cl! osobnostt (dna 
6. f ebrudra to bol napr1• 
klad pianista Arthur Ru· 
blnstetn, k/orf} sa neddv· 
no doW 90 rokou l, pre• 
zentuje zauflmau~ roz· 
lllasoul1 fondy, ktor~ by 
mo~no u be~nom koncer
te mohli at zapadntít, prt. 
čom. tu dostantí - pro• 
stredntctvom slova - no· 
u~ dimenzie a napoko11: 
jedna rubrika te venova· 
ná rozhovorom s mladfí· 
mt Interpretmi Slovenska, 
''es p. _poprednfímt speudk
mt (Cesányloud, Hanako· 
vd, Dvorský, Hajóssyoud, 
Suobodoud, Klttndro· · 
vd .•• }. Tento poslednO 
f akt te tf}m zauttmauet· 
Sl, ~e md l mordlny pod. 
text: mdlokedy sa nd/de 
u umelackfích kruhoch 
tol'k'd neziStnosť pri pro
pagovant prdce kolegoo 
"z f achu'', s ktorou Milt. 
ca Zvaroud a Lfuba Ba• 
rtco11d uut1dzaft1 cez raz. 
Ilias tíspechy, bilanciu a 
aktlultu interpretou. ·UY• 



Nielen vydavateľský čin 
slovenskej hudby 

Skromne, akoby s ostychom 
uviedlo československé hu

í:lobné vydavatelstvo OPUS na 
trh platltu, ktorou zovfšilo nc
oddiskutovatcfný vydavataľský 
čin: úplnú gramonohrlivku die 
Ja národného umelca Eugena 
Suchoľ18 pre sólový klav!t· v po
dani zaslúžilej umelkyne Klú
ry Ha v ll k o v e j. Na pred
chádzajúcich platniach Havll
ková uv led la SuchOJ1ovu Bala
dickú suitu, Konte mplácia, Ka
leidoskop a Rapsodickú suitu, 
na programe poslednej z tejto 
série nahrávok te !lfalá suita 

11 passacagliou, op. 3, Clve sklad
bv z cyklu Obrázky zo Sloven
ska - Horalská suita a Sonata 
rustica a napokon Toccata. 
T ento edičný čln má mvkof-

ko závažných dimenzi!: nie
lanže sprlstupfJUje naše j kul· 
túmej verejnosti celistvú časť 
diela te<lného z predstaviteľov 
zukladatelskoj generácia našej 
hudobnej kultúry, ale dokumen
tuje ho v !n terp1·etačnej kreá
cii. ktorú nepochybne VJJiývala 
na spoločenské up latnenie !:i u
choilovcl klnvfmol tvorby u mís 
i v Zflhran!i:l a kloní sa nu
viac rodi la za úzkol spolupráce 
s au torom. uz samotná okolnosť, že llav-

l!kovú venovala pod:.tnlnú 
i:asť l;VOicl pianistlckcl dráhy 
mtcrpretácil <llola súča<>ného 
slovenského skladatera, te v na
~cl hudobnej hlstót'il l o l súčas
nosi l] OiOdmolý jav, l1odný 
ntelen zvukovej dokumentúcte, 
ale Ul kritickej analýzy. 

A i: vtedy, ked sl uvcdomlme 
zápas súčasnej hudbnej 

tvorby o spoločenské uplatne
nie. vieme oceniť hodnotu od
llOdlania interpretačného umel
ca, venovať sa uvádzaniu diela 
jediného súčasného skladateľa, 
a tak do značnej miery spo
jiť svoj umelecký osud s osu
clom jeho tvorby, ako tomu bo
lo v prlpadc l!avllkovoj - pri 
iei rozhodnuti, zamerať sa na 
stúdium a uvádzanie Suchoilo
vých klavlrnych skladieb. 
H avlfková však nebola ]ocli-

nou lnlet·pretkou, ktorá 
uvádzala a uvádza Suchoilove 
klavírne s kladby. Z dol ern i šic
ho :,kladaterovho diela premié
rovo uviedla len Rapsodickú 
suitu, Kontemplácia, Kaleido
skop a Toccatu, ktorú skladntei 
naplsal z jej podnetu. Preto o 
nejakom "monopole" na uvá
dzanie Suchot1ových klavfrnych 
skladieb, klOI'Ý jej svojho času 
vyčllala čast naše l kritiky, ne· 
mohlo byť ani reči. Ak tu však 
predsa vzniká dojem akl\hosi 
;,vysadného práva" na uvádza
nie Suchoilových klav!rnych 
sklad ie b, je to vďaka tomu, že 
Havlíková Suchoňovej tvorbe 
verila a toto prcsvedčén ie vtc
Jovala do každé ho predvedenia. 
Havl!kovcj lnlo i·pretácla Sucho
ňových diel dostáva la charak
ter prosvedčlvého prvotvaru aj 
tam, kdo študovHia dielo, ktoré 
niekto iný pt·emléroval. Do po
vedomia verejnosti SH dos távali 
'jej kreácte, <t to nielen záslu
hou ich kval!t a podoby, ale 
111 zásluhou pl'lestoru, ktorý pro 
ne samu vytvárala v rámci svo
jich recltáiovych vystúpen( do
ma 1 v zahramčí. 
T ieto široké spoločensk~ sil· 

v!slost1 nr vyhnutno zfdu na 
um pri noč~'• vonl posledného, 
resp. na jnovširlw llnvlikovr.f 
gramorr ci !l' n ro Suclloilov9r.h 
diel, n··!' i''~ " fl'o uuhrávka je 
'dokum-n '·;m ' plodom tohto 
po!> lota ; nH u • 1"'1retoč ncj po· 
'dobe tr jlf) r · h f•vlw le poznať, 
!e Ho v f){ r.vr 1 ,.,;klu<\ Suchona 
sa rodil 1· dnu l< v Pl'ocosc dlho
ílobého iHulliu, jednak počas 

Snímka: A. Smotlák 

mnohonásobného kontaktu d io
la s publikom, že ide nielen o 
dotvorenú, ale do l v (l ranú 
interpretáciu. H avllkovej zvuková poJ oba 

hudobnej reči Suchohových 
klavlrnych diel, ako ju možno 
ai.Jstrahovať z nahrávok rccen· 
zovanej platne, to vo!m! plas
l!cká a vyznačuje sa bohutým 
reliéfom narastania a poklesu 
napätia. Zo Suchoiíovho preja
vu menej sleduje impreslvnu 
zvukovo-farebnú zložku a skôr 
zdóu:z•luje dramatičnosť, ex
presivitu . Pravda, lo nezna me
ná, že kvalita zvuku nic to nre 
iJU výrazovým prostriedkom. no 
spomedzi mnohých zvukcvých 
parametrov sa sústreďuje na l
mU na dynamickú zložku, kto
rá ie kľúčovým prvkom 1~1 !n
lei·pretačného štýlu. Napriek ši
rokej dynamickej škálo llovlf
kovej prejavu máme z nolJráv
ky pocit, že sa nepresta jne usi
luje rozšíriť zvukové dimr.nzio 
svujho nástroja a už z klavír
ne j faktúry vyťaW lo, čo skla
da tor reali:lOvul az v orchcs
lrúlnych transkripciút:l1 svojich 
klavírnych dieJ~. 

V Malej su ite s possaca~o:liuu 
llavlíková rc~pckluje rllo

vý svet mladého autora, ktorý 
sa zrkudlí v tomto diele v po
dobe nescolimentálnet. mladis t
vej romantičnosll. Jel tnez.vc, 
skoro vecné podaniu sa prctu
vujc n:JJ111ti v tcmpovcj l dvna
mickcj disciplíne pri podunr 
úvodného Prclúdta. Mohutnou, 
širokodychou gt·adáciou slrPtl
ll!li časti - 1\rielly - dost:íva 
táto časť široký citový rotmHr. 
NR podani Scherzu vynikú noj
mä plasličnosť kontrupunklic
kej faktúry. K vecnému poda
niu Passacaglie, k toré sa J>rc
Javuie najmä v strohosti vur!u
júcich hlasov, Ju vodte snaha 
pripraviť sl nástup Reminiscen
cie, ktorá prichádza ako v sw
rostlivo prekomponovanej réZII 
drámy: v pravú chvllu, v pra
vej podobe, v tvare, ktorý !.leo 
posluchúč očakáva ako jediný 
mo~ný, no napriek lomu pre
kvapujúc i. 

Je pozoruhodné, žo napriek 
zvukovej exaltovanosti jed

notlivých diel a Ich čast! máme 
dojem, že Havllková na mno
hých miestach transformuje ly
rický výraz skladby do eptc
kej, rozprávačskej polohy 
akoby chcela realizovať literár
ne koncipovaný program, 1:J!obo 
prinajmenšom vyrozprávať cha
rakter svojho prvotného ztížit
ku zo stretnutia s dielom. Tú
to racionálnu dramaturgiu Hav. 
Jikovej výpovede môžeme po
zorovať na spôsobo, akým v 1ed
notlivých častiach Interpretuje 
rcprlzu - bez ohtadu na to, 
či ide o čast v sonátovej for
me. alebo jednoduchej plcsiío
vei forme ABA. llavllková nlkliy 
nerep!'fzuju pôvodnú ltudoiJnú 
myšlienku - tému, alebo mo
trv v teJ podobe, akO Jbj dula 
v expozlc!J, a lc zmenou dynu
miky, agogickými zmenami, 
nuansovanfm farby dú nástupu 
témy, alebo motívu Pl'i roprizc 
charakter reminiscencie, nos
talgickej spomtenky, Inokedy 
zasa citovy rozmer uvnh ~ love
ka; rezignujúceho na svojo pô
vodné velké idoé.ly. 1\l{o pd
klad za všetky ttt lruba ~pomc
n11t z'ver NoclU\'1111 z lluralsk~t 
snity, .ktorý ukllzujo, ~o renll
zácia formy lwdobuóllo die la 
môže dosta( nielen vďaka skla
dateľovi, ale aj vďaka Interpre
tovi dalSiu, obsahovú funkciu. 
Forma tu prestáva byť púhym 
rámcom výpovede, ale stáva sa 
iel prostriedkom • . 

A l na Iných miestach a v 
ln9ch súvislostiach sa usi

luje HavUková dos tat sa nad 
primárny obsahový rozmer 
skladby: v rytmlzovane1 faktú
re hľadá možnost rozvinúť 
spevnú, melodlckt1 zložku hu. 
dobnet mysllenky, alebo naopak 
- v kantabllnet pasáži Je ciUC 
neustá lu pulzáclu základného 
rytmického toku [Tanec z Ho· 
raJskej suity]. T9m rozširuje 
množstvo Jednotiaclch prvkov. 
ktorými sa upevňuje súdržnosť 
fOI'mových š truktúr a dodáva sa 
jed nolllv í7 m časti am veľká fo t'· 
mová kompak t nosť. ... 
N llš dojem o lnkal'll ácii Jitc· 

rárnoho programu pôvodne 
ncprogramovťiho diela vzulkol 
pri počúvanf obsahovo azda 
na !závažnejšej zo SuchOJ1ových 
skladieb. zaraden9ch na túto 
platilu rsonata rustica). v l . 
času - Moderato e sostenuto 
- zaznieva nielen tvorivo, skla
datelsky, ale a1 životne vyzre
tý materiál. Havllková realizu
Je llito filozofickú zrelosf au
torovej výpovede rozvážnejšie 
dimenzovanými dynamickými 
vrcholmi, akoby sme tentoraz 
neboli uprostred konflik tu a 
z.'ipasu. ale pozerali sa na ľ1id· 
nolllvé bole s odstupom. uvo
žujúc . nanovo o ich zmysl e a 
výsledku. Druhá časf Sonél'Y-
1\clllgio v Havllkovet podani es te 
viac posil ňuje tento dojem ži
~otnei a umeleckej retrospoklí
vy. Akoby vlastné zápasy boJI 
konfrontované s baladickým ob
razom a Jegorickej postavy uá
rodného hrdinu, postupujúcr.ho 
posledný a rozhodujúci zápas 
o zmysel svojho bytia. Ocitá
mc sa uprostred boja, o ktorom 
sa nachvflu domnievame, le je 
šancou nanovo rozhodnúť ne
rozhodnuté, čl prehra té. No 
vzáo!lll, po uvornen! velkej ~;·a
dácie. ktorá vyústi do pro<: tel 
melodlckel myšlienk y, llkobv 
nllpevu ľudovej piesne, ocilá
mo SR opUt v "reálnom" r,acc, 
v ktorom nó111 Interpretka ~u 
~csllvne vyrozprávala baladu z 
icf - či z na šej mlnulo~ll . Zá
vor Jojto i:asli stvllriluio llav
líkov.'i spevne, s nesmil!ľl10U 
zvukovou l citovou lwltLJI'ull . 
uplotiJujli c aj tu svo j soOsoiJ 
uJnohoroznľcmého s tvárnrmla 
I'Opdzy. D I'Omallčnosf záverečnej čas· 

ti Sonety - Allegro dssal 
- :stupiwjo Havlíková uz do 
symfomckých rozmerov. Na
PI'iek rapsodickému charakteru 
tuncčnct témy o jol spracovllntH 
citu·! sa llavllkovcl clodl'zanlm 
jodnct tcmpovej hladiny - zuo
ruznlt záldadnú formovú <:ché
mu, o tak aj v tejto tech nic
ky mimoriadne náročnej l:usll 
p1 ipravif poslucháčovi - ok
rem zvukového zážitku - al 
onen osobitý zážitok z odvlja
nla sa formy, ktorý mu umož
II UJe rozpoznať klasickú podo
bu a hodnotu Suchoilove1 tvor. 
by. 

H oci Toccata, zaznieva jCicd na 
ztivcr tohto gramorccilúlu, 

te rozmerom určená ako do
volok, pl'ldavok, nenecháva s l 
llavllková ujsť ani túto prlle
žilosf k mnohorozmernej výpo. 
vedi, v ktorej je virtuózny pr· 
vok lclto skladby (mimocho
dom, pianisticky velmi läkavý 
svojou originalitou l stále len 
prostriedkom k stvárneniu hl
bokých myilienok. V tejto 
skladbe je azda najvýraznejšie 
cltlt napätie medzi filozofickou 
expanziou Suchoňovej hudobn"eJ 
reč!, medzi šlrkou jeho citové
ho horizontu a medzi hranica
ml, ktoré t9mto myšlienkam vy· 
medzuje klasicky stavaná a dis. 
clpllnovaná realizovaná forma. 

H 
avlfkovcj výklad Suchoiiu -

ako ho dokumentuje táto 
platila - je sfce jedinečný svo
jou celistvosťou, rozumovou a 
citovou logikou, no nie jediný 
mozný. Nepochybne sa mnohl 
rfa l~í klaviristi pokúsia da ť Su
chonovmu klavírnemu dielu, 
ktoré tvorí najzávažnejiiu i:ast 
našej klavírnej literatúry, no· 
vu zvukovú podobu. Je v~ok 
isté, že htadanie ka!dtho ďal
~ieho tvaru sa bude musie! 
uskutočniť v polemike - 1!1 
diskusii - s tvarom, ktorý Hav· 
llková prezentovala na tomto 
gramorecitáll, Mali by ama sl 
uvadomtť, !li sa zrodilo niiii!o, 
k čomu sa gil n e r á c le b U· 
dú vr a c at, Najmä ak za tým· 
to člnom te okrem talentu al 
kus poctivej práce, ktorlimu ll& 

v kaildodenn'ej hovoroveJ reči 
výstižne vraví - l)Oriadna dri. 
na u 1 J, POHRONEC 

·O slovenskej hudobnej, tvorbe 
medzi dvoma zjazdami 

(Dokončenie z l. str. l 
nú ódu zreleJ obsahovej orien
tácie (s dedikáciou: "Venované 
s lávnej epoche slovenského ná
l'oda - Slovenskému národné
mu povstaniu"). I keď jednotli
vé časti majt1 textom danú kon
krétnu náplň, snaž{ sa autor 
zbaviť hudobnú reč akejkolvek 
poplsnosti, dostať sa v hudbe 
nad text, vyslihnflť jeho podsta· 
tu a preUmočiť ju čo naj intro
vorlnei~ic. f Cez Citovú sféru 
pochopiť realitu ]. Táto črta jo 
v celel Očenái;ovcl tvorbe na
pokon typlcl{á . 

Z mnotstva symfonických 
cllcl s uvedenou tematikou 

vyberme tri symfónie, predo
vsetkým preto. že konkrétny 
pro~ram sa jednoduchšie stvár
ňuje v predohra, symfonickej 
básn i, čl v suite. Ján Cikker, 
Dezider Kardoš a Július Kowal · 
ski volili formu symfónie. 

I deový zámer Cikkerovej 
"Sym fónie 1945" te jedno

znai:ný: vyjadriť radost nad 
skončenrm vojny, z nastávajú
ceho mieru a slobody. Je to 
muzná radost, do ktorej sa -
tak, alm vo všetkých dielach 
s touto tematikou - vpl!eta 
smútok nad množstvom strate
ných životov. Cil{ker voli kla· 
sick(l štvorčasfovú stavbu cyl<
licl<ol sonáty. Dominantou Je 
voľná druhá časť - plná hlbo
ktiho smú tku. O tejto časti nie
koľko kritikov naplsalo, že Jele 
o " najkrajiiiu hudbu, akú ke
dy Cikker naplsal". Zaujlmavé 
te riešenie finálovej času, kto
rá te variačná l téma je prevza· 
tá z ll. symfónie A. Dvoi'álca 1. 
Poslucháč má dojem, že tu ide 
o zvýraznenie opätovného spo· 
lenia dvoch bratských národov. 
Hudobná reč symfónie je pre
hladná a prostá, forma diela 
kriš táfovo čistá. Dalo by sa tu 
hovo1·H o Zlednodušen( hudob
nej reči, hoci autor majstrov
sky nurái.Ja s poly[óniou, poly
lona ll tou 1 clodekafónlou. 
Trurličnú form u symfónie vo-

lf p1·c tému oslobodenia nj 
Dezider Kardoš vo svo jej "Vl. 
sym[ónii". Ncsnazi sa popho
vu(, či zobrazov11f lmnkrétno 
ud<tlostl, s naží Sil vyjadriť svojo 
pocity, myšllonky. Kardoš ne
mon! svoj rukopis, ktorý 10 u 
neho už dávno vykrištallzova
ný a osobitý. Výbušná drama
tičnosť, pt·udký spád, priam 
prlval hudobného toku charak
terizu j(l prvé časti symfónie. 
Tým pôsobivejiiie vynikne mcdi
tativna pomalá časí, kompono
vaná v trojdielnej piesľiovct 
ro rm o. 

Július Kowalskt 

Július Kowalski vo svoje j ~
symfónii ,,Partizánskej" ~a 

tematiky SNP zmocňuje tiež tra
dičnou formou symfónie, 1 keď 
nie až tak prlsne, skôr Iba v 
pôdoryse: rýchlo - pomaly -
r9chlo. Colll symfónia je tema
ticky s klboná, nakoJko hudobný 
materiál druhej časti vychádza 
z vedlajše i hudobnej myš lien
ky času p rveJ a tvor! úvod čas
u tt·ete]. Druhá časť te votnou 
lityllzáciou smútočného pocho
du. Je plná tragiky a smútku. 
klot•ý sa objavuje a ko podtón l 
v času záverečnej. K aždä z týchto troch symfó. 

ni! la Iná - a predsa je tu 
čosi spoločné: najpôsobivejiia te 
pretlmočená bolesť a smtitok 
nad obeťami. Myiilienky na tých, 
i!o nepre!lll. Autori patria ku 
generácii, ktorá obdobie vojny 
pril!fnla. pretrpela. Pri viet
kel radosti zo života nezabúda. 
nemôle zabudnúť na hrôzy voj
ny a tel obete. ... 
1núč su tejto tematiky zmoc

ituje mlndli generácia, pre 

Andret Očent!S 

ktorú je toto obdobie históriou 
- 1 keď bl!zkou. Je tu badať 
mčitý nadhlad, viac zobecne· 
nla, abstrakcie. I u takého cit· 
Jlvého autora ako Tadeál Sal· 
va. Povstania sa sice tiež zmoc
fluje cez smútok, ale je to smú
tok pokojný, v ktorom akoby 
zdôrazňova l nevyhnutnú dlalek. 
tiku ľudského bytia v živote a 
smrti, radosti a smútku - ako 
to badať v jeho vokálne j sklad
be .,Dobrý doň, moji mf tvi" pre 
sólo-sopr(ln a mužský zbor na 
s lová Milana Rúfusa. 

Ivan iiruSovský 

o sobitné miesto v rade za. 
angozovaných d iel má Gre· 

llákova "Vokálna sym.fónia", 
apotéza života, vldoná cez priz
mu robotn!ckct plosno z vý· 
chodného Slovenslca. Z naivné· 
ho textu vyžaruje nesmierna 
slla života, večného života člo
veka práco, ktorá ho čin! ne. 
smrteľným. Grešák sa textu 
zmoc11u1e stručnou, hutnou. vý
raznou hudobnou rečou, ktorá 
nestiera dojlmavú prlmlllvnosť 
textu, ale ju povyi uje na zdroj, 
začiatok všetkého, z čoho vy· 
rastá vefkosť. Jo to triedny po· 
hlad autora, ktorý sa "netvári", 
ktorý taký je, lebo inf byť ne
môže. 
T ematika Povstania, Oslobo-

denia, nového života sa 
odráža 1 v tvorbd komornej. 
Spome11me Očenáiovu klavfrnu 
sonátu "Zvony", alebo Martin· 
čekovu " Poému - sonátu", Bur· 
lasovu " Koncertnú sonáto" pre 
husle sól~ čl Ferenczyho .,Tl'i 
spevy na :;iHpačeva", alebo Bar· 
tovlcovo "Dychové kvinteto". V komorne! tvorbe sa najviac 

prejavuje spätosť tvorby a 
Interpretácie a Ich vzájomné 
ovplyvňovanie. Najsllne]š!m 
zdrojom Inšpirácie Je dokona· 
lost Slovenského komorného or· 
chestra, pra ktorSf bolo napfsa. 
né hádam na jviac diel: Kardo· 
lova "Partlta pre 12 slái!lko· 
vých ntistrojov", Moyziisova 
"Symfonletta gioccosa". Zellen· 
kova "Elégia" a dalšie. 
v znik a nádejný vzostup mla-

16ho Koiického kvarteta tn· 
šph·ova l Ich generačn~ch dru
hov - Podl)rockliho 1Levočsk9 
zbornfk, dve sláčikové kvarte· 
tá). Bokesa f 2. sláčikové kvar
teto l a dalš!cti. V tejto stívlslostl nemožno ne. 

spomen1lť velké dielo slo· 
venslcaJ hudby medzlztazdovef 
etapy - .,Kaleidoskop" EuRena 
Sucholia. Za t9mto filozofickým 
hlbokým pohtadom na život a 
svet, nemožno nevidieť Jeho 
znamenitO Interpretku Kláru 
HavUkovú. 

Dalo by sa ešto veta hovoriť 
o slovenskej hudobne! tvorbe 
medzi IV. a V. zjazdom · ale pre· 
nechajme priestor r pohJadom 
na t9ždennt1 prehliadku sloven
skej tvorby, kde prehovort 
hudba svoJou najpresvedi!lvel
iiou rečou. 

ANNA KOVÄRO~A 
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vr:uskej ťilliurlllÓll iO VY7lllll.U IU SO prillm VZ Ol OVO ll 
\\ :lilliPZ,II'O~tuu pn I.O~tHvovnnJ ~vo !Ich progra 
mcv. \ vzci\Jl!llľlt ziadu su aj ~kntočno~ť, že tl\tu 
O•lidVIlOsl kriíč<t ruka v ruko ntclen s atrakl1v
no .ou podujat!, u1e at s vysokym umCl()Ckým štun
ci.Jrr 0111 l te (lo lftllť• nevytJOCll am konce1 t, pn 
k torom st.tl pohostinsliy za pultom orchestru slo. 
vcn~ l1y d ll'l ~cnt Untll·ei T.onártl. 

í'od jeho to l\! o\ kou (J(1Znela mene1 zn(!ma ouvr.r 
tu 11 Ruy Dias. n)J. !15 od Felixa Mendelssohna Bor
tltuldyhu, pri lwncc>pcii klorej dtl'igcnt vy<latne to 
~il /.U SVOiet ZJVCn a tť'illpet·arnc'lltnoj hlldOIJOOStJ 
zo zi.lľuhy v lsknvnj a lli'Jiantnoj zvukovej pHlett> 
.., t.v znlllll!lnitc j schopnosti udr7.uť pevnú rytmiLkíi 
llllill - prt zuchovávunr prav1dlel výstuvby dy
!IIImidi!l forll1\' J<•ho tnl<•nt su prr!jnvll nj ·v:J vk u 
Sl', s nkrm nnrilhal s o•·chestralnymi f lll'llaml, vo 
zvukovc•1 t>regn<ln tnostt a v jmnne clzelovnnej 
UIIIOCion(tlno~ti. 

ľodoiJnr. suverénn!' a sparnHtl sa vyi'Dvnával Lr. 
na rl uj s (J<;kiill,tmi lntt'rpretnčne náročnejsťch 
r>lusorgskóho Olmízkov z výst<Jvy [v gcmtAlnej In 
st rumont;IC i t M. Ilave In l. Veľm i citlivo narál.Ja l s 
pomerom hllt\ n~ch n vmlľnjsfch hlasov. Je veľkým 
rtl!liStrom lvriky 1 Starí• ka~twr 1. puchmúr·ncj rnCl 

dii<ÍCIO, trU).-!iCk )'Ch polôh f !:i illf'IV)'tni - mftvyru 
jO Zl kom]. ako t rozrn!trnúho srhCJrza [Tunr.c nr. 
v yllahnutých kur!at.ok). Ci iivuln6ho, bujarého vn 
seliét [Trh v Llrno,l((•s]. alf' bo i.lrolwt epiCkej spev 
nosti [úvodnlí Proturnádn). vystupiiOvonej llo mo 
nument:lln~ch i'utllwruv [Vcľk<i brána kyjevská l. 
Znat.nu zl\slnhu 1111 zaslll;tenom úspechu u olJoren 
stvn muli vyniknjúCH výkony vtncerýcll s611stov 
a nl.\strojových skupin. Spomelimo aspoň K Lus 
pa ia - trúbka [v uvodiWI Promnnl.\de). vynikaj(! 
cc lesne rohv n plechv (Dn mortuls .. ). sóla v 
Std i'Om l<a~tleli n mnoh(~ cl'nlšw. Odznel tok v~·kon 
cxporllwj úrovni!, hodnv meno prvého slovenské· 
ho orcllll'itri\lneho telc~n. 

Atraktfvnost tohto programu poslliíovnlo at hos 
tov•tnie európskeho rrprcwntantn fluutového ume 
nln - ~vojélélra AUi'élia Nicoleta. Tvplckó vlast
no~tt znumenitej ľt'Ane~·rzskcj <lychi\rskej školv 
kultivovanosť tónu, prerlznusť nrtlkullirte, vz(tcn,J 
ekonomiku dvchn, VY!'ovnnnost a p lastika kantilé 
ny - umociJOvaiJ pnrťektnos( Intonácie a suverón 
no techntk'u pas(tZi Nicole! je nlel<m virtuózom: 
je v prvom rud1~ vvsoko lnteligentn)'m n hlhoko 
cft loclm huc.lohnilwm s vvtríhnn}•m zmyslom 11"" 
st}•l. f\iajj llSOPjš{m tfôkn;r,om toho bol jeho prfst\111 
k tednočastovým koncertan tnytn ~k(adbi\m W. A . 
Mozarta - Andante a Rondo pt·c flautu a orches· 
ter· (KucheJ ~. 315 a 184). 

1\k lnterpret<lcla Mozm·ta patr! k nnjnáročne; 
~rm skú~ol.Jným k ti m!1il0111 umelecki'JIJo nJ!Jjsll·ovstvfl 
kn zdého hudobného lntpt·pretn - i\uf·éie Nlcolet 
obstál v tejto skúške 1111 výbornú. 

Sympaticky dojom sa vy~tJ.rp!I(JVUI zlb\uhou Nl 
coletovllo výkonu u i v Konctlt'lu pre fla utu a or 
chester od SOVICtSkeho sklacfatdn Edlsona De 
nisova. Je to vynika JúCo ukázka tendenc_i! v Sú· 
ča~nej sovietskej tvorbe. Doslova h)'rl zvukovou 
vynaliezAvosťou, vo využlvant tóhových i zvu 
kov}•ch (výškovo ťažko zachytltcfných) možnosti 
flauty, ktoré pravdepodobne Inšpirovalo Nrcoleto. 
vo majstrovstvo. (Denisov totil venova l dielo to 
llllllO ZnUlllCnltému flautistovi). Napriek vsetkpj 
objuvnostl nevyhý.ba Sil Denisov ani ti'lldičnýrn 
postupom o svo1e výboje dokázal s nimi prtarn 
!<lolllne zowntetlzovat. Napriek značným technlc 
kým nárokom (l<rkolomné pasál.e, veTkó skoky f 

preful.:ovan!m, dvojité jazýčky, jemné odtiene v 
exlrúmnych polohl.\ch a pod.], Nlcoletovo unwniL 
'excelovalo v tom najlepsom zmysle slova. Lenárcl 
preukázal - tak v Mozal'tovi, ako v Denisovovi -
cl v súht·e, alebo vo zvukovom pomere vy nika iíiCfl 
sprevádzačské Ulill111ie. V. CIZ II< 

Mad ar~ l..·y !oliil ny luc/uv ý súbor. 

' 

!-:Lena Klli1Ulrovt1 a dr. Gustdv Papp ako tltulnt predsta
vitelia Wac;nerove1 opery Lohengrm. Snťmka: j. Vavro 

Lohengrinov 
návrat 
1 'akmer po polstoroN vrdlllo sa na sc~nu opery Slo-

IJen~k~lzo národnf!ho äivmlla IWjosobne;sle, v IJCime
te natromanllckej!iie a v koneťnom vyznenl na,truylcke / 
~ie dtela Richarda lVaqnera. Dobové red/te a spoloten 
ľko-po/1/icktJ tendencre, ktor~ formovali teho bohat!í 
mysllenT-..·ov!J zdber (napr, odsadenie sil reakcie, zoso/J 
nenfích v Ortrude a Telramunrlovi z poztcit revolul:néhn 
romrmtimw, alebo my~l1enA:y z,ednotenia Nemecka, ol> 
~taluwté rJ llemrLChovom nwnolóyuj vnlmame už Len 
ako lr ii'IOriCké sveclectvo zrodu dtela a skladateloohu 
lltCdaJ~ICho o/)('wn~keho posto;a. Nadtasovym ~a falll 
Wagnerov ·LO(rerrgrln ako ndslo!l:iv!í pokus romanllckéllo 
tvoreu (pri stotoinenl autora s lllulným hrdinom) o pre 
konanie pocitu zzoldeie a osamelosti. ako pokus o na· 
ural k luďonr, vypl ríva;úct z lú~by po poclwpent a ko 
munikríqt. L,ol!engrin Pl:telulclza s posolswom illeálne1 
lá\klf', hi/JoA:eJ vtery a al>solútne/ odclanostl. Jelw snaha 
po lumflorJiekoni splynutí s pozem:;kým pocllieha ná.\lra 
/zám ll'mnych sil {Or/ruda/, hynie v~ak predovsetkým 
pre nezlul:il!>l nost absoW.tne; idey s c/lalektlCkou súvztaž. 
nostou ľuds!.:élro ellu a poznania. 1'ragil:no opery tkllle 
hlboko v konjllktnet podstate dvoch pnnctpov, ktorych 
no.\itelmt sli symbolické postavy Lollengrma a Elzy. H/za 
vedome voli poznanie , clumd!Ja sa ho v mene ldsky, ľud 
~ke/ ddsto,nosli a ~lubocly osobno:;li - !wet vie (alebo 
'lspm) lll~l/. že tým stran vsetko. Bez prltomnosll tychlo 
momr>ntov by pn be lz bol len nP!lla;tným omylom (a tra. 
qéclw omyly a ndhndy neprlpúUal 1 sla/Jei ieny. ktorá 
podľahla dovestn!im nasepkdvat:om a ula\tne; zveda 
oostl. Traqu:klim hrdinom sa nestaua Lollellgrln f ako 
p6uodne pocit oval skladateľ/. ale pozemská žena. Preto 
[,ohengr/novo sklamanie te iba re?iynáCiOU romantlCkP· 
ho /ilanlzmu. Dwlo te u tomtn prwm umkátnym dokla· 
aom toho, ako ~~ umelec svoJe iwotn6 postoje korigu1e 
vyznením vlastnet tvorby. 

V d•1och 23. II. - 8. III. budú v Ccskosloven· 
shu Dni madarskej kultúry, Por<Js tohto podu
jn tla - okrem Iných okeri - hucle v štyroch 
slovenských mestách vystúpenie Madu!'~ll!ih o 

státneho ľudového súboru. ktorý pntrť k VYOI· 
kiiiÍiCirn reprezentantom maďarského ludového 
umenia a maďarského folk lóru doma 1 v zahr a. 
n1č!. Ou r oku 1951, kedv súbor vznikol. absol· 
voval tukmer 3000 vystúpen[, z toho 2000 v 
zuhranlčl. Súbor - so zHujlrnavým a rot i.:Jorls· 
lieky hodnotn~m pro.l(r amom všetkých kra jo v 
Maďarska - s11 predstavr bratislavskému publt . 
ku v UivHdle P. O. Hviezdoslava ( 28. ll.) a v 
domoch kultúry v Galante, Leviciach a Povaz 
sket Bystrlcr. 

V dl'loch 4.-5. lTI. vystúpi na javisku operv 
SND l.Ja letný s(lbor Maďarske! štátnet opery. 
Na programe pohostinských vystúpen! v Brall· 
stavo te Dellbesova - Sylvia f 4. III.). Bachov 
- Husrový koncert E dur, Struussov - Don 
Juan, Hindemlthovn - Komorná hudba, op. l, 
iloro<ll novn - Polovec;kjí tance f tieto tcdnodet 
stvovl! l.Jaletv uvldfmo 5. 111. ). Choreografi Mfl 
d.trskel štátne1 opery - Seregl, Fodo1·, Jlaran 
gozó - nai.tudovali klasické baletné diela A 

moderné tanečné variácie na koncertné sklad 
l.Jy v~znnmných sk ladateľov. 

Úalšfm hosťom Dn! madarskej kultúry bude> 
populárne budapeštianske divadlo Vlgszlnház. 
ktoré 7. 11 8. 111. uvedie Lorcovu tragl\dlu Don> 
Bet•na•·rly A lby H pôvodnú maďarskú hru - mu· 
stcal Imaginárny r iport o jednom amertckorP 
pop· [,rstlvnle od autorov T. Déryho a S. Pósu. 
Oi.Jc predstaveniu budú na javisku Divadla P. O 
llvJezdoslava. Orgttnlzačne cel ú akciu zahezpe· 
čuje Slovkoncert. (mp) 

T dto my~llenkovd esencia te v opere, pravda ~tvdrne 
ná oolzatsími deJOVtjmi ur\tvwni a nwllnmi z klu

' ý ch prlmCírnu úlohu prisudtl sklaCiatel cilJVfiCI 011 ru
cla - 1'elramunri. Oni ;ú katalyzdtclľllll ŕ:!zilllll vll.itor
llf~ho konjlllau. hybnou pakou dew ~ ykre.,/('lli ~ú /lla,
ltcky, krvnato. zwotnet!ilf!, neZ "biele" flfllii'IJ t.oile>rqrt
ria a lilzy, l·v muino súvisi l s utedaJ~ou autoromw !•et
mi konkrétnou pred~/auoou ;.poloten;.k('ho zlu, ku lao
r~mu nedokdzal v reuolul:num utoptzme ndtst adeln>otne 
konkrétny a uwmenzí idet11 spoloten~k~ho kladu. V protzklade k typtcky romontlck~mu ndmPtu w l!u-

dobnodramalick~ spracovanie popretim traclit:net ro
mani/eke; operne; formy. Przndša uZ uýraznefStu poao!lu 
sprecllge~angu, v prekomponouanom, ;ec.J11o/nom huciob
nom prúcle naznatute budúce plochy "nekmlel·ne, mc>/6-
die". dramatick~ graddcie en.~emblou nesiem/a 7 po!w
dauiek konvencie formy, ale už z potreby umociJC'Illa 
obsalw, prtznal:ný mollv uplatl)uje ako nepopi.sný. /)1./· 
sostne dramatick_ý prvok, obolwcute m!itrumentdciu a dd
va JeJ charakterizatmú úlohu - predol!!ietkým vsak do
sai!Ufe kongenrtilnost v rozvedent tc/ey, Jel dramattckelzo 
spracovania a konkrétne/ podoby 11 Librete s hudbou, 
Ich vzdjomnlÍ prepofenost a nPoddelilel nost. Ak zarricle
nle !ef/o opery na repertodr SND fe veľkým prmowm, 
tak stýlovtí l:ISiota a obsal1ovt1 bohatost realtztícze Je 
úspechom rnscenacn.tím a predstavuje ;edno z najuyda
renef!ucl! naStudovaní tzv. svetove/ klasiky na hra/l~lau
skom tauzsku u posledných sezónach. A to at napr1ek 
dzell:mz výllľaddm, /1ez ktor§cl! ;e kon!itatouanle každé
ho úsp~cllu uz aprzorne podozriu~. 
R e'ustsr Miroslav Pischer stavia deJ navonok decent11e 

a s okdzalou monumentálnosfou {ktord rJ~ak nemá 
nič spolocn6 s planým gigantizmom) - vnútorne boha
to, vypiclzufúc u izom zduažn~ defOU~ momenty mzzan
sc~nou, t:z hereckou akciou. Naznatute af sf~ru filozo
fické/zo konfltktu druhé/Jo pianu, vytudra pre 11u pries
tor a napl11a 110 interpretacno výrazovými ~chopno~tamt 
duodt protagunistov prve1 premil!ry. Obe myMienkov~ 
pásma chápe ako prepojen!}, mnoliovr.,teuný celok u du
sa/wie Ich ~amozrejfll!Í organicka ,ednolu prdve preto, 
že sa in.~pirrl/e len hudbou a libretom a nie túžbou po 
v,ýklade za kažrlú cenu/ Slatzzmus opery prekondua tm
douanlm vnútoméllo ci!Jnamizmu, napätia (za pomoct .,ó. 
lzstov) a bolwlstvom priestorové/lo uranžmdn, ku ktore
mu mu dáva pln~ moinost/ Gáborova sc~na, varw1úca 
v principe junkcnostt postupy z Trutuulúra {1963/, u ma
liarske/ reaLizácii polkrulzovilt>ho, netípl nélw horizomu 
Silu osudu ( 196'1 1 a u arehitektúre priestoru Fausta a 
Marqar(!lu !1975}. Vfítvarllik a ko~týmoud výtvarllltka 
/,ur/mlla Purkyl)ovd cláuafú tiež opere cilliU!} historický 
kolorit a zbavuJú prl/Je/z naälukálneho a anachroníekého 
mysticizmu. lntlmne komornt? /!11/0Vy vo velkom záklatl
nom prtestore koncentrujú a skomortzu;ú potom inseena
tort za pomoci rekvizity (mrela l, t'l svietenia. Prdca so 
svel/om je pozoruhor/nd v aA:cento1wn1 dôleWf7Ch dialó· 
gov (Ot•truda - 1'elramund, resp. Ortruda - Elza}, 
ako celok vSak suietenie určil ou poddtmenzouanostou :1 
v okrafov.z}ch obrazoeht unnoufe. K drobným chybll•kám 
krdsy treba prírdtať a; nedokonalosť protekčneJ teclmi
ky (zfauenle >a labute l - drskusw prouoku[e "otuore
nost" zaueru (zomtera Elza? J. 
fludolm~ nai;ludol{anie Lohengrina Je natcennefSim uý-

slerlkom dlľlgenta Gerharda Auera u dlhodobom kon
texte. Ze má w 'agnera rdd, Je dduno zntime, test v<,ak, 
že nas/et aj dostatok prostriedkov na jeho cltlzvú a au· 
tenllckú mterpretdclu. Peund, vedome členend staoba, 
!ivlh {tempt11 a napätie {af u lyrických pasdžach Lohen
wtna a liZzy J, budouan/e vrcholov, kontrastov a veľk,I}Ch 
gradáciE f ust up Lol!engrina, flndloué ensembly 1, ex pre
~!une kl enutie meloc/lekljch oblúkov (nie neskutol:mích, 
ale pozemsky teplých farieb J - to sú ll/av né klady na· 
stutlouanla. Cenný ;e aJ dzrlget~tou podiel na dynamtzd
cii vokdlnych partov, af keď ľ'o do ovlddanla kantllé· 
ny, zuul:Mho j orte, nosného piana a hlasovo-výrazových 
schopnos/l pracoval s r6znoroclým sólistickým materld· 
lom. Urt.•lté rezervy md Auerova prdca azda este v 1em· 
ne j!>om odkry/l tn~trumental:ného bohatstva partitúry, 
uo vypracovani niektorých drobných detailov a sl:as/1 at 
u únosnosti spľlevodu - Je, pravda, ottiziJe, l!i Je to 
rest da/genta, al ebo dlspoztclt niektorých sólistov. Zbor 
(zbormatster Ladislav lioldsekj sa prezentotJal prectz
nost ou na~tudouanza, osvedčil serióznosť prípravy čo do 
c/iscipllny a jemnet muz/kality, na druhe/ strcme neuspo
kojil wukom ( nosno.~rou, rozpWlm dyr1amicket palety J a 
farebným/ kvalitami (nerozuddzame, len sl myslime, že 
napr tenor/st/, obletent v ko~týmoch brabantsk!}ch bo
;ountkou by nemall farbou .~voflch hlasov evokoval vt
zudlnu predstavu nadpozemsk!}ch Seraflnou j. 
V protagonlstoclr preml~ry na!liel režls~r s dirigentom 

~/yrt uýrazn~ drama/lcké typy, ~tyrl silné lnterpre
tačn~ osobnost/. Ľohengrin dr. Gustdua Pappa vychddza 
z 111/JOkéilo tnterpretatn~llo stotožnenia sa s hrdinom -
symbolom {laký bol kedysi at telzo Dalibor), prekuapu1e 
hlasovou suiežostou a 7vltidnutlm nel>ezpetnet lyrtcke; 
polohy, Imponuje tnteliqentnou muzlkulitou, ktord mu 
umož1íu;e akcelllovaf a pointovut dramaticky dôleW~ 
miesta partu a naJmti dos/a/muf, aby hudobn~ vrcholy 
bú/i Tlaozaf vrcholmi - to prdve chribalo hlawme zvuč
nému Lohengrlnol!l teho alternanta Milana Kopačku, 

inak umelecky na;vyrormanejšzeho aktt?ra dru/ze, pre
mMry. Klttnarouef El za prekypufe spevdckuu SUIJPrent
tou vo u~etkýclr polohdch rozsahu l dynamických mo!!· 
nosil a zautme nefddnou lyrikoll a zdrrmou uktluitou 91JO· 
let nežneJ hrdinky, typove vQrazn.tí a herecky tJypraco
vanfí Telramund JuraJa Martu011a ~a aspe~ne bort ~ e-r
ponovanfím partom. Olga Hant1ko11á cldl!a Ortrude d~mo
nitnost ľudských dimenzii, ťažt z farP/lnost/ 11 rharakt~>

rtzatných schopnost! svoJho mezzo~oprdnu o! po hra
nicu cluor.h-troch tónmJ na;vy!i!!teho rozsahu fílohy, pre 
ktorý sa prdue dne!ln~ oeľk~ Ortrudy metropol qruJJIIIIÍ 
Is výnimkou Ludwigove1 a Randol!ei/ 7 mdcm dramatic
kých sopránov typu Dvnfdkouef, SchrädermJP/, Ma~tiln· 

tnl:oveJ. Výpočet pozlfiu oboch obsadPnl LollPIU/rma o 
SNn končt u Heinricha mlad~ho has1~tu Serrw/a KopM 
ka. Uetallnef~Lemu hodnoteniu uokdln'-'h v.Qkmwu za-
1Jra71ufe, praudu povediac, nptiloun~ rf l)ul'enlt• Jarrl\ka, 
k.torf' - ak Je u!! nutnosťou - malo hy nbstahrwt e/Q 
ltraeí pľ!estor a byť pral!idlom v kaMef inscendc!i, aby 
v!ietci umelci tvorili vidy za rounukqclt podmzenok. tnnk 
bude kaM~ hodnotenie len relattune Prauda, p .. ~p/e

vant na mikrofón" st mysltme suo;e . . , 
JAROSLAV BLAHO 



Konferencia o ZUČ ol! . t:en pred dvomA ·troml rokml 
nastal nlívrat k pestovaniu komor
neJ hudby a k starostlivosti o t9ch. 
ktor! ju obfubulú. schádzah:l sa. 
vvtvlíraiú umelocké skunlnv a pred 
vr. re inosťou sklncl!i l íi úč ty zo svo· 
tot čmnostl. Kele te liahm1 no
vých 11deptov hudobného umenia ? 
Na ĽSU. Je vš11k viac takých škOl. 
k to ré ohm ed zla čl nn osť spomfnl! 
ných knlektfvov len pre potrehu 
šk olv. nrtpadne na lei reprezenté. 
eln. ale v ústrety poZladavkém 
ZUC nevvchádza fú. 

Od l. celoslovenskej konferencie 
o záujmovej umeleckej činnosti 
[ 24. a 25. novembra 1972 J uply
nt.;li v,ac ill..o šrvrl roky. V tom· 
to obllo•Jf [r. 1!.1731 bol schválený 
Dokumen t o spolupr {tcl štát nej 
správy so spoločenským! ot·gan l· 
ZŕlCtam i pri za bezpečovanf rozvo]n 
záujm~ve) umeleckej činnosti na 
Slovensku, ktorý sa stal základ
nvm ll jednotným kamcilom v 
otázlmch tdoovéhc usmernovanta, 
riadPnia a koordinácie ZUC. Jeho 
)Jt il k lickll clopacl te napl'!k lad v 
tom, že členské ol'ganiz<iclo tohto 
Dokumrntu sú spoluv.yhlasovatel ml 
sútozt ZUC na prfslušné roky [ pr
vej: v rokoch 1973-1976 a druhej: 
na r oilv 1976-1980 }. 

Záujmová umelecká činnosť m1 
na (Ispe~nom t•ozvoj i našej ku ltúry 
v yrt~zr. ý podiel. Netreba vari no 
tomto mieste vypočttava t úspechy 
v kazt.lef umeleckej oblasti osobit
nr. postač! snáď odcitovať z hlav
nl>ho referátu Itl pasáž, ktol'lí ho
\01'[ o jef Sile: "Záujmová umelec:· 
kf1 činnosť dosiŕl hla u nás vysoký 
stupei'\ ro·1.vo1o a vysok ý stupei'l 
ťlrga nizovanost!. Umeleckú tvori
vo~( nM;ho luciu vo valnom čase 
rC;lrtn<mtBJe dnes na Slovensku 
okolo 9t!OIJ lte'f'kt!vov. súbor ov a 
krúžkov rozmani tých umeleckých 
odborov o žúnrov, k toré pr lpravu. 
jú ročne vlne 11 ko 60 000 podutotf." 
\'vmamnó umelecké úspechy t9c11-
to aktlvft su:10ľúV, krúžk ov a jed
notlivcov sú n11trva lo zapl!.ané nie
len v mysliach Ich tvorcov a divá
kov, v k ronikách s(lborov a k r úž
kov, v aná loch miest a obcf -
dnes už centlo1' ·V iacerých VI'Chol
nýciJ prehliadok, 'ú ťaž! 1\ resttva· 
lov - ale a t v histórii našej ku l
tury a umenia ako Ich neoddeli· 
tclná súčasť. 

XV. zjazd KSC rormuloval podiel 
ZUC takto: "Na si pr acu júci ma tú 
nwlen sirol<ý pr!stup ku všetkým 

Aj keď dir igent Zdenek Kolller 
bol už v Japonsku po siedmy raz, 
predsa každý jeho zájazd či turné 
do tejto prekrásnej krajiny spája 
sa s novými zážitkami, skúsenos· 
tami a novými umeleckými kon· 
taktami. 

Najprv nás zau jhna va~a priamo 
ú~ast na OiHich ~eskublovcns!wj 
k ultúry v Japonsku. 

- Partici poval som nn nich pre
dovSetkým piatimi koncertnml s 
Ceskou filharmóniou a jedným 
k oncer tom s Tokijským metropo
litným orches trom, s ktorým snm 
uviedli Dvofákovu Stabat mater ., 
i"nskými sólls lumi a s Praisk9m 
fi lharmonickým zbowm. Okrem to· 
ho som dlri~ovnl Tokijský metro
vol itný orchester na koncerte, kde 
odznela predohra k Smetanovej 
Predanej neveste. Ja náčkove La?:
ské tance a Dvoľ<í k ov u VIl i. sy m 

Zdenek KoSier 
Snfmka: J. L lnzboth 

fón ia. Na ten to vynika juci orches. 
ter upozoril u jem aj v spoji tosti s 
tým, ~e pride i k nám do Brati
slavy na BHS '77. 

Jedným zo seismograrov úspe
chu je divácky, či poslucháčsky 
ohlas. • Ako to v týchto spojitos· 
tiach vyl!:eralo? 

• 
- Ako vzdy o všade, dramatur-

gia týchto koncertov je taká, aby 
no ne prislo voľu fud!. Domáce or
chestre a !nlerprct l.. si ča sto nemO
žu dovoht náročnú dramaturgiu; 
ale ked pride napriklad Ceská fll· 
harmónia a hrá Glagolsk ú omšu, 
mú vyprnlall(!, lebo poslucháčov 
pi·iti ali ne 7A n!lmnvé a atl '!i l< tivrH' 
:r;ah r anitnó :;y mr onic ké telo so. je 

hodnotám kultúry a umema, ale 
Ul v mnohostrŕllmet záu jmove j 
umolcckej činnosti Sd sam1 zúča st
i)UJú na tvorbe ku ltúr neho boha t
stva spoločnosti. ZUC ie neod mys. 
li teľnou súčasťo u socia l istického 
spósobu zl vota a významným pro
st riedkom r ozvljanla tvorivých 
schopnost{ fu du." Tieto kon!;tato· 
va ma boli oodk ladom pri hodno
ten: dosiahnu tých ciefov na IL ce
io~lovenskci l<an[er encii o záu l mo
VCJ umolec:ke1 č i nnosti v Leviciach 
v cl i1oc 11 2~. a 29. januára 1977. 
'ľvol'lll zJ klad nielen pri hodno· 
tem. a le u t pri vytyčovan! cestv 
pro ZUC na dalšie obdobie, pri zvy
šovan! soclallsltckol anRažovanos· 
ti, Ideove j účinnos ti, pollllcko·spo. 
locensKGllo poslania ZUC a pri roz. 
sl rovanf jel základne. 

Záujmovú umeleckú čin nosť chn
r<.k'erlzute, okrem Iného, bohat· 
sivo t;.u·!em a žánrov, široká pa.te
ta umeleck ých uk llv!t, z ktor ých 
mnohé mu jú dlhslu [ l storočnú -
cHvadelnó. spevácke súbory l a 
krutšlu h istóriu, alo s rozvojom 
kultmy a umenia, so sprfstupt~o
vn'11m Ich pokladov ~ i rokým ma
::am. s r ozvotom techniky a rozšl · 
rovanfm mimopracovného varna 
koi.a t1 e a •·ozrastó sa počet . druhy 
ďa IS! ch a ktlvlt ( napr. fonoamate
r lzmus). Tokto sa rozt·astá front 
prlslušn!kov ZUČ v silu, ktorá j e 
dokla dom sta r ostllvostl nášho so
ciullstlckého zriadenia o harmo· 
nický rozvoj súča sn!ka . Nie kai
dá z aktivit može vša k znamenať 
r ovnaký stupm~ úr ovne a umelec. 
ko~ li , alebo aspon . o~ividnejsi• ! 
mno~stvo úča stnikov - napriek 
tomu, ~e so vyuzívajú poclmienkv, 
k tor é sú potrebné pre tak(lto čin
nosť. Radi bv sme upozornili na 
n iektoré pr oblémy: 

V hudobnej oblasti možno pove· 
dať. ze popolušk ou lo vážna hud· 

N&Jlriek tomu , že Sil neustále 
v<,lá po I'O:tšfrenf hudobnej v~cho
vv nP. všP.ohec:novzdelávHclch ško. 
l l'ir !l. !! t•dolmá v9chnva ako povln 
n{i rrt;dmet sn ruši v poslednýr.h 
dV•lr. h r otnfkoch ZDSI Práve v ob
dnhl. 1:cd sa mlndt človek Zllčfna 
c it o\ o ro7.vfja( ... Nie je to stra· 
tft., 

Ht•do lm~ oblast ZUC by po tr e· 
bova lR via c pl'Ofesionálnych pra. 
covni kov s odborným vzdelan!m, 
n'lclo hndnutým v škole l starostll
vo!'t Osveiovtiho ústavu a odborný 
rHst vedúcicl1 a dirigentov súbo
r ov lc pri ~l ndná. alo školsk é vzde
lan ie ;e predsa prvoradejšle l a 
potrebova lu by aj vine pomoci ZSS. 
Veľa očakávame od ztazdu na!ílch 
skladateľov - najmä v dotovant 
repertoiiru a v r lešonf základných 
otazok hudohnel výchovy. 

To je Jen nepatrný zlomok z to
ho, o čom rokovala l l. celosloven
ská konferencia o ZUC. Ak nám a! 
v ďa lsom obdob! má tsť o neustá
le rozv!jonie všetkých 11trlbútov 
vlastných zliujmovej umeleckej 
činnosti - angažovanosť , Ideovo
umelecká účinnosť, zvyšovanie 
kvality. rozširovanie jej zá klad
ne - máme pred sebou dosť prá
ce. Nemo :F,no poľaviť, "treba ďalej 
rozvfj a ť ZUC. aby dr ža la krok s 
vývo jom spoločnosti a účinne pri
spieva Ja k lia rmonickému rozvoju 
nsobnostl nového socialistického 
človeka" . [Dr. f. Mravfk, závere~né 
slová z hlavného re ferátu. l 

EU.BA H ORNOVESKA 

Po japonskom turné 
Vľ.lllli Zll li PIIli!Vé, ~ll l1Ubl\kum IVO· 

riu vi.it'~iuou mlr.d! Tu d iA [ šper iál· 
nn s!oiJodni l. k tor! ne mn lú na se hC 
.. ru rcllu" stm·ostí o rodinu. Je 10 

t•ci )()dnu z prflež.!lostf, nko sa 
v zhone dnf pol<o ine stretnúť. 

No tnrn:í s vami boli a j sólis· 
ti O'll'ry S ' 1fJ - Jar mila Smyčková 
a .Frnnli~c\; Livura. PodlOpilel no, 
zaujíma nás ohlas ich koncor lov. 

- Na Di1och (:H~lw~ l ovon sk f' j 
k u ltúry rl'"lnO la t'rs•)f'C ll i iJn C'!Sk.í 
ľi lharm6nl•t , ale 11 1 Slovenský ko· 
morný O I'C he~te r. J. ··mycková bol<l 
na turné pozvaná 1hu neskoršie, 
povodne ma la !sť G. Bei1ačková z 
oper y ND v Prahe, ale ochorela, 
a tak sme prizvali ) . Smyčkovú. N() 
jej výkon v IX. symfónii L. v. Bee
thovena vysoko prevýšil rám ec 
bezného "záskoku " a vormt som 
sa pote~ll. k ed som na jef výkon, 
či ut od č l enov CF, alebo od j a· 
ooncov počul l en samé slová chvá· 
ly. Rovnako sl poč!nal a mal 
úspechy aj F. Llvora v IX. sym· 
fón ll. ale a 1 v Glagolskej om sl. 

Na svojich zájazdoch ste získali 
niel en skúsenosti a kontakty, ale 
staráte sa aj o ~trenie dobr·ého 
mena nuScj hudby. 

- Ide o lo, aby sme n ie len do
k azovali vysokú úrove!'\ nášho hu
dobného 111 terpreta čného umenia, 
ale aby sme využ!vall aj možnosti 
rozstrlť znalosti znhran lčného puh· 
li ka o dwlach, ktoré nebýva lú v 
beznom koncertnom r epertoári. A 
ta l< - vravfm t o tba ako priklad 
- pozvali ma v r. 1978 nastudovat 
v Toki u janáčkovu Lišku Bystro
usku. 

Keby ste zalistovali vo svojom 
termi novom kalend lit•i pre najbliž
~io obdobie, čo by ste nám z no· 
ho prečltali? 

- Nebolo bY toho vera. Po kon
certoch s CF, SF a Symf onickým 
orchest rom Cs. r ozhlasu v Brali 
slavo čakajú ma dva koncerty s 
Vtedenskýmt svmf onlkml. Potom 
niekoľko koncertov v r ámc! Proi
sl<ej j ar!. Okrem toho 'nah rávam 
v Prahe s CF na platne Prokofie
vovu Klasickú svm fónlu. Stravin
ského Petr ušku, Janáčkovu Symfo· 
niet u a TArasa Buľbu 11 so SF dvP. 
Schubertove symf ón ie a Smeta nov u 
Moju vlast 

A v optire SND? 

Z toho čo som no IH udov111 v 
R ; 'IIVI' . podľa clohovt• s ved e
m m opery SNU budom dirigovať 

Bllľlókovho Modrorúza 11 Beetho· 
venovho Fidella. 

Pripravil : M. RAPOŠ 

Tlačová porada. ktorú n~ 10. ja
nuára t. r. zvolalo vedenie Sloven. 
skei filharmónie, presiahla rámnc 
nosta lg ickej spomienky členov Slo
venského komorného orchestra na 
ich decembrový z(ijazd do Japon· 
ska, uskutočnený v rámci On! čes
koslovenskej kultúry. v Japonsku. 

Slovenskf komornf Or!!bester 
hol v Japonsku dovetl no štyri ty2-
clnc, počas k torých ma l 10 celo
večerných koncertov. 1ednu p:ra
monahrlívku, vystúpenie v rozhla
sovom štúdiu a nahrávku pre jed
n u z japonských televíznych spo· 
Joč nostr. Program doplnili dve ofi
ciálne tločovky, pričom no druhe! 
- záverečnej - tlmočil i 1m ho~t!
tella pozvanie na ďaliie turni v 
máj) 1979, 

Ni! tomto rozsiahlom pracovnom 
PI'O~I·ame mohol Bohdan Warchal 
s ledovať japonský prístup k or· 
ganl zácil koncertov. Je toho ná
zoru. že pr e úspech tu rné SKO bo· 
111 rozhodu júcou okolnosť, že vďa 
ka l niciat!ve a napokon 1 obchod
ne j uučnostl pracovnikov OPUSu 
vydala Japonská f irma VICTOR už 
dovedna 10 dlhohrajúcich pla tnf s 
nahrávkami SKO {platňa, ktorí1 
nah rali počas tohto turné, je v 
porndf u l Jedenásta l. Platňa l e z 
hTndisku koncertných usporiadetr.. 
l ov v Japonsku hlavným reklam
ným mcc\iom, ktoré umožl1uje pro
pag;íclll osobného vystúpenia umäl· 
Cll, aleho st,boru už niekoľko me
si il cov v opred. 

Bohdan Warchal zďnrazml, U 
pr i rozvtjan! stvkov našej budob
nel kultúrv s Japonskom Je nevý. 
lmutn<! mo t' na mysli kri tirium 
kvality. 

Osobitnou črtou taponskéHo fiu
oohného :livola a 1eho obecenstva 
le velká kunzirvattvuosť, v prfpl!
dr. J.lnonrov ospravedlnitelná t9m, 
7c <>a začali o eurOpsku hudbu za-
utlmať vta ~lne Iba "predned8v
no.n ". Nnjni' h1benejšYml autormi 
Japoncov sú Vlveldl a Mozart. SKO 

mato na programe svojich koncer
tov svoj typický repertoár - ok· 
1 o nľ Mozarta 11 VIvaldiho ešte Bl!
c:ha, Telemanna, Gl'li!gl! a Brltte· 
na. PouúknuUi diela časkfm a slo
venskfch skladatafov usporiadali· 
lia nellkceptovali - nedoatatolt, 
k tm·ý sa SKO pokúsi pritkonat pri 
Sl'n iom májovom turni ., roka 
!U79, ~J&--

GRAM O RECENZIA 
JOSEF CEREM lJGi\: CONCERTO DA CI\MEIV\ pro dochon~ 

k vi n teto a smvčce 

~n:rAN LUCK?: C111ETTO PER ARClll 
j!lll MAIYS: SON ÁTA PRO HO!J!'LE A KLI\VIR 

JlTRNI HUDBA pro smyčce, dvč tr ubl<y a biel ná· 

stroje 
Stálnl tllbarmonll Brno dl rl~u je Jlf! Waldha ns 
'(') Panton - ll 0525 G 

CTI RAD KOHOUI EK : PANTEON 
CESTMIR GREGOR : SYMFONIE M€HO ME:STA 
SUltnf filha1·mon11 Brno dlrlgu jo Otn l11lr Trhl!k 
:c· Panron - ll 0532 G 

LUKAS MATOUSEK: HUDBA SONATOROM 
JOSEF BOHAC : SON ETTI PER SONATORI 
VÁCLAV KUCERA: MANIFEST jARA 

Sonatorl ďi Praga 
'c~ Pa n ton - ll 0392 Ster eo 

K progres!vnym člnom vydavatels tvo Panton patr! ne
sporne záujem o nové diela českých skladatefov, ktoré 
SH krátko po svoJej premiére obJavili nielen v p!sane j 
Corme partitúr, ale dostávajú Sil k posl ucháčovi 111 vo 
zvukovej podobe. 'l'rl nové n!thr(ivky z minulého roku 
spáfaiú nielen mená autorov. pr!slušnl kov českej kom
pozičnej školy, ale al inštrumentálna tvorba, k tore J sú 
všotky tri gramoplatne venoVItné. 

Concerto da camera pre dychové kvinteto a sláčiky 
Josef a Ceremugn vzniklo v r okoch 1970-71. Predstavu 10 
Iodno z najnovšfch diel skiadatera, v ktorého tvorbe do· 
mlnujo symfonická a komorná hudba. Neoklaslcl<é ten
dencie vystupujú do popredln azda aj preto. že zvol il 
preň formu concerts ~rossa a dt·uhú časť dokonca nad
písal historickým názvom madriRa l. Napriek komornému 
obsadeniu hutnosť zvuku pOsobf dojmom vefkého sym
fonického orchestra. Hoc! Ottello per archi Stepáua 
Luck6ho vzniklo v tom !stom čase ako dielo predchádza. 
j(1ce. hned na prvé počutie zistime, že tvor! úplne iný 
svet tónov a farieb. Je obrazotn boja dvoch l!l vlov, svá t·u, 
ktor9 medzi sebou zvádzajú ci t a rozum, výraz a kon· 
štrukcla. Jed noduchosť predchádza bohatým hnrmonic· 
kým zhlukom. Prečo práve názov ottetto? " UslluiP.ut 
o uplatneni e Osmich r eálnych hlnsov tak , aby na jv iac 
vynikla krása zvuku a mnohot vá1 nosť výrazu sláč ika· 
vých nástrojov" . . hovor! autor. Na p latni sl ho vypoču
jeme vo vynikajúcej lnterprcttic ll Ccskej f ilharmón ie pod 
veden!m ). BelohHlvku. Druhtl st r 11nu pla tne tvoria sklad-

SONATORJ Dl PRAGA 

by Ji i'lho Matysa, a to Sonáta pro liusle a klavir a Jitrnl 
hudba pre sliič iky, dve tr úbky a bicie nástr oje. P!Hčas· 
tový symfonický ce lok, plný k ontt·astných ·nálad, je ne· 
sporne jedným z dotera jšieh vrcholov orchestrálnel 
tvorby skladateľa. Slroké rozp!l tle jeho výrazovosti pre
chádza od dramatických výbuchov tutt\ k romantlckel 
kantabilnosti huslf. čl pochodovému perpetuum mo
bile bicfch nástrojov. Po premiér e v roku 1963 túto 
.,hudbu rána" predviedli takmer všetky orchestre v 
CSSR - a mr.ohol<rát i ' v zahranič! (Berlln, Ka towice, 
Kllhlra ' a pori.]. · 

r5alšia plaWa Pantonu je venovaná orchestrálnej tvor
be skladaterov. ktorých odchovala JAMU v Br ne. Pan
leon Cth·ada Kohontka patr1 k natzauj!mavejš!m skl ad
hám tohto znalca. kritika a t vorcu súčasnej hudby. Pre 
teho doterajšiu tvorbu le typické nielen vvu :l!fvanle no· 
vej zvukovosti a dol<ana l ost r emesla, ale a t prillellav6 
zhudobnenle zvoleného programu. Slovo Panteon v tra. 
dlčnom slova 7.myslo znamená pohrebné miesto sláv nvcti 
nsobnost!. Zvukov9 obraz pr ec!H1 dza bohatými "zmenami 
cd pomalých slávnostných t1derov. cez neoby~A iné clus 
tr v všetkých nlistrotov. n11 vrrhole ktor ých sa ozve mo
hutn9 chorál, aby sa opllť vrátil k lvrlckel medit ácií 
~ posledných veciach človekn. Symfonio móho me11ta 
Cestmlra Gregora le venovaná Ostrava. Ako prezrádza 
názov. troiča sťový symfonický celok predstavuje hudob
ný pulz mesta. Obe skladby nahrala br nenská Stťltna f\1 · 
harmónia pod vedenfm O. Trhlfka. 

Sonatort dl Pra,c:a predstavujll komorný súbor. ktor 9 
sl vytýčil ako hlavný cter Interpretáciu súčasnej hudhv 
nalmll domácej proveniencie. štvorčlenný kolektfv netra. 
dlčného zloženia [flauta, basklartnet, biele a klávesov§ 
nástroje) počas pomerne krátkeho pOsoben!a zo~a l verké 
llspechy doma 'l v zahranlčf. Pri pr!ležitost l Ich 10-roč· 
nóho tubllea lv r. 19751 vyšla platňa, na ktorej Sonatori 
dl Pr aga svojou Interpretáciou dokazutO. že al súčasná 
hudba je pôvabná a pr!ťa~llvá, len treba správne pocho
piť hudobnú reč tvorcu t jeho zámer. Škoda, že aj na 
Slovensku nemáme sGbor podobného zam eJ•anla. k toré
mu by súčasná slovenská, resp. s11časná hudba v0bec1 
bola p rvoradou a n!e tba prldru~enou s1Íčasťou répertoá
ru. Platňa Matou§ek - Boháč - Kučera prezentuil1 
trojicu skladatefov. ktorí svale komorné dlélo venova li 
tomuto (msemblu. Matooikova Hudba Sonatorúm podobn'3 
Ilko Boháčove SonetU per Sonatorl Inšpirujú sa umenftn 
renesancie fprvá obrazmi H. Boscha, druhá Petracovou 
lyrikou l. kompozičné technika te výsostne súčasná, vv
u:l!fvajúca hodnE! s01ov9ch nástrojov. Overa dramallcke:
šf a kontrastn'ä Cllferencovanejšf je Manifest fara V. Ku
l!eru s podtitulom .. Pamiatke pražského máta 1945". jeho 
program netreba chápa ť ako diskrlpctu mlíjovýcli uda• 
lost!. skOr sú to reflexie sk ladatela, vv1adrené hudoti· 
nou· skr11tkcll, v (' rr•?rvc a tektonickv vvhrAnenou. 

J~~A ~UH~!RO.V.A 



NAS ZAHRANIČNÝ HOSŤ 
Od septembra m. r . pôsob{ ako zbor

majster Slovenského fi lharmonického 
z boru docent .Valentín lljin zo Sovietske
bo zväzu. Na úvod nUho rozhovoru po
vedal: 

- Nezmýlim sa snáď, ked poviem, žd 
na fdôlci:lte jsou podmienkou zborového 
dirigenta je, predbežná zborová výchova 
a zborové vzdelanie. V tom som mal tro
chu šťastia. Od útleho vek u pohyboval 
som sa v pr os tred[, v k torom sa pestoval 
zborov ý s pev - podla s tare j ruskej tra
dfcie. Ako chla pec s pieva l s om v chlap. 
čenskom zbore, ktorý viedol prof . A. V. 
Svíešnikov, neskOr v žiackom kvarte te a 
v o rchestri s om h ral na violončele a bol 
s om členom zboru Leningradske j aka
d emickej ka pely M. I. Gl!nku, kde 'diela 
Händla, Haydna, Mozar ta a Iných ver
k ých majstrov dirigoval E. K. Mravinskij. 
·Rozhodujúci v plyv na výchovu mollcli 
speváckych návykov a neskOr 1 návy. 
kov pr i práci s o zborom mal prof. Svteš· 
nikov, dlhoročný dir igen t Státne ho s úbo. 
ru ruskýcll piesn[, s k torým som bol v 
úzkom kon takte. S technikou zborového 
'dirigovania zoznámil som sa na moskov
skom Konzervatóriu v triede p rof. V. G. 
Sokolova. Tu som spozna l základy tohto 
zložitého' umenia. Po absolvovan{ Kon
zervatória bol som vedúcim viacerých 
ume leckých kole kUvov v Polsku a v Le
ning rade. V pos ledných r okoch môj zá· 
ujem v te jto obla s ti umenia spája sa l 
s pedagog ickou a vedeck ou činnosťou. 
Po obhájenl dizertačnej p ráce bola m l 
udelená hod nosf kandidáta h udobných 
vted a neskôr titul docenta. 

S1ldr uh docent, aké sú vale ilojmv po 
niekolkom'esačnom pobyte v Bratislave a 
v Slovenskej filharmónii? 

- Hned v prvých diíoch môj ho pobytu 
v Bra tis lave zapôsoblli na m i'la Bratislav
s ké hudobné s lávnos ti - rozmanitosťou 
prog ramu, vysokou Interpretačnou úrov
n ou a bratis lavským pub likom, k toré je 
verm·l citlivé a vďačné. V Slovenske j fll· 
harmónii obdivu jem ruch h udobného žt· 
votct, k tor ý vychádza z koncer tneJ dra
mat u rgie, presý lene j dielami nn jrozlič· 
ne jsich s tý lov a žán rov, čo svedči o ne. 
obmedzen ých I nterpretačných moznu::.
tiach jej ume leckých ko lek t!vov. 

Slovenský filharmonický zbor v pos· 
Jednýc h rokoch viackrát exceloval v za. 
hraniči. i'::o vás na jviac upútalo pri s tret
nuti s nim ? 

- Som vďačný členom !::ilovonskollo 
lllha rmonlcké ho zbot·u za Ich mlly a ::.r· 
d oC: ný vzťah ku mno a za dôveru, k lurú 
ml p retavlll. Velké u melecké sk úsenosti , 
k toré tento kolek tiv ziska ! za 30 rokov 
svulel exis te ncie, pomáhajú mu zdolávať 
nat rozmanltelš ie p roblémy, s ktorými p r l
chlldzam do styku vo svotef práci. Je tu 
živý a všestranný zá uje m o hudbu n ie
len s lovenskú, ale tiež Iných národnýcil 
ku ltú r - a to te nemalá p rednosť u me· 
locké ho telesa . 

Na č lenov SFZ ste zapô11oblll viacerými 
J8Uflmavýml postupmi, napr. p rem}'liiB· 
nou ko ncepciou nácviku, pozoruhullným 
zmyslom pra výrazuvý detail akladby, 
pre deklam6clu, ·nlml sa zamerlavnte 
na tvorivú reprodukciu skladieb, bez kto· 
rei nie t presvedčivosli v hudbe . . . 

V krátkom rozhovore nemoZno 
osve tltf okruh problémov, spojen ých so 
zložitou profesiou zborového dirigen ta, 
zbot·majs tra . Vo vzťahu k nadhoden ým 
pos trehom chcel by som sa dotknúť ted . 
ného z nich, a ten lc natzložitejši; nrob· 
Iém výrazovosti v zborovom speve. Z de-
1fn hud by Je známe, že v priebe hu n ie
kolkých storoč i prebiehalo s úperenie 
m ed zi dvoma š týlmi vokál ne ho prednesu. 
medzi tzv. " bel canto" š týlom a š tý lom 
'deklamačným. V prvom sa uprednostňo-

Valentín 
Iljin 
va la kantiléna, v druhom text. Pre ruski1 
vokálnu školu te charakter istická syn
téza hudby s poetickým slovom, tednotd 
obsahu a omóctr. F. M. Sarapin o tom pt.J. 
veda! : " Má m rád slovo, každú h lásku 
v slove. . . čo je vila k najhlavnejllo -
Júbiť slovo!", a le súčasne dodal : " .. . len 
v prP.snosti intonácie, v ozdobe slova a 
frézy spočfva celá sila spevu". Niečo 
podobné hľadám v zhudobnenom s love 
ka žde j sklad by - preto záu jem o de· 
tall - nap r. o odtiene zá kladného tin1· 
bru s lova v kontexte g rama tickej l hu · 
dobnoj frázy. Hudobnlí formulácia slovu. 
!cho me lodická, rytmlckií, dynamicl .. t 
s tránka (v ta ke j - a le bo ona ke j pod o· 
be ) sú určen6 sklada t eľom. a le kvu ltla. 
tlvna hodnota slova je v'-cly a cel kom 
závis lá nu Interp retovi. Umelerký preli· 
nes bude závtsle f od c h á pá nta teho zmy~
lu a podla toho bude i jeho výraz nmo
clonltl nc s tvám en y. "Vytníranie" verm l 
jasného vyfadt·en lo zmyslove j podsta ty 
s lova . f rázy v s kladbe umeleckou ror. 
mo u ( te du pros triedkom spevné ho into· 
novo n la l te cielom mojej práce; if! to 
ťažiac pre to, že Ide o prácu s kolekt!v
nym, viach lasným in terpretom. 

Oddirigovali s te vel mi úspr. ne už 15 
výchovných koncertov pre nčiterov a žia · 
kov bratislavských llkôl. Akf je v6A ná 
zor no tento druh nme lecko·výc hovnui 
i!lnnosti ? Kona jú sa podob né podujatia 
al v Sovie tskom zväze? 

- Vsetko, čo le spo jené s formovrl nim 
mládeze, treba brať viížno a s veľkou 
zodpovednosťou. Výchovné koncer ty 11 11:1· 

111 zu ctor vzdeláva ť mládež v h ud be 
a vychovévat v estetickom cllenr. V naše j 
vedecko- techn icke ! epoche, v ktore j z jav
ne prevládaj ú racioná lne p rvky, problém 
citove j výc hovy mlad ých ľudi je vel mi 
aktuál ny. V Mosk ve zak ladatcrom to
k ýchlo koncertov - lekcii pre mládež -
bol prof. O. B. Ka balovsklf. Vystupova l 
na n ich s úchvatným r ozpt•ávanfm o hud· 
bC. V Leningrade pravidelno poriada po
dobné koncer ty - tematické lekcie -
Zväz sklad aterov s Le ning radskou fil 
ha rmóniou. Ich program sa p t• lspôsoi.Ju jé 
veku detf. 

Pripravil: J. DANišOY.SKf 

Arthur Rubinstein 90 - ročný 
( 28. januára 1977 ) 

p odla starsfch slovnikov uply11ulo fu· 
bileum síce este pred rokom, ale 

umelec udal v prvom diele svo jich pa· 
mätl toht oročný dátum. Neextstu;e dôvod 
neveriť mu. 
l( ubinstetnovo meno uviedol u: slávny 

Riemannov hudobný lexikón v 10. vy
dan! z roku 1922, av~ak v opatrnom 
zneni: "Moderný poľský klavirista, naro
dený v LodU, t.i ak Joacll lma a Bartha v 
Berlíne, od svojho 12. roku lta koncert· 
nyc/t cestách po Európe a Amerike" . Ci· 
tovane slová by mollli - ako jubilanta· 
vo stručM curriculum vttae - slúi lt u 
podstate i dnes. Chyba tm hlavne záve· 
rečná bodka - z "modernMo pofsk~l!o 
klaviristu sa postupne ~lala ~ivd legenda, 
patriaca ceMmu svetu • 

ste, Joachtmovým ~lakom nebol. Sláv· 
j ny nemecký lJUsltsta v!>ak mal pri 

Rublnstelnovef budúcef kariére základn6 
zdsluhy. Priviedol ho ku klavíru a dlrLgo
val ;el!o prv~ kroky do hudobn~ho ~~
vola. OnešnJí nestor ptanistick~llo neba 11 
mlad os tt nafvlac načerpal od Llsztovlto 
uMa lleinrlcha Bar/ha. Ignac Paclerewskl 
vtisol jeho hre mafstrovskú peéat. 

Oslavovaný a l!ýélcan.tí ako zázraén6 
d1et a, vďačil Arthur RubíTfstetn za 

svote výrazné úspechy predov~etkým ob
rovsket muztkalile a neobyéafn~mu citu 
pre ntlstrof a teho mot.no~/1. Hra ~a kla
vtrl mu bola zdbavou a žwotnou skolou. 
Jeho prednes, pl ný poézie i vzruchu, 

vždy vysoko noblesný, kontrolovaný ro· 
zumom, udivoval a str lw val nevyčerpateľ
nou bohat osťou f antáue, rytmickou slo· 
bodou, absolútnou čistotou tónu a Isto· 
tou úhozu. 

I gnac Paderewskt mu kedysi odkryl 
svet Fryderyka Chopina. Ako cltopl· 

novsk{j Interpret naptsal Arthur Rubin· 
stein kapitolu defln interpretácie. 

l e priam fantastiek~, :e dve tretiny 
ná~ho storočia - až do svo;lch 90 

rokov - dokázal sa udržať medzi sve· 
tovou elitou klavírnych vir tuózov. I ba 
pred nlekol kfíml mesiacmi sa pre zoslab
IWiie zraku vzdal koncertnef člnnosll 
{ Ináč je vraf duševne t fyztcky celkom 
sviefi}. S aktívnou slu~bou hudbymllov· 
n~mu ludstuu sa rozltíčll nahrdvkou 
Brahmsovllo Koncertu d mol pre gramo· 
f irmu Decca {di r igent Zubin Mehta}. fe· 
ho odchodom do ilstrania, končt slávna 
/Jra neskororomantických pianistlckých 
hviezd. 

\t Ccskoslovensku sme Arthura Rubin· 
steina počuli naposledy na Pra~skef 

tari 1966. Zdsluhou gramoj ónov{jch plat
nl budeme však m6ct t v budúcnostl ob· 
dlvovat fe/zo energick~ f orte, vttdlny ryt . 
mus, spievajúce melódie. A predovšetkým 
hudbu, ktorá pod feho prstami odkrýva 
poslucháčovi vždy nov~ a novd obsa· 
hov~ dimenzie a rozdáva f ivotn[J opti
mizmus. MIROSLAV SULC 

Zo zahraničia 
Cenko Cenkov je auto· 

rom nového adresära Zvä
zu bulharských skladalo. 
lov. Nájdeme v ňom pre · 
dov~etkým adresy a me· 
ná predstavitelov Zväzu 
bulhat•ských skladaterov, 
jeho odbočiek a zariado· 
nl, ako a j Ka binetu mla
dých hudobnlkov a úp!· 
ný prehlad akadémie· 
kých a čestných titulov i 
ll tá tnych cien žijúcich i 
mŕtvych bulharských hu. 
dobnlkov a muzíkolóaov. 

Vo viedenskej koncert. 
nej sieni Hopochen·Saal 
uviedli začiatkom feb
ruát•a ukáil!ku doposial 
neznámeho operného die. 
la Huga Wolfa. Ide o 33· 
stránkový fragment opo· 
ry so ApanieJskou temoti· 
kou .,Manuel de Meg
hos". 

V starorlmskom am fi · 
teátri v Cesarei neďaleko 
Haifi uvedú Beethove no· 
vu operu Fidelio. Réžiu 
bude mať viedenský Otto 
Schenk, hudobne na~tu· 
duje operu Zubin Mehta 
a titulnú ú lohu bude 
spievať Gundula Janowit. 
z ov á. 

Mimoriadnou udalosťou 
v kulltírnom živote BĽR 
bol hudobný [eslival ,,.N~?,· 
vá bulharská hudba 77 , 
ktorý bol v Sofii od 1.-
10. II. t. r . Itovlnkou fes · 
tivalu bola p rehliadka 
tvorby pre dychové or. 
chestre. 

V mests kom divadle v 
Eschalzetto v Luxembor· 
sku vystúpilo 22. januára 
t. r. janáčkovu kvartetn 
(prvý raz hosťova lo v 
Luxembur11u v l'. 1970) . 
Kritiky už pred prícho· 
dom kvarteta sa zhodli v 
názoro, l e kvarteto je 
označované v hudobných 
metropolách za jedno z 
na jleplllch telies svojho 
druhu. 

va, Gheorghiu, Kocbaua 
a Stravinského, Staadts· 
kapelle Weimar - pod 
taktovkou Lothara Sey· 
fartba - bude hostiť čes
kého huslistu ) os íHa su. 
ka, viacej koncertov 11a 
venuje zborovej tvorbe, 
Symfonický orchester 
ivédskoho rozhlasu uve. 
die diela súčasných ivéd
skych autorov, piesňový 
koncert ja venovaný Iri· 
ne Archipovovoj a V. 
Piavkovl zo ZSSR, na fes
tivale vystúpi Komorný 
orchester Litovskej SSR 
a k zaujímavým progra· 
mom bude patriť l sym· 
fo nický koncert so sólis
tami Roswilhou Trexlero
vou (soprán) a Manfro· 
dom Scherzerom (husle) , 
s dielami nemeckých a 
pofských autor ov. Spolu· 
tlčinkovať bude Orches. 
ter Komickej opory z Ber. 
Una. K testivalu sa vrá· 
time obillrnejAim hodno· 
tenlm. 

Charlos Mackerras, hu. 
dobný riaditel a ng lickej 
Nál'odne j opery a stály 
propagá tor českej hudby 
sa s tal v januári t. r. 
ej iiéfdi r lgentom BBC or
chestl'a v Londýne. 

Slá vnostnú premiéru 
novej inscenácie Vlncen· 
za Belliniho · Norma pre
náša lo z milánskej La 
Scaly viace•·o európskych 
a svetových t elevlznych 
s tanfc. Titulnú úlohu 
spievala Montserrat Ca
halléová. 

Balet na hudbu Sergeja 
Prokofieva " Ivan Hrozný" 
s filmuva li v ZSSR. Titul· 
nú postavu ta ncu je Jurij 
Vla dimirov, jeho partner· 
kou je Nata lia Bessmet·t · 
novová . Nejde o filmový 
:zázna m baletného pred. 
stavenia , a le o nový tva r, 
ktot•ý harmon icky z lúčil 
obP. médiá. 

V r . 1938 bola v ZSSR I. vlezväzová súťaž dirigen
tov. Jej vlťazom sa s tal Jevgenij Mravinskij. Laut•eátmi 
II. a IH. konkurzu boli : Jur i j Temit·kanov, Jurij Sl· 
monov a Alexander Lazarev. Koncom minulého roku 
sa stali známymi mená vlťazov IV. v!ezväzovej súťaio 
dirigentov, ktorá bola v Moskve. Patr( sem Valerij 
Gergiev, ~tudent Leningradského konzervatória, iVa· 
lentln Kol in - dirigent filharmónie v meste Sverd · 
lovsk na Urahi, Michail Kukulkin - s t ážista Lenin
gradského divadla opery a baletu Kirova a Timu r 
Mynbajev - hlavný dirigent Stá tneho symfonického 
orchestra Kazalskel SSR. S1lťa!e sa z6.častnilo vyla 
60 mla dých dirigentov zo vletkých zväzových repub
Uk ZSSR. Predsedom jury bol ná rodný umelec ZSSR, 
skla datel a dh•igent Otar Taktakihili, ktm•ého vi· 
dlme na obrázku, predstavujúcom porotu (vľavo Tak. 
takihili, Kudijamsk ý,, Simonov a Domarkas ) . Montáž 
IotografU predstavuje aj nových laureá tov: VaJerlju 
Gergieva, Valentina Ko!ina, Michaila Kukuilkina a Ti
mura Mynbajeva. (APN l 

CeskosJovenský huslis
ta Antonin Perglet• zfskal 
21. januára t. r . na I. me
dzináJ'Odncj súťaž i 1nla· 
dých huslistov v Zllbrebe 
3. cenu. Získal tiež zvlá~t
nu cenu poroty. Laureá. 
tom odovzdali diplomy 
huslis ti svetového mena 

Honryk Szeryng a 
Igor Bezrodnyl. 

VI. MUSJK· BIENNALE 
v Berline je od 18.- 27. 
februára t. r , Tieto mé· 
dzinárodn6 slávnostl no· 
vot hudby mallá bohatý a 
rôznorodý program. O. i. 
bude tu organový kon
cert h édskeho umelca 
Karla-Erika Wiillna, vi 
čer venovaný politickeJ 
piesni, StaailtskapeJle 
Berlin - pod taktovkou 
Aloxand rn Omílt•ijiiva -
uvodic die la Chrenníko· 

Začiatkom januára t . r. 
hosťoval vo Viedni Pla· 
cido Domingo (Cavara. 
dossi) , Theo Ada m (Scar
pia) , titulnú 1ílohu v Tos
ce spievala Leon ie Rysa
n.eková. 

Známy spevák - ba
s ista, sólista viedenskej 
$tátneJ opery (známy ln
terpr~t baróna Ochsa v 
Straussovom Gavalierovi 
s ružou) Oskar CzerYen. 
ka 1a predstavil na vf. 
s tave ako maliar. 

Rumunský tenorista L. 
Spiess, holiť e urópskych 
a zámorských sc6n (Man. 
rico, Radames, Otello, 
Floresta n, Samson a Lo. 
ltiingrin) spieval vo Vel
kom diva dle vo Var!lave 
- Puccin iho Cayarados
slho. 

fui'lf Sotov'Jov; )líltn i 
vedúcich tanečnlkov le
ningradského Klrovovho 
divadla a popredný pred
staviter sovietskeho ba· 
letu vôbec, zahynul vo 
veko 37 rokov. 

V Sofii začali s výstav
bou nových objektov kon. 
zervatória, l<de budú ilty. 
ri koncertné siene, velkli 
kl\i!nica, fonotéka a lpe. 
t:iálnc vybavoné učebne. 

Na zasadnu ll Sloven
ske j h udobne! rady di\a 
25. n ovembra m. 1' . znač
ný priestor sa venoval aj 
prlpravám na ll. svetový 
týldeň hudby, ktorého 
poriadan{m poverili v ro
ku 1977 Ceskoslovens ko. 
V t e tto súvislos ti infor
mujeme č ltatelov o pod u· 
ja tlach , kto ré táto vý· 
znamná uda lost obslah. 
ne: VO Vysok ých Tatrácti 
sa uskutočni zasadnutie 
v-ýkonného v-ýboru. sek. 
retarlátu MHR a čs. hos
tltelov, v Kežmarku bu· 
de koncer t s lovenskej 
hudby, zahranlčnf hostia 
navš Uvia Galériu t . Fullu 
v Ružomberk u a folklór· 
nu expozfciu SNM v Ma r
tine. Dňa l . oktObra sa 
č lenovia výkonného vý
boru zúčastnia rokova n[ 
výborov členských org a· 
n lzáclf Medzln(trodnet Im· 
dobnef rady. Popoludnl 
budo koncert eurOpske J a 
mimoe urópske! ludove t a 
tl'adičnef h udby (na bá. 
ze Pr ix folklorlque a Tri. 
bún ázljsket a afrlcke1 
h udby ). Večer · gala kon. 
cer t k Med zinárodnému 
dňu hudby. Di\a 2. októb
ra bud e v Zrkad lovej s ie· 
n l Pr imaciá lneho paláca 
s lávnostné olvorcnle Va l
né ho zhromaždenia MHR; 
na ktorom · bude mat 
hlav ný ro[erá t pt'f!Z ident 
MIIR dr. N. Menon. Bra
ti slava ()udo ešte dcfls · 
kom záve rečného ko ncer
tu Vt1 Jné ho zhromažde nia; 
ktorý bucl e súčasne zá ve· 
rom IV. medzinárodne! 
tr ibúny mladých lnterpre· 
tov. Druhá časf svetové
ho týzdiia hud by sa usk u. 
točnl v Prahe. V diíoch 
26.-30. septembra s a 
uskutočn! výs tava Gra mo, 
orientovaná na prezen té. 
clu nahrávok naše j sú
časnej tvorby a mladých 
Inte rpretov. V koncertne j 
časti vystúpia popredn{ 
p redstavitelia čs. zábav· 
ne j hudby. Osobitne b udí! 
zvýrazne ná myšlienka 
100. v ýroči a zvukového 
zázna mu. Pokla l Ide o za. 
hraničnú úča st. možno 
rá tať s expozfclaml firie m 
Melbd la, Deu tsche Schal
pla ttón, Hungaroton a 
Polskle nagranla. Usk u
točn[ sa lle:Z výstava o 
v ývoJI čcskoslovensket 

h udobne ( kul ll1ry od os lo· 
bodenla. V rámci p rfprav 
výstavy sa spracúva ka· 
ta!Og, ktor9 expoztclu do. 
p lnf o pohlad na hls torlc. 
k ý vývoj českej a s loven. 
ske j hudby. ·m· 



Jubilantka 
Dita ;?4. f ebruára oMávlla .svo 

te ~ivotné fublleum Ing. Mciriu 
P ot e mr o vd, prom. /zist., pro
fesorka dejín hudby a lzudobnef 
estetiky na košickom Konzerva
t6rw. Patri medzi nafvýznam· 
ne/!lie osobnosll sl ovenské/lo 
hudobného ~ivota v oblasti hu
dobnet lzist6r ie, publ ic istiky a 
pedagogiky. Narodila sa v Ko· 
Stciach, tu ~ife a pracute do· 
dnes. 2'omuto mestu venovala 
celoživotné úsilie. 

Je fedinou hudobnou vedky
tíou a publicistkou, k torá od 
r. 1945 a~ do dnešných dni ne
preir'tlte publikufe o hudobne/ 
hist6rit a stíčasnostl východné· 
ho Slovenska.) A~ neuver tterné 
te mno~stvo tet prdce, ak st 
uvedomtme, ~e v!letka vznikla 
vo vor11om čase - popri zod· 
povednef prdcl pedag6ga. Prl· 
tom v'tdy vychádzala z potrieb 

celospoločensk.tích: glosovala, 
komentovala, organtzovala, l!od
nollla jednotlivé udalosti liU· 
dobného ~Ivota - čl u~ pohľa 
clom l!i~torika, alebo hudobné· 
lto krilika, poukazovala na 3Ú 

vislosli s celosl o/Jenským hu· 
dobn!ím dwnlm, na potrebu 
rovnováhy organizácie lwdoli· 
ného života na celom Sloven
sku a pod. Bola to mravenl•ia 
práca - bez predchodcov a 
teamu spolupracovnlkov, vyža
dovala sl nezvy~a/nú vytrvalost , 
:,ylitematl~nost, ndrocnos( a naj 
mä obrov:,ké zanietenie. fei hu
dobno-kritickú činnost charak· 
ter tzuje estettckd prtnctpidl nost 
a eticky l!lst!} vzťah k ritika k 
umelecke! tvorbe. 

Pri pohľade na hlstor icka 
prácu M. Potemrove; zlskavame 
súča~ne at prehtad o stave lzu· 
dobno-vedeckého výskumu na 
východnom Slovensku, o ďal· 
steh potrebdch v jeho prehlbo
vant a ďalSom rozStrent. Pomer
ne najucelenetSte stí výskumy 
v oblasti hudobného školstva, 

ktoré má na východnom Slo· 
vrnsku vySe 200-ročnú tradíciu. 
Zvld!it nu pozornos( venovala po· 
kl'okovým tradíciám v obdobl 
kapitalizmu, deJinám r obotnlc 
kych súborov na východnom 
Slovensku. Na medzindrodnel 
lwdolm ovedeckeJ lconferenctt v 
/Jrallslave r . 1959 prednle:, la re· 
{erát: lludba klasicizmu v Ko· 
šlciach. O rok nesk6r uvere/· 
11i/a príspevok k deji nám ko· 
sick ej oper y v r. 1840-11!67 a 
wdcu: Zači atky robotnlckych 
spevokolov na východnom Slo
vensku. Postupne vznikali at 
monografické ob/avné práce o 
skladateľovi Oldi'lchovl llemer
k ovl, hudobnom krillkovl a za
kladateľovi hudobného vysiela
nia rozhlasu v KoSiciach -
PhDr. Vojtechovi M~rkovl, prvé 
prdee o ~ivote a tvorbe Jozefa 
Gr ešák a, Michala Vlleca, a to 
u~ znamenalo prellnanie sa prd· 
ce hostorika, vedca, kritika, 
problémov historických a súcas
ných. Snaha o zdokumentovanie 
hudobného ~ivota na v!}chod· 

rwm Slovensku v obdobi bu· 
aovahia socializmu sa plne pra· 
ja/Jovala pri zostavovani a ve· 
rlenl stut/antsk.tJch prác, ictortJ 
c.d r . 1963 katdorocne vyddva 
Koi!Zervat6r/Unt v Kosiciach v 
zborniku Hudobný život na vý· 
r. hodnom Slovensku v obd oi.Jf 
IJudovanlll soclnllzmu. Nemo'f.no 
/ir>ž na:,pomenút referát Márie 
Potemrovet na TV. medzinárod
ne/ nwzikologicke; konf erenclz 
yoi:as BI/S '75 na t ému: Slo· 
venskú Iudová plesell v sl uz
búch odbOJU pl'Oli fašizmu v ro
k och 1930-1945. Spomerlme 
preanáiiky, komentáre a celé re
lócie vo vysielani Cs. rozhlasu, 
aklivnu činnosť na hudobnom 
živote Koste, veretna prednáS· 
kova ctnnost napr. v Dome 
zCSSP na tému ,,Ruská národ· 
ná hudba" , " 100 rokov mosk ov
ského Konzer vatór ia", alebo na 
rudových Skolách umenia na 
tému "Počúvanie hudby" a pod. 
l keď nemo~no aplne oddelit 
histor ickú prácu Mdrie Potem· 
rovet od tef publictsticket čln· 

nosti, predsa ;e treba vysoko 
/wc/not il bác/ate/ .~ka prácu 
zulá!it z hľadiska l!lstorlclco-me
todologlckél!o - o treba zdô· 
rclZilt( prístup na záklocloclr his· 
torlck~lro materializmu. 

Mdr to Potemrovd patri k za
klacta;úce; generdcil pro[ fi50rov 
koi>zckéllo Konzerva/6r to . kde 
uN od r. 1956. Za vySe 20 ro· 
kov doslallla mno~stvn pedago· 
glck !)cl! tíspec/zov - najmll prl 
l rtaclant nových foriem vyuť.o· 
van/a , spd janla teoretické/ pri• 
w avy .~ prakllckou stránkou 
1111lmania a pozndvanla hudby. 
Vychovala cela generdclu mia· 
d!ích sl ovenských hudobných 
pedag6gov, výkonn_qclt umelcov 
a najmt1 hudobných teoret ikov, 
z k torých ti na;schopneJSl po· 
kral!oval i v §túdidch na vyso-
k,qch §koldch a zastdvafú mies
ta v slovenske! hudobne! kul· 
túre { Adaml'lakovd, Zttnd, Re· 
žuclzovd, PodrackrJ .• . }. 

L?DIA URBANCIKOVA 

Hroby významných hudobníkov a 
v Bratislave I. 

Bohatú a sl ávnu histór iu hudobného !ivota v Bratlslavi nám prlponttnajli n ie· 
len pamätné budovy, pamätné tabule a pomnlky hudobnfkov, al e at osobnostt 
pochované na br atislavských cintorinoch. V i!Júnk och: " Hroby významných hu· 
dubnlkov a organ izá torov hudobného ži vola v Br atislave" chceme il ro kú ve· 
rejnosť upozorniť na i!asto neprávom zabudnuté osobnosti a pripojeným sltuač· 
ným plánik om aj orientovať, ako možno nájsť i ch hroby. 

Cyklus začíname ONDREJSKÝM CINTORlNOM ( založ. roku 1784 ), na ktorom je 
pochovaných vera hudobný ch déjaterov, významných hudobnfkov, skladatefov, 
slávnych dirigeNtov, hudobných peda~o:ó gov. Interpr etov, ako ai zas lúžilých or · 
~an izátorov a podporovaterov hudobného života. I ch činnosť zohra la významnú 
úl ohu vo vývine hudobného života Bra ti slavy v pr i ebehu 19. storoč iu a v prve j 
polovici 20. storočia. · 

I. OBVOD 

l . ANTALFFY WILHELM [1878- 1946), 
J)rofesor klasickej f ilológte a hudobn'! 1 
výchovy na gymnáziu, dir igent rôznych 
speváckych spolkov. Ako ~ymnazista 
tíi:fnkovu l spol u s Bólom flul'l6kom, E. 
Dohnúnym a 1. v sludcntslwm orches tr i, 
ktorý viedol Pl'OL Fridrich Dohnány. Pre
chodne dir igoval Bratislavský spevokol 
l Llederla[el ) a 25 rok ov zbor Salvator 
[prlpomfna nám to a j pam!llná tabula 
v kostole Sa lvatora). 

2. KITZINGER FERDINAND ml. [ 1843-
1926) - v spoločnom hrobe s rodičm i. 
Významný dirigent Bl'alislavského spevo
kolu, k torý viedol po K. Muyriler gerovi 
a dosiahol s n fm vr cholné Cispcchv nn j. 
m!l v predvedení zbor ových sklu diuh. 
Uspol'lada l tiež niekoľko tematických 
koncertov, napr. z tvorby F. L1szta. F. 
Erkola, F. Schuberta a l. 

3. DOIINÁNYI FRIDRICH [ 1843-1910), 
pr ofesOt' matematiky a f yziky na gym
náziu na Klariskej ul. č. 5. S vefkou 
záľubou sa venoval at hudbe, viedol do
máce kvarteto a študentsk ý or cheslel'. 
Jeho dom na Klarisk e j u l. č. 12 bol jed· 
ným zo stredísk komornej hudby. Na hu
dobnych večierkoch strela li sa u neho 
významn! hudobn!ci, ktor! priaznivo vp lý
va ll na hudobné vzdelanld B. Bar tóka, 
E. Dohnányiho a 1. 

4. ALBRECHT ALEXANDER (1885-
1958) - v hrobke rodiny Fischer. Orga
ni sta Dómu, dirigent, sk ladalel a hu· 
dobný pedagóg. Bol jedným z na jvýznam. 
nelšlch dirigentov Spolku pra cirkevnú 
hudbu [v rokoch 1921-1949). Dirigoval 
početn6 k oncerty cirkevnej 1 svetskej 
hudby a predvádza l at diela s lovensk ých 
moderných skladatelov. Pri prtležitostt 
100. v ý ročia trvania Spolku dirigoval Bec
thovqnovu Mlssa Solemnls, čo je zaznu· 
menané Hl na mramorovej J>am!ltnei ta . 
bUll v Dóme sv. Martina. Na toho počes! 
bola pomenovaná ulica na Pošni. 

5. BATKA JAN NEPOMUK sl. (1795-
1874). organista, skladateJ u profesor 
hudby. Po účinkovan! vo viacel'ých mes. 
tách Emópy usadil sa r . 1843 v Brali· 
slílve a býval na Baštovej ul. č. 2 - po 
J)rofesorovi l leinrichovi Kleinovi. Pl'i 
oslavúch 25. výročia t1·vanio Spolku hrali 
jeho Slávnostnú k antúlu. 

ll. fiATKA )ÁN NEL'OMUK ml. [1645-
1917), mestsk ý urch ivár, h udobný krllik 
il VYill kajucl organlzúlol' ILuclobn~ho ži· 
volil. Ce ly svo j zivot sa v enoval kull(u·
ne-flw, najmH hudobnému povzneseniu 
l'odného mesta. Jeho zúsluhou ša hudob
ný život Br atislavy koncom 19. a začia t 
kplll 20. storočia povznlusol no takú úro. 
veň. že sa vyr ovna l mnohým európskym 
velkomestúm. Podla člúnkov a kritík, k lo· 
ré Balka pravidel ne uver ejiíoval vo vte
dajClch novinilch, ako at z Jeho bohatej 
:km·ei.pondencie, mo~emc sl utvori( ver. 
n9 obraz o hudobnom žlvoto v Brati sla. 
ve. 

7, KUMI,I K )Ol:EF (1801- 1869 ), dóm
sky kapelník a dir igent Spolku pre Cil' 
k e.v.ntí hudbu od r . 1833. V tejto funkci i 
pOsoilll takmer 35 r okov a predviedol 
celý rud závažných hudobných diel. Pes· 
toval mqm!i hudbu VIedenských k lasi 
hov, predovsetkým Beethovena. Y. r oku 

1835 di r igoval Qrvé uvedenie Bccthovc
novct Missa Solemnis v Bra ti slave. Zlo· 
i li at nlckofko skladieb. 

8. WERNEROVCI ( I'Odm nú hrobka pr i 
múre - ze lczná ohrada s krí?.om pal 
r ia k hodnotným dielam umeleckého ko· 
vii l'~ t vu ] ; rodina sa PI'C'ilávi ln výl'obou 
lw ul i lných k lavír ov. Dom a tl lcliiu mali 
m1 llvi1:Ztloslavovom mímcstl, kuc to te· 
r uz uí1slrojúrska cl i cliJa Pl' lomysolného 
lwmbinútu mesta. Zuk ladatc fom dielne 
bOl Wernet· Poter [1812- 18HJ l u po irom 
111 viedol syn A lojz [1669-1927) . 

O. MAYRBERGER KARL (1821l- 1881], 
profesor hudby, skla datef a úspesný di 
rlgont Spolku ore cirkevnú hudbu. Bol 
propal(á tor om hudobného diela F. Llsztd 
a R. Wagnera. Dirigova l prvó predvecle. 
nie Lisztovej Ostrihomskot a Korunovač
not omso v Bra tisiuvc. Bol tiež tllr igcr.
to tn BI'Ullslnvského spevokolu. Núhrol>nill 
mu ve novali jeho "vďa č n! ;.;tucl u pr lél · 
tt• lia". 

II. OBVOD 

10. URBANEK FERKO ( 1859-1934). ob
fú ben ý fudový d1·amallcký splsovater, 
J,tot•ý svote hry poprelkával svof ráznymt 
l udovýml plest1ami a tým propagoval Ich 
k l'ásu. Mramor ový náhr obnlk s r eliéf· 
nym por trétom splsova telo vytvoril akad. 
sochá t· Jozef Pospišil. S(tča sf náhl'obníka 
tvori mramorový stlpik, nu ktorom sú vy· 
tesa né verše Urbánkovej hymnlcket pics. 
ne .,llof. vlas! moja" . 

ll. PATER FELICIAN (vlastným menom 
Jozef MOcik - 1861-1917) . pochádzal 
z bontckej rodiny z Banskej Stiavnice. 
Už v dotstve sa prejavilo jeho umelec· 
k6 nadanie, a le zlé existenčné podmlen
i(y mu neumožňova li , aby sa odborne 
vyškolil. Svotou usllovnos!ou, húževna
t os ťou, ako a j k ratšl m pobytom v Buda. 
pešti zl&kal zákludy hudobného a výtvar· 
núho vzdela nia. V Br•alislovc sa venoval 
hudubnct výchove mlAdeže a v r. 1905 
založil chlapčenský speváck y zbor, kto· 
rý dosiahol al medzinárodnli úspechy. 
Mronrorový náht·obn!k s plaslickým rc· 
lil:fom madony je od akad. sochára KUh
maycra. 

12. HElLER KAROL [ epiln [ na kapl nke 
nad k ryptou ). biskup, mec6n a čestný 
predseda Spolku Pl'C ci rkevnú hudbu. 
osobný pr ialuf F. Liszta. Pri príležitosti 
50. vyl'ocla Jeho knazskef činnosti sochár 
V. Fllgnur, bratislavský r odúlr. vytvoril 
toho mramorovú bustu. 

13. SCIIARITZER (nu·amorový epl tar 
nad rod innou kryptou na stene kaplnky ) .. 
Z l lllto patr ici jskej bra llslavskoj r odiny 
pochádzal Geol'g Scharilzet· (1801-1871), 
vyn iknt (rcl kontrabasista. ZaslúW sa o 
za loženie Spolku pre cirkevnú hudbu, v 
ktorom úclnkoval ako aklfvny hráč a ar· 
clu v ár . 

lll. OBVOD 

14. KOSOW EDUARD (1860- 19211 
JUDr .. dirigent Spolku pre clr kevnťl hud. 
bu v rokoch 1905-1920. Uvleúol viaceré 
Lisztove skladby a popredné tllela kla
sikov Beetho11ena a llaydna a vo rok u 
1!J18 ~hlodby českých hudobnlkov. 

organizátorov hudobného života 
IV. OBVOD 

15. STREHLEN ANTON ( 1840'- 1922 ľ1 
organista Dómu sv. Martina, spevák a 
di rigent Spolku pr e cirkevnú hudbu. V 
rokoch 1879-1906 dirigoval Bratislavský 
spevácky spolok ( Pressburger Singve
r ein ] , prvý miešaný zbor Bratislavy. 

16. SIDONIA WEISS VON SCHRATEN
TAL - s hudobn9m emblémom na ná· 
hrobnlku. Zomrela r . 1917, speváčka·só· 
llstka Spolk u pre cirkevnú hudbu. 

17. TIII/\RD-LAFOREST JOZEF (1841-
1807 ), dir igent, sk locla tef a pedagóg. Po
r.húdza l z Poduna jských Blskup!c. l iu· 
cloiJnc so vzdolnl u Jozefa Kumlfka. Bol 
liož vyni kajúcim dirigentom Spolku pre 
elrkovnú hud bu v rokoch 1881-1897. Ok· 
r em inýrh Llsztových diel dit·lgoval prc
mlúru ul'ulóz·ia Svätá Alžbe ta (r. 1883) 
- za osobne j pr!tomnosll uutora. Uvti· 
dza l ti ež br!l llslavskýc:h sk ludu lo!ov: 
llummc l;1, Kussera a i. 

18. II L/\OI<Á-IIODZOVÁ MARI NA [1843 
nz 1920], dcéra popredného i:; túťOVC!l Ml
cha lu Mlloslovu Hodžu, Ol'ganizátork a 
zcnskl:ho vzdelávania. ochotnťcka hereč· 
ka. recitátorka a speváčka. 

19. RI GELE ALOJZ (1879-1940 ], vý
znamný a plodný sochár staršej zaklada
tel sket generácie. .Vytvoril mnoho ná· 
hrobn!kov pre bratislavské cin tor!ny, ako 
aj paml:ilné tabule viacer ým hudobnf· 

l\0111. 

20. TEPLÝ FRANTISEK (1917-1073], 
m no v h robke, pl'of esor biclch nástro jov 
na bratislavskom Konzervatóriu, pr iekop
ník v pedagogi ke hr y na biele nástroje, 
nap!sal viac učebných textov. Bol čle· 
nom sk úšobných komisi! u organlzáto· 
r om výchovných koncertov. Zuhynul pri 
llu tohuvárli spolu s Ing. J. Leli1anom. 

21. FA]TÁK šTEFAN [1924- 1973]. 
urna v hrobke - hudobný pedagóg a 

~ 
í ~ m 

'~ ' ~ l 
q,: --------t-----

"· .. , l ,. . 
' ' ' •.z ... , 

ul. 29.AVľ;VSTA 

zbormajster. Bol dirigentom vlacerýcli 
spevokolov, súbor ov, od r. 1953 viedol 
súbo~: Jána Levoslava Bellu. Učil na ru
davom k onzervalól'iu. 

V. OBVOD 

22. KOZlC EDUARD (1829- 1874) -
hrobka pri mlíre; ako prvý umelecký ro. 
tograr a prlekopn!k nových fotog rHflc
kých technfk usadil sa v Bratislave a 
Zl'iadll sl ret>rezentačný ateliér na f-lvi ez· 
doslavovom nll mes tf, kde uspot·iacla l vý
znamné s poločenské a hudOIJI1é poduja· 
lia. Okrem portrétov bra tislavských mes. 
ťnnov vy tvoril podobizne slovenských nú· 
r odných dotatelov. Od neho J>ochádza a 1 
Lisztov pot·lrél nn bulletinn program u 
bra tislavských osl ilv stého vyrocla nur o· 
don!n sk lutlalcfa. 

23. REIIÁK GE] ZA ( 1881- 1040]. MUDr .; 
uvcclomclý Pl'<J Covn! k v slovensk om štu
dentskom hnuU vo Viedni. Ako tlobrý 
spev(lk vystupovn l spolu so Schncldrom· 
'ľl'nnvsk ým nu koncertoch v Slovenskom 
spevok ole, a lebo v Slovenske l besede. Po 
prevr ate pracoval v ku ltúl'nych spolkoch 
Bratislavy. 

24. HOLUB PAVLA (1872-1938). sólo· 
vl! speváčl1a Spolku pro cirkevnú hud. 
bu. 

25. KOVATS FANNY. r odená SPENE
DER [1853-1922) - hrobka pr i múre, 
vynika júca speváčka . sólistka, IP.dnn z 
nujslávnetš!ch sólistiek Spolku Pl'e cl r · 
kcvn ú hudbu. Vystupovala na koncertoch 
aj vo Viedni. 

26. STEGEROVCI: Fel'dlnnnd (1854-
1912), jeho manželka Mária (zom rela 
r·. 1916), boli spevákmi vo v iacer ých br a
tislavských spevokoloch u zasl (lžill sa 
o r ozvo j hudobne j l v9 tvnr net ku ltúry 
Br atislavy. A. C:UNDERLlK 

• • zo l i 

1\1. ' 18 IV. 

• .15 1'f 

VCHOD 

HUDOBN2 21VOT - dvoj t9ždenn!k. Vydáva Slovkoncert vo VydbV« Iei > l~t 
OBZOR, n. p., ul. Cs. armády 35, 893 36 Bratislava. VedQcl r edaktor : dr . Zdet 
ko Nováček, CSc. Redakčná rada: Pavol Bagin, Cubomlr C!žek, prom. hls t 
Ladislav DOša, Milo§ Jurkovič, Alojz Luknár, prom. ped. Zdenko MikulA 
dr. Michal Palovč! k, dr. Gustáv Papp, Miroslav Suic, Bohumil Trnečka, Ber 
tolomej Urbanec. Adresa r edakcie: Gor kého 13NJ., 893 36 Bratislava, telerOr· 
38234. Administr ácia: Vydavatelstvo OBZOR, o. p., ut Cs. armády 35, 893 3f 
Bratislava. Inzer tné oddelenie: Gorkého 13, 893 36 Bratislava. Tlačia Nltrlan 
sl(e tlačiarne, n. p., 949 Ol Nitra. Rozši r u je PNS. Objednávky pr edplatltefo• 
pri Jima PNS - Ostredná exped!cla tlače, administrácia odbornej tla če, Go ll 
waldovo nám. 481JV. 805 10 Bratislava. Objednávky odbera tel ov v zabren l ť 
pr i Jima SLOVART, Qč. spol. Leningradské ul. i!. 11/I. 896 26 Bratislava. CenP 
jedného v9t1ačku 2,- Ki!s. Neobjednané rukopisy sa nevracafcL 
tndAxné č!slo: 49215 Registračné čfslo: SOT! 6/lL 



-

So sólistkou Janáčkovei opery v Brne Magdalénou Blahuliakovou 

Nielen vokálne umenie 
ale i operné divadlo 

V decembri .m. r. uverejnila tlač StJrávu, že mladá slovenská sopl'anistka Mag· 
dal6na Blahu~1aková, ktorá pôsobi v hrnensk ilf op01•e, s úspechom vystupila 
v h lavn~m mest~ Estónskef SSR - Ta l line. Df1a 6. Xll. spievala t itulnú postavu 
vo V~rd1ho Trav rote a o dva dni neskôr - 8. XII . - úl!inkovala ako Alžbeta vu 
Verd•ho opere Don Carlos. Ai to boJ jP.den z dôvodov, prel!o sme požiadali sps 
vačku o x:_ozhovor, ktorý chce byt akousi bilanciou je j posl edných úspechov a prá 
ce na scene )anál:kove j opery. 

Od vášho posledného inter view pro 
H udobný život uplynuli už pomaly 

. tl'l roky. Zauj(malo by nás, čo Jlrf 
nsesli posledné sezóny na scéne opery 
pre vá~ osobný rast? 

- Za posledné roky spomen1em IISpos~ 
svote najzávažnejšie ítlohv. ktoré &om 
mala moznosť stvál'lllť v Brne: Bolo to 
nnpl'lklod Judita z Altrlókovllo Modrofú 
za - veľmi zauj!mová postava, pfsan(l 
pre dramatick~ soprán, ktorú obyčotn::: 
spievajú mezzosot>ranistky, Mne oschne 
da la prlležitost roz~!riC kva lit u stredne 1 
polohy v hlase. Úlohu som spievala ver 
mi rada. 5pectálne mOfmu hlasu vyhovu 
je Alzbela z Dona Cfll·losa ... Rada bv 
som sa zamerala vo svojej ďa l šej spe
v(ir:kcj praxi na verdiovské, či puccinlov
ské hrdmky, bohaté vo vokálnej llnll nu 
romanllcký prejav. jednou z posledných 
úloh bola Moniuszkova !laika, ktorá i<lo 
v Br·ne v upravenej J)()<lobe a mysl!m, ~<l 
to vyhovuje rovnako poslucháčom, uko 
spevákom. Prcmlém tohto titulu !Jola v 
lún! rn. r. lst~m pokusom z mojej str1:1ny 
bolo naštudovanie hlavnej ženskc1 hr· 
dlnky z Verdiho Tr11viaty. Vedenie divad
la mí navrhlo. aby som spievala pan 
.Y10Ietty. Priznám so - vermt som tým 
nadšená nebola, lebo som sl uvedomila 
ús ku Ifa tejto úlohy pre mOJ hlas. No \JO 
čase sa ml podat•flo úlohu zvládnuť, usn· 
dit lu n vorťm, že sa stane pre mf1a -
i pre diváka - jednou zo zauj!mavých 
postáv. V čom je ťažká? Obyčajne 111 
spievajú koloratúrne soprány, veď prv<í 
dejstvo jo p!sané vefml vysoko, no prrrv· 
!lou le l to. že vo svo le nas lupu le ti'PIHI 
spievať ltllo úlohu dromolickejšťm 1111• · 
som - k čomu dáva zase možnost dru· 
hé dejstvo. vynikajúco komponovon~ prr 
strectnú polohu. Abv bola bilancia úplnPj
šia, spomeniem aj !lnlšle úlohy, t,rwó 
som stvárnila v junlíčkovcj opere: S11n 
tuzz11, MlcoP.Ifl, donnu Elv!n1 z Mozartovho 
Donn Ju1mo. Lfza z Plkovej dlímy, lr!liH 
na z Eugena Onegina, Desdemona, Alcl:r. 
Alžbeta z Dona Carlosa, Butterfly, Tosl"o. 
Manon Lescaut, nevesta zo Szokoiayovcj 
Krvavej svadby, či Kras:1va z Libui;o. 

V dotoraj~ei speváckef kariére - ako 
vidi eť aj z vyllšie J)Ovedaného - ste na · 
~tutlnva l l cel ý rad ])OSláv sopránov6ho 
odboru, pričom sa striedali úlohy dta 
matlcké s vyslovene lyl'Íckýml, res]J. ko
lor atúrnymi nárokmi na hlas. Povnžto· 
j ete tento ~iroký re~iste1· mo~no tf zn vy 
hovujúci, žlndúei? Nemôže polikodif s:JO 
váckemu hla!, u? 

- Je pravda, že mám momenllllne na. 
študovanu štrokú škólu sopránových por 
ti! - od lyrického, cez mladodrorunlic
ký, až k dramatickému odboru. bo -
ako som SJJom!nala. je tu ai kolorati;r. 
na Traviata a mezzosopránová Judllu. 
Mysllm, že každá partia prináša spev(t. 
kovi lsló riziká - ole aj zisky: lyt·tcké 
partie pomOžu hlas vylahčlt. Môj núzo•· 
je ten, že nie ie no škodu dramatlck!!· 
ho hlasu, ak robi aj pohyhliveišle lyr1rkó 
ú lohy. Zdokonaluje sa tým technik<~. Nu 
druhej strane - tal<éto striedanie IJv 
nemalo byť pravidlom. Už 111 preto. 7l1 
každý hlas je tndlvtdualltou - svoto•l 
farbou, výrazovými prostriedkami ... Ne 
dá sa kategorlzovat: v primeranej ntlore 
však spevákovi neuškodl striedanie -
za podmienky, že hlas je schopný lech 
nicky zvlAdnut viaceré ob last!. Pro In 

. terprelu je to Jen plus, nehovoriac o po· 
n úknutol javiskovej šká lo postáv. 

Ako uvádzame v perexe toh to ru.:hoJ· 
vor u, úspd ne ste hosťovali v dece•nhr l 
m. r. v ZSSR. Máte za sebm1 už viacero 
vystúpen( na zahrani č ných scénach ? 
Aké plány v tom to smero sa vám črta· 
j ú ? 

- Túžba spievať v ZSSR Je u mila uZ 
velmi dávn11. Známe sít umelecké kvull· 
ty sovietskych spevákov. a tuk llld Zl!· 
uj!mal kontakt s Ich umenfm priamo n1:1 
niektorej tamojšej scéne. Už dlhú dohu 
spoluprAcujem s Pragokoncertom a tou 
to cestou som dostala 1 ponuku hosto
vať v hlavnom meste Estónskej SSR ·
Talline. Musfm povedal, že ma prljltlt 
veľmi milo, a v samotneJ umeleckej spo. 
lupráci som mala kval!tn'9ch, i keď mlu· 
dých, spevákov. Predstavenie Travtntv 
malo veľký úspech a sn!mala ho 111 tu 
mofšla tclov!zlo. Oschne mn velmi po 
leSll ohlas u publlka, l preto, že Vlolcttn 
je jednou z mojich posledných úloh. Dn• 
hé predsh1venre bolo 8, XII. a splevt!ta 
som v itum postavu Alzhety. Verdiho Du 
nil Carlosa veľmi mllujmn 11 s vnC1lurným 
vzrusenťm čakám najmtl na posledný ~pc 

... ako úesdemona 

vácky vstup Alžbety s dynamickým! 1111 · 
ansaml, k tor é sú !nterprotatne vcfačnó. 
!\k sa už pýtate aj na účinkova n ie v ra
hra n ič!, patr! sem hosťovanie v Luxom· 
hurgu, vo Svajčlarsku. v Barcelontl, v 
Budupeštl. v PoTsku, v Bulharsku. ,~o 
ZEtčiatku ~om sa dostala no cudzie •c<·nv 
predovšetkým s br·nenskou Janáčkovou 
operou. ktorá má umelecké kontakty s 
popred nými scénomi. Skoro každ~ r olt 
môžeme rótnť s tým, že opem~ súhor 
pôjde na umelecké tur·né. čo pomáha 
overovat sl sily. lntcnzfvnelšie som za
čala spolupracovať aj s Pragokonret·· 
rom. V Zlthruničf som spi evala predovšP.t
kým Junái:kovu jenúfu. CajkovskP.lto Trt· 
lianu. Pucciniho RttllOI'ľlv, už spomfnu· 
nú Alzl>ctu z Dona Cn r losu. Travtntu. 
Desdcmonu. Úč inkujem t ie~ v pražsl<om 
Národnom divadle - v!lč~lnoú ako Je 
nur11. V budúcej sezóne sa má robil v C1·. 
ne Kátn KRIJflnová a dúfam, že s toulo 
hrdinkou sa st1·etnom najbližšie. Opli( 
som dostnla pozvanie do ZSSR - nfl rok 
1978. tokžo moja cesta do Tallinu fluln 
osi uspokojivá. To ma sCrkromne tP~f. V 
ďalekeJ perspektíve sír Ul konce t·ty v Ka
nade. Reálnetsle je už hosťovanie v júni 
t. r. v mulrarskom Debrocéne. 

A čo doma - v Bi'Biislave ? Počujeme 
viis vefmi Zl'iedka na javisku opery SND. 

- Kl•tnlllla by som, tvrdiac, že mn to 
do Bratislavy neťahlí. Ale pri vo;ital.l 
zafažen! v )flnáčkovel ope1·e mi vtac ako 
dvakrat clo roka nevy jde čas na hos!o
vanio v SND. K Bra tislave ma viažu spo 
mienky z dôb štúdia, mlím tu vera pl'fu. 
terov, rodinu. navyše - celý unJP.leck~ 
poh1•1> l atmosféra hudobného života nHl 
láka. Dúfam. že sa ml podarf skourdi 
novaf vsetko tak. aby som nadvic1zala 
širšie uruelecké styky s dlvodlom. roz· 
hlasom. ;tj so SF. V televtzil su 1111 to 
podarilo te rctz - pr! reo'llz:lcll opory 
Otello. Som rada. že som stvllrnlla Des 
dcmonu práve pre bralislav~kú televl 
zm. V Prahe I'Obím toho viec: .o. 1. som 
účmkovala v Pikovej riá me. nakríti'Hl~> 
som Evu vo Foersll'OVCj opere. )enúfu v 
]anátkovl fl naposledy - spolu s Nu 
cle2clou Knlplovou - smr. t oč il! ukM.kl 
z filmu o Janáčkovi. Teda spoluprlíce 
s Prahou 1e vllčšia. oko momentálne •: 
Bratislavou. Dúfam však. že sa ml eSte 
poskytne nejaká pr!ležitost al v Brali 
slavo. Vr.rmt ma láka 1 spoluprácu so 
Slovenskou filharmóniou, s Opusom, r az 
hlasom. To nie je vnucovAnie svojej osn 
by, ale s Rr·Httslavou, ktorá ml je celým 
srdcom bl!zka, by som rada nadvtaznla 
užšie umelecké styky. 

Zauj!molo by nás ~tí1dium , prípadne 
postup, s ktor'9m sa zmocňujete novej 
úlohy, 

- Myslhn, že dobré vokálne základv 
človeku pomáhajú v ďalše! prllcl, a1 keď 
neskôr rob! sám. Obyčujne cvičím navt'r 
úlohu 1-2 mesiace. Bnísim ju po stra• 
ke vokálnej l výrazovej. Nehovnrhn - 
dobre by ml padlo. kebv niekto pudi'OIJ 
ne r·ozobra l môl postup práce 11 lej v~ 
slodok . povedol o chvhl.lcll. ~tn r . kritik\ 
sú vefml stručné 11 málo su zaohernj(l 
vokálno v9razovou stránkou. technlkmr 
tvorenia tónu l osohno~tným vklnclon• 
umelca do úlohy. Tu bv bolo azda prP 
čita teľa Zflnjímavi> spornen(lť, Ilko som 
;.flt;infii<I spl!·vnť M<iju cl',lll k opf're nl' 
bola jetlnozuačná. lluL:I ~um od mallčl\11 

spievala vo Francisciho detskom rozhla
sovom zbore, vystupovala na rôznych 
školsk9ch večlel'koch, predsa som ml' la 
záujem o Iný umelecký druh: chcela som 
maTovať. Svol zivot som st bez tohto 
zameraniu nevedela predstaviť. Ale na 
umeleckú priemyslovku ma nezobra 11 -
pravdepodobne z nedostatku talentu .. , 
nuž som skúsiltl prihlásiť sa na 'konzer
vatórium so svojou druhou láskou -
spevom. Zobrali ma, zaradili do odboru 
mezzosoprán a školu som skončila v rc 
ku 1963. Mala som však záu jem o pokra. 
čova nle št(ld!a na VŠMU. Mysl!m, že sorr• 
sprav ila dobre, pretože 1e to plus do 
života umeleckého - 1 rastu osobuého. 
Medzit~m som spievala v Lúčnici. ako 
sólistka - a na to nezabudnem. Lúčnica 
ml dala mol!nost .,ostrielanla". umelec
kého rozhTadu, z!Skanla sebaistoty 11 ľud
ských sk úsenost!, najm!! Pl'l cestách do 
zahran ičia . Keď s11 sp!l.tne pozerám na 
uplynulč rok y, som rnclo, že spev je cle· 
rom mô1ho životu, iskrou, ktor á zapaf u. 
je v človeku túžbu, tst ďalej, premlíhat 
prekážky a slahnť po vvššfch cteroch. 
'tažko si viem predstaviť, že by som ro· 
blla n ieč o !né. Milujem však divadlo ako 
komplex umeleckého pôsobenia. nu l:: lo 
veka. Preto som hovorila o učňov"l<~ch 
rokoch. aby som dospela k tomuto zá 
veru: neviem sl predstavlt, že bv som 
ilJa splevalrt a nechápalu opernú postavu 
ako problém divadelný. Pre to pri pt'! 
prave úlohy rovnako sú~tredene· študu 
jem nielen vokl\lnu stránku. ale at ob5é: . 
hovú zložku postavy. 

Co považujete za na jvtížne jA! pr oblém 
speváckej ]Jraxe: je to nemožnost' u net 
ApeciaJizáciP. alebo je otázkou osobr.ost
ný prfstnp kn každej postave, či pr oblll 
n,Jatike ~týl ovóho spievan ia, resp. nP. nst.í . 
lll dotváran ie úlohy v pr iebehu reprlz -

M. Blahuswkova ako tltulna predstavt· 
telka opery Tosca. 

teda akási tJriebelná snaha po dokona 
lost i? 

- Bolo hy jednoduchšie sa specia11 
zovnf. V nŕlšom systéme opet•nóho životA 
- ako te známe - to nie fc za u :l'iv~tné. 
Iste. hlas sa tak neupotrebuje, ak hc
spevák venuje iba jednému št9lu, Hlebo 
autorovi. Mv sa musfme vyporiaclat sn 
stršou pniutou vokálnych požiadaviek, čo 
je zasa lákaveJšie. Napr!k lad - pre 111i1a 
v tom. že Pri stvárnení rôznorod~ch hr· 
!liniek mus!m mat vždy Iný prfstup, nou 
fm študo\ at dobu, v ktorej onv žili. pr!. 

PAdne slahnut po lfterárnom diele, obo
známiť sa s výtvarn~ml dokumentami. 
ktoré nesmleŕne pomáhajť\ pri vvtvorc 
nf nála dy. V pr!pravnej fáze štúdio su 
vsetky podnety s!ce spájajú v celok, ale 
teho tva~ sa hr·úsi až po .,pr lvedenf diela 
na svet . Vtedy umelec objavuje nové 
momenty a ln~piruje sa n tml k hlb~et a 
celostncfše1 sondázi. 

Ktor á operná postava ie akousi srm· 
biôzou vasich pr edstáv o plnoknnosti a 
•·eálnostl na opernom javisku? 

- To je ťalkél No zdá sa. že Carmen. 
A1zetovo dielo ma zauj!ma ako divadlo. 
Cel~ rad opier ma naivné libretá, a tak 
IC niekedy nutné vtlačiť tej to doboveJ 
novrchnosll Istú pečať hodnovernosti 
/\by drvák veril charakteru, aby sa na 
Javisku nrpohvhoval tba spevá k. ktor~ 
olváru ústa a robf občas nejaké gesto 
/\le Carmen - 1 ak o hrdinka - je va 
r labi lná a bohatá po speváckej 1 he1·ec 
kej stránke. Mysl!m. že by sa tu dal! ro 
blf prrkrásne veci. Osobne m(tm záujen• 
aj o modernú operu, lebo sú tu väčšie 

.. . donna Elvlra 

možnosti na celostné stvárnenie postavy. 
je tu život a 1eho problémy približne tak; 
ako Ich cHime v dennom živote. Vefmt 
ob ru bu Jem Kt·(ttl~avu, .Vzkriesenie. v Br· 
ne Išla Ctspešná lnscenacta Lulu. Woz· 
zeck. Možno dávam za sebou dielo ne
zrovnatelné, čo do Inšpirácie a štýlov; 
ale práve táto rôznorodost dokazuje, kol · 
k '!)ml spôsobm! možno pristupovať k otáz. 
kam človeka 20. storočia. · 

Co vám dal o Janlíčkovo divadlo, kde 
pôsobíte od r. 1989? 

. - Bola to pre mňa životná šanca. Z11 
t1e roky som vytvorfla 22 velkých cP.Io
večerných postáv - sem nepoč!tam men
šie úlohy a úlohy v tzv. m i nioperách. 
kde často spolupracujem s dramaturgom 
a dirigentom našej opery Václavom Nos. 
kom, majúcim záujem natmll o propa.~á
cl u moderne! opery a mal9ch foriem, 
atrak t!vnych najm lt pre mladých pasi u· 
cháčov. Nezaplaliternou skúsenosťou bo
la pre mna spolu práca S PI'Oľ. Was~er· 
bauerom, Jťlkom, s už spomlnflným Nos
kom, s reži sérom Vežnfkom a pod. v Br
ne je vermt vážny pr!stup k dielu Leoša 
janáčka, k tor ého mám mimoriadne rada. 
Robila sa tu Jej pastorkyl'la, Zápiskv z 
mŕtveho domu, Lťška Bystrouška, bnde•11e 
I'Obtt Kátu Kabanovú ... DOfam, že dob· 
ré podmien ky práce pomáhaJú nielen 
mne, ale aj mojim kolegom. javiskové 
možnosti sú v Br ne velké. Prostreunťc· 
tvom na jmouerneišfch vymoženosti tech
niky ie možné vytvárať atraktfvne msce. 
nácie a tým sa dvfha záujem o operné 
divAdlo. Casto tu hosťufť\ za h ra ničn: spe 
váci, divadlo má družbu s plovd!vskťm 
operným domom v Bulhttrslw. ktor()ho 
sólisti - s dirigentom - sa z(lčastnill 
výmenn~ch predstavenf v Br ne. Dôslcd· 
kom toho bolo. že l ja som t•eprezento
vola brnenskt1 oper u v Plovdive - ~po lt• 
s dirigen tom Noskom Dalšia dru~ba 1e 
s divAdlom v Lodži. Už pravid lom sa 
stali hosfovanl11 celého súboru v Barce· 
lone. kde som robila napriklad Tatianu 
v Oneglnovl. Toh to roku v marci mllme 
!sť s Jej pastorkyiíou do Luxemburgu. 

MagdaléM I.llahustaková patr! dnes u:t 
k známym a popredh9m O!>Obnostiam čes. 
k oslovensk ého oprrné·ho 71vota. lei úspe
chy napokon dokumentun1 rtl nllhllr:dnu· 
tla do kr!Uk. z ktor~'Ch vyberme napr!· 
klad t1ryvok z člá n ku An!(elH Clu·btova. 
ktor'9 po je f hosťovan1 v Bulharsku f kde 
mi mochodom speváčka tiež ?>tudoval!J a 
l<am Sil vracia na konzul tácie k u ~vo j e! 
pedagogičke T. Cokovej) nap!sal· .. Mag
dal i!na B lahts~ioková z Br na mala vefký 
úspech v ú lohe Alžbety v Donovi Carlo 
sovi a v h lavnej ])Oslave Pucclnihu Ma
dome Butterf ly. Traduje sa, že ~c~ký 
jazyk nie te spevný, pr e množs tvo spo· 
luh lások a " synkop '' v hovor ove j reči. 
Mal(daléna BlobuAiaková tú tu mienku 
vhk poroilla. predvedúc pr ekrásne bel 
canto. ,nuansu lfíc umelecké obrazy, ,. k lo· 
rých vystupnjú dva odll~n é tvpv žen· 
ských hr diniek. fei prokr tlsnv rar ebn f 
timbr ie zvl ád nutý s technickou dokona· 
losťon. má mnohé nuansy a hudobnú kul· 

túru. V jei prejave te synt6za vokálnP.hn 
a Javiskového umonia a f inesy. s k iOI'V· 

ml sa ume lkyňa pohráva 110 strlinke !!pe· 
váckej, aj' javiskovej." 

A z domáci ch k ritik nspo1, jednu z 
posledných. ktorá hodnoU B1Hhll'llfl kove1 
v~kon v MoniuszkovP.1 H11lke: 

.,Halku spieva M. Bl ahu~iakov:! let 
hrdinka rastie celý m nedstavenfm k na· 
PI'Osto prcsvedl!ivému záverečnému !HlC 
vu, k torý si tba ťazkn mnžno PJ'e•lst avH 
v dokunalej~el ])Od obe." r Ev7Pn Vr!hW~ l 

Dr!lmatick 9 soprán Mu.~dv Blrthnstil kO· 
vol má za sohou teda veľn potloskll ríspe. 
chov. pr ácH - no vzhľéidorn k !of vP.kll, 
>kr omnosll H vnOlnrnei fítžlw t1'11l"l ttmč. 

lecky tvorlt - 111 vefn rfnlšil"h rf"7rrv 1 
učakávanr. Budeme radi, ak Ich speváč· 

'l naplnf Ulllfl)l'!'f<l 7.1'P.]ýltl> výkonmi 

Rozhovor prspravila: T. URSI NVOVÄ 


