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Z toh toročnej MP.II zin ärodnej •tl'ihúny mladýeh interpretov si ti 
tul 1aurilá tov odnáilajír: meuosopra uis tka , Ka,therine Ciesinska 
z· USA, marľrH'ská sopr·anistka Hu na T-okudyová a sMista . opet•y 
SND ' basista ~ergP.f Kopčák (na (Sníinke ~- . Mikuláška.) ,' 

Rezultáty MTMI -
s malým zamyslením 

Od vzn iku a lítartu Medziná r·odne j tribúny · mlallý1:h inteL' · 
pretov, ktorej patrónom je UNESCO, uplynulo deväf rokov. 
Od r. HJ72 je . - z poverenia UNESCO - s poluusporiad ate· 
ľom l s Medzinárodnou hudobnou rad un UNESCO l tejto akcie 
sekretariá t Bra tislavskýc h hudo bnýc h slávností. Ako viem~. 
MTMI t (ie il TIJI, t. j. Tribune internationale des jeunes in · 
terprétes] má live sekcie, ktoré sa s h·iedajfi v prezentácii svo
jich fa vnl'itov-[inalistov: koncertnfi a speyácku (Uež nazýva
nú nie celkom výstižne "hudobné diva dlo" ). Tohto roku bula 

teda MTMI venovanä onomu hudobné mu divadlu (aj keď 
väčšina finalistov je práve v pt•ofesii hudobno-dramaticke j 
:wčiatočnikom , pričom viac preukazuje svoje kvality v čiste 

vn ká lno-vý•·azove j funkcii l . 
Na tlačove j besede s predstaviteľmi poroty Ml'MI trefne po

znamenal jeden kolega-novinár asi toto: BHS vs~ítpili do 14. 
ročnil<a, MTMI má za sebou 5 ročnikov, ale len dvakrát sa 
kona lo v sekcii hudobn é divadlo, Interpódium uspori·adame 
dHvia tykrá.t . .. nie je to zby točná kalkulácia, drobenie akcií 
na ročniky poduja tí, ktoré u ž samé osebe znamenajú is tý 
pojem? Iste - ich štat fit, r iadiaci sa vníttornou 'logikou mu
si rát ať aj s istou bilanciou, poradim ročnlkov a systémom 
p1•áce. Pre poslucháča a návštevnika je však ·vyratúvanie nie
kelly miitežou, v ktorej sa zorientuje len vel'mi precizny a 
bilancujúci festiva lový host'. 

Ai l< eď je MTMJ mlntls ia od 
pTI?I Ji! aclky mladých ume lcov 
socialis tic l<ých i.tá to v; lnterpó· 
dl ä. zdá sa, že a kos i viac vs tú· 
pilä do povedomia a s vo jim 
u mi estnenim clo centrá ln ych 
siení Bratislavý (v špičkovom 
čase n avyše ) sa podčiarkol je) 
v ýznam. Hoci tom u a plauduje· 
me, predsa sa pýtame, či bv 
rovnocennú pr!l ežitos ť nema li 
dostať v budúcnosti a j vš e tci 
účastnicl Interpódia . Mnohosť 
akci! festivalu n iek ed y - v 
p resile , do jp1ov - zatl áča do . 
ú zadia niektoré ko!Tw rne iŠf e · 
polól'SCitálY. · lntfk.t;lódia J~ Zr· 

ka d love1 s ieni, kde je pred1.11 
len iné zloženi e obecens tva ét 
pracovne jsia a tmosfét' tl , n ež v 
s lá vnostne dýc hajúce j sále SF 
resp. v SND. Toto ml!lé zam ys· 
ten ie teda nechce prefe t·ovn r 
je dn u a kciu na u kor druhe j -
skôr podčiarknúť ich osob!t v 
význam a neposl.)n(J ť do úzadia 
uni jednu z prezen tácie hod 
nôt a š tar tu mla dých. 

Pr is túpme ' vs ak k hodnote · 
ni u s peváckej tribún y. Z účast · 
nilo sa jej .šesť vybraných. s pe · 
vá kov, z to l-lo bol! št yria zo so 
c ia li'llických š tátov {s ieclmv sé 
lisla , .... ; ·lgbr' 'Mot'ozo'v 'ľ . .Z;iS R 

sa finále nezučastnil pre n eod
kladn é pov in nos ti v d omov
skom divadle) . Mimoriadne vy
rovJJU nlí úro ve i1 sú ťažiactcil 
udala nj kva li ta t ívny tón ce le j 
akcii. A tak MTMl nebola iba 
osvi el.ením a mludým d ýc hu u· 
tím clo dräm<tturg ie festiva lu, 
ale ro vnoce n nou zlo žkou BIIS, 
ba jed ným zo za ujíma výc h vr· 
clwlov dvo jlýždt1ového nwra ló· 
n u. Ude len ie laureá tskych lit \1-
lov trom kan di á tom bolo n•e 
ľahkou úlohou pre me<ll.inú ro d
nú po ro tu, veden ú prof. Han
som Pisc hnerum, gene rálny m 
inten da ntom štátne j o pery v 
Bel'i ín e. Dnes vieme, že lau
reá tm i sú Kathel'ine Ciesinska 
z USA, Ilona Tokodyovä z M t.: R 
a Serge j Kopčák z ČSSR. Ž iaľ, 
ne poznú me vse tk y kri tériá , k to
rými sa ube ra la priica k omis ie 
a výber reper toá w . Tie to o tá z
ky ncobjas nrl n an i blesková a 
1: asovo nn v ý hod nú llnčová be· 
sed a 1 p red uved en ím Cik kerov
ho Cor iolana v SND ) a bulle
tin na n e neclúva odpoveď. V y
náraj ú sa to li z naprík lad ota z
l< y, prečo mli kk ý mezzosoprú n 
Ka ther in e Ciesinske j spieva l 
dramalic l{ú a n u lu knsty zo 
Stravi nské ho d iela Kráľ Oidi · 
pus. prečo lvr ický fond Ilony 
Tokotlyovej vza l na seba brf: · 
meno drama licl<é ho pa r tu Aid v 
z Vt:rdilto rovnomennej opcq··,' 
{V niekoľkých ďa lsích pr i kla · 
doch by s me m o hli pok račo· 

v ať. l 
Možno nam io tn u ť , že d nes už 

nie je ta ká p l'fsna s pecla lizá cia 
h laso vých o dborov - ll sku-

točne, na jav1skúc ll !>il pocll'all
Jo tejto m óde. Pýtame sa v~ak 
- preéo? Mla dé h lasy ako!>i 
p r íliš r ýc hlo vstupuj ú do par
tov výrazovo s ilnýc h l kto ré ne
sporne patria k účl nnej šlm , n ež 
roman!ic l<e jš le poi\até lyr ické 
odbory) . Spresn iť v tomto s me
re predzne jš! vý ber re per toá · 
ru - a deptom i komis iou -
pok ladúme za ces tu n ie n eprc
konate l'ne ťa:čkú . 

ja viskovú p rezen túcia v SN D 
mala róznoro dú kva li tu a kva n
ti tu. Ak n aprikla d Oľga Basis
tiuková pred niesla v pome t'ne 
sta ti cko m ara nžmán o k liešten ú 
u kážku z opery No rm a , Ilona 
Tokollyová mala p riestor n a 4. 
de js tvo z o pe ry Manon Lesca,, . 
tová. Podobné nezrovna losti 
boli aj u cľa lšlch účastniko v. 
Tt·eba ted a vy rovnať šance p t·c· 
zen t:ície v ideálne jše j rovine. 
Pod ľa prvýc h infonniicil zo 
s pomína neJ tl ačovej besedy sa 
o veciaé h ·v s pom!nanom sme
rc uvazu je. A to je dob ré. Uká · 
zalo sa tiež, ako rozd ielne tre · 
ba chápa ť m ladého ume lca mt 
koncer tnom a divad elnom jA· 
vis ku . TI, kto1·í mali mo:č nosf 
získať pro f~)sioná lne s kúsenos ti 
v divad le, pôso bil! a ko vo pred 
určen i ad epti laureáts kyc h ll· 
tu lov. A potom priš lo ko ncer t 
né . vystúpenie, kd e preuká za ii 
mnoh!, svo je pt,·I.máme vokál ne 

· kvality. pokt'Ojč i ac o hod ný ku~ 
dopredu ·.:... 'nie ke dy aj pred 
s i{Ltse n(•r· Jt ko legov. 

(PUKI6ČO Vtll'lie na 3. str .) 
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Nik uepochybuje , ze vznik same statného ~115kosl&•llntlkého 
~tátn v rok u 1918 bola udalost' mimoriadneho vfznamu, k ll'trti 
poznamenala celý ďalii vývo j na~e j i!eskoslovenskej hudob
nej vzdelanosti. Viac nalíich skladaterov zaiilo ešte na vlast
nej koži silný národnostný a sociálny útlak, i najväi!šia esob
nnst' predprevratove j doby J. L. Bella trpel nepriaznivou spo· 
lučenskou situáciou, nedostatko m s lovens kých esteticko-ideu
vých ideálov. Pre celú tfito generáciu priniesol nový samo
statný š~át tu·čité vykúpenie z n iektorých problémov a národ
nostn ého útlaku. 

V hudobnom živote Slovenska zname ná táto udalosť pt·ogt•e
siv ny krok, ktorý sa pre javil na všetkých úsekoch hudobnébe 
života. PrP.dovšetkým - po vzore českých zborových telies -
vzn ika jú nové s lovenské spevokol y, členovia týchto telies do
stáva jú pl'irodzenú chu( pl'ihovát•ať sa svojim umenim k svoj-' 
mu ná t•udu, obohacovať kultúrny život a ľudsky i umelecky 
sa v zbot·ovom speve plne vyilivat'. Onedlho vzniká Hudobna. 
a d ramatická akadé mia - inštitúcia pre výchovu budúcich 
profesionálov. Tak sa plni d ávny sen slovenských vzdelancov. 
Niektor! z hudobníkov pociťujú v dvadsiatych rokoch pozitlv
ny vplyv Veľkej októbt·ovej socialistickej revolúcie, začfna jft 
hfadaf pri svojej orientrácii OlJOr u i v prvom socialisti.okom 
litá te. Prilev vyspelých amaté rov - orchestrálnych hráčov -
nachádza odraz pri vzniku Slovenskej amatérske j filbarmón·ie. · 
Opera v Bt·otislave sa-môže v novom š tá te posmeliť n a š iroký 
a v mnohom vefmi náročný r epertoár a v pomerne krátkom 
case si umelecky vypt•ofilovať svoju tvár. Začína sa obohaco
val' koncertn ý život Slovenska a zvlášť Bratislava drfi k rok 
s viacerými európskymi hudobnými metropolami. Slíčasne 
s tým pukraču je národnostné prevrstvovanie Bt•ati slavy a nie
ktorých ďalšieh s lovenských miest. Nový litát poskyhtje ď•· 
teko viac možnosti pre upla tnenie talentov ako predchádzajú· 
ea spoločenská formácia, dáva viacerým umelcom pocit noYej 
hrdosti a u.kazuje noje z javné prednosti. V dôsledko novej 
litátnej konštelácie môže v tridsiatych t•okoclt ueelene • pre· 
svedčivo nastúpiť celá generácia profesionálne vzdel!lných 
skladatel'ov a rýchlo sa presadzovať nielen na Slovensku, ale 
i v rámci celej republiky. Už v týchto dobách sa začina kryš
talizovať ná rodné hudoboé myslenie, vychádzajlíce na ,jeílnej 
s trane zo s lovenského ľudového povedomia, na druhej .lltr'ane 
profes ionálne náročné. 

Pozltivny rozvu j však brzdia niektoré ucvyrieiiené pro))l émy, 
na jmä tie, ktoré charakterizujú myslen ie f:eskej velkobnrfoá
zie. Idea jednotné ho československého národa pt·ibrzd'uje n ie
ktoré progresivne tendenc ie. česká bndoázna predsta~a · o Slo 
' 'e nsku sa často s pá ja s podcenenim s lovenských svo jráznusti 
a negovanhn rovnoceJIIIého partnerstva. J na Slovensko dolie
ha nP.správna buržoázna koncepr:ia, podceňujfica robotnícku 
triedu , jej spoločenské postavenie, sp1•avodliv~ nároky a urči · 

té kultúrne ambfcie. Napriek týmto negativam rozvíja sa slo · 
venská hudobná vzdelanosť neúmerne rýchlejšim tempom aku 
p•·edtým a získava pozitiva i od skfisenejšieho a Yyvin nte j
š ieho českého hudobného života a česke j hudnbnr.j vzdelanns· 
ti. Hudobné partnerstvo oboch nfl rodov nemo7. nn ani v te jtfl 
e ta)Je podceňova l'. V d ôs ledk u nesprávnej l:eske j btll'žoáznr. j 
koncepcie zostávajú o tvoren é niektoré závažné otázky, ako 
bolo na pr . dobudova nie bratislavského ror.hlasové ho tll'l:hesiJ•a. 
vz nik profes ioná lne ho symfonické ho telesa, ítplné poiitá tne" iP. 
opery v Bratislave , dotvore nie kon1:ertného života v me nlíír;h 
mestách a pod. 

Vznik samostatn ého českosluvrtnského š tá tn znamenal v~ak 
J}l' i všetkých Jlroblémoch pokrok, vy tvot•enie viacerých prlldpn· 
kladov pre nový umelecký rozvoj, zbližen in oboch nárndných 
kultítr, vytvorenie vhodnejších podmienok pre prácu umeler:· 
kých talen tov . možnost' väčše j umeler.ke j cirkulár:ie i predpo 
klady pre aktivnejšie llpojenie pokrokových trad(cil a vtedajliej 
súť.asnosti. Existuje ešte vera zabudnutých fndi , ktor( v tomtu 
poprevratovom procese zohrali pozit(vnu úlohu. ktori p racova · 
li podľa svo jho vlas tného rozumu v pt•os pHch slovnnskej ku l
tfiry, ktorí neaplikovali bezducho pred!ltavv českej buržoli:i:ie 
na Slovensku an i nekomplikova li situáciu ľudáckymi krajno~

fa mi. Preto vznik samostatného českos lo venllkého iitátu brt· 
deme vždy oslavovdt' ako výzvu k novým umeleckým činrun . 

ako zásadný J)okrok oproti minulosti, ako nový podnet k pri
bliženiu a vzá jnrilnei koo'perácii 1 českej a slovenskej Iiudobn P. j 
vzdelanosti. ' · - zn -
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itaccat, SKOLA A HUDBA Povzbudenzí úspechom n11 .~'ahe1w aml!· 
r lckých spolkov v Nrw Yorku s prvou 
operou, zacal si nač.•rtcivať nové libreto 
na Hviezdoslavovu drámu ,,1/erodes a HP.
rodias" f práve ;u hrali v BorodáčoveJ 
úprave v SND }. Na hudobné vytadreilie 
sa chcel dokonale pripraviť. Súslredene 
i;/(1(/oval pramene k židovskej a arab· 
skej ľudovej huclbe. Mnol!é plesne si 7.ll• 
pisoval u žic/ovského rabína v Bratisla• 
ve. Zaoberal sr1 ti e ž slávnostn!Ími obrad· 
mi. Ale po niekol'komesaimej lopotne j 
ro/Jote zbaclal, ze ;e lo ľažk!í a tvrdý 
peiz, clo ktoré/lo wľal. ťým viac, že za. 
č.•al chorľavie(. 'ľýždne preležal v malet 
kullc/ budovy staré/zo traktu Svoradova, 
kde lw Iba tenká stena delila od dielne 
plne/ stru,ovéllo zar iadenia pre V!ír o!Ju 
štočkov. J-1/uk, k lor(J hn obkľučoval, bJl 
by zabí jal zdravého človeka - nie tEl· 
ho, s veľmi cilliv.zíml zmyslami. Po lltas
toi!nom uzdravení musel sa vysťahoval 
do tzv. Tozefovského dvora l smerom ku 
KarloveJ Vsi} , kde mal tichsie prostre· 
di e. 

e GITAROV? RECITÁG mladého 16-
rnľ: ného žilinského gitaristu Igora Her
ZO/':a, poslucháča l l. ročn!ka Konzerva
lór ia v Žiline z triedy prof. Dušana Le
!lockého bol dl'ia 4. X. t. 1'1, :t budove 
ĽSU v 2iline. V programe odzneli diela 
]. DoWian~a, J. S. Bacha, F. Sara, B. Ter· 
z i ho, H. V.. Lobosa, J. de Azpiazu a dal· 
ších autorov od renesancie po súčasnost. 
!lf•lista svo jim výkonom potvrdil, že ;~
h o vlai iajšic viťazstvo " celoslovenske J 
:-.ti ťa z i konzer:vatórU (I, k ategória ) nebo· 
lo n(1l1oclné a že v ňom: rastie nádej gi· 
l iJri :;tJ I<y SSR. 

• SLÁVNOSTN? KONCERT pri prlle• 
z i . "st i 10. v)• roč ia založenia Mužského 
spevflckeho 'zboru pr! K<!SS Llptovskf 
Hrú1iuk bol elita 10. ok tóbra t. r. v Lip• 
tovskom Hl'áclku. Na konce1·te vystúpili 
2enský spcvlicky zbor· pri OB Liptovský 
Peter (dir. O. Cibu rovú] , Kan tiléna -
mlli cležnlcky micsaný spevácky zbor· 
Gymmí zia v RuZombcrk u (dir. A. ]u r· iga] 
a Muiský spevácky zbor pr i KaSS v Lip· 
-tovskom Hrád ku ( clil'- j. Lauko ]. 

• ] UHOČESKf: DIVADf,O, nositeľ Rä· 
'd u priíce, české Budejovice uviedlo ako 
}J rvlt opernú premi éru novej sezóny Ver
diho Rigoletta v hudobnom na~tudovanl 
Karla Noska, v réži i Miloslava Nekva"i
•l a, n. h. (Ost ravu], scénu nav1·hof Mar· 
-t in Zboi·il, kostýmy ]anél Zboi·ilová, a. 11. 
:(Prahét] . Zbormujstrom Je Ka rel FráiHl 
a choreog rafom zusl. um elec Milan Hoj
dys. Hlnvn é postavy slvlírnili V. Boh<i · 
k ovú [Gi ida l. ]. Ha jnu a V. VoiJOI'ník 
(Vojvodu], R. Wolck a j . PrCtdek (Rigo· 
Je lto]. 

• IIUDOBN? ODBOR DIVADELNI!:IIO 
Ú!:i'ľAVU V PRAHE vyda l vo· svojej edí
cii Zborové umenie publikáciu Pévecké 
sbory v české socialistické republice. 
k torú prip1·avil z dotoznikov Zden1ik Stá· 
rek. Prináša p reh facl o umatérskych spo
v ilckych súboroch miCtcleže ' i dospelých 
s ich stručnou histól'IOU, speclfikom pO· 
sob()niu ft pod. Knihu uzatvára pokus 
o súhrnný polll'ad na problematiku po· 
stavenia · zborov v naše j spoločnos ti v 
súčasnosti. 

• K JUBILEU NÁRODNE:HO UMELCA 
E. SUCHOi\JA bol diia 26. IX. t. r . v séi fe 
ĽSU v šamoríne žiacky k oncer t, na kto
rom odzneli sk ladaterove sklodl>y v po· 
daní žiakov l. a l l. cyklu ĽŠU. 

• PIATY ROCNIK CELOSTÁTNE) SPE
V ACI<Ej SútAžE Mikuláša Schneidra-Tt'· 
navského bucle v Tr nave od 16.-21. m[t
j a 1979. 

• šTATNA' FILHARMÚNIA KOŠICE 
vstupuje tou to koncertnou sezónot,t do 
1ubilejnél!o 10. ročnlka svo jej existencie. 
Chce v nej ukázať svojim poslucháčom, 
na akú interpretačnú úrover1 sa za tak· 
mer 10 r ok ov dosta la, aký má r epertoár, 
ktoré nií l'očné symfonické a vokiílno· 
symfonické diela j e schopná interpreta· 
vať. Okrem iných diel bude to doku
mentovať Bet·llozovou Fantas tickou sym· 
fóniou, Franckovou Sym ľóniou d mol, 
H aydnovým oratóriom š tvoro ročných 
období , Verdiho Requiem, dvoma Schu· 
bPt'tovými symf óniami, skladbami E. Su
choiia a ďalšími dielami. Zo sólistov vy· 
stúpla. napr . j. Podhoranský, M. Chomi· 
cer, D. Baloghovú, C. Pavllk, K. Havlí· 
ková, P. Mikul áš, l. Sokol, M. Muixnero
vá, F. Clidat, M. Lapšanský, T. Grindon· 
ková, z hosťujúc ich dirigentov o. i. L. 
Slovák, G. Patócs, L. Holoubek, G. Schur· 
mann, R. Romero. ŠE' .Košice usporiada 
zvlástny cyklus 8 koncertov pre Hudob· 
nú mládež. 

• Vlf. JESENN? KONCERTN? CYKLUS 
bol v Humennom od 3.- 31. X. t. r. Zo 
sl ovenských komorných súborov vystú· 
pili Pro arte musica, Dámsky komorný 
orchester a Musica aeterna, zahraničným 
hosťom bolo Harfové kvarteto zo ZSSR. 

III. 

F. Dostálik ako ped(ll/6g bol velmi 
benevolentn.Q voči 'IID/in& žiak om. Zastif· 
val líniu valnostt a tndividutilnostt u 
každ~ho žiaká a často sa mt zdalo, ako
by na hodine nebol duchom prítomný. 
Nesfístredený na vyučovaciu ltitku, blú· 
dll myšlienkami niekde i nde. Trpezlivos( 
so slab!:ími žiakmi nemal, najradšej sa 
venoval tým, ktorí r!ícll lo pokračovali 
a sclwalovali jeho improvizácie na nie· 
ktorom hudobnom nást r oji l organe, kl a· 
ví,i, husliach}. Pokiaľ isl o o spev, ani 
sa n•pamätám, žeby sme boli čo i Zen 
jeden zbol' dôkladne nacvWii. Rád sa 
oduševtfoval za sl ovenskú ľudovú ple
sel~, vedel o iiu vz/)ildi/' zäujem u svo· 
ttch ~iakov. V !ínlmočne obl'úben.Qm u 
Dostálika bol f ozef Grešák, klOr!í mal 
pevn~ lwdobné základ11 z domu a ľalzku 
chápal k aid!Í, hoci zamotan,íí profesu· 
rov zámer. Povzbudený Dostálikom skom 
ponoval na vyplsan.1í súbeh operu i kerl 
o zákonitostiach tolzoto žánru nemal este 
~·trste vedomosti. 

V roku 1927 Dostálik neč.·akane opus
til Spisskú Kapitulu a presicllil sa clo 
Bratislavy. Pr ijal miaslo na MestsA:e; lw
dobne; !;k ole, kde uč/l hru na organe, 
hudobnú teóriu a de(iny lwcl!Jy. V 81'11· 
lis/ave už prúdil cul!Í hudobn.zí život. Na 
verejné koncerty sa dostali tiež Dos/ti/i
kove diela: Tri dunajské bagatelly pre 
klavir , Sonáty C a G ly(/ic/.:é pre husle 
a klavír . Hudobné lo:ritlky zdóraziwjú si
ce osobil.1í tón, al e i ue/'kú. závi sl ost' na 
Jcmáé!k ovi, nemecka; moderne a mie!;lrmu 
ruske( klasike 1 Musor rtskii/. ,.Sklad/Jám 
clz!íba forma a t!int sa podlamovala hneď 
v koreiwch vnútorná l ogika diela, u kto
rom istotne badat myslienky, ktoré nie 
sú bez zaujímavosti a bez originality. 
PotrebuJe vsak 1/Jostállk} pilnú a pr/s· 
rw prácu. Te to síce zdllwvé, al e pre 
1-:a~c/ého nevyhnutné, l ebo bez prísn!Jcll 
znalosti stroskotali a; naj{leniálnejsí ľu· 
dia. Ked' sa buda p. Dostálik storosllioo 
skoliť, nadoiJudne v prvom rade: chuť 
u radosť z toorby, l ebo pozná, co· ;e to 
dozrievanie. Keď v!iak bude pokračovať 
touto cestou, utkvie na vonkaj~ku a Je· 
lzo diel o bude neosobité. Moderné ltudob· 
né smery zviedli už viac naclan!íCil skla
dateľov, že ostali iba na zač:iatku a len 
na povrclzu utkveli na Iste; konvencíi 
a návykoch a tým utlmili svo;e vnútro 
tak že sa stali ekl ektikmi i keď sľubova-
li práve tak ueľa ako Dostálik." Ná
roč.·ky som odcit oval cel ú kritiku refP.· 
renta l?obotnickych novín (má; 1927}, le
bo hovorí za vsetky, ktoré posudzovali 
je/zo dielo - v snahe pomôcť mu. V Bra
tislave Dostálik nielen ucil, ale hľadal 
kontakty so zahranibn!jmi skladateľmi. 
Stačí sn.omenút prípaď stretnutia s B~; 
lom Bartókom. Na príhovor v Bratislave 
b.Qva;úce; matky Bartóka dostal sa do 
Budapesti. Napok on i Barták, k torý sa 
ho ujal, aby si molto/ cloplniľ i;túdiá, po
znal, ze Dostál/k llľadti tu najľahsiu ces
tu. Veľká skoda, že k ora!ipondencia me
dzi Bartókom a Dostálikom sa stratila. 
Medzi pozostalosľou, ktorú som preze· 
ral s Dostálikovou matkou, sa nenasiel 
ani jeden list a vi em istotne, ze tel!" · 
bola kópka - este vo vysokoskolskom 
internáte Svoradov, kde Dostálik i sl!Í čas 
býval. 

Malý učiteľský plat si TJostálik de: 
p11~al ako čul.zí dopisov~teľ a hudo~n!' 
referent denn!ich časop1sov a mesacnt· 
kov. v referátoch najmä z príležitosti 
koncertov a opern!ích predstavení sme
l o zdôraziíoval príklon k moderne; sve· 
tove; hudbe, k Janábk ovi a k ruskej kla
sike. Roku 1934 pri premiére Janáčkovel 
opery Líška Bystrouska v SND píše: " Ke
dy budeme vedieť, že 20. storočiu hu· 
dobne; kultúry nie Západ, ale Východ 
velí/ Tam ;e naša budúcnost, na veľkých 
pustintich ukrajinských a sibírskych a 

Hudba a spev 
v prvom 
učiterskom 
ústave 
na Slovensku 
t anto krásny pochocl lzudobne( 1-.:ullúr!l 
zai:ali u:t v minulom slorot:í naši rusk! 
IJratia v cele s uenicílnym Musorqsk.IÍIII. 
(elzo krásne dielo - Borisa Godunorm 
- kuťk!íie pozrw;ú zo ~lrokého obecen
stva?/ Tak1ím veľk1jm priekopníkom ;e 
i na(viic~·í Moravec Leos Janái.;ekl" 

Mno/zo č.'lánkov nap/sal DosUllik na(mli 
o ludovei piesni, o (ej pôvode, funkcz/ 
medzi ľudom , o hudobne( i básnicke/ 
st ránke. V rwdostalku vtecla(šej sl oven
skej lwdolme; terminológie vyrwchdclzal 
f upiiť podľa fcmáčkovho v~oru} nové 
sl ooenskú iluäobrzc; názvoslovie, k toré 
vnucoval i svojim žiakom, aby ich rľa 
l e; sírili medzi hurlolmikmi a spevťik,mi. 
Ale sa neu;ali . 

V Bratislave mienil založi( na široko111 
podklade "Združenie slovensk.fíeh spevo
kolov" f neskôr túto myšlienku prevzal 
a i:iastočne uskutočnil Miloš Ruppeldt 
pomocou ním dirigovaného Speváckeho 
zboru slovensk!ích ubiteluv, keď sa usku· 
tol •nil prvý a posledný k oncert v Mar il· 
ne}. 

Pobyt v Bralislaoe, napriek ostrým krt
t ikám 1 alebo možno práve preto}, vy
burcoval Dosláltka k novej skladateľ· 
skej činnosti, ktore; výsledkom sú: Hus
ľovti sonáta D , op. 8, v kloret sú pek
né var iácie na slovenskú ľudovú pieseľí; 
na texty I. Krasku, I. Grebáča-Orlovu, 
A. Zarnova sk omponoval, sólove plesne 
so sprievodom klavlra. Z nich vyniká 
,,Už nad vodami" ( l. Krasko }, neskôr 
zin!itrumenl ovaná pre veľk.tí orchester, 
op. 17. Roku 1929 bol Dosttillk korepe
tltorom bale/u v SND, keď v činohre 
hrali Dickensovu hru "Cvrček pri kozu
be", napísal k ne; priliehavú sc~nickti 
hudl)u. V ľudovom tóne, alf! v modern.el 
harmonizácii vy znieva "a Hviezdoslavov 
t ext skomponovaná baladlcká. melodráma 
,,Zuzanka Hraskovie". Tel podobná, v dl· 
sonan lnýclz lwrmonick!ích faktúrach 
zne;1íca je melodráma "Zakliata dc~ra" 
na text ľudove; balady (predn iesla ;u 
O. Borodcil'ová v rozlzlase }. 

Poclnieten_q bratislavskými zborovými 
telesami, skornponoval pre nich na tex· 
ty slavenských básnikov viaceré zbory 
(mužské i ženské}. Podaktor~ uvere;nil 
M. Ruppeldt v zborn lkoch ako pomôcky 
pre zborové telesá, iné sú vytlačené v 
ročenkách ,alebo k alendároch v rokoch 
1929~1935. Do tlače chystal zbierku 50 
slovenských ľudov.Qch piesnl pre stred
ný hlas ·so sprievodom klavíra, ale ju 
nedokončil, i keď vteda(šie vyda,vateľ
stvo " Academia" ho veľmi povzbudzova
lo. Niekoľko piesnl som spieval za jeho 
k lavlrneho sprievodu. Detvianske a vý· 
chodoslovenské piesne sprevádzal na kla
vlri rapsodicky {zavše mal pred sebou 
Iba spevný hlas}, podľa ntilady akou 
oplýval a nie ako plesne uprav il. Dostti· 
lik býval veľmi zručn.Qm a pohotovým 
sprevádzatel'om na klavtri. 

*** 
Keď Alo jz Hába zai.·al v tridsiatych 

rokoch hlásať teórw i;tvr /lúnovej hudiJy, 
Costálik to veľmi pozom e sledoval. Dd· 
kazom sú i niekolf.:é listy , ktortJ sl oy
menili. Doslálik spolu s Alexandru/ll 
f'u.~kťl!;orn sa snažili w~tmrit .~t vrttúnv , J 
harmónium alebo "dvo/lllllllll(i/uu!i rucio· 
nálny klavír " , klor!Í mlelll/1 roku 19:16 
vystavoval' na medzinúruune; V!ístave v 
Prahe. Pre ten/o klavlr ~1-.:omporwllrll 
Dostál/k prvé st vr( tónové skladby na sl u
vd maďarského básnika Ladisl ava P6su. 
l Na maďarsk.tí text preto, ~e vtedy uNl 
rw macfarskom gymntízlu lluclobnú vý· 
clzovu. J /Jal !iou sklaclbou bol clwrál ,.Can· 
tote Domino ccmlicum novum". Vybral sl 
ho preto, že ním chcel poclpori( nova 
myšlienku o nove; lwd/Je, Na sl ovenský 
taxt ľudového básni ka, kturélzo bdsne po. 
važoval za melodlck~ už keď ich čllal, 
napísal !šlvorlllasn.tí mužsk!í zbor "Sla· 
venskn mo je" . S touto skladbou, spieva
nou žiakmi maďarsk~l!o g!Jmnázia, ~a 
prihldsil Hábovi clo Prahy na k oncert. 
Pl cin zlyhal pre nec/ostatok finanbných 
prostrleclkov. 

Všetko, l:oho sa odteraz dotk ol, rtí· 
lilo sa mu priam na začiatku. Najšľast• 
ne (!i ie chvíle nachádzal pri vyučovaní. 
Na(prv po maďarsky a neskôr i po slo· 
vensky - s vynacltádzanlm ltudobnáho 
názvoslovla. Napísal !ityrt zosily "Náu· 
ky o hudobne; teórii". Var i posledným 
(eho skladatelským dielkom ;e " Detvian
ska sonati nka" pre klavír na štyri ruky, 
Prestával sa stýkať s ľuďmi. Zavše, ale 
sa mal s niekým stretnúť, vyhol sa. Ztl 
osamotene. Ak sa predtým stránil iba 
tzv. svo(ich nepriateľov, teraz sa stal 
zo samotára priam odľud. Chorľavel a 
chradol od zatrpklostt. Keď st musel lah· 
nút, opatrovali ho chudobní obyvatelia 
Tozefovského dvora, pri prlblifovant sa 
frontu k bratislavskému chotáru odviezli 
ho do nemocnice, kde na!ilel znamentttl 
ošetrovatelku, ktorá dbala, aby sa nlto 
l en telesne, ale i duševne zbavil nedu· 
hou, ktoré ho prenasleclovall • •. 

Všetko bolo neskor o. Umrel 14. okl6b· 
ra r. 1.944. 

Teho byt ostal iSl!í čas otvorený a tak 
zmizli mnohé rukopisy -hudobniny. Po 
uzatvorení bytu ostali v iiom pozostatky, 
ktoré jeho stará matka venovala hudol>
n~mu archívu Univerzity Komenského. 

Hodnoti( hudobné dielo Franli!ika Dos· 
tálika vcelku ;e veľmi ťažko. Rozstah· 
le(!ile práce zmizli {okrem opery mal 
rozpracované i dve symfónie}. Zbory, sú· 
lov~ plesne, komorn~ diela ostali torzo· 
vile roztratené. Dobre. by bolo, keby sa 
hudobná redakcia Ceskoslovensk~ho roz· 
hlasu v Bratislave podobral a na úlohu, 
skompletizovať Dostálikove skladby. Dos
táli!-..- sa nevedel zapojiť do prúdu povoJ• 
novej skladatelske/ generticie. Ostal osa
moten!} a t_l)m aJ straten.Q - na škoáu 
slovenskeJ hudby. Predsa to len bola 
originálna osobnost . • . 

( Pokračovanie v budúcom čisle. ) 

na vlnách 
éteru 

gu atď., ktoré balt do vysielania zaradené s odstupem 
3-4 dnl. Z technického hl adiska nebolo ľahk~ zabez
pečit také množstvo podujatí , preto vďaka za obetavú 
pr4cu patrl nielen redaktorom, ktorí bez ohl adu na čas 
spracovtivali ešte " horúce" materiály do vysielania, al e 
aj celému !:ttibu režisérov, technikov a produkčných pra
covníkov, bez ktorých sl realizáciu t akejto akcie ne· 
možno predstaviť. 

Osobitne koncipované relticie Hudobného spravodaj· 
stva priniesli bohaté materiá.ly z festivalu, pohotov~ re. 
cenzie k oncertov l rozhovory so zahrant l!nýml hostamt. 

Cs. r o?hlas ui dlhšie venuje akltvnu pozornos( spolu· 
práci s mladými umelcami a sna~í sa pre nich vytvorit 
vllodn~ podmienky na ceste k umelecke! kariére. Kva· 
litne nov~ podmienky pre túto spoluprticu dtiva Medzi· 
ntirodnti tribúna mladých interpretov, uskutočrlovand 
ka:tdoročne v rtimct BHS. Chcel by som preto spomentlt 
jedno významné stretnutie, uskutočnen~ v l;ase BHS na 
p{)de Cs. rozhlasu. Zástupcovia výberove / komisie MTMl 
na čele s v!)konným ta;omntkom Medzinárodnej hudob
nej rady UNESCO T. Bornoffom st prv!íkrtit vypoi!uzt ste· 
reonahrávku Pucciniho Bohémy, realizovanú v našom 
štúdiu s lauretitmt MTMl V. Kincsesovou a P. Dvorským 
a ďalšími mladými umelcami z PĽR, MĽR, BĽR a CSSR. 
Teší nás, že nahrtivka zanechala v členoch výberove/ 
komisie priaznivO dotem. 

Bratislavské hudobn~ slávnosti sa u~ tradične stdva;tl 
najvOznamnejšou kultúrno.polttickou akciou v !štruktú
re hudobného vysielania. V priebehu 14 dní sprostred· 
koval Cs. rozhlas poslucháčom desiatky domticlch a za
hraničných sólistov, komornOch stlborov, zbcrovOcll. a 
symfonických telies, a tak myšlienka širok~ho sprlstup
nenia hudobných hodnôt našim pracujllclm nachtidza 
konkr~tne naplnenie. Te( uskutočnenie vplOva na formo
vanie estetických a emotlvnych hodndt nd$ho súčasnáho 
socialistického človeka. Redakcia symfontcke(, opernej 
a komorne; hudby s mimoriadnou starostlivosťou pripra
vila plán tohtoročnet spolupráce s BHS, ktorého vý
sledkom boli 3 priame prenosy: z otváracieho k oncertu 
Slovenskej filharmónie so sovietskymi sólistami l. Ol· 
strachom, M. Chomlcerom a !ipanlelskym dirigentom 
J. L. Cobozom, ďale; koncert Symfonického orchesfrr, 
Cs. rozhl asu v Bratislave s portugalským dirigentom 
s. Pereirom a laureátom medzinárodných súťaii klavi 
r istom J. Frantzom a záverečný koncert Slovenskej f il 
harmón ie so sólistami americkOm klaviristom TJ. L ive
lym a A. Kucharsk ým, S&'venským filharmonickOm zbo
rom a dirigentom nár, riitlelcom L. Slovdkom. Z 11 zá
znamov by som mohol menova( podujatia Interpódia, 
koncert éesket filharmónie, Litovský komorný orchester , 
Madridských madrlgalistov, Rezidenčný orchester z Haa· 

Treba upozorni( e!:te na tectnu závažnú a mimoriadne 
vOznamnú skutočnost, ktorá je nesporným prínosom v 
oblasti spoluprtice masovo-komunikačných i nštitúcií prt 
sprostredkovaní festivalovOch podufatl. Spoločne s t'!s. 
televtzlou sa totiž uskutočnili simultánne priame preno 
sy otváracieho koncertu festivalu - s cielom poskytnút 
kvalitný stereoprí;em súčasne s obrazom. Dvofročnti prax 
v tomto smere jednoznačne ukazu(e, že táto spolupráca 
mti svo;u perspektívu at v budúcnosti a te možné oča 
ktivat, že doteraj!šie dobr~ skúsenosti budú podnetom 
k spoločnému prenášanlu viacerých festivalových , podu 
lat i. 

Cs. rozhlas je však nielen bezprostredným sprostreka· 
vateľom koncertov Bl:IS, ale nemen!/1 význam prebe~4 
v oblasti propagácie festivalu vo svete. Záznamy z kon· 
cer t ných podujatl boli prostrednlctvom medzlntirodnej 
hudobnet výmeny ponúknu/~ 57 rozhlasovým spoločnos· 
tiam 45 krajin Európy, Amer iky, Azie a Afriky, medzi 
J.:torOmi spomeniem aspoft tradičných partnerov zo sc
clalis(ick!}ch k rajin, ďale( naprtkl ad rozhlasov~ spolo~
rtostl z Anglicka, Belgicka, NSR, USA, Japonska atď. 
[/ minulom roku to bolo spolu 146 koncertov, čo pred· 
~tavufe doutdna 10 141 mintlt hudby a (e redlny predpo• 
lclad, :te tohto roku sa dosiahne podobn.tí v!}sledok. 

Festival sa skončil, ale v rozhlasovom vyslelant sa 
budeme k nemu radt vracať po cel!) rok a veríme, !e 
spoločne s Purmt at vel'kd rodina posluehdčov a prtaterov 
vážnej hudbV• HANUS DOMANSKf 



S dirigentom ŠKO 
Eduardom Fischerom 

SKO Žilina má za sebou štyri 
úspeš né sezóny a vy stojHe za 
dirigentským pultom od zač iat
ku. Ako by s te charakterizova
li prácu v počiatkoch a teraz? 

- Prvä se:.:óna SKO w stano 
.v JIIOJej pumäti ako jed[lo z 
nujkraJslch období mojej difl· 
gentskeJ .CJJlllosli. Bola pred nu
mi ako tli príslovečnú "nepo· 
p ísuna strunu", ako lákavá a 
vzru~ujúcu úlohu vytvoriť ni~::· 
lu úplne nové a poi:l ľu svojich 
predstav. Veľkú vličsma mia· 
dých h udobnlkov, k tol'i sa v 
Zi!Jne stre tl i, ukázala, že sú 
luďmi so :.:dt·avuu cliiiadosťou, 
schopní nadscnia, zápalu pre 
.vec a dobrú hudbu. Napokon, 
.vi dy som veril , ze mladí Iu
diu sú i dnes v podstate takíto. 
A hlavne tí, ktor í dokázali 
ús pcsno prejsť rokmi noúpros
ncj l<azdodenc j d riny, ktorá jo 
celoživotn9m údelom inš lru· 
nwntalistu. Preto sa núm po
d!tn lo rýchlo preklenúť "Zfi· 
~iatocnlcko" obdobie a prikro· 
~iť k interpre tácii vo vyš~om 
zmysle, k vytváraniu repro· 
duktqého s lýl u. Preto tiež ne
možno hovoriť o prí lii; mar
kuntnom rozdie le v me tóde 
p ráco vtedy a dnes. Určite i 
IV komornom orches tt·i sa vy
tvára skúsenosť, rutina, ktorá 
uľahčuje prácu: ale nas lm cic· 

•ľom nic ]e pracovať rýchlejsle 
j[a študovať viac s l< ladieb), ale 
hlbsie. Predpokladom a metó
dou je preto od počiatku (a na, 
ďule j zostane ] dôkladná !ndi· 
.vlduá lna pl'lprava, potom zo
hranic jednotlivých skupin a 
a z potom zladenie a vyvM::e
nle celku. A~ s lovo .,komornýu 
h istoricky označovalo hudbu, 
ktorá sa predvádzala v ma
•lých "domácich" priestoroch 
na rozdiel od orchestra, ktorý 
predpokladal sálu, potom s po· 
äenlc "komorný orchester" je 
.vlastne protirečením. Je to 
však protirečenie len zdanlivé, 
p~·e tože "komornosť" chápeme 
preďovšctkým ako oznučen ie. 
e~tetického názoru na repro· 
dukciu diela, ktorá dáva skôr 
dôraz na kvalitu zvuku, na je· 
h o jemné odtiene, než na jeho 
yeľkost, ktorá usiluje o čo naj· 
dokonalejšiu prepracovanosť 
každého detailu a tiež o virtuo
zi tu každého nástroja. Chceme 
pracovať skôr ako sll:\čikové 
k varteto, než symfonický or
ches ter. 

V telese sú prevažne mladi 
fudia. Je to, samozre jme, veľkP. 
plus, lebo dlhodobá detailná 
práca na zdokonaľovan i kaž· 
dé ho z nich a tým i celého !)r· 
chestra má veľkú perspektivu. 
Na druhe j strane sú s týmto 
faktom spojené snáď i ur!Hté 
problé my - fluktuácia, bytové 
problé my atď. Ako sa vám da
rf riešiť takéto a podobné ťaž
kosti, ktoré s a bezprostredne 
odrážajú i v kvalite práce v 
o•·chestri? 

- Povedal by som, že so 
striedavým ús pechom. Alebo 
presnejšie: SKO našiel od za· 
čia tku veľké pochopenie a pod· 
p aru š tá tnycl1 i slraníckyr.h 
riadiacich orgánov. A vsak prob· 
lémy, na ktoré sa pýtate, s ú 
niekedy ešte väčšie: napriklad 
p roblém ubytovania slobod· 
n ých, ktori nemajú nárok na 
rodinný byt. Fluktuácia, stabl· 
Uzácia, zainteresovanosť . . • má· 
me spústu cudztch slov, nie· 

kedy sa mi zdá , že by sme Sl 
radšej mali povedať, že Ide 
proste o to , aby sa ľuďom v 
zamestnuni páčilo, aby bol dob· 
rý kolektív, dobré vzťahy me· 
dzi ľudmi. Presvedči l som sa, 
že je to mnohokrát dôležitej· 
i; íe, než peniaze. Ale o jednom 
faktore by som sa v te jto sú
vislosti rád zmienil: je to mož
nost spolup ráce s rozhlasom, 
televiziou, gramofónovými fi r· 
mami, ktorá je pre seriózne 
umelecké teleso dnes z mno
hých dôvodov životne nutná. Je 
to ohromna ško la, náročnä pni
ca, ktorá zvyšuje zodpovednost 
a p t·inúša pocit včlenenia t.l o 
s irokého, cclostátneho kontex
tu našej kultúry. Musim, žiar. 
povedať, že tu vidím zatial naj· 
vUčsie manko v štvorročnej bi· 
lancii SKO - veľký dlh tých· 
lo inštitúci!. 

Máte vyhovujúce miestnosti 
na skúšanie a koncertovanie, 
pl'lpadne čo by bolo potrebné 
v te jto oblasti urobiť? 

- ŠKO dosta l do vienka bu· 
dovu kina Fa tra, ktorá akustlc· 
ky i veľkos(ou zodpovedá na· 
sim predstavám. Otázky nedos· 
taloiíného vybavenia ďalšími 
prevádzkovým! priestormi sa 
let·a:.: začína jú riešiť začatou 
prís tavbou a plánovanou re· 
konštrukciou sály. 

Pri v zn i ku telesa sa hovorilo 
o postupnom dobudov!van( sú· 
boru do r. 1980 ai na iO, do· 
konca 80 hráčol' . Ako vyzer' 
táto prognóza dnes? Ja tenden· 
cia rodirovať teleso alebo zo· 
stanete naďalej typom komor· 
né ho orchestra? 

- Tieto plány boli skorlgo· 
vané vo vzácne j názor ovej zho· 
de umeleckého ko lektlvu a ria· 
dlacich orgánov. Orchester zo
s tane orchestrom komorným, či 

" klasickým" - toto slovo sa 
stiiva obľúbeným označenlm, 
pretože sa historicky opiera o 
typické mozartovské čl hayd· 
novské obsadenie. 

Komorné obsadenie stimulu· 
je aj repertoár. Aký le reper· 
tolir orchestra, ako s4 v ňom 
zastúpené jednotlivé š týlové ob· 
dobia, ktoré alovenské diela ste 
ui naštudovali? 

~ Ťažiskom repertoáru a al· 
fou a omegou nášho repro· 
dukčného štýlu je klasicistická 
hudba. Barok kládol hlavnú vá· 
hu na sláčiky a dáva l menej 
možnosti dychom. Romantické 
obdobie bolo dobou rozrasta· 
nla orches tra až po moment 
wagnerovského či mahlerov
ského orchestra. Ale už Sme
tana a Dvoi'ák použlvall veľ· 
ké obsadenie plechových dy· 
chových nástrojov, biele ná
stro je . .. čo zase vyžaduje "les" 
s láčikov, a pre to je táto ob
lasť prístupná pre náš orches
ter len okra jovo. Až dvadsiate 
roky nášho storočia priniesli 
myšlienku návratu k s triedmos
ti klasikov, ku " komornostl", 
oprostenostl výrazu, položlli d.ô· 
J'az na nástrojovosť, virtuozitu 
- teda prvky, ktoré sú v s ú· 
lade s našimi predstavami. Tu 
teda začlnafO opäť naše ver
ké repertoárové mo:l!nosti: 
StravinskiJ, Sostakovič, Hinde· 
mlth, Prokofiev, Martinň, Mil· 
haud a potom dalej až k hud· 
be ndich all~snlkov. Boli b)l 

sme vefml radi, keby ex isten
cia Sl\0 vyprovokovala sloven
skych skladateľov k novej tvur· 
be pre tuto nástrojuvé obsade
nie. 

Aké máte najbližšie dra ma· 
tu1·gické plány? 

- Uvediem len mekuľko 1 i
tulov: k jubileu nurodného 
umelca E. Suchoiw jeho Kulei · 
doskop, pripomenieme sí 200. 
výročie llummelovhu narode· 
nia, nai;tudujeme Vespc rae od 
predklasického slovens kého 
sk ladateľa F'. X. Budinského. A 
oby ste sl nemysleli, že roma n
tikov úplne zanedbávame, bu
de to "Talianska" symfónia od 
F. Mendelssohna-Bartholdyho. 

Na V. stretnuti Hudobnej 
mlédeie v Humennom som sa 
dozvedela, ie uskutočiiujet e 
pravidelné koncerty pre mlá· 
dei. 

- V spolupráci s Domom od· 
borov v Žiline robíme praví· 
delné koncerty pre uč iiov~kfl 
mládež, úzko spolupracu jeme s 
Vysokou ~kolou dopravnou. 
hlavne so skolskou organízá · 
c íou SZM a hráme pro vysoko
ško lákov. 

Výchova pravidelné ho kon· 
certného névitevníka je u nás, 
hlavne v meniifch me11túch, ver
mi potrebné. Iste sa vám za 
krátky čas podarilo zfskať si 
iilinské publikum. 

- V Zlline si 1111 publ ikum 
ozaj nemôžeme sťažovať. Mám 
poc it, že s na mi sympatizuje. 
Myslim si tiež, že jeho vyspe
losť je výsled kom mnohoročnej 
činnosti tých, klot·i dlážd ili 
cestu k vytvoreniu SKO. Mám 
na mysli predovšetkým býval9 
Symfonický ot·chester mesta Žl· 
liny a žlll nské konzervatórium. 

A ako to vyzerá v ďalších 
mestách na Slovensku kde kon· 
certujete? 

- V iných mestách je to oby
ča jne trochu horš ie. Rodi bv 
sme vytvot·ill v našef oblasti 
dalsie centrá koncer tov, kde 
by sme pravidelne reprízovali 
naše hlavné programy, ale to 
eš te nejaký čas potrvá. V pr· 
vom rade by to mala by ť Ban
ská Bystrica, veď ŠKO je tie2 
jej orchestrom - je predsa sú· 

'časťou ku ltúrneho obrazu Stre· 
doslovenského kra ja. 

SKO nás reprezentoval d l 
v zahranii!1. Kde viade ste ho· 
li a ako vis prijlma lo publi· 
k um? 

- Belgicko, Poľsko, Spanie!· 
sko, Bulharsko, dvakrát a ko sú· 
časť medzinárodného orchestra 

na festivale v Salzburgu. Ces· 
koslovenská hudba má všade 
dobr ú povest a podla toho sa 
chová l publikum - skoro bez 
výnimky. 

Teraz otázka len pre vb. Do 
Zillny ste prišli z Prahy. Ako 
sa vám podarilo aklimatizovať 
sa a aké sú vaše najbližiile 
umelecké plány okrem práce 
v SKO? 

- Aklimatizácia.. . mysllm, 
že som za tie š tyri roky ne· 
mal vera času zaoberať sa tým. 
Bývam zatial stále v Prahe, 
kde už roky dirigujem súbor 
Pražskl komornl sólisti, hosťu
jem občas v pražskom rozhla
se - ale pri stálom cestovani 
je to dosť namáhavé. Vlani som 
v Bratislave nakrútll televfznu 
lnscenAciu Bázllkovej opery 
Peter a Lucia. Hoci som sa na 
svojej dirigentskej dráhe ope
rou zaoberal málo, dopadlo to 
(podra nhoru iných) dobre. 
Podobnú úlohu by som sl rád 
čoskoro zopakoval -- opera je 
úplne opačný pOl komornej 
hudby: velký aparát, spev4cl, 
zbory • • • a takéto zmena robi 
vždy, dobre! 

O_túkv.: 'll. lltNA 

Rezultáty MIMI -
s malým zamyslením 

(Dokončenie z l. str.) 
Zisk laureátsl<eho titulu nill 

je cielom - veď propugítcia 
ba lu rovnocenná u vsetkých 
zúčastnon9ch. No, predsa len 
laureátstve je Istým spôsobom 
výnimot:né ho occne nifl . Uveclo· 
movall sl to aj vsetci finalis ti 
a ich reakcie pt·esne zodpove
dali rados ti či pdpadnému sklu
maniu. Nikdy vsak nemôzu byť 
"víťazmi" všotci: taký je už 
osud tých, čo vs tupujú do uké
hokoľvek kolbii;ťa. Zaktivizovať 
svoje ďalsie sily patrí k vUi:s im 
uk lívam umelecke j osobnosti. 
než zotrvávanie v smútku z 
momentálneho neú ~pechu. Lon
ze - kto bol neúspešný? Ci 
nepot rl k veľkým vHazstvllm 
siestich mladých umelcov, Ze 
s tt·hli obecenstvo k výnimoč
ným ovúciám a priniesli plno· 
hodnotný umelecký zážitok, 
aký sa ne podul'l na BHS nie· 
kedy ani re nomovaným in ter· 
prelom? Aký prekrásny bol na
peíklad koncert v Slovenskej 
filharmónii! Poučný, vokálno 
bruvtírny, výrazovo silný, mal 
v sebe na pä tie súťaživosti, kon
centrovunosť, aká sa mftlo ke
dy vldava pri "normálnych" 
produkciách. 

Z nášho Serxeja Kopčáka 
priam vyžarovala vnútorná sila , 
ktorä sa preniesla aj na jeho 
priaznivcov a dala by sa defi· 
novať, ako snaha o dokázanie, 
ze tento basista patr! k osob· 
nosliam, ktoré vlád nu nielen 
nad technickými vlastnosťami 
hlasu , ale čarujú l jeho pod
maľtujúcou fa ebou a mäkkos· 
ťou. Ak v SND dal Borisovi Go· 
dunovi najmä vokálne kvality, 
predostrúc fyz ic ky neobyčajne 
mladistvý vzhľad hr dinu, v SF 
s me obdivovali výkon opraste· 
ný od javiskovej kreácie, a le 
o to hlbšie precltený a diferen
covaný. jeho ukážka z Krútľia· 
vy (Stel! na ,ária z 2. obrazu) 
zau jala od 1ichej meditácie po 
dramatické akcenty žia ľu. A po
tom prisiel Surastro z Mozurla 
- náročný svo jim š týlom, po
dobným vyrovnanej, pokojne j 
hladine s jemnými zvlneniami. 
Kopčúk zlskal titul prá vom -
neznamená to však, že nemú 
rezervy v odstráneni jeml\Uč· 
kého glissanda, ttkým nasadzu
je tóny - nesporne v snahe 
výeazovo zaujať. je to však zby
točná ma niéra! 

Katherine Cleslnska mezzo· 
sopranistka z USA patt·l už 
dnes k L'utlnovuným javiskov9m 
i koncertným interpretkám. Ne· 
stra ti la však ešte nič z čara 
bojovnosti a zápalu, s ktorým 
do posledne j noty bojovala o 
laureátsky titul. ]e dobré, :Ze 
sa dosta l l do zámoria. Nespor
ne sa tým sprav! pt·opagáclll 
nielen technicky a v9razovo vý· 
borne j speváčke, ale i cele j 
mladej akcii. Suverénna, pôso
bivá mladá dáma má v sebe 
vysokú dávk u kultúry a vkusu 
- a to sme obdlvovall ako v 
Mozartovom Sextovl z opery TI· 
tus, tak v ukáže z Massenetov
ho Werthera, či v Rossiniho 
parte Izabelly z diela Talian
ka v Alžlrl. Skoda, že jej me· 
ne j výrazný a priebojný hlas 
nebol citlivejšie s prevádzaný v 
už spomlna nej ukážke zo Stra· 
vlnského opery-oratória. 

Ilona Tokodyová z MĽk. 
členka budapeštianskej opery. 
kde v posledných rokoch do 
stali prlležitosf viacer! vynlka 
júcl mlad i speváci. Páčila sa ui 
od začiatku - e fektne prezen· 
tujúc svoju voká lnu kultúru a 
dramatický spev na javisku v 
Pucciniho Manon Lescautove J. 
(Za pozornosť však stoji al jet 
mladučký partne r z MĽR, te· 
norlsta Gulyás Dénes, vlastnia· 
cl os trejšl fond, než je zvykom 
u talianskych tenorov, no zrej
me v budúcich rokoch dal~f 
objav európskych pódll.] Po 
ukážke z Kodályovho Háry Já· 
nósa, kde preukázala skôr se· 
badiscipllnu, než možnosť vel'· 
kého rozosplevanla, zažiaril a 
naplno v árii Aidy zo 4. dejstva 
m vnomennel opery Verdiho. 
Obecenstvo sJ)rAvne ocenllo 
vnútorne výrazov\1 silu mladuč· 
kel speváčky - otázkou ted!· 
ne je spomlnaný fakt, čl nlc 
je pr.e~asné siahnutie po ver· 

diovs lwrn a vcrls tickom reper• 
toári [ Pucc ini }. 

Ofl(a Basistiuková - patril 
jej najmä koncer t, kde uké1:.:a· 
la, vtac než v modlitbe Normv 
od Belliniho. Jej koloratúra je 
okrúhlo, mii kká, nevy hrotená , 
perfektne technicky zvládnutá 
- ale vyžaduje precizny o r~ 
chester, ktorý ju nepo lla~l. 

Laureätka MTMI americká mez• 
zosopranistka Katherine Cie• 
sinska. 

s kôr vyzdvihne krCtsu detailné• 
ho vypracovania. Väžime sl u 
tejto sovietske j speviičky to , 
že nepodlieha prefemvaniu sl~ 
l y na (!kor dannostl. Má hlas 
sku točne ako prekr(tsny lnštru• 
mentálny nástroj - a rovnako 
isto s nim pracuje (Donize_!ll: 
Lucia z Lammermooru ]. 

Ewa-Maria Podlešov.á z PĽR 
po juviskovcj p t·ezcntácii zano· 
chal u neurčitý dojem a otá;:ky: 
iba veľký hlas - 11lebo i veľk& 
drHmatic ká urnelkyita? Odpo• 
vt-:d po koncerte je asi v zmys• 
ie slov: budúca mimoriadne za• 
uj lmavt\ dra ma tickú speváčka. 
]ej hiHsové rozpi:itio a farba ju 
predurčujú na party s!ce vzác• 
ne, no l ťažko hľada jú ce svo• 
je kongenlúlne Interpretky. Na• 
príklad rossinlovské koloratú• 
ry pre tmavé mnterläly zneli v 
jej podani priam fascinujúca 
(ukážka z opery Semlramls} . S 
akou chu ťou, oduševnenim In• 
terpretovala táto mladučká Pol• 
ka l Sčedrlnove častušky z ope• 
ry Nie Iba láskal Iba sa javls• 
kovo okresať, získať noblesu a 
samozrejmosť v za plnenl diva· 
delného priestoru - a naš l se• 
verni s usedia budú mat zjav, 
ktorý umelecky presiahne Ich 
hranice. 

Francúz Jean-Jacques Doumé· 
ne naproti tomu nle je von• 
ka jškovo efektný, skôr uzavre· 
tý, de likátny, a koby l spevom 
prezentoval latinský zmysel 
pre kultlvovanost. Pravda, nie• 
kedy mu to bolo na škodu. Ak 
to nevadilo u klaslclzu júceho 
Stravins kého (ária . Kreóna z 
Král' a Oidipa], viac vnútorného 
prežitiu sme čakali vo verdiov
s kom monológu Filipa z operv 
Don Carlos a v Blzetovej Aril 
Ralfa z neuvádzane j opery 
Kráska z Perthu. je to viw k 
basbarytonlsta kvali tnej vul<a l· 
no-technickej úrovne, pracujú• 
cl s nuansami, preto jeho bu• 
dúcnosf bude zrejme zamera• 
ná na ka ntátovo-ora tortál nu a 
š týlovo vyhranenú barokovú čl 
klasickll hudbu. 

Budúcnost umelca nikdy ne· 
určujú tlluly, odmeny, ceny -. 
je to neustály boj o vlastné na• 
predovanie, vnútorná nespokoj• 
nosť, autokritlčnosf a novos1a• 
novené úlohy. S takýmto pocl· 
tom zrejme budil o pár dni bt• 
lancovaf svo je zlskv a s traty 
vše tc! účastnlcl toh toroč nej 
spevácke! tribún y, kto rá vyso
kou umeleckou Cu·ovt1ou opli f 
zdvihla la tku náročnosti Bodni 
IJy tak bolo aj o dva roky. ke· 
dy sa stretneme na ne j s no· 
vými tvárami mladých umel
cov. TERtZIA URSINYOVA 
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BHS už IX. ro t:n!k Interpódia ( d'alej l P l - uesítťuž uej p1·c· 
hliadky mladých koncertných umelcov socialistit:kých kra jín. 
Už v t•oku 1971 sa stalo JP neoddelitefnou súčasťou BHS a 
spnlu s 111TC.JI zaslúž ilu ~a o charak leristieký pro[il fcstiva· 
In ako odrazového mostíka pre kuriént mladých umel cov nic· 
leu zo socialistických k•·ajin, ale :.: krajín t:eléhn sveta. Nie
ktoré r ot:n íky Jp sn sústredili na preumtáciu komol'llých an· 
sámblov, t ohtoi'OI:ný zasa na (JI'Opa~áciu sólistov. V prvých 
ro~n fkoch prezen tovali sa účastníci formou sólistického vystít
penia so symfonickými telesami. Iha jediná forma prezentá
cie nenmoiiíovala vytvori( sí plastícký obraz o schopnostiach 
11 dimenzilíl:h talentu účastníkuv. Prikroč ilo sa preto aj ku 
sltlistickému polorocittlht - spnčiatku intornej prehrtlvke pre 
zástupcov agentúr, neskôr verejnej pt•odukcie začlenenej du 
festivalu . Predimenzovanosť hl!ltivalových podujati BHS však 
:zt·edukovala možnosti účastníkov iba na jednu: vystúpiť buď 
s orchestrom, alebo len sólistickým polorecitálom. Tentn 
stav sa udržal aj v IX. roi!niku. 

I nt r. rpretnčný pr iemer sa 

dru Preda bol, podobne ako 
Tm:hmisjanová, na obidvoch sú· 
ťn i'.iach v NDR: ZH ttar co v Ba· 
c:huvej stni !>čl luurcútom, zo 
SchumHnnovct od n iesol sl len 
dipl om. Je to s k t'lsľný, technl c· 
kv veľmi vvspnl y llrúč s úpor· 
nou snahou o exuktnosť hr y. 
V Bacl!ovi (nnjmii v Prelútliu 
c1s Ino l z l l. dielu Tcmperova-. 
ného k iavfral dokázal hrať št~· 
lovo s minimálnymi agogicl<ý· 
rni odchýfknml a s ve ľkou dáv· 
kou kul túry tónu u fan tAzln. 
P1·e di·avú romanl'iku Liszta 
[SpAnlelska rapsódia l sl vsaJ( 
zvolil nesprévnu cestu. Ostl
nAtnu tému zača l prirýchlo, bez 
patrobného nap!ltla tanečnosll 
u !;pani fJlskeho koloritu . Pri 
stuptlovanl výrazu a narastanf 
virtuów ych flgur{Iclf musel pn· 
tom spomaliť. Sl<ôt· by sme bo· 
ll prijal\ prípadne nevydaronč 

niektoré skoky, či pasáže, po
kiaľ by bula mnla výstavba po-

vdaka nadprodukcii a veľk ej 
k onku rencii sústavne z vyš u te. 
Smeru je sa k čoraz pl'lsnej· 
še j selek cii. Pravda, ta lent nie 
Je jediným predpokladom pre 
r ozvi nu tie kni•iér·y. Sú tu l cfal· 
šie čini te l e : sy mpati ckosť zja· 
vu, čn t•o osobnosti , psychické 
danosti, schopnosť nadviazať 
k ontakt s obecenstvom, propa
,gácia a počet koncertných pr!· 
leži tost!. Sú ty p~· . ktoré sa do· 
k ážu presadiť hned. Aj bez vllť~
sej pódiovej ruti ny hrajú uvar
mme, prirodzene, bez zábr an 
a nat>lno zaujmú obecenstvo. U 
n ás. ale aj v ďalšieh socia l isti c
k ých kra jinách dochádza v 
n iektorých nástrojoch - napr. 
na jmti u kl ~:~vlristov k nndpro· 
dukci l. A l na lP '78 pl nú po lo· 
~leu účastnikov tvoril i p t·úve 
k laviristi. Ani jedného z ni ch 
n emožno chal'ftkterizova( nko 
vyložene neperspektivny typ. 
N aopak; vsetci vykazovHii vy
sol<ý standar d. Moh li by sme 
ich zhruba rozdeliť nn dve sku· 
p iny: jedni, čo inklinu fú k 1 vo 
r ivému dotváraniu diela pro
stred nlctvom uplatiíovania fan· 
t ézJe, citu a i n telektu. druh i 
hľad i<1 nn exaktnosť hry, na 
premyslonos! výstavby. a le svo
.j l m pre javom nedoka ?.u e~ tc 
oi.Jecen:; tvo upúta( tak, ako ich 
d ravé pro ti póly, typy oriento
vane viac emocionálne. Exakt· 
nost hry je pri lnter·p retácti 
parHmeter pnmárny, ale ked 
hr a n ie je podložen& dostatoč
ným citovým dotvárnn fm, stévn 
sn reprodu l<cla i ba exlltbtclou 
techniky, čl rncionálneho res· 
pektovnn ia zásad štýlu . Z poc
tivo pripravených k laviristov 
na lP '78 vyč lenili sa tri mu
zikantsky tvorivé typy. Vysoko 
t alentovaný, veľmi perspektiv· 
n y Maďar Atilla Némethi vy
stupoval suverénne, nzda t s 
mensim sklonom k pózam a k 
exhibicll prehnnného sebavedo
m ia. čfm sl mohol zmensiť sym
patie n ielen u obecenstva, ale 
a j u recenzen tov. Nemoilno mu 
vsak uprin( veľkú prednos t: 
hrá uvoľne ne . dr avo a s veľ· 
kou dávkou tvo•·ivej ran túzie . 
I steže, mozno mu všel ico vy
t knúť: napr., žH v Beethovono· 
vej "Mondschein" so náte pr!IF; 
rubátoval, ngogi ku miestami 
priveľmi vlnil, v kódr. linálr. 
neudrža l pevný r ytmus pas:ílí, 
v Chopi novi 111uhol zas h rať s 
trochu kullivovanej~ím zvu
kom. ]e to vsak typ, k torý len 
co ruky polozf na k lnvír. kR ž· 

Sovietska klaviristka 'ľaťjana Sflbanovuv& sa pt•cdstavila na tohto
ročnom lnterpódiu klavh·nym koncertom r mol, op. 21. od F. Cho
pina. Sni mlw: V. HáK 

Josef Suk . ..:hoduu okolnosti 
.vystúpil nu BHS už po druhý
krát hnmr v prvý deii festiva· 
lu poobede, čo značne - po· 
chopitcľne negatívne - ovplyv
nil o náviítevnust. Dalšie Jlndub· 
nosti obidv111:h r edtálov: vý· 
bornó dramaturgia, Josef Hála 
(a nie f. Panenka l pri klavf· 
ri. Tento všestranne koncertne 
Nnný umelec je vynikajúcim 
komorným partnerom. Skrom· 
ne ostáva v ftzadi, nič nefm·· 
sír·u·ic a p1•edsa je evlden~nll 
pdtnmný tým báječným spo~o 
bom. umuf.itujúcim vnlmaf pl y· 
nutie hudby ako nedeliteľní• 
súhru hlasuv. Hálov klavír do
konale pristal k Snkuvým vzác· 
nym husliam - i k rovnako 
kvalitne j viole, ktoríl v pos· 
Jednom čase berie do rúk čo· 
raz l!astcjsic. Vybnrá si pritom 
~kladby zlivaflné. obsažné. k 
akým nepochy bne patri aj pos
laltllj UZ. OJila Daltrit- Soa· 

dý spoznil v iio rn plnokrvného 
hudohnfka - a tu Je sk utočne 
vera ! 

Bul harku Emu Tacluuisjano
vú poznám z meuzlnMotlnych 
sÍlťazí v Lipsku a v Zwickau 
(L ~.:e na 1. ÚIJnmne povedane, 
l:ttkHI som ud tfll výkonu viac. 
Nehr alA ZIH, IH:ciOI<ih:nlét Vsdk 
demo n~t rova( celú sirku svoJ· 
ho vCI'kého ta lentu . BOI!éttstvo 
rantázie, intenzitu emócii , 
schopnosť vychutnávať uet;Iil y, 
flu·by, uk{Izala l>kúr v Chopino· 
vej Fa ntazl i-ľolonéze, noz v nú
r ocne, ľrokoťievovct V l. somi· 
te. Malé r ozpil tie ru ky znpríči
nll o miestami pndrsný, su r ový 
zvuk (okrajové časti l a Ul sta
velme neudrza la jed notu línie 
hudolmého toku. A l kóda v 
Chopinovi nebola zvukovo na j
kvalltnc )s la, agogick y tliqlog•c· 
kejš ln, nehovor iac o prek le· 
pach. Intenzitou pre2itia u pl· 
nokt·vnosťou výrazu dokftže 
vsak upL\tať posl uchl\ča . 

Osobitý, tvorivou fan táziou 
pnanr hý t·iuci svet Chopinove) 
poézie, vysokú kultúru tónu a 
prec!znos ť tech nik y demon
štro va la skr omná, uutorovr s 
pokor ou sl ú7.iur.a sovietska klu· 
viristka Taťjana Sebanovuvá v 
Klavírnom koncerte f mol. 1\ 
dokonalosti jej výkonu chyba· 
l a ueternosť niektorých <Ivo! 
hmatovýc h pasáž! ( nntrnH v kó 
de fi nálovej ča sti ] čl aj prílh 
uvoľn enú agogika. ]ednotnejsiu 
tempo s mensírn v lnen im by bo· 
lo naplitle stavby este vl ;tc po 
silnll o. 

Rumu nský klav i rista Alexan · 

trebné naplitfc; ml•·ža ť ju. sa 
111u vsak nepodari lo. S pocluh· 
n ými problémum l sa stretol at 
v niektorýclt úselwcl• Sl<riubl· 
11uvet Sonáty Fis dur. Tu ba 
vsak prCJIII' I I UZ tvurivcjsic u 
lunli.lzitne buiH.It~Ie. l:'ol'ská kla
VII'IstJ..a Eva Poblucká tcclmic· 
kú ZILIČilOS! , pcrlive tJ!Il>Ú ZC a 
1 <~dust z tvor en iu zur oi;ila nat· 
111li v Scarlattt lw sorHi tac ii. No
presvedči l IllU !Ul Albeniz a 
voľba Beethovenovej Sonáty 
A" dur, up. 110, pr i vsutkel 
tstote pam11tl r tcch ntckéilo 
zvlúdnutia, pl'P ľudské nedozru· 
liu na jef vyruzov ú obsahovos( 
bu la ~lramutnrglc l<ý in omy lom. 
Hiskovulu, a le prehrala. Ouh
t'a'.lka Jov i~ičo vá z Juhoslávie 
Inklinuje skor k miikkostl zvu· 
ku impresionisticke j furebnej 
pale ty (Rave lov Gašpar noci ). 
]e technicky sice znamenite 
prlpl'élvenii , no tul< v technlkH 
ai\0 vo výstavbe náročného Me· 
flstovho valčik a od F'. Liszta 
mala rezervy u preto nepre 
bVedWa. 

V rárn r i tP sa predstavili 
dvaja dingen ti. Ťažko porovná· 
vuť čl hie rHrchlzovať ich vý· 
kony. Prebiehali za odlisných 
podmienok, v rozdielnych sá 
!uch, s Inými telesam i. PoliHI< 
jerzy Salwarowski inklinuje 
sktll' l' exhibícii zdravého tem· 
peramentu, nc7. k filozofickl'l 
ltflJI,t:. 'ľel 1~so, ktorú viedol m.t 
vr. ľl(fl rezervy. Murav~l<ií It l 
IHirHtón ia (O lomouc ) vystt'Ip fli, 
v akusticky nevdmi vyhovu iu· 
! 'O m k lube Vernobť v Ch7.] U 
k torého koncortn t'l ~.1!' 1 1 do..,lll\'11 

Suk ·a Hála 

. fďi:M 
pohlcuje každé doznievanie 
zvuku. Rezer vy telesa s1:1 pre· 
tavovall v netstých n<ístu poch 
pri motivicke l práci Beethove· 
nove J VII. sym tónte, nujml:l v 
l. čas t i , v zvukovo vyslovene 
tril pnunt vypracova n! znanrello 
Allegretta t v dlllstch, zruľ, dus( 
pučetnych intonacnýclr kazocll. 
Nepoznáur moinostr urchebtra 
cl preto prip fsa( vsetk y tiet~ 
nedotiahnutosti na vrub dur 
genta, uy bulu at ne~pr11vou l l· 
vé. Jeh.o prínos do rnterp retu· 
cte mozno vydedu kovuf z vo ľ by 
temp, ktoré boli PI'I jdterne, z 
agogJk)•, ktorá nevyboéovaia z 
normy a zo zaangazovano~tl 

podan i!! . Veľm i s po ľahlivo 
sprevádzal sólistov. 

Druhý d lt•igeut no l P Tomáš 
Kuutnik, vi(az ctirigentsk el sú
t<tie v Besan(,;one mal podstat
ne lepšie podmienky. Viedo l v 
Koncer tnej sieni Slovenskú [il
harmóniu. Sólistov sprevádza l 
so str iedavým úspechom. Azcid 
fakt, ie StUCIUje Rj V!Oioni;e lo 
mu <lopomobol k pr lam suve
r énnernu zvládnutiu sprievotiu 
Saint·Saeusovho Violuncelové
ho koncertu. S. T. Sel>anovu· 
vou, ktorA má zre)mfl agogiku 
nie do poslednej bodky p re· 
myslenít 11 pri výkone 111 v rám
ci tvunvého e lilnu viHC· IIlene j 
dotvá ra, obmiet)a, Koutni.k ne
dokézal spol upracovať polroto· 
vo a dostatočne citlivo. Ako t yp 
javi l sa byť r ozvážnym dit'i,~en 
tom-in telektuálom, ktor ý stuv
bu dôsledne zvazuje. Je to 
vlastnosť, na ktor ej si isle vy· 
buduJe skvel ú kélriéru. Musorg· 
skéhO Ollrázky z výslélvy boli 
prei1ho jed inečnou prliezrtosto.I 
odha l iť jeho súčasné moznosti 
spája nia umeleckej rozvahy s 
fantáziou. Nellložno povedať, že 
ich dialóg bol by býval vo všet· 
kýc lt častiach sui ty ideálny a 
dostatoc ne presvedčivý. Tech
nicky s11 nevydaril v súhre na· 
pr. Trh v Limoges, t rítbkové 
ostinúto v Dvoch 7.i doch vyslo
vene vy pHd lo (to vša k neiJo,a 
Koutnilwva chyba), a le mnohé 
<fHisi e vybudoval lepšie, prec!z
nejsie 1 vý1·nzovo bohatsie. 

OyclJMi na toh to.-očnom lP 
pHtrili medzi na jlepších. Fago
tislfl Svatopluk Cech, Istý teclt· 
nt cky, vyruzovo i štýlovo, má 
pevní' , neotrastte!ný rytmus, 
tretefné H into načn P. Clstó 
ozdoby, schopnosť clr :l.Hť stav
bu 11 dar kulttvovanéhu mocle
lovantl:l tónu. jedn ým z vrcho· 
lov lP bol o vystúperu e k ll:l ľin e· 
listu Northarta Miillera z NDK. 
Napros tá uvo ľn e nos(, clokona
lí'l suverenita, nublesa, umel f!C· 
ká i skra, nFJvyčerpa teľn r. boha· 
tý arzen!\1 farieb, fantázie. 
schopnost modu l ova ť tón a pri 
spôsobova ť ho pot•·ebám vý
stavby, au tora, op timlstit:ká r a· 
dos( z tvorenia, osobitá poé
zia pa tril i 1 zásluhou jedi nec
nej tvorive! spoluprá ce vynl 
kHjúcc j l< laviristky Sašl Kon
stantmovovet k vrcholným vý· 
konom festivulu. 

Ccský lni-;It~ta Ivan Hr eba· 
hetzký zAu jal vefkorysý111, tvu· 
r ivým, zclt"ilvym nlltZil(a n tským 
pr!stupom k fo •·movan lu Suko· 
ve j Fa n tázie g rriol. 'Nle ifl l\'· 
pom, ktorý usliu lu o l:o naido· 
lwmt lcqsle vyhrilsen ic stuclovd· 
ného d iela, ale i ntenzitou pre· 
ziliH a udrzan!m l!nie stavhv 
tfokú žf! lllOhillzuVilť V·niiiHI VO~ ( 
posluc i1<1Čil. 

Veri Í' výlw n pucl al sloven 
~k ý vloloni:e lista Jozef Podhn· 
ránsky. Zo Saint-Saeusovho 
Koncertu vyfnžil ma>:lrnum. 

takoviču, jeho Sonáta pre vio· 
lu a klavír. V.znikala na snu· 
tef ne j posteli a verký majster 
v jej bolestnom priosture ne· 
zapiera, že o tom vie. Suk du· 
l<ázal hlboko preniknúť do tej 
to lúčiacej sa hudby, V)•stihllíit 
jej krásu a mylllienkovP. Y.áze 
mie rovnako nepatetickými, nu 
citovo rozochvelými pl'Ustt•ied 
kami. z akýeb ona povstala. 

Ak sa až tet•az dostávam ~ 
Ravelnvej Sonáte pt·e husle " 
klavit· . op. postil., a Brahmsu 
vej prvej Sonáte pre husle u 
k lavír G dur , op. 78, tak iha 
preto, že k ich interpretát:ii 
ťazko niečo ,,pridať". Sukov11 
hra je jedinel:ne vyvážená. pt•e
jav definitívne ustálený, tón je
den z najpovabnejiílch, techni· 
ka primeraná, oblúky výrazové
ho napätia nájdené. Počúval 
Suka - to znamená poddal' sa 
prl jemnémn, upoko1njúcenm vl
qui.u, z6iitlw, ktort Dalt,aru· 

úspe!lný účastník lnterpódla -
violončelista f. Podhoránsky. 

Jednoznučne po tvrrlll, ze te 
s pičkovýrn čelistom na Sloven· 
sklt a bi! z i sa aj [, na jlepším 
kolego m v h istorlc l\ých ze
miach. ]ehu vef k9 techn lcl<ý ar · 
zenúl, logika výstavby, koncen· 
trovo nosť vyrazu, zdrav)· tem· 
~er~men l snúbili sa s presved· 
cJvyin, suverénnym vybrúsenhn 
det;lilov 1 s ideálnym staveh· 
ným n:«!il fadom. o verkosli 
l'udho r.o n~l<•~llo talent u svedči 
aj skutočnosť, že ho na zá· 
kl!rdo rozh lasovej naht·llvky vý
berovií porota TIJI Zllradlla do 
I.Juclúceho ročnfka Trtbúny. 

\! kunlex te cloterlqsfch ročnl
kov lP po prvýkrát sa zúčHst
~r ilo väčil i e teleso - vyše 30-
c lenný s iCtčikový ot·chester vil
nianskeho konzervatória. Jeho 
č l ennli sú z väčša H-18-ročnl 
i:. t.ud~~ti . ~tredn}•c fl hudobných 
uctlls f Litovskej SSH. Výnimku 
tvo•·lli Iba o niečo starsí kon
trabasisti. I ch vystírpenle za
mer alo :;a nn uctonw pamiatky 
pri prílezitost i nedožitých 70. 
IHII'Ollenfn Davida Oistracha. 
Azda tento moment rozhodol 
ze s telesom vyslírpt l Oistra:· 
chov syn Igor R predniesol só• 
lový part l:!ac ilovl iO Husľového 
Koncertu E dur. Z hftH.Iisl<a pd· 
blupu a koncepcie dokáza l Ot· 
~u·ach po tvt·diť svoj vysoký 
stnndm·tl; čo vi.ak prek vapilo, 
bola m1nstami znlžená uetel
nus( 111ektorých pnsážl 11 nevy
hol sa ani i ntonaĽne j l abilite. 
So svo jou br ulisluvskou žia!:• 
kou ]c~lou Spl tkovou [ítčastnič• 
ka l P 19701 uviedli Dvo jkon• 
cer i ll mol od ]. S. Bacha. Bo
Jo vermi sympatlcké, ako pod 
vedenfru svojho dirigenta Snu• 
l i a Sunllecklsa dokáza l orches
ter nechať citl i vo 11 jemne vy
nikníiť sústredenú hr u sólis· 
tov. Teleso upútalo vysokou 
profc:;lonalitou i ntej>rctačnych 
paľamHtruv: v súhr e, v šťavna-
tosti kantilény (k torej char ak• 
ter sa menil poctrn lnterpr·eto• 
Vri né hu diela a i;týlu ], pestros• 
ti fHI"teb, ich prechodov Zfi 11dr• 
zani e V)'Soke j kvHIIty zvuku. Je 

to teleso. ktoré zuu pne nie ex
hi bielou vi rtuoztty, nie osobi

tosťou prfs tupu, zvrilwvou kul
túrou tr predovse tkým výrazo

vou silou vipove<le. !ello 
ucasť patrila k vy~ok}•m nklí· 

Vum BHS li zarovetl dokumen· 
tovala ~p r i'l v nnst crsty, ktorú 

11i1Sttlp ll u hUVÍIJISI\ :1 hudohná 
pcdéigugtka. To nemôže nikto 
popriHt . to mu~f kc~l.dý uznať! 

V. ClZIK 

111 i iat.l ne abru ptívne :tlumy, 
pr ek VUJ.Iell ia, kde panuje útul· 
ue bezpecný pnkoj. Ai v cel· 
k ovom neznámom Ravr.lovi ( tít· 
to skladbu neuvádza jú ani mo· 
uugral'ie ]a nke lu vičo a Zavar·· 
sk ého l . lll'esiahnu tom ešte du
r: hom Fam•ého, aj v klasi cky 
diistujucj 13t·allmsnvnj hudhe 
hulu Suiwvo poiiatin ~ t ýlo~o 
pril iehavo. Ak však možno aj 
vo výkonoch umel ca takého 
l'onuťi tu aku Snk rnzli suvu t. tl o· 
vulim sl dun1nievat sa, že jfl· 
hn hl'atislavský k once t•t nemal 
tÍt Vl' l:ho ln ú iskru, ktorá nepri· 
~:Md za každý deii, že nour.hvá
til be?.výhradne. Asi to spôso• 
bil slabul:ký tieii .,prnľesionál

oej únavy '' . hrania s prithne
ným vzl etom. Alebo sl kritik 
len vymýšfa? Celkom by to
mu nasvedčova l hromový ap· 
lauz publika pn každej časti 

Brahmsovej sonát!. • . ·kt· 



Eugen Suchoň: KRÚT~AVA. Ope1·a v ti 
obrazoch. Libreto podľa novely Mila Ur
bana napisali skladater a Stefan Hnza. 
Opera SN D. Premiéra 7. a 9. októbra 
1!178 v rámci BHS. Dirigent G. Auer, 
T. Frešo, režisér B. Krišk a, zbormajster 
L . Holásek, scéna L .. Vychodil, kostýmy 
l. Tonknvičn v á a. h., choreografia ). Du
lin sk ý. Zbtw 11 orchcstm· SN D. SŕJiist i : 

Pocta tvorcovi 
O. Malar:hovský, F. Zvarlk a. h. ( Steli· 
na). M. Knpal!ka, A. Kucharský (Ondrej ) , 
A . Kajahová, M. Nitt·anová l Katrena). P. 
Gábor , A. Judt (K1•úpa). rľalcj A. Michal
kcová, A. Stot•nstnvá, ). Oniši!enko. ). S11a· 
r~ek, l'>f . ~leim·nvfi, f. Selllái·ová, O. Ha· 
náková, . Hazor:hová, A. Czaková, f. 
Smyl)ková, C. Ba•·icovä, E. Hol ičková. C. 
Orgonášová o. h., ) . MartvoiJ, P. ~taurét·y, 
S. )an ~i . P. Mi kuláš, A. Kíirňava , S. Be· 
nal!ka, A. Mm·tvoiwvtl, P. Oswald , A. Ku
bánková, A. M ar cineková, S. Gábriš. 

V budúcom roku o~Jávime tridsiate vý
roč i e prvého uvedenia diela, v tomto 
I'Ok u sme oslavovali sedemdesiatiny tvor 
cu. Formát Kr (Jll)avy, v dokonalosti ob· 
sahu a formy jedinečnej pr(1ce národné· 
llo umelca Eugena SuchOJia a zasltl žilé· 
ho umelca štefcm a llozu, podpísa l čas, 
.vzťah domf1ceho i Zŕ.t hraničného obecen· 
stva a trváci záujem umelcov o podiel 
na interp •·ntovuni tejto oper y. Krútň<JVa 
ie však nj z rodu t ých opusov, k toré 
Interpreta i nšp lruj(J, n úkajú šancu no
VIlj, aktuálnej op tlky chtípanla l výk la
'd u. Interpreta s vlastn ým názor om na 
" vc!c" l slovni kom potrebným na jeho 
vyjadrenie. Rež isér Kri ška mii vzácne 
dr amaturgické cflenie, na diela má svoj 
názor, vie vybcraf, analyzovať, vstupo
vať kompozlciám ,.pod koi u", vie svo j 
Jlázor l koncepciu p1·edstaviť a presved· 
~ivo obhajova ť (dokladu jú to l jeho ob· 
sazné, vyčerpávajúce min išlC1die v p ro· 
gramových bulle tinoch k operám, ktoré 
Inscenu je ). V súvislosti s Krúliíavou c t í 
K r išku niivrut k prve j verzi i operv (d:'. 
na postavy Básn ika a Dvo jn lka). J<torú 
v presvedčeni o dn rmnturgicke J i etickej 
nevy hnutnosti pôvodného zi1veru (dieťa 
je Ond•·e jovo, ii toll na odpú~ťa vrahovi 
svo jho syna a hl'llci(J oporu. Tudsk ý kon
takt s Ka tr enou u JC j sy ru~ekom) po 
m nožs tve cesl,oslovenskýc l• l :whnr ntč· 
n ých uveden! l\ n Hi1avy v dr uhom vy
znen i predstavi l v roku 1962 na bAn· 
skobystrickej ~cénc . úrodná je aj Kri~ ko · 
va spoluprú c<t su scénografmi, v pos
l ednom obdob! re(llizu je svoje koncep
cie s národným umel com !.aclislavom Vy· 
choclilom, osobnosťou , k tor á má vefl~é 
odborné H lnveni:né zázem ie, tvorcom, 
pre ktorého je k azdý nový l 1tul novým 
zápasom o s peclllčnosť opemej cl i vadel · 
nosti (odrázu j(J to aj Vychodilove viac· 
násobné návraty k u Krútilave) . 

KrútfwvA roku 1978 sa chopt la sance 
novej optiky. M nohých Jej nová tvár lro
rhu zaskočila. V čom je nová, 111á? 
.1\ru tllll \'il, sy nonym um n.ljkra jsej a nd i· 
výsll zne j~e j tvá re slove nskosti, k vin l · 
esencia citového bulwtstva (rozporn r~ho 
l mnohovr stovného) a žl votonázor u sla· 

Margita Cesányiová ako Katrena a Ft·an
tišek Zvarik ako Stelina v prvej insce
nácii Suchoiiovej Krútňavy. 

Sn!mku : G. Podhorský 

vensk ého človeka je núrod nou operou 
v na jrýdze jšom zmyslA slova. Prub lénJv, 
k toré obnažu je 11 pok t1šn sa ri ešiť, sú 
však aj pro blémmn1 v~·P.ľudsk ) mi, nac.!Čŕl · 
>ovýml. Inscenátori p•·!lom nej Krú t ilit · 
vy exponujú drámu lei hl11vných ak lr)· 
rov, konflikt Tudských charak terov, im · 
peratfvnosť svedomia, k toré pr i v[Jdza Ste· 
!i nu, Katrenu , Ondreja k oi:i ste. k vy
javen iu ~ i spoznaniu pntvdy. N<td j<1· 
viskom sa vo vsetkých obrazoch vzn<í~n 
such ý, sple t i tostou kon ií r ov. tv rrlosťo11 
konlíll' nu·azivo pôsobi llr. i si•·om. Rol 
svedkom v•·azdv ~t eli novho synu. vrhú 
trei1 na po1·unenych, ktul'! hfadajíJ svoje 
miesto v živo te, vyč lta tomu. kto sa pre· 
vini l. Vládne i scéne, kde sa f<atrena 
rozhodla spo j i ť svo j ži vot su zlvotom 
Ondre jov9m. V svudobnej scénB .. such:J
iíova par tllú r u ~. ia • ·! , splnvu f;u·pJmc:, pe~
tro , kontras11w " - Krlškova ŕ l Vychodi· 
lova svadba je .. si l eno" vese lú. ako iJv 
tvorila iba puz<tdie pre rozoh t·úvajúc i 
sa kon [ li l\ 1. V tejto K•·útitnve niet ma ll~h 
nost i slovenskej k r flj i n v, furhv nehýJTt, 
sve tl {l netm·u1i•. Fol l<lô•· ~a exploutn :u 
i ba tam, .,kde má svo je clrn motiCI< •~ 
oprávnenie - l r:da predovsetkým na 
~vnclbe ... Pravcla~:H, cr: l ý p rlbch sa otlú
hrií va IHl sta r om SlovP.nsku, Tudia sa 
ohliekn j(J du krojov, ale aj hrabú, ko 
sia, chova1ú swtok, pittí, bijú sa i z<rb :
ja j ú, t r pia, mi lujú - zijú. A tam je už 
folklór no kro ji druhotný" (z prlhovoru 
režiséra v prog1·amovum bu Ile ti ne ]. Mo· 
nológv h lavnýcJ• postáv, kľúčové dejové 
momenty sa odvf téi JÚ na kruhu (tak tiež 
neJnP.nná 'iHčast scény) z nefa lsovnného, 
,.hrubého" mater i iil u - z dreva, nepo
IPilľovaného, v pnrodzcnej farbe pros
tého, čistého. Mimo kruhu su odohr áva 
pri iJeh, ktorý s pro tagonistami spoluvy· 

London Sinfonietta 
Raz sme uz na BIIS zazill po

dobný VZrUSU)ÚCI, Z dr<tnHttU t'· 
g ickej l Interp retač ne j ,.hluv
nej l!nte" sa svie2o vynfma júci 
súbor: boli to mladi a meriča
nia zo Saint Paul. The London 
Sinfon tetta, vedená klarinctls· 
tom, dirigen tom a mutematl· 
k om (má Cam br idge! l A n tony 
Payom demonštrovala opä f to, 
co u našich mladých často po· 
strfldame. Mlndlstvost s(J boru 
sa neprejavi la l e-n v nekonvenč· 
n om oblnčonl, ale pr9~ tllo hlav
ne z hry, zdravo odviu~unej, 
vit ii lnoj . 

M. Nitranovti ako Katl'ena a A. Ku1:ha1'· 
ský a. h. v úlohe Ondreja v novom na
študovaní Suchoilove j opery na scéne 
SND. Snlmka: j . Vavro 

tv {Ira ili autu •·•n l vynli<a lf• co modelované 
ľ udové postnvy. Zo sú bor u. ktorý v dvor: h 
oiJséHieniac iJ z ít roču JP. starostlivú hudo:J
nú a javi skovú JJr íp rflvu a pl'l nieso l 11 <1 

scé nu •·ad vvdure nyc ll u v ý st izní,ch nlét · 
lých portrétov. strhol nn sch<~ pozomos( 
na1m~i Anwld jud l in lerprctúc iou ·po· 
s1avy Krúpu . .. dusc: ka:i.<l e j dedi nskej z<i· 
bavy" - svl e7.ostou vokí1lneho prejavu 
i vystihnu tun typu. S mie•·ou ~lvlizácie. 
ŕl kú inscen<ilori nasadili všetk ým zlo'-· 
kiÍ m. múlo hannoni 7. UI!l vsa k nudsaden{J, 
p ri verm t .. ludovú" gc:~ti l<a n iek tor ých 
pr edstavite fuv, naJnlii f. S mvčkovej (Mm·
ka ] a A. Michalkove J (Zi mOJ1 kal. 

Novo. i n iÍ č Sil chápe funk ciu zboru . 
Vyč len il i ho spomedzi ak térov pl'fbehn, 
u•n iestn lli do nemenného priestoru v 
úzadl javiska. Oclllaľ slctlujc l kOJnfm· 
tuje pr i iJc:li, p rc hovol'l ako h lus svedo· 
111 ia, t lnmcí sldad<ttu lovo vyznaniH so z 
liísky k :l ivol u, óclu 11!1 PH~sm1 , k torá j f: 
je !Jo oslavou i etickou silou , zu š ľnch ť u iú
cou ľud i. Režiséra lw takémuto ri ese· 
ni u inšpi rovalu ntno llov•·s tevnosť l vi <H> 
výwamovosf zbo•·ov, zako tvenf• v p•·ed
luhe, v textoch l v hudobnej dramatur· 
gii K1·útiw vy, zámei'Om bolo získ ať vii č· 
sf priestor p r e postavy p r lbehu, svad~b· 
canov. ľudi nu odpuste - ,.a pri vsetkej 
real i te ich k01wn lu v tomto čistom príe<;
to re a vo vzfahu ku stli te p r ítomnému 
zboru - choru dostanú Iné, clivacle lnej· 
sie dunenzle". Tento 1nsce nai;n ý zäm P.I' 
r eal izácia bezvýhradne neodobr ila. Ná· 
mietke, ze <t hsenc:ia zbor u na sc.éne sv<J· 
dobného obrazu je atmosf eru ochuclobi\u· 
júcim Jl i'VIwm by mohol oponova ť po
ukaz na už vysste spomínaný chal'ilk· 
te1· Krl škom a Vychodilom prezentova· 
ného vese l ia. Takéto r i ešenie vn iesl o 
vsak a j zoplír otázn ikov do oblnstt hu-

London ~l n fon ietta mil va· 
riabllné zloženw , po ti ľa potrieb 
sa k ZéÍklatlu p r idúvaj(J ďu lgte 
nástroje: bicie atď. Teleso sn 
venuje vylucne inter pretácii 
huuby XX. storot:i a a zisk<tlo u2 
vysoké ocenenia, medzi 111 1111 
Grand prix du dlsque. Po vy
počuli dychového scxteta Mlúdl 
od L. ]unltčktl sm e sa tomu vô· 
bec nečudoval i. Problémy ~ Iý· 
l ového zvlúcl nuli fl 1no• ·uv~ké ho 
m a JS tra ::.u p rctl!llctom úvah. 
i;túdl i. vedeckych POJP.d uan l, no 
nevel'ime. že by st ich mlad í 
Anglii;an la boli co l l en tnfor · 
matfvnc p rehliadli. Načo a j, 
ker! im prirodzený, un iverzéílnv 
muztk an tský cit vP.ľm t presne 
dik toval, ako majÍI junáčka .,ro· 
bi ť". Obcllvuhuclná č istota, pres· 
no::. ( a kvalita súhry doda li ich 
výkonu punc najvllčs lello záži t· 
k u. Tvorivé nap lllle na pód iu 
nepo ľavilo an i v Br!ttenovej 
Sym fon le tte op. l, pokračova· 
l o v skladbe s ťažko preložltef· 
ným názvom A Mirror of Whl · 
t en ing Light od Petra Maxwel
la Daulesa \(nat:.l9ll4l. abM kul• 

mínovalo v známom Pr! IJehu 
vojaka od Igor a Stravinského. 
Posk y tl i súboru priestor na ro· 
zo h•·a nle hýnvej palety l ndivl · 
duúineho majstrovstva, kde sa 
bezstarostne ľahké p•·ekonáva
nie problémov spájalo s v91'11· 
zom nákazlive j se badôvery ni. 
m· listného podtónu. · London 
Sin [onietta nesmierne zalmpo· 
nova la prltomným posluchÍI· 
čom. Mal som dok onca pocn. 
že by nadšenie neopadla an i 
vo chvili , k eby všetci s(le ŕlj s 
biclmi zhron\ažden f n a pódiu, 
30 minút - povedzme - hra· 
li do vetra, radostne sa Pl'O· 
k r ikujúc, čo by Ich prúve na· 
pad lo, podľa možnosti vo for· 
tissi me. Väč~ ia časť pa rtl túry 
P. M. Daviesa sa to tiž pr!liš vo 
svo jom zvuk ovom .,obraze'' ne· 
llšila od podobnej predstavy a 
záverečný, celk om pôsobiv,i 
passus s husf ovým sólom ju u ~ 
v mojich umorených ušiach ne· 
mohol rehabili tovať , kým oko· 
lo mi111 sa dvíhala vln il pot!es· 
ku. Tak ako majú čl enovia L.on· 
don Sin fonietta a kO'l.dý výkon· 
n ý umelec p1·flvo .,ná jsf sa" v 
moderne (a on i ho vyuzl li zna 
meníte! ), tak majú aj dnešnf 

Sláčikový orchester Konzervut6ria M. K. ť:iurlinnisa vo 
Vilniuse bol hosťom tohtoročného lnterp6dia a ako · '· 
lisli vystúpili s nim Igor Oistrach a Jela Špitková. 

tvorcovia p rá vo hľadať súi!asny 
~pôsob vyjadrovania. Neotrasi · 
teľným argumentom je všn k 
konšta tovanie, ?.e hudobnfl rec 
JC u rčen á pre sl uch, r:IIHen9 
po stáročia, a že je j zmysl om 
nemôže by ť l b a skOmanlo hra· 
nice, za ktorou sa tento sub· 
t llny orgán nič!. Ak sl však 
spomenutý autor postavil práve 
taký cieľ, potom sa mu to -
všetka č.esť l - takmer poda
rilo. IGO& PDDRACKt 

Bratislavské dychové kvinteto premiérovalo na tuhtnl'ul: 
ných BHS Dychové kvinteto od l. Zeljenku a Dycho,•é 
kvinteto ed M. Búlika. SzúmkY.: V. Hák 

dobnej imerpretdC!e. Zbor p•·ed n~sa l svoj 
velk ý, náročný part na obdi vuhodnej 
úrovni (sla bším členom tohto ensemhlu 
je však ešte stále. tfm ovo dos( plor: há 
sopránová skupina 1. Zivot mu - a j di · 
r igen tovi - kompltkovnlo jeho. z h l <1 · 
disk a priestorovť•ho i akustického. mttl (') 
výhodné postaven ll'; rl nslahnut ie čo nt•i· 
viičšleho súl iJCiu nwd zi ~.bnrom a orch •:s 
l rom je azda a j ot i'J7.kou i:ns\1, poctu 
repr iz. otázkou nlízor u je v~ak um,~l é 
ZvyŠOVtlll iP. sily ,, prl r~ rll7.nosl l ZV11kll le· 
lesa ozvui:enírn . kiOJ'é f-kor uber.i 7. •:e
ny je lla produ kc ie. 

Gerllanlil 1\ uerR I'P.prezen tujr kva1 1111ti! 
hudobné naštudovanie. jeho knnr.epr:1u 
deter m inovnli jeho dr11mat Jzac':né dlspo· 
zície. stnv la hlovnn nn sý tom orr.hes
trá lnom dJ'amntíekom výJ'AZP.. 11ejeden zo 
sól istov ra nielen k r ehkP.jsle matet•iá lvl 
na jmli na prve j JH·emiP.n! si však neubt·á· 
ni l m iesta svojho partu p t·ed zvukovou 
ľlavou orr:hestJ'<J. 

Hlavné postavy KrútiHJ vy sl VIacerí na
si umelci znpfsall m edzi výhry. aj teól'l a 
a p ra x ich ocP.ni ll ako vzor ové. Takým 
je šteli na Ondreja Malochovskéllo a 
It osť u júceho Fr antiška Zv<ll'i ka. Tel'dZ, 
kecr v .,č istom " pr iestore pr e tl l'tímu clos
tali a j je j protagonis t i vil čs! pl'iestor pre 
tvorbu, keď k samozrejme j požiar!ovke 
vvsokej spevúckHj. l tet·eckej , pohyhovei 
ku lt úry a l ()clmiky pridóva sa dôraz na 
rovnoviíhu .,prezlvnnia " a predstuvovH· 
nia postavy, na je1 psychofyzic:k ú cPi ist· 
vosf. zvnútomeno~ f. subtll nos ť r eakcií -
aj vzor ové sa clokfJZAio obohati ť . Mala• 
ChOV~ký V CiStotP )( I'(:SIJV Vefkej tr ŕlg l f'" 
kej post avy, LJ: ŕJ n en c i. ale l vzdome j, ná• 
ru:livo hľada j tícej vinn ík<~ a p1·avdu, Zva• 
rik vo voľbe mlikšírh od ti eňov na zo lu a• 
zen ie Stelinovho vn(Jtol'llého zápa<,u o 
l udskos(, od p tJs ťa n ie. Azda mons.em u v\·· 
razném u f ondu, sk1·omnejscj vok<\lno-vý • 
•·azove j palete mo?.no pripls<tť sku toc• 
nos(, že v partnerstve s O. Mnluchov• 
ským vyznel i postavv Milana l<opai;k u, 
najmti však Anny Kajn!Jovc j skôr dra
maticky bezk •·vne jsie. než l yricky ko n
cipované. Andrej J< uclln rský p l'ispel 1;: 
úspechu inscenácifl všctk9m. čo m.í il 
vi e: impozantným, k ovovo pevn ým ll lii· 
som vysp ieval k onfl ik t Ondre ja ~ oko• 
Jitým svetom. najmil vs11 k s v l ilstnýt1t 
svedomím, I'OVIHl ko však nasiel adekva t· 
ne prostr iecll<v p re rozozvučanie lvr i cke j 
str uny tejto postavy. jeho v9kon je mfl
ximálne sústreden ý, vypr acovaný. Istú 
vyumel kovanost hereckej tvorby kom· 
penzu je ve ľklí jnviskovll úi:i nnosť Ktt
charského kreil cie. Novi\ - v zozname 
m lerpr etil'k Kat rPny, nlf• aj cllô'ipanfm 
te jto postovv je Marta N i tranovŕ1. Jel 
Katrena je dr ama tlckejsia (uj vo voká l • 
nom prejave!. citovo i vo vonkajsom 
p1·ejave aktlvnejsia. C lwé l i ť pozornosf 
každému slovu, mv~ l lenke, pr emyslenú a 
detai lnú vypr acnva,n'ú ,.choreografiu~ 
prejavu - jr. namieste, ale je lo málo. 
Ni tra nove j Ka tr ena n(Js nielen zautme, 
ale af pr nsved(;f. Z. MARr.7.F.r.t.OV4 

Lotyšskí 

hostia 
Pl'itomnosť sovi11tskyr:h vnká lnvch te· 

lies na ktoromkoľvek l>Velnvum f esti va
le je vildy sv iatknm pre mnnhuput:etníi 
•·odinu r:titefov zborového spievania. pa· 
sívnych i ak!fvnych. TI prvl sa zvyku ti · 
ohzvláiiť nadchýnať unikátnymi hlasmi , 
druhí toho znalecky môiíu obdivovať 
oveľa viac. Na BHS vrchovato splnil 
vsetky o~akávania r,uty~ský akademick~ 
zbor. PriiHel s rozsiahlym a peJ•feklnR 
nalitudovaným r epertuá l'llm clnmtícich RU· 
torov IS. Prokofiev, V. Salmanov. G. Svi
ridov, V. Kalish·atuv, P. Plakidi~> , R. Vin· 
tufová, J. Kalnyiíš, P. Oumbis l 11 la· 
náčka. Ako milé, neuhlásenP. prekvnpe· 
nie zaJ'IHiil tiež zhory E. Sln:hoňR i\kj 
si mi krásna a llodaj by váli ... r.o
tyšskf hostia ich !lpievali pekne pn ~lu
vensky, museli opaknvaf a umocnili nt 
aj tak skvelú atmosféru. K jej neuhyt:;. i
nej temperatúr e velk ým podielom pri• 
spela dirigentka Ausma Derkevir:1•vá. 
Bol to vlastne jej koncort. Aj snm si Z H· 

/!al písať poznámky k jednotlivým. mi· 
mochodom velmi umnr. :toradr ným l':is· 
!am, ale po chvíli mi holo jasné, h tre· 
ha len pozeraf a pnčf• vat. Neprichftd t a 
často taký pocit inlen7.ívnr.ho v:vžaru va· 
nia osnbnusti. aký sá lal z kaf.dého 1!81 · 

ta, pohľadu , poh1•l111 tejtu viláln11j nm'!l· 
kyne. V~etko, fo nRznal!lla. bnlo v oka· 
mihu r ealizované zborom , nepor. hyhue . 
tiež fascinovaným ~vojnu .,vermajstnr
kou". Umelecký vodi\el a hlavný dlr i · 
gent l. Cepitill predviedol klasiekejlif ~tvl, 
kde boln viac dl!tailnoj prBMIInllti . o" 
menej ohňa: pravda, jehn zn1taYa hnt11 
aj menej ofektná l Janáček : Kal!en11 dl· 
vok6, Elagie na smrt deery Ol gy. Vlef 
stopa - tu sa Lotylom darilo najma• 
nej.) Celkove vi ak patrilo matlnjj Lotyl· 
ského akademického zboru k nafkraj· 
llm 16litkom BHS. IGOR PODRACKt 



V ARŠAVSKA JESEN 1978 
Pre kafdého, kto má nejakým spílsobom do činenia so sú· 

h snou hudbou, je Varšavská jeseň pojmom. Na tento fes· 
tival sa už 22 rokov schádzajú skladatelia, interpreti, teor11· 
tici, fanúšikovia i celkom obyčajn( - nepostrádatelnl! -
poslucháči; celý rok netrpezlivo čakajú, aby potom týždeii 
poč6vall hudbu z celého sveta, aby vo vzájomnej konfrontá· 
cii hl adall a spoznávali tie nové prvky, postupy, estetické 
tendencie, ktoré sa objavili na ~irokom teré ne s6časnosti. 
2& konce rtov tohtm·očnej Jesene v čase od lli.- 24. septembra, 
na ktorých odzneli skladby 20 polských a &5 zahraničných 
autorov, potvrdilo, že Ide o terén neobyčajno zvrbnený a kom· 
pli kovaný. 

Ja som sa dostal na Varšavskú jeseň po prvýkrát a ak vô· 
bec mílžem porovnávať svoju predstavu a očakávania s tým, 
'čo som skutočne videl a počul, tak iba preto, !e ul dlhiil 
~as tuto podujatie z úctivej dialky sledujem. Podla míljho 
názoru dospelo Jesei\ do zrelého veku, čoraz meniliu nádel 
pJ•esndiť sa majú tu rôzne výstt·elky, schválnosti, atrakciu, 
vymýšľania za každú cenu. Komisia, ktot•á určuje dramatur· 
gi u festivalu im a ni tento rok nezatvorila dvere úplne (Ried· 
lova 1\fuslkfilm·dia·licht Galerie, Schnebelov "súbor" zo Zá· 
padného Berlina i iné), ale v hlavnej časti rozsiahleho pro· 
gramu so snažila vybrať predovšetkým hodnoty umelecké. 
V priamom dotyku so živou, práve sa rodiacou tvorbou von· 
koncom nie je l ahké ani jednoduché rozhodovať, čo je pozi· 
tivnou hodnotou: napriek všetkému viíak určitá intultlvue 
vycifovaná hra nica objektivne existuje. Nesmierne díllelltý je 
už samotný zá mer. primárna motiväcia skladatera: čo vlastne 
chce svojou hudbou "demon§trovať", povedať, aké mu postu· 
cháčovi, ktorťi sféru jeho vnlmavosti mieni zasiahnut'. Na 
XXII. ručníku Varšavskej jesene som počul mnoho emotlvnoj, 
v modernom zmysle eufonickej hudby. Táto nová krása už 
pochopiteľne nie je ovládaná melodickým diktátom iitvortakll, 
ani tradiCnými konsonanciami. Vzniká novým, osobitým rie· 
~en ím hudobného časopriestoru, kde zohl."läva čoraz väčšiu úlo· 
hu - okrem sonoristlckých kvalít - vhodné ~~:ranlovanie " pil· 
so!J ivého". Pochopltelne, konkrétnych var iant pre dosiahnutie 
tal<é ho či podobného ciefa je nespočetné mnohtvo. 

Veľa skladieb by sme s čistým svedomlm mohli pripočltať 
k neofolkloristickému prťidu , ktorý už bol mnohými zavrh· 
n nlý, ale živá prax napriek tomu neustále potvrdzuje pevnosť 
jeho koreiíov, Pri počúvanf L. Berla (Coro pro hlasy a ná· 
!ll r!l jc ), ktorý nf ani netransformuje pôvodný folklór, ale ho 
s obdivuhodnou fantáziou vymýAia, som si nemohol neprlpo· 
me nú t' mnohé skvelé slovenské diela tejto litýlovej orientácie , 
ktoré by mohli čestne obstáť (toto sa netýka len neofolklo· 
r istického prúdu. ale aj ďal§lch , nehovoriac uf o elektroakus· 
t icl<ých kompozlciách, z produkcie Experimentálneho litúdia 
Cs . rozhlasu v Bratislave). 

R5d by som so aspoň letmo dotkol tých skladieb, ktoré ma 
n a i via c zaujali. Rumun Serban Nich ifor (roč nik 19!14!) sa pred· 
stavil Ana morfózou pre sláčikové kvarteto ako výrazný ta· 
lent, muzika nt s fantáziou a malý náznak inlitrumentálne ho 
di va dla v zá vere, keď sa hráči rozchádzajťi do rohov miest· 
n osti a do stratena vyhrávajú prltomným ,.dn u§ka", vyply· 
nul organicky z idey skladby. Z. Bargielski využil v Koncerte 
p re husle a orchester velmi ličinne amplifikované husle, l keď 
v jeho narlícii bolo možné postrehnúť urč itú hrubosť kontrus· 
tuv spevného a vulkanického, nežnosti a vUne. Scény p1•e 
violo nčelo, harfu a orchester od T. Balrda spomlnam iba pre· 
tn. že sa v nich zretelne vyjavila nebezpečnú hrozba moder· 
né ho umenia , totiž ustrnutie v maniére. Je to takmer takti isttl 
h ud ba ako 7.namenité Concerto lugubre pre violu a orchr.s· 
ter, a predsa nedáva poslucháčovi možnosť vcftiť sa do ne j: 
konfekčný výrobok na objednávku, zopakovanie seba· samého 
bez tvorivej iskry. Podobne A. Bloch nepriliiel vo Vrstvécb čn· 
su s ničfm novýn. Z pofskej kolekcie na jviac zaujali Vtáci 
M. Strachowského, skladba podmanivo evokuiúca náladu ver· 
š ov modernými výrezovými prostriedkami a pritom maximálni! 
komunikatívna , Sikorského Music in Twilight (komponovaná 
statickou metódou, kde sa vila k napätie nevytrácolo) a Se· 
rocké bo Arranfemonts pre 1- 4-zobcové flauty. To by mal 
počuť kaidý sťil!asný 5kladatefl Co sa vlletko dá dostat' z je· 
dinébo - a elltc takého zvlUtneho - nástroja, ako sa dá 

doslova stvoriť nová artikulácia, farby, technické kúsky: prav· 
da, to sa autor musel poriadne a ,.do dna" zoznámiť s duchom 
nástroja, pre ktorý plie. V slovenskej hudbe máme mnoistvo 
sólových vecí, ktoré sa vydävajú d iv nie za "úplné a dokona· 
lé využitie nástroja" a v porovnani s týmto Serockým sú 
veru lledivé a ploché .•. Keď som na začiatku spomlnal novú 
eufóniu - dokonca aj K. Meyer, zafixovaný ako konzekventne 
drsný typ, sa tentoraz prezentoval mäkiilm, šostakovičovsky 
ladeným kvartetom. Oproti pofskej hudbe sa v iných kultú· 
rach náv§tevník Jesene nemohol pochopiterne zorientovať na· 
turku komplexne. Mohol vliak prisť k názoru, že informačná 
explózia vplýva aj na skladatefov, pretože Japonci, Američa· 
nia, Holanďania a ďalši siahajú často po tom istom arzenáli 
technickom či výrazovom a odli§nostl možno priplsať len na 
konto talentu. Už známi Dovies a Birtwistle stoja dnes na 
čele ,.avantgardy" , no výsledky sťi dosť chabé, áko mohlo 
posúdiť aj obecenstvu v Redute na BHS. (Nech nikoho nemä· 
tie, l!e tlioskalo doslovne noznesiteľnej Davlesovej skladbe -
tlieska niekedy viietkému.) Oproti tomu M. Tippet (1905) pre· 
svedčil svojou 4. symfóniou, l!e skutočne patri k vefkým sym· 
fonikom náiiho storoi!ia. Farebne velmi pôsobivé a myllienko· 
vo zaujlmavé projekty vedia - kompozične na vysokej ťirovni 
- realizovať japonci (Yuosa: Chronoplastlc, Matsudaira: Oa· 
ka pre soprán a släčiky, venovaná aj u nás známej S. Woyto· 
wiczovej ), kým metafyzické pokusy Taliana R. Grilla by boli 
akiste zaujímavým predmetom vofnej úvahy, ale na počúva· 
nie sa prfliii nehodia. Nemá azda :~myse! vyratOvať daliie 
mená, lebo ich bolo vera. Vrátim sa preto k festivalu, k tým 
dvom veciam, ktoré mi najviac dali. 

Prvä : neobyčajné prejavy interpretačného majstrovstva. To 
jo úf asné , akých novodobých virtuózov, u ktorých sa muzl· 
kantské schopnosti späjaj6 s jasným intelektom, vedou, mož· 
no počul' vo Varšave. Výkvet. Sú tu zapálenl iipaclallstl, ktor( 
sa nielenže vedia popasovať s č asto netradičným zápisom, ale 
doklážu uvádzanej hudbe vtlačil' pečať duchovných kvalít a 
vnútorne sa s iiou celkom stotožnil'. Kuho vôbec vyzdvihnúť? 
Barytonistu M. Inghama, ktorý by mohol spievať dodekafóniu 
iste nickofko hodin celkom č isto a prirncl!r.ene, Assmanovo 
kvarteto, skvelé speváčky H. Lukomsku, 1) . Szwajgierovťi či 
J. Manningovú (a to som elite slávnu C. Berborianovú ne po· 
čul!) , neuveritefne mladiství1 a vitálnu W. Wilkomirskú, vile
stranného R. Aitkena, Wilanowské kvarteto alebo Maksymiu· 
kov Pofský komorný orchester (nadš ene muzicfrujťici a prvo· 
triedny aj v moderne), či 'Bou rov · orch"ester z Hllversumu. 
Profesionálne dokonalý výkon , i keď miestami na náii vkus 
chladný, podal Skótsky národný or chester pod taktovkou 
A. Gibsona. 

Druhá vec: XXII. ročnik Var§avskej jesene sa stal - tro
chu aj paradoxne - akýmsi triumfom klasikov hudby XX. 
storočia . V podmanivej kráse zasvietila Webernova grafická 
čistota štýlu (1. kantá ta pre soprtí n, micllaný zbor a orches· 
ter ), Messiaenova preduchovnetost' (unikátne Kvarteto na ko· 
niec sveta, ktoré vzniklo v r oku 1940 v nemeckom zajat( a 
monumentálny opus La Transfig uration - Premenenie}, Stra· 
vinskébo remeselná dokonalosť ( neoklaslcké Bazilejské Con· 
certo), Ivesuva neuveriteľná originalita - najmä vzhfadom na 
rok vzniku (Tretia symfónia a Centrálny por k v noel), zaujal 
Ki'enek a Lutuslawski, Sch iinberg i Szabelskl. Tieto diela vy· 
nlkll , poslucháčsky neob)•~ ajne zaujali a pripomenuli T.ároveii 
myllllenku, ktorú donedávna zarytý avantgardista F. Cerha 
formuloval v bulletine festivalu takto: "Teraz treba hfadať 
Inovácie nie v oblasti materiálu, a le v oblasti krl!atfvnej sily 
a objavov duchovných". Skutočne, Variiavská jeseii 1978 iba 
zda nlivo paradoxne potvrdila tie názory, ktoré nechcú ubme· 
dzovať úlohy a funkciu sťičasnej hudobnej tvorby iba na pole 
zvukov, kombinácií, techniky lH orig inality - ale podčiarkujii 
po vzore vie tkých bistorlcky oprávnených duchovných inicia· 
tfv jej obsahový podtext, Fudský rozmer. Nadviazanie na tra· 
dlciu - pravda, nie epigónsky bezduché - , prehlbenA clto· 
vosť a expresivita zodpovedaj6ca mentá lnemu ustrojeniu dnei· 
né ho človeka, snaha vypovedal' pravdivo n "stave svojho vn6t· 
ra" i o veciach okolo, to vlíetko sa aj vo netle Varilavy javf 
ako hlavná a najdôležitejiiia úloha tvorcov umenia. 

IGOR POORACKt 

S Karlom lllekom 
o súfaži a seminári 
kontrabasistov 

Na ostrove Mon v meste Port Erin v 
Ang licku uskutoč nila sa v dňoch 2&. au· 
gusta - 2. septembra 1978 medzinárod· 
ná súťaž kontrabasistov a seminár. Na 
tomto podujati sa zúčastnil aj Karol 
Illek, člen Slovenskej filharmónie a pe· 
d agóg VŠMU, ktorého sme pofiadali o 
rozhovor. 

V Anglicku sa sú faž kontrabasistov 
uskutočnila po prvý raz. Podla p rospek· 
tov vieme. i e sa na nej zúčastnilo &5 
k ontrabasistov z 23 iitátov sveta. Zauif· 
mal by nás repertoár sťiťaliacich, kri· 
tóriá súťaže a miesto československej 
kontrabasovej ilkoly na tomto medziná· 
rodnom podujatl. 

Na sú ťa2 sa sice prihlásilo 65 účastn'l· 
k ov, a te súť a žilo Iba 42 kontrabasistov. 
Súťaž prebiehala v troch kolách. Prvé 
bolo nevere jné, každý účastnl k hral 15 
minút pod ra vlastného výberu z pred· 
plsa ných s klad ieb. Druhé kolo už bolo 
verejné a postúpilo d o neho os em sem!· 
f inalis tov. Boli to štyr ia kand idáti z USA. 
po jednom z CSSR, BĽR, Kanady a Ja· 
pon!.ka . v dr uhom kole hral každý kan· 
dldtlt výher skl ad ieb z prvého kola, včí· 
t<mP povinnej sk ladby od Davida Eli!· 
s a v celkove J dobe trvania 30 minút. 
Do 3. kola pos tOp lll t ra ja kontrabasis ti : 
Dennis Trembly z USA, Jli' í Hudec z 
CSSR a Enčo Rad ukanov z BĽR. Toto 
kolo sa kona lo v divadle Gaiet y Theatre 
v Doug lasa, kde každý finalis ta hral kon· 
cer t so s prievodom Skólskeho komornú
ho orchestra. Američan a Bulha t· hrali 
Koncert pre kontrabas a orc hes ter E dur 
Ka r la Dittersdor fa, ]ii'í Hudec hral Bo l· 
tes tn lho Koncert h mol. Súťaž sa skon· 
'č11a víťazstvom Jll' ího Hudca, II. cen u 
získa l Den nis Trembly z USA, na 111. 
mieste sa umiestnil Enčo Radukanov z 

BĽR. J. Hudec hral 5. sep tembra 1978 
v Londýne vo Wlg more Ha ll na celovc· 
černom recitál!. Po koncerte mu bola 
s lávnostne odovzdaná - ako vlťazovl sú· 
ťaže - nov& skladba Koncert pre kon· 
t rabas a o rc hester Rodnyho Benetta, k to· 
rý má J. Hudec premiérovať v novembri 
v Lond ýne s Anglickým komorným or· 
chestrom. 

Postavenie kontrabaau v hudbe XX. 
storočia IB radikálne zmenilo. Hudobno· 
výrazové možnosti néstroja, ktorý sa ke· 
dysi povafoval výlučne za nástroj sprie· 
vodný, sa neobyčajne rozvinuli, vytvo· 
rila sa nová virtuózna technika hry. 
Zmena postavenia kontrabasu v súčas· 
nom hudobnom živote si v ynútila rieše· 
n ie celého radu teoretických problémov. 
Aký bol obsah seminárov na tomto po· 
du ja tfí' 

Okre m súťaže boli každý d eii p red náš· 
ky, interpretačné semináre a recitály 
význačných kontrabasistov - pedagógov 
a só lis tov. Zo seminárov treba spomenúť 
vy nikajúcu úroveň pred nášok profesora 
Davida Waltera z USA. Prednáša l o prob· 
lematike In terpretáCie barokových sona t 
11 o kontrabasovej sonorlke - problé· 
my správneho veden ia pravej r uk y. V 
rámci seminárov o!lznela a j veimt zaujl· 
mavá 11 populá rnym spôsobom spracova · 
ná pred náška vyni kajúceho amerického 
I\Ontra basis lu Garyho Karra Spieva júci 
ko ntrabas. Z československých účaslnl · 
kov mal predniíšk u Václav Fuka z Pra· 
hy, v klOL'ej hovoril o h lstórll pražské ho 
konzervatória s Inte rpretačnou uká žkou 
Soná ty p re kon trabas a klavír F. He r tia. 
Taktiež vo svo jom recitáli V. Fuka hra l 
s klad by českých autorov F. Hertla, E. 
Hlobila a premiéru svojej vlas tne j sklad· 
by Fr.ygické invencie. Na seminári som 

sa aktrvne zúčastnil prednáškou o psy· 
chofyziologlckých aspektoch hry na ko n· 
trabase. Pos tuchá~i mali veľký záu jem 
o s lovens ké skla dby, najmä o Sonátu pre 
kontrabas a ktav!r od Ľ. Ra jtera. Ziaľ. 
nemali sme možnosť prezentovať sa žiad
nou gramofónovou na hrávkó u. V rá mci 
propagäcie s lovenských skladieb sa mi 
podarilo umiestniť jednotlivé exempláre 
na výs tave notových materiálov s adro· 
sou Slovens ké ho hudobného fondu. 

Tel i ma , 2e môžeme dnes hovoriť aj 
o s lovenske j kontrabasove j iikole a to 
o Interpretačnej i o celej skupine skla· 
diob slovenských skladaterov pre kon· 
trabas. V sO.vlslosti s jej ďalifm rozvo· 
lom by ma zaujlmali valie plány do bu· 
d6cnosti. 

Mo le pt·acovn6 pliíny sa týkajú súčas
ne j Interpretačne j, pedagogicke j i te o· 
re tt cke f pt• ~! ce. Vzhľadom na veľké 
ml1ožstvo po;matkov a s kúsenosti z An
g licku, pr ipra vu jem špeciálny seminár 
pre kont rabasistov s vypočutím a a nli · 
lýzou nah rávok jednotlivýc h reclttl lový<"h 
koncertov, k toré som v Ang li cko poču l. 

Pripravila: DANIELA SLIACKA 

Zo zahraničia· 
V dňoch 28. septembra - 2. októbra 

bola medzinárodná sťifaž akoPdeonistov 
Trophée Mondial de l'Accordeon. Zťičast· 
nill sa na nej sút"aiiaci z 13 lltätov. Si· 
ťal priniesla velký úspech posluchäčom 
VŠMU v Bratislave. V kategórii koncert· 
ných sólistov zlskala l. cenu Sylvie Fia· 
111inová ( Francťizsko) , poslucháčka VSMU 
a 3. cenu Igor Gajan, rovnako poshu:há~ 
VSMU. 

-'---

Nedávno zomrelá Christa Landon vy• 
dala v rámci kompletného vydania Sebu• 
bertových skladieb jeho klavírne sklad· 
by pre lltyri r uky. V tomto zväzku sú 
aj niektoré skladby, ktoré vznikli v Ze· 
liezovciach. 

Roberta Knle a John Vickers majú ver
ký úspech vn Wagnerovej OJJere Tristan 
a Izolda v Covent G:1rden. Kritika hu· 
vor( o dokonalosti výkonov a skvelom 
predstavení. _____ _ 

Maďarský klavirista Zoltán Kocsls vy· 
stťipil v auguste s ťiS JJechom v londýn· 
skej Albert Hall. 

Anglickä odborná tlač venuje mimo· 
riadnu pozoJ•nusť jubileu Lco~a Jaoéčkll. 
Casopis Mu~'lc and mus i1:ians venu je to· 
~~kladatefuvl ruzsi.~ h!_u . !!údiL~. 

Janáčkova opera Vec Makropulus ma· 
la ohlas nielen u angli ckého obecenstva, 
ale i v mnohých l!asopisoch, kde sa ob· 
javili dokonca i návrhy na kostýmy. 

Dirigent Carlo Ma1·ia Glulini, ktorý 
bol v r okoch 1973·76 š éfom Viedenských 
symfonikov a toraz vedie orchester v 
Los Angeles, udržuje naďalej kontakty 
s Viedňou, S Viedenskými symfonikml 
a Arturom Benedcttlm Michelangelllm 
natáča Beothovenove ktavlrne koncerty. 
Giulini bol vyznamenaný tzv. " Bruckne· 
rovým prsteňom". Toto umelecké vyzna• 
menanie vz niklo v roku 192!1 a jeho no• 
sitefmi sú o. i. Richard Strauss a Her• 
beri von Karajan. 

Prezident festivalu v Salzburgu Josef 
Kant oznämil , že v budúcej sezóne zo• 
pakujú Mozar tovu operu Titus, z minu• 
té ho roku Carovnťi flautu a Gavaliera 
s rulou a s tal'liiu inscenáciu Figarovej 
svadby. Novonaštudovaná bude Verdiho 
Aida a na počesť 85. narodeniu diri· 
genta Karla Bohma Ariadna na Naxe od 
R. Straussa. 

Casa de las An1eri cas - kubánska 
š tátna lnltitúcia, ktorá sa venuje kul· 
t6rnemu dianiu národov amerického 
kontinentu, rozvoju stykov a vý.menl 
umeleckých hodnôt, zameriava svoju po· 
zornosf na hudo bnú oblasť. Zalol!lla no· 
vú edíciu gramofónových platnf. PrvA 
z nich pripomína dielo čllskeho básnika, 
skladatela a speváka Victora Jaru. Oal· 
iie p r ipravované platne budú prinUať 
predovietkým folklór a tvnrbu pokroko· 
vých autorov Latinskej Ameriky a ka• 
ribskej oblasti. 

WRATJSLAVIA CANTANS 11 týmto 
zählovlm bol zal!iatkom septembra vo 
Vratislavi XIII. ročnfk festivalu orato· 
riálnej a kant6tovet tvorby. Týldňová 
akcia pon4kla vlak iiroký žánrový zá. 
ber a tak odznelo koncertná predvedenie 
Beethovenovho Fidelia, uskutočnil sa 
piesňový recitAI svetoznámej sopranistky 
Elisabethy Sehwarzkopfovej, predstavil sa 
vokálno· iniitrumentálny súbor Odhekatun 
z Par il a, zaznelo Brittenovo War re
quiems, cl capella dielami ruských skla• 
daterov sa predstavil Moskovský komor· 
ný zbor, na pr ograme bol l Händló'f 
Mesiái. F. Nowowlejskeho oratórium 
Qou vadis a ďaliile. St·átna fllharmllnia 
l:lrno ťičinkovala na festivale dvakr6t a 
predviedla Ave Mariu od jana Tauslnge· 
ra , Poľnťi omllu od Bohuslava MartinO 
(na snímke záber zo sk61iky) a Janáčko· 
ve diela Amarus, Večné evangellum a 
Glagolská omlia . Za dirigentským pul· 
tom stli! nár. umelec FrantUiek Jllek, vf· 
borne s a pruentoval Brnenský fllharmo· 
nický zbor, zo sólistov predovšetkým nA· 
rodný umelec Vilém Pl'ibyl , Magdaléna 
Blahuiiakov6 a Brigita Sulcová. 



O etnomuzikologickom seminári 
EtnomuzikologiCk!í semincí.r sa konal 

tohto roku v d1loch 11.-15. septembra 
v Dolnet Krupej. Na teho organizácii spo
lupracovalo niekoľko inštUtíci! { Umeno
vedn.lí ústav, Slovenskó. národopisnó. spo
ločnost, Slovenské nó.rodné múzeum 
Zväz slovensk.1ích skladateľov . Minister~ 
sltJO kulttíry SSR }. 

1'ohtoročn!í seminár bol oproti dotera/
slemu prednostne vedeckému zameraniu 
venovaný trochu ine; problematike, a to 
podielu etnomuzikol6gie v systéme výui::: 
by lwdobnet vedy a výchovy na rôznyc/z 
typoch vysokých škôl. [)alej to bol a prob
lematika interdisciplindrneho v,ijskumu a 
spoluprdce rôznych lnštttúcíl na etno
muzikologických pro;ektoch. Na seminá
r i sa preto zúčastnili aj predstavitelia 
'filozofických fakúlt v Bratislave a Br
ne, VSMU, pedagogickfícl! fakúlt v 1'rna
ve a Prešove. Zau;ímavým a podnetným 
~olo aJ pri zvanie posluclu1čov z tfíchto 
fakúlt { konkrétne obidvoch filozofick;ích 
·f aktíllj, pre ktor fích bol uyhraden!í round 
t able s problematikou seminára videnou 
st udentsk.1ímt očami. 

V hlavn.tích referťlloch {0. Elschek, 
J, Kresánek, A. M6ži, D. Holý, l. Ma
i.!Cík 1 sa zlzodne konštatovala potrebn 
zasttípenia etnomuzikol6gie v sttídiu hu
dobne; vedy i výchovy na vysokých ško
Uích. Referu;tíci v!lak už zdôrau1oval 
aspekty pokiaľ ide o náplt1 samotného 
predmetu. Oproti historizufúcemu zame
r aniu etnomuzikol6gie v rámci štúdia hu
dobneJ vedy, sto;a novšie clzó.pané koncep
cie V!Íllčby etnomuzikol6gie, ktoré sme
r u;ú ku konkrétnym vfískumom v teré
ne, i.!ize k demonštrovaniu metód et na-

muzikologického bádania priamo na prá
ct s ľudov.tím hudobným materiálom a na 
teho spracovávaní. V rámci !i tudentské
ho round table sa ukázali sympatie k 
te;to druhe;, bliZšie k praxi orientova
nej výučbe. 

Zo seminára vzišlo množsllJo podnet
ll!íCI! návrl1ov na realizovanie predmet u 
etnomuzikol6gie tak, aby z vysokých 
skul vyclzádzali a; pre túto "nevyéerpa
teľmí" disciplínu hudobne; vedy dobre 
pripravené kádre. Zdoraznila sa predo· 
v:,elk!í111 potreba koorclindcle teclnotli
vých V!íchovn,ýcll pracovisk navzájom l 
s v!ískumnými insl itúciami {práca na 
spolot..·n!ích pro;ektoch, V!í mena študen
tov a pocl. / . Preclovšetktím vsak bucle nP
vylmutné pouvažovať nacl samotnou ná
pillou predmew etnomuziJ.:ol6gie v rám
ci štúdia hudobne; vedy. Etnomuziko/6-
gia, ako ;edna zo základných muzikolo
gick{}clz disciplín, by sa mala ob;w1it 
už v rdmci základnet profiluiúcet orien
tácie v prv1ích ·dvoch rot..-ník och štúdia. 
Ako optimálna sa ukazu;e možnost špe· 
cializácie v ďalších ročníkoch. Pravcla, 
toto sa nedotýka len etnomuzikol6qie, 
ale aj ill.IÍClz študiinýclt disciplín. Reali
zdcia optimálne/zo rie§enia nie te však 
zaiste záležitosťou uzáverov tedného se
minára, ale dlhodobou perspektívnou úl o
llou, závi slou a; od mnohých organizal'
no-personálnych, nielen koncepčn/Ích 
otdzok. Seminár v Dolne; Krupef však v 
kazdom pr ípade priniesol poclnely, k iOré 
sto;a za zamyslenie a ktoré azda bu
dú mať dopad a; v praxi. 

Z. LENGOVÁ 

Nedeľné dopoludnie v Galérii 
V rámc i cyklti - Nedeľné dopoludnie 

v Galérii - uskuťočn il sa l. októbra t. t·. 
v Mirbac hovom paláci komomý koncert 
venovaný tvorbe Leosa janáčka. Na pro
grame bola Balada pre husle a klavír, 
S lezské p ísne pre mezzosopt·án a k laví r 
a Romanca pre husle a klavír. 

lnte rpretkou Slezských p ísní bola 
rnezzosopranis tka Hana S tolfová a klavi· 
'ri s ta Ľudovít Marcinger. !·la na Stolfovii 
s trh l;1 svojím výkonom i týc h najnároč

n r.jsfch poslucháčov. Prekrásne zufa rbc · 
nie hlas u a pr irodzenú a rtikulácia stá li 
v službách výrazovej s t rá nky' diela . Sl!lz
ské pisne v jej podani priam p rekypo
vali pros totou a pre jan ilčka tak p r i· 
značnou výbušnosťou. Cyklus desiatich 
exp1·esivne rôznorodých piesn i s krýva v 
sehe nemalé úskal ia ta k technické, a ko 
l výr azové - zabudovn nó zvi:ič~a v krát
k )'c l'i.' P1esfiových 'ú tvarbcli čl rnysll·enko
vých fragme n toch. Vý r azn ým spolutvor
com celkovej atmosfé ry diela bol i kla 
vírny s prievod - plný výbušn ých myš 
li lmkovýc h frilgmnntov a h ;u:monickc i 
rpzmiHJilo~ti. Súhra a koncepčná jedno
Hatos( bol i u oboch Inter pretov strhu
. júce a pr!k ladné. 

Umelec ký výkon husli stu Pavla Heinza 

v Balade a v Romane! pre hus le a kla
vír bol poznačený koncepc iou akademic
kého Interpretačného pói1at1a. janáček 
v oboch dielach odkrýva prvky ro mantic
ke j hudobne j reči - so s ilným vnú tor
ným n íibojom svojej umeleckej výpove
de . To to š pecifikum oboc h diel je po
trebné Interpretačne zvýntznH. Hus lista 
Pavo l He inz, ktorý dis ponuje p r e k Ní s n ym 
tó nom ll intona čnou is totou, n evyn iesol 
IHt povrch expresivnu i~kru Junáčkove j 
hudobnej r eči. Na jmä vsn k v Rnlade pre 
hus le a kiHvir n evystl hol a rc h i te kto ni c
kú klen bu d iela, dynamic k ú dHe r e nc iú
ci u - slovom - rudl mentámu silu j a
náčkovej hudby. 

Koncepčnou línio u sa väčsmi priblf
ž. il j a náčkovmu umeleckému naturelu 
Ľudovlt Marcinger, k torý výr azovou diľe
renr.iflclou vná~al expresívny impu lz do 
mys lienkového- charakte1·u "oboch di el. " 

Oveľa u ce le nejším do jmom pôsobila 
Interpretác ia Romance p1·e husle a kla
VÍI' s pokojnou a vyrovnnnou mP.lodic
kou klrmho u. Ch HI"akte t• a tvárnos f tohto 
diela pntVdepodobne vl!čsmi vyhovováll 
inte rpretačnému n aturelu sólis tu . 

IGOR BERGER 

Leoš Janáček o W. A. Mozartovi 

~ 
Leoš ja náfek mal 

. ~Yf(IP l!asto kritické výhra-
"'-' ~ dy vof i majstrom, naj-

;.: mä L. v. Beethoveno-
vi i B. Smetanovi. 

~ Prejavoval v tom nie
TA.~· le n svoju hrdosť a se-
~ bavedomie, ale tie! 

svoj vzdor, ktorý čas
to pílsobil ako podne t jeho nových slo
hovo tvorivých vý bojov. Známe sú jeho 
výroky o Beethovenovi, ktoré uverejni
la bm·llnska Die literarische Welt k 100. 
výročiu Beethovenovej smrti l'. 1927. Bee
thovenovu umenie Janáfka nenadchlo. 
Skoro ucznámy je Janáčkov názor na 
Mozat·tovo umenie, vyjadrený v brnen
!lkých Moravsl<ýc h listoch. Moravské lis
ty, ktoré vychádzali v Brne v rokoch 
18119 až 1891, prinášali tiež hudobné kri· 
tiky z pera L. Janáčka. V dobe tejto jeho 
kritickej činnosti konali sa koncerty na 
pamiatku 100. výročia Mozar tovej smrti. 
Vtedy ma l Janáček príležitosť vyjadril' 
svoj pomer k umeniu ma jsh·a . Brnenské 
Národné divadlo predviedlu v d eil Mo· 
zartovho 100. výročia s mr ti ( 5. d ecem
bra 18911 je ho RetJUiern a Symfóniu 
C dur, zvanú Ju piter·. Vteda jší kapclnllt 
František Jile k zostavil mohutný zbor z 
divadelných s pevákov, z brnenske j Ves
n y i Besed y a uskutoč n il pravdepodob· 
ne vô bec Jll"Vý symfon ický e kantátový 
koncert, k torý us poriadalo brnenské di
vadlo. [a uátck poz na l JlUd r obnc na jmä 
Mozur tovo Re q uie m, pre tui c hu p red vic· 
dol v br nenskej Besede u ,; v roku 187R. 
Z je ho pusudku n k nncurtc Národnéhu 
divadla v Brne vybe rá me: 

,.NejpCLso bive jším č!slem celého Re · 
qule m jest bez od pot·u fuga dvojitá nA 
slova Kyrle eleison. Neublfžlme ve likánu 
m ezi s kladatell, poul<ážem-11, v kte rých 
formác h po 100 letech s patl'ujeme jlž 
chudobu myšlenek. Jaká prostá chudost 
jevl se nám ve zmlnl!né f uze. Vždyt se 
tu uskute~ňuje zml!na tóniny pouhým 

Minister kultúry CSR Milan Klusák pri 
otváracom prejave vernis.Ue výstavy 
" Leoi Janáček - osobnosť a dielo", kto
rú otvorili v brnenskom Dome umenia. 

Snlmka: CSTK 

táver ovým vzorcem p átého ku prvnimu 
stupni. A význačnost drama tická? Utvr· 
d e ný , zarytý reformator cirke vn! hudbv 
by i·ekl, Ze Requiem Mozurtovo je "velko
lepá karikatura" po té stránce. Nesou · 
hlashn s t!m. Každá doba, každý ná rorl 
a k aždý skladatel má právo sebe zvláš t
n!ho p t·ojevu 1 v uml!ni ... Geniálni prá· 
cl je Ju plterova symfonlé. Tu nás ne
dl!lť p ropas t s toléti. Zlvf!! zachvllje se ve 
vás každé1 struna s llrtóu ozvllrtou ... " 

Niektoré kritleké n6mletky, ktor~ Ja· 
nliček p rejavil, patrili uli k j11ho povahe. 

Ináč Janáček preukáZal kladný vzťah k 
Mozartov! a k jeho umeniu. Dal to na
javo dokonca nlekolko mesiacov pred 
svojou smrťou v roku 1928, kedy nav
itlvil Bertramku v Prahe a svojim fei· 

tónom v Lidových novln6ch phie pod
porn enahy Mozartovej obce Y Prahe. 

BOHUMlR ST~DROŇ 

V romantickom duchu 
Up1·ostred tohtoroč

ného, janáčkovsky la 
dené ho hudobné ho 
[cstivalu v Brne ko
nala sa u ž po dvanás-
ty raz medzinárodná 

rozhlasová súfaž slovom sprevádzaných 
hudobných programov Prix musica! de 
Radio Brno. Bokom od hlavné ho fes
tivalové ho ruchu, rozložená do jedné ho 
týždňa (2.- 7. októbra l predstavila pä t
násť programov prevažne stredoeuróp· 
skych ••ozhlasovýt: h stanic. S tredom ••oz
hlasovej pozornosti bola tentoraz komor
ná hudba romantizmu. Po niekoľkých ro
koch, kedy sa v súťaži ozývala hudba 
dvadsiateho storol!ia, siahli m•ganizátori 
po hudbe d á vno prebojovane j a poslu
chlíčsky nespornej. Súťažné príspe vky 
vliak odkryli vera z toho, čo je pre sú
časný hudobný život charakteristické. 

Prezentované relácie by sa dali roz
deliť zhruba do dvoch skupin - na jed
nej strane tu stála klasická romantika, 
zastúpená Schubertom, Schumannom, 
prlp . Lisztom a Chopinom, na druhej 
strane z roma ntizmu vychádzajúce n á
rodné hudobné školy, ktorých predsta
vi telov ako takých ťaiko mllžeme oznil· 
čiť za romantikov, aj keď Ich niektoré 
diela pod toto označenie Iste patria. Je 
samozrejmé, že prvá skupina bola re
prezentovaná predovš etkým rozhlasový
ml programa mi z nemeckej jazykovej ob
lasti, zatial čo druhá skupina rozhlasmi 
tých krajin, ktoré v postroma ntickom 
obdobi dali svetu svojich najvä!!šlc h 
skladateľov 19. storočia. NeprckvaJl ivosť 
samotného hudobného materi á lu pod · 
statne ulahčllo posudzovanie - nikto 
n emohol prinies!' hudobné dielo podprie
merné alebo vynikajúce. Ak vlak niekto 
očakával, že príspevky prlnesf1 úplne 
nové tvorivé podnety po stránke spra
covania a prezentácie, potom mzhodnu
tie poroty odpovedá skuto!lne jednozna!l
ným spósobom, do Istej miery prekvapi· 
vým a na druhe j strane rozhlasovo-nc
obyčajne pravdivým. Prvé dve ceny si 
tentokrát odniesol Rozhlas Nemeckej de
mokrati ckej republiky za progr:~my, kto
r é sa nijak nevymykajú zo zabehnute j 
európskej rozhlasovej praxe. Rovnako 
tretia cena, ktorú dostalo hostitefské 
itúdio, len doplnila vít'azom naznačený 
trend. 

V odmenených programoch sa odráža 
celá problematika pl'fír.e s vážnou hud
bou v rozhlasovom vysielaní a , samozrej
me, i problema tika medzinárodnej súťa
že. Dramaturgicky vcelku nenáročné 
pásmo Hlasu NDR o Robertovi Schu
mannovi, ktoré mu porota udelila prvú 
cenu, zaujalo predovlietký m svojou do
konalosťou, vyváženosťou jednotlivých 
zložiek, dokona lým hudobným materiá
lom . i , ,vynikajúcou J nterpretéciou (Sebu,-· 
mannove plesne v podani Petra Schreie
ra ). Takisto tretia cena, ktorú tesne 
pred programom Severonemeckého roz
hlasu z Hannoveru zlskal brnenský rm:
hla,;, je udelená v týc hto intenciách -
moravský pokus o Dvoi'Jika neprekvapil 

Zástupcovia troch odmenených rozh la
sových stanic (sprava - Wolfgang Biir
ner l Stlmme d er DDR 1. Fre i a Dreissigo
vá ( DDR Il. J a Zdenek Cupá k (Cs. !' UZ

hlas Brno j. 

prevratným ná padom , ale presvedč il dob
rou kvalitou spt·acovania. Len o relác ii 
ll. progt•amu NDR, ktorá bola odmen e ná 
druhou cenou , by sa dalo p ovedal', že 
bola skôr odmenená za nápad než ut 
svo ju dukonalosť. Osta tné českosloven
ské stan ice (Košice, Ostrava, Praha) sa 
umiestnili v sh·ede pola , čo svcd!li o 
velmi dobre j kvalite hudobné ho vysi e la
nia v Cs. rozhlase i o schopnos tiach f ur!i 
nie len v centrách, a le i v menlilch š tú
diách . 

Z tobturočncj súfaže si rozhlasoví pra• 
covnlci i týc h niekoľko - predovše tkýn,. 
zaht•anil:n ých - poslucháčov, ktorí s i 
p riAli programy vypočut', odnesie, mys
Jim, jeden významn ý poznatok. Pcrfek
tonizácia médií pokračuje - dnes si ne
možno robil' nárok na úspech bez prn
feslonálne dokonale spracované ho mate
ri á lu. V dobe , kedy sme ne us tá le ku n
fnrntovaní s vynikajúcimi svetový mi iu
tcrpretmi, s naht•ávkami vynikajúcic h te· 
lies, s prvolriedn ymi diriMentmi , o le i 
režisé rmi, zvukármi atd'., nemíižu uspi •Jť 
na medzin út•odnom [órc v01: nehotová , 
l': llložená len na doht•om ná p:ldc . Totn 
poznanie nie je úplne samozrejmé, ako
by sa na prvý pohľad zdalo . Tvorca i!as
to podcciluje sám seba i poslucháča a 
vydáva dobrú vôlu za dobre urobenú 
prác u. Potom sme sami prekvapení vý
sledkom . Tohtoročná Prix musica! de Ra 
dio Brno hy mala osvietil' čat•odejovho 
učila - l"07.hlas je s chopný sprostred
kovávať ľuďom to najlepšie a oni ud tu:
ho tiež očakávajú , že nebude robiť nic
čo iné. Tn platí niele n pre roz hlas, ale 
aj p re ustatných hudubných susedov. 

VOJEN DRLlK 

Medzinárodná akordeónová súfaž Coupe mondial 
V d i1och 20.-24. sep te mbra 1978 sa 

u skutočni la v po ľskom meste Lodži me
dzinárodn& akordeónová súťaž. Táto tra
dičnft medzinárodná, mozn o smelo pove
dať svetová súťaž, p1·etože grupuje sú ťa
ž iac ich te mer zo vsetkých svetad ie lov, 
patt·í k na jvýznamnejsím akordeónov}•m 
konkurzom vôbec. Každot·očne (po 31 · 
krát) ju vyhlasu je sve tová akor cleónovú 
organlzilcia CIA (Confederalion Inter na 
ti on a le des Accor deon istes l so s fdlom vo 
Viedni, l< torá združuje d n es už 36 s tá · 
tov svetu . C!enom te jto ol·ga nlzfLcie ju 
aj CSSR. Tohto r oku mali zastupovať n<1· 
šu republik u dvaja súťažiaci ako t·deoms-
11, žiar, obaja pre chorobu ne p1·icestu· 
val!. 

Tr e ba predovšetkým konštatovať, žP. 
medzinár odná akordeónová súťaž mala 
vynika júcu úroveii. Majstrovstvo nu na j· 
vyšše j úrovn i p r e dv iedli sovlutsk l akor· 
deon lstl, k tor! patria na každej súťaži 
k favor itom, vyso kú úrove!'\ potvrd ili Ul 
akordeon ls tl z USA, Ka nad y a NSR. Ako 1·· 
deonl sti hrali pre važ ne na k lávesových 
nástrojoch a nedá sa povedat, že ich 
technické majstrovstvo zaostévalo za 
gombfkovýml akordeon istami. Zda sa. že 
p 1·i Istých výhodách akordeónu s gom· 
bíkovou klaviat úr ou, de monštrova l i mno· 
l1í akor deo nisll - k lávesá L'i - možno~ť 
konku rovať gombíkovým nást1·ojom. Veľ
ml výr azn e to p otvr dil na jmi:i akot·deu-

n is la We1·net· Gi u tscli z NSR svn jou Ili' l am 
fantas ti ckou, Intonačne č istou technic
kou hrou. Pri is tej absencii eLnOcionľll· 
n eho prejnvu mu vsak jeho hra stači la 
na cll'Uhé miesto a st,·icbomú medail u 
za sovietskym ai<Oi"cleon istom Viktorom 
Km·pijom z Voro neža, ktorý su stHI ab
solútnym víťAzom. Tret! v poradi <oa 
umiestnil opliť sovie tsky akorcl eonlsta 
AnH toll j Zy kov z len ingradskó llo ko u
zerva tórlu. Ce lkove súťaži l o 23 ttkordeo• 
n ls to v, z k tot•ých zfskalo ceny 8 fi na• 
lis tov. 

Metlzinárod nlí porota, ktorej pl·ed~e
do m bol Jerzy Orzechows ki , udelila ví
ťazovi Viktorovi Karpi jovi zvláš t nu ce
nu za nnjlepsle pr·edveden ú povinn ú 
s kladbu (Sonú tä po fského skluda tera An
drzeja Krzunowskéh o 1. 

Mimo1·iaclnu pozornosť sl na súťaži vy
n úti!!l o t(Lzku literatúry. Je pot eši te rn~ 
fakt, že oclz nc ln prevažne originálnu 
ako rd eónová llterll tú ra , ako a j vkusné 
transkl·i pclc . Bo IH tu zastúpená a j li l~
ratúra československá ( ). Fe ld. ). Truh
lái' a l.). ktorú in terpretovali súťttžlaci 
zo zámoria. Po p rvýkrát sa na tejto sú
ťaži z(Lčllst n lli kandidáti z Vietna mu, Bul
harska a NDR. Súfuž bola vynikaj(tcou 
d e monš tr áciou verkého avansovan la 
ukorde6nového ume n ia vo svete po vše t
kych strán kach. 

VLADIMIR CUCHRAN 
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K 150. výročiu narodenia Karla May rbergera 
,..",. 

2ivot venovaný hudbe 
Die Harmonik Richard Wagner~s 

(1828 • 1881) 
i t ll tkll Ll·itmotiwn aus .. Tristan unu bohle'' 

n.tí za cliri{lenta lefl O i nslitúcw 
{r. 1869}. Spolok uspoľ!adul 
vled.l/ ok r em pravideln.tích lilur
giCk!]Cil a chrCirnov!íCh podufatz 
priememe dvakrát roC/ze kon 
cerlq sve1oue1 lzullb.11 v stu.N!f 
budove Nedullt 1 na mieste dnes 
ne; novet prlstavbtt opery 
SND/. Poi}núc násluplllím kon 
certom v novembri 1869 na 
ktor om prv1jkrát v Brci/ :~lu11e 
odznelu Beellwvenova prec/ohru 
Leonora ll l .. a z k poslednému 
koncertu v r oku svo1ei smrli 
( 1881 l sa ukázal lvlayrberqe, 
ako vyntl.:u;úr l dirtgenl , o com 
svec/C:ir" a; recenzie, hlavne z 
pera na,A:ultivovanejšieho krtli 
ka /eflu äob11 - j ána Nepomu
ka Batku. Ma!JriJerger uviedol 
v Bra/is/ave aku prv.tí napr. ll., 
V l. a V ll. Beethovenovu sym
fóniu, Beethovenov 2'ro;koncert 
pre husle, violončelo a klaví r 
1 violont:elov.rí part zahral vy
born tí amatér, stredo~'kolsk(l 
profesor jyziktf Fridriclz Dohnú
n!Ji, otec skladateľa Ernesll.l 
Dohnányiho J. l:'remiéroval v 
Bralisluve SchulJertovu "Nedo
končenú" {r. 1H79 - označenú 
esle ako .,Symfonický fraqmen l 
lz mol), Sclzubertove predohry 
k "Rosomunde" a "Alfonsovi u 
Esu·elle", Waqnerovu predohru 
k "Tannlzäuserovi" { étL~ti z 
"Lohengrina" 11ž pred ním uvd
clzal /. Kumlik / . V Martinskom 
dóme uvádzal pre Bra!lslavu ce
l!í rad nov.tích skl adieb - Schu
ber tove vmse G dur a As äur, 
Usztovu "Ostrihomskú" a "Ko
ľliiWtJacnzí om!;u" a au lu prv1í· 
k rrlt v Bratislaue vó/Jec um!.u 
vel kého renesančného ma;stra 
Orlanc/e di Lassa. 

Deut~clt o (. N. Dunk/ a hlav· 
ne chýrnt( uzuul-;olôrt " f!eellw 
venov iivotopisec l,udWIII 
Nohl z Heiäel!Jerl)tl . /.iszt '' 
No/ll l ďal.~! hlaltozetali Mat1r 
/Jeryerovt a clwáli l i vydarenť 
predvedenie. Na slávnostno111 
bankete v salóne hotela .. U ze 
lcméllo stromu" 1 na miest fi 
dnešného Carl!Oilll kde IAS ZI 

obvykle v Hrali s l ave />tíva/ l 
zdvihol T.t>zl svo1 prvtí pr1pi 
lo A· na sltívu MatJriJerr,era. 

li a r l }Ja yr hc r g e r, 
t ~~1. J)r!)f<':t.,.·•l' d·· r· )[n:-lk, 

J)opri celom rude ptesní a 
z!Jor ovych sk/(1(/lf!/; skc•lll 

ponoval Mayrberq&r a; operu 
"Meluzína'' , ktore; prvé dejstvu 
malo v r. 1871 koncertné pred 
uedenie v Bralis/oue / IÍda ;e v 
st{U·se; llači o 1ei uvec/ení na 
brat islavsk ej operne j scl!ne v 
sezóne 1877-1878 sa nedaiú 
overiť}. Parlilúra opery ie ne 
zves l ná pravdepodobne u~ oä 
19. storočia . Matfrber{ler ju po· 
núkal {no bez tíspecllu 1 o. l. 
a; cliriqent ovi viedenskej oper!J 
/. l-ler!Jeck ovi a partitúr a sa asi 
po Mayr berqerovej smr/i do 
Brati.\lavu už nevrálila. Opera 

l!B yreuth4r Patronatvere1n. 

Karl J\llayl'bel'gel' 

H einrich Kle in, Joze j Kumlilc, 
· Karl ,'vlayrberger a Jozef 

Tlziurd-Laforest - sl yria diri· 
gen/l a lwdobn! pedagógovia 
symbolizujú bratislavsk.tí hudob
lllÍ život 19. storočia. 

Pri príležitosti 150. v.tírotla 
narodenia Karla Mayrbergera 
mali by sme st pripomenú( je
ho život a jelzo pôsobenie v 
Bratislave. Pre hudobnÍ/ ziuot 
to/tlo mesta vykonal mnoho, za. 
žil i slávu ďakovania samotn~
ho Liszta, ale nemal ľalzký ži· 
vot - ani ako hudolmik, ani 
vo svatom súkromnom živote. 
D o Bratislavy prišiel tento 

Titulný list Mayl'bergel'ovej štú- die o harm{JOii Richarda Wag· 
nera, ktorA vylila po jeho smr-ti v Bayi'P.IIIhe. 

viedensktí rodák {naroden!Í 
9. ;úna 1828! ako 37-roéný. Po 
strate otca v ranom detstve, mu 
len matka umožňovala základ
né a vy!išie !ikolské vzclelanie. 
Bol posluclzái5om prťwnickej a 
filowficke/ fakulftl viedenskej 
univerzity a súčasne !;tudoval 
i teóriu hudby u Gollfrieda 
Preyera (1807-1901), diriqen
ta viedenskej opery a profeso
r a konzervatória, žiaka VJ]znarlt· 
n iílzo Jwdobn~lzo teoretika Sl· 
mona Sechtera {1787-1867/, 
kt or.tí bol o. i. učiteľom A. 
Brucknera. Mayrberger sa už 
ako 20-ročný stal vo tenskJÍm 
zásobovaclm úradnlkom, ale 
lzlldbu ho i51m ďalej l!Ínl viac 
priťahovala. Tridsartriročn!í sa 
st dva dirigentom mtt'tského s pe· 
vokolu v sta;erskom mestečku 
Bruck nad Murou. Vted.l/ ui VlJ· 
cltártzali vo Viedni ;elzo prvé 
pie~ne a skladb!/ pre muzskJí 
zbor. Roku 1865 sa dostáva 
te.~t e Slále ako zásobovad 
úrarilltk 1 do Bratislavy. O rok 
uz preberá miesto dirigenta 
mužského spevokolu . Uederta· 
fei, po Spolku pre pe.~tovanre 
cirkevnej lwdtJy f ďalej len 
Spolku/ druMho významného 
telesa Bratislavtl v dru/ze; po 
louici 19. st oročia. Po smrti pr
vélw d irigenta Spolku Jozeja 
Kwnlika bol Mayrber ger zvole-

DARI ' ,, MOORA 

T ri predveäenia Lisztove; 
"Ostr ihomskel omse" { 23. 

aprlla 1872, 14. aprila JR7:l a 
23. novembl'a 1873 ) 1 patria k 
na;slrlvnejsim uclalost l(l m Mayr
/Jergerovtw i ivotu. {Tre/Ja llt 
vsak opraviť nesprávne úda;e, 
k/or~ sa naclzáäza jll o uipi.>· 
niciach Spolku ai o t:lánko('/z 
J. N. Bat ku, ie Bratislava bolo 
tretie alebo dokonca rlruhé 
miesto predveclenia "Ostri/w m
ske; omse". l:'o proom uvetlenl 
tohto priebojné/zo, lwrmoniCk!f 
smell!ho diela r. 1856 tJ Oslľi · 
home bolo toti ž uvedené pred 
Brrtti.~lavou aspo1~ lti -krát v Bu
ciapeSli , Viedni. Pra/ze, Ltpsku, 
Parizi a Amsterdame. ; Na dru· 
/wm a tret om /irafislavsf..:OIIl 
uveäení " OslriiiOmsket omse" 
pod taktovkou Moqrlierqera /;nl 
pr11011l11li a ; 64 r ot:mí sklarlatel. 
Okrem neho prišli na drulzé 
preäver/enie do Marlinskélw cló· 
mu v!íznamnl zallraniénl Jzo7-
lia, napr. liclurtrcl Liszt . . ~kladn
l eľov IJrm ranec z Vi!itill(' , diri 
qent /lans Ricltter. äiriqent Ale
xander lirkel. syn. F'erenw Er
kela, LiS Z/OV/ ziaCi V i/i am 

Dom na Klariskej ul i ci , v kill
rom Mayr·bet·~er r. 11l81 zom
rel ( ill'chivna sn imka autor a ). 

bola podľa nouinéir skyclz i:lán ·· 
kov z tiast očn~lw korzcertnéhn 
tweclenia [ar/Jisl o i nslrumenfo . 
vanéi, pre;auila vplyvtl Waqne
ra hlavni! v r ecilalíorzt.(f'IJ mie>
tacil , ale l Gounorln a arióz ne 
i.'asli t.·erpa/i z oclkazu klasiciz· 
mu. Suetlť:ila a; o dokonalom 
ouláclaní kontrapunklu a pollt· 
tonického vec/enin Jzlusov. 
K ar/ Mattrlierger hol u.~ak vtí · 

· znamnejsí ak'o ltuclo/J'l!Í 
teoretik. Uoku 11!78 vy sl a v 
Brcaisl rwe O/Jstolt/a prvá cas( 
;e!Jo "Ui.·l'bnice lwdobne1 hur· 
mónw" . A: tura sa 111ka len dia
tnniku r/urovuclt tónin. nostá· 
/Hl/ za iw z róznyr lt miesi sln· 
110 uznanw a nestor sl ovenskl'! 
lwcl/Jtt fón teuoslav Ile/la , pô
.wbiaei vtedy na ltw lo/mc; .~k '' 
le o 1\remniri napísal: "Pret~· 
tal som u~ť'lmicu ' raclosťnu a 
prelwapenrnt.. Pon adne ma na
l'akala fll' ísna vNIP.cf..:ost' spra
couania''. Dru hó i'asr ucebni ce 
v .~ak už nevysla. Prvá tasr 
MaiJr berqeroof'i znu;imcme j pr1· 

ce "Nann61un Richarda Wagne
ra vysvetlená na leitmotíva.ch 
z Tr islana a I;;oldy" uy.~la v 
Hnyreut/zer /3/tiller. po/om celá 
- posmrtne - ako separátnu 
IJ./ÍlZtt~ok v saskej Kameniu 
{clne.~n!i Karl-Marx-Stadt/ . 
/1/ay r berc;erov venouac! list Ri· 
clwnloui Waqnerovi bol v tom· 
to vyäanl 1/ei publikovartJÍ· 
Wa[JI!eruv spolok vo Viec/ni po 
zval MayriJerger a prednášať na 
túto tému, ale smrť pret rhla 
v~elky plány. 

Mnyrberger ui:•il teór iu hudiJtf 
mnofztJCh významnýc /z hudolmi
k ov v Bratislave. Jeho IWfVt( 
znamnejsim t wkom !Jol Géza 
ZiclitJ, neskorši priateľ Uszta, 
k· toní ako 15-rotnrí neMast nmt 
náhodou stratil pravú ruku a 
stal sa slávn.ttm tednoruk'!ÍIIl 
pianisl om. Kerľ 11 apr í li 1881 
po spoločnom koncer te s Lisz 
tom v prospech jondu Humme
lovlw pomníka tw bankete oslu 
vovali Liszta, nezalwdol Zich1.t 
w prílomnosU Mayrberqera pri 
pomentír, že ho ,.ako pmtí učil 
láske a k úcte k hudbe". 

D zn genlsk·(j mil!sto S pu/ku bo-
lo platené l en sym/Jolicktt 

a tak ako jeho preclchor/covw 
Klein a Kumlik, musel i Maqr· 
/ieryer v národne; Sk ole na Ka
pilltlsket ulici vyut.'ovar ltud/Ja 
a spev. Keďže na pol•efllú ~O· 

dinu ani takto nevystai5il l z 
dvoch manželstiev mal 6 deti } , 
vyul:·m)(ll a/ na ženskej utltr!ľ· 
ske ; prlpravke { najprv v dne!i· 
nom Pionierskom paláci a od 

K hudobnej 
histórii 

kru lógy o n11potwn n ajrozl ič nejš lu, verm i početné ozna
m y. ktoré mal i vt~a~ upozor n iť či tateľov na hudobné 
udalosti nnj1Jiižšícl1 dni. 

Bra tisl ava, ktora v druhHJ polovici 18. storočta stratila 
ni z provtn,~n é tw mesta ll stala s11 v y hľatl ilvuným hudoiJ
n \ ill nmtrorn hostila umelcnv tuk mer z celej Eul'ÓJI Y, 
0:-. t•m tw t uvn}•ch di väd elnýrt J spoločnosti 1 Ch. Kun tza , 
\\'uhrova. Héissl i chovn. Hernerova, Schna i!Oggerovil a Ll 
pr icli~Jtlzati tlu "Prespor k u" výkonni hudobníc i z Tu
li<Jn ska, Nen\ectw, Ang liclw. Fr1lncúzska, Rakúska, Ciech 
ä ;,l u ruvy, z os lutných mies t Uhorska u z ďalšíc h krajin. 
NHJpoi:e tnejši boli poc l• op lte ľ ne viedenskí umelci. Ob
ráťme na jprv pozornosť IHI hosťovan ie cudzích hudob
n íkov v BriJtist>lve. O účinkovaní mnohých z nich sn1c 
closiaľ vedel i Jen tmi lo. 

Bratislavy 
l. 

1'. 1880 v änešnej skolsJ.:e; bu
dove na Duklianske/ ulici/. 

.'-'Layrl;erger menil u Brat tsla
ve ~/euro kuzdq r ok byt. co /Lez 
svedt:l o jella zie l j lllani:lle/ 
situácii - clom posleclmHto by
Ili e&te dnes sloii na rohu K/a. 
r iskej a Nastouet ulice 1 K lans· 
kä ultCťt s ane.~llljm císlom 14/. 
/eho druhá manželka /?osa, ro
äená l'oqelová. spievala v zbo
re Spolku sopránotJé sóla. 

j.Joä/'a ciobov!íCit správ mal 
MayriJeruer otvorentí r1 

priamu povalw. n ieked!i /Jrilku, 
wmperumentnú, éo /zo o/Jčas 

prw tecllo rln konfltk!Ou!íclt sl· 
lltácii a raz a1 vážne urazil 
Bat ku - ich nepruaeľswo vsak 
t rvalo len králko a liatka pi wl 
po Mayrberger ove; smrti ako 
o svojom .,tnlim nom priateľo

vi". Mayr!Jerqer zomr el ako 
53 roť'mí <!3. septembra 1881 na 
mozqovú porá ':::ku. Mal okázaltí 
poftreb, na ktorom jeho dobr!) 
priateľ, kape/nik .IJralislavskélzo 
pluku Fr anz Lclzár . otec rouno
mennélw ~klat!atel'a operiet. di
r iqova/ Bcet hovenov smtítol!ný 
pocltoä a na Onärejskom cinto· 
r lrre sa s n!m ltíčili nrtiV!i~nam
ne;Sie osolmosli mesta a Bra-
tislcwsk'e/ tuptf. V nekrol6gu 
äennet tlaL'e nepodpísanÍ/ autor 
r r i znal. ie si Bratisl ava až po 
Ma!lrberqerove j smr/i uvedomu
je, Ze pred ntm takl! /10 VfíZnam
IJť!ho dir iqenta e!ite nemala. 

GABR IEL DUS INSK\1 

Bohulé hudobné diani.2 súčasne j BratislilV)' , ktorého 
SlllP. svedkami, mú svoje korene v uply nu lýc:li desa(ro· 
čiilcll a st[Jrutiac: li. (;ím hlll'i Je sa vraciame do histól'! (:, 
tým viac si occillljeme každý jednotl.ivý dokument, kto
i··;' pn lniiha osvet l iť nastt Jwclobnú minulo~ť. Mimoriad 
n i význnm pre relwnstrul<c iu hudobnej hislór te Bra
ti ~l "vy - ba možno bez nads{Jclzky povedať, že hu
dnbncj histórie Rak ilsko-Utwrska - nwjú bratislavskú 
nov i11 y Pl·cssiJu rger Zeitung. Noviny začal v roluJ 17G~ 
vvdáva( v Br alis i<IVC fohunn Michael Lantlcrer. 

Pndl'il správ novL1 Pressburger Zu i tung vystúpiln v 
Bra ti slave na clct.emhrove j Hkildémi i roku 1776 v tf: j 
tlo bc známa sp~:vti č k <: Mariannu ( Klíi ra l l zoová. V je t 
poda n i zazneli Ar ie A. Sacc ht n i tw. O rok n es!Hlr sa v 
lllCstst<um divadle preds tav ili bra t islavském u publ iku 
vtecl cnsk}• f laulisla Bachrn· [ L l l!. 1777 ), precl týrn \lied
iJOU obdivovaní lwstrfll Comasehino [6. IV. 1777) a !Ja
~ i s ta Mor igi [6. a 16. I V. 1777) so svo jou dcérou . Pri 
pr fl ežitos l.i návstevy zaťa cisárovnej MáJ•ie Terózie, lmie
zn ťa AIIJertn T~:smskeho a jeho manžr~ l l<y t< r istíny, vy
stúpil na slávnostnom koncer te [12. IV. 1777 ) v eu r óp· 
skych hudobných stred iskM:h proslávcný llOl'lliSi il Jozef 
t.eitgeb. Sólistami <tlwctémie usporiadan ej 4. mája 1781 
IJo li viP.ciF! nsk[ umel ci - spev[t č l<a Mi na Mara a violoil 
t elista Mara. Podľu Pressburgcr Zeitung k oncertovul 
mlodý vietiensl;ý flauti sl >t Jo'>eph Wolľram v jesenných 
mesiacoch roku 1813 v Brälislnve. Tmave. Banskej Štiav 
niet a v I<oši ciac li. Dňa 5. novem bra 1EI17 sa kona l za~r: 
v br atislavskom clivadiP. l<onr'er t v prospech Prnž~ké i J • J 

tí stavu slepcov. Nn p rogr ame boli Ouverttll'a f. Prok· 
;cllä, Mozartov koncort v podani Jozefa Prokscha 
11794- t 8G4 ) - odchova nca zml r!nenéllo ústn vu. Okrem 
roho zazneli Vnrtácl e ] Poi P.clra prectnesené bra tisl av· 
~kým huslistom Leopoldom von Blumenthalom, Vitás
kov Koncert pre harfu so sólist om Antonom Riegerom 
u napokon Kon ~ert pre k lllr inet. l<lor ého Autorom a o:;(! 

i;asnc sól i stom bol u7. zm ienen ý 1. Proksch. O účinko 
vani vo svojej dobe o iJľít beného skladatera, kapeln fku 

Budova bratislavského mestskúho divadla. 

Zvl fl ~ l.na hodnota Pressburger Zeitung, ako typu hu· 
ct otnwlllstori cké llo prämelítJ . spoi':!va prcclovšlll kým v 
tJ; n•. že um oiiíujú o. t. p omerne komplexný a z časové
ho 11 l'ad JskH nep rerušovaný . poh!ati nil lludohnít mínn 
t o~ t aášho na jvýznarnncjsiello hudobného centra. Pal ,: 
ta 1nrormúci!, ktoré sa týkajú hudby, j e pestr<'i. Sprú 
vy sa vzťal1u jú na koncertné podu jatia usporiadané 
šľucl1 tou , rnei;tianstvom alebo cirkevnou hierarchiou v 
nw~t<.korn d iva cl le. v súkromných palácoch, v sál e sne 
movne. reduty a v prostých bytoch me~ťunov. Novín . 
sl v!;!majO tiež divadelný život mesta. Okrem komento 
vil nta cll r tunových hudobných produkct! nájdeme tu tie'l 
zmi<!nky o vý1obe a výrobcoch hudobných nástr·o jov 
o nl<t tvite a ponukách hudobných vydavateľov a obchod 
n ikov s hudobninami, ďale j priležitostné čl[t nl<y k rôz· 
n ym jublle[tm sklad atelov a výkonných hudobníkov, ne· 

a vio lon čelistu Berna1•da Rombet•ga (1767-1841 ) v Brli
tisl ave sa dozvedáme opili z Pr essbmger Zei tung. 
B. Romberg vystúpil pohostilb k y v IJ I'ň liSia vskom divad· 
le l. februára 1822 spolu so sVOJimi de(mi - 18-roč• 
nou dcérou, speváčkou <1 12-rocnym syno m, vio lončells• 
tmn . Na koncerte sl mohl! pos luc háci ohem iného vy· 
počuť Rombergovu OuverlÍlru a l<oncert p t·e violončBio 
v skladateľove j m terp retác!i. Na prcdvedeBí ďa l še j čas· 
tt programu sa pod lel'al i aj vicctensl<á sp eváčka Corne· 
go vá a huslista Biihm. Dňa 15. lll á ja 1826 predniesol po
pu lárny huslista Fereol J. l\fnzas [ 1782-1849 1 Koncert 
pre husle f. P. f. Rodeho H vlastnú skladbu Phantasia 
na macfarské ľudové tnoti vy. Di elo auto1· úd ajne skom• 
panoval na poč u té melódie len ni c~koľko dn í pred kon
cer·tom. O d va rol;y neskor [12. I II. 1828) vyst(lpll pred 
bra tislavským publ ikom ďalši mladý huslista - k torému 
noviny Pressbu rger Zeitung predR,_ovedali vel'kú karté· 
r u - Jozef Slavík [ 1806-1833). odchovanec Konzervató· 
t•l a v Pr ahe. V sále Reduty hral 13. októbra 1811 pred 
početným "vybr11ným" pub l ikom g!t ll t' ista Mauro Glu· 
liani. ( Pokr ai;ovanle v budúcom čisle.) 


