
Pred rokom uverejnil Hudobný život (VIII/7) obsiah· 
ly rozhovor s dirigentom, zas lúžilým umelcom Ladisla· 
vom Slovákom o dirigentskom umeni, o formovani diri· 
gentskej osobnosti. o tvorivej interpretačnej dielni. Te· 
ta1. sa dostala nUmu časopisu pocta - pozdraviť La· 
dis lava Slováka pri príležitosti udelenia titulu: národný 
umelec. Vieme oceniť, ~o pre slovenskú n árodnú hudob· 
nít kultúru znamena Jú na! i ná rodnf umelci - sklada· 
telia i Inter preti. Koľko nadsenia, obetavej práce pri· 
n ies li za č leneniu našej hudby - ako rovnocenné ho 
partner11 - du európskeho kontextu. Váiime si skla· 
datefskti O!iobnusti , ktoré robili pt•vé krôčiky v slovan· 
sl1nj nií,·odnej h udbe. osobnosti, ktoré sa postupne s tnll 
pili iJrmi nallej s úcasnej hudobnej kultúry. A ínterpt·cti 
k1·nl!ali r uka v ruke s nimi, p•·ekonávali prekážky, potký· 
na li sa , dobý jali zaslúžené vitazstvá. Jnte rpretal:né ume 
ui P ie, podobne ako skladateľské, vystavené kritickému 
m·h11 poslucháča . Tvorivá dielňa skladateľa je doma , tu 
na dobúda die lo JlOStupne definihvnn podobu, autorova 
p redstava sa zvečni v not ách . Interpretova (v naAom 
prítJade dirtgentova) práca sa začína tiež domo - it ú· 
diom par titú ry, preds tavou jej ozivenia, potom úmor· 
uou . no tvori vou prácou nad týmto praktickým ožive· 
111111. Ci možno hovol'iť o de[in itlvnej podobe oživeného 
di~la. je otázne. V ž ivet Interpretácii bude tá to podoba 
vžtlv iná , niekedy pô jde o detailnejšie, inokedy a pod· 
11111tnej~ia :r.ásahy. A lak tvorivá práca dirigen ta nikdy 
nekončl. Je p•·esvedčený, že v partitúre ie vždy čo obja
vova(, pl'i pultu - v ko1Hakte s orchestrom - vždy 
v1ar. a tepäie s l í1žH dielu, skladatelovi. A takýmto pu· 
stoirHn k pa·áci , k svetu hudobného umenia možno cha· 
raktorizovať osobnosť dirigen ta Ladislava Slováka. Snlmku: CS'ľK 

Ladislav Slovák 
národným umelcom 

N,qväčš1e úspechy zožínal v cudzine. no domov sa 
vrl! c<'ll vždy rád. Domáce prostredie posudzovalo jeho 
prélcu. mi moriad ne kriticky, nepripustilo na jmenšl kom· 
l)I'Omls, vedelto však oceniť dobré, vedelo podporlt. 
Snáď práve preto ho má rád a ctomác'e úspechy sl oce· 
nil najvyššie. Jeho naturelu le dôverný boj s prekáž· 
kami, boj za v la<;tné rdeály, viera v ne, ale 1 vedomie, 
~.e prekážky možno zdolať, ideály presadiť lPn húiev· 
n ulo u stist!!vnou prócou. A n ajlepšie podmienky k tH· 
koilo práci nachádza doma - pri .• svoiom" orchestri -
Slovenskej ťllha rmóntt. ktorej Je šéfom od roku 19o1. 

Dir igen tský pr•ofll Ladrslava Slováka sa neutvát·at pOd· 
sltJinýml zlomami, ani nechcel nadobudnúť podobu dirl· 
.t:enta ·hv!ezdy (a ko sa sám o sebe v jednom In terview 
·vvtadrtl). Rodák z Bratislavy (nBI'. 10. IX. 1919) rastu! 
vo Velkých Levároch. U Alexandra Albrechta v KIJ·chen· 
musikveJ CJne pri DOme sv. Martina pr!l.iel do styku 
s hodnotnou hudbou vsetkých štýlových epôch. Absol · 
voval or~anový kurz na Mest!>kej hudobnej škole v Bra 
ttslave, potom študoval na Konzervatóriu u prof. Ledv1 
nu a prof. Stefana Németha. Tu absolvovt~l roku 1942 
on:an a roku 1945 l dittgovanie. V tom tstom roku 
za lo'-ll (a ko hudobný režisér Cesk oslovenského rozh la 
l>ll] amatérsky spevál.kY zbor. ktorý dosiahol pod jeho 
vrclenfm tak ú ťrrove1\ že už o tri rokv neskôr ho Ces 
koslovensk~ rozhlas v Bratislave angažoval ako pro· 
ťeslonálne teleso. V tomto čase sa aktfvne zaplíja l do 
hurlovunia amatórskeho zborového umrmia na celom 
Sloven~ku, najmä účasťou na dil'l.t:entských kurzoch pre 
zborma !strov a pr! súťl!_zlach ĽUT. organizovaných Matt. 
co u slovanskou. Na VSMU u Václava Ta l ic ha š tudoval 
d iJ•Igovanle. Tomuto vel'kému umelcov! vďač! za nmoh6 
pri formovanť svoJej dirigentskej osobn osti. Tallcll mu 
upevnil vieru v talent. ale zdôt·aziroval i dôležitosť a ne
post•·áctate!nosť húzevnatei. cleTavedomel, nckompromis· 
n ej prl\ce. Ako asistent jevgen ija M•·avlnského v Len in 
gractskei filharmónii v sezóne 1954/55 zblťžll sa hlavne 
s ruskou a sovietskou symfonick ou tvorbou, po návra · 
te sa sta l šéfdirigentom Symfonického orchest•·a Cesko
sloven skliho rozhlasu v Bratislave, poho'>linsky dirigo· 
val Ceskú filh!!rmónlu. podnikol s ňou zájazd po Novom 
Zéland e, Austrálii, Japonsku, Cíne. Indii a ZSSR. ud 
rok u 1961 te šéfdlngentom Slovenskej filharmónie , po 
d iela sa na vytváran! tel profllu a a k tlvne vplýva na 
jej dra maturgiu. Postupne obohacuje repertoár orches· 
tra, n ajmä o velké diela súčasnosti. šostakovičova sym 
f ón le, skladby Iloneggerove, Prokofievove, Stravinského 
11 ďalšieh, o nespočetne premiéry 1 znovunaštudovan ia 
s loven ských symfonických diel ( menujme aspo fí Cik ke· 
rovu Meditóc iu n!! tému H. Schi.itza a Ráno, Kardoiov 
Koncert pre orch ester. Koncert pre sláčikový orchester. 
sym fónie č. 3, 4, 5, Moyzesovu Balad ickú k an tátu, jeho 
IV. a VII. symfóni.u, Tance z Gemera, Očená~ovu Rma· 
Hu s lovaccu, Suchoii.ov Za tm zem e podkar patske j a tnét . 
siah a však i do h istór ie - o d Bacha po romantizmus. 
Mimo dlhodobých !!n gažmán v Austrálii a množstva 
ús pešn ých zahraničných vystúp()n! je jeho meno nepro 
t ržlte s pojen é so Slovenskou filharmóniou (v r. 1972 
sa s tal zá roviiii šéfdirigentom Symf on ického orch'Eistra 
FOK v Ptah e ). V roku 1961'-začala Slovákovu sústreden á 
.a 8M ~ nl~acJ.ú .budobn.d kultQru U.9m 

niJa l.o nechceme znlžiť teho predchádzaiťtce zásluhvl 
a PO 16 l'Okoch je ovocie tejto snahy l.kuločne zrelé. 
Sloven~ká ľilhonnónia sa vypracovala na teloso európ· 
skei úrovne a lei proHI je poznačený práve rukou diri
genta l.adtslava Slová.ka. Popri k lastckom repertoári 
a popri sučasnel svelovei hudbe objavujú sa na koncér· 
loch sústavne s lovenské novinky, čo svetle! o úpr lm· 
num vzťahu Lad ts lava Slováka k slovensk ým skladate· 
rom. l< národnej tvorbe a korešponduje 1 s dlrigen to
vvn t názorom, ze ., ... výška kvality orchestra sa hod
noti v prvom rade podľa interpretácie domácej hud· 
by". Casto konštatujeme, že oechester heal výborne p od 
taktovkou hosťujúceho dirigenta, zabúdajúc, že je to p re· 
clovsetkým vhledok dobreJ peáce jeho šéfdirigenta, ve· 
dnnla, k toré považuje "svoi" orchester za muzlkantského 
pnrtnertJ. za zivé teleso, pozostávajúce z osobn ostr. 

t.adlslav Slovák je typom dirigenta, ktorého možno 
prirovnať k malwrovl veľkých plôch. Smeruje k mon u
mentalite, dramatickosti, hoci vvchádza z detail ného po
znama partltury a Ziada vypracovanie diela dokonale 
v drobnokresbe. )e presvedčený, že vefké plochy, širo· 
ké zábet·y stelea len vtedv zapôsobia skutočne, ak sa 
zapoJi l každý jeden vlas štetca. ak každý odvedie ma
llimum ~vojoj vráce. A práve takéto zameranie dirigen
ta ho vábi dóverne sa zblížiť s hudbou 20. storočta, 
ktorú svojou sirokou vý razovou pa letou odllaJuje pred 
Inter pretom obrovské tvoLivé možnosti, ale l nespočet· 
né úskarla. Nie nóhodou sme vybral! práve výi\atky z 
kritik, adresovaných na margo Slovákových predvede· 
nt Sostakovlčových symfónii. Tu sa prejavil Jeh o naturel 
naj p lnsle, najpresvedč ivej šie. 

"Ladislav Slovák, nespor ne najlepší znalec !lostakovi· 
čov ho die la v t:eskoslovcns ku . . . " ( Pravda, 5. 4. 1971 -
k pre miére XIV. symfónie. l 

Sostakovicova Xll l. symfónia ., . . . zna menala 'dosial 
vn:hol v doterajších umelecko·J'eprodukčných kreáciách 
šostakoviMvých symfónii v predvedení nálho diri~~:enta . 
Ladislav Slovák znova dokáza l, ! e Sostakovičovi doku· 
nale rozumie. !e ho vynikajúco intuitivne cltl a dielo 
vyhovuje jeho dramatickému interpretačnému naturelu. 
Sostakovič sn pre neho stal jedným· z autorov, pre kto· 
t•ého na~iel viirazný a svojský reprodukčný l týl, Položil 
a súčasne at vybudoval jednu z interpretačných tradicif 
a tak, ako inf svatovi dirigenti, vtlačil svojskú pečat 
tvorbe tohto au tora ... " (Pravda, 29. l. 1972.) 

,. ... v Vl. s ym fóni i h mol. op. 54 od D. Šostakoviča 
to holi pevne. s veľkým roz machom štetca tvarované 
~iroké kontúry, ktorých strhujúci účinok spočfva l jed 
nak na pdkrom odlíšení kontrastov, a te predodetkým 
na ich pJ•esvedčivom a loRicky vyznieva iúcom sklbeni." 
r ll udobný zl vot. 13. 5. 1974. l 

" .•. K veľkorysosti smerujúci Slovákov dil• i ~~:entský 
na turci, ž ivotná skúsenost', ci tová úpJ•imJHJst' a f.ivosť ... 
uplatnili sa ai v jedinečnej Interpretácii a utobiORI'&flc 
ket X. symfónie, op. 93 DmitJ•iia 1Sostakoviča. Slová kovo 
pndan ie nnbulo prešpeku lované, vystihlo vedúc u ,hudob 
nú nl!' a (Jči nnun plastikou tém vyzdvihlo krásu i hlh k11 
Šnstakovlčových mvlílienok, ich vzá jomné mu prelťnanin 
a SJJL'acuvúvaniu dok ázalo v tlačiť ptlllC nástojči vého na 
pä tia a presved~ivosti ... " (Hudobný život, 7. 7 J Cj75.] 
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Vyhlásenie 
ú stredného výboru Zväzu slovenskfcli aklailate· 
fov hudobným umelcom a muzikol6gom k tvori
vým i!inom pri p ríleiitosti tiO. výročia YOSR a 30. 
výročia Vlťazného februára. 

-o-
ústredný výbor Zväzu, slovenskýcli sklada teJov 

obracia sa na vsetkých tvorivých pracovn ikov v 
oblilstl hudby - členov l nečlenov Zvll~u sloven 
~kých s k ladaterov, Interpretov a muzlkológov -· 
Hbv ven ovali vo svojej tvorivej práci osobitnú no· 
zomosť k bližiacim sa významn~m jubi)eám. 

Vel kú ok tóbrová socialistická revolúcia zname· 
naia v celosvetovom meradle historický medzník 
v rozvoji spoločnosti; vytvorila podmienky p re no· 
vú or ientáciu myslenia a smerovan ia kultúry. 
Umeniu dala nový zmysel. Otvorlla cestu k stro· 
kému spoločenskému uplatneniu kultúry. Myšllim· 
kovo zak tivizovala celý rad umelcov a Ideovo Ich 
zorientovala v smere pokroku a vedecké~o po· 
zn an ia skutočnosti. 
Pokračovanlm vel kých . spoločenských premien, 

k torých základom bola Velká októbt•ová socialis· 
lická revolúcia, ie Wiťazný február. V teJto úzkeJ 
spätosti vidfme nielen spoločenské zmeny, ale ai 
zmeny v myslenl a v orientácii násho kultúrneho 
frontu na socialistické UJVenle. 

Obdobie od Vlťazného februára dalo dostatok 
možnosti na prejaven ie sa tých pokrokov~ch 
umelcov, ktor! chceU pozdvihnúť a dalej n iesf 
myšllenky revolučnej premen y spoločnost!. 

Uplynu lé desaťročia znamenali pre sloven skú 
hudobn ú kultúru vy tvorenie d ovtedy n ep oznan ých 
možnosti profeslon a llzácle sloven ského hudobné· 
ho života a d alšiello umeleckého a Ideovéh o r as
tu. Pre to fe Iba logické ,- že tieto dve významné 
jubileá budú i naďalej Inšpiračným momentom 
pre našu súčasnost. 

Vychádza júc z tohto poznania, obracia sa i;väz 
slovenských skladateldv na vs§tkých tvoriv~ch 
r.racovnllcov v oblasti hudobného umenia, aby 
::.vojlmi t vorivými člnmi obohatil! pokladnicu s lo· 
ven skel kultúry, aby vytvorili diela a realizovali 
výkony; k toré sú verné duchu na(lepšfch t radíclt 
dvoch h is torických jubilet 

Verime, že toto vyhlásenľe nájde ohlas v K.on
k rétnych dielach, interpretačných výkonoch a mu· 
~lkologtckých prácach. 

ÚSTREONY ~ÝBOR ZVÄZU SLOVENS~fCH 
SKLADATEĽOM 

. 

Zaslúžilý umelec 

ONORE MALACHOVSKÝ 

. 

Nevšednost volumenu, teplú, zrnitú farebnost malertó· 
lu, zriedkavý rozsah, imponu;úct nafméi vysokou polohou. 
výrazové kvality, možnosti a rezervy - to v!letko na
značila tedind dria knležata Gremtna z Eugena Onegina. 
Už v temer "prdzdntnovefN atmosfére sklonku sezóny 
1958/59 predstavil sa na sc~ne opery Slovenského na
rodného divadla i!erstv.fí absolvent konzervatória, tridsať
ročný basista Ondret Malachovský . V tesenl dostal sóll.>
lickú zmluvu, prvú premtirovti prtležltost v nevel kel 
postavičke Cigdna z Musorgského Soroi!inského ;armoku 
- .a potom už v!lelko nasvedčovalo, že ,,Jw•ovského sú
hor" md novú hviezdu, nov~ho "krdra" medzi basistami. 
PoLVrdil to hneď v tanuár t roku 1960 svoJrdzne komický, 
komorne skultivovaný, ale, fa~bou a obfemom tónu rm· 
pozantný Don Basllio v preml~re Rossmiho Barbiera zo 
Sevilly, korunu;úct sldvnu ,.dr/u o klllbele" neplsanqm . 
mólokedy počutqm vysok{)m .,g". Zdanlwým oddychom 
;e dobrácky pašerdk Matú!l v obnovenom nasludouant 
Smetanovet Hubli!ky a potom ul! prlchtídza Svätopl11k. 
Jedna z Malachovského laureátskych postáv. ktore; už 
pri prvom slrelnutl dt!va hereckú porlohu ~rJUillo origi
nálneho hereck~l!o rukopisu . npui;edntí utjra7nvú .~ilu a 
ltlbku a suverénne ho spie~a { ako prv_q lnterpr~t tohoto 

1 (Pokračovanie n a 3. str.) 



• jUBILEjN\ 1\0NCE ilT z tvor
by IJUdobuého skladatela Ivana 
!11 usov:;kého uspol'ladal ZSS a 
MDI'O v Bratislave di1a 13. IV. 
l!J77 pri prile;i:ttostl jeho 50. naro
denln. úvodné slovo p1·edniesol M. 
i\tldlnči~:~k, účinkovali J. Fazekaš, 
K Turlunskl:l , M. Lenkova, v. Sim· 
císko, S. Zémborský a Bratislav
ský komorný zbor pod vedenhn 
V. lfjl!1a. J?rogrmn tvoril i skla date· 
ľove dielu: Suita piccola pre vio
lončelo a klavfr, Dve skladby p re 
čembalo, Sonúttl pre husle sólu, 
ll. soná ta pre klavlt· a niekoľko 
zborových kompoz!cll. 

• NA POČESŤ 50. VÝROČ IA 
vzniku košického rozhlasového 
stúdia sa uskutočnila verejná na
hrávka "StMia mla<19Ch" (14. IV. 
t. r.). Slávnostn9 koncert poslu
cháčov konzervatória p ripra vili 
Redakcia hudobného vysielania Cs. 
rozhlasu, PKO a Konzervató rium 
v Košiciach. 

• NAKLADATEĽSTVO PANTÓN 
vydalo dvojdielnu prácu Ctira da 
Kohoutka ,.Hudobné št9ly z hla
diska skladateľa". V podstate ide 
o malú tmtológlu európskej hud by, 
s exkurziou do h udby orientálne]. 

(M. SO BOTKA l 
• OPERA DJGT V BANSKEJ 

BYSTRICI uviedla 16. IV. t. r. p re
miéru baletu francúzskeho sklada
teľa Léa Dellba ,.Coppélla". Dir l
gove.l Vojtech Javora, choreografiu 
a rétlu mal František O. Bernat!k, 

• KNIHA ALEXANDRA BUCH
NERA ,.OSKAR NEDBAL'' je p lo
dom renesanc1e záu jmu o tohto 
hudobnlka, meno ktorého p n ne
dávnych oslav4ch 100. výročia na
rodenia bolo zaradené 1 medzi sve
tové kultúrne výročia UNESCO. 
Autor ptltavou formou (okrem tex
tu, 236 vyobrazenf] oživí nielen 
znalosU o o. Nedbalovl, ale a j 
o hudobnom dia n{ koncom 19. a 
začiatkom 20. storočia. 

• V PRESOVE se uskutočnil 18. 
a 19. IV. t. r. Kra jský festiva l 
detského a mládežníckeho zboro· 
vého spevu. 

• VYDAVATEĽSTVO PANTON 
dalo do predaja dva nové notové 
materiály česk9Ch skladateľov: 
cyklus p lesni na verše J, Hor u 
;,Keď zašla cesta" od Otomara Kve
cha fi skladbu p re flau tu, hus le 
a čembalo ,.Lyrická h udba'· od Ml· 
lana Slavlckého. 

• DOM CSSP V BRATISLAVE 
vydfll tohto roku bibliog rafiu ,.Hu
dobn inY. ZSSR vo fonde knl!nlce 
Domu CSSP, ktor tl zostavlla I. če
chov!čov4. Bibliograf ia sa dell na 
dve času. V p rvej a najrozslahlej
šej .časU sa nachádzajtl hudobni
ny, zatried ené pod la jednotliv9ch 
repubUk ZSSR a podla hud obných 
žánrov. Druhá čast obsahuje 
zoznam literatúry o rusk9ch a so
vietskych skladateloch. 

• SúBOR PIESNI A TANCOV. 
MONGOLSKEJ ĽUDOVEJ ARMÁDY 
hosťoval v dfíoch 22. a 25. IV. t. r. 
v niekoľkých s lovenských mestách 
(o. l. aj v Bratislave ). Repertoár 
ensemblu tvoria najlepšie zborové 
a sólistické skla d by mongolských 
skladatel ov, ale a j sovietskych a 
Iných autorov. 

• OSVETOV2' ÚSTAV BRATISLA· 
YA vydal v r. 1976 Zbornlk s kla· 
dleb pre velké dychové h udby. 
Publlkácla obsahuje s kladby Mir· 
lea Ki'lžka1 Gejzu Prlbelu a jana 
Chromca. 

• HUDOBNÁ JAR V PÚCHOVE 
'(3. ročnlk) prebehla v dňoch 17. 
IV. až 12. V. t. r. Na festivale vy
stúp llo Maďarské ha rfové t rlo, 
Speváck y zbor s lovensk ých učite
liek ,.Ozvena", operný súbor DI
vadla J. G. Tajovského z Banskej 
Bystrice s operou Carmen, š KO Zl
llna so sólistom Igorom Olstra
chom a vokálno-Inštrumentálna 
Skupina GAJA zo Sovietskeho zvä
zu. 

(J. MARTISlK ) 
• MESTSK1 DOM KULTú RY l\ 

OSVETY V BRATISLAVE usporia· 
da v diíoch 12. a 13. X. t. r. 

v rámci cyklu Hudobné tradície 
Bratislavy a tch tvo rcovia VI. mu
zlkologlckll kon ferenciu na tému 
Hudobná ku ltúra Bratislavy medzi 
dvoma vojnami (1919-1939 ) . Na· 
vrhnuté sil o. L témy: Politické 
boje o vznik SND v r. 1919 až 
1921; Zmeny v národnostnej a so· 
ciálnej štruktúre Bratislavy v 20. 
rokoch; Osobnosť Ivana Ballu ako 
kritika a publiCistu ; Úloha pokro
kových robotnlckych spevokolov v 
hudobnom živote; Návštevy naj· 
v9znamnejších skladatelov a Inter
prétov v Bratislave v dobe p rvej 
republiky. 

• )UBILEJN? KONCERT ,z tvor
by zaslúi!llého umelca Tibora An· 
dra!iovana uskutočnil sa dňa 26. 
IV. t. r . pri p rfležltos tl jeho 60. 
naroden tn. Premiérovo odznelo je
ho sláčikové kvarteto. 

• KONCERT PRIATEĽSTVA, na 
kto1·om ú~lnkovall h udobnt peda· 

g6govla z Muslkschule Berlin a 
Colloglum nlllslcum Posonlense sa 
uskutočnil dňa 16. IV. t. r. v 
úDPM Kl. Gottwalda na počesť 32. 
v~ročla oslobodenia Bratislavy. 

• KONCERT MLADEZE na po· 
česť 32. výrdčla vlťazstva nad fa· 
šlzmom odznel 3. V. t. r. v úDPM 
Kl. Goltwlllda v Bratislave. Účin· 
kovali z1acl z K1·akova, Subotlcc 
a z ĽSU v Bratislave, Obrancov 
mieru 6. 

• KOS lCKA HUDOBNÁ JAR pre· 
b1eha v d i,OCh 4. a~ 31. V. t . r. 
Na otváracom koncertn premtéro· 
vo odznela VokAlna symfónia Jo
zefa Grešllkd. Súč<:tsťou resllvalu 
te Medzlnllrodný organový restlvol. 
na ktorom pri!olúblll učast orga
nisti z C~SR. NSR, PĽR. ZSSR a 
NDR. 

• BYSTRICK€ ZVONY '77 
fe!ollval populárneJ hudby sa usku
točnil v di'loch 19. a 20. V. t. r. 

po šiestykrát. Súťažilo 10 spevákov 
-amatérov a v autorskej súťaži :,;a 
predstavilo 10 noviniek. Celý Cos
tlva l sprevádza l orchester zasltlži· 
lého umelca Gustflva Bromo. 

[E. MICHALOVAl 
• BEETHOVEN NA SLOVENSKU 

- slávnostné predstavenie tohto 
f!l mu (režisér A. Krtstfn l uskutoč
n !lo sa 22. IV. t. r. vo Fllmovom 

k lube, Cs. armády 6 v Bratislave. 
Slávnostný pr!hovor pred premieta
ním predniesol dr. Z. Nováéek, 
CSc.; vysttlpllo k varteto Státneho 
konzervatót•ia v Bratislave. 

• CESKOSLOVENSK? STATNY 
SÚBOR PIESNI A TANCOV usporia
dal v rámci mátov9ch osláv 2. až 
5. ,V. t. r . v divadle Nová scéna 
v Bratislave slávnostné predstave
n ia svo1lcll p rogTamov .,Zlatá brá
na" a ,.Slovanské tanec" (viď fo· 
to ) . 

• NASl UMELC I V ZAHRANičl. 
V máli uspol'lacla l SKO štyri kon
col'ly v MĽH. 12. V. t. r . llosťovala 
Magdaléna llaióssyová v š tátneJ 
opore Berlin, ,Vladimír Rusó mal 
dva koncerty v NDR [17. V. v 
Karl-Marx-Stadte a 20. V. v Ros
toku), Nová scéna uskutočn[ 17 
predstavenl v NSR, 5 predstaven! 
v Holandsku a Jedno v Luxembur
sku - s Inscenáciou Polská krv. 

• STATNA FILHARMÚNIA z }(o. 
šic pod taktovkou U. Nlssena z 
NDR vystliplla 17. II. t. r. v Hu
mennom. Na koncerte odznelo 
Concerto grossa D dur, op. 6, č. 5 
G. F. Händla, Koncert pre violon
čelo a orchester č. 1 od B. Mm·ti
nú a Symfónlll C dur ,.Linecká", 
K. z. 425 od w. A. Mozarta. Sólis· 
tom večera bol švfljčiat·sky violon
čelista Markus Nylkos. 

• XVI. ROCN!K IIUMENSI\EJ 
HUDOBNEJ JARI otvoril koncert 
SF z Koštc s dirigentom Bystri· 
kom Režuchom a sólistom Josefom 
Sukom. Od 22. IV. do 30. V. t. r. !oo 
v dlvadolno1 !oálc Domu kultúrv v 
Humennom predstavi súbot Ars 

Sntmka: CSTK 

rod lvlva s umeleck9m vedOcl m Ml· 
lanom Muncllngerom. Je la Spltko
va a Marián Lapšanský. ako nt 
SKO. Zahl·anlčn9mt hosťami festi
valu budú sopra nistka Galina PI· 
sarenková, sovietsky klavirista 
Alexander Slobodla nlk a ko morný 
súbor zo ZSSR. Súčasťou festival u 
te aj vystúpenie So z 1\ošlc s ope
rou Bnrble•· zo Snvllly 11 J,olláro· 
vou operetou Cigáns ka láska. 

• TRI ORGANOVF: SKLADBY 
Lt>oila )an4čka, ktoré vo svote t no· 
tovet od!cl! vyda l Pan too, sa da
tutú z r. 1875. Vznikli pod pria
mym pedagogickým vede ním rladl
tera prazsket organovej školv F. Z. 
Skuhorského. Sú dokladom tvori· 
ve1 kompozičneJ činnosti v Ja náč· 
kovom ranom skladatelskom vý· 
VOlt. 

• VYDAVATEĽSTVO OPUS obo
hatilo profil svojeJ kn l!net edlcle 
vvdanlm s lovenského p reklad u 
o•·áco sovietskeho Hlllor·a Micha ila 
Semionoviča Drusklna .. o západo· 
cu1·ópsket hudbe 20. storočia". Z 
knihy. ku ktoreJ sa •·ecenziou ešte 
vráttmo, prlponHll)mo zl\u temr:om 
ná<~vy jodnotllvých ka pi to l: Na 
l'ozhran l s t oroči, Hudba v oslo· 
hodzovRcom boli. Problém opery, 
Z defln francí1zsket hudby. Rakús
ky expresionizmus. Be1'1ln na Z!l· 
čiatku tridsiatych rokov. O Weber
novi. O hudbe a názoroch Stravin
ského. Práca vyšla v preklade lá
na Stra_ssera. 

• SUPRAPHON vydal nedávno 
oroťilovú platúu Brnenského det
ského zboru pod vedenlm národ
ného umelca Fr. L9ska. NHh rávkd 
ukazuJe v pinet kráse umenie toh
to detského zboru, k torý podm~ni
vo Interpretuje diela stal·ých l s.1-
časn9ch skladatelov l l. Kampa
r.us, Vodilanský, G. P. Pa lestrlna, 
L. )anáčel<, j. B. Foerster. ). Kľlč· 
ka a ďal š!). no at fudové plesne 
česk:ó, moravskO, slle~sl<e, slov in
ské, čt francúzsko. Brnensk9 det
ský zbor tým dôstojne oslllvl l 'iO. 
výročie svojho vzniku, odkedy ah
so lvoval viac ako tlsfc koncert· 
ných vyst(lponf. So smtltkom mu
síme konštatovať. ze umenie ziJor
matsll·a a ctir·lgcnta Fr. L9ska ne
možemr. viac obdivovať na koncer· 
toch, ale len zo záznamov na J!ra· 
mofónových plutnlach. 

[ B. ST~DRO~ l 

Snímka: CSTI< 

• HUSLlARSKA RODINNÁ TRA· 
DICIA. Už 52 rokov vychádzatu z 
atellét·u rodiny Ptlai'ových v Hrad
cl Králové ma tstrovskč nástroje. 
Zakloclater •·oclovel tradfcie, dnfls 
u,; 77-roť.ný Karel Pllai', zhotovil 
vyšo 100 matstrovskýcll husH. Naf· 
mladším huslia rom te v nu k Toma~. 
ktorý toh to rok u ztskal v najv11č· 
šej medzinárodneJ stHazl husllarov 
v ta llansket Cremona strlehornó 
medailu. Na sn!mkc: rodina Pila · 
i'ových v husllarskom atoliérl. 

Správy HIS 
VO FEBRUÁRI l. r. sa 

dož1l 50 rokov skladateľ 
Iva n Hrušovsky. Jeho ~1-
votném u jubileu. ako al 
kompozičnej tvorbu hola 
venovaná prehrávku a 
beseda. k torú viedol v 
Kl u be skladateľov Sllf 
L. Burlas. D1,a 13. ap1•fla 
t. r . sa uskutočnila OI'C· 
hrá v ka z tvorby jubilujú · 
ceho zas!. umelca Tibora 
Andrašova na a 20. apr rla 
uskutočnil SHF pre zt'iu· 
temcov stre tnutie s die
lom Ladlslilva Burlasa 
[ jublleli spomlnan9cn 
sme s l pripomenuli v ml
n ul9ch člslach ll Z l. 

ORATÚRIUM MIRA 
BÁZLI KA - Dvanásť -
na poému ruského sym
bolistu A. Bloka pa tr! k 
v9razn9m slovenským 
dielam, uvedeným počas 
tetto sezóny v SF. Pre · 
h révka diela a beseda o 
i1om bo la ďa lšun Pl' í· 
spevkom do dlskusio o 
angažovanosti v umeni . 

NÁVSTEVY V SllF: Vl· 
jal Vermatas, ľo llc lorlsta 
z Indie si vypočul uktl~
kv autentického sloven· 
ského fo lk lóru l sklad
by, v k torých autori čor
pajú zo slovenskeJ ľudo
vet piesne. Aurela Nlco
let, flautista z Francúz· 
ska pretavll záutem o 
tvorbu pre dychové ná
stroje a ensemble. Zo 
zvukových kópi! a pred
ložených Pl:ll'tllúr sr vy
bral skladby Vladlmír<t 
Bokesa a Jozefa S!xtu. 

ZAHRANICNf HOSTIA 
Týždňa novet slovensko! 
hudobneJ tvorby: R. Drn
baczv•'skl, T. Balrd, F. 

))abrow:-.kl z PĽR, Sachl· 
dl Tohb a V. A~aronnl· 
l.. ov zo ZSSR, spolu s U. 
1-\lemcntom l NDR l sl v 
spoločne ! tJrehrávkc vv· 
IJOČllh ukázky ZO SIOVCII • 
sko! tvorby. Mac.ľur:-. l.í 
skladatelia pror. Sugár n 
Londvay, ktor! sa zuču-;t · 
ntll Týždiía m~:~ďarskej 
k ultúry v CSSR. sa obo
známili na dvoc:1 oro· 
h t•ávl<ach s tvorbou na
šich autorov za posled né 
roky. Delegíicla predsta
vlte fov Zväzu kazašských 
skladate?ov [ Rachma
diev, Zubanova a Buč· 
!mv!. ktorá bolo v Bn1tl· 
slave tJri orlležítostl kon
certu z tvorby kazlls· 
ských skladatefov. st v 
HIS·e vypočula n lcko!
ko ukáZok z produkcie 
slovensk9ch autorov. 

SLOVENSK? HUDOBNY 
FOND spolu s Ga!éľlOU 
mesta Bratislavy otvorill 
už tretí cyklus koncer tov 
U Klarisiek, v rámci kto
l'fiho sa od aorfln do sep
tembra t. r. predstavia 
bratislavskému publiku 
našl špičkov{ koncertn{ 
umelci s programom. zo
stAveným zo skladle h 
svetových l slovenských 
Hutm•ov. Po prvom kon· 
rerlr PrAžských madri· 
gali~tov (apríl l vystúpia: 
v1olončehsta Ju ra1 Ale· 
xnnder [máj}. V. Telec· 
ký, V. Srmč1sko, A. PJao;
kurová a H. Gáfforová 
l tím J. Brallslavský ko
morný zbor ( túl J. viace
r! mterpreh s progra· 
mam, zostaveným zo so-. 
vletskej tvorby [au~ustl 
a l':emballstka Zuzana 
Ružičková [ septemuer l . 

L. SUSTYKEVICOV A 

Hudobn~ vysielanie rozhlasu rozllOdl!e nie Je zanedba
telnou zložkou celkouet hudobne/ kultúry. {e zndme 1e· 
ho obrovsk~ spolol"fmsk~ p{)~obenle a širok~ možnosti, 
ktorými m6Ze pomdhat reallzouat ciele kultúrne/ pollll
ky. To vsak znamend, f.e l!udobnd tasr vysielania mu~t 
neustdle drža( krok s dobou, sledova( posto; posluchá
cou rozhlasu k lwdbe, snažil sa pribllžit hudbu lJ tJo 
najširšom zdbere / k SpeczflckQm zdutmom posluchdtJou, 
p6sobiť na ltic/t akllvne, korlgovar Wh ndzory, rozširo
vať uíuJem o hudbu žiadaným smerom ku nárol.'nefSwz, 
umelecky zduažnej!ilm dielam a žánrom. 

Pre splne1ue Jýchto cwľov staró. sa rozl!las o uýcho· 
uu a rast suojzcl! tvorivých prw.:ounlkou, lebo cez nzclt 
vedie cesta k posiucl!ó.čovt. Jednou zo StudiJn!Jch pomo
eok pre rozlilasou.Qcli pracovnikov stí publlkťicie, ktor~ 
vyddua MetodlckO·VfíSkumný kabmet Ce~koslouensk~ho 
rozhlasu u Brali~laue. Al.:o studiJné zo!nty uycltťidzaiú 
útle brožúry, ktor~ v~ak svojzm obsahom pružne reagu1ú 
na problematiku stítJasn~ho IIUdobn~ho uys~elania, napr. 
uuereJnentm materidloo zo semlndra Fonoamat~rske 
hnutie a Jeho perspektwy /19741, zo seminára Stereofó
nia u rozhlase ( 10751, rovnako materiá/ou zo semlndra 
Detsk(J ples1loud a zboroud tvorba u rozhlasovom vysiela
ní f 1974}, tJl star set publlkdcie Hudba a technika z hra
diska hudobn~ho rozhlasu {19661, ktorťi obsahuje okrem 
prlspevkov nabicll odborntkou {napr. Miroslava Fil ipa/ 
i rad prác zahranlčn!Jch autorov. Nzektorf! zoiilly Meto
dicko-u!Jskumnl!llo kabinetu suotlm obsahom presahujú 
vSak tízky rámec Specif lky rozhlasoul!ho vysielania a 
u!;l ma;tí si Slriite problematiku a okruh otdzok okolo sú
tJasnet hudby, hudobneJ vedy 1 marxistícko-lentnske/ 
estetiky. Takýmito prlspeukamt te naplnený napr. zoSit 
Probl~my marxzsttckej estetiky { 19741, klorq obsahu[e 
zduaZnf! prednc'J.sk!l poprednfích soul et skych este/l kov: 
prof . S. Ch. Rappopurta, doktora fllozoflck!Jch vied a 
doc. A. V. GuS~tnouet. kandldálkll fllozoflck!Jch vied zn 
seminťira Melodtcko-výskumn~ho kabinetu z 18. a 19. 
fúna 1973. Z natnouSlch publlkdctl zauJal Studl/n.Q zo!Jlt 
K problematike sút:asneJ hudby f 1975/ - odborný re
daktor FrantzSek Branl!i - ktorý obsahufP o. l. prlspev
ky slouensk!Jch lludobných vedcov dr. Ladislava Burla· 
sa, CSc. {Komplexna anal!Jza vo svetle sovietske/ mu
zikol6giej, dr. Viery Donoualoue;, CSc. {50 rokou soviet
ske/ hudobneJ estetiky/, Milana AdamlJtaka {Funkcia 
gradťicie v angaZouanet hudbe J, dr. Miroslava Filipa, 
CSc. 1 Stí/Jasn~ chdpanle lzudobnet akustiky 1 a dr. {O· 

zefa Turdoll.a, CSc. 1 K te6rli recept!vnet hudobne, u.ficlto
uy / . Poskylu/11 mnoZstuo podnetov k zamysleniu, disku· 
.~ll. akceptovaniu a pretransponouaniu do u/as/nej praxe 
a Ich riopad by nemal ostal obmedzenfí len 110 okruh 
rozhlasových pracoun!korJ. Podobn12 w to so Sttídzou 
doc. dr. Ladislava Burlasa, CSc. Premeny u počtíuan! 

hudby, ktord vySla ako samostatn.q Studijný zoSit t . 21 
Metodlcko-u!Jskumnf!ho kabinetu Ceskoslovenskf!ho roz
hlasu v Bratislava v r . 1976. .v. ZITNA 



Na sl ávnostnom oluorenl fastl
ualu pred pamätnlkom SNP u 
Ttsouci sa zúl!astnLl at predseda 
SNR Vil iam Salgoulč. 

'Dňa 6.-7. mája t. r . bol v TI
sovci CeJoslo venskSi festival robot
níck ych spevokolov, ktor5i sa spo
iii s oslavami storočnice Mufskó
ho robotnfckeho s pevokolu v Ti
sovci. Tisovčania si p ri tei prUe
! ilosti p ri pomenuli zakladatera 
tobto te lesa dr . Sama Daxnera, 
viac dirigentov, urobíll komplex· 
ne(lll pohľad na svoju bývalú l sú
časnú činnosť a najmä na etapu, 
kedy z obrodeneck6ho s pevokolu 
prerás tli na spevokol robotnfcky. 
Ako uf b5iva zvykom v r obotnfc
kom s pe váckom bnu tf, p rillli Ti
sov~anov pozdraviť ai B1·adlan z 
Trna vy, Robotnfcky s pevokol z 
Krompách, Zenský r obotnícky ape
vokol Calexanka zo Zlatých llto· 
raviec, r obotnfck y spevokol Slán
ska Dolina z Geme rskej Hôrky a 
r obotnfr.ky s pevokol Vzduchotech · 
ni k z Novfiho Mes ta n . Váhom. Pr i 
speváckych vystúpe niach sa opäť 
potvrdilo dominantné.. pos taven ie 
t rnavského Bt•a dla nu medzi súčos
n ými robo tn íckymi spevokolmi. Tr· 
nnskf s peváci vedenf Ivanom Luk· 
nárom, p redviedli náro~ný, zaují
mavý a hlavne umelecky pozoru- . 
hodne nd tudovan ý program. Teli!· 
110 sa omladilo, k litarAfm, osvod· 
čeným speváko m p ri budli nové 
pekné hlasy, jednotlivii hlasové 
s kupiny sa vyrovnali, pos iln ila sa 
celková k u ltúra zvuku, do te lesa 
lia vrá tila ty pická schopnosť naj
Jepilfch mužských spevokolov -
aradovať vrcholy a zásluhou diri· 
genta zavlá dla rytmická. presnosť 
a mimoriadna pozornosť k textu. 
Oomá.ci tisoveckf spevokol vedený 
J, Brzákom, vystupuje snaživo, v 
popredf je entuziazmus a v ~~e
merskej bblastt r ob( llťibur iste k us 
poctivej a zäslnlnej préce. Prftom
nli delegáciu SNR a Ministerstva 
kultúry SSR viedol člen Predsed
nfctva ÚV KSS a predseda SNR Vi
liam Salgovič, ktorý v slá.vnost
nom pre jave pozltlvne hodnotil zá
s toj robotnfckych spevokolov v r.e
lel naiiej kultúre. Zvláilť sa veno
val závažnému poslan iu tisovecké· 
ho !ipevokolu v minulosti l v s ú· 

'časnosti . Jubilujúcemu spevokolu 
odovzda l iltátne vyznamenanie Za 
%1\s luhy o v5istavbu socializmu. Pri· 
tomnf nómes tnfk min istra. kultúry 
SSR dr . J. Mravík vyslovil vďaku 
s vojho rezor tu robotnlck ym s pe
vokolom. Na druhý deň na 
s lávnostnom zasudnutf - hovor il 
dr. Mi roslav Kuchta o dejinách 
t lsoveckého spevokolu a dr. Zde n· 
ko Nováček, CSc. pre dniesol roz 
11lahly re[or:ít .,Robotnlcke s pevu· 
koly včera a dnes", z k torého pri· 
nä~ame d ruhú časť. 

Po vojne s a situácia v robotnfc
k ych spevokoloch značne mení. 
Pôvod ná funlccla r obotnlcl<ych spe
vokolov: burcovať triedne vedonue 
robotnlctva, zled nocovať. vni\i.o ť 
d o robotnlclcel t riedy uvedomelosť 
a zmysel pre estetič nosť, sa sti\vu 
v tejto etape už minulosťou. Ro· 
botnlcka trieda prevzala v nove! 
š tátne j a spo l očenske! fo rmácii do· 
ml na ntné miesto. Nlo všetky stur· 
ste robolnlcke spevokoly sa ve· 
dell teito nove! s lluácil prispóso· 
biť. Povojnová !itatna regislľácla 
všetkých s pevokolov a snaha zlJu
v it t·oboln!cke spevokoly meštia c
k ych ná nosov, sa n iekde vysvetľo
va la nesprávne a viac s pevokolov 
nevedelo chylit dych v tomto his· 
tortckom zlome. Patrí k nalcon· 
nefslm čľtám tľnavského Bťad tu· 
nu, Ze sl udržal vývojovú koutl· 
n ullu. vedel doplniť svoju pOvorl· 
nú [unlcciu a úplne log icky pre· 
vzal na seba n ové úloh y. V m nC1· 
l1ých p ri padoch č lenovia robotnlc· 
lcych s pevokolov prešli do novo 
vzn ikajúcich väčšieh umeleckych 
telies, ako to bolo najmä v Brali· 
s tave. kde početná skupina vý· 
značn~ch robotnlckych spevákov 
posilni la novovznil<aiúci r ozh lasu· 
vý zbor. 

Nepochy bne, po februári 19411 
nnikll p re roboln!cke spevokolv 
n ové úlohy. V situácii. kedy sl ro· 
botníctvo defln itlvne vybo jovalo 
svofi p ráva a. bol zaručený sús tav· 

n9 rozvoJov~ trend rohotn!rt vll 11 

Cflifll llŕt !.r l StJOIOČ IIO~tl , 7.<11 oli 1111' 

ktoré stltrll zhorovc1 ~k 11111 hy nri o 
hiť s J..li1' ui. t1ko h1~tortd.y dotit' 
tncn l, a ku svedectvo o 1ntnu1rr 
dobe. ako dokument o lrlutlrrvr ll 
z!lpasoch rohot nlc tvn. twnrHi i vsn t; 
už llktutílnu ideovú funkciu. Is to r 
to, doplni( SJlcváckc nWli'VY n no 
obzorat sn po vhodnom nmerto:i 
rl. V mnoh)ch or!pndnch v c·rocr 
toárt vypomá ha sltrrú rl'volučn;l 
oícseií a obi'O!lcnecká vlustoncc k{r 
pleseľr. Novýc h zborovýc h skl ad h~lJ 
bolo ešte málo. 

Patrf k pozit ívn ym i!rtá m colé· 
ho h nutia , že v niektorych ohlas· 
liach. hlavne tam. kde sú vrll~r~ 
závodv a početné roiJotnlctvo. n a<, 
ll sn rozhladcnl l udin, l<lorl no· 
chopili potrebu roiJolnfckych snH· 
vúck ych telies a v~·znam týc h lo lc· 
lies pri formovani nového čl ove· 
ka, pri výchove k novej robotníc· 

notr. človoka. ktorý o:;t zvol11 2 rOz 
nvd1 flllnnlill IV 1.1vrrt tt zhuro\'. 
~ OI!V, 7,ilp.rfliiC ~i l lli'C lulu Vil~l'r. 
J.ulltrr rr t: rnstic,, ~tľr vu ~u prr ki11 
dlll ll nrn druhv~; ll, t•J v ncno ilu111 
IIOCIHnl tiO J~ { nku ICLI , lt tuc 'Í' 111:111;'1 
ru lo kf.i ~[tulm y. Pri to lto o ríto~.lt n~ 
ll lrUh!l prfzv uk OVII (, ZO lll'flCIII r'r 
cl. ldorý ie kulttvuvHnv. l1torý ~ · , 

:-(lstavue zui.fachl u ir 11 ndclcivn 
~~ obvvkto fnhslc ril'~l !:iVoie o;·;• 
t.ov né nc·ohl\~ 111\ . mt1 l nv nadl1 fn ·t 
nad r lozitýmí otiilkumi výrollv. 
mnohó veci rlcil l rozv(t!:no i ~ic a 
ookofn"Jjšlc. Nic lo n:\hodou. ze 
v9zn nmn! členov ia robolnfckvr h 
spevokolov za prve! repub liky bo 
ll z namenllýml odbornfkmt vo 
svoje l p rofesi i. Ton lo vklad do du 
sl a vc rlomia rohotnlckych spevti 
kov uv mal í p ine zohľn cl icovoť vr. 
clúcl závodov a výroby a uvodo 
mova ť si , že podporova ť kult(lr 
nost robolnlka . znamená podno 

Robotnícke spevokoly 
' 

dnešku 
kci hrdosll a rozhľadenosti. Ziaľ. 
takýchto rozhľadených s údruhov 
nebolo až . toľko, !<oJko by bola 
potrebovala doba. Preto v etape, 
kedy nase národy p r iam prekypo
va l! budovateľskou radosťou a od
hod la n ím, kedy žiadna ú loha. sa 
nám nevld!!la nereélua, névzni\clo 
v OssR tolko robotntckych telié'>, 
ako by sme potrebOvali. Súviselo 
to na1ml!. s malým nočtom kultúr
ne rozhladených organizátorov a 
s pomerne ma lými k ulturnyml skt1· 

rovať !oho rast, Jeho vedomie. fr:· 
ho cellstvosť a celkové vybavenie 
pr e život. 

Robo tnfcke spevoko ly treba vl · 
dte ť v kon texte súčasnosll. )ed lllil 
vtedy vy nikne Ich hodnota. spola 
čenslco-pol i t ickii funkčnosť. oza ist· 
ný zástoj. Ak v súčasnosti ne· 
vznikajú s úbory prl nlektor\·ch 
ve lkých priemyselných komplc· 
xoch a všade tam. kuc sú mtmo· 
riadne vý hodné ohlekllvno pod· 
mienky, nie te to anl télk v dôslerl· 
ku nechuti spievať, ako s labol rln· 
dUICél kultúrno-osvetove! prácP sA
motných veľkých zc\vodov, v nP.
doccnen! možnos iJ ušľachhlého. 
cloveku tak prospošnóho sebarca · 

Jubilujúci Mužský rol>otnícky spevokol z Tisovca. CSTI< 
Sn!mky: 

senostaml nlelclor~ch pracovnikov 
v mestečkách a na vidie ku. Na· 
pt·cck !Pilo zloictosll niektoré ro
bolnicko s pevokoly vyuilll pre 
svo ju uxlstcmclu dobré uiJiukl!vne 
poct n1 1cnkv. 

Pre J'Obntnícke spevokoly v ~ú
časnosti le IY JJické, i e Ich laura 
tvoria robotnic i, a lebo pl'ficuiúc:•. 
ktol'l vy~ ll z robolnf~; k el lrlerlv. 
rna iú blizko k iCl mmílollto u iol 
h ls lurlc lc ómu poslanr u. Hobutnlcke 
s pevokoly chu ra k tcrtzulo l reper· 
toúr, v klurom malú úmern~ za
s túpenie kompozlcto, lnspiročno 
vycháctzalúce zo iivotn robotníc· 
tva, jeho polllických Ideá lov. 1c· 
ho v!ťaznel hrdosti a opllmls tc c: 
k ých predstáv do budúcna. Ztar. 
tá to konce pcia a Ioto tas nó pro· 
fi lovanie sa dosť (uil<o dosahujú. 
nakol ko lc pomerne má lo pôvod· 
ných zborov ( hoci sú n iektoré -
na pr. od A. Moyzesa]. čo by um rl· 
lecky vyrústll z tello spom!nanci 
a tmosféry. Nasl skludolella píi.u 
pomerne voľu zborovo! ll to ratúrv 
a mnohO nové kompozfclo sú kva· 
lltné. avsak doteraz nevznikli zilu· 
rovó cykly, ani básnlck6 prcdlolw . 
ktoré by ma js trovsky vyspievali a 
prebásnill novodobé pc·acovné hr· 
dins lvo. nové vzťahy madzi l udml. 
poslan ie súčasného č loveka, to po· 
zi t!vne. čo sa skrýva za každoden
n ým životo m. je vsak pravdcpo· 
dobné. že t na tú to oblast postup· 
ne dôjde. Verlm. ie konkrétne ob 
led návky Slovenského hudobného 
fond u n lednollivých skladatefov 
by tu moh li pomOcť. 
Súčun6 robotnícke spBvokolv stí 

prík ladom vyspolel umelecke ! 
dobt·ovoľn osli. jednoty človeka so 
svo jou dobou a zclrav~ch umelec· 
l<ých amb!clí. Clenovia spevokolov 
s ú k lasickým pnkla clom súčas· 
cwch l ud!, klon Invest u jú vzácn'/ 
voľn ~ ČAS do us i ac htilýCh Z\ÍUl· 
mov, prerástli umeleck ú úroveň 
bežného občana a z vlastne j t a len
tove j podstaty vedia rozdávať ra · 
dos{. zcitllok l u vedomenie svoi· 
mu oko liu 11 i.iršim vrstvám. Clo
ve k t u roubf nutne uvažovať o hod· 

Itzovania. Miíme na to jeden z 
eklatanln{•ch pl'ikladov v samot· 
n o! Bralis lave, kde už viac rokov 
s H snnžime zc·iadll reprezentačný, 
vi>e tkým l pros tr iedkami vybavený 
I'Oboln fcky s pevokol , aviiak dod nes 
so nepodarilo PI'OJ)ol l ť organizáto
rov v iacerých h luvn~ch ziívodov, 
zorgan izova( nábor, hoci dirigenti 
a notový mate nil l sú už n iel.::nfkl) 
rolwv vlastn() k dlspozlci c. ľrndit 
nýml vyhl<ii.kaml sa žiadny nový 
s pevokol ne~nlo7. i, tým mcnc t no· 
I<Vn ll fl kovn nýml reča m i. Dol<lal 
nns J)l'<l CUlÚCi nic lo presvedčený. 
l.e robí dobrú vec pre soilo i d ru· 
h~ch. že hodiny. ktoré strávi na 
skúškach a koncertoch, treba pri · 
pocllať na konto osobného d ušev · 
ného ztsl< u, tal< as! nevznikne vufn 
novýc h rohotn lckych spevoi<Oiov. 

Pri te jto p rilezitos li treba zdô· 
rnznlf, že závery XV. zjazdu KSC 

1 colá kultúrna politika našci sú
č asnosll počlta zúlwnlte s novou 
vlnou ku ltúrneho nma tertzmu. 
Mol no, l.e plánuvoný rozvoj nn ra· 
:li no nedosta lo!< ochotných a kva 
llťlkovaných zbormnlstrov, čo Jl>tO 
súvis! l s t~m. ze naše umelec1.(é 
!.koly túto oblosť slabo saturujú 
a oza jstn ých nadšencov. najm!l 
medzi u čiteľm i a osvetármi ako· 
by ubúdalo. V pos lednom čase sa 
robí rad opatreni: na bratislav· 
s lcom Konzervatóriu sa mimol'iad · 
no zvýšli dôraz na vedľa išle št11· 
cttum dlr l.a;entstva a azct a b y celel 
veci prospelo, keby sl velké zlc 
vody priam vytypovali talentovo 
ných ledlncov a vy!.lali ich na 
día!kové štúd ium d irigovania nn 
umeleck ých skolách. Osobne som 
v tejto oblasti op tinu sla a verím. 
že v na jbližšlch 5- 8 r okoch sa 
situácia k valifikova ných d lrt.u.en· 
tov pre amatól'~lcc hudobné hnu· 
lle zle'Pší. Z. NOVÄČEK 

Zaslúžilý umelec , 

O NORE J MALACHOVSKY 
( Dokonl;on ic z l . str. l 

J•ur lii J u oru;i11úlna;, až barytórzouo exponouane1 poloh~. 
Po~taua t'arJa~~kélw hosťa u Korsakououet opernej byl!· 
r1e Sml ko 1e topdt/ na ploche 1edmet árie poturdenim 
umalcouých vzácnych daností, nasledu1e Sarastro -
wué ~tretnutie s jemnou !itruklúrou klaslctsttckej pro· 
IJC'Illancla; smlesny, 1!/asovo vonkoncom nie "z núdze" 
IJufúZily, ale plnolwdnot ný Kecal v nouom na!ltudouant 
l'rauancJ nevesty. Tieto roky sa na ue/'1-:é umeleck~ 
wllewo~/1 mimoriadne bohaté a pre ďalsl Malachousk6-
l!o UlÍUO/ ra;hoduJ(lce. Ide z jedne/ uelkef filohy do dru
he/, ·ako "zai•u1tocnlku do!itudoudua viac drobných epa6a 
o sľarsom repertoári ( napr. Benolt u Bohéme/ , a/P usw 
pu;a do ~tarslch na!itudouant at vo uerkých t1l ol!cícl1 fo r
mátu Dal/anda ( BlfLdlacl Holanďan/, či filipa Tl . l /Jon 
Carlos/. Onedlho zal'lna utacrocna, umelecky neobyča111e 
plodnú spo/uprdcu s brnenskou Jandt!kouou operou. kde 
popr t suoJLch postaudch z domáceho taulska spleua pu 
pruý raz at Borisa Godunoua a Ruprechta u Prokoj leuo· 
oet opare Ohniu.tJ anjel. 

Nielen ob;emom, ale aj f arbou a uýrazov{jm ndbo jont 
;e Malarhouského bas skôr dramaticky nallehau.v, 111?.:! 
mtikko lyrický, je skór z rodu "vysokýc/z" basou, ne~ 
"profondo", sa mu blW;/e polohy expreslune, ne:! pol ohy 
,.cantantau. Práue preto teho naJulastneJSou doménou 
sú postavy dramatick!! exponované. Na druheJ strane to
to konStatouania neznamend, že by umelec neoduddzul 
pozoruhorlné lnterpretat:né Ufíkony aJ u úlohách miikSie
IJc, lyrlckefšieho, jemnej.~w t6nouaného model ouanzn. 
Med~i množ~tuom ndročn.vch operných postáv osemnds· 
lieh divadelných .\P7ón Onrtrefa Malachovského nachd· 
clzame dosť takých, ktoré poturdzujtí. ;edno i druM. TI· 
mene, s hlbokým citouým ponor om do hrdinovho vnú
torného sueta te studrnený Stellna z Krtíttíauy, póly 
vladárskej spupnosll a stareckeJ reztgndcle prestupu/tí. 
sa v inet lauradtsk"J postnue - krdrout Svätopluk ovi. 
Osobllo~ľ Cft umelcouho rukopisu a sil u Jeho Javtskoue/ 
osobno.~ll nesú l ďal!lc postavy slovenske( opern~f tvor
by, predov~etkým Marley z Mistra Scroogea a Carrtot 
z Hry o ldske a smrti. Sotua sa di!PS ndfde na l!eskoslo
uensk!ích JfWi skdch sppudk, ktor!í by pln!ze - typ011e 
l VOkdlne - zoapoi/Pdal drsnému povrchu a mäkkému 
fadru Smetanoullo Cltrudo!ia, uljral:!ne hovorl f akt Mal a
rlwusk(jho duo;ndsobnrlho zástofa uo f /lmouýclt spraco
vaniach Rusalky (uodnlk 1, (ednou z fC! ho dramat icky 
na;:strltufúcef!;ích postó.11 je turdý, dogmatický pop Gr l
r.orLs z Marlinúovych Greckych pa!ilt. Inklinovanie k ne
pre!ipekulouaneJ realite výrazu nachddza u Malachovské
ho uďal:!ný priestor u postaudch rusket operne/ k laslkiJ 
- na veľkeJ ploche Borisa Godunoua, u nlekolkotakto
vyc/1, :spauá.cky nórol:n!jcll epizódach Gre mt na a V ar
faiskállo llusľa, v svo jráznej [l ()S/cwe pol oueckého c/1ána 
Kon~·uka (Knieža Igor/ i u par te knie~ata Juri ;a Vsc
uoludoulču 1 Poue:;t o neuidileľnom maste Klleži}, s kto
rfím sa stretol počas lllekol kosezónnelzo anga!mdn u Ko
línP nad. Rýnom. Pomerne bolwtd te af galéria Mal acl!ou
ského postáv nemecke/ opemet literatúry - začlna kla
~/clslickym GluckoU!ÍIIl Kale/lasom z Iflgénte u Au/Ide, 
pukračufe Mozartovým Sarastrom, Beethouenouým Roc
com a Weberouým eremilom z Carostrelca a vrcholí 
u tažkýclz wagnerouskýclt partoch Da/landa z Blúdiaceho 
Holanďana, landgrafa Herrmana z Tanhäusera a obra 
Fajnera z Rýnskeho zlata. Krdsny materiál, k torý u! 
sdm o sebe doná§a primárnu výrazovú kvalitu a bezpeé
nost r ozsahu uplatnil umelec u cel om rade úloh talian
ske/ opernej tvorby, nafmll vSak v ZacharldSout z Na
bucca, guardidnout zo Sily osudu a Fil lpout ll. z Don 

Carlosa. O tom, ako te var iabilné at Malacltousk~ho 
herectvo, suedčla postavy súčasneJ opery. Ak mdme e~te 
Mále u t.iuef pamllli Jeho žluého, mtídreho, optimistic
kého, ludového komlsdra Vorobfoka z Príbehu ozajst nč-
ho človeka, m6žeme k nemu priam exempldrne proti· 
postaviť a~ do sošnosti štylizovanú, vokdlne obsa~ntl 
postavu Bartókouho Modroj aza z nedduneho pozoru· 
hodného Ko!il erouho a Kr iSkovho naStudovanta. Proko
fieuou hrdina stdl na samom začiatku Mal achovsk ého 
umelecke/ drdhy, Bartókou te dielom obdobia zrel ost i . 
A medzi týmito dvoma k redciaml ta niekoľko desiatok 
pozoruhodných umeleckých u.l]konou, ktor ýmt sa OndreJ 
Malachovský výrazne zasltí.ž/l {doma t u zal•ranlNJ o 

dobr t! meno sl ouenskat opernej kultúry. 
JAROSLAV BLAHO 

K Suchoňovmu žalmu 
V díwch, kedy sme sn duzvccloli o udelen{ titulu ná• 

rodný ume lec La dis lavov i Slovákovi, closta la sa na pulty 
RI'UlTIOJJredajn! nová nah rávka kantá ty pre tenor , mte· 
i.uný zbor a veľký orchester 2 a lm zeme podkarpatsket 
od Eugena Such011a. Dielo naštudova la Slovenská fll· 
harm6 nia, Slovensk ý !ilharmonickf zbor, nový n árodný 
umelec Vilém Pi'iby l - pod taktovkou národného u mel· 
cu Ladislava Slová ka. Jcclno z centrálnych d iel slovan· 
s lc e l l<an látove! lllera túrv dostalo teda n ovú pod obu. 
S nedočkavosťou sme sa započúva l! d o taktov tohto 
.,ža lmu vzdor u a náde je". k toré dodnes zostalo ted lneč· 
nou ft·eskou o našej minulosti, pričom silné hudobné 
momenty a hlblca textovej predlohy zosta li pre pos luchá· 
ča mimoriadne silnými podnes. Od vzniku diela uplynu
lo pomaly štyridsať rokov. pričom so nič nestratilo 
nielen zo s ily výpovede, ale s ods tupom a plyn u thn 
čosu sa potvrdzuje, že prévc v te jto kantá te náš EuRen 
Sucholí vyprofiloval svoju majstrovskú h udobnú reč do 
podoby, ktorá !o vlastná teho velkému talen tu ... Lad l· 
s lav Slovák - 1 v porovnani s partltút·ou diela - ue
monštruje tu svoju [ v na (lepšom zmysle s lova l slut b u 
autorovi, rešpektu júc výrazové zázemie d iela. Ku kon· 
cepcl! skladatera Pr ida l nepopleratel né črty svofel osob· 
nosU, ktoré by sa da li najvýstižnejš ie sformulovať slo· 
va mi: monumentali ta, schopnost a rchltek tonlckel kon· 
cepclo, výsta vba, k torá pripomlna - š títy ve lhOr. 
Škoda, že d irigent nemal k dispozfc l! kvantitatfvne ])lne 
obsadený zbor [namtesto 120·členného speváckeho apa
rátu bol k dlspozfcil asi SO-členný zbor . . . l . A tak pt' l 
ve lkolcpef koncepcii orchestrálneho zvuku vyzn ieva 
zbor ový pa r t ako by v clone. Nap roti tomu tenorové só lo 
Viléma Pi'ibyla je zvukovo na ddimenzova né, vvzdvlh u · 
!úc najm!l hrdinský zafa rbený t e nor speváka. Jemné 
nuansy, ktoré p redpisuJe sklada tel sOiovému partu. n ie 
sú dotiahnuté, a tak sa v pa ml!. tt vynára spomienka na. 
nllr. umelca f. Blahu. Po stránke zvu kove j [ Leo~ Ko· 
marek a Iva n Bradáč l mohla reprezen tačná pla li1o mno
hé vyctzelova ť lepšte. než je p redložené poslucháčovi. 
f Rovna ko dôsledne jšie sa moh lo členlt tenorové sOlo 
pr i p rechode z je dne j stra n y platne na dru ht11 l Napriek 
všetk9m pripomienkam zvukovo-technicke! r ealizácie 
zostáva hlavn ým pr!nosom vyntkajt,ca Interpretácia d ie
la Ladislavom Slovákom. adekvátne tlmočtaca obsd h 
kan táty. T. URSINYOVA 



Slovenská 
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Zaslúzil~ umelec Tibor Freau 
zap!sal sa do nlisho povedomtd 
p redovšetkým ako s kúsen ý 
OPP.r n ý dirigent. Po lnštruklív· 
ne zameranom Malom komor
nom klavlrnom koncerte, ktorý 
odzne l na Preh liadke sloven
skej hudobne! tvorby, pred~ta
vll stt - ako dirigent a skla 
dater v JedneJ osobe za pu ltom 
SF - pri premlérovanl SVOJ6i 
kanUHy Spe v o f ene pre alto
vé sOlo, mužský hlas, miešaný 
a dets ký zbor a veľký orches
ter. Ak v klavlrnom koncerte 
v ýber lednoducllšlch výt•azo
vých prostriedk ov a snahu o 
určuú popu Jar1lu možno ospra
vecllmť ln~trukllvnym zamerEJ
n !m diela, podobn~ výber koll 
venčných kompozičných pos tu · 
pov ul v tomto - obsahovo zá· 
vazn~>lšom - diele, s toU u z za 
za mvs lenle. 

Celým svojim ladenhn vy· 
znieva dielo bezuroblémovo, čo 
ic - zdá sa - typickou znám
kou Frešovho skladate lské llo 
rul<onisu. Vo fa k túre partitúry 
počutome vplyvy vtacerých po
predn ýc h predstavitefov tallan· 
:;.keho verizmu, v inštr umentá
cii - impresionizmu [ale al 
]anJčka] a zo s lovenskej tvor
by - štý l ~rukárskych š tyllzá
cH A. Moyzesa. Ft·ešova kan tá
ta ie takto tba úsmevnou re
mln tsrenclou už dávno preko
nam•ho obdobia vývoja sloven
skE)) hudobne j kultú ry, ne ukH
zu le cestu vpred. Hle s kôr -
naopa k. Vychádza z poetickýc h 
myšllenok Jely Krčméryovej 11 
Alexandry Brax-atorlsovej, s le 
dul(l ctch celý životn ý kolobeh 
ženv - od nesmelých pr vých 
krôči kov lásky, cez jej viaceré 
s tupne - ako le láskn mate
rinská a lá s ka ženy v star· 
šom veku. 

Velký a parát účinkujúctch 
( S lovensk ý lllhar monický •bor , 
dievčenský s pev ácky zbor Pla 
meň zo ZDS Vazovova a súbor 
ústredné h o domu pion ierov a 
m lá defe Klementa Gottwalda 
Slnie l!ko) poskytol Frešov1 
mo~nosti využ!vať kontra~tné 
striedanie sOia , recitácie - s 
čisto orchestrálnymi úsekn•l. 
Nemo~no u p rief priehľadnosť , 
mies tami až lapldärnosť faktú
ry, takže text bolo dobre rozu
mieť. Sk oda však, že celé die
lo vyznitwa a ž prlll š idylicky, 
dokonca aj v miestach, k de by 
sa žiadalo viac tragiky. Až v 
záverečnom i1seku kantáty IH'~! 
rastá dominantnosť žánrového 
obrázku v apoteózu. do ktore! 
sa zapáJa cel~ mohutný arze-

. n á l účinkujúcich telies. S po
chotJen!m a c itlivým pris tupom 
vyznačovali sa výkony Niny Ha 
zu chovej [altové sOlo l a ná1·. 
umelca M. Hubu [recitácia). 

Ta liansk y s kladatel Ottor ino 
Respigh i v každe! časti svojho 
R!mskeho trip tychu pripravil
vďaka zvukoveJ hýrivos ti, vzru
seqel bujaros ti a zvukovej ver
kolepostl - vd'ačn9 priestor 
pre dirigentov úspech . Fr ešo sl 
z neho vybral Rlmske alávnos 
t i, v ktorýc h dom inova la vei
korvsá monumen talita, živý 
tempera ment, a le aj lyrická 
krehkosť, parametre, inkli nu jít
ce k dlrigen tovmu naturelu. 
vďaka čomu zoža l ovácie pub· 
li ka. 

Sympatický americký violon
če li stu Ja mes Kreger - účast
n ik MTMI 1975 v Bt•atislave. sd 
predstavil ako s ólis ta Sc:hu 
m nnn ovbo Ko ncertu a mol, op. 
129. v jeho hre zaujala h[bka 
v ýrazu a zmysel pre iemné tte· 
ňovanie záchvevov schuman
n ovskel lyriky. Tvorivé za nie
t enie a vzácnv citov~ ponor 
umelca . nedokázali - pri všet
keJ s volel inte n zite - uputat 
diváka natolko. aby sl nepo
vš nn ol ut•čité medzery v tech
m ckom vypracova n! exponova 
n eJšlch usekov. 

17. a 18. III. 1977 

ľočas 16-ročnej existencie 
SKO s ta la s a neodmys llte1nou 
súčasťou každého ich vystCtpe
nta vyntkajítca technická Oro 
veň naš tudovania. Ohecenstvo 
s i zvvk lo na akt!vny podiel 
umelcck~ho vedúceho Bohda na 
Wa rchala v úlohe koncertnf51w 
mn jstra l . hus H. Na dvojici po 
dujatl preds tavil sa však War
cha l po p rvý raz a ko dtrl~ent. 

V súvislosti s preorientová
vaDlm prAca tel&sa. VYJlUäiQ 

sa ot.!zk y, a o s!! tAto skutoč 
nosť prejavi v umelecke! úrov 
ní da lš!ch vystú pe n i. Dospte( ~ 
záverom na základe hodnote ni!· 
ťtrovn e iecl lného JJrogramu b\ 
však bolo predčasné. K určltet 
tnélrkan tnel zme ne však doš!o 
a j v dra maturgii. ·Ťažisko pr o 
gramu spoi:lvalo aj teraz na 
hudbe ba rokovej - monu men
tálne! Cec iliánskej óde od Hen 
c·yho Purcella. K zvládn uti u po 
iíiadavlek leJ partitúry svo1ln1 
čisto sléčlkovým obsadenlm 
SKO už nevystačll, takže v Pur· 
cellovt (!čln kovali o krem SKO 
aj hráči SF (dyc hové a bicie 
nástroje l a ďa Išl aparát i\ čin· 
k u júcich [sólisti, zbor a nástro· 
Je v Inšt ru mentáln om sprievo
de). ChúlOSll Vé plechy SVOjOU 
Pt' ie raz nou sýtosťou ne koreš 
pondovall natldeáln elš ie s In · 
tem:ltou sláčikov a navyše -
niek toré ús eky nezdola h nal· 
lepi>ie ani Intonačne. Celkove 
mdi.eme konštatova ť, že úr ovet'! 
nastudovanla napriek ne 
s porne kladným mome n tom 
1 ako udrža n ie tvorivej muzt
kants kel atmosféry , živý p ulz 
huctotmého tok u ] - v ce lkove] 
koncepcii vyhovovala a podma 
f'lova la in tepzltou svojej výpo
vede. v detailoch sa ta jlli ešte 
určité r ezervy. Zv u ku kom or
ného obsaden ia zodpoveda l k ul
tlvovan ~ prejav vv nlka jCtco pri· 
praven ého a nadše ne tvoria ce· 
ho amatérskeho Rratilllavskiího 
komorného zboru [umelecký 
vedúci Valentin Uj in ]. ktorý 
technickou ú rovitou l prikla d 
n 9n1 zanie tcn l m dosahova l sk o
J' O pt·oreslonálnu úroveh. 

Wa r c ha 1 le známy tý m, ze s 
obTubou stavia na koncertné 
pOdtum a 1 neznámych, ale per 
spektlvnych umelcov. l>Olove 
vokálne party zvet·il menej zná
mym s pevákom [s výni mkou 
s op1·a,n lstky Evy BlahOvej a l)a · 
sis tu )ozera Spal!ka ]. Ve Tk ý po
cit zod povednosti ich výkony 
dosť poznačll, č!m s OJlsttck ý 
prejav postráda! uvolnenosť a 
bezprostrednosť. :Ziada sa vy
zdvihnúť kultivovaný, hlasovo 
dobre uosade n ý a vedený alt 
Dagmar Peckove j, vyrovn anos! 
101 du etu s te nonstom Petrom 
Oswaldom [ktorému sa v sólo 
vých partiách dari lo už mene l] . 
štý lovosť Má rie Blahovej. 

úvodná skladba - Adagio 
pro slátikov~ orchester op. ll 
od amet·ickéh o sk ladateTa Sa
muela Bar bec·a - naznačovala 
smer. k torým sa v súvislosti s o 
zmenou stýlu práce má uberať 
vývo j SKO. O!)l·otl prevHhe do
teraz preferovaneJ prleraznel 
svietivosti, nas tup u je vláčnosť, 
komorná kul!Jvova nosť a priam 
ideálne vyrovnaná jemnos ť kHn· 
t!llmy, harmón ii a v rámci n ich 
pomerne sl ro ká pa leta d yna
m ic k ých 1-1 vý rawv9ch odtte n · 
kov. ktoré v ~trhuj l.icet \\ar· 
c ha lovel koncepcii dostali účin 
nú dyn amtc k u klenb u. p lnú na 
pätia a vrúcnosti. 

V súvis los ll s V. zjazdom 
Zväzu slovensk ých skladatelov 
pra kticky na každom konct>rt t. 
SF odznela premiéra póvodne j 
~lovenskel s klad by. Pod taktov 
ko u B. Warchala v podan! SKO 
odzne la pt·emtéra Kresánko 
vých Troch piesni na slová ha 
na Kruku pre barytón a slá 
čikový orches ter. Kresánek 
u pútal poslucháči\ živým pul· 
zom a zomknutosťou svoj P. j hu
dobnej reči. Kra s kova texty 
[Noc. )a, ]e nutn é] zo zbier ky 
Verle d ik tova li vsak sk lada te· 
Tovl výrazové prvkv pochmúr· 
neJ meditác ie, narastaJúce! 
[naJmä v d r uhe! básni ] až do 
dramattcko-t ra~lckých polôh. 
Skladater nepod malovával led· 
no lllvé strofy textu, ale vys ti · 
hol svojim h udobný m rúchom 

celkovú náladu Kraškovej poé 
zle. Z diela ako by vyža r ovala 
životn á múdrosť , ktorá n úti fi

lozofovať, meditovať - s na d
hladom - o zmysle života . W 
kon texte Kresfmk ovej tvflrby sú 
to momen ty nové, dotera z málo 
rozvin uté, ale v každom p rlpa· 

de dojlma júce a presvedčivé. 

Komunikácia s poslucháčom sa 
Kresánlcovl podarila zna me n ite. 
Sóltsta opery SND Juraj Mari 
voli s hlbok~m pochopením a 

plnou účasťou vložil do inter
pretácie s voje mnohotvárne a 

kultivované ma lstrovstvo. 
ll. Cl.lllt 

Cast stiboru Pratsk!}ch madrlgallstou. Snlmka: R. Polak 

Pražskí 
madrigalisti 
v Bratislave 
Zrka.dlrwá. szefl l'ranacUtlne

flO palaca 1 pôvodne to mal z byt 
Klarzsky 1 privítala 18. lV. t. r. 
~abor Pra~ských madrigal/stou. 

S umením Pražsk{jch madrt
galistou sa môžeme zozndmlt 
prostrednictuom takmer tucta 
gramoplatní (len nahrduky sta
rel slovenske/ hudby Musica 
antiqua slovaca uy!ill už na 
dvoch dlhohrajúcich komple
toch} a ani nespomínam uel k~ 
medztndrodnt5 ceny, ktor~ ob· 
držall za nahrduky starých re
nesančných majstrov. Pri kon
certnom vystúpení sa zvýi>zl 
po~luchťibky kontakt s umel
cami, skl adby p6sobilt Zlušie, 
bezprost rednefšie. Zvuk súboru 
je veľm i vyrovnaný a púta 
zulái>tnym pózJabom, klorý vznz
kťl spojením dobových nťl~tro
fOU s Zudským hlasom. 1/uci 
speuťlcka zložka ensembl u ne
clzsponute veľkým hl asovým 
apardtom, md prt ,emný tembr, 
nosnost a dobrfí technickú prl
pravu. To, čo najviac prifahu
je na ich prefaue, te nesmzerna 
stýloud čistota, decentnost , 
skromnost a nevlieravost. S zn
št rumentalistaml, hraftíclmt vä~
sinou na niekorkých ndstrQ-

Miroslav Venltoda. 
Sntmka: R. PoH\k 

focll, tvoria spevdci homog~nnu 
r ovnocennú skupinu, vzdjomne 
sa dopli1UJúcu. Dramaturgicky 
dobre postavený program (a/ 
po zmene J pribllžll hudbu v 
podstate takmer !nyroch storo· 
Ci. Hudobn{j materidl, reallzo-

Musica aeterna 

vant1 umrlel"kfím lll'dtíl"fm 1. 
Venhoclo1ll , zurlumrwu l OUOit• 
nú dobovú podobu lwdtJy zaro
vell neclttwa dost przeslol u pre 
~tíčusn~ho znterpreta l e~tetiC· 
ke využitie sa poslucMta. 

V Lutne česke; od Aclu111a 
Mzchnu z Otradoulc, ktorti hol 
vlastne stíčasnlkom /ial.(c/llc< l 
Mozarta, doznievalo eSte bar,, . 
kov~ myslenie, no dominovalo 
česke muzikant sk~ cltente, CO· 
mu tste napomťlhala at bdsntc· 
kô. predloha tčeskd ľudovťl po~
zla}. V Trnavskom rukopz~P za
znieval takmer palestrinov~krí 
kontrapunkt, hoci tento mal
ster renesancie žil skoro v ~r o 
rokou neskôr. Z Kuruckych 
plesni uptítala na/mä skladba 
so sólový m tťlroqató ll- Krb~ k J. 
Vrchol večera tvorzlt Cesk~ 
madrigaly od B. Martinti, u klO
rf)ch predov!:ietkým ženske t rlo 
(u tednotliuf}ch madrigaloch- S'l 

str iedalo obsadenie/ svoflm 
prednesom zaufalo. A/ tam, kde 
bol marttntiovsk!í kontrapunkt 
a rJedenle hlasov prwelml kom· 
plikovan~, každ~ slovo bolo zro
zumiteľn~; zretPlnd deklamácia 
sa spdjala s lntonabnou 'čisto· 
tou - podla charakteru madri
galu, uýsledn!í zvuk tvarovali 
do jemných, ale a1 tmavých po
/óh. Tance z Kódexu Tagelon
sk~ho predstavovali ak~sl od· 
dychov~ resp. medzlveln~ či>lo 
(nechce:n sa tgm dotknúť w h 
kompoztčnet, ant tnterpretačneJ 
hodnoty J. Zduerom preduede11d 
Opera o komlnku nakŕiuo po
staven~m od K. Laosa vnie~la 
do Primaciťllneho paldca at mo
s{~ru spred dvoch staral!!, kprly 
sa pravdepodobne takfím~~ spô
sobom preduddzalt vtedafsre fO· 
ulskov~ diela. Kompozlcia pred
stavovala dobove intermezzo 
(pre nds sice zdverečn~}, v kto
rom sa rudou~ prvky spťljall s 
kompozičnou technikou Mozar· 
tov{jch opier. Sndd uy~lovíme 
ndmietku voči naturallsttckým, 
resp. prtrealistickým rekvi ZI· 
tdm, ktor~ s rozmarnou lahkos
tou opery pri/IS nekonvenovall. 

Písať o každom účinkujúeom, 

ktorý v tef-ktoref skl adbe vy
nikol, by bolo zdllzav~ a bPZ· 
predmetné. Pra~skt madrigalts
tl sú súborom, kde u pravom 
slova zmysle te každý sólistom 
a zdrovel1 - ako komornf) hrťlč 
- súčastou celku. Za sťaže

ných .okolnostt predol2dli v Bra
tis lave svoje umenie na vrchol
ne; tírovnl. čo Je VIac ako cen
n~. J. SUHAJDOVA 

S príťa žlivým prog ramom vys hlpil 'f Prima
Ciálnom paláci súbot· Musica aeter na pod ume
leck9 m vecjenhn ). Albc·echta. Keďže vvstítPenili 
bolo prvým v rámci Mesiaca polskel huJhv, 
te len pr irodzené, že sa inter pre tova la väc!ii
nou hudha polských mAjstrov. znAma obvča1ne 
le n š pecia lizovanému oclborn lkovl. Pre poslu
cháča boli skladby obJavom. Paleta prog rillll U 
sa rozplna la v rozlohe troch storoč ! - ~edem 
a n onymných s klaclleb, š tyl tzované pofs ké tan
ce z Hudobného llcreck ého E ulons piegla . M. 
Zielens ki, A. Kohaczewski , fan z Lublina , A. Ja t·-
7.~ 11Hki , 111. Zwier kowsk i a G. F. Tele ma nn . 
Jedi nou výnimkou zo súčasne ! hudby bol W. 
Lutoslaws ki. Ume lecké us pokoJenie nepos kyto
vala však len kompozičná úrovcit sklAdieb. Ale 
al ich in terpretácia . Bol to JJredovse tkým v~
t·azovo elegantn~ Zieletís ke ho inst rume ntá lnv 
štvorhlas, )arz~bskeho Concert č. 2. štýlovo 
hezvad ne pochopen ý To lemannov PoTský kon 
cert a s lovans ky vášnivo a melan chóliou sa 
s kvejúce Styri I udové me!Odte Lutoslawskeho. 
Pozoruhodná bola vyváženosť zvu ku a vý1·azu. 
koordinácia hráčov, pripravených podriad tf ~a 
celku .- a ko al istota sólistov. Co ie však na1d0-
lcžite:sie - pozoruhodná bola striedmosť pt•!
stup u k hudobnému materiá lu. Is te. vefké efek-

ty sa poslucháčovi n epos kyth - ne hrulo ~a ua 
historických nástrojoch, n eexpert mcntovillo s a 
s úpravami notového materiálu. Všetko vša k 
bolo vyvážené schopnosťou štýlovo podchvtiť 
aspot) odlesk ,l(enero čne s traten ého umeniu . te
da - utvoriť š pecifické vzťa hy m edzi prlzvu· 
kom. tempom. rytmickým členen!m, frázou . dy· 
namiko u. pochopenfm hudobno-myš llenl<ovt:ho 
prfbehu. Nejeden poslucháč možno odchádza l 
z koncertu s neurčitým poc itom. Snlid' preto. 
lebo niesol v sebe dilemu: ako priifmať UlllP.
lecké diela predkov. J.: toré boli podané s vec
nou triezvosťou a s o snahou o maximálnu oil
iektivlzáclu . l . SISKO VA 

Turné SF 
V čase od 9. do 17. tlprlla 

t. r. orchester Slovenske/ fil 
harmónie hosfoual v NemeckeJ 
demokraticke/ republike, a to 
v piatich mastdch - v Ber
l ine, v Magdeburgu, vo Frank
furte nad Odrou, v Drťlžďanocll a v Gorlttzl. Pod taktovkou ~~f
dirlgenta Ladislava Sloudka 
uviedol Ctkkerove Spomienky, 
Mozartov Klavlrny koncert 
d mol so sólistom Petrom To
perczerom a Sostakovtčovu V. 
symfóniu (výnimkou bol pro 
gram u Gorllt zt, kde v prve1 
polovici koncertu zazneli trt 
symfonlck~ btfsne zo Smetanov
ho cuk.lu M4 vlast}. Ako obuyk· 

l e na koncertnrích J,djau/och, 1 

centokrťlt balt nemal!Jm tískallm 
priam diametrdlne odll!me 
akustlck~ podmiPnky /ednotlz 
lJých slent, v ktorých sa vy
~ttípenta uskutobnilí. Vo uelko 
lepom, pred rokom otvorenom 
herlmskom Paldcz republiky 
hrala Slovenskd filharmónia u 
cykle Svetových orchestl'ov 
Mnohotí.beloud, reprezenta~nó 
budova prekrds"'.ych interiérov 
mus! svoju velkú siel'f pri kon 
certoch vdžne; hudby akusticky 
.,upravouat". S pec/dl ne elektro 
akustlck~ zartadente umo1.nl stí
~asne s pr iebehom koncertu vy 
l epSit akustiku tak, že pôvodn~: 
~Ice vel mt zreterný, ale mimo
riadne suchý, o výSky l hlbk!J 
ochudobnený zvuk v umelo pre
parovanej podobe ztskava ove
l a prtJatelneJStll parametre. 

Akustickým opakom na druhe/ 
strane bola novťl koncertnťl hu
la vo Frankfurte nad Odrou , tn
štalovand u rekonštruovanom 
qotickom chrdme. 

Koncerty Slovenske/ ftl har
mónze u NDR sa stretli ~ ma· 
dmd/nou publici tou tz koncer
tu v Berline urobila telev!ua 
NDR farebný zťlznam l a zl1uf
mom obecenstva; Ich umPIPr ký 
ohlas bol velmz pozzttrmy. Od
borne krillklf - zatial boli 
prlstupnt1 tba ohlasy z berltn
skych dennlkou - vyzduzhoua· 
ll technickú pripravenost a 
zvukovfí vyrounanost orchestra 
SF, zuld!itny vzťa/! Ladislava 
Slovťlka k dielu D. Sostakoul
ta a energickú. kultwovanl1 hru 
Petra Toperczera, ktorý mťl 
I)Šetky predpoklady k nemalef 
sóltsttcket karttlrte. -la-
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Janka GABČOVA 
Zhtoj zul6tllej umelkyne )an 

ky Gabčovej v dejinác h slovenskej 
opernej in terpretácie zostáva pre· 
dovi etkým v odbore charakte•·ové· 
ho mezosopránu a a ltu, v celej 
8&1érll do pamäti sa vrývaj úcich 
postáv a postavičiek matiek, s ta· 
rých mám, tetiek, sl úžok, pestft· 
nok, s tl'fg, prostýc h, žívotum skú· 
senýc h fudovýc h typov. Za dva · 
dsaťpäť sezón sólistického pôsobe · 
nia v opere Slovenského národ né· 
ho divad la vytvor ila ich ne6rekom. 
Ba , ako by sa sú bor i obecenstvo 
nedokázali roz l účiť s jej - v pn· 
s ledných rokoch u! nerozmerný· 
mi, a le o to výraznejiťmi - kre!i
ciami, p lnými svojského, neopakn
vatefné hn humoru, ľudského teplo 
11 os tl'O ct·ta ne j chot•akteristiky: po 
s iP.dn ú svoju premiérovú úlohu -
guverna ntku z Pikovej dámy 
(1964) vy tvára la Gabčová vlas tne 
už po hostinsky, po odchode na nd · 
počinok a ešte o päť r okov tw
skôt' vypomohla materskému d i
vadlu v Krúh1ave pri kyjevsko m 
á jazde. 

Rodáčka z povll:lskej Bytl:e, ab
liGivent ka obchod nej akadémie a 
Hudobej a dramaticke j akadémie 
(z triedy prof. Egema) sa 5ta la 
č l enkou profesioná lneho operného 
tele5a pomerne neskoro, až v se-

·Premiéra 

~One 1l:IJII, J9. At tých pä t rokov, 
ktot•e up lynulí medzi diJ~u••Huriom 
spevu na skole a p r ícllouo"' do 
d ivadla, vypl nila vsak untclkyilu 
l popl'i obi:Janskom povutant j bo· 
halou koncct• tnou činnost ou a spo· 
lupt•äcou s už pomerne agi lnynt 
hudobným vy11iela nlm rozhlasu. Ak 
pt•vý tucet sezón vyp liJaj(t v Gab· 
covcj t•epertuát·i, popt•i vídy pri 
slovecných charaktei'Ových st ú 
diách, a j veľké dramatické oper 
né partie - d t•uhá cns t jej diva · 
del nej cinnustl ju temer výlučne 
spii ttí s komll:kymi pl'i ležitostanu 
a !'ázovilými ľigurkami. v styri 
dsia tych rokoch obliekala aj kos 
tým démonickej Az uceny, tajom
nuj veštkyne Ull·iky, uhnive j ci · 
gft uky Carmen, ci tempet•amentneJ 
Madda le ny z Rigo letta, výraznú, ~i · 
vú a plast ickú pos tavu vytvorila 
z ja nái:kovej Kostel níčky (jej pas· 
tot·kyita l a Novákovej Kláskove j 
(Lampáš) . Doménou Gabl!ovej hl· 
bokého, vo forme charakteristic
kého hlasu a realistického herec· 
tva bola však jcfiba ba z Rusalky, 
dob rácka a chäpa júca Martinka z 
llubi!:ky i od meraná, sebecká a 
?.lostná Háta z Predanej nevesty. 
Mate r inským teplom prebriala epi
zudku mamy I.ucie z Mascagniho 
jed noaktovky, Giovanny z Rigole!-

v súbore Szottes 
ro: klórny súbor Szottes pt' l ÚV Csemadok v Bratislave ~ .. 

neu;lvno predstavil 'verejnos ti novonas tudovanym programom. 
v umeleckom vývoJi tohto mladého .elesa je nová premiera 
krokom vpred . Kým jeho <!:ačwtky boli poznacené hľadaním 
vlastneJ tváre a čestného miesta medzi ostatnymi telesami 
podobneho druhu, po i;tyro~;h rokoch kons tatuieme. že s úbor 
Szottes preš iel dôlezllými zmenami. ktoré poznačili jeho pro
,gra movú nápln. 

Pre PI'Vé roky činnost! súboru Szättes boJI charakteristické 
v rogra mové čísla, vlct 2úce sa vemc k autentickej podobo folk
lórneho mater1álu z terénu, k torý bol Ich vzorom l východ is
kom. V tomto obdobi Išlo ~úboru o zmocnenie sa folklórneho 
ienomt nu v najmensfch detailoch a jeho vernú reprodukciu 
pred verejnosťou. Skúsenosti uktí:~ali, že to nie je jediný možný 
a bezpečne na júspesnejší spusob práce s folklórnym ma te
rililom. 

te a najmä Flllplevny 11 Eugena 
Onegim,1 - hohatý at'Zenál "sla · 
rokomičky " ro~uhrala v krátkom 
výstupe Ma r ty (Faust a Mlll·ga ré 
ta l i na vličšunt p1·iestore po tú 
bostnom dobrodružstve túžiac:ej 
stá rnucej Chivrije ( Sornčinský jar 
mok) . 

Charak~erizačné schupnosti jou 
ky Gabčovej plne využila aj nastu 
pujúca puvodná operná tvorba. Uz 
vo vojnových sezónoch vytvárala 
veľké úloh y v premiérach Rosin 
ského tal maka (Eva l a Holouh· 
k ovej Tú~ hy f macocha l ; na jväl!~in 
umeleck'ú prfležitosf dosta la viia k 
v prvých operách Sur.hoňových a 
Cíkkemvýc h. je j zemitá, akoby "z 
pr iadok. čí odpustu" odpozorova
ná Skolnit:a z Krútiiavy zostáva v 
mnohom i nterpretačným vzorom, 
práve tak nc prekonotelná, typo 
ve i herecky priam a uten tická krč 
márka Mara z Jura )änošlka. S 
lll'isluvP.i:nun mnel eckuu zodpoved 
uost'nu a mnohými pozoruhodnými 
momentami ?.Vládla Gahčovä veľ 
ký part matky Ann y v premié•·o· 
vnm naš tudovoni Beg n Ba jazida a 
pllmiitnlkum prvého naštudovania 
Vzkt•iesenia ?.ostáva v pamäti týr. h 
niekoľko tepl ých replfk t-1arl'y, 
ujima júcej sa zomierajúcej Katu~e. 

janka Gabčová, ktorá 7. mája t . r . 
oslávila sedemdesiatiny, orala na 
JlOii slovenského operného umenia 
nie sice nápadnú, ale hlbokú bráz· 
du. -bo-

Nový proJ(ram ~túboru S.tottes je mo nolitným celkom, k torý 
ie s pojený úst redným námfltom scenára a chm·eoJ(rafie. Osob· 
nosťou prvoradého významu je ume lecký vedúci telesa Ján 
Quittuet·. Hlavnú my~lienku proJ(ramu tvori láska modzi mla
dfmť ruďmi a jej vyvrcholenie - svadba. Sledujeme JU v 
Osm1ch tanečných obrazoch, tvor iacich kontrastné náladové 
plochy, plné nehy, nádeje, hrejivej lásky, radosti, ale a j smút
ku, vojnovej drsnosti a chladu. Program " Lásky a sňatky'' 
( pozn. red.: nesp isovné omočenle pojmu svAdba!) pôsobivo 
umoct~ule a spája básn ick6 s lovo !dy Tankoove j, a ko aj vhod
ne zakomponované luúové plesr.e v sólislickom podan!. .V uvo
de pro,~:ramu sa predstavila mu~ská čast súboru s verbunko
vým tancom. ,Vynášanie Moreny a prlchod jari patt' ll dievca
tam. Láska ie dominantnou témou dvoch komornych tancov 
z oblasti Terchovej a Goralska. Vyvrcholenie tvor! pastiersky 
tanec s palicami a plieskanfm bičov . Ná pl fiou druhej časti 
IJl'O~>:ramu sú pytačky z Podmedvedia a ~vadba z Poiplia. 

Predposlednou premiérou v opere SND 
bola Briltenova verzia známet 2obráckl!í 
openJ. K premiére sa vrtltime článk01TI. 

Snfmka: J. Vavro 

Ceny umelcom 

ján Qulttner predstavil vlastne v náročnej podobe s pra
co vaný bohatý tanečný a hudobný fol klór z územia Sloven
ska . Je len p rirod zené, že z tužného ::l lovenska to bol fo lklól' 
mad'arskel proveniencie a zo severnej časti - folk lór sloven
ský. W. monolitnom celku vyznel pro_~tram ako citlivý prejav 
internacionálnej Jednoty nášho Judu. Autorom väč~iny hudob
ných kompozlcll boJ Tibor Ag. V premiérovom programe sa 
J;Jrvýkrát predsta vil svotlmi sk ladaterskými výtvo rmi aj mladý 
člen orchestra Ján Bn~o. ALEXA DER MúZI 

K l . má Ju 1977 udelil prezident CSSR Htul 
národuého umelca z oblasti hudobného umeuia 
Lad islavovi Slovákovi, Vär.Javovi Neumannovi, 
Josefovi Sukovi a Vi lému Pfibylovi. Státnu ce
nu Kl. Gottwalda s čestným titulom Laureát 
~tátnej ceny Klementa Gott,valda za diela z od 
boru literatúry, hudby, výtvar nfctva a filntn 
dOstal o. i. zasl. umelec Jose[ Pálcnfček. Diplo 
my o ude hmf čestného t itulu zas!. umelec pre 
vzali v tsR K. Gott, ). Malik, M. Pr.jfková a 
R. Tuček. Tie isté tituly v SSR prijali víacurí 
s lovensk( umelci, z ktorých :ta oblast' hudby 
mf! nujmc O. Ma lachovsl<é ho. Cenu minist•·a kul 
túry SSR za r . 1976 získaJ zaslúžilý nmelnc 
J. Gt·e~lik za hudobné stvárnenie HviezdosJavo 
vej ba lady Zuzanka Hraskovie. - R-

Hudba z Kazachstanu 
V ZrkadloveJ s teni Pr1mac1álne 

ho paláca 23. marca l. r. bol kon 
cert, dramaturgická náplli ktorého 
pozostávala z tvorby kaza~shých 
skladateJov. Ide o predsta\•íteJov 
s učasnej kazašskej hudobnej kul· 
túry. Spoločným menovaterom 
všetkých umeleckých výpovedi n c1 
koncerte bola snaha respektova ť 
národ né tradicle. tvoriace priam 
nevyčerpatetný zdro1 Invenčných 
podnetov. Takmer každá skladba 
dýchala tanečným, piesňovým a 
Inštrumen tálnym koloritom svoji:J o 
národa. Oboznámili sme sa s ce· 
Jou plejádou kazašskej hudby, ur· 
čenou pre viaceré nást roJe v Ich 
vzé lomných zoskupeniach a s ni e· 
koľkými vokálnymi (•tvarm i 1 tlles· 
ne, romance, ba lada]. Formov~ 
výstavba, harmonická a melodlc· 
ká št ru ktúra sk ladi eh je pros tá. 
prieb ladná, popr! výskyte dl:oo· 
nantne lš!ch zvukových zoskupen! 
pr evažuje s pevnotšla a konsonant· 
nej!;la melodika. 

Sonáta 1 mol pre k lavh· Bazar 
bala Džuman tjazova zaznela v pre
sveclčl vom podan! prazskei k lavi
ristky Dagma r Simo n kove i l pôvod· 
ne ju mal hral Ivan Palovič!. 
Skladba vyžarute fol klórny podtón 
a fo rmovým sklbenhn ie bllzkn 
koncertantnému š týl u. llusllstka 
Grtla Hrd6 a kla virista Otakar ~e 
~uta D.radniasl1 roimu vr• b•tale 

a klavir Mukana Tu!eba jeva, oplý· 
~a lúcu melodickou svoJráznosťou. 
ďalej Kju j pre husle a klavil· Man 
sura Sagatova a napokon Ove 
skladby pre husle a k lavlr o,l Kucl 
clusa Kužamjarova. Obata lnterp•·e· 
ll zaujali tvonvým o clôkiRdným 
prfstupom k dielam. Vladimir No 
vlkov, vedúci tajomn•k Zvtlzu skla· 
duteJov Ka zašskej SSR nupísa l v 
1'. 1975 Poému - improvizáciu pre 
violu a klavfr, plne vy uilvai(ICU 
technické vy moženosti oboch ná
s trojov a tiež kazašskó národnú 
e le menty - piesiíové a Jn~trumen 
tálne. ~ástrojové party predniesli 
violis ta Tibc1· Kuváč s klaviris tom 
Stan islavom Zámborským. O~obit 
ne treba vyzdvihnúť výl<an Zá111 
borského - nie len v spomf'n utPI 
skladbe. ole l v d voch naslcduíu 
clch. V každej výrazne demonl.tro 
vol pohotovosť a technickú zda t 
nosť a cit pre komorn ú síthru . V1o 
Jončelistél Richal'd Vandra H S. 
Zámborský predniesli Poému p t•e 
violončelo a k lavfr od K. Kumvs· 
hokova . Vandra t!pútal spPvi1VIIl. 
výrazove d iferencovaným tónom 
Pos led nú sk lnclbu P!'VP.j TWiovic?. 
PI'Ogramu. Scherzo pre tt·úLku u 
klavír nur. umelca l:1\ ZS!>R Je•·· 
kega li Rachmadleva prrtltllnsli Ka 
r ol Lui pal a spomíuan ý klavi r ista. 
MelOdla, Mrlaca piesilovym folk 

lórom, našla v nai;om ta lent ova
nom trúbkárov l spoľolllivého limo 
či tela. 

Druhú čast programu olVOJ'IIil 
nopredn.í slovenská k lavlris tkll . 
Tatiana Fraňová. Prudnieslct LH· 
~endu o dombre Naglma Me ndy 
galijeva (skladba znamená poku5 
o p renesenie zvuku kazašského ru 
dového nástroja na k lavlrl 11 D\·a 
kazašské tance Achmcta Zubano 
va . Svoje osvedčené technické a 
výrazové dlspoztcie FroiJová pre 
zentovala v pinet miere. Skladbv 
Anatollja Byčkova, Timura Myn 
bajeva, Sydycha Muchamedžan ova 
n Georgija Grtzblla spolahJivo 
stvárnili sólisti opery SND 
Alžbeta Svobodová, Ľuba Baricová 
n Juraj Oniil:enko (klavfrny pari 
lán Salay ]. Tvorba Byčkova a Griz 
bila si berle potlnety z tematlk~ 
obclans lce1 a súčasnej poézie r ll 
Byčkova sú vyuzilé !udové pieg 
itové texty vojnových rokov]. Za 
ujímav ú kompozíciu. tro1časťov~ 
Sláčikové kvarteto prezontovoln 
Goz iza Zullonova a jeho interpt•r. 
tácla Kvur tetom Slovenske j fil httr 
mónie [pllmárlusa J, Skoŕep11 
k torý p1·e ochorenie nemoho: M'ln 
kovat. pohotovo nahradil V. Far 
ka š l hola záverečným čistom or o 
,g ramu. 

Koncert z tvorby kazašských 
sk ladateľov v nemalej miere pt•i 
spel k rozšlre niu nallich pmwatknv 
n charak tere súčasných trendov 
hudobneJ kultúry Kazachstanu. 

I~AN ONDRAUI< 

RECENZUJEME· 

Dielo 
.. . 

slovenského 
,rodáka 
STEFAN MONF.TARJUS: EP ITOMA UTRI USQUE MUSICA!: 

PRACTICAF., POLSK€ HUDOBNE: VYDA\ A l'rT'S r, O 
( ľ\VM ). KRi\KOV 1975. 

E
dlf>na L'uuzo.~t hudobnych vydavateľstzev v Polskei 
luäooet repu/Jlike, zameranó na oclkrývanle a sprl

' ' liPI}OUante prunärnycll a sekundórnych prameilov pol
'keJ l!udobnet lztst6rze mtl dlhodobú tradíciu a pozoru
lwdn~ parametre, o čom ~me sa u~ neraz molzll pre~ 
wedht a1 prostredn!cwom ll/ulov próc, venoocmých Pvľ
skei stredoiJekef hudbe. V roku .1975 pristúpil l nstztút 
umen1a Poľskef akadémie vied v edícii Monumentu Mu~ 
.\tcae tn Poloma 11 rámci série FJibliolizeca Antiqua k pub
ltko/Janiu tlacených i rukopzsnl}ch stredovekých hudob
no-teoretických traktátov, zacl!ovanýcll v potskýclz knli-
nictach a archluoch - vo faks inulnet podobe. Cieľom 

edil:néi!O poclufatla, na čele ktorého sto/l séfredaktor 
ferzy Morawskl, te vyntest na svetlo ťažko dostupné, 

ale uumoriadne cenné 1:.t redoveké hudobnt'i pamiatk/i a 
ll}m podnieti( a skvalitni( ďal!il vý~kum na;starsich ob
dobi polske; hudobnet minulosti. Drulz!ím, nemeneJ zá
važným d6voclom ;e da( .~Miiu publicitu týmto cem.zýrn 
pamiatkam a vzócnym dokumentom na vere;nostt. 

V dávnej!iie ohlt1sene1 prveJ edičnet s~nl te zaradený 
kritický V!íber huclobnych prvotlact, vydan,qch na 

územi Polska {väiJ.~inou v Krakove} v XVI. storoči, kto
r~ plasticky pertraktu;tí lwclolmotearellcké ldeóly a prí
nosy doby. Do uueclenet série bolo zaradených osem prac 
rčznych kualít a rozsahu z r'Jkov 1515 a~ 1540 od aula
rov Marcina Kramera, Marcina Gallinia, Sebasttana z 
Felsztyna, Terzy l.lbana a Slefana Monetária. 

Nás upútalo predovSetkým dielo slovenského roddka 
Stefana Monetdria z Kremnice "Epitoma utrlusque 

musicae practtcae'', ktoriJ sa zre;me podla zdva~nostl 
prlnosu dostalo v te11o sérii na čestn~ prvé miesto. Mo
netariova osoba a dielo sa v hudobnohlstorickef spisbe 
na Slovensku neraz spomína/ú v sríuislostl s renesanč
nou hudobnoteorelickou spislwu. Avšak aj napriek tomu, 
že p0chódzal z Kremnice, ako to sóm vo svo;om unt
kótnom latinskom traktóte spomína, nevieme o l'íom 
veta. Niektor! historici prtpústa;ú, že Studoval vo Viedni 
a nesk6r p6sobtl v Krakove ako kantor, al ebo skladateľ, 
ale to sú iba domnienky. Faktom te, ~e v Krakove vydal 
pre tamojsie pot reby svof spis, z ktorého sa na územl 
dnesnélzo Slovenska nezachoval ant jeden exemplór. Ve
noval ho kremnickému grófovi a polskému królovskému 
radcovi Jurajovi Tlzurzovl a rozoberd u '~om otózky do

·Dove; !ipekulatfvnet hudobnet teórie. 

Obsahovou anplýzou diela Stefana Monetória sa u nós 
podrobne zaoberal Richard Rybarič v štúdii ,,Stefan 

Monetórlus Cremntcianus a ;eho lzudobnoteoretický trak
tót" {Hudobný archív 1/ 1974, Matica slovenskó, Martzn 
1975 j . Porovnal ho s dobovými dielamt Jolzannesc. Coch
lea a Franchina Gaffuria a dospel k zóveru, že Monetó
rzov traktót te v mnohom závislý na použite( predlohe, 
avsak má prioritn~ postavenie pri propagdcil renesanč
ne/ hudobne/ teórie v stredoeurópskych kratinóch. 

Podľa poľského f aksimilného vydania bol Monelártov 
traktát vytlat!ený roku 1515 v Krakove, čo te tí.plne 

nov~ poznanie, v doteraf!ilch výskumoch - e!ite ne
evidované, posunul~ zhruba o t ri, al!. šlyrl roky pred 
doteraz znómu hranicu predpokladan~ho vzniku. Skoda, 
~e autor/ neuvddza/ú pramene, na zdklade ktorých do
speli k uveden~mu roku. V tomto prtpade sa ndm pre
svedčwejším zdá byt datovanie Richarda Rybarlt!a v ci· 
tovanet §túdil, ku ktorému dospel rozborom Monetárto
vet dedikdcie diela gr6fovt Thurzov! (zomrel 15211 a 
citótov z hudobnoteorettckého traktdtu Georga Rhausa, 
uytlačen~ho roku 1518 (v Monetóriovom diele úvede
ných}. S prthliadnut1m na túto a ďame fakty te vznik 
diela v rokoch 1519-1520 pravdepodobnet!it. 

Redakcia Monumenta Muslcae tn Polonta použtva pre 
faksimtlntí. reprodukciu exemplór Monetárlovho trak

tatu z Jagellonskef knt!tnlce v Krakove, Fakstmllné vy
dante tohto diela, ale at diel v!ietkých ďal!itch uvede
ných autorov nevynikatú stce neJakou reprezentattvnou 
väzbou, ani vybavenim (stí. to tba bro~úry J, ale v!ietky 
doteraz vytlal!en~ diela predstavu;ú mimoriadne kvalztné 
a Nst~ kópie originálov, t!o te pri dielach tohto druhu 
IJeľk~ plus. · 

V.tíznamn.fí čln Polského hudobného vydavatelstva v 
Krakove by nemal zostal u nás nepov!iimnulý, preto~ 

:!e at v naslch knil!.niciach a archtvoch je dos( hodnot~ 
ných, vät!!itnou rukopisných zbornlkov hudobných skla
dieb, ktoré by v podobnom faksimilnom vydant mohlt 
11ýznamne roz!itril klenotnicu na!iet lludobnet histórie. 

FRANTIŠEK MATOS 

Ryboričova štúdia 
V zborntku Brattslaua 8-9 publtkU/P zntímy hudrihn!J 

lustorlk dr. R. Rybariť!, CSc. zautlmautí !;túdlu "Z detzn 
IJlachlasne, IIUdby v Bratislave v 17. storoči". Autor le 
nastm popredn{jm znalcom problematzky. uveretnil k neJ 
už IJiac S1Jotlch §túdll a čldnkov, dlM roky su venoiJal 
prieskumu prameflou a arctztvnych fondov a teraz vo 
utacer!/Ch materlóloch vydt1va pred veretnost ~atvu ~vo
i/Ch výskumo" 1 prvé systematick(! puhlody na túto 
prol>lematiku. S pomlnantl .~t líd ia te zatial' na Jk nm pt ex
rze;!itm polzľadom na hudbu v bral/:.ltm,kýc/1 etlantelw
kýc/1 chrómoch tet doby. Vyclzódza s1cP v pod\·tatn zo 
zndmlfch mventarov a mých archtvnyrh jondo11. aiP au~ 
tor tieto východiskt1 kon[rontuw s tným1 paralelamt IJI?
clecky Ich ro zvt ta a napl11a kaidq líd a 1 zórJažmím o/Ha
/zom. Zauttmav~ sú predovsetkrim jeho zistenw u ofilasti 
lzranýcl1 skladieb te; do/1y . Taki.\to ueľmf podnetrz(5 sú 
konfrontócle niektorých \/ur!;lch údatov ~ nu111jmt vfí
'kumami. Pozorulzodnd te z ucelenos/ pohladu Autorr.ut 
\a podarilo zrekunstruovat zt1važnl' repertoóroutl, Pste
ucké a interpretaf'n(5 prúdy 17. stnr. 11 Rrntislrwe. Sr•idla 
bude tste fedným z východisk pri písan! nových dPfln 
hudb•t na Slou9n•l:u. -n-



Hudobné 
večery 

V9kon tallanske j sopranistky arménskehQ 
pôvodu Sety Del Grandeovej, ktor9 podala pred 
dvoma rokmi v úlo)le Aidy v rámci letnej se· 
zóny 1111 Margttlnom ostrove. mám dodnes Zl· 
vo v pam!iti. Očarila vtedy svojou kultivova· 
nostou, prekrásnymi pianami a ideálnou mie· 
rou rovnováhy, ktorou vyvážila pomer drama· 
tickostl a lyrlckosll tejto postavy. 

V marcovej sérii vystúpen! zahranlčn9ch hOs· 
tf na scéne Erkelovho divadla v Budapeštt tola 
~dn9m z na jočaki\van ejšfch hostí p ráve S eta 
tlel Grandeová, ktorá prv9 večer svojho llos· 
ťovanla zopakovala známu k reélciu Aidy a oo· 
t om sa preds tavila ako Leonora vo Verdiho 
o pere Sila osudu. Toto uredstavenle, ktoré som 
mal možnost vidieť, ml pripravilo nevšerlný 
umelecký zážitok. Všetky spomenulO lnterot'fl· 
tacné vkla dy Del Grandeovej na otvorenum 
javisku prlrodnej scény akoby bóll teraz su· 
oerponované uzavretým priestorom kamenného 
divadla. jej hlasóvý fónd svojou p rirodzenou 
krásou a dramatickou vášni vosťou nepatr! slcfl 
k rodu Tebaldlovej, čt Cal111sovej, ale plastic· 
kos(. prirodzenosť frázovania, nádherné lega· 
tá· a atmosféra, ktorú na vodi svojou osobnos· 
ťou. dokazuje vysokú profesionálnu úroveil. 
Najradóstnej~! moment predstavovala pritom 

skutočnosť. že hosťuJúca umelkyňa neprečnle· 
va la svo Um v9konom domácich spevákov, a le 
vytvorila s nlml ideálnu súhru. Prvým kuhnl· 
Jlačn9m bodom bola k láštorná scéna s Kolosom 
Kovátsom, druhým zase postava Dona Carlosa 
v oodllnf Lajosa Millera, no!olteia plakety Mt· 
hálya Székelya, ktorú vedenJ e Státnél operv 
venu1e naJúspe~nejSlemu s pevákovi roka. 

D.ruhým očakávaným hosťom marcOv9ch 
tn·edstavenf bol Sándor Kónya ; . pr e chrípkovú 
·epidémiu však jeho tri plánova né p redstave· 
nia Qdpadll. Vedenie Státnej opery pre ú lohu 
Waltera Stolzinga vo Wagnerových Majstroch 
s payl,ikov norimber!lkých preto pozvalo namles· 
to neho Karla Waltera Bilhma z mníchovskóho 
Staatstheater am Gilrtnerplatz. Hoc! Bohmovt 
chýbajQ este kvalitat!vne komponenty S. Kó· 
nyu, svojim mužn9m tenorom a perfektne pri· 
praveným speváckym partom vytvoril veľmi 
~vmpattcký proftl mladého rytiera. 

V úlohe Hansa Sachsa sa predstavil Konrad 
Rupf z Karl·Marx·Stadtu. Jeho preds ta vy o tej· 
to mnohofarebnej, velkej a zložitej postave r ne· 
zabudnutefn9 Rldderbuschl l sú ale úzko ohra· 
nlčené na dobrosrdečného, s tárnúceho remesel· 
nlka, ktorý v last ne nte je ničfm Iným, ako so· 
lfdne spievajúcim s kromným nor lmbersk9m 
metsterslngrom. 

Vefkým prekva pením bolo s tretnutie s pt·o· 
minentným členom mladej d lrll(entskej gene· 
rácte Eliahom lnbalom, ktorý s tál na čele bu· 
dapestlanskeho ~tátneho symfonického orches· 
tra. !nba!, ktorého uvtdlme al u nás na tohto· 
J'očných BHS, je rodákom z jeruza lema ( 193b). 
žiakom Sergiu Celibidacheho a nositelom I. ce· 
nv sútaže Guida Cantcll lho. Očaril predovšet· 
kým s vo1ou mnohostr-annosťou, su~":estlvnvm 
preja vom. plastlckosťou ftwej ruky a strhujú· 
clm elánom, ktorým priamo fascinutfi svottch 
hráčov. Hneď v Mourtovej Symfónii D dur 
,,Haffnerovej" sme cHili, ža Je to dlrl~ont, k to· 
rý v tom na1Jepšom s lova zmysle ovláda svo· 
jo remeslo, a aj keď nechápe Mozarta ldk 
transcendentálne ako napriklad Bruno Walter, 
holo to štýlovo čistO a veľmi dtferencovanó 
muztclrovanfe. Nasledujúce dielo .,!iesť ot·ches· 
t rálnycb kusov", op. 6 od A. Weberna ukázalo, 
že Inbalovt je najviac hltzka hudba nášho s to· 
ročla. Vrcholom večera bola Bartókova .,Hud· 
ba pro s trunné, bicie nástroje a celestu" , kde 
bolo vYI!Iovene pôžitkom sledova ť šťastné stret· 
nutle orchestra a di!·Igenta, ktorí s ~·ovnakou 
dokonalosťou po;majú lnlerpr.etované dielo. 

J, VARGA 

Komorný orchester z Kluže 
V Zrkadlovej s ieni Primacitíll\8ho paláca sa predstavil 

6. IV. 1977 Komorný orchester z Kl11fe pod vedenfm 
Mircea Cristesca; slávnos tné vystúpenie sa uskutočnilo 
pri príležitosti 100. výročia samostatnosti Rumunska. 

Za duadsat rolcou existencie vybudoval súbor reper· 
toár 11/elen z diel lclaswkých, ale at z tvorby domácich, 
na;mä sťi.časných autorov. Jeho interpretačný ~týl tnklt
nu;e viac lc romanliclcému p01latiu skladieb, o čom sved
čili uvo/ nenefiiie tempá t agogika, ako at vl1čsla zulne
nost u dynamickej oblasti. Do násho hudobMho povedo
mia sa zvuk a interpretačné finesy Slovenské/to komor
llého orchestra natoľko zafixovali , že hosťuJťi.ce telesá 
akost samozretme porovndvame s nim. Oproti SKO bol 

Komorný orchester z Kluze akýsi robustne/Sl, patetw· 
ke;sí, výbu!me,st, no menej pruznetsl a pohybliuet~í. 
Snáď sa týmto spôsobom preJav/l národný temperament 
Rumunou ... Preto lnterpreldcia súl'asných a roman/Lc· 
J..:zjch skladieb viac vyhovovala nášmu ukusu, ako procl· 
nes starse; ltteratúry. Viualcllho známe dtelo Sworo 
rocn1ích obdoh1 upútalo v 1ch podant charakterovým a 
ndladOV!Ínt oddlferencouaním jedno/liv_ljch časti; rado>! 
z muzlclrovanw poturrltli suzeiost a vitalitu, ktoré sálali 
z každého tónu. V ýJ.:on s6ltstu Stefana Ru hu 1 hu . .,ll! 1 
Uwrnkteri;:ouala ista rozpornost: chut a nadsenie, 5 

llk!ím interpretoval skladbu, priam odu!ieuiiovall, no 
tachnlckd di.'>ponovanosť so akosi vymykala z rámca 
nárokov, na ktoré sme pri tomto pq.rte zvyknutí [zrých
louanre, nepresné vyhrotte tatSich pasáži}. 

Kompoztcne, at lnterpretatone zrwjlmav~ bolí dve sklad
by rumunských autorov. V Trach cast/ach pre sláčikový 
orchester od C. Stluestrtho dominovalo kontrapunktlcké 
myslenie [zretme pod uplyvom jeho vzorov - Mahlera 
a limdemithaj, kde nfJtvlac vynikli zamatové tóny hlbo
kých sldčikových nás/rotou. V Koncerte pre sldčikový 
orchester od P. CónstnntmPsca bolo zasa cltlt bart6-
kovské lntondcte, ani on však nezaprel svoJ póvod a do 
hudby Koncertu zakomponoval niektoré typické prvky , 
resp. obraty rumunského folklóru. Rossiniho Sonáta č. 3 
predstam;;e zre1me úprauu in~trumentálne; sonáty tohto 
romantika pre uáčšl C'nsemble. Postrádalt sme v.,ok 
typtcky rosstmovskú na.dľahcenost, bez ktoret dtelo pô· 
sobllo trochu fazkopádne. J. SUHAJI)OV A 

Jean Francaix 65-ročný 
Diía 23. mája t. r . oslávili vo Francúzsku jubileum 

jedného z na jpopredne jiífch súčasných franc6nkych 
!lkladaterov: Jeana Francaixa. Je azda jediným z 11ene· 
račnej vlny, ~torý nadviazal na odkn Parilskej le1tky, 
prevezmftc od net sklon k humoru, odfahčenému orches· 
tru a k t•ôznorodému ná!ltrojovému obsadeniu. Pri Jeho 
životnom ivbileu sa na koncertných pódiách objavili vla· 
r:cré pozoruhodné sklad by Franr.aixa, ako napr. Serená· 
da pre malý orchester, Cassazione per tre orchestra. 
likladateJom ín!trumentované Chopinove Prelúdíá, Kon · 
cert pre klavfr a orchester, Rapsódia pre violu a mjllý 
orchester a rad komorných skladieb v netypickom ob· 
sadenf. Pri te j prile!ltosti 1ubilant zverejnil informá· 
clu, že pf§e Chiaconnu pre harfu a ll sl áčikov a dokon· 
llu je Kvinteto p re klarinet o iityri slái:ikové nástroje. 
Pt·i prile~ltostl jubilea sa koniitatuje, ie skladater zostal 
na realistickef platforme. dokiizal rozvin úť podnety nie· 
ktorých svol\ch fran cúzskych predchodcov. ma1strovsky 
zvládol techniku a nástrojové možnosti dychových ná· 
s trojov, pričom ie Francahwva hudba moderná, obsaz· 
ná a adresná. -n-

Maria Llorenteovd 
a Lazara Carreno 
- kubánski taneč
nici vystúp/ll 
v newyorskom Ci
ty Center. C:lloreo
yrafiu ich uystťi.pe
nia mal známy Al· 
um Atley [ulauoJ, 
TclOf!Í zaranl!oval 
program medzind
rodnijch nositeľov 
tanel.mých cien. 
Kubdnsky pdr 
prodvtedol tanec 
"Bl Rto y El Bos
que", s ktorým ziS· 
kal zlatú medailu 
na medzinárodne/ 
tanečnet s/1(aži VO 
Varne. 

Operný zápisník 
Skvelými partnermi černo!;ske/ 

speváčky boli dnes neprekonateľ· 
nd Azucena Ftorenzy Cossottouet a 
volumenom t rozsahom imponuf/1· 
Ci prvý sl1t:asný taliansky varyto· 
nlsta Piero Cappuccilli. lilasove 
rovnako pre svedč/v{} (s výbornou 
strettou J, ale v temnosti a vkuse 
charakterizačných výrazových pro· 
striedkou predsa len o čosi pro· 
vlnčnef§l [nestýlové naturalizmu 
sktJr verlstlcket proveniencze) bol 
Manrlco Franca Bonisolliho, ktorý 
prevzal 111ohu miesto pôvodne vy· 
tipovaného Kataldnca Jaimé {Gia
coma} Arragalla. Výrazn~ho Fer· 
randa stvárnil festivalov!} Mozar
tov Figaro - fldmsky basista Jo· 

Z udalost! zahraničnej opery 
st4l v popredi zdufmu posledných 
dni nepochybne veľkonočný festt · 
val v Salzburgu so svotou premlt!
rou Verdiho Trubadl1ra v hudob
nom i taviskovom naStudovanl 
llerberta von Karatana. Po niekoľ
kých rokoch drobnet, ale zdkontte; 
krlzy [svedčl o net t nahrávka 
'ľrubadl1ra RCA pod Zubtnom Meh· 
t omj vrátil sa na európske tav/s· 
ko v skvelef dispozfctl naflepst 
svetov!} verdiovský soprán ~esfde· 
siatych rokov - americká černos· 
ka Leontyne Prlceová, aby v par. 
te Leonory predviedla dosl ova lek· 
clu ~t!Jlového verdiovské/to spevu. 
Záznam premiéry umožnil ndm V!/· 
chutnal fei v!}kon v autentlcke/, 
~tl1diJnQmt 11pravamt neskreslene1 
f n ne/Jylep~enef} podobe. Umožml 
ndm obdivovať 1e1 tmavý, farebne 
bohatý a vibračný soprdn, Pri· 
ceovet umenie femnl'f kantilény a 
verdtorJskeJ frázy (podložen~ skve
l !}m dychom, k tor!} akoby umelky· 
tfa v nlektor!Jch korunách af exhl· 
btčne stavala na obdiv J, ml1kko~f 
a plasticitu pldn, vnatorn!} drama
ttzmus mezza voce l bravt11'u §t!h-

lych, svetlých, neobyčatne koncen
trovaných vysokých tónov a dô
sledok v~etkého - silu, osobitosť 
a i;týlovtí čistotu verdiovskt;ho dra· 
matic kého výrazu. Po prvých, tro
cha nervóznych a dychove nevy· 
vážených taktoch avodnet "Tacea 
la notte placida" sa Prtceovd na
plno už rozospteuala v tercette 5 
Lunom a Manrlcom, korunutac ho 
brllantným Des. Kabinetnou ukáž· 
kou vrcholne! verdiovskeJ tnter
pretdcte bola vsak u Priceovef po· 
dant ária "D'amor sulľalt rosee" 
·- štyri mlnťi.ty nekonečneJ, vypé· 
tet, temnet lyrickej kantilény a 
bohatosti vnťi.tornt;ho preWta. 
Tenzn~, tragick~ farby teJ sopra. 
nu v Mlserere {s nepfsanym CJ, 
dramattzmom pulzuJlÍCt a v hlad· 
kastl behov brtlantný diJOJSpeu ·' 
Umom (s ďaWm nepísaným, alr> 
dramaticky nťistofCiv.zÍm, a prr:>tv 
logtckým C vo uzrusenet recitatlu
nPt pasátl upro~tred scény J l [)Q· 
sdže posledn~lzo obrazu, kde skul'· 
ld sopranistka temnými a rafino· 
vanýml uokdlnymt prostriedkami 
vykreslila clu~u zomieraJtíceJ, 11e· 
konečne mtlujl1cet ženy. 

st; van Dam. 

Kto md v pamlUI Karajanovu na. 
hráuku tetto opery pre spoločnost 
Angel, alebo zdznam z teho pre 
mtéroué/10 naštudovania v letnom 
Salzburgu spred pätnástich roko11 
l 1962 - tie!t s Prlceovou}, ten mu. 
sei zaregtstrouat dirigentov odklo11 
od temptck.Qch a dynamlck.fích ex· 
trónov i od urť'ltef cilovef akarle· 
mlckostl n obdwovat teho pono1 
do dranwtickt;ho a citového po· 
•enclálu Verdiho parlltó.ry. Na zd· 
ver: AJ VERDI MOZE BYT PRVO· 
RADOU UMELECKOU UDALOSiOU• 

JAROSLAV BLAHO 

Zo zahraničia 
V poslednom čase sa objavujú závain~ iívaby, le Bie. 

thovenove Konverzačné zolity .,dopfsal" niektorý z 1i· 
ho priatelov. Vo viacerých iltúdiách sa pokúilajú určit; 
kde sú dodatky k pôvodnej Beethovenovej verzii. 

.,Bulharská Cremoua" továl'eň na hudobné nástroje 
v meste Kazanluk (iul né Bulharsko) bola založená v iac 
ako pred polstoročfm. Pri továrni le múzeum, kde náY· 
~tevntk vldt hudobué n ástroje - od prvých g itár a 
mandolfn, vyro\iených v tomto podniku, all po elektro· 
fonlcké hudobntlj nástroje. 

Walter Tausclmig, vedúci Viedenských spivá!Hkov, sa 
doJ il iesťdealatin. Pri tejto prUelitostl dostal vysoké 
raktíske vyznamenanje. 

Kon111'es asociácie učitelov hudby buda v &UIIUSte t. r . 
v Batorsku . Na programe je výmena medzinárodných 
vyui:ovacfch skúsenosti. 

Na hudobnom festivale v Tourralne (Franc úzsko} , kto· 
rý vznikol pred 13 r okmi na popud Sviatoslava Rlchte• 
ra, účlnkujtl tento rok taká os obnos ti, ako Peter 
Schreler, Dietrich Fillcher·Dieskau, Maurlzlo Pollinl a 
Lelf Segerstam. Festival bude venovaný skla daterskef 
pamiatke F. Schuber ta. 

Rekúska hudobná spoločnosť pripravuje na tohtoroi!
ný iún celotýždenné beethovenovské kolokvium. 

V dlioch 13.- 17. aprlla t. l' . bolo polské mesto Byd· 
,11olť miestom stretnutia precovnfkov, zaoberajúcich sa 
popularizáciou hudby v európskych a mimoeurópskych 
itátoch. Or,11anizátorom stretnutia bola medzinárodné 
federácia JEUNESSES ~IUSICALES, poľská hudobná mlá· 
del, Vysoká iikola pedagogická v Bydgoiti a in6 usla· 
novizne. Hlavná téma konferimcie: popularlzácia hudby 
med~i itudujúcou a pracujúcou mládeiou. 

V dňoch 14. mája - 26. júna t. r . budú vo Viedni 
WIENER FESTWOCHEN '77. Zo speváckych osobnosti q 
hude prezentovať Hermann Prey v samostatnom ples· 
i1ovom recitáli, nemalou udalosťou bude aj p redvedli.· 
nie Verdiho Rekviem so sólistickým kvartetom: K. Ric· 
cia~elliovli B. Fassbaendet·ová. J. Carreras a R. Raimondi 
- pod taktovkou C. M. Giullniho. Bohatým počtom budt' 
z81Uipenf klaviristi - naprfklad E. Ax, M. Polllnf, N. Ma. 
galoff, J, Tosco, G. Ohlsson, A. Beneditti Michelangell1 
z huslistov spoméllmíi: V. Spivakova, O. Kagana, N. Nil· 
1teina. Na koncerte Viedenských symfonikov (dirigent 
E. Lelndsdorl ) vys túpi al zbor Slovenskej filharmónie. 
Z baletných súborov sa predstavia: balet hambur,~~skei 
Státnej opery, len1n11ra dsk9 balet, ďalej súbory Merca 
Cunningham and Dance Company a American Ballet 
Theatre . . Velké záf.itky čakajú milovnfkov opitrnij hud· 
by, lebo viac predstaviinf jVerdiho Trubadúra, Mozarto· 
vej E'igarovej svadby a Pucciniho Bohémy budi dirlgo• 
nť Herbert von Karajan. 

Jednou zo zaujhnavých akcH rakúskej Hudobnej mHi· 
dele bol večer hudby a slova "Hudba a literatúra Vied
ne z doby Napoleona". Tex ty boli cenné tým, le hovorili 
aj o iivote v robotnfckych predmestiach a o vtedajiích 
túfbach po slobode. Hudobným spt•ievodom boli Beetho· 
venova symfonické diela. 

1\tuzikologická konferencia bola v Katoviciach. Priid· 
niesli na nej 19 referátov. Námetom konferencie bola 
osobnosť skladatefa M. Karlowicza a doba v ktore·, 
ž il. • 

H. W. Henze prein ~trumentoval Carissimibo oratórium 
Jiiphta. Nedávna premiéra na festivale v Londýne hovori 
o mimoriadnom úiHnku diela a chváli Henzeho využitie 
mandolfn a Sitár v iniitrnmentácli. 

Doteraz neznáme dielo 20·ročného Pa ula Hindemitha 
- Koncert Es dur pre violončelo a orchester - uvidú 
pt'i prilditosti 450. výročia Univerzity v Marburgu. 

Lipské naitudovanie Egkovej opery Peer Gynt patrl 
údajne k najväčifm javiskovým činom v súčasnosti. 
O mimoriadnom úspechu premiéry pí~e imr6pska hudob
ná tlač. 

Herbert von Karajan dostal tohtoroi!nú Siemensovu 
cenu, ktorú tvorf suma 100 000 ilvajčiarskych frankov. 

Monteverdlho zbor z Hamburgu dos tal prvú cenu na 
MedzinárodneJ súťaži zborov v Londýne, ktorej sa zú· 
častnllo 33 telies z 15 krajfn . 

Premiéru Beethovenovho Fide lia v Metropolita n ope· 
re bude dirlsovať Zubin Mehta. 

iVl Grazi otvorili na vysokej školo katndru pre afro· 
americkó. hudbu. ~ tomuto zameraniu získali viac po· 
vredných odbornfkov. 

Gottfriid von Einem piiJe pre Spoloi! nosť pria lefov 
hudby vo Viedni tzv. Viedenskú symfóniu opus 49. Uve· 
dú ju na budúci ruk. 

Na tohtoročných Letných operných hrách v !llnfchovit 
uvedú rad zaujfr.:tavých opier, o. l. 7 opier Richarda 
Strau1111. Ol!akáva aa mimoriadny záujem obecinstn. 



Ma1lo zul. umelca prof. ltudol
ťa Macudzi.óského, ktorý so 2!1. 
aprUa l. r. dofil 70 rokov, s talo 
sa v d e jinách slovenského klavfr
neho umenia trvalou hodnotou a 
súčasne synonymom technicke! 
precfznosti, brilantnosti, umeleckej 
rozvahy i temperamentu, iirokého 
muzikantského rozhľadu, vyspelé
ho a vyhraneného štýlového cUe
nia, v komornej hre pojmom, cha
rakterizovaným ojedinelou muzi 
kantskou pohotovosťou. V jeho roz
siahlom sóllsllckom i komornom 
I'eper toári je bohato zas túpená 
tvorba pre klavh·. Dlhoročná pe
dagoaická prax, činnosť sólistu, 
komorného hráča, rozhlasového 
pracovníka i skla da tera, priviedli 
Macudzinnského napokon k postu 
pedagóga Vysokej ikoly múzických 
umeni, kde pôsobil vyl o dvadsať 
r okov, na jakôr v klavlrnej, neskôr 
i v komornej triede. 

Diplon1ový koncert 

Oproti pedantským postupom, ba
zlrujúcim na detailoch a neraz 
obmedzujúcich i r ozaah ambicU 
mladých interpretov, vyi adoval 
Macudzinski ako pedaaóg vefkory
sosť, účinok celkovej d ynamickej 
formy, tlo na ji lrllu znalosť reper
tobu, cvičenie, pohotovosť a neu· 
st6le zdokonalovanie sa !laka v 
tempe iltúdia. Nejednému ! iakovi 
t rvalo dlhif čas, kým sa vyrovnal 
s tý mto spilsobom práce. Pri t a· 
komto postupe mohol Macudzinskl 
pJne reipektovať Individualitu svo· 
jich !lekov - tak pri zos tavovani 
i tlidljnétw plá nu, ako aj p r i jej 
priamom uplatňovani v samotnom 
tvorivom Interpretačnom procese. 
Nuledovaniahodným vzorom pre 
celú mla dú s lovanskú klaviristiiJ· 
k d a enaráclu a tal sa svojim e lá
nom, vytrvalod ou a vitalitou, k to· 
r lí s l dokázal udr!ať af po sú~as
nosť. Zíaka viedol k lloraz viU!8ej 
samostatnos ti, c ibril jaho 'týlové 
cftenle l zmysel pre zvukový iiat 
skladie b. 

Sólista • 

Výsledky Ma cudzilíského ped a
gogického pôsobenia na VSMU ob
stáli úspeine aj v skúške najná
ročnejlej - na zahraničných pó
diách i súťažiach. Do druhého ko
la veľkých medziná rodných súťaži 
sa z Macudziiíské ho triedy prebo· 
jovali: Ida Cernecká (Lipsko -
Bach , Bolza no - F. Busoni) , Da
niela Rusó-Va rfnska - Leeds a 
P. Kováč na súťaž i F. Busoniho v 
Bolzane. Mies to Alexandra Calta · 
rína v Slovenskom komornom or· 
chestl'i umožiíuje mu stá ť s polu s 
K. Havlfkovou (v galérii odcho
vancov Macudzi.óské ho klavírnej 
triedy) na čele. Na bratislavskom 
Konzerva tól'iu pôsobi ako kla vfrny 
pedagóg Jnraj Ma§inda, ktorého 
žiaci zfskali viacero trofe jí a cicu 
na klavírnych súťažiach. Vefk ý ta· 
lent Daniely Rusó-Varínske j sa 
momentálne uplatiiuje predovšet
kým v oblasti komornej hry. Pred 
niekolkými mesiacmi sa objavtla 
na trhu gramoplatiía Pantonu s no. 
hrávkami Macudzlnského a bsol -
ventky Jany Schneeweissovej, pô· 
sobiacej v his torických zemiach a 
A. Cattarinovi vyila profilová pla t· 
ňa v Opuse. 

Dilu 12. máju t r. bol v zrlwdlovtn Sieni Prlmuclci l nu
ho paláca voká ln v recitôl MJrio 1\ntlrHsova nov~!l. di !Jio
ntantky z trlody n<íroclnoj umelkyne Mát'ie Klšoitovoi· 
Hu bovej. Tentok rá t VSMU preds távilo olJsolven tk u-sonra· 
nistku s lyr ickým charakterom hlas u. ale s kolorot(lrnou 
pohyblivosťou, k torá demonštrovala - dnes už môzeme 
!Jovedat - overen ú skúsenosť . že jej pedagogička cl o
káže Ind ividuálne pt·istupovat l< mu toriálu. k da nostiam 
a schopnostiam svoJich zvct·cnkýii, rešpektuJe fa rbu, 
r. haralttor a nosn osť hla su, výborne ho technicky vedie 
a vyrovnáva vo vsetkých rep,lstroch tak. aby Ideálne 
znel vo všetk ých polohách. Tieto pedagog ické v la s tnCJsti 
našli odozvu a j u viacročného vedenia Marte And rašova· 
novej. Ešte jedna devlza l.lola pozoruhodná: výber reper· 
tociru. k torý nepresahuje možnosti dip loma ntov a otvára 
Im - na základe technickej pr ipravenosti - cestu k 

Lfu lš iemu sebazdokonaľovaniu a naplneniu talen tovvch 
pl'edpokladov. Repertoár bol vys ta va ný z die l Bacha; 
Htind la, Mozarta, Schuber ta. Rtmského-KorsakQVa a Ju
rovského. Teda vzorná dramatur,g!a - čo sa týka iítý· 
lovostl a nurokov na hlas. Mát·ia Andrašovanová dokáza
la splniť vše tky pred pokla dy vokálno-tech nického rázu 
- v11.čs lo rezervy sú v s tránke výrazového dotvoren ia. 
štýlového chápania a celkového u voľnenia . Najlél)~' !e 
jef vychádzala hudba sta r~ia (Bach, Händel, Moza rt); 
menej skladby. v ktorých tréba n•·oukázat is tý citovv 
a osobnostný p rís tup. [ K čiste vokálnej s tránke este 
jedna malá poznámka: t a m, !l'de sa nepodarilo ,.ustrleh · 
nuť'' tón, bol tento trochu dyšný .. . Je to však vec ďal
šieho zdolwnaľovania vonkajšeJ 1 vnt1torne1 kontróly. ľ 
Za zmienku s toji perfektný sprievod odb. a slst. Ingebor~ 
Francovej, už viackrát vyzdvihn utej ako výbo t•nej kla· 
vfrnej sprevádzačky vokallstov. Chvályhodné bolo l to; 
ze d iplomový koncert bol doplnený samostatným! čísla· 
mi noslucháčov VSMU. z ktorých za zvláštnu zmienku 
~toj{ vynikajúci klarinetista Jozef Gális. Ale aj vokálne 
čísla boli - nie je t o zvykom - sprevádzané in ými 
inš trumentami v komornej zostave, čo navodilo atmosfé· 
ru malého ensemblu, štýlotvorného najmä u diel baro· 
koval hudby. - uy-

pedagóg · 
skladateľ 
( Daamar DubénoYá , Eva Uhliaró
d na Konzervatóriu v Zlllne, Da· 
nlela Rusó -Varí nska , Pavel Cer· 
man, E!)l Rybaričová-Kusková a 
Otakar Sebes ta na Konzervatóriu 
v Bratis lave, Ľudovft Marcing er, 
Dagmar Malá, Pavol Kováč na 
VŠMU, Elena Letňanová na FFUK, 
Stanislav Zámborsk ý - pôsobil na 
Pedagogickej fakulte v Trnave (v 
SÚČOIInostl je aipiro n tom VŠMU). 

Ak hovorime o Macudzitiského 
pedagogickom prínose, nesmieme 
nespomenúť jeho zásluhy v rozvo
ji elementárneho stupňa k lavírne j 
pedagogiky ( revlzie technick ýc h 
cvlčenf, stupníc, etúd vyilých tlo
čou) . Treba k nim prlpočltať aj 
početné vyrielenia technick ých a 
interpretačných p roblémov (prsto
klady, d elenie r úk na exponova · 
n ých mies tach , koncepcia dyna· 
mlckej výstavby a pod . ) lak zo 
s lovenske j, ako i svetovej . tvorby, 
ktoré sí odnášali ~laci z jeho tr io· 
dy do l ivotne j p raxe hudobníka. 

Pro arte musica 
Na nedeľnom matiné v Mirba chovom pa láci s a pred· 

s tavil súbor Pro artc musica, ktorý nemá za s ebou dlh6 · 
pôsobenie (od r. 1975 ), a la hneď na prvé počutie dáva 
poslucháčovi na javo is totu a vývojaschopnosť. Pri rane· 
sancii staršej - " historickej" hudby a pri konkurencii. 
ktorá n ie je malá, a ni bezvýzna mná, nie je tak jednodu· 
r: hé obst áť u skúsen~ho obecans tva s hudbou .siahajt\cou 
od J. O. Heinichena, J. Ch. Schick hardla, G. Ph. Teleman
na - až k A. Viva ldimu. Interpretácia súboru siedmich 
hráčov (muziká lna Jmslistka M. Karllková, sk úsený flau
tis ta a hobo jista A. Sawitz, flautis ta V. Vavro, excelent· 
n ý hobojis ta J, Klatt, diskrétny violončelista V. Kubov
čák, gitarista A. Menšik a distingvovaný čembalistil 
M . Staros ta) dáva cHiť premyslenosť skladby, jej detail
né technické prepracova nie a umelecké komplexné do
tvorenie. Tento výsledok je o to cennejiif, o čo viac je 
každý hráč samos tatnou umeleckou osobnosťou. Iste, 
nie ie jednoduché dosiahnuť spoločného menovatelo -
jednotný umelecký v ýraz, ale práve t á to osobnostná 
črta s úbor u sa mi ja ví sympatickou, i keď vidhn elite 
nutnosť dor iešenia problému v budúcnosti. V prvom 
raďe myslím na zvukové vyrovna nie nástrojov, čim sa 
dosiahne Airšei variabilnosti v plasticlte zvuku. 

Oprévnenosť jeho pos tupov po
tvrdila karl4ire mnohých jeho od · 
chovancuY, ktori sa 6speine zapo
jili do s lovenského koncer tné ho 
}!ivota. Rozsahom a ka pacitou oje· 
dine le j hudobne j pamä ti fasc inuje 
jedna z pr vých Macudziňského a b· 
solvontiek - zasl. umelkyiia Klé 
ra Havlfková, sólis tka Slovenske j 
filharmónie. Popri všes tra nnom za
meran{ svojho r epertoá ru presa· 
dila sa a j v zahraničných kontex
toch ako nadi ená propagátorka 
ideového poslania súbornej Sucho
ňovej klavírnej tvorby. 

Ľudovlt Mat•cinger spúta va svo
ju tvnri vft invenciu d ôkladnou ra · 
c ionálnuu rozvahou a prísnou di~ 
ciplínou. Sólista Cs. rozhlasu v 
Bra tislave Pa vol Kováč u v SKO 
Alcxa nrlm· Cattar ino umeleckým 
na turelom, pohotovost'ou, celko
vým p rístupom ·i schopnosťami 
kráčajú v iľaJlajác lt svojho uči· 
tela. Stanislav Zá mborský sa pre
sadil na koncer tnom pód iu ako 
citlivý komorn ý hráč a ako sólista 
iskrivého temperamentu, veľkých 
dynamických i technických mož
nosU. UUachtilosť o kultivovanosť 
tónu, kriiťálová čistota klavírnej 
Sid zby i .rytmickej kresby, ole a j 
dôkladne zvUená a precftená dy
namická výstavba skladieb charak
terizuje h ru jeho najmladiej ab
solventk y Idy t erneckej, v s účas
nosti iitipendistky Slovenského hu· 
dobného fondu. 

Macud:dňskébo ped agogické mc· 
tódy smerovali k výchove vše· 
stran ne orientovaného, technick y i 
umeleck y dobre vyzbro jeného hu
dobn ika, schopného samostatne a 
bez väčlllclt p roblémov rieš i ť filu
h y muzika ntske j praxe. Veľkú po
zornosť venova l š túdiu domácej 
lite1·atút•y, ktorú dôkladne a za
svätene poznal v celom jej r ozsa
bu a v mnohých p rlpadoch i z 
vlastne j koncertnej p raxe. 

Pedagogickej dráhe zasvä tili svoj 
život: Jarmila Benková , Zofia Fier · 
lová, Kvií ta Sladká, z d ialká rov 
Stanislav Kostra, Július Herode.k. 
Mnohostrannosť Macudzitískéhu 
hudobnej aktivity strhuje príkla
dom viacerých jeho žiakov, ktori 
popr i d ráhe koncertných umelcov 
rozhodli sa zasvätiť svoj život aj 
náročnej pedagogickej činnosti 

Rad hudobnlkov, z ktorých mno
hl vyrástli v reprezentačné osob
nosti - p ráve zásluhou Ma cudzin
ského cieraved omého pedagogické· 
ho pristupu - je najlepiou vizit· 
kou a overením Macudzinského 
pedagogických schopnostf. Ad'llml-

tos annosl 
V. CižiK 

Sítbor Pro arte musica ukázal, fe disponuje dosta· 
točnými predpokladmi pre d'all ie umelecké rozvijani8 
a pre budúci koncertný život s i bude treba zapamätať 
jeho názov. l. SlšKúVÁ 

Hroby významných hudobníkov a organizátorov hudobného života 
v Bratislave 

.V. CAST - KREMATORIUM 

Krema tórium v Bt·atislave - ako pr
• é na Slovensku - postavili v rokoch 
1964- 1968. Prevádzka sa začala 24. ja 
nuá ra 1969. Pt•oje.kt vysokej umeleckej 
tírovne vyt vm•il Ing. arch. Frantiiiek Mi
lučký. Urnový há j sa rozpres tiera v 
krásnom prírodnom prostredí. Skladá sa 
zo štyroch sekcii, rozmiestnených na 
úboči. V cen tre urnového héia ie Pa
mätnfk významných osobnost{, r iešený 
! ormou vlnovitých bet6nových pásov. do 
ktorých vkladajú ur ny iitá tnych o stra
nfckych pracovnikov. 

Do tohto Pamätníka bola - vedra Ji
lemnického. Clementisa a l. - uložená 
aj urna LADISLAVA NOVOMESKÉHO 
(1904-1976), básnika, novinára, publi
·clstu, politika-š tá tnika, nositeľa najvys
šfch š tátnych vyznamenanL L. Novomes
k ý vynaložil veľké úsilie o založenie 
vysokých umeleckých škôl a a ko pove
r enlk školstva a kultúry aj podpisa! za
kon o zriadení Vysokej školy múzických 
umenr. Vysokej školy výtvarných umeni 
a zákon o us ta noveni Slovenske j fil ha r
mónie. Jeho poézia sa stala in špi račným 
zdro jom pre zhudobnenie sk la dateľov 
Alexa ndra Movzosa, Ladislava Holoubkd 
a i. Ako zhudobnené odzni eva la v roz· 
hlase l na vere jn ých koncortoch. 

l . SEKCIA: 

A chodník (vpredu ): HOROV PAVOL 
[1914-Hl76 J. básnik, výrazný préds tav i· 
téľ moderne! sloven~kej poézie. Jeho 
básne Inšpirovali k zh udobnenlu vlac:e
rých s lovenských skladateľov. ako Dezi 
det•a Kat•doša, Simona ]urovskél1o. Mi · 
chalä V! leca. Ivana l!r usovského a l. 

4. chodn1k (vpravo): LAIFER JARO· 

SLAV (1930- 1970), MUDr., hudobný 
skladateľ. Po š túdiách na LFU~ sa ve
noval kompozlcil a interpretácii taneč
ných piesnf. ~ystupoval a ko p rofes ionál· 
ny Jnldobník s vlastným orches trom. Zlo· 
zil viac úspešných s lovenských taneč
ných piesn!. 

III. SEKCIA: 

ll. chodník (vľavoj: LET~AN JÚLIUS 
( 1914- 1973 ). Ing., sk ladateľ, pedagóg a 
organizátor hudobného života. Pracoval 
vo viacerých hudobných inštitúci ach. 
kde sa zasadzoval za rozvoj slovenské
ho hudobného umenia. Popri organizač
nej činnosti prechodne pôs obil aj na bra
tislavskom Konzervatór iu a venoval sa 
aj kompozičnej práci. Zložil menš ie vo· 
kálne a Inš trumentá lne skladby, piesne. 
zbory, skladby pro mládež, hudbu k te· 
Jovýchovným slávnostiam a u pravoval 
! udové plesne. Tragicky zahynul spolu 
s prof. F. Teplým p r l autohavárii. 

IV. SEKCIA: 

2. chodník (vpravo ]: HRABUSSAY 
ZOLTÁN (1904- 1976). JUDr., a.rchtvny 
vedecltý pracovnik, klavirista a hudobný 
his torik. Studova l právo na PFUK a po
pritom aj hudobnú vedu na FFUK a ve
noval sa súkromnému š túdi u h ry n a J.:la
v!r. Vys tupoval na verejných koncer· 
Loch a v rozhlase. Ako hudobný historik 
zameriaval sa na hudobné dejiny Bra li
s lavy a napísH I niekoľko š túdi!, ako: 
VzťHIIy lo:láry Schumannovej k Bratis la· 
ve. An ton RuiJins tei n a Bratislava. J. N. 
JlllllllllP.l a Bratislava, Výroba a výrobco
vla hudobných ná strojov v Bratis lave a l. 
Do brali s ln vs ltýc h denníkov písal ll uclob
nó kritiky. 

Um y uasleduifwich hudobn~ch d e ja te
tov neboli dosiaľ ulo!ené na d erioiUvne 

miesto. a priito niunô~e 111e priložiť si· 
tuačný plá n. 

STRELEC JÁN (1893-1975)1 p rofesor, 
zbormajster a vynikajúci organ izátor hu
dobného života, ako aj hudobného škol
s tva na Slovensku. Po pražských š tt1· 
d iácll pomáhal budovať Hudobnú a dra· 
matickú akadémiu v Bratis lave. Od roku 
1945 pôsobil na Konzerva tór iu ako pro
feso r teoretických predmetQv, potom ako 
vedúci hudobného oddelenia na Povore
níctve školstva a kultúry, v rokoch 1949 
až 1950 bo l prvým rektorom VSMU a v 
rokoch 1955-60 riaditeľom Slovenskej fil · 
harmónie. Dlhé roky sa s veľkou láskou 
venova l spevokolom. Roku 1932 založil 
Spevokol bratislavských učiteľov a ako 
zbor majster sa zasJ(Ižll aj o umeleck/i 
pozdvihnutie Speváckeho zboru s loven· 
ských učiteľov. Plsal kritiky a články do 
časopisov. 

VALAŠi'AN BOHUSLAV (1918-1975), 
profesor a zbormajster. Pop r i š túdiu na 
FFUK absolvQval aj Konzervatórium a 
neskôr aj VŠMU. Pôsobil na oddeleni 
lwltúry úV KSS a na Ministerstve kult(l
ry, kde pomáhal organizovať h udobné 
školstvo a hudobný život na Slovensku . 

PľEichodne dirigoval Spevokol bralislav· 
ských učiteliek. 

VESEL1 FRANTISEK KRIŠTOF (1903-
1977 ), zaslúžilý umelec, bývalý umeleck ý 
iiéf a režisér s pevohry Novej scény, po
pullirny divade lný, filmový; rozhlasový 
a televízny herec. P reslávil sa najmä v 
30.-40. rokoch, ako jeden z prvých na J· 
populárnejších Interpretov s lovenských 
š lágrov a oblúben ý operetný s pevák. 

KAFENDOVÁ-ZOCHOYÁ ANNA (1895--
1977), manželka Frica Kafendu, rladtťe
ra bratis lavského Konzervatória, zaslúži· 
Hí učiteľka, dlljoročná profesorka kla· 
virne j hry na Konzervatóriu a YŠMO. 
Klavír studovala v Innsbrucku a na 
pražslw m Konzervatóriu a MajstrQvskel 
5kole. Od roku 1920 pôsobila na Hudob· 
nej a dramatickej a ka démii, neskOr na 
Konzervatóriu a od rok u 1949 na VŠMU. 
Ako klavírna virtuózka sa zaslúžila o 
rozvoj s lovenského koncertného života . 
Zaslt1:óila sa aj o budovanie KonzervatO· 
rla a VŠMU, kde vych ovala mnoho talen· 
tovaných k lavir istov. Za vynikajt1ce pe· 
dagogtcké a organizačné úspechy stala 
sa noslteľkou vvznamena nla Za vynlka· 
jt1cu prácu. A. CUNDERLIK 
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štvrrstoročie žilinského Konzervatória 
HHI huslovPt ~urdi-1 .. P•·azska iar 1!172" tind i'ich Pazde
I'H zisk<d 3 IOIC'Io. Nn mr•tottnarodnot s(ttait .,Virluosi 
!lOt' musica rli lliauntnrle". ktora IJOIH v novembri ITl. r . 
v lJ~t1 ioacl Lnllellt, Ll , ka l!! r:utlmila F1·a iwvá vo svojeJ 
kH!f!:;órit 3 nues to. pnč~.ont prvé Live eenv sl od niesli 
ZHhr<HIIt nt úCastnfc i. V !úni m. r. už n!l spom!nane1 
heethuvenuvl\kej sÍIIaži získtll vo svoiel kH legórli l. ce
nu k lav lt·lsta Ivan Gajan a čest né uzna n ie Alena Utiekli. 

V súl.:tžl konZt..l Véi!Ót'íl nél Slovensku v odbore drevené 
dvcllové nál>lrote s t prvé mipsta odniesli tiež žiaci žlli n
l>kého KonzervatOrla. Z11 vYnlkatúcl úspech treb!l považo
va( · umtestnenle akonleonlstu Martina Mintála na me
d7.inárodnet súťaži v Kllngenthall l NDR l. kde zisl.:al 
prvé miesto. M. l\l intál sa z(tčastnll 1 svetove! sútaže 
nlliH'<Í vok . usporiadane ! Medzinárodnou konfederáciou 
akordeonistov l NSR l. kde teho nahrávka ziska la stne
ho mu medailu. 0:-pechv dosa hujú na domácich st\ťa
ž!ach at poslucháči speváckvch trted a vokálny zbor 
1 zo začiatku mlešan~. dnes d ievčensk~ l. ktorý už od 
s vojho vznik u - pod veden!m Antona Kállaya - sa 
zHracltl k popredn ým slovensk~m amatérskym telesám. 

Riadi/PI ~tlmsld•/u, 1\onzervatórw l'ottc.clt fakubtk. 

Uvedené výsledky dolc umentutú dôs lednú prácu celého 
pedagogického zboru. Mnohostrannú činnosť profesorov 
uotvára aj širolo. a mimoškolská činnost. Viacer! pomá
hatú súbo•·om CUT (Siavbát•, Rozsutec). Vefký pod1el 
tliUiú a j na vytvoren! profesionálneho Státneho komor
nP.ho orchestra. Zaslúžilý učner a rladllef školY Vojtech 
(aku blk je dl hot očn\lm · predsedom a ak tlvnym členom 
SZSU. Rozs iah la spolupráca skoly je i s Cs. l'OZhlasom 
v Banskej Bystrici. Klaviristky Dagmar Dubenová, Ele
na · Pittueruvá, Eva Supková, Eva Uhliarová, flautista 
)án Figu••a , k la rinetista Pavol Bienik, hoboiistka Milada 
Hrianková, ~pevdk Alois Kubíček a dychové kvinte to 
ma i ú za sebou rad nahrávok, ktorými sa predstavu tú 
rozhl asov~m poslurháčom v programe " Umelci pred 
mikrot6nolll·'. 

Z hľadiska Jdst6rie je žilinské Konze•·vatllrium 
~kolou mi<H.Iou. no 11ž dnes sa mnohostrannou Cin
nnst uu na ll·valo vpísaln do povedomia Äi •·nkei ve
t•e ju osti. Mnoh! absolventi na ~ li uplatnenie na 
t.:SU, a le bo sa stali ť: tenmi profP.sionálnyc h. or· 
1:hestrálnych a speváckych telies, sólistami opet·· 
nýc h scén, skladatel'mi, odbornými pracovníkmi 
rozh lasu a te iP.vizie, a le bo sa upäl vrátili do Žili
ny - po absolvovaul vysuku~kulských Uúdil -
ako konzervatu•·iá tni pedal(ú~nvia. Skola rôznymi 
podujatiami. mimoškulskuu činnostuu . koncertami 
učile l'ov a žiakov, lll' iležitostnými vy~túpeniami 

pri politických a hi !rtn•·ických juhileár:h výraz ne 
ovplyvnila kullfu·nv život Zilinv a jej okolia. 

Konzervatól'l um Je• Ulllt:leclwu ~kolou. k tore! prvora 
dou úlohou te prlpt'éiVa 2w kov na umelecko-peda~o!(l~;kú 
prácu v rôznych oblastiach hudobného ~Ivota. K ústJe~
nétnu splneni u tohto clc·ra dá va žiakom ši roké mož· 
nosti, ako sl overlt v priebehu študia svo te schopnosti 
a výsleci k y dcnnot prípravy. Vefký výzt1ilm pre ut'netuc· 
ký rast ziakov ml\ i pravicl olné vystupovanie v relá
Ciách Stúdia m lad ýc h, (t ča~( nd Prehl iadke mladých kon 
certných ume lcov v Tt·ou ~iauskych Tepliciach. t)ôsobenie 
v školskom speváckom zbo r!,) a or~.-hestri a pod. 

Besedy s vykonnými mnelct~m!, huc1otmymi skladateľ· 
ml a významnými pedagógmi. dru žba s hudobnými uči
lišťamt v Leningrade · a v Tu le oboha cutú vyučovacl 
proces a dáva tú poda.gógom celý rad novýc h pozna tl .. ov. 
O tom, že kvalita peda~ogickei práce má zvyšujúci sa 
trend, svedčia nielen !.tud!iné výsled ky (v minulom 
?>kolskom roku bol celoškolský priemer prospechu 1,51. 
vvborné výsledky pri maturltn9ch skúškach a úspechy 
na zlivP.rečných alisolventských koncllrtoch . ale a i 
umiestnenie žiakov na rôznyc h súťaziach, počet p rira 
tých a bsolventov na VSMU a JAMU, ako al mnohé ur.na
nia, ktoré prichádza jú z ~ýcht o skôl. 

Bilancovan ie 25- t•očn et činnosti žil inskeho Konzervató
• ia vyznelo pre celý pedagogický zbor p riaznivo a ra
dostne. Slávnos tné ovzclu!'>le. ktoré vládlo na škole 
nočas celého škol ské ho roku. vyvrcholi lo 9. a 10. marca 
l. r . dvoma koncertami profesorov a byvalých absolven
tov skoly. a ko ai slávnostným zasadnutlm peda~ogicket 
rady vo velkej s1l le Domu odborov. Za prftomnosll pred
qavite!ov kraja - Antona Po dolca, tajomníka KV KSS, 
E1·nes1a Cabana, podpredsedu KNV, Mateja Galpara, ve
clúcello odboru š kolstva KNV v Banske! Bystrici, pred 
'tavi terov ok resu a mesta Ztltny, ako a 1 ďalšieh hosti 
1 zas l. umelca Andreja Očená~a. vedúceho lludobneho 
učil išťa z 'ľuly ). K. E'edorova a !.) odzneli pozdt•avné 

ltstv. blahoželanlll a utleltll sa medaily za dlhoročnú 
či nnosť. Konzervatóriu a l'ladilelovi Vojtechovi )aku
bfkovi udelil KV KSS a KV NF plaketu Za zásluhy o t•oz
voj St•·edoslove nského kraja, ÚV ZCSSP udelil ikole 
a •·laditefovi čestný odznak Il. s tupna Za záslužnú prácu 
pri rozvljanf československo-sovietskeho priaters tva. 
Muohf pedaR6aovia obdržali čestné uznanie a vyzname
nania Odboru ikolstva KNV, verejné vyznamenania ok
ritsu a MsNV. 

Z mnohých cien. ktoré zls kali ž iH cl žlllnského Ko o· 
Zf'rvató ria, uveďme aspoi't niektoré: v r. 1971 Zoja Kop
l:iíková, žiacka husrovej triedy zisk Al a ocenenie na ::.ú
ťe:!:i " 0 cenu Beethovenovhu Hradca". Na medzinárod-

Co možno za žel!l ť pedagógom I žiakom ži l)ns lcého 
Konzervatória do budúcnosti? Aby sa 1m sp lnilo predsa
v:talle. k toré vyslovil zástupca rladitera Mila n Seidl, 
vzorn{• učHe f v relácii banskobystrického rozltlasu clt)a 
28. l. 1977: " . . . vychovávame u~ itefov hudby a ume
leckých pracovníkov 1 trvalou snahou po poznávani 
vhtkého i1ového. pokt•okovéhn, ktorí budí• odhodlan í, 
an~af.ovane sa podicfaf na budovaní komunistickej s po
ločnosti. Vedme, že hudba a spev budfl ozdobou iclt 
tvoriacej sa osobnosti - osobnosti socialistického učitP.
fa. J~Oclalislického umelca. S. JANICKOV A 

:Je~en z nastupujúcej- generácie 
Niektorí z 1n llld81ch slonnskfcb skla

da tefov prejavili v posledných rokoch 
vlra inlcla Uvy, vyvolali pozornosť svoji
mi skladbami a často sú Im zverene 
i závažné tílohy na pracoviskách. fedným 
z nich le i zástupca šé fredaktora HRHV 
Cs. televízie ll(or Dibá k, odchovanec !i
linského Konzervat6ria a b1'8tisJavskej 
YSMU. 

Ste pomer1111 mladý a má le ul viac 
skladie b. Niektoré dokonca vyvolali väll
š iu po~ornost. Zrejme je vU doterajil 
ži vot podlozoný systematickou prácou . 
Co ste skomponova li v poslednej dobe '? 

- Za posledné dva roky som naplsat 
III. kla vlrnu suitu, ktot·ú som venoval 
poslucháčom konzerva tó rlf, kde som sa 
zámerne s nažil o to, ally to bol vyši.! 
typ inš trulcllvnet li teratúry. Mám k te) 
to o:Jlásti dosť b llzky vzťa h a vidhn, že 
te jej s tále málo. Teraz ma upútaJ žánet 
komornej opery. Prispela k tomu 1 sku 
toé nost. že existuje s(tbOl' Camera ta slo· 
vacca. Cechova som si vybra l preto, ~e 
poskytuje velmi vhodný náme t - aké
sl lc r lvé zrkadlo na úplatkárs tvo. Potom 
som napísal viac komoi•ných sklad ieb a 
v poslednýc!i týždiíoch ma ' zaujali vtipné 
texty Petra Stii!chu, z ktoc9ch by som 
chcel spraviť malé detské zbory. Tro· 
cha In ý" zámer mám zase s básňaml VoJ
techa Miháltka, z ktorých chcem spra
viť plesňový eyklus. Okrem toho mám 
rozpracovaných nlekollco úprav rudo 
vých piesni pre zbor a niektoré scénic 
ké hudby. 

Viemii, že rád vystupujete 1' iletetic
kých dlskuliiách a patríte k tfm, ktor! 
si estetické otázky ' ujasňui6 na pochodil ' 
!ivotom. Co vás taras oaobltne zaujlma 
v tejto oblasti? · 

- Je to predovšetkým problematika 
postavenia súčasného skladateta. Uvedo
mutom sl, že má veľké možnosti pri vy
beran! kompozičných téchnlk. Tá to ver 
ká šírka zač!na viPsť lc tomu, že sl kaž· 
dý z nás začlna pl'lsne vyberať. V súčas· 
nosti badať snahu o syn tézu všetkých 
týchto prvkov ( dodekafónla , neoklllslclz
mus, nové náväznosti na folklór a pod. ). 

Ľudt a si vybera jú, 11 p reto ich !lzda ne
trebtt škatu7kova t d o j ednotliv~ch 
.,škOl". Celá mola gener ácia toto potvr 
dzuie. Vši mnite s i, že chceme vedome 
nadviazať na zak ladaterov slovenske! 
hudby, alebo tých, čo boli pred nimi. 
a pritom sa obzeráme tam. kde cltltne 
lnšplratlvne možnosti e môžeme sa vše
ličo naučiť. Osobne má m veikú úctu 
k našim s taršlm skladaterom. vedome 
nadväzujem na našu t radlciu, no je ml 
bl!z k:y 1 neoklasiclzmus - svojou for 
movou jednotou, čistotou lln ll. Takisto 
ma zaulfma fa t·ebnos! lmpresion!stlckei 
poetiky - aj dodekafón!a ak: s a vyu~lva 
účelne - n ie samoúče lne. MysUm, že v 
mojich par tttúrach by sa všetko spoml
nané nas lo. Súčasný ,sk lada te! je pr ipra
ven~ clo života pomerne dobre. Potre
bova li by sme len url:itťt orientác iu, éo 
sa robi na zahran1čn9ch školách a väčši 
kontak t s ostatn ými skolami a vývojový
ml trendami v soCi!llislick~ch kralinách. 

Ako p racovnfk telnf:rie musíte zre(me 
rieilť i otbky JtľO(Iramové, dramaturRIC· 
kií, cielt blfzke i vzdialiné, proste ne la
kým spôsobom spolnprofilovaC valu re· 
dakclu. 

- Televlzia za 20 rokov existencie 
prešla obrovským v9vo!om. natm!i v tech· 
n iekom vybavenl. ľoto má verk~ vplyv 
1 na koncepciu hudobn ých pr ogramov. 
Posledné slovo techniky ovplyvňute l 
kvalitu našich nahrávok: 11 možnosti. Z 
hladiska programu je v súčasnosti dô 
raz na typoch .,hudobn ých magazlnov". 
ll:de sa môže na pomerne malej ploche 
poskytnúť maximum informácii. Jednou 
z doml nant sú hudobné večery - otedl· 
nelá záležitost v eUl·ópskej h udbe - kde 
ce lý večerný blok sa ven uje tba muzike. 
Chceme tiež sprostredkovať vera oplet' a 
kon certov. Každ ý dei'l sa na naše! obra
zovke objavu je nejaká hudobná relácia 
Momentálne pociťujeme potrebu, aby te
levlila mala závažný cyklus z hudobnet 
v9chovy. Nechceme supl ovať neclos tatkv 
v hudobne! v\·chove Ra školách. ale uz 
sa obtavutú hlasy, že podobný cyklus 
te . nutný. - N-

Z histórie 
a 
súčasnosti 

Po osloboden! a najm!! 
po roku 1941l nastali 
priazniv~ podmienky pre 
rozvof hudobn~ho ~kol
stva u néls. História 'tl 
linsk~ho Konzervatória 
siaha do roku 1951, kedy 
bol o pri Mestskej hudob
ne; !>kole zriaden~ Peda
gogick~ oddelenie pre 
p.c1pravu kandidéltov uči
teľstva hudby. S rastúcou 
(t rovif.ou sa potom odde
lenie premleif.a v r. 1956 
na Vy.mu hudobna školu 
pre vzdelélvanle učltelov 

hudobných škôl a v roku 
1961 na Konzervatórium. 

Riadltelom v rokoch 
1951-58 bol Ladislav Ár
vay. Narodil sa v Bytčz 

prt Zlllne v r. 1900. Po 
absolvovan! Mafstrovske/ 
~koly v Prahe (husle u 
prof . Vo /danaj sa usadil 
v Ztl lne, kde v r . 1927 
zalo!.ll Hudobnú Skolu -
po Ko§tciach a Bratisla
ve tretiu na Slovensku. 
,Viedol svoflch 1-lakov l 
!>kolu k nafvyššlm ume

leckgm m~tam. Ako ria
ditel Pedagogtck~ho od
delenia a neskôr VySSe1 
lwdobne; školy vykonal 
kus zélslu"ne1 zakladater
ske j prélce. V ~kolskom 

Snl mky z fubllefných oslélv 25-ročntce Konzervatória 
v Z/line. 

roku 1957-58 sa vyučova
li ako hlavn~ predmety 
klavír, husle, violončelo, 
akordeón a spev. Z roka 
na rok stúpala flrovei'l 
žiackych hudobnrích pro
dukci!, no úspechy v ce
lo!ltéltnom meradle sa 
zlskavali len sporadicky. 
Od r. 1958 a1. do svo;e1 
smrti v r. 1967 pracoval 
ako zt1stupca riadttela a 
profesor hry na husle. 

Od r. 1958 je už 19 ro
kov vo funkcii riadtte!a 
školy Vo;tech fakublk, 
zasl. utltel. Rozš!rt l a 
stabilizoval učltelsk~ 

kéldre, rozmnoW výučbu 

o hlavn~ predmety a dy
chov~ nélstrofe, zabezpe
lJil Skolu materzéllne, 
podporoval vznik lnter
pretačnfích telies (dnes 
md !>kola symfonický a 
clychový orchester, spe
vélcky zbor a vtacere ko
morn~ zdrul!enta), zln
tenzlvnll spoluprélcu !>ko
ly so sesterskfímt ustúno
vtzl!aml v celef republike 
l v z.ahrantč!. (Plodna 
spoluprélca s konzervató
riami v Ostrave a Krome
m t, s hudobnými ul!tllš
tami v Tule a v Lenln
qrade /. Vzrélstla celkovtl 
tíroveii §koly. DlJkazom 
toho sú úspechy na sú
ta1.tach v rélmci republi
ky 1 v medzlnélrodnom 
meradle. Nafdôležite,šte 
te však úspe~n~ uplatne
nie sa absolventov !Ztlin
sk~ho Konzervatória v 
umeleckom živote. 

Za 25 rokov vychovalo 
učll!šte 500 absolventov. 
Mnohl z ntch zauf!mafú 
významn~ miesto v sl o
venskom hudobnom živo
te: hudobn!í skladatelia 
T. Salva, I. Dlbélk, diri
genti: P. Prochélzka, M. 
Rakovél, sólist i operných 
sc~n G. Beif.ačkovél, S. 
Halfakovél, Z. Tekkelovél 
B. Cupkovél, O. Hluhtno
vél-Tichél , D. Klukovél, E. 
RolOvél, hu;lts'ta J. Pazdé 
ra, klaviristi B. Hlrnero-

vél-Hlinkovél, J. Salay, de
statky orc1!estrálnych 
hráčov, pedagógov kon
zervatór ll, ntekolko ria
dtterov ĽSU a pod. 

Na žilinskom Konzer· 
vatórtu dnes pôsob! 40 in
terných, 50 externých 
pedagógov a študu je 256 
iiakov. Vyul!ufe sa na 
všetky nélstroje symfo
nlck~ho orchestra fok
rem bic!ch j. V súčasnosti 
mo1.no označit za natväč
šle talenty školy Ivanu 
Gafana - klavlr a Mar
tina Mtntélla akor
deón. 

Pre formovanie profilu 
školy maja velk~ zélslu
hy dlhoročnt pedagógo· 
via: dr. F. Kéllay, zélstup
ca rladttela na dôchod· 
ku, zélstupcovla M. Setdl 
a • E. Supkovél, predseda 
ZO KSS D. Harvan, l. Ár
vayovél, M. Volfinauovél. 
Ľ. Bakay, E. Beke, B. Ur
ban, A. Kélllay, Ľ. Sestél
kovél, D. Gabafovél, E. Pltt
nerovél, S. Hrlcekovél, D. 
Kurkovél, P. Blenlk, f. Ft
gura a clalš!. 

Rozsiahla je koncertn t 
či nnosť členov profesor
sk~ho zboru. Mimoriadne 
aspechy dosiahli naimlt 
prof. A. Kélllay a B. Ur
ban. Prvg z!skal úspechy 
ako dirigent zborových 
telies. { Zlltnsk!} mteSrmý 
zbor obdr1.al I . cenu v r. 
1968 v rakfískom Spztta
le, v r, 1969 v anglickom 
Langhollene a 11 r. 1970 
v !rskom Corku. Brat t
slavskg komornfí zbor 
zlskal v talianskom Arez
ze 11 r. 1973 dve prv' 
ceny pod veden!m A. Kéll
laya. V Langhollene to 
Ist~ teleso z!skalo IJ r . 
1975 2. cenu.J B. Urban 
mt! zakladateľský v{}
znam pri vytvoren! SKO 
v Zlllne. V rokoch 1962-
75 dirigoval Orche$Ler 
mesta Zlltny, podc•t:ytll 
tento poloamatersk11 ~ú

bor a zdokonalil ho na 
taka úroveií, že sa tJqtvo
rll spofahlil'ý zdklad pre 
dne§ny profestuntllny 
SKO. Ľ. BREZANYOVA 


