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S nímku: V. Hfik 

S Magdalénou Blahušiakovou 

O naplnenom 
pi~acovnom 

dBilllÍI{U 
Ste sólistkou Janáčkove j ope· 

r y od r . 19&9. V č . 4 Hudobné· 
ho fivo ta z r . 1977 s me ohn· 
zná mili ~itatefov s vašou ume· 
leckuu cestuu a pósnben im v 
Brne. Ako opern i'i a koncertná 
speváčka nás však často repre· 
:zentujete i v zahranii:l. Prago· 
kqncert vúm v uply nul e j se· 
zóne za hezpec il niekoľko zA· 
važnýt:h husľuvan í, o ktorých 
b y srne radi poinformovali v 
sfíhrnnej bílancii. 

- Začnem sn.1ď pre ds a len 
d o movom - este mám v žii'CI 
pamät i s vute vys túpen ie v úlo· 
h e ]en íH y, R to na lJ mensk ulll 
jcSt!nnom fcs ttval u. to hto roku 
venovanom 1ulJ ileu L. ]anúl: · 
ka a ou BHS '711 , kde ]HO i) C 

kova op e ril hosťova la s ]ej JlitS· 
torkvľiou. V Brn e ~nm pol:a' 
festivalu tlež spoluúčin lwv.tla 
m t predveden1 ]anúi;l,uvej Gia 
guls kcl omi;e, k torú p runásula 
al Cs . televitia. z motl c h !,an· 
ci v c ud zi n e s pomcnwm h ned 
zač i atok s ezóny 1977-78, kctlv 
m a pozvali vystúpi ť na tzv. Be 
rolina konce rt v Bet· líne s čes· 
k ým t·epet·tMt rom: cí riou Ma 
i'e nl;y z Pre datw j noves lv 1 

spol u účinkoval <t s o nt v duPL I' 
Ki'lažnel a Prin ca z Dvoi'úkove 
Ru salkv . V Opole - v Po ts kl' 
- býva oratorlúl n v a kan lé tu 
v ý fes tival. V októ lJri m inulého 
roku som tu s pieva la s opt·áno 
vé s ó lo v Rossin iho S tabat ma 
ter. Ak s i t eraz Hs tujem vo s vo· 

10111 pracovno m den níku, sp tlt· 
ne vtelím, ze uplvnule uw~ tHce 

101 vzdy pnnicslt pukne pr ile· 
ži to~ tl a pt·acovné cc~ty: v n u· 
vemlJn 1977 ~om Ctčlnkuvala \ 
ho lands kom Haagu dvakrút: v 
]unftčkovet Glugu lsk ut u ms i a 
~ c y klo m Mu~orgs ld.! ho pies ni 
De tská izbicka. V novum r ok u 
HJ78 ma t o kalo hnect v lélnuá · 
ri spol uúčinkovani e - s cli ri· 
gentom Lii.Joront l:'e~ lwm - v 
Dvo i·ákovej Stubat m a te r 
oratór iu, ktoré mám vel mi ra· 
dn a je súčasťou mlltho s tál e 
ho repe r toíiru. Dvoi·íi k s a o u 
IIIVUJC p ri mu 1ich vystúpen iach 
i;a s te jsiu - vec! i vo februitn 
t. r. s om v zftpado ncmeckont 
Dor tmund e s pl evil la v jeho Re · 
qu tc ttL Ten ist y mesiac so tn lto· 
In s n as í111 clivucllum a t v Lu 
xe ntburgu precl víecl li Silil: 

tant S nte tunovo Tajoms tvo. \ 
a p rí li :.om p rvý ruz nuvs t ivtlo 
Ulan Ude v Buľ)u tskej uuto· 
nómne j repu blike (ZSSR ], kd e 
- pre zmen u - som m ala vy· 
sostne operné p r llezitos ti : v 
Otellovi a v Dono vi Car loso vi 
V lí tevskom Vil n ius e son1 s p le · 
vala vzá p lití tituln ý plll' t Tosky. 
i'Ja se d ivocllo m á d l horoč tH' 
unw l eckč kon tu l<ty so S panlel· 
~twm. V a prí li u má ji t. r . ce 
Iý s Obor JunéčkoveJ o pery ab 
so lvova l veľký zá jazd po tej tc 
krajine s o per ami Tosca , Je · 
nllfa a Carovná flauta - kd E:: 
s pievam Puminu. Bolo to pouč· 

. lPokr:ač.ovanta na 8. s tr . l 
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Oslavy dvestoročnice 
J. N. Hummela 

Bratis la va bola v minulých 
storui: iach dôlež ílou kl'i zovat· 
kou eif!sl mnoh ých hudnhniknv . 
Haydn , Mn~art , Beelhuven. 
llummel, Uitle t·sdul'f , Riilow. 
[,isz t . Rubins tejn. .. JH' ín állali 
du nwlumestské ho pruslredlu 
At•ntislnvy umelHr,ké majsl ruv· 
hlvo najvijcších svetuvýr: h osuh
nus ti. Z nich iba Humme l hol 
tunajším rodákom. l ked' Bt•a ti · 
~ lava nemo hla vy ry f dn jP.hn 
o1 11 ych dr.lských r okuv hlbs in 
llr<izdu JII'P. d'al š í umeleck ý ruz · 
le t , pt·edsa nnznstala v z:1 hud · 
•tutí i v najplndnejšít:h t•uk rwit 
kn mpnzic ne j a inte l' fll'elačnej 
ka t·iéq•. Tunajšie kolll:et·Ly i zá · 
u jem o bohaté fnlklúrne zdt·u· 
je zuuechali stor• •• v nie jed· 
nnm jeho die lr.. Vn svnjr. j tlu · 
hc u z náva n ý a prflfP.I'IIVaný . pu 
s mt·ti jeho me nu čnsknt·o za· 
hmli l i usuhností Chopina . Lísz-

š tudenti Vysokej hudobnej š kn · 
ly F. Liszta vo Weimare pri· 
pravili k Hummelovým oslavá m 
vo Weimare slávnostný kon· 
ce rt. 

ta, Sehumanna - dovŕsíleľuv 
slohu, na počiatku ktoré ho stál 
1-lummel. Bratislava sa k hu· 
dobu é mu odkazu svojhu rod á ka 
' tlá sila počas c ele j 200-roi:nei 
:tistórie, čo dokumentujú o . i. 
koncerty, ktorých vý nos mal 
, )úž it' ako základina na pom· 
nik sk ladatefa v Bt·utis lave o 
vu Weimare, jubilejné - SJill· 
mienkové akadémie , uiaden ie 
múzea atd'. V sú!:asnosti, pri 
príležitosti osláv 200. výt•utia 
nar ode nia J. N. Hummela , k e d 
zaznieva z koncer tné ho pód i,J 
i:aste jšie jeho hudba , uvedomu · 
jeme si ešte výraz ne jšie je j 
spoločenské a historické posla
nie. 200. výročie na rode nia 
Humme la si pripom e nula rod 
ná Bratislava spoločne s We i· 
mamm - mestom na jväčšieh o 
ume le cké ho rozle tu, s lá vy i oh 
cti vu skl adateľa. Kon ta kty dvodt 
kultút•nyl: h ceutie r pre· 
rástli teda v súčasnosti do JUJ· 

v ý ch dime nzií, rozvi ja júcich SH 

na princípoch socialis tickej 
kultúmej politiky. Prvým im· 
pulz om k tomu boli vý m enné 
delegácie oboch m iest vedené 
s taros tom mesta Weima1•u 
Fran zom Kirchnerom v Brali · 
~lave a prvý m númeslníkont 
1••·imá tora hlavné ho mesta SSR 
nra lislavy Augustínum Mil!llil· 
lii)kom vu Weimare. Týždeií od 
12.- 19. ll. 1978 sa stal nie· 
len festivalovým defilč hudnb· 
né ho odkazu J. N. Hummela v 
ume leckom stvárnení bratislav· 
skýeh a weimarskýc b ínte rpre· 
tgv, a le i rezonanciou mysle· 
nia a eftenia súčasnlka oboch 
ni'irodných kultúr. 

Bratisla va pripravila svojmu 
~lávnemu rodákovi dílstnjné 
osl a vy, ktorých pt•olúJ(om bol u 
odhala nie pomníka f. N . Hum· 
mela v záhra de ODPI\1 KG l hol 
~em premiestnený z n á brež iil 
Dunaja ). Otvá racie prejavy A 
Micha ličku a F. Kirchnera 
zdôraznili dosa h Hummelovho 
tliela na proare1ivu:r. umelecký 

ruz vuj duby i udržiavanie tra· 
dicií v súi.:asnoslí. Podobne i 
J'i aclilcľ IJI'atis lavské h u konzm·· 
valória dt·. Z. Nuvái:ek , CSc. v 
flvoduum t't!ľm·á te k slávnus t· 
ne mu klllu:crlu poukázal na 
pe vn é um•!lf!l:k í! väzby sklada· 
teľa k t•udnt!mu mestu . Kun· 
ecrty. ktoré v llt·u tis lave ns pu· 
riad :JI NV h l. mesta SSR Brali· 
sla•y sp olu s MIJKO pudaii 
lwmplr~xtw jsí uhraz u šírke 
u mell!eké ho i i:á nt·uvé ho zí•be · 
1'11 Humnwla. Z jeho bohatého 
i ivutné hu or1usu odzneli v BJ'a· 
ti s lavc komorné skladby, kla· 
virne k11111!erty i hudobno-Ilie· 
r<irna akadé mia z korešponden
t:i e a k lavírnej lite r a túry. S lo
vunsk í interpreti ma li moii.nost 
uz v llrati s l :J vf~ ku nrrontovat 
s voj pnhľud na d ielo Hummela 
s inou inlet·prctác iou a pusu· 
dzu vaf reali začné muž nosti i!n 
najadel;vá lne js íe ho p•·e tlmol!e· 
nia . WeinHll' s l;ý komorn ý ur · 
clwslct· s umr.ler: kým vedúcitn 
]. HoHmu nnum a sólistkou G. 
S c harlachovnn uviedli u . i. v 
Uratis lavr! i Hummelov Koncert 
pre l; luvír a tii'Chesler As d ur . 
np. u :l. llrilantný , konce rt a nt· 
ny š týl rané ho rnm untizmu pt•i 
p t•ovil interpretom rud technir;. 
l<ýc h i výnJzovýc h úskalí. kl u · 
r é su podarilo úsuešne zv lfJd · 
nú f iba sólis tke. Dokázala zlúče· 
ním techní!:ke j pohotovostí a 
u me lecké ho nodhfadu rozohral 
bohaté prad ivo Humme love j 
pa rtitfu·y do kultivované ho mu· 
ztCH'UVania . Manželia Macu· 
d zinslli, Flautové duu Jurku.vi~ 
- GáHorová, Bratis lavská kn· 
morná harmón ia a Camm·atd 
s lovaca Jll'ipt•avili výber z ku· 
murn e j tvm·hy . l keď to bul vý· 
om· z re prez e ntačnejše j oblasti 
s l<lada l e ľnvcj tvut·by . reuliza č · 
né na plne nie os talo v niek to· 
r ýc h prípadťll: h v pnluvíci ecs
ly. Man želia MacndziJíski pri 
pra vilí v rodnom domčeku 
llummc lu na je ho kla víri kon 
cert p t·e nemeckých hostí. Za 
lll'ílomnus lí prv P.hu ná me stníka 
prim átora hl. m esta SSR R•·u 
tis la vy A. Mir:lwlil!l<n ndn ndul 
l'iadile ľ Mestské lw múze a dt· . 
S. )ani: u vm·ejnusti zt·c~ la uruvu 
uý domček i Humme lov k lavír 
Kla vírne dun Mar.udz ins k ý::i· 
pulvrdilu svoj unuJieckv š tan 
tl art i r ecitá lom z tvorby Hnm 
mela a Schuberta vo Wc ima t'" 
Umelci vniesli dn inter pre tova 
uýc h sklad ich sympatickú. p t•e 
svedčivfí vitaliln, čim vygradu 
vali r a d t•e knýe h mies t do kom 
Jlaktné ho r.:e lk u. Iva n Paluviŕ. 
sa opä ( Vl'á lil ku Klavírnemu 

linmmelov pomník v parku bý
valé ho Grusalkovi čnvho paláca 
;lneš n é ho ú strednéhn domu 
(linnie t·ov a mládeže Kl. Gott· 
waJda v Bratisl:tve. 

Snim l<a: P. Mlkul <í ~o::k 

kunr:cr lu a mul, klut•ý SJ!Ulu so 
SF a s ovícts]{ym diri,l:f!JliOUI N. 
;.~ . .. 11 prr!lrans punuval du un · 

\}•c h . difr!l' (! ll COVilnejšfc h poloh 
a výrawejšiehu rcalizai:ne hu 
nillJinenia. Hummelove klavh·ne 
sklodhy su s tali centrom záni· 
mu i pnslur:háčuk Konzer·való· 
ria v Bratislave A. Zilkove j. E. 
Gsemyuvej, Z. Paulechovej, . t\1. 
Gseh iuve j i violistu T. Kp vä i:a , 
k tul'i spolu s pos luchái:mí OF. 
VS I\I U 1'. Cet•veiiakovej a l. Vuj· 
IP.cha uviedli hudubuo·liltll'árnn 
akad ŕ! miu USJJIII' iadanú SIUVIW· 
ským uárnd ný m mítze um v Bra-
lislnve. · 

K hlavnej ná plni Jll'U )<t t'a mu 
us lá v v oboc h mestác h pa t rilo 
i muzi kn lttl(ické kolokv ium , na 
ktut·um v Bratis la ve odz neli re· 
fiH·á ty lll'uf. dr. H. U. Jun sta, 
dr. Rudloťfa z NDR , dr. L:. Bal· 
luvcj a M. Vajdi čku z Bra t isla · 
vy, zuuhl!l'ajfwe s<~ l ivulÍtm . rl ie
lom. spolnť.enským a unťelm:
kým pus ta vt!nitn l N. 'Hun11n e · 
la v.u svujej dobe. ' 

Ná \·stevu d nicgáciP. z \Vriima· 
•·u i tomo jsích ume lcov udpla· 
tiJI pnprerln í puli tic k i i kultur· 
n i pre d s tavitelia Bt·atis la vv 
ú častuu na ziive•·ečnýr: h diuu:h 
11slá v Hnmme luvej ' 200'·•·ui.: ttJCe 
vu Wl!i mare . O ir:h u'me leckej 
niíviiz uos ti pt•ítH!Sienw ma tet·fá l 
v bud ú cum čís l e i:a s opisu. 

ETELA Ci\'llS KA 

Zábe t• z n s láv n nslné lw k unr:H rlu k 200. výructu nut·nd•~ni . · 1. N. 
Humme la v Zrkadlovej sieni Primaciálne ho paláca v Br .. , i iave . 

. Sn1m.ka : CSTK 



• II UDOBNE: DIVAD LO V 1\ARLINE obohati lo kon· 
com m inule j sezóny '!;vo j reportM1r o nôvocl ný do 
m flr:! muzik<il Ro bin ll oocl. Autormi toll to r on1untiC'· 
k é ho mu z iká lu s ús trednou pos tavou ang lic kôlio 1'~
dového h r d in u s ú Zden1!k · Petr (hud ba 1 a Zdenek 
Ap lt [libr e to ). 

• SPEVOHRA DjZ V PRESOVE ako prvý titul no· 
VP;J ~e~óny uviedla k iHslc kú operetu Franza von Sup
p e Kr osna Ga late u v te xtove t úp r ave Wolfganga B1ltt· 
~hela a hudobne j úprave Siegfl'led a Franza. Pl'e lo· 
Zi ll a texty pies nf pre bás nili jan Stras ser a Pe te r 
Z1qoc . lnscená~ i<J je di e lo m Petra Oravca (réži e~ ]. 
~Jad 1mfra Dane ka (hu dobn é _naš tu dovan ie]. joze lH 
Staros tu a. h . [c llo re og l'!lfla J, S te fana Buntu (scéna l 
Li Marty Šaj tárove j a. h. (k os týmy]. Premiéra sH 
.usku točnfla 22. septembra 1978. 

• KOŠICKE: ŠTÁTNE DIVADLO v úvode nove! se
zón y uvied lo ope l'etu Mal'! c a ( G1·6fka Ma r ica) E me
n e h a Kálmá na v prek lade a úprave zas!. umel .~a 
Ladislava Holoubkn. Tvo rcami inscenácie sú július 
~yermek 11 . h . (réžiu). š tefan Ga jdoš (hudobné na
s tudovanie J, Stanis lav Re m a r a. h . [ choreogrflfiA ), 
S tefAn Hu.ci [lk a: h. [scénu), Danica Hnn úkov;i [kos t}r
m y ). V titu lne J ú lohe sa striedajú K. Merešš ová. s 
E. Pnppovou. Pre mié ra bola 29. a 30. septe mb1·a t. l'. 

• V SSR V MINULOM ŠKOLSKOM ROKU bolo cl o 
hudobnovz?eláv~cl eho sys tému zapo jenxch 127 ĽSU 
s 50 pobockamt. Hudobné oddelenia ĽSU navš te vo· 
vtt lo 54 462 žiakov, čo v porovnaní so stavom v r oku 
(1954 znamená zvýš enie o 87 percent. 

. • OKREM SLOVENSKE:HO KVARTE;TA, ktoré s i v 
t omto r oku pripomlna 20. vý1·očie svojho vzn iku, pô· 
s obla v súčasnosti n n Slovens ku Kosické, F'iiiJa r mo· 
nické, Trá.vnfčkovo, Suchoňovo, Bratislavské a Tedio· 
;vo kvarteto. 

• PETER TOPE RCZER n alw ni p re Opus Bra hmsev 
l . k loavlrny k oncert, Schubel'tovu Fnntá ?.iu c dul' it 

Moments mus icaux, S travi ns ké ho Petrus ku a Bac ho · 
;ve Chorá.lové p red ohry v Busoniho úprave. 

e V OPAVE v diwc h 20.-24. novembru t. 1'. sn 
uskutočn i l l. r oc nfk súťužo m iuli ýc h o rgHni stov OPA
VA '78. Toto org anové poduja tie ce iostátne ho význa· 
111u má nadobudnúť cyk lic l<ý c ha rak ter. 

• ĽUDOVÁ ŠKOLA UMENIA V HOLIČI uspo t·i acl u iH 
3. novembra t. r . k la v lrny recitá l Biank y Plha lovej , 
poslucháčky II I. ročnlka Konze rva t61·i a v Bra ti s lave 
,(z t rie d y prof. E. Pappo vej ]. v k toret p r ogntme od 
zneli di el a J. S. Bacha, W. A. Moza r ta , F. Mende lssoll
n a- Bal·tlloldyho, Bedi'ich<J Sme tanu a B. Mar!lnť't. 

• HUDEBNl NASTROjE, čnsopis pre výs kum, vý· 
vo j, výrobu a u živuni e hudobn ýc h nústi'O jov vstúpil 
to ltlo roku do s vojho XV. ročníku. Pri te jto prílo· 
zitos!i konalo s a 19. septc mbl'a t. r. v Hrncl c i Kl'áio 
vé s lf1vnos tné ZélSadnu!i e , na ktorom sa pripome nuli 
z ús luh y časopisu o r ozvo! československého hudob· 
n é ho nas trojárs tva a vyt'{člt1 úloh u do budúc nosti. 

• STVRTÝ TÝ :ZDEŇ NOVEJ SLOVENSKE J l·IUDOB· 
NEJ TVOR BY uskutoč ní sa v ci iíoch 19.- 24. f ebruúra 
(1979 v Bratis lave. V rámci Týicli1 a odznejú 3 orc hes· 
.tt·ál ne a 3 komorn é konce r ty, dalej k once l't Ol'gano· 
vej, zborove j a inš truktfvnej tvorby, 2 konce1·ty ta· 
nečnej a popu lárno-zá bavne j hud by a koncert umo· 
1oc k é ho folklóru. 

e UZ XI. ROČNIK festi va lu a matérs kyc h spevá. kov 
o Zlatú ruž u v De tve s a uskutočnil v di1och 10.
a. <!. novembra 1978. Víťazkou fes ti valu sa stala Dú· 
s u Petrová. 

• SEMl NAR O UMELECKEJ KRITIKE v oblasti cl ra· 
ma t1ckých umení us por iada la el ita 6 . novemb1·a l. r. 
Komis ia pre te ó r iu a kl' itiku Zväzu s love nskýc h drä· 
mil tlC kých umelcov. Ideový záme r stretnutia te01·c tl· 
l<ov, kritikov i u me leckýc h p1·ucovnlkov z di vHdie l, 
f i lmu, rozhlas u a te le vízie objas nil v úvodnom s love 
predseda komisie a re ktor VŠM U prof. d l', Rudolf 
Mr lla n, CSc . O nie k torýc h problémoc h umeleckej 
kriti ky v o bla s ti dramatic kýc h um e ní h ovo r il v 
hlavnom re fe ráte doc. dr. Marian Mikula. Vzťa hu 
t vo rba a Jo·i tika, um e lec a kritik, vennval pozorno~ť 
vu s vojo m kore fe rútt: rlivacl ul ný publ icislil a kri ti k 
Pe ter Vuio. O filmovej krit ike hovo ril dr. Peter Mi
ll á lil<, o p r o hlé moc il d i'Hmatickc j tvor by v te ic v í;r,
n um vysielanf r e feroval teo nlll k 11 kl' i!ik jún Uličn ý. 
Súčasný s tav hu dolm u j k 1·i ti ky ana lyzoval vo s vojont 
k o 1·eferá te hudobný teoretik il k ri ti k Mar i<1 n ju r íl . 
Poul<ázu l na znám u ~h u toi:nos ť , zo hudobnú k ri t ik u 
! uz na dva pripady ) vykonáva jú flnli a z vlastn 6ho 
zliu jmu popr i inom svojo m povolnn ! a oznai:il te nto 
st uv za neus pokoj ivý. Dalej vo svojom refe t·li te po
u kfiZU I na nedostatočnú icl eovC1 a odbornú pr ip rave
nos ( kri tikov, na znučne r ozd iel nu (l roveii hodno te· 
ni r ôznych huclobno-divmlolnýc h žánrov, a le a j na 
o b me dzen é pr íležitosti zodpovedne o nic h pisať. Dot· 
l<o i sn aj metodo logic kýc h p1·oblémov a hovoril tiež 
1 o obsahovo-formo ve j s trá nke kr itfk : "Vefká časť 
l< rit!k má prak tický info r matfvny, re feru júc! chara k· 
tet·. Nevieme s a zbaviť zauž!vanej sc hémy, že v kriti 
k e musf byť všetko, a tak niektoré kritiky vyznieva jú 
a ko s úpis účinkujúcich. Pr itom všetc i zainteres ovan í 
sA dožadujú r ozsiahl e jšfch, fundovaných názorov nn 
Ic h výlwn a lebo p1·ácu na Inscenác ii. Mys l!m, žu 
l< n le l<torým závaž n '{m inscenáciá m by sm e s a mali 
vracať časte jš ie a vždy z Iné ho aspektu". Pokia ľ Ide 
o nové die la, c hýba ča s to v analýzach postihnutie 
z m yslu a pods tnt y nové ho di e la , v novýc h inscenil · 
clúch t o netradičn(), prog res!vne, š pec ifické. O p ro h
l é moc h u melec k ej k r itiky v bale tnom umeni hovor!· 
Ja drama turgicka ba le tu S ND Alica Pastorová, ktoró 
u po zornila na obzvlásť n e lic hotivú s ltuliciu v s lovr.n· 
s ke 1 ba le tn e j k r i!l l<e, kto re i sa v súčasnost i venu ili 
p opri zamest na ní Ibn dvaja kritic i. N iet divu, zo 
" ba le tnll kritika na Slove ns ku splii a Iba úl ohu p ri · 
Jci!ltostnéllo komentátora". V diskus nej časti semlnfl· 
ra v ys túpili viacer! popt•ednť vedeckí pracovntc i, te o
r e tici a kritic i, ktol'Í prispeli do programu semlnlira 
viacerým i cennými myš lie nkami, radami, ná.vrllmi i 
polemtckými názormi. 

SKOLA A HUDRA ilie( Ich rozdelil a sk6mal teli 
funkcie v mechanike hry. Pri vý· 
ui!be je poll·ebn ťi každý úkon lo· 
kaiizuvať, a by sa rahlile zvládol, 

Dve učebnice 
Vu všeobecnej, úvodnej časti au· 

tor krátlw ohnznamuje illtatefov 
s histúriuu husrové hu umenia, s 
jeho vývujum a poukazuje na not· 
nnsť prem}'Sie nóh u analytické ho 
puntnpu pr i vy nil'lva ní. Vyzdvihuje 
ZÚ\ u:iinnsť Sllt':lv nch n prístupu k 
výt:hnve mladého huslis tu v RÚ· 
~ .• s nust i , v dohu vcl'k é hu rozma· 
c hu te jto n mcleckn j discipllnv a 
po ukazuje na škody, aké sa pfí
t:hajíí práve v znčiatočnom obdobi 
vyui: IJy, v na jcítlive jšom š tádiu vý· 
V ll ja z ial<B. 

pre konzervatóriá 
f'l-\V J.::L zu.;A, UCJ.::HN !CA !{Y'l'MU 
PK!:: 1., ::!. A 3. JWCNIK KONZEt: · 
V 1\'ľOkiA, 
SľN BHATl SLAVA, 224 s trán 

Pavel Zika je známy a ko autor 
viacerých ucebnic (napľlklad 
Uéebn1ca hudobných for iem pre 
konzel'Vatól' iá, SPN, 19'74, sk1•iptá: 
Ui:ebnica intontície, SPN 1959 a 
Cvičebnica eleme ntárneho r y tmu, 
19ii1J. u.:e bnicc tvo•·í nielen mn· 
demé, ale priam nevyhnutné pre 
kazut::n o huuobnli<a a zaujhnave 
pre kazdehu zanieteného obdivu
va tefa hudby. V nich uplatňuje 
svoje bohate vedomosti a s k úl!c· 
nusti. 

Recenzovaná učebnica sa opiera 
o učebné osnovy, kturé boli v ru
ku 1!l71·72 schvalené MS SSR a 
na wyp l'UCOVIIni ktut•ých sa podio
ľal sám n uto t·. Pustup látky podU.· 
va Z i ka syste matici<y, v logickom 
sú1iise a nadväznosti jednotlivých 
prvkov rytmické ho materiá lu. Za· 
meriava sa na postupné rozvíja
n ie rytmické ho a metrické ho cíte
nia od jednod uchých a rahko pu· 
chopitela1y ch útvarov a ž po pucho· 
p enia celej podstaty rytmickej a 
mch·ickej zlozky hudobn é ho ume· 
nia. Práve tuto je jedna z dôle ži
tých devlz učebnice. Oalšlm k la · 
(lom je, že autor postupuje od teu
t•e ticky zameraných príkladov k 
u~á:lkam zo svetovej literatúry 
roznych sluhov. Vychádza tiež z 
p rak tických skúse n ostí výučby ryt· 
mu na konzervatóriách v CSSR a 
p r ihliada na posledné skúsenos· 
ti svetuvých pedagógov, najmä pe· 
dagógnv zo socialistických ki.'ajin. 

Učebnica je ruzdelená du 16 ko· 
pi l o l. (Sú tu napriklad zákludné 
dubové hudnoty , pravideln é a ne· 
pra videlné delenie dílh, delenie 
duby na dve, tri , štyri nižšie hod
noty, drobné delenie doby v lltVl'-
10\'ých, polových a osminnv:?ch 
t<:ktoch v pomalých tempách, d ve 
bodky za notou, triola na dve do
by, duola, kvartola, kvintola, sex· 
tola, septola, 1ľale j zložitejš ie ryt
mické útvary s ligatúrami, útvary 
synkopické, takty premenllvé hu 
metra, jednoduchý pät'dobový takt 
a nepravide lne zložené takty.) V 
každe j kapitole sa preberá nový 
r ytmický problém, ktorý sa naj
prv precvičuje samostatno v krát
ky ch cvičeniach a ai potom sa za
pája do súvislého rytmického prft
du . Počet cvii!ent je väi!lil ako je 
možné zvládnuť na jednollivých 
hodinách. Autor tým poskytuje 
n icl en možnosť výberu pre uč ite· 
lo\·, ale a j pre žiakov možnosť 
na ich individuálnu domácu pl'Í· 
pravu. Učebnica tak môže slúžiť 

nielen prác! v triede, ale aj do· 
ma. 

Nová publikácia je nevyhnutn e 
potrebná pre nde konzervatóriá, 
nu svojím rozsahom, nápliiuu aj 
Ul'poriada nhn látky v počiatuč· 
ných základných kapitolách jo 

vh odn ii aj pre :t lakov vyššit: h roi:
nikuv I.:SU a p r e záuje mcov ;o; l'a· 
dov amaté rov. 

VILIAM h:O IHNEK, METOD IKA 
HRY NA IJUS LIACH PRE 5. ROG· 
NlK KONZERVATÚ HI A, 
SPN BRATISLAVA, 269 strán 

Viliam Kol'lnek, ktorý je zosta· 
vovaterom a upt•avovateľom viace
l'ých úspešných metodických hus
ľových diel, je tie! členom Slo
venskej filharmónie. Je teda nic· 
len vynikajúcim pedagógom, ale aj 
huslistom. Metodika ht•y na hus· 
liach vznikla na základe jeho dl
huročne j pedngogic kn i praxe, je 

1101lln:lr:ná veľkou sl{úsennst' nu a 
umu unená širukým záujmom 
jt:dnak o teo re tické fundovanie, 
jf!dnak priamo o aplikáciu na 
praktickú hru. Je už dlho oč3klí · 
vaná v oblasti našej husľovej pe
dagogiky a - vlastne prvá svoj
ho druhu. V oblasti metodicknj 
literatúry sledujftcej rozvoj hns· 
fovej hry dotm·az, okrem vyda
nýc h učebných textov Jána Al· 
brechta (Teoretické zákla dy .hus
ľovej hry) z ruku 1957, podobnú 
prá cu nemáme. 

Aku autor uvádza , všeobec ne vy
soká úroveň hry na husliach a 
majstrovské ovládanie techniky 
mis h•oja na šit•oke j základni, je 
výslednicou zhromai!ďovania po
znatkov a ich uplatilovanin pri vý
uč be. Techniku hry na husliauh 
ľot·movali zo začiatku sl<iadatelia· 
hus listi. Vývin husl'ovej techniky 
s úvis( s požiadavkami kompozii!· 
ne j , techniky, a preto každý no1iý 
kompozičný sloh pl'ináša nové 
IJroblé my, ktoré treba r ieš il'. Cia
rom ilkolskej výchovy je, aby ma· 
ximálny poče t huslistov dosiahol 
čo najvyUf výrazový a ter.hnický 
!aandard. Technika hry na hus· 
Jiach má vera úkonov, automatil!· 
ky do !!Cha zapadajút:ich i nadvä
zujúcich, a preto je dôležité ve-

Spl·:l vne poznamenáva, le ani 
sl<lis 1.mému pedagógovi neulkodf 
v:i.dy znova fol'mulovať zásady me· 
t(Jdy práce, hOCI sli IllU dobre lllá
li!C; že je potrebné a užitul!né 
prnblé my vždy znova pl'everovaf. 
Husľový pedagóg má mať teda Mtá
ly kontakt so ~;vojím ná strojom. 

Po obsa ilove j s trá nke profesur 
Ko i·lnek vyčerpáva danú té mu, 
ktorá je pt·ehfadne l'oztrieden§ do 
je dnotlivých kapito l, zoradenj· ~h 
progresívnym spôs!lbmn. Zaob:!ri 
sa najhlavnc jš ími [aldorml husru
vuj hry od prostých pt,čiutknv, r.le· 
me ntárnych zá kladov, liZ pu ná· 
rui:né úlohy virtuozity, Pupri 
osvedčených roz hoJ•och jo.dnotti· 
vých disciplln husfuvej tee1'1niky 
- rozložene j metodicky a účo.4 ne 
( iJSychofyzické úkon y, základ y df· 
~:lllia nástroja, postavenie a spfi>. 
sob práce lavej ruky, technické 
p omôcky pre zabezpei!enie hma
tovej sústavy, základné poznatky: 
u Jll'i ncÍJlY sláčikovej techniky l -
vr! nnje veľkú časť problé mom hus
ruvé hu prednesu, výrazu, agogike, 
f l'ÍIZlJvaniu a t'll:tnym hudobným 
stýlom. Práve tomu sa d oposiaf 
nPvmwvala doctatoilná pozornosť. 
Zlh·ere i:n á historická kapitola 
,.K1•1Hku charak te ristika najvýznaf· 
uujSfr.lt s kladuterov. ktorých diela 
!:ú v osnuvlich t;SU", je naozaj 
Mastnou myš lie nkou. Zameriava sa 
v nl! j na vrt:holnýl!h pradstavlte· 
!'ov jml n otlivýc h litýlovýeh ubdobl, 
Id u rl ovplyvnili vývnj husľovej hry: 
f 1\ . Corelliho, A. Vivaldiho, G. F. 
Hä ndla, J. Hayd n:t, W. A. Moznrta, 
I.. v. Bee thovena, F. Schuberta, 
C. B. Viottiho, P. Rodeho, R. 
K1·eu tzer a ). Už i tol! né pre pedagó· 
gnv je tiež charaktel'izovanie jed" 
r> iJIIivých štýlov. 

Autor sa v úspornej forme dotý· 
ku všetl<ých pt•oblé mov , pudrobna 
analyzuje každý detail a doplňa 
hu názor nými notovými prikladmi 
( tastokrá t z vlastných Cvičenf 
stupn!c a rozložených akordov, 
Stítd il pre rozcvičovanie huslistu 
n p rednesových e tud), čl grafický
mi prikladmi. 

Korinkova metodika jo napísaná 
jmll•ne, jasne a zrozumitefne, de· 
l' inh:ie sfl presn é a výstižné . Jeho 
prJ~ lr P. hy a Jll'ipum io nky svedl!is o 
[undovanum znalcovi v tejto ub· 
J a~:tl, ale aj o umelcovi-pedagúgo
vi, k torý svojím bystrým íntelek· 
tum niele n ná jde jadro problema
ti ky, a le hó aj dokií že púta vo rie· 
!li ľ. Práca odzrkadrnje •:e loživptné 
s!<íasenosti autora, kto J•ý neobyčaj
nn út:inne spáj3 teóriu s praxou 
v d ialektickej jednote. 

DANA jAKU BCOVA 

V naluáuacich i>túditich Cs. rozhlasu u Bratislave sa 
r ucne realizu /t! asi 1300 mincíl póuodne j slovenske; tvor · 
by ui>etkyclc i ánrov. Dramatur gia lludobnélzo IJy:,iel an iu 
má emi nentný záu;em na tom, aby sa umel ecky hodnot· 
né novi nky co na;skôr dostali do vysielania a tak plniii 
svo;u kultúrno-spoločenskú úlollu. Simultánne sa sl e· 
duiú aJ ďal!iie dua, nemene; dôl eWé ciel e: 1. perfekt· 
nos{ interpretácie, 2. optimálne nasnl manie. Iba v dia· 
leklicke; ;ednote týclcto troch faktorov - teda kvality 
predlohy, reproc.J.cckcie a záznamu - zlskava fi nál ny 
produkt svo;u skutol•nú hodnotu. I de nám o to, aby sa 
pocel !ipickouých nahrávok u t omt o zmysle zvy šoval a 
moino povedať, že trend posledných rokou sa dar i udr· 
iiauaľ u te;to intencii. Svedčia o tom aj viaceré skl adby, 
kt oré u posl ednom č:ase obohatili - k aždá suo;im spôso· 
bom - r ozhlasovú f onotéku. 

Pre potreby r ozll lasouého vysiel ania · sa aci I::ugena 
Suchotw podarclo ztskaľ unikátne par tctú ry z ;eho mla
closli. Voposiaľ boli známe tba z l cteratúry, teraz uďu:ca 
dcrtf(entoui Ľ. Ra;ter oul exlstu;e už a; zvuková podoDa 
symfonicke; básne Noc i:arodefnlc a Noctur na pre uio
loncelo a or chester 1 s6lista K. Sik ur a 1. ob/due z cyklu 
"Mladé l etá" . V. llurák zas pripr avil su svoJtm /\omar· 
nym združením Suitu z r. 1926. Pr e úplnosť t r eba elite 
spomenúť skvelú nalzrávku Priel omu [lentu sym jon ickrí 
obrm vznik ol zo star!ieJ luulby k f ilmu HoJ sa skoni:í 
za/l r a a aul or ll o IJIJIWVal prucuun1kom Clc Zf D } , /ed liU 
z l ta jpresuedéweJ!iít:lt ciLrigenlsktíclt kreácií P. Bug/na. 
Netr eba ani zciór aziwvat , aký uyz11alll ma;ú lieto počiny 
pre spoznanie prve j etaptl f ormovania lwrlobn61lo mys
l enia tvor cu, k torý ~i zis!.:al európske r enomé a v t om· 
to r oku osl auu;e :.uo;e 70. narodeniny. 

Medzi na;uýrazne;1>1e úspechy tímoue; práce, kcle sa 
autor, interpret i hudobný r ežisér snažia spoločnými sl · 
lami zvukovo optimálne zachytiť predlohu na mg pds, 
pat r ia due skladby R. Ber gera: Konvergencie 3 pre via· 
lončelo s6lo a Memento pre veľký or chester . Popri uy· 
nika;úcicll, do lzlbky fi lozoficky zwnera ll!íclt skl adieb 
preni ka/úcich vykonoc/t uiol oncelislu f . Poclltor ánskelto 
a clir igenla B. Rezucliu t r eba vyzdvihnúť nouátorsk(t prtf
cu r ežiséra L. Komárka. V Konver genciách dosiahol me· 
tódu " záuislélzo a nezáuislélto dozvuku"' i m ponujúcu 
priestor ouú plasličnost. Prautla, už u samotne; predl olze 
sú zakalkulované temné dy namické nuansy, a likuoty a 
pod. natoľko. že pri uere;nom uvedení cliela sa ani zďa· 
leka neda/ú dosiallllut tie clifer encouanil efek·ty ako 
ll ~·t úcliove; nahrávke. Podo/me v Memente { na pamiatku 
t ragicky zosnul é/to li[Íznamnélto akustika a teor elika 
d t•. M. Filipa/ sú zuukouo náročne !it ruktur ouané plochy, 
kde sa využila technik a [Jiaybacku. Výs ledll!Í zuukOU!Í 
obraz má jedinečné kvality. Znalost parlilúry Zel/enkou· 
lto OsuienCžmu {s vrstvami recitácie, duoclt zbor ov a or• 
clzestra } umožnilo Komárkoul dôkladne pripravit na· 
lu·tiuku ver e;nélio koncer tu, k torá preuy!iuje azda al 
wec/c lzádza;(Lcu i>Lúc/ioucí verziu. Celkove možno povedať, 
ža ulietky spontlnané snímky svedčia o serióznej práct 
r ozlllasou!Jch technikov a reUsérou a že sa uyznal!u;a 
vysokou úrou1~ou u!:etk.tích troch parametrov - umelec
ke/ kvality predlôh, interpretačným zuládnutfm t per· 
fektnosľou nasn!mania. I GOR PODRACKÝ 

Dielo zakladateľských z;auou nár odne; hudby t vori 
chrbtovú kosť lwäobnélzo vy si elania r ozhl asu a ;e takmer 
skompletizované. fe tu v.~ak moinost obnovovať sl a rs ie 
opusy u stereoverzii . To ;e prípad l. symf 6n/e a Husľo
vého koncertu A. Moy zesa. Pred 50 rok mi otvorila ;eho 
prvá symfonická práca cestu slovenske; hud /Je u le/lo 
oblasti a nové nai>tudouanie O. Lenárda so Symf onickým 
orchestr om Cs. rozhlasu u Brallsl aue potvrdilo oprávne
nosť jej pri mátu: skladateľ napísal, lcoci este na báze 
post romant izmu, lcudbu živú, uýbome instrumentouanú , 
stallebne vyvái ellll. Pri ;e; pocúuaní si uvedomíme, akií 
obrousk!i U!]uo; prek onal Moyzes t sl ovenský symf oniz 
mus do änesn!ích dní. V nahrávke oceníme a; sľaun(lt!í . 
vyrovnaný zvuk orchest r a. Husľový koncert , prezrádza/ú 
Cl dôuemú znalost Prokofieva a ~ostakoutča, sl po 
T. Gašparkoul našiel znamenitého Interpreta u mladom 
P. Michalicoul. V nahrávke dominuje teho technicky bez
pečné a výrazovo n~obyčatne zrel~ umenie. 
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Johanna Nepomuka Humniela 
Účelom hudby je srdcom pohnúť a potešiť srdce. 
Jej povinnosťou je lahodiť i sluchu. 
Vyumclkovanost sama o sebe je pedantériou, 
čo prináleží očiam. 
No umenie dôvtipne spojené vždy s citom a vkusom 
zvyšuje pôvab hudby, 
dodáva mu vážnosť i dôstojnost 
a vedie umelca ku pravému cieľu. 

.... 
f. N. Hummel. 

J. N. Hummel 
v pražskej 
spoločnosti 

S(astnou hrou osudu sa dostal Hummel v detstve pri 
svo jom stúdiu do Mozartove j lJI!zkos ti. Od Mozarta po· 
k1·nt uje potom prvií JJummelova koncertná cestu do 
cudziny cez Prahu k Mozartovmu hostite ľovi v Prahe, 
Frantiskovl Xaverovl Dušk ovl (1736-1799), ktorý" po· 
n úkol desaťročnému Hummelovl a jeho otcovi pohostin· 
stvo vo svo jej domácnosti. Bolo to ZJJč intkom roku 1789 
~ dvn roky po prvom pr!chode Mozarta dQ Prahy [ll. l. 
171:17), kedy boli eš te v živej pa mUti Duškovcov 1 hud
bymi lovný"ch Pt·ažanov Mozartove úspechy. A t1·ochu te j 
,,svUtožlare" dopadlo l na desaťročného nadaného Mo· 
ZHr tovho žiakn, j. N. llummela. S Mozartový"m menom 
·bol v Prahe pt·ijlmaný s láskou a obdivom všade tam. 
k am ho Dušl<ovci uviedl i. Šťastná Mozartova hviezda 
sprevádzala llummcla nielen vo Viedni, ale l na všet· 
ký"ch p1·ažsl<ý"ch koncertoch a l neskôt• v praZske j spo· 
1oi:nosti. 

Podľa správ o Hummelovom poby te v Pmhe v r . 181.6 
su zclá, že práve v tomto r oku sa Hummel najviac zlllí· 
ži l s pt·ažskou spo ločnosťou a že práve vtedy sa o. l. 
po rokoch znovu stretol s pani Duskovou. )e pre to 
niekoľko dokladov. V prvon1 rade je tu významná osob· 
nosť skladatera C. M. von \Nebe1·a. Hlavn ý"m pr amci'iom 
ge tentokrát Wcbe1·ov ži votopis od jeho syna Maxa Ma· 
l 'ill . Wellerovmu troj ročn ému pobytu v Prnhr. venovul je· 
~10 syn Max Maria dosť dlhú stu(, ale takmer mesučné· 
mu Hummelovmu pobytu v Prahe r. 1816 l en krá tky 
odstavec. Okrem toho otlačil tu Mux Ma1·ia obu r eferá ty 
svojho otca o Hummelový"ch koncertoch u podrobne sa 
zmlenll o llummelovom spol uC1činkovunf pri r epríze 
Beethovenove j "Bitky u Vic torie". Nt1 jdeme tam l Wc· 
b m·ove listy so zmienkami o pražských Hummelový"ch 
koncertoch v r . 1816. Máme vsak tam hľadáme Webe· 
i'OVO ozn:ímr.mie o Hummelovom prfchode do Prahy, kto· 
t·é Zdcn~k N~mec za1·adil vo svo jej práci Weberov1.1 
p ražská létá [ Praha 19<11 ) hneď za r efer átom o kon· 
certe Franza Clcmen ta cli1a 6. apríla 1816. ,,Povttžu jem 
za zvláiltne potešen ie ozniími( liudbymi lovnému obocen· 
stvu príchod presliívcného sk ladateľa u skvelého klu· 
,virislu, pánu kapeln ika Hummela z Viedne; t ý"m, že t úto 
spr(1vu ohiHsujcm skô1·, než sú znúme jeho vlastné ozmí· 
m enia, zusi Íižlm si, d lifn m, vcľaku všetkých pravý"ch prla· 
tu l'ov umenia C. M. von Weber , operný t'i<lditeľ". 

Podra Maxa Mar iu Weber<~ priSiel llummel clo Prahy 
9. aprí la. ú daj môže by( spoľahlivý", pretože Weberov 
syn pracoval h lavne podľa otcových dunníkov 11 pod ľa 
óeho lwrešpomicncie. i iu mmc! vyhl'adal hnecľ po pľfcho · 
d e do Pr ahy Wellera. ktorého spoznal ruku 11l13 vo 
:VImlui. Mttx Ma r iu Weber dalej pri pon1fna nieko ľ ko ol · 
cových prlatctov, Im I<IOI'ý"m Weber uvimlol Humn1Cia. 
Boli to knieia Anl. Jsidor Loblwvic z llui·ímt nn Mel· 
nick u, Chrlstlán Krišto f Clnm-Gallas, bCi nkfl t• j osef Ficd· 
ier, r i aditeľ divadla johan Karl Liebi ch ntcr. 
Vcľaka C. M. von Weberov! a V. ). 'ľomáškovi sú o 

Hummelových konccn·tor.h v Prahe zachované refcrá ly 
z r. 1816 i z r. 1820. Svoje t·efertíty z r. 1816 zar adil 
W eber do série referátov pod titulom "Concert 
Uebersicht der Fastenzeit 1816, März und April 1816", 
i<toré vychádzali so značn ý"m oncskoren!m v Pr oger Zei· 
tung n boli potom znova vylločuné v Ili. diele Weberov· 
ho životopisu. 

Z histór ie je známe, že llununc l spol uúčinkoval pri 
a. a 4. predvedrmi pr!l cžil ostnej Beethovenove j skladbv 
·Bitlw u Victori c vo Vi edni dila 2. a 27. februfll'U 1814 
a toho vyuiil C. M. von Weber pri druhom pražskom 
predvedenf t ejto Beethovenove j skladby diía 1<1. apr íla 
1816. Bolo to zároveií v tom roku prvé verejné Jlumme· 
iovo vystúpenie v Prahe, ktorému Weber venovul vo svo· 
ijom ref eráte pino chvúlv. · 

Diía 19. a 26. aprila 1816 usporiHdal Hu mmel v Pru· 
ho dve akadémie, o ktorých Weber r eferovul v Pra· 
get· Zeitung. 

úplne Iný" svet sa otvoril Hummelovl v spoločnosll 
V. ). Tomúška. Tomášek vo svojej uutobiografll nepíile 
o l om, ako a kde sa s Hummelom sprittte li l v r. 1816. 
Od neho máme l en odborné rcfenHy o koncertoch Hum· 
mein v P1·uhe r. 1816 a 1820. jeho lisudok o llummnlo· 
vom koncerte r. 1816 je u tuj!mavý": "Humm elov úho~ 
bol skôr ženský" než mužský" a pt·ipom!nal ml lu·u 
Wlllffelovu. Ak uvážime, že obaja zdatn! umelci boli 
Mozarto vý"ml žiakmi, som skoro v pokušen! veriť, ŽB 
Mnjster tiez nemal zvl •išť výrHzný úhoz? - to by v~a l< 
Lipine odporovalo j eho sk lud lliím, ktoré predsa znej(! 
jadrne. Hummel však hr al velmi pekne a nil<!.ly sa ne· 
spreneveril rytmu, clnosli, na ktorú sa v novse j dobe 
príliil ned bú. j eho sk ladby nczuprHii IIIOZill' tOVSkú fO ľ· 
mu a l<eby som nn n ich chco l niečo kúru(. llul ll by to 
Ich nesmierna d[ ž.ka, k to1·ú vmli ln vsutký"m v!ič~ im die· 
la m. Ako vi •·tuOzovl i alw hudobnému sk ladutefovi sa 
mu dosluln zusltlZHného uznania". 

l o cfuiscj Hummeiovu t koncertnej ceste do Prahy 
r . 1820 so 'ľomášek Zlll ie ilujc vo svoje j autobiografii, 
kde o Hummelovom vystúpen! v Pruho poznarncnúva, zo 

Rodný dom J. N. Hummela v B1·atlslave na Klobufnfckej 
ulici. 

nie je vidi ef žiadny pokrok v jeho k lav!rnom umen! 
od posledného koncertu v Prahe p1·ed štyrmi rokmi a 
dodáva: "Ale tak sa viedlo a vedie nielen jemu, al e 
l všetk ý"m virtuózom, ktor! svoje umenie prr.d ávajú. Kil e 
v lastne majú nabra ť potrebný" čas k cfalšiem u zdokonu· 
Tuvaniu? Ni kdy donHI, st<i lc.: na cestách .. ." Hummel 
prisiel clo Prahy dl1a 6. aprí la 1820 večer, kedy prúve 
tesi l svojim umenfm pražské obecenstvo bý"val ý" Hun1· 
molov ž.iuk, Mozartov mluclš! syn Franz Xaver Moza1·t 
(1791-1844). Tentokt·út mäme velmi podrobné správy 
o Hummelovom pr lchodc du Prahy l o jeho akadémii 
a ce lkovej atmosfét'H hudobnej Prahy, ktorá vftala zlí· 
roveii svojich dvoch miláčikov: Moznl'tovho mludšicllo 
synu a jeho u č iteľa, a zúrove11 uzdu na js l(lvnejšieho 
Mozurtovho iiuka, Hummelu. Zasl úži l sa o tu h luvne 
pt·užský" hudobný" I'O(erHnt ii pský"ch hudobných novín 
All ge meine musil<nlische Zoll ung, ktorý nn konci svo jho 
I'CfOI'Íl lU O MOZUI'[OVOill konCCI'Ie d illl 6. aprf la 1.820 
pripúja sp1·úvu o ll ummeiuvom príchod!! : .,Gestern 
AbBIHI, t ~ IJen wlihmnd Moznrt uns oinnn Kunstgenuss 
gcwHhl'te, ist IIUIIIIIII!I allgt-~ l;onunen, uns tH!IItl zubu· 
l'eilon". V r cfurúlc o llununclovo j " hudullne j akacl élllii'' 
vytýk a rcfcn~nt prn:i.skému ulJecenslvu , žu muniosto lo· 
ho, aby posudzova lo tunelecké dielo a vôhcc umen ir~ 
podľa z<íkonov es toltCký"ch, uspolwjujc sn len porovntl · 
vu nim jednotlivých umelcov, z čoho vznika jú celé s ku· 
piny ( " Par taien" ), propagu jtlce ich miláčikov. Tak je 
to vra j v Prahe prá vp medzi Hummelom. Moschel esom 
a Mozartom mladším. Podobné porovnávanie troch umel· 
cov tni< r ozdielnych povíih považuje refer ent zn úplne 
nP.užitočnó a nepotrebné: "Moscheles prekonúva ne· 
smlerne technické problémy s veľkou istotou, Hle nic 
bez mysl enia nu prekonanie tý"ch to (užkostí a kopí Ich 
nezriedkH s trochu vyumel kovanou koket ériou. Mozat·t 
sa nemô:Z.e odvážiť llfl také silúcke výkony. (Tours de 
force); zdá sa však, že jeho úmyslom je pôsohiť viac 
na ci t, a Hummel zjednocuje oba efekty, l ebo vo svo jom 
vý"kone spája omračovanie pt•vého s prívetlvosťou dru· 
!tého a l en nepozomf pozorovatelia môžu veriť. že Mos· 

"Ak Beethovenovu hru charakte· 
rlzovala nesmiema stl a, svo;ráz, 
brauúmost a bystrosť, akfl sme 
predtým nepočuli, Jlummel bol na· 
opak vzorom čistoty, ;asnos/1 a 
presnosll, vzorom podmw1u;úce/ 
elegancie a temnosti." 

Neuvedomu;eme sl prsty ani stru· 
ny. Vnímame le11 hudbu." 

bom - urob to, prosi m Ta o tCJ. 
KPIJ!f som Teba raz mal z pódia 
odstreľovatJ som 7'1 telom a duSou 
k slu~bám. L. v. B e e t h o v e n 

Carl Cz er n y 

"Hummel predstavute VI'Chol 
klavtrnet lzry na.štc:h l!tas. S ne
smiernou výraznostou a technikou 
sptfta to, čo te prž1•odzené a nov~. 

Carl Z o lne r 

"Ani ;eden seriózny klavírny vir· 
tuóz súčasnosti nemôíe a nesmie 
lqnorovat hlavné diela Hummela· 
ve, ak teho vzdelanie má byt vše· 
stranné." franz L l s z t 

"Nafmtlšt Hummel/ 
Prosím Ta, diriguj at tentoraz 

bubny a kanonddy so svojou vynt· 
kaj(!.cou ka~lou a uojenskgnt Uci-

{ List Beethovena f. N. Humme· 
l ovi ku koncertu 27. ll. 1814) 

"Talent od same; prírody 
do kolísky st raz dostal. 
Kto s tónmi krd.sy prtchodt, 
toho v~dy prttmtl ako hosta.• 

]. W. Go et he 
Weimar, 10. II. 1829 

Preklad: j. N.brecht a J. Krčméry 

Moja rada 
Méi sa síce vzdelávať podfa dobrých norov, ta l· 
ako sa patrí. Len nepreberaj ich i\týl, lebo te • 
musi byť tvoj vlastnf. 
Inak ťa o:&načia za napodobovatera. ktorému chý 
ba sila a duch pravzoru. 
Buď činnf, no nebud' unéhlent; lebo vl etko dobr•' 
ro:~:mysel vy!aduje. 
Ber kaldý deň pero do rúk, aby ti nebolo cudziP. 
a nezvyklé. 
No odlol ho v pravý čas, aby duch neotuoel . ab,, 
sa posilnil zase k novej tvorbe. 
Nepolli svoj výtvor do sveta s posledným lkrtnu· 
tlm pera, ale dopraj mu kr6tky čss oddychu. Ne· 
skôr ho znova vezmi do rúk a ak zodpovedá stál11 
tvojim citom, tak ako v o11om f ase. kecr si hu 
vytvoril, nechaj ho v pokoji odisť. 
Mlčanfm prehliadol hanu a sám nikdv nehaň. 
UlUvaj svet tak, !e sa usilujeii svetu dať pil!! tk v. 
Nezabudni pritom na heslo: umiernenost". 
To, milý Ferdinand je dohromvseľnlí r alla, ktorlí 
Vém dáva 

VU milujúci u fltel 

[ Hummelovo vyznanie vpísané do pamlltníka Je· 
hu žiaka Fenllmmda Hlllera - skl adateľa, dirl· 
genta. k lavl rneho vlrtuOza a publicistu.] 

l 
i 

cheles prckonC1va väl:i;lo technické problémy nez llum· 
mel, p l'elože llummel Ich prekonávu nenútene, vHazí 
nad n fm skromne a s úsmevom, zatial čo Moschelcs 
akoby dúval na vedomie, že opiiť ako llerukles v ko· 
líske - usnll'tl dvoch hadov a tet·nz -, Zo tch usnH·Lil". 
Referent tu d(iva Hummelovl prv(l cenu, čo je pre Prahu 
zauj!muvé poznanie. 

K nojdojemnc jillm dokladom Hummelový"ch slykov s 
pružsl<ou spoločnosťou patr! Hummelov list Tomáskovl 
z Weimoru zo diíu 11. murca 1821 : "Potešenie môj ho 
srdcu! [ Herzens·Fl·eundchenl ) Prajem Vám dobré zdr a· 
vie a hodne radost!! Odporúčam Vám mladého talen to• 
vaného muža pána Benedikta, syna štuttgartského ban· 
kára, ktorého klnvil·nn hru som šBsť mesiacov naprával 
[in der Kur hatte] . - Na svojej ceste clo Viedne nav· 
štlvi tiež Vaše mesto, aby obohatil svoje hudobné ve· 
domosti a tak sa stále vlne a viac zdokonnroval a vzde· 
lávol a vôbec, aby mal prliežltosť počuť mnoho a dobrú 
hud bu a umelcov. Ve ľm i Vás prosfm, aby ste mu boli 
vo vse tkom s najlepšou radou l činom nápomocný a 
uľahči li mu - ako možno najviac - pr!ležllosť k tomu, 
aby dosiahol svoj vznešený ci e ľ. Na jar t. r. cestujem 
do Lipska, Berlina n v júli chcem !sť do Karlov}•ch Va· 
rov a tak a j svoj 1llu telu dopriať oddych. Opatruj Vús 
bohi a myslite občas na nás. Moja pani Vás srdečne 
pozdruvuje. Vás úprimný" pl'idter Hummel". Citovaný l ist 
svedč! o neobyčajne v1·elom vztahu Hummela k To· 
máilkovi. Bolo to pria te ľstvo za ložené na sprlaznen o'>ti 
dus! , ako o tom hovoria Ich <>kladby. Ich spoločnvm 
prvý"m Majstrom bol Mozart a druhý"m )an Ladislav Du
slk, kto1·ého vp lyvu mohol v tej dobe máloktorý" sk la• 
dateľ·klaviris tn odolať. Bl·ilantnost Hummelovet llt·y In• 
šplrovala Tomáška r. 11121 k cyklu Tre Allegrl dl ll1'u• 
vunt, op. 84 ako pokračovanie cyk lu Tre Allegr l caprlc• 
CIOSI, op. 52 Z l'. 1815. 

Miestom, kde sa asi prvý"krát o~obne poznal Hummel 
s Tomáskom, bol sa lón g1·ófky Frun tišky Sternbergovej. 
Do lohto sa lónu bol uvedený l Hummel ako sa o tom 
dozvedáme z listov. k tor é písala g1·ófka Stem ilergovú 
svojej sestrr. Mlirll Te1·ézll [uložené sú v Cr. ,·ninskom 
r odi nnom a1·chive v ]indi' ichovom Hradc i. V liste zo 
14. apl'ila 1816 oznamovala gró fka Stern1Je1·gová z Pra· 
hy svoje j sestL·e, že na nasledujúci deií pripravi lo malý 
hudobn ý" večiero k, na ktorom su bude splevuť Ton11:íš· 
kova omša o že budí1 prHomn! púni Hummel a Weber. 
V liste zo dii a 16. aprila 1816 piše grófka svo jej sestt·e 
o. L o p1·edncsení vý"fHt tkov z Tomáškovet omse za pri• 
tom nosti 100 osôb. 11 že na vec iel'ku hrHI aj Hummel. 
Z cilovnný"ch údajov le tasne dolož1~n é , že l weinHII'ský 
dvot·ný" kapeln!k J. N. Hummel prispel svojfm umenlm 
k zaujfmavoj histórii salónu v Stel'lll>er skom paláci na 
Maloslnmskom námestí v P1·ahe. 

Pucll'a dl :%ky llu mnH~ Iových poiJytov v Pruhe je Isté, 
Ž<! l'raha ho priťahov u la ukn Mozartovo mesto. kde 
v fiolll obecenst vn videlo pokn1čovatcfa Mozat·tove t silí· 
vy vlne než v jeho synovi Franzovi Xavemvi Mozartov!. 
V tom čase l'rulia nebola už len Mozartovým mestom, 
o ktorom sa nespriívne p!suvnl o, ze nadšenie pt·e MozUI'· 
ta brúnilo sem prenikunnlu Beethovenovho umenia. Na• 
opak, sl ávne Requiem za Beethovena v Pr ahe v Miku~ 
l ášskom kostole r . 1827 prehovori la na jjasnejšie o tom, 
ako Mozart l Beethoven boH v Pl.'nhe súčasne uctle4 
van!. 

Takmer symbolický je jediný" zápis Palackého o Hum• 
melovl v Prahe diía ll. aprHa 1827 (vtedy sa Hummel 
vracal z Viedne. kde eš te zastihol umierajúceho Bee• 
thovenn a zúčastnil su na jeho pohrebe a s vel'ml smut• 
ný"mi dojmami prišiel do Prahy): ,.Rúno pracovav u h ra• 
béte Sternberka. potom u sv Klimenta. slyšel Jsem hud~ 
bu c!rkevnf. (Pergolese oc.) . kdež t slovutn9 Hummel"." 

At·thur Schurlg v knihe Wolfgang Amade Moz~rt, 
Leipzig 1923, plše žP Mozartový"m domom nie je rodn9 
dom v Salzburgu a an l jeho útmtný" dom vo VIedni . • , 
ale jedine Bertramka, kde prežil najblaženejšle dni svo!• 
ho 21vota v priazni a úcte Pražanov. Obdobne by sme 
mohli prehlásiť o mestárh v Rakúsku. ktoré zohrllll 
v Hummelovom Zlvote dôležitú ú lohu, že najradše J sa 
vracal nie do svo jej r011nel Bratislavy - odklar skoro 
odišiel a vracal sa tam len občas vo svojej mladosti -J 

ani do VIedne, kd!! nadobudol vzdelanlea slávil svoJe 
prvé úspechy, ale do mozartovske j Prahy, kde v iiom 
vítali pokračovateJa Mozartovej slávy. A te tnkmer sym• 
bollckým medzn!kom vo vzfahu Hummela k MozartoveJ 
Prahe, že poslertnd správa o Hummelovl v PrahA spáJa 
Prahu Mozartovu s Prahou Beethovenovou l 

MARIE TARANTOVtt 

(Pozn. red.: Z obslahlaj!ej itlidie krá«la redakCIL J 



l bory s 
l keď sa venoval f..omornP. I hudbe v 

drHmaturgii loh toročn\'Ch BIIS zdanlivo 
znui:ný prif!sto r, po orlrá lani reci tá l ov 
a f..o ncertov l n tf:rpúd ta ( pozn. red.: s 
Vi' ll l lllkou dom{H: icll súborov, o k tor{rc(l 
p 1srm1e n a i no1n mieste ) zostillo torzu 
ho~t'njúcich voki11 n ych il instruln P. ntili
n yc il Ansembluv nevvrovníi JH!j uJnl: lel' 
k e( t"1rovne. Ml:ll[l h lavnych r~u rúp~kv•· ll 
hudo bných centier l:i puprcd n\·ch umPI
co v. n<J c iliirlza 1úce sa v ztll liaví vHc; ínv 
t 9Chtu súborov, sice hl/isi l i p rvú r ep rP.-

. zen taénu garn llúru svoj~: t knqiny [ Mr, ti
r iclf.ki mad ri galisti . TR 1-rngovu gitarové 
k vnt· teto, F i lharmo ni ci eli Bo logna atď.! . 
II IP. 1111)110 ma lo byť sk fH· vnatiitllom ako 
l \VIti! tat lvnvm ko rr:spunclento tn . Už hned 
v prvý dell pri p rnvi l sklaman ie nočny 

honcnr·t ľarragovho gitarového kvarteta 
7. Rarcelony. Mr:no siftvnello spnninlske
lto g ilBrislu a peda~ôga nwlo !>a st ;ti 
zŕt nrkou k val ilnP.ilo v\konu . M larll hu
d ohnlci vsa k pôsobil i skor <!O jiiiOm Stll 
d PI11Sk 6ho ZO~k upen lil ~ ll f) V\' r OVnanOLI 
ntrstrotovou kon tr nu tltlll (Turrent). ttwlt
ntckou labilitou (Scar li l lll ) a rytrnic lwu 
nnp1·osnosťo 11 (S trHvins lu j, Balada). l v 
span ielskych ~1\lmlilúc il, k toré sú inr 
h lízl<e svojim ~pncif í c k ý rn nftt-odn ýrn ko
loritom [Turina, To r-rent, 1-lal!Hl<rl. vy 
znPII bez pru~lérnov len in t nrpret1:1 č nB 
náročné Čllsli alebo V\",im·<·nH k astano
tov(l rytmy, zafixované v krvi ka žd ého 
SpHniriB. 

Da l sie rozčarovante 1.0 Spun ielska prl
p l·av il i Madridskí madrigalisti. Spaniel
sl(il rcncsHn č nú llm!tm sa clo~ t:íva u nns 
na konce1·tné pód i urn i lJa sporadicf.. y. 
Fr. st l va lové obecenstvo !ft ka l preto ce lo· 
W)černý r ecitá l v originálnej národnej 
podobe. l keď štyr !H madrif(illist i ~ú 
dosť zriedkaví·m zo~kupen i rn, odvážni, 
v ynikajúci jPdínci dokfti.u ~p ln iť takéto 
po7.iadavi'Y (Thr. 0Piter Cunsurt, A lht
r ius Bruxelles at rr.) . KvHr leto z Mad ri
du však k nim nepa lJ•ilo. UvBthlné vyni 
k ajú ce úspechy zo zahran iči il Bratisluv
c ania v repríze 11 f'Zil7.il!. Výsledný dojem 
bol non u jvýs roz p< tt~ l t ý, po:at<ri:l!ný netJ 
sttilym rlis lonovanlrn, hlasovou nevyrov
mtnosfou zachúdzajúcou až do falos tH!j 
b anality (dokladom je nahruvk<r z kon 
certu). Sľúbená spanielsktt nmesa ncin sa 
t eda rozplynula d o n t:splnenéllo snil. 

Tclkmer 300 mkov poznfl h i !>l ór·i a hud
b u Bt :nát čana An ton ia Vrvuldrho. Nai mii 
všok posl edn é clesaťročlll, po skumple· 
t i7.ova nf jeho d ie la, objltvuje sa veľkosť 
t ejto osobnosti. Jeho hudba zn iP. celým 
sv~1 tom a pre dP.si11tky tHlianskych súho
rov so stala zi vnou pôdou vlastnéllO 
trlll e lr~ckého rozle tu. Preto nie je tazko 
vypoču ť st V ivaldiho concerta ci sólové 
k oncertv i v i n terp retácii\ch mnohotvár
nP ho rea lizačného prfstupu a porovnilť 
o r igr nnlilu talianskvch "sláči ká rov" s 
urllr~ným ponlmaním európskych národ
n S' ' ll bkói. Práve pre to k tl žclý tal i anskv 
s tHmr bol doteraz pre nás z:írukou ori 
g ina l rt y, slýlu, kuitiVOVIInt!j ZVUkoVej fi 

s tým súvisiacej ntist r o jove j jedi n ečnns
tr , nP.npakoviltefnos ti. Za is tP. nie všetky 
s tí ~r:J1opné riadiť sa rovnakým! umelec· 
kyllli kritériami, vlastnými pre s pičkovll 
r eprezentáciu, al e tfe by Zi1hraničie nil 

svoj ich koncertn ých pódiách nemalo 
stretnúť. K takémuto n em11ému prekva
peniu došlo pri vystúpen ! "l Filharmo
nici del Teatro Comunale dl Bolo~na ". 
Ako dirigent A. Ephl'ikian uviedol, smr. 
druhou hostiterskou krHjinou tohoto en
sembl e, zažil i sme teda nervozitu ne· 
~kúsených ,.neost r iel<m yc ll'' hráčov so 
všetkými nedostatkami výslednej zvukn
vej podoby dieli! . A. Ep llrlk la n je bezo· 
sporu kultivovaný m, vsP~tranným umel 
com. fe Vséik poznačen ý Akatif!lllizmom 
veku a pr enftsllnfm tohto na nr.l<vlllitn ll 
pr)d u vvtv11n l zo zni1 rrw j, wfixuva ne j ()O

·cl oby Viva ld iho sld ad ieiJ Ak ýs i hybridný 
t v flr. SlfH: rkov ý llliJtr:nfl l. s k torým PPI 

CU(e. je n11 úrovni llmnlťlr~keho muzicí 
rovani ll. so zilklaclný rni n cclostnlkArnr 
~ knliíc k cho, nP.koruuníkn tfvnr.ho súboru. 
Už ~nrno t ný kvncer tn \• ma1~ter Adamo_ 
ktor í· l1ntl i 5Úi islit k(: partie ,.cil cP.I Vl'· 
nlknu c· prier.-tzný m tónom i pr i súhr·e ~ 
<' t•lt, o ln. Boli sme svclii\Ftml lnd i vi dua l t~ 

l rckých ~k lonov zu každú cenu. bez 
l tkntkul'veJ\ ~ebakr i tič nosti. Ume lt~ck:'t 

Ctro vP.it jedn otl ivých hrlíčov bol11 nevv
ruvnllll:i a chýlmla snahA pri blfžiť a pre· 
pnwova ť sa interprc tiH': nérnn idc(IJu. Od 
~ t nJ n erJlP. z:íktadných tecllnlck ýc lr kazov 
IWJlOVIr :iul íl hrá č i zr-ejme ZH dlll e~ité. pr e
tozn s11 do pusli li t ých ist\·ch c hýb n<t 
oboc It veC:.nrnych vr st ítp" nrach l tónor,í 
nHJeclnotnos ť, chýba júce l<omorné elle 
nie, pri skrtené, nerlýc!Hrjúce pia n[t , tvr 
dG fo r t f: atď . ). ] ecl iným sv~tli' lll hoclorn 
tnli to hostnvania bo la spnlupníco s ko 
morn ým súborom Sluwenského filhnrmn 
nickiÍho zboru (zbormajstr.r L. Máli). 
ktorý vo vokálno -instrumentálnvrh 
skliHI IJ(J ľl! \'iv<ticl ihu za~wril preprncov:~ 
r: uu. kullr vovano u ur~Jnler;kou výpovc 
cruu_ , - ~ ~ t t:penic Filltnr·rnoni k nv z Bolog
ne holo sl(} amanlm o to viit~si m. Z" snu 
Cak i1l i pol,rnCovanie v c t•str:, nn~t<t p r.nci 
v pn:rlcllircl zu jllt ic!l rot' n tlwr h !311'-i rak\• 
nri sú bo rrnl , ako sír Vlrtuosl dl Ro ma 
Sol lsti eli Rom 11. Trio eli Milél llll 11 Br•'· 
l itOVI' I111VO kVIIrlnlo Z IH111co. 

Jean Luis Pet il zanH~ni l svoj k omor·n1· 
orclr~·~ter l známy z grarnonHhrAvol<] za 
plutich sú!istov , vystupu :úcH:h pod h la 
v 1 čkou Atelier 1\lusique de Ville d'Avrav. 
Skocla , ze dir igentskú p11lrčku nczamc 
ni! tiež zu čcut halo (je tiez cemhalistom 
il sk l acluterom) . Tak hy IJn lo veden: ~> 

toh to n1uléllo e nsBmiJiu pri roclzeneJf. i r 
11 Z<lis tc hy llo l molrol IPpsi H otl llaclnút 
l il nosnosť só l ist ickej prererovi1nnsl"l hr.-t
t ov, ktorá sa stirl a v J(Jinto p rl pade ti e 
nis tou stránkou !Cit ku mo rnn ; súllrv 
!>kliHiilám Telemunna, Kreutzer11, Cilsl"ig 
lio niho čl Sc hi:inberg11 urlovzdal! ku s in 
clivicluailtv vvnrkaj(lcic il h r·áčo v. ale ce 
l ok postráda ! uno čmovné lll '.tzicfrova
nlt:. k lllré by srr Zilislt~ mohlo rozvinúť 
pri čiasloč nom pot lačenf eg11 v znwsle 
k c,ncfw e ho u mel eckého výsled k u. 

Mi rnorlndnou sv it-:zos fou hudOI)Ilého i 
v ý tvltrn ého obrazu zapôsobilo vystúpen !e 
styl i ZOVIll\ýCll t r ubadtí rov z doby Kar· 
lu IV. zo súboru Musica bohemica pod 
•unelec l<9111 vecl en fm Jal'oslaYa Krčeka. 
Pri 600. v5• r oci sn11·ll Kar l a IV . zostavi li 
prugr·am doboví•Cll skiadleb i sú časných 
kompozíci í, napísaných nR histor ické od· 
kazv česk ej kultúry. jednohiHsné i vlar:
hl<~sné histo r·i cké spevy ncleté satom sú
Čilsnt!ho hudobného mvsllmiR R zvukovt'!j 
niiplne. rozozvub1li priestor-v lludoiJn•' i 
Slllne Brat Jsluvskéllo trradu 11tmosférou 
doby, koresponclujúcou :. celkovým lnu
vuviln\ 111 hislori c k }·m pr·os tn:lihn. Kom 
pozlcie ]ar·oslava il fosP. fa Krceka i ]i
tiho Pospfc hala, nadväzujúce na od ka zv 
il i stú r ie, u mocnili citliVOU Sl ý!OVOU V~ 
povBďou Silu účinku cele j umelec k ej pro
dukcie . A táto, prezr[rdz<l( (tcil vvnikai ír 
!' ll sko lu Mi rosla va V1;ahodu, p re ulo\Zi:t! n 
svoj o~o brtý drarmllurgJ C: k {r 1 r·ea lizačný 
tvd r' . Možno. že Ll o nnho mala zapad 
núť i trochu nečistá komilinácia starých 
~al ma jov, tromby rnnrlny s p rlei; nou fiHu 
tou, súcasnými s láčikmi il niekoľkými 
tlreven ýrni nástrojmi. E. CARSKA 

tr ram rg v 
Stalo sa už 1:::: avrdlom. že každo ročn e 

počas BI-IS. stretáva jú sa na pôde Slo

vensi<ého hudobn 6ho fondu dramatur 

govia. zástupcovin sym fonic kých orche!> 

trov a hudobn írch l ni. tit(t ci! zo socla li~ 

tických kra jfn. Toh to rok u sa zišli už po 

sleslv raz v bohatom zast(Jpenl vecl li 

cl pracovnfci českých a slovenských 

syrrt fnn ic k ých telif:s l znstupcovla zo 

Z SSR, NDR. PĽR. M ľ. l~ a BeR. aby sa obo

známili s n ovinkami a n ovými nahráv 

k am! slovr.n~ke j hudby. Počns troch dni 

sl účastnfci stretnu ti a V\'poč ull zo zvu 

k ových záznamov orchestrá lne i n iek to· 

r é komo r né skladhy z posled n óho oblio 

bla. Odzn ela Ccskoslovnnská predohr·· 

A. Očnnilš a. Organovil svmfón ia J. Gre 
Mtl<a. T ri spr.vv n n poéziu M. VMka o•' 

P. Rnr~ inn_ Memento R. Bergr.ra. Sl oven 

ské concerto g rosso T. Salvu, Ouverturn 

PN o«:heste11 O. F.erenczyho, Hudba pre 

husle a orc hester L. Su r l1rsa. PtWE:sť o 

jánošíkov i A. Moyzes11 , ll udba pre ba~ 

a ko morný orchester f. Mttlovca il 1-!uclbd 

pr·e k l avh· a komom ý orchester l. Zel

jen ku. Pre nových, hlavne zahril n ič nýeh 

účastn ikov, bola vylu·adenA r·e t r ospektrv

na prezentác ia úspešných die l starších 

cliit. Koncepciu tohtomčn ého Str·etnutia 

o~ivlla nóvstcva účastni kov v Domovt: 

sk loda telov v Dolnej Krupej : pr euelt si 

expozlcie 11 interiéry tohoto exkluz1vne· 

ho znrladenia, ktoré slúži k tvorivým 11 

rekreačn9m účelom pracovn ikov sl oven

ske j hudobn ej kufl(r ry. Tak ako tradič

ne, i si este stretnutie cl rti iiii'IIUrgov vyvu 

!alo n l'i ležilú odozvu. Dolwme ntujú to 

konkrétne požiadavky o mfl terilily n ie 

l<t·orýc ll pr·Hznn tovilných sl<larllt: IJ, k l"orf> 

hodla j(r uviesť na lconcertn{rcll pódiác l 

vo svoj icb krnjinácll. 

-l-

Z o "'chestrálnych . 
koticertov 

Re:iiiden~ný urchestnr 
Ha11~ s diri~entum Fer
dinandom Leitrinrom !>Ir 
(Werlsluvi l festivulnvénlll 
t~ hece nstvu dvakrát. (0 
ko ncerte 10. X_ srne ()l · 
~alt v l-IZ č. 22. ) Jeho 
k un ce r·t 8. X. mo/no ra
d i ( v pravom s!ovil ztn vs
IFJ ku festivalovvm zážlt
f..om. Bolo to stretnu tie 
s tvflrnym p r ofesionlí l 
n vm telesom. ktoré veri l o 
rl i ri~ent s veľkou <i;ív 
l<nu mu;:i kalitv 1-1 ru t in y. 
Mozartova Serenáda 
O dur .,Posthorn", K . z. 
:120 hola ukážkou ~ týlo· 
vo čis t e j, preprncovanei. 
mtonaľ.ne dokonale j lli'V. 

Schubertovu Symfóniu 
C dur, O 944 ,.Velkú" 
kreovHI dirigent zase vo 
veľl<frch plociJ{! ch ll po
clohnr: ako MozArt. holil 
l táto sklfllihl:i po t·ecb· 
nlrkei st r ánkP. prejFrvu 
interp reto vaná per fekt 
ne. 

1Jv11 za sP.hou i rlúce ve
t'·erv i l:l. a 14. X. t. r.) 
pa t r il i Ceskej filharmó
nii, l<toríí t ri urnľnva la 
rovnako pori ll'lklovkon 
l11 ponského clir i gr.n ta 
Ken- Ičiro Kobajasi hn érl<o 
Václava Neumanna. O 
l<valitáciJ o rchP.s lrll sa 
netreba osobitne z rniniío
vať. Dôkazom s(r m imo
r·JnclnP. umP.I r<ck~ ziižl t kv 
(l r i kažrlom stJ'P.inutl s 
•tflll . japon~k\• d i ri gf!nt 
pt\suili l pr i am filscinu !t'J -
1'0 - p re Eu r ópa nil li llv 
čl ov i eč i k hol 11? Fmorm· 
ne vi tálny . Sp rr!Vítcl znla 
1111 perfektnosf (nr r. l'slll< 
~tJ•ojová! 1. m trzil;a lítlr 
~POJená s veľkou dftvkou 
i n te l igencie. pn:~n é . du 
detail u nuansovdné _ges· 
to. k t oré elektrrzovttlo 
h 1·účov i publ iku m. Bu ll 
sme svedkami fantast rr-
ké!Jo Berliozovho Rim
skeho karnevalu " Iskri · 
vého. na ši rokej farch· 
nej palete načrtnutého 
Vtáka Ohniváka od l . 
Stravinského. Oh~t vy z 
interpt·et tiGie Suchoňovej 
Rapsodickej suity pre 
klavlr a orchester -;d 

r ozp lynul i po prvýcl1 
tltktoc h. Ken · fčrro Ko 
llil jaš i sa so só!lstlwu 
Klát•nu Havlikovou ume· 
leckv tvorrvo cl op (Mii. 
llavUková S il vypä la k 
nevsed ne zainteresované· 
mu vý lwnu. Kobajasi cl o
kl'izal pri!.pósobJ vosť a 
vnfmavosť pre diP.Io mí· 
rod nej h ucloiJo~ j ku l túr·y. 
s k torou sa zaiste strelil
Vil veľmi zríecl kä . 

Viicluv Neu mann stfll 
pP.vne za cl i rrgent~ký rn 
pu l tom .,svo jilu" clóver · 
ne známeho orciJest r<l . 
Dramaturgia to hto ko n
cet·tu bo la d alš im ožJve
nfm festivnlovej skladby. 
IU. symfóniu Bohuslava 
Martlnii si n evieme v 
l epších r ukách ani pred · 
stflvit Podobne má Ces
kfr filhnrrnónia s V . Neu 
mannom v k r vi l Jauáč · 
kovu Symfoniettu. OIJo 
ma d ielami nildChll a 
Ptožnn si l en pricJť. abv 
srne tento orchester vf
taJi v Bratislave i;o moz
no na jčaslejšie. Sól is tom 
Koncertu pre violončelu 
a orchester C dur, H . VIl 
h. l od J. Haydna bo l 
f ínsky v i o l ončelista At·to 
Noras, ktorý zauja l kul 
títrou tónu a uk (tžko 
vou š týlovou l1 1·ou. 

Pr·t festivalovom vystú 
pen i Syml"onického or 
chestra teskuslovensk{· 
It rozhlasu v Bralislav11 
sme mohli len l'utovnť, žt 
za dirigen tsk ým pu l to1n 
nestojf jeho ijéfcll rigent 
Ondrej Lená rd . Ale Sliva 
Pereia, o ktorom srne s ft 

z bulletinu anl z c,vklo· 

Klára Havliková bola só
ll~tkou Snchoilovej Rap· 
sodickej suity. Spt·evlí
dzala ju l;eská ťilharm ít 
nia s dirigentom Ken
lčlrum Kohajal:im. l NR 
snímke dolu.) 

Snímky: V . Wik 

SIVIOVilného u~.ll lllll ll S 11 11: 

Vf:lmi vftanou programo 
vo u zmenou l nami esto 
Tlll' iiSil HuľM Cajkuvsk-' 
ho V. symľónia e mol, 
op. liS ) n ič neclozvecle!i. 
SúČH IJy sl !Jol ZIISiú~ rl 
ma ť na BI iS rn ožno~i t' 
rlôs to(nc jsei p rÚlJn tác i t~ . 
V Dvofákovnm klavlrnum 
koncerte ~ mol, up. 33 
bol vynikajúcim sól istom 
západonemecký klilvir is
ta Justus Franlz. Dvoi·á
knv 1\oncen nahml i :1a 
gramofónovít pla tr)u a v 
ieho lnter pretó l:ii bol i 
P.•nocionálnn i l ra clu n<il· 
na ZIO~I\il VZ:iCI1f1 VVI'OV· 
nané a d\' llil lll i c k.:í l cr.l 
kovl'i výrazová s11:1vha 
rl i ela ma la vnútorn e lo
gické napilliH. Z Pereiov
ho porlstiltne l:stcišleho 
ge., ta v ČH t kovsl<~ho sv m 
fúllli bolo Zr P.jmé. ze IO 
to dielo pozn{r nmnoho 
Vi!JC Il kO prr.dchi'l<iZiljUCI 
ld avírnv knncert a uj VÍ' 
siP.cl ný dojern bol p r iuz 
nivP.jši. 

Orchester Ludwi~-:shur 
skýc:h zámoekých hier s 
dirigentom Wolf~taii,I(Oill 
Giinnenwcinom prek va pil 
in tonačne či s t ým Mm:ar· 
lom t :l5. symfónia O du1·. 
K. z. 385 "Hsffnerovu" a 
Exultate jubil ate K. 1. . 

165 motetto pre sopró 11 
;-t sláč i kový orc hester l 
Pri o1Ju1:11 dielat:ll vv-;t Cr 
pila do poprP.d iu tm• 
hladná formov<i v{·swvh: 
a mOZi-Hiovská llll!otJt!J I<,• 
Sólový snpr~rnnn·, part \ 
t::xulta te jubi l ate pr·ofP
sioniJ inym spôsobom tn 
Wrpretnvala Urszula Ku 
szutová. 

Sd111hnrtova Omsn A• 
dur (Missa sulemnls l 
D &78 patri k oblastt 
Sc hubertovel lvorlly, 
k tomu sa stretávam•· 
zr ieclkil . O l o v tac sm 
p r ivftali o dvahu nnrlél 11 
luhonenu~r.k P.hn madt'i)(u 
lového zboru. ktorý ~" 
ooclu ja l refrli zovať tot ~> 

dielo. Vzhlarlom l\ lo Jn t• 
že zbo rovv pnrf ín terp rr> 
lova ! tak ma lý ensemblt · 
(asi 40 spevákov l. bol to 
llctv.ho<lnt .YÝ,.kon. Zo s6· 

listov za u (al v Bratislave 
už známy basista H11n1· 
Georg Aht•ens. 

VIERA 2JTNA 

ŠKO A SKO-
Státnv komorn9 Qr· 

c:hAster Zilina p riSII!I do 
Brat i si!!VY s vedomím 
zodpovedno:,ti a tlolezl
tosli festivalového vy~tú· 
penia. A tak predmesol 
8. X. t. r. precfzne O<~SIH· 
dovaný p rog rélnt. jelto 
d r amatu rg ia bola pľe-
mysienó, prispu~o uuuá 

požiacl!!vke tesli va!u 
[ 1-lum nrel ovo jubi leum], 
no pestrá a za u (fmová. 
ú vodné Styri casti z Par
lily D dur G. l'h. Tele
munna boli prepracova
né v detailoch i celku, 
in to načne i vyl·ttzovo. V 
dr·uhei casti rl lCI<t C11ril : 
Ion hull IIZtla rt~zen•v v 
pid nii CII a pii1n i~S I 111 Óľh 
vz i Jľ .rcl u rn na vHtsiu dy
nillnn:kll lwntrast no·; (. 
Súl t!>lum Koncertu pr·e 
klavír a nl't:hesler a mul, 
op. 65 od J. N. Humme
la bol Ivan Palovič. ťen
to klav írn y koncert má 
V rP.per·toá r•i liZ cl t h~i r; as 
(nahr al ho i na p!Hti'IU 
Opusu ) a ln lerprP.t tt ll! no 
s nudltfudom. Určitll vý
hrady m[Jnte k teho 
droiJnoj p rstove j techni
ke, ktore j c hýba la .,per" 
li vosť" . Prvá časť mala 
veľa dynarnickýcll vrcllo· 
lov. čo bolo v tomto prf" 
pade oslabujúcim mo• 
mcntom hlavného clyna· 
m i ckélto obltíka. Nnjlep· 
š ie vyznelo záv<:rP.čné 
Rondo. 

RuJ·aliu ~lovacu : suitu 
up. 19 or! A. Ol!onáh tn
l erpretuva l SI<O ~ oať· 
riľ:ným 'roz l t~tun1. zd fm1Z
nu1uc r ytmickú preg
Jliln t n o:,ť 11 vy razuvu di
feJ'P.ncovanos f. V~· kon or
ľhP.slnt v zóvcr ei.ne j 
Sinl"nniette l.a Jula pre 
klavh· a o t•chesler od R. 
Martin it n i•1sol o hzvl.hf 
pel;a( rlin~tm tskr! l n~oh

no~ t i Erltllll'du Fi~c l1cra. 
V POS I I~ rilleJ t~U Sii ~k: dd
IJy rl okii zal VVSII!tn(r l hU· 
IIHJJ. gro teskné prvky 
hudby a náladovo otldi· 
len: nt ov11f teclnotlivé 
úse k \' VO Vnll tl'l l:asl l. 

V. ZITNA 

Vystupenie Slo~euské· 
ho komorného urcheslre 
s u meiHck ým vodúcun 
Buhdanorn Wan:hulom už 
tr·ad i čne pa tr! k vrr:ilo l
ným kn:óc:iflm it;J ~ ti \'<~lu . 
NaposiP.dv Sil tn rn~-tlo po· 
tvniJ( P rCIIIIČrurni lit.:IO
IUVýCil kOilt'er· tn v Toma· 
'a Alhinnnihu a Alelllian
dJ·a Marcella. Odr·J!:k nu
lie 11ost'u iú t:P. Il o ho!Jo(is
' 11 l.ulli:trll Fu:;e t·a t. An
gl i r. l\a IJI'f!(\f!Zi iO l1\k1JVÚ 
drilmill llr~ l tt res ti valnv~

·l ro vv~tllpcnl<l a tak sa 
dos tä li k ~lovu CJVerPné 
hodnot v stabilného re
JJet·to;í ru o r·cllestra . obo
hrilnP. nu k on cer·toch a 
·t.afixované v perfek tných 
'lHh r iivkilch Opusu, roz
!Jiasu <1 te levíz i e. Výnim
kou hol sólislickv výkon 
Josi fa Kopelmana. ktorý 
doktrzal nielen r:nsP. miJ!o· 
ver. ai r" aj sóli st lckll posl
lu prP. naši ch warchalov
co_v. .... 



Z medzinárodného 
hudobného festivalu 
Brno 1978 

Tohtoročný brnenský festival. ako sít· 
f!asť osláv 50. výročia úmrtia Leoša ja
!14čka, bot venovaný skladaterovmu die· 
ltt. Na 29 podujatiach bola predvedenl\ 
~trevažná ~ast jeho diela. 

Na uvedent cyklu všetkých jeho dev!n
t ir.h opier sa podieľal! sít bor opery štát· 
!teho dlva,dla v Brne a oper n é súbory 
:r; Prahy, Bratislavy, českých Bude jovfc 
a Ostravy. I nscenác iu opery Vec Makro
pulos sm·e videli v Br ne dokonca v dvo
jakom predvedenf [ Brno, B1·atisiHvn 1. 
\:fm sa naskytla možnosť zaujímilvého 
porovnaniil ·a rôzneho pristupu k tomu
to Janáčkovmu opernému dielu. Sí11Jor 
brnenskej ope r y prinieso l inscen<icie pi 'l · 
tich janáčkových opier a treba hneď na 
začiatok povedať, že Išlo o preclvedenw 
"eľm i rôzno rodých in terpre tacnýcll kva
lít. Z n ich nespome najvvsš iu úruven 
m alo úvodné predstavenie Jej p<~ st or kv· 
n e. ktoré patr ilo vôbec k najlepsfm fes
·tiVI!Iovým akciám, hlavne v hud obne1 
a sp evácko-herecke j zlozke. 0I'Chester 
vedený. nár. umelcom Frantiskom JU· 
ko rn, v súčasnej do iJe azda n ajpovola· 
n eišfm interpretom janáčkovho operné
·ho diela, podal na tomto festivalovoJn 
p rorlstavenf výkon, akého v bmensl<t!j 
opere v poslednom obdobf nie sme čas 

lC! svedkami. !flek predviedol o rchestnil · 
n y part Jej Pastork)•n e s výstižným drä· 
mati ckým akcentom, záwveií však nikde 
n epreexponoval dynamiku ani tempo a 
Ci·t livo odtienil všetky nuunsv par ti tíii'Y, 
predovšetkým v . zdôraznení rytmicke j 
stavby, ktorá tvori centTum j aniíčkovi JO 
kompozičného principu. Na mimoriadnej 
úrovni predstaven ia sa podieľal rad in· 
tet•pretov hlavných ú loh na čele s hos
ťujúcou zas!. umel ky i\ou N adezclou Knip· 
iovou, sólistkou opery Núrodn éllo rlivad· 
Ja v Pr ahe v postave Kos tolnfl:ky, kto,·á 
•Je dnes zrejme vôbec n aj l epsou JH'P.ci stn 
viteľkou tejto spevácky i herecky ná· 
a:očnej ú lohy. Podobne mimOI'iadny vý
kon podal predstaviteľ LHca núr. ume· 
iec Vilém Pi'ibyl. Vynikajúce výkony po· 
dali taktiež A. Burovli (starenka 1 a J. 
Hladfk (stárekl . Magda Blahušiaková tla
ta svojej Jen i'lfe veľmi mnoho v her ecke j 
a p rednesovej zložke, výborne sa jej po
ťlarilo vystihnúť Jenúfinu ! udskú ušľa ch· 
tilosť, spevácky bol však je j výkon nie
to slabšL 

kon y, mo 7.no veľm i vysoko hodnniJ ( 
predstaven ie Káli Kabnnovovej , ku kto · 
rému čiastočn ému úspechu prispeli V . 
Pi'ibyl ( BOI'i s l. V. Krajčfk (T ichon], J, 
Palivcovfl { Kilbanicll a 1, O. Po liísek [ Kud· 
rias) a N. Romanovi\ [Var vara), celko· 
vo predved enie bo lo vša k trochu han· 
clicapované výkonom ·predstavite ľky Kó 
ti, hosťujúcei m lauej Američanky Ale
xandry Huntovej, ktore j hlasový fond na 
tento part nestač!. Takisto nuštudovuuie 
ú lohy v českom OJ'iginií le vyzn ievalo 
značne problematicky predovšetkým v 
deklamácii. Orchester pod taktovkou V . 
No~k u 1\ládol doraz iba na melod ickú 
zložl<u parti túry, pr i čom vsak pr{Ive cen· 
lréilne tem a licko-motivické pradi vo ča s· 
to unikalo a v rytmickej stavbe su clo 
zna t: ne j miei'Y vy trácala J anáčkovu kom· 
pozičná osob i tosť . Nedoslnll<ami trpe li! 
ta kti ež lntt~ rpretáci il opery Z mľtveilo 
domu, kde 1e síce potrebné oce niť uve· 
clenie tohto die la v pôvodnej J a n [J čkovc j 
verr.ii [bez Ch lubnových a Bakalovýcil 
úprav ]. inak vsak predstavenie uspokoji· 
lo ten veľmi múto - tradiční• reži jnv 
p l'fstup [réžia V. Vežnik), v hudoiJm~ j 
zložke pt•ekáža l i pomalé t empá, rytmic· 
ká rozkolísanosť bez zdôr azn enia janúč· 
kovských ,.sčasovi ek" a azda až pritisn ý 
dôraz na i nstnunentačnú priehľadnos ť 

pill"titúry. Ešte problematickejšia bola 
brnenská inscenúcia Veci Makt·opulos, v 
ktot·ej d i rigent J. Štich takmer úplne 
potlači l motivicko-temiltickú štruktú ru 
orchestriiln eho partu. Aj režijná zložl<n 
botu dos( sporn<í, predovšetkým v ne
d ostatocnom zdôraznen! rozdielnosti 
Emil i e Martv od jej oko lia - osamotl~
nosli a urč it ej výnimočnosti j ej existen
ci e. Po tejto stránke sa ústrednej my~

lienke d iela cťaleko viac priblížila bra· 
tislavskcí inscenácia. Režisérovi B. Kriš· 
kovi sa podarilo zob raziť spoločnosť 20. 
storoči a s jej zabehnutým mechan izmom 
ako v spoločen ských štruktúrach tak i v 
medziľud skýc h vzťahoch, p 1· ičom posta
va hlavflel hrd inky [taktiež zásluhou 
znamenitého ví·konu zas!. u melkyne E le· 
ny Kittnarove j) vyčnieva z týchto reál· 
nych mechanizmov ako monštruóznv 
p t·i nclp, z[troveii však ako typ, k torého 
lrugédia spoč!va p1·áve v ieho osHmo· 
tenosti a v nemožnosti nazerať na veci 
a udalosti vo svetie i ch časovo podmi e· 
nenej obmedzenosti [ n ajvydarenejšie bo· 
li tieto javy prezentované v druhom 
dejstve, naproli tomu záverečná scéna 

Zábet• z inscenácie Prihod lišky Bys
troušky (N D Praha}. Bystrouška - Na
ďa Sormová, Zlatohltivok - Antonie De· 
nygrová. Sním ka: ). Svo iJocla 

n~ tr11iitf.!n~m poň11l:lm opery novorom~m• 
t!ckého obdobia. Z predstaviteľov naj-' 
viac zaujala hlasovo i herecky L. Hrubá' 
(matka Mily). Výkon J. Hajn u ( Živný ] 
zap ôsobil najviac v druhom dejstve. Ope• 
r a Štá tneho divadla v Ostt·ave hosťo~ 
vala s dvoma janá čkovým i scén ickí ml 
pr votinami: baletom Rákos Rákoczv a 
ope1·ou Siirk<L Pr i p t'ectstrtvení prvej z 
nich sa vnucu je otázka či má vôbec v ý• 
znam uvádza( ten to janáčkov zač i atoč• 
n íck y pokus. Hudba obsahuje jednak 
väčši n u Lasských tancov, jednak rad čes• 
k ýci1 a moravských fuclových p iesni ( v. 
i nscenácii spievan ých zborom v p ozad!, 
viičšinou v pôvod ne j podobe IJez akej• 
ko ľvek é!Ulomvej kompozičnej i;t ylizá• 
cie ). Die lo neukazuje n ič z ]anáčkov•~ l 
neskoršej skladateľskej OI' igi nali ty, ba 
an i z jeho mohutne j melod icke j inven· 
cie, l<tore j stopy nachádzame napr. už 
v Poč i atku romúnu. Za u ji mavejšim po• 
znatkom IJolo nespo rne predvedenie Šár• 
k y, Janáčkovej opern ej prvotin y, ktorú 
sk lada te ľ neskorsie niekoľkokrát prepra• 
coval. Žinľ, nemali sme možnosť dozve• 
cl i eť sa (ani z progr amového bul letinu !; 
k torú z týchlo verzif ostravská opera 
vlastne uvied la. Samotnú inscenáci u ne-' 
možno hodnotiť ak o nezauj ímavú: pr i• 
tm ie na javi sku temer bez rekvizlt vhod• 
ne vysľihovalo mýtil:nosť námetu, kostý• 
movanie však bolo málo uspokojivé, po• 
clobnP. ako značne potopatisti cky pred• 
vedeni1 zúverečná scP.na [ spoločnú smrť 
i;[Jrl<y a Ct irilcl a na hrani ci l, ktorá svo
jou pop isnosťou vóbec nekorešpondovH• 
la s tragickým koncom príbehu . Ve f· 
kým k ladom predstavenia IJot výkon Evv 
K in clovej [ Ši1 rka ). ktur{J upilta la svo 1ím· 
ví•nimocne krúsnyrn hlasovým mH ten éi · 
lom i š tyl izovan ým her eckým výkonom, 
menej u::>: vsak speváckou technik ou. 

i'.ílllšie incsenácie brnenskej opery 
~sak už n edosahova li sk utočnú festiva
lovú úroveil. Pokiaľ ide o jednot livé vý· 

LeoY. Janáček a dite~ok 
Muzikologické kolokviá v 

rAmci hudobných festivalov v 
Brne bývajú už tradične zvia· 
zané s tematikou hudobných 
p odujati. Tohto roku sa k to
mu naskytla mimoriadne vhod
n á príležitosť. Skladateľský od
k az Leoša J anúčka bol na pro
grame monotematicky oi' i ento· 
vaného festivalu venovaného 
oslavám 50. výročia úmrtiil toh
~o významného zjavu morav
skej i celosvetovej hudby a 
štvordňové kolokvium (2.- 5. 
X.} nieslo názov Leoš Janáček 
a dnešok. Ceská muzikológia 
.v yužila j P.dinečnú príležitosť 
ukázať výsledky svojej práce 
heurislicke j, metodologickej i 
konkrétn e hudobno-anulytickel 
na prík lade hudobného od k a:w 
jedného skladateľa. V rovnakej 
mi em sl úžilo kolokvium i sa
motnému skladateľovi na ďa l· 
ši u propagáciu jeho diela, pod· 
p o l'll hlbšieho záujmu o tohto 
Ol'ipimi lnello au tora. Večerné 
k on,;r.rty či operné pod u ja t ia 
boli ideál nym dop lnl<om teore
tick vch skúmani ]<~ náčlwvei 
osobnosti a diela. 

l<olokvium bolo rozde lené clo 
štvrucll samostatných tem alic· 
k \•c h blokov. Základné r eferá· 
ty, t~ i to už bol prfspevok [. Vy· 
slptl~ i la Leoš ! anilče l< a clnei;ok . 
L . Pesta lozzu jan<iček a hu dob· 
n )• nncionalizmus v Európe v 
prvých dvoch clesaťročié!Cil XX 
st oroč iil, [. Vo lel<n janáček <• 
noví' spôsob vyuitlia pr vkov 
spontánn ej hudobnej tvor ivosti 
v hucl iJe XX. storoč i a alebo L 
Po l iakovei Leoš la núček a r e11 
list i cké umenie XX. storoč11• 

zasadili [Hnáčkovo dielo clo na j 
ši rsfch súvislosti svetove j hml 
bv. k tor fl obk lopova la !a náckio 
- východiskové momentv jP.]·" 
tvoi·Ilv. vlastná práca a je j clo 
sleclkv n a svetový vývoj hutl· 

bv. DruM rlP. ň kolokvia hol 

venovaný hnrl obnému dielu 11 

jeho genéze. Ceskl muzikol ógo

.vla a A. Gozenpud z Len ingra-

cl u osvetľova l i z najrôznetších 
aspektov ]anáčlwv ľudský a 
kompozičný profil a podíivali 
správu o výsledkoch heur ist íc· 
kých a vydavateľských prflc ja
náčkovských pramei1ov. Ďalsí 
tematický blok bo l venovaný 
hudobnému dielu a jeho analý· 
ze. Na konkré tnych dielach bo· 
li demonštrované najrozmani· 
tejsie prístupy k analýze tvor· 
by a zovšeobecľíované Janá č· 
kove kompozičné postupy. Pos
ledn ý rokovací clel't m al na Jl i'O· 
g rame hudobn é dielo a jeho re
cepciu a venova l sa predovšel · 
kým prenikan iu ] anáčkovho · 
diela na domáce l zahraničn é 
pódiá. Zahraničn! muzikológo
via s hlbokou znalosťou infor· 
movali o p1·áci pri inscenáciách 
jan<íčkových opier, vycl<ívaní 
platn i s jeho dielami, o ceste , 
ktorú nastflpi lo j a náčkovo die· 
lo napr. v Angl icku, Ameril< e. 
Taliilnsku, juhoslávi i, NDR a in· 
cle, cloJnäci muzikológovia 
osvet ľovali zase špecifickú 
problematiku nášho vzťahu k 
)an{Jčkuv i v minulosti a dnes. 
Šl<oclil, že slovenskú muzi i{QIÓ· 
g iu al< tivne zastupoval len je· 
diný účastnfl< Zri. Nováček ~ 
relenHom Frai1o Dostálik - Ja· 
nóckov jedi ný slovenský žink 

Býva Ví' nimočným iavorn, aby 
:;a jedm~j osobnosti venova lä 
taká veľkolepá akcia ako v Br· 
ne - fest ival i monotema tick é 
ko lokvium. llrozf tu nebezpen· 
cen st \'Ct u paci nu liu clo prí t is 
ných podrobností, okrajových 
d tl cž i toslf. pre liJenei za in tc 
resovanéllo už málo prfstup 
n ýc l1 a 111íiíajúcich sa praktic 
ky úi:inku. janáčkov zjav s> 
podobnú akciu rozhodne zasltl 
W . za úvahu sto jí len vyu:Ziti(! 
možnosti prncovať si mu l tánn(! 
v panalovýc h diskusiách. abv 
si účastn!k vvbrul tematiku po 
dľa vlastného zfiu j rnu . Z časo· 
vého hl'nd iskft by mohol byt 
výsledok omnoho eľektivne jsí 

V. lľfNÁ 

Jej pastorkyňa v inscenácii .Štátneho di· 
vadia Br nu. V popredí Magda Bla
hušiaková v úlohe Jenufy. 

K v ydareným al<r.t[lln festivn iu lrfJiió'l 
r ozhod ne pr i rúlé!ť predvedenie Líi;l;v, 
Bystrou~k y, s k towu hos(ovél l a opera Ná• 
rodného di vad lu z Pra 11y. Hoci l< rezi111 é· 
m u po i1at iu možno m ať rad ninnie t11k 
[ hl avne priv e ľa baletu v t J·ad ičn e t fo r · 
me a lebo záverečn[! scéna, k to ,·[! naopak 
prltomnosťou rev! rni ka a i ba dvoch zvi f!· 
ratiek pôsobila značne nepresvecli: ivo ; , 
výkony hlavných p redstavi teľov boli v 
hereckej t v h lasovo-p rP.dnesove j zlozke 
veľmi vyvM~ené. r-:cí rocln é divadlo má vý· 
IJornú predstavi te ľ k u Bystroušky v Nad i 
Šo i'Jnovej, ktOI'ii zauja la n ielen nosným 
h lasom a výstižným sp eváckv m poií<IUm, 
il i e i pohybo vou kultút·ou il vynika jú· 
cim zmys lom pre kom i ku . Rovnako vý
k on A. Den ygrovej (Zial'olllúvok ] bol po 
pohybove j s t1·iinke na ú rovni. lluci je j 
i nak si l ný h lns znie vo výškac h dosť 
ostro. K. Berman v postave r evi r n ikH po· 
ci al a:Z či noherne prepracovan ý he1·eck ý 
výkon s dek lamačne výborným predne· 
som . Z ďa l sfch precl staviteľov zau jali 
J. Hlavsa [ !{echlor) a J. loran (Ha• 
rilšta ] . Orchester po cl veden Im zf1sl. 
umelca M. Konvalinku znel síce hulnei· 
šie nož sme zvylmutf, ate udivoval dosť 
vo ľn ým i tempami i p r ck ypu júc:ou dyna
m ik ou. E. HOLUBOVA 

Sním ka: V. Vaiíák 

s Emiliinýrn úporným zápasom o ži vo t 
pôsobi l i v tomto puilói t í do istei miei'Y 
sporne) . Orchester pod taktovkou G. Au!·!· 
ra bol poh ľadom na j anáčkovskú i n tel'· 
pretf1ciu v značne hutných dynamických 
farhách, pričom najv iac zapôsobi l a č is· 
tola pocla ni n lematicko·motiv icke j jecl· 
nolnosti die la. Z celkového pohľadu 
možno bruri slavskú inscenáciu hodnotiť 
ako jedno z na jp i·emys lenejšfch a nai· 
dotlahnutejších preclstavenf festiva lu. 
Ove ľa d iskutabi lne jšie sa p redstavili č es· 
kobmlejovickí hostia s pt·edveden í in 
~k l ada t eľove j zriedka uvádzanej štvrtr.i 
opet·y Osud. Toto dielo sa mo o sebe t rpí 
vr.lkými nedostatkami v námete i v je· 
ho spracovaní . čo potlaču je nesporné 
hod noty Janátkovej par titúry, k tor é sú 
ll lavne v druhom a tt·etom dejstve. Sú· 
bor českobude juvickei opery očivi dne 
vyna loZil na inscenáciu všetky tvorivP. 
si ly, avšak an i v lludobnom ani v r e· 
žijnom prístupe sa lo n eobišlo bez p rob· 
l émov. Orchestr <ilny pa r t bol predved e· 

HudolmovedntJ symp6zlum 
" Hudba slovansk.tích národov a 
;e; vplyv na európsku hudobnú 
kullúru" ( 9.-13. X. } , kLoré !Jo
lo v prlebelw druh ej polovtce 
fesliualu "Leoš {anckek. Br no 
1978" u spolupráci or qanizácie 
UNESCO, ministerstiev kultúr11 
čSR a SSR, Ceskos/ouenskélľo 
zuäzu sklaclalel'ov a Ceskoslo
venske j komisie pre spoluprcicu 
s UNESCO, možno hodnotiť ako 
udalosť jedinečného V!íznamu a 
uteového dosahu. Z povojno
vých muzikologick!íCh konqre· 
sou túto akciu čiastočne pred
chádzajú: bydqošľské strewulie 
venouané lzislorickej hudbe V!í· 
clwdnej Európy, /Jratis/auská 
konferencia o počiatkoch sl o
vanskej huc//Jy (1964} a kolok· 
uium /Jrnenskélzo festivalu "Mu
sica Slauorum" (1873}, pri llľa· 
daní anticipácií v medzivojno
vom obdob! by sme sa musel i 
vrálit až do roku 1927, keäl/ 
na viedenskom beethouenov· 
~kom festivale a konqrese da· 
li V. 1:/elfert a Z. Ne jedl!í pod 
net k nerealizouanému projek· 
tu Slovanskej hudobnovedeckei 
spoločnosli. 

O SLOVANSKEJ 

Tohtoročnó. brnenskó. akcia 
ovšem nemierila ani k založe
niu sLabilnej bádateľskej spo· 
loC.•nosli, ani k preclzácit špe
cializouanélw výskumu . subliJ. 
n.ríclz historlograflck.Qch otázok·. 
V zhode s t rendmi marxlslicket 
muzikológie i s programovqmi 
cieľm/ UNESCO išl o naopak o 
to, umožniť veľkému pot!tu bá
dateľov zo socialisfick!ích i ne
~ocialistických 1 jazykovo clzá· 
pan(! potom zo sl ovanských i 
nes/ouansk!}cll / kra jín sir okú a 
zásadnú u_tjmenu názorov na 
organick(! zaclenenie hudobne; 
kultúry sl ovans!c.Qch nároclorJ do 
kontextu kultúry európske; a 
svetove;. Problematika sl ouan
sk.Qch k ultúr bola potom cle 
moniitr ouaná na prlklade etab 
louan!ích a nanaiv.tíš specific
k!! národn!ích produkčntjch 
okruhov 19. a 20. storot!ia, kto 
ré nesú práve o slovansk·om 
prostredi mnohf! historicky nu 
vé črty a ltra;ú v procese ose
stranného zapájania ďalšlch ná-

llUDBE 
rocln!íclt Skôl do svetove; hu
äobnej kullúrt/ úlohu pri ekop
nika a dôležitého modelu. ;e 
pr itom pochopiteľné, že cesku 
sl ovenská muzikológia využila 
túto príležitosť k tomu, aby de
monštroval a nielen svoje JUsta· 
rické zásluh.tt o stúdium dane1 
problematiky, ale i svoju pri· 
prauenosť riesiť zdôraznelllí 
vseobecne metodick!í aspekt ti! 
lll!f na súi.;asne; úrovni vedec· 
lct!ho poznania. 

Preto hneď vo vstupnom pa
nele uy;asnili r eferáty domá
cieh muzikol6gov ( f. Vyslou
iil , f. Jiránek. O. lilschek. f. 
Pukat! l i speciälne experlizy 
brnensk!}ch useobecntích histo· 
r ikov základn!í po;mouQ apa· 
rát t.Qm, íe očistili pojmtt aku 
slovanskó. hud!Ja, ideológia slo
vanstva, hudobná slavistika , 
slouanská lwclo/Jná kultúra a 
pod. od nánosu zastaral.tích in 
terpretó.cil. fednanie UtflÍSlil o 
do požiadaviek historicko-ma 
terialislického výkladu slovan 
ske j otó.zky v lwdbe na liáze 
clialektického chápania vzťahu 
nacionálneho a internacionál 
n.eho, osobitého l všeol;ecntJJzo. 

Vzdia/eneišie h istoricke otáz 
ky aktualizoval významn!í ame 
rickq Jzudobn!í slavista ;uhoslo
unnského pôvodu M. Velimiro 
vit!, kecľ naznačil spojitoSt i 
1íst reäne; tematiky sympózia ~ 
qenéziou špeci jick Qclt kultú' 
Slovanov v clávne; histórii. 

Veľk({ pr ínos znamenalo obu 
lwtenie tematiky o nove okru 
l1y. lnlerpretó.cia bola osuet le 
ná ako činiteľ , k loní " 19. a 
20. storočí V!írazne reprezento 
val slovanské hudobn(> kultúr11 
vo svete a zó.rovel} pomáhal 
formovať slovanskú nó.radnú 
produkciu ako Jzoc/notovQ sys 
tém zasalzuiúci spoločensk!§ ve 
domie novQm demokraticke jšín, 
~p6sa/Jom. Btnomuzlkoloqlck~ 
aspekty äoplnil v.Qklad ý_lohy 
Jtonartificttllne; hudby prt f.or-

nwuw1í sl ouansk.Qch novodo· 
btíclt k alt úr. pritom referállt l. 
Polecliláka, W. Suppana, D. Ho
lého , L. Bol!tšareua a G. Cio
banu rwznacl l i mnohostrannost 
pnenikou do nesloutlnského 
sveta. A. Czekarzuwska . 13. K ra
derouá a H. Hampton Rellfono
uá presueäcivo ukázali, ako uQ
skum .';pecifiCk!íCh tŕt slouan
~ke; ľuäoue; a nár odne! hucl/Jy 
od 19. storočia prespieual k no
ve; or ieniácii svetovej muzika· 
16gie. 

Vplyv slovanskýclt lwl.lolmtjch 
ktiltúr na svetovú hudobnú kul· 
Lúru !Jol clokazouaný 1 vo· 
mocou lwdo!Jno-lzistoriogra(tC· 
k_tjch, analylických a kompa· 
r alisticktíclt sond. O. Cuet ko na
príklad konkretizoval uso/Jilos· 
li nár odmíc/1 slouanskrích kom· 
pozicných !>kól u.tíkladom his
tórie ;uhoslouanskéllo r.me~ l u ru 
a referenti sovietski, • tesk1 , 
anglo -ameri ckí i nemeckt l z 
ol!och nemeckQch .~ló.tou l /JO· 
ukáwli na nadnár oäntí utjzn,Jm 
takých ;auou, za aké možno po· 
uaíouat evWentnť! poľské i ďal· 
.sie sl ouanskt! uplqulf na nemec· 
ktí tvorbu 18. a 19. storoéia, 
osoliit tJ pretcW!/ Smetanu . ;a 
nácka , Marfinú . SkriaiJina cl 
Há/Ju slovanské modifl ká('te 
nouo:.omanuzmu Ci expresiol1lZ· 
mu atď. Práve pr i riešeni vo· 
c/olm.tích otázok sa ukáw/o ! P. 
i neslovanskí bäclnte/ia . 1. k' IO · 

rtích mnohí si osvojili vial' než 
priemernú znalost slouanskiJCh 
jazykov fllla rme rusfin!t a t!eš· 
tiny 1 sa už úplne vymanili lO 

zajatia niekda;sícll predsláo o 
slovanskom Jwclol;nom suPie 
•tko okrajove; sfére záprtäueu· 
r6psket k:ultúrq a ie stí schop· 
ní reáln(' ocenif a doceniť ú lo· 
Jzu sloumtskei proclukcte v sue
tooom Jwclulmcm1 vtjuoji. Prav· 
cla, i naďale; bude musie/ byl 
iniciallua v rukách mar xisllc· 
kých hudobno-uedeck(tch škôl, 
ktortJ sú rJ sút!asnosli vôbec a 
pc brnen~kom symp67lu osobit
ne, schupné dal budúcemu v(f· 
slcumu po/1•ebný smer. 

J. FUKAC 



Budapeštianske 
umelecké týždne 1978 
Zahraničný účastn!k Budapeš· 

'tia n skych umeleckých týždňov sa 
nutn e m us! dosta ť po príchode do 
Budapesti clo pomykova. Samotný 
fe~ti val časove trvá pomerne dlho 
- od 25. septembra do 25. októb· 
ra. je č lenený na celý rad cyklov 
!llldobných, divadelných, filme· 
v ý ch a výtvarných podujat!, a to 
v~etko uprostred zač i atku nove j 
kultúrnej sezóny v s kutku európ· 
skom veľkomeste. Týždenný p obyt 
v Budapešti na začiatku festivalu 
mi práve len umožnil zori en tovať 
Sil v množstve festivalových a mi · 
mol'e~ llvalových podujati ta k, a by 
som s i mohla utvoriť obraz o ma
•lej vzorke lľudobného života su
s ed né ho ná roda. 

Hudobná časť festivalu , ktorá 
n iesla akýsi podtitul Budapeštian
ske hudobné 'týždne, bo la rámco· 
v aná už tradične otváracfm kon· 
cet·tom štátneho symfon ického or· 
chestra v Budapešti z d iel Bé lu 
Bartóka a záverečným koncertom 
z di el skladat eľa Päla Kados u p ri 
P.ľíležitosti jeho 75. norode n fn. V 
úvodnom k o ncer te v Erkelovom dl· 
V11c!!e vynikajúci súčasný maďar
ský dirigent !únos Ferencsik uvie· 
dol Bartóko vu Tanečnú suitu vo 
v yzrete j klasic l(y čistej koncepci i 
'[mú ju vo svojom t•epertoár i od 
r oku 1935 ], su itu Zázračný man· 
d nrfn a III. klavfrny koncert pre 
l<lavír a orch ester v sp o!upräci s 
mladým macľarským klaviristom 
~ndrásom Schiffom. Koncert vy
s ielala Maďarská televízia a tak 
sa s ta l skutočne ce lonárodnou 
sliivnosťou. 

Budapeštianska filharmontcká 
spoločnosť otvorila svoju jubilejnú 
[ 25. k on certnú sezónu orchestrát · 
n ym koncertom s dirigentom An· 
d r úsom Koródym, huslistom Déne· 
som Kovácsom a k laviristom De· 
zsä R1ínkym. Najviac upúta la Bee
t hovenova Smútočná ka ntáta (zbo
·rovú časť zaspieval Budapes ti kó· 
!.' US) . V ďalšej časti cyklu orches· 
trá lnych koncertov vyslúptli štyri 
zahraničné symfonické orchestre 
'[Haagský rezidenčný o rchester, 
tudwigsbtll's ký fes tivalový orches· 
t er. Be r lfn s ky sym fo ni cký orches· 
ter a š tátna filharmónia. BťllC!l]. z 
ktorých Stätna filharmó nia Brno 
presvedčila b udapeštianske obe· 
cens tvo najmä )nnáčkovou Sym· 
foniettou. Cyklus Hud ba nášh o ve
ku [Ko nm k zenéje) tvoril akýsi 
minHestival. Dramaturg ia l inter· 
pretačné obsadenie koncertov v 
tomto cykle u možnilo zís kať po· 
m e rn e reprezentat!vny o braz o s ú· 
~asnej európskej hudbe a maďar· 
sl~ej hud be v n ej , ako aj preh ľad 
ln terpr.e lov a umeleckých te lies , 
k toré súčasnú e urópsku hudbu 
n u jviuc propugujú. V úvodnom 
k once t·te cyklu Macľursl<ý štátny 
sym fon ický orchester s d irigentom 
-J. Feren csikom uvi edo l dve sl<lad· 
by súčasných maďarsk ých s klada· 
teľov [A. Szällässi: Transflgurn· 
tloni, L. Lajtha : V. sym fón ia l a I. 
Stravi nsk ého Oidipus RBx, v k to· 
~·om s veľkým úspechom vystúpil 
mužský zbor Slovens kého fil ha r· 
m onick é ho zboru v Bratislave . V 
ďalšie h ko ncer toch tohto cyklu sa 
uviedli komorné skladby súčas· 
n ých maďarských skladateľov, ni e· 
koľko autorských večerov z eu
rópskej a maďarskej súčasnej hud" 

by. Azda najv11čšt úspech zožal ta· 
llansky skladateľ Lulgl Nano svo
jimi angažovanými skladbami Il 
canto sospeso [Prerušená pleseň 1 
na t ext ltstov popraven ých talian· 
skych proti fašistických bojovnfkov 
a Como una al a de fuerza y luz 
(Ako vlna sily a sve tla - 19711 
pre sólov}i soprán, klav-ír, orches 
t e r u 4-k aná lovú magnetofónovú 
plisku, na pamiatku s mrti čilské· 
ho revoiucionära Luciana Gruza. 
Na autorskom [l dirigentskom l ve
čere Witolda Lutoslawsl<ého od· 
zne lo z novštch skladieb len Mi 
pnrti (1976] pre orchester, a le d ie· 
lo W. Lutos lawského upútalo obe· 
cens tvo najmä unive rzalizmom hu· 
clobného umenia , ktoré vyzne lo v 
akús i syntézu od Palestrlnu cez 
Bacha a Beethovena až po B. Bar
tOka. 

Z Interpretačne j zložky cyklu 
Hudba nášho veku treba na prvom 
mies te spomenúť zanietenú propa
giítorku súčasne! vokálne j h udby 
svetoznámu sopra nis tku Cathy Ber· 
bP.rianovú. Nn svo jom rec itále 
predniesla skladby od Mon teverdi
ho až po Beatles a d e monštrovala 
v nich techniku 1 Stý lovosť pred
nes u ta k ľudových piesni ako al 
vok<ílne j hudby ba roka, lw lonltúr·· 
n eho s pevu až po všetky finesy 
vol<ú lneho partu súčasne j hud!Jy. 
Na inom lmncerte C. Bcl'bel·t anovil 
predniesla s kladbu L. Bét•ia Fo lk 
Dongs. Podohne treb<~ spomenúť 
zi1hrel1ský komorný s úbor Aceza n
te:;, ktorý už niekoľko !'Okov pred· 
s tavu je na Dubrovnických letnýc b 
hrách alebo Varšavskej jeseni n a j
extrémnejšie kríd lo kompozičnej 1 
i nterpretačnej avantgardy. Ostred· 
nou osobnosťou je sl<lacla te r a kla
virista Du bravt<O De toni, l<torý vo 
s vojich s k ladbách (nap r. La vo ix 
cle s ilence] využíva rozličné zvu
kové e fe kty s viztHílnymi, pohybo· 
vými a pantomimickými p rvkam i 
v záujme lwmplexn ého e fe ktu. Tie · 
to k once rty, osobitný koncert 
elektronickej hudby a súčasnej 
vo l<álnej hudby urobili z cyklu 
Hudba nášho veku ústrednú mia· 
!osť Budapeš tians kych hudobných 
týQ.dťlOV. 

Z· .. opemých predstaven1 bo la sú· 
časťou Budapeštian skych ltudob· 
n}•ch týžclľiov Je n premiéra nove j 
maďarskej o pery Sándora Balassu 
"Vonku pred dverami" (pozn. red .: 
ku k tore j sa ešte vrá t ime ). Aj tak 
vi;ak som mohla vidieť tnscen á· 
eiu Wagnerových Ma js trov sp e vá · 
kov norimbersk ých, R. Straussovu 
Elek tr u a jednu zo súčasných m a· 
ďarských opie r Zsolta DUL·kó Jyioj· 
ž is a tým spoznávať 1 zamýi;ľat 
sa nad es te tikou l výrazovými 
prostriedkami operného ume nia v 
podmienkach stred nej Eu rópy za 
posledných 100 rokov. Najmä tn· 
scen ácia Majst rov spevítko v no· 
r imberských v Erkelovom divadle 
svojím estetickým a umeleckým 
odkazom vyprovokovala ko n rron· 
túciu estetické ho a umeiP.ckého 
hodn ote nia ďaliiích inscenovaných 
opier. Estetické, etické a umelec· 
ké núzo t·y R. Wagnera o význame 
bo ja nového so s tar}im, o estetic· 
kých normách umeleckého ž ivota 
väčšine o becenstva u ž akoby ne· 
hovorili nič závažného. A pred· 
sa, s(t časný maďarský skladater 
Zsolt Durkó mus i pri z~pase o no· 

\i~ attfuálne pocliopenfe l'i1storlcké 
ho obrazu Mojžiša v dejinách ži· 
dovského národa rleš lt tie Isté 
Ideové, estetické a technické prob· 
lémy ako Wagner nastoľuje vo 
svo je j opere Majstri speváci. Oko· 
lo DurkOvef opery Mojžiš bola 
s vojho času v maďarskej odborne! 
I; ritike veľká d iskusia. Obdivovala 
som odvahu maďarského sklada · 
teľa spracovať tematiku l žán er. 
ktorý v svetovej h udobnej lit e r a · 
túre už stvámtl Arnold Schänber):! 
klasickým i prostr iedkami moder
ne j hud by a s vysok ou náročnos
ťou ftlozofického chápania tema· 
til<v. Durkó p ristúpil k t éme z po· 
hľaclu povojnovej mlade j generii· 
cle, ktorá sa stavia s veľkým od
porom pro ti nezmyseln osti ľud· 
s kých obeti vo vo jnách a v In ých 
spoločensk}ir.h katastrofách. Vyjacl· 
1'11 pritom krédo p ovo jnovej gene· 
r iície v hu ma n istický odl<az dejhl 
ľurl skP.j spo ločnosti. Azda n ajviac 
otáznikov p1·t stvárnenf pekneJ 
myš lienkv v Du rkóvej opere ost::t· 
lo v oblasti výrazových prostt•ied· 
kov. Ta m zotľVIl l v málo m1paclt
tom využití súčasn ej európ ske j hu · 
clobnej reč i ... 

V rámci Budapeš tianskych ume· 
leckých .týžctiiov s a pomerne ve· 
fn p riestoru venovalo tanečnému 
umeniu . Nosi teľm i te jto časti pro
g ram u bo l Mexick}i tanečný súbor 
Balle t Folk lot·ico de Veracruz a 
Mojsie jevov š tú tn y akademi cký lu
dový tanečný s úbor. Obidva súbo· 
ry sa us ilovali o syntézu ľudové· 
ho tan ca a ba letu. Kým mexickt 
tanečnici vo svojom programe hý· 
t'ili farebnosťou európskemu divá 
kovi múto znúmych t ancov, sovie t· 
sky s úbor vynikol ma jstrovským 
poclunfm cesty európskeho tanca 
ou l'Uských ľudových t a ncov až po 
vrcholné sovie tske baletné umenie 
( Borodinove Polovecl<é tance 1. Do 
tej to čas ti p rog ramu možn o zaľn
cl iť aj pohostinské vystúpenie sú
boru pražského Divad la na zábr acl· 
lf so sve toznámym mímom Laci! · 
slavo m Fiallwm. Bucl apešt innslte 
obecenstvo malo tak možnosť vi 
dieť vrcho lné p redstaven ie ume· 
leckého žúm·u, ktorý sa v Maďaľ· 
sku le n ťažko rozv!ja. 

Počas mô jho pobytu v Budapeš
ti preb iehala prvá medziná rodné 
lisztovskä súťaž ot·ganis tov a p red· 
tým súťaž sláčikových kvartet L. 
Wein era. V súťa ži org anistov do
stal osobitnú cenu mladý český 
organis ta Václav Uhl!P. 

Hostitelia (Zväz maďarských 
skladateľov] posky tu jú zahranič· 
n ému účastnikov! Budapeštian· 
skych hudobných týždňov možnosť 
o boznámiť sa so súčasnou maďar
s~:ou h udobnoll tvo rbou a j p ros· 
tredn ictvom osobitnej série gra· 
mofónových pla tnt s h u dbou sú· 
časných maďarských skladateľov. 
Je p ritom pozoruhodné, že časť 
tejto sérle vychádza v spo lupráci 
a za podpory UNESCO, jeho sé rie 
Contempo rary m usic . 

Budapeš tia nske umelecké týž
dne , ba a ni len Budapeštians ke 
hudobné týždn e v ich rámci, pre 
sirku zú bet'U ťažko porovna ť S ta· 
kým i hudobným i fes tivalmi ako s ú 
Bt·a tis luvské h udobné s láv nosti. 
Pružskii jar ale bo Varšavsl<á je · 
sBil. Azda le n Dubľovnícke le tné 
hq• - i to s v}ihrad a mi - sa mô· 
~.u s nim i v tom to smP. re pOl'OV· 
nú vať. 0 1·ganir.úlori Budapeštian· 
skych u rneiockých iýždiJOv maj ú 
všuk ls te vera s tarost í s ce lko· 
vou n iipl iíou él zameranim svo jho 
festi valu. Ich práci pomôže azda 
skutočnosť, že v polovic i októbra 
1978 na svojom zasadnut! v Salz
burg u Meclzinúrodn(l asoc túcia hu· 
dobných f estivalo v pri jala Macfa r· 
sko za svojho čl ena. 

MARIA POTEMROV A 

ZO ZAHRANIČIA 
Hudobné vydavateľstvo Peters International vydalo 

Verdiho operu Macbeth (ako samostatnf album l a Fal• 
staffa od toho istého autora. Sú to historické snlmky; 
slévnych predstavenl v opere La Scala z rokov 1950-
1952. Obe predstavenia svojho času dirigoval Victor 
De Sabata. 

V meste Hof (NSR) majú novú koncertn O miestnosť, 
v ktorej pravidelne vystupuje mestsk}i symfonickt or• 
chester. Toto mesto necľaleko našich hranic sa snat:f 
priblfži f viičšfm hudobným metropolám. 

V Izraeli zorganizovali veľký hudobný resllval a mu• 
zikologický kongres, na ktorom predviedli skladby vy• 
chádzajiíce zo starých biblických t extov. Na konl(rflse 
vyst ftpili vi acer( muzikol6govia. 

V Londý ne realizova li nahrávku Verdiho Trubadúra 
za spoluúl:asti zboru London Opera a National Pbilbar• 
m rmle Orchcsh·a, Zo spevá ckych hviezd spomeňme Lu• 
cia na Pavarottiho, Nikola ja Giaurova, Joan Sutherlando· 
vú, Marilyn Hot•neovú a Ingvara Wixe lla . Odborné kri· 
tika n a stránl<ach OPERA NEWS (John W. Freem11n} 
vyso ko hudnoli tiíto s nimku fi r my Records. 

Nestor hudo bných vyd avateľov a ~tli" vydavaturstva 
Schoot I.ullwig Stre ker zomrel vo veku 96 •·okov. Nekro· 
lógy zdôraziíujú jeho veľké zásluhy pt·i vydáva ni slii!as
ne j tvorby. 

Hellmut Federhofer vydaJ v NSR k nihu "Nová hud· 
ba", kde zastáva kriticl<ý posto j k n iek torým sklada
taľským tendenciám. Vo svojich n ázOl'Oc h sa prikláňa 
ku koncepci i moderného realizmu. 

In memoriam Ma1•in Callas pod týmto názvom 
vyšla 282-stránková kniha Johna At•doina o Geralda Fltz· 
geralda, ktorá slovom, obrazo m i zvukovým záznamom 
pl'ibližuje osobnosť veľkej umelkyne. Angel Records sO• 
časne vyda lo nedávno d vojalbum gramoplatnf s nézvom 
La Divina, n a ktorom sít zazn a menané slávne kreácia 
Callasove j v ftlu háeh Tosky, Lucie z Lnmmermooru, Gll
rl y z Rigo letta a Mimi z opet•y Bohé ma. -----

Kaze ta s piatimi plaliíami 11bsahuje 6 symfónii a nie• 
koľko koncertných skladie b Hansa Wernera Henzeha. 
Recenzie znova konštatujú osobitné myslenie tohto skla• 
d atel'a . 

V Ang licku s úspechom vystupuje sólh;tka na kontra· 
bas Bro nwe n Naish, ktorá má v repertoá 1·i niekofko 
zná mych kontrabasových koncertov. Podľa anglických 
kl'itfl< má lá to umelkyiía veľké úspechy. 

Vo Fl'Unkf'urte mala premiéru nová Nonova opera: Al 
g ran sole carico ďamore. Kritiky sa zhodujú, že t6to 
revoluč n á ope1·a , .ktorej dej sa začfua v parížskeJ komtl· 
ne a konči vojnou vo Vietna me, je pozoruhodná 1cé• 
nická montáž, ktorú na plnil skladateľ miestami zauff• 
mavon hudbou. 

Novú nahrávku Straussovej opery Salome s Herbertom 
von Karajanom považu jú recenzenli za optim61ne vyrle· 
šenie nmeleckých a technických nárokov tohto dlelL 
Titulnú postavu s pieva Hildegard Behrensová. 

V Royal festiva l Hall bol koncert veno va ný pamiatke 
zomrelého At•ama Chačaturiana. Domina ntu tvoril teho 
Hn~ľov:í• koncert v pudanl Ruggiera Ricciho. 

Zná ma wagnerovskú speváčka Gwyneth Jones je stéla 
populárnejšia u a ng lické bo obecenstva. Nazývajú fu vel• 
kou propagátorkou Wagnera. 

Pnuu prenuerou novej div a deln e j sezóny Veľkého 
divadla v Moskve bola opera Niknla j:l Rimské ho·Korsa· 
kova Sneguročku. Po režijne j s iL•tín ke bola inscenécle 
operným debutom činuherného rei!isé ra Bor isa Raven· 
skicba, dielo hudobne naštndnval mladý dirigent Ala· 
xander Lazat•ev. Postavu Jm•i vytvorila Nina TerentieviJo' 
vá, ktorťi zachytáva i s nímka APN. 

Berlínske postrehy 
rigoval Václav Neumann, neclol<áza lt sl
ce hráči Ko mic kej opery v:ys tihn Ctť ná
rodný ko lorit , nemožno im však up rie! 
vysoký štand ard naštudovan ia. 

Al< by sme mali na z íil<lade s ledova· 
nla jediného nemeckého muzikálu Va· 
santasena [text - Peter Ens ikat, hu db" 
ocl Guida Masanetza ž ijúce ho v Ber ll· 
ne ] určiť vývo jové tendencie tohto iiín · 
ru v NDR, dospel i by s me k smutnému 
konštato va niu. Zák ladom dejove j osno 
vy muzikálu je boj za rovnoprávnosť no 
pozad! pribehu ba jadé rky, ktor á sa za · 
mi luje do schuclobnelého brahmunJl. Sta 
ro indický n1í me t zviedol lnscená toľov k 
p1·ehnant u e fektnosti výpravy, k tl mP.nÝ I" 
s ve tlám, k nádherným ko~týmom. l< t ro 
d1u ťažl<opúclmnn u scéni ckém u riešeniu 
č:o mt však osobne vadi lo najviac, boli! 
incnď, výlučne n a efekt n vkus podpr le 
mern ého clivií kll zameraná hudba. k tora 
sn hi! ž i la v mu oh ých 1ísekoch limonád o 
vtlý rn hudobným gýčom ä Ia Perzsk(· 
t rh. 

tejto súvis losti nemôžem nespomenúť na· 
šu, na scénu De utsche Staa tso per Berlin 
novoanga žovnn ú Magdalé nu Ha jóssyovt1 
v ťliohe kl1nžnel Ja roslavnv . Medzi vy
nikajúc im i spevi1k mt. akými d isponuJe 
tá to scéna. vyn iku la po každe ! stra nke: 
zjavom. he reck ým a s peváckym preja• 
vom l c i tovo· výt•azovým dotváraním t1la• 
IJ y. Bola to vyvážená . vo všetkých pa ra· 
met1·och jcclinel:ná kreilr:i fl tejto postavv 
- bez naclsáclzkv na európske j úr ovni. 

V dňoch 29. IX. ~ 15. X. 1978 preble· 
hall XXII. Berliner Festtage des Theaters 
und der Musik. Tento festival sa zame· 
'l.'iava na p rehliadku n emeckého (v pr· 
vom rade berlťnskeho] scénického ume· 
n ia za pomer ne bohate j účasti hosťujú· 
clch zahraničných súborov. Jeho súčas· 
tou je aj rad koncertov, na ktorých 
'účinkujú poväčšine divadelné orchestre, 
lwmorné súbory, sólisti z radov orches· 
trálnych hráčov a operných s pevákov. 
Doch<ídza tu ku konfro ntílCii domf1ceho 
1 zahraničného scénického [i nehudob· 
né ho l u menia , k prezentácii znamenite i 
úrovne n emeckého Interpretačného um e· 
ni a. 

Sedem podujati, ktoré som ma l m ož· 
nosť navšt!vtť , bolo iba ma lou sondou 
'do vysokého počtu festivalových akclt. 

V oblasti výchovných lmncertov sú v 
NDR ďaleko pred nami. Na rozd\el o d 
nás , Ich ťažisko s meruje k mladému di
vákovi od 16 rokov v yšš ie. Nie s ú okra· 
ijovou záležitosťou, v hierarchii. jednot· 
ilvých zložiek hudob ného života majO 
významné miesto. Výborn e pripravené 
v}ichovné koncerty s n fma televízia, kto· 
r á má v svojej progr-amove j štr uktúre 
zakomponované hudobno•Yzdelävacle l'e• 

lácle formou ž ivých, res p. onesko re ných 
[ playbackových] prenosov. Nenás ilnou 
formou s a mladému d ivákovi p on úkA 
vážna hudba vedra populárnej, ktorej so 
venovala na jednom z festivalových kon 
certov celá druhá polovica celovečerné
ho programu. Počas hudobnej tnterpre
tiicie premie tal! sa n a plátne za orches· 
trom prillehnvé obrazy, ktoré doplt1all 
lluclobnú akciu. (Napr. pri predvtídzanl 
filmove j hudby Hansa Eis lera súčasnB 
pt·omi e lali na plií tne ľllmy, !<U kto r ým 
bola s komponova ná.] Dr uh ú CHsť pro· 
g ramu tvorilo s pojen ie blg· beatovel hud 
by s o zvukom symfonického orchos tt·n 
Došlo tu k hýrivému exponovanlu zvlás t· 
n ych zvukových kombinácii, t empera· 
rn entných r ytmov, ktor é oprávnene vzbu· 
dill nadšené ovácie prítomného mladého 
obecenstva. · 

Na koncertoch, ktoré som absolvova l. 
uvádzal\ divadelné orchestre symfon \c 
kú 1 lmrnornú hudbu a treba dodať. že 
na s lušnej úrovni. Obdivova li sme súhru. 
vynikajúcu úroveň sólistov na rozllč· 
n é n ástroje a schopnosť pohotovo rea· 
govat na clir igentove gestá. V prfp ade 
Janáčkovej Glagolsk ej omš e, ale aj Dvo
l;ákoveJ Serenád~ pre slá~lky:, ktorú d l· 

Vysoké uznan ie t reba vysloviť oper 
ným Inscenátorom, ktorf odviedli v pO 
vodnom n eskríttenom znení (trvalo vy~P 
4 hodin y l Borodlnovho Kniežaťa l.~orn 
úctyhodný kus poctivej p rlice . Nevadt\11 
miesta mi p rfllš popisná a realistická scé · 
na [napr. za tmenie slnka J. pretože úra· 
vei'\ hudobného naštudovania v orchestri. 
v zboroch, u sólistov a v menšlc h en· 
semblových s cénach bola vynika júca. V 

S uznanlm SH treba vysloviť o pr!pr~
ve ja nM;kovské llo mat iné . Pravda. nta 
vo vi;e tk ~·c h p r ípadoch s11 podarilo umel

.com bezo zvyš ku zv ll'irln11 1' Pl'Olllemat tku 
i nmíčkovsltei in te l·pret<kle. 

Vel'l; ý zMHok pri pravi l sov ietskv hus· 
ltsta Vlad imir Spiva lw v. ktorý oredvta
dol za s p r ievod u sú boru Camerata Mu• 
~!ca Berlin hus ľové ko ncet·tv CorP.lltho 
fe moll. Albi noniho fC d ur l a VIvaldiho 
[a mol] . 

V rámci prehrávky oa Zvtlze nemec• 
l<ý ch skladateľov sme vypočuli 3 ~klad· 
by - dve hlás iAce sa k novej zvuko
vosti (l. symfónia Frtetl r\chA Gold manna 
a Kon cP. rt pre tubu a OI'ChP.stP.I' od Wolf
{\angll Grunerta1 . pričom za 1nvenl:na1šla 
š ťastnejšiu pokladám druhťi sklaclhn . TV. 
kva rteto Ernsta Thtilma nna Maverll e ra
zrádzalo viac ruku zručného, znamenite 
vyškoleného, rutin ovan ého, než Invenčne 
vynaliezavého sk ladatefa. V. CIZIK 



životné jubileum 
Ladislava 
Schleichera 

Tohto roku sa doži l pi'Of. Ladislav 
Schleicher pri plne j pedagog ickej aktiví· 
ite 70 rokov. Hu dbe sa zača l venova ť 
~ž v rokoch, kedy ako jeden z ôsmich 
súrodencov chodil do zlíkladne j iil<oly 
n a Kla riskej u lici v Bt•a tis lave - do 
.tých is tých š kolských mies tnos ti, kde sa 
:Učili niekol'ko rokov pred tým ako gym
n azisti B. Bartók, E. Dohnányl n A. Al
brech t - a hlavne keď už ako gvmna
zlsta mal za tt·iedneho profesora V. An
italffyho, filo lóga k lusických rečf, kon
~ertného majs tra Kirchenmuslkver·einu a 
äi rigenta spevokolu Salvator. Schleicher 
ako najlepši žiak v latin čine sa rozho· 
'eloi po maturite pre s túdium l atinčin y 
a mAcrarčiny na Filozofickej fa ku ite Uni
;verzlly Komenského. Súcasne s t udo val 
však a j h us le na Hudobne j a dramatic
k ej a kA démii u prof. G. Náh lovského. 

Po absolvovan i univerzilv v y učoval od 
r·. 1935 na gym náziách lulinsl<ý a ma
ďarský jazyk, naj prv v Novýc h Ziun
koch, potom v Bra tis lave. SCti:asn P. ~ple
va! v mužskom zbore Tolcly ho kru h u. 
p otom v miesanom zbore "Bélu Bartók" 
- oba viedol S. Nl:meth-SAmot·lnskv; s 
ktor·ým Schleicher ! neskorsio Ctzko spo· 
iupr:acova l. Schleicher sa poto m stal di · 
r lgen tom 150-členného dHtského n 7U
~lenného miešané ho zbor u mllď<~rských 
š tudentov v Bratis lave. s k torými u vá
d zal aj d iela ve ľkých majs trov renc
l'ani:u ui polyfónic u zborovó sk ladby B. 
Bu r tóka a Z. Koclá lya . 

s tupfín predme ty hudobnej teórie fl hru 
na hus le. Odfovu metódu pri výchove 
detsk ých ins trumentá lnych sú borov po
m:íval ul na začia tk u scs(deslatych ro
kov. 

Po osloboden! sa zaplsul na b rutis la v
ske konzervatór ium, aby s i doplni l hu· 
d ohné vzdelanie - kom pozíc iu studoval 
u E. Suchoiía a ]. Cikkera, cliri govamc 
u K. Schlmpla, hru na or·gane u ] . Letita
n fl u ]. We bent. Súčasne založil s ria
diteľom mac!arského gy mnáz ia l. fan
clom Zbor maďarsk·ých učiteľov, k torého 
bol nieko ľko rokov aj dirigentom. Po 
smrti V. Antalffyho bol v rokoch 1946-
1[,71 vedúcim spevokolu Salvator . 

Okrem dit·igovunia zborového s pevu a 
organlzovama festivalov ziJoľOvého spe
vu, v spolupráci s Osvetovým ústavom v 
Brati s lave n ilp isal metodické prfručky a 
učebné po múcky pre dirigen tské kur·zy 
a vedúcic h umuté rskych s peváckyc h sú
iloruv a l\o nap r. ,.lnton a čná. ryl mle l<á 1-1 

hiílsovlí výchova pre spevúc i<e zbory" , 
"Metollihu núcviku zbo rového spevu" a 
iné. Skompo nova l a j vllčsl počet zboro
výc h il kluvfl'llych s k ladie b a zhudobnil 
nie koflco tuxtov maďarských blísnlkov. 
Desa ť rokov bol zan ie te ným clenom s lá· 
čikového kvarteta a komorného s úboru 
pri Dome osvety, vedeného f. Kowal
s kým. 

Od roku 1950 vyučoval prak ticky až 
'dodnes na hudobných školách r ôzneho 

Tvrdé životné s kúšk y n úskalia neob
chlídzull an i prof. L. Sch l eicltcrčl , no 
neodradil i ho od i ~tsk y k hudbe a od 
zús luznej pedagogickej činnosti. Zndosť· 
učinen!m mu môže byť pocit, že mnohí 
jeho býval! žiaci sú dnes osvedčenými 
č lenmi s lovenských sy mfonických or
chestrov. GABRIEL DUSI NSKÝ 

Za Bohuslavom Tarab·om 
V jeden jesenný de lí 

priš la do redakcie struč
ná správa o poslednej 
rozlúčke s Bohusla vom 
Tarabom - bez d átumu 
smrti. Tak sme sa dozve
dali, že dlhoroi!ný p rin
te r naše j redakcie a ver
kt milovnik vše tkéh u 
slovenského, skladateľ, 
novinár, hudobný spisu
vater a vydavater Bohus
lav Tara lla nežije. Naro
dil sa 22. XI. 1894 - te· 
da v novembri by sa bul 
dožil 84 rokov! Krá sny a 
požehnaný vek, ale zdfi 
sa, pre tohto človeka 
prestal život prinášať 
svoje hodnoty a tich é
iťastie vlastne vtedy, kP.al' 
mu zomre la jeho celoži
votná partnerka, česká 
!;Upa·a n is tka Milada Tana
buvá (v r. 1967). Odvte
d y žil spomien ka m na 

r oky, ktoré mu táto 
u!lfachtilá žena dokázala 
cez dlhé desaťročia obo
hatiť, naplniac zväzok 
d voch ľud í spoločnfmi 
cio lľmi, propagáciou čes
kých skladatefov, predo
všetkým J. B. Foersh·a. 
Obaja manželia holí 
osobnými priateľmi Foer· 
s trovými B. Tat•a ba 
vydal i knižku zápiskov, 
ktoré vznikli bezpro
s tredne po dlhých t•ozho
voroch s majstrom. Vo
lala sa "Poutnlk rozsvii· 
cí lampu" (Pa ulou 191i8) 
- a Taraba si za iíu vy
slúžil J>rívlastuk "Foer
s tr·ov Eckermann". Bohu
s lav Taraba bol aj nada
ný ma liar - zvl á!iť cen
né sú jeho obrnzy z Vy
sokých Tatier, ktoa·é sa 
mu stali celoživotnou 
lásko u. Na písal ce lý rad 
k ritík, úvah, článkov ·
a le tie pos tihol osud väč
šin y publicistickýc h iH 
nov: zostali t•oztrúsenP. 
110 novinách a dnes už 
iba niektoré figuru jú v 
s lovníkovom hesle o 
tomto aktívnom umelcu
vi. Fakticky venoval di el· 
č ie š túdie i spomlnanú 
knižku najmä odkazu J. 
B. Foerstra - nielen ako 
skladAtera, ti ež v hodno· 
ten i jeho talentu ma liar· 
ského a literlírneho. 
Zre jme si boli tieto dve 
osobnosti hlizke aj vše
sh·annosťou nadania - i 

keď nemienime tu pornv
návať kvality kompozič
né. t ažko u B. Tarabu o 
nich vydať svo j súd, pre
tože jeho d ielo sa u nás 
na Slovensku neuvádza. 
A tak sa obráťme na Ces
koslovenský hudobný 
slovnik z r. 191i5 (Státne 
hudobné vydavateľstvo, 
Praha, str. 754, II. diel ), 
kde sa o. i. dozvieme: 
,.B. Taraba sa s nažil ist 
nekompromisne vlastnou 
cestou, vern ý českej hu
dobnej tradlci i. Výrazom 
tohto jeho životné ho po
stoja je tiež činnosť li · 
terárna, zaloiienie a ve· 
denie Hudobnr. j cdlr. ie 
Odkaz a Ceská hu ll. K(IO · 

ločnosf ... Dôložité mies· 
to m á v modea·nc j čes· 
ke j tvorbe melod ra ma tic
ke j, kde okrem lyrických 
básní zhudobfioval a j 
epické ná me ty". 

Uzavre l s u jeden rud · 
ský život. ]P.ho bilunc ia 
je bnhatá na č in y, mo 7.· 
no mene j zná me, než u 
tých , čo sa sústredili na 
jeden odbor ľudskej /! in · 
nos t i. B. Taraba žil a tvo· 
ri! s plným na dýchnutím 
a s velkou láskou k všet
kému peknému, s dôver· 
ným poznan lm sloven· 
ského myslenia a citenia. 
Cesť je ho pamiatke! 

-uv· 

Za Jozefom šimákom 
:t.ač iatknm n nve mha·a uwhu prutifa š istic:ké ho 

s ntP. sa rozlúi: iii s tuntu štra jku J'uzhlasového ur
zuá muu pus ta vn u s lnven- ches tra , za /!u bol k t•a t· 
skP. hn huduhno:hn ~ÍVIll cl. si i:as i väzne ný. Pu 1'11-

v a ug uste sa rln zil 7fl ru · ku 1945 pt•eš iel z ur·clu :s· 
knv a jeho p riatP.l iil moh tr :~ dn h udubnn j rcdak· 
li vtod y hilanr.nva t ichu a:ic, kde hni ur~ity ~us 
dnsľ n P.nbyi:ajnú t:estu i i- vml(lci nt ln ulnhn(i hu v) 

vntum i umc ní:n. l'n ah· sicla niu ts. ruzhlar;u v 
~ulutórin Hudobne j a llratisla vc. putum nii -
dramatickej ukadé miu mestníkum oblastného 
stal sa v 1·oku 1939 čle· riadite l'a JH'c hudob né 
nom orchestra bra tis lav· vys ielanie. Hlav ný vy· 
ské ho rozhlasu, kde pal· zna m jozefa Simáka hni 
sohil až do skuu i:enia v organi:r.á torskej prá c:i, 
vojny. Jeho pokt•oková ktot'IÍ mohol rozvinúC 
orientácia ho priviedlo Jll'edovšetkým akn pred
medzi organ izátorov znú- seda 21. sekr. ie Zviiw 

ROH a VJJ iyvn ý i:inilel 
t•f•znych voradných zhu
rov v t•okna:h, kedy :o;a 
:r.al:inala sucialist il:kú 
Jll'cstavha sluvcuskiJj knl· 
túry. V 511. rokoch illiJlll· 
llllval veľkou aktivitou. 
i:as tu vysiU JliiVU I na ve· 
rei11ý1:h zhromaf.dtl niaa:h 
umelcov a verejn ých či · 
niteľov a mul zásluhy nu 
vzniku 11 rýchlom rozbe
hu JJru[csiunó ln ych hu 
dubných inš tit(u:ií. J>rec, 
odc hodom dn dôt:horlk l' 
pracoval eš te niekofku 
rokov v Slovkoncorte. 

- n -

Dedikované 
Anatoli jovi 
I. Orfionovi 

Docent AnatoliJ I. Orflonov, zasl. ume
l ec RSFSR, laureát Státne; ceny ZSSR a 
Radu priateľstva národov, ktorO sa 30. 
októbra t. r. dožil sedemdesiatky, pôsobí 
na VSMU - ako vokt1lny pedagóg už 
4 roky. Býval ý lyrický tenorista, vlacrot
ný člen-sólista Stanislavsk~ho divadla, 
nesk ôr sólista Veľk~ho divadla v Mos· 
kve, s ktorým sa lúčil vlastne a't v ro
k u 1968. Bol o to po 30 rokoch spevtic
kej kariéry. Firma Melodlia mu pri prl
l eWostl 200. výročia Velk~lzo divadla vy
dala spevácky portr~t na dvoch velkých 
piatniach. Je tu zaznamenan!í ;eho Faust, 
lndick!í lzost z opery Sadko, Lenskl/, 
Olfavto z Mozart ovho Dona Giovanniho, 
Vai;ek zo Smetanovet Predanet nevesty, 
uktii.ka z RubinšteJnQve; opery D~mon , 
AlfrM z Verdiho Traviaty, part zo Sne· 
gurot•ky a slávny Jurodlv!í z Borisa Go· 
dunova. AnatoliJ Orflonov nepatril ku 
kOIJ0111 obclarenJj111 tenoristom, i nklinu;tí
ci m k Jm/lnn~mu odboru. Výborn!í /Jol vo 
VfíSostne l yri ckých úlol!tic lz l: i v clzarak
t erov!}ch postavách, ktor.lím cial osobil.lí 
stýl a kontúry. S Jelzo umenlm sa zo
známili ci/váci v Iráne, Bulharsku , Ru· 
mwzsku, {ulwslávii, Poľsku, NDR. čas
to - aA:o ma;ster komor m11Lo spevu -
vystupoval 1 na koncertoch. 

Spoznali sme llo osobne prvfi raz v re 
dakcil lluclobnélzo i ivota, kde priniesol 
sel'lál o h istórii Veľké/zo divadla v Mo~· 
kve - zau;ímav!í obraz prebolwte/ lzis
t6rle 1eäne; z na;poprerlne;síclz sveto
vfjclz sc~n. Neskôr sme publikovali veľ · 
ký ser iál o Stanislavskom , k tor tJI!o Ana 
tolij Or[/onoiJ osobne poznal - l'uclsk!l 
i umelecky. Unes je v r erlakcii pr/prave· 
llJÍ roll N änk:ov o Mejerciloľdovi, takisll! 
i jeho slíl•as•! lkovl. Sec/emdesiat r oi.' ll!Í 
p(Ífl zažil l vel kú ém /ak (Ich Z/OVOIJ SO· 

V/etsket vokól nej sko/lf, akfíml boli NPi· 
danovovt1, Obuclwvová, Piror~ov. Rarsovo · 
vá, Rejzcn. Kuzl ollskli. /,emeSiev .. . (s 
posl eclnfím/ clvuma mennvrmtíml spieval 
tie ist tJ úlolzy J. Do umelecké/to sveta lP· 
da vstúpil poučený tradíciou veľkej vo· 
kó.lnej k ultlÍr!f - ktorej zákl ady st ne· 

skôr zdokonaľoval a obohacoval pozná· 
vanfm iných národných šk ôl. Nie náho· 
dou bol práve on v r. 1963- 1969 {ako 
veaúct opern~ho stíboru Veľkdho divadla 
v ,\toskve J Iniciátorom prlchodu cele/ no· 
ve1 generácie spevákov, ktort dnes tvo
ria vok álnu špll!ku ZSSR: Ct te to u~ 
Obrazcouovd, Nesterenko, Atlantou , Ma· 
zurok, S/11avskt1 alebo Plavko. Videl, po· 
l!ul, prežil na doskách tavtska vera -
má teda z čoho poúl!at . Teho prlnos pre 
našu vokalnu kultúru nemusi byt Iba v 
pol:le žiakov-absolventov: vera dáoa t 
spôsobom nenáslln~ho poučenia a dob· 
rau tvorivou atmosf~rou, v ktore/ te do· 
statok priestoru na otvoren~ názorlf . 

Netr eba zabuclnút ani na jeho ďalšt 
Un: pre uyclavateľstvo OPUS pripravil 
velkú !Jtútl/u k albumu ,.Spevdcl Veľké
flo di vadla v M osk11e" !OPUS 1977 1, kde 
vyber lw dby a c/ramaturglu mal Marián 
f ur !k. Album vy!Uel k 60. vfír ol!lu VOSR 
na repr ezentaime j umeleckej, zuukovet, 
o/Jsailovej a výtvarnej úrovni ( HZ p!sal 
o líom t. r. v č. 7/. Anatoli / Orf/onou 
nám na r ozsiahlej ploche prac/stavil sl o · 
uom to. l•o vzápéit! pocuteme z platnl: 
umelecké profil!f Atlantova. Kasrai;víllo· 
vef , Koroleva. Mazur oka . Milašktnovei. 
Nes/erenka, ObrazcovoveJ, PlaiJkU, !?ajko· 
vu ... 

Anatolij l vanovil! Orf ionov te na Slo
vensku pomerne k rátko - veď. čože ~a 

:o styri roky! No l tak sme vycli/ll silu 
;elzo skromne j a usmievave j osobnustl 

- preto l !íCh zopár. od srdca idúcich 
riadkov. T. URS!NYOV A 

SÚŤAŽ 

na pôvodné hudobné die lo o ,.CENU MESTA PIESTAN" pl'e rok 1979. 

Rado Mestského národného vý boru v Pieiťanoch vypisuje pre rok 1979 p ri prile• 
!ito~li 35. vS·J•očia Slovenského národného povstania sút'a! na pôvodné hudobné die
lo takto: 

a l komorné skladby vae tkého druhu (nie prlliä rozsia hle). 
b) sólistické die la všetk~ch drnhov. 
Súťaž je nea nonymná a môže sa jej zúčastniť občan CSSR. Die lo do súťaže treba 

zas la l na Sek re tariá t PieAfanské ho festivalu, 921 Ol Pie§ťany, Park pasáž 172113 a to 
do J O. a príln 1979. 

Vlťa:tné dielo obdrži "CENU MESTA PlES'!' AN", ktorá pozostáva z diplomu a. pe• 
ňa~ne j odmeny. 

1. cena vo výške Kčs 7000,-
2. cena vo výške Kts 5000,-
3. cena vo výške Kčs 3000,-
Vypisovateľ súťaže s i vylll'adzuje podmie nku, fe vlt'azné dielo zo sút'a!e sa l)re• 

miér·ovu uvedie v rámci Pie!it'anského festivalu 1979 a lebo 1980. 
Dielu zaslnné do sítt'a7.e nesmú byt' vere jne pt•edvedené, nn i na lu·a té v ro:thla!le, 

televízii, na gramofónove j pla tni, a ni iným spílsobom zverejnené do vyhodnotenia 
súl'aze o .. CENU MESTA PIES1'AN". 

Jl.les tskf· ná i'Odn ý výhm· v Pieš t'anoch si vyhradzuje právo ponnchaf rukopis diela, 
kturé obdrži ,.C'ENU MESTA PIES'i'AN". Os tatné au torské pt·áva zostáva jú ťičast'ou 
v s(lťazi neohmedzeué. 

KONKURZ 
Umc lcc:ký šoíf ovcry Slovcuské ho nárudného divadla v Bra tislave vypis uje kon· 

ku rz na obsndenic vuľn ýc:h miP.st v orchestr•i o per·y a bai!JIU SND; 
tulti hrá~ov do skupiny huslí, 
tutli hráča do skupiny v iolončel , 
vedítcehu a tulti hrál:a do skupiny kontrabasov, 
ha•áča na I. lesný roh, 

- hráča na Il. lesný roh, 
- hráča na l. trťrbku. 

Podmienkou pri ja tia je a bsolu tór ium VŠ!'o1U, AM U, JAMU alebo konzerva tória. Ve
ková hranica 35 t•okov. Kunku J•z sa bude konať 20. 12. 1978 o 13,00 hodiun v budove 
opery SND. 

Pfsomné žiadosti s krá tkym životopisom a popisom praxe zaš lite najneskôr do 
13. 12. 1978 na Umeleck ia správu ove ry SND, 891 38 BJ•a tislava. G01•ké ho č. 2. 

Cestovné sa hra dí len prija tý m uchádzačom. 

KONKURZ 
Umelecké vedenie opery Slovenského národ ného divadla v Bra tislave vypisuje 

konku rz na obsadenie miest do operného zboru a to do skupín 
ALT, TENOR a BAS. . 
Konkm·z sa uskutočni diía 15. decembra 1978 o 14,00 hod. v skúšobni operného 

s úboru SND, Gorkého 4. 
Prihlási l' sa mOžu a bsolventi VSMU a konzca·vatórin. Pi110111né prihlášky zasiela jte 

na adresu: Ume lecké sp1·áva opery SND, 891 38 Bt•atislava, Gorkého č. 2. 
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rix Bratisla-va '78 
1rVI61tnaa synt&oa tradfcfe a s6i!asnrt~tl. Dl INUIIohlf 
•fbar tradil!ného folkl6ru n uskutoi!iluja .,. mana dnel· 
ného i!lovaka a v zmysle jaho pradsth o umale~kom 
krésna. Navyiíe, je tu práca skladatara - upravovatela, 
práca rozhlasovej r éžie a techniky, a to vlletko sme
ruje nielen k oživovaniu ľudovej tradínie, ale aj k por u· 
šovaniu knnvencie, odkrýva niu tých čŕt ľudovej hudby, 
ktoré sú pre nás utraktlvne a zaujímavé a ktoré majli 
v n ašom kultítrnom kon texte svoje miesto a dynamicky 
vplývajú na spoločenské a estetinké vedomie. 

Slávnostným otvát•acím koncertom s názvom " PokoiP.
nia" na javisku SND v Bratislave začal sa IX. ročník 
medzinárodne j rozhlasovej súfaže Prix de muSÍIJUe folk
lorittne de radio Bratislava_ Na javisku sa vysh·iednli 
ľudové umelecké a folklórne skupiny (vyše 250 členov) 
:to Zvolenskej Slatiny, Spišskej Novej Vsi, Vrábľov a 
(ľalsích oblasti Slovenska_ ktoré predviedli dom ácim a 
sahraničným hosfnm autentické hudobno-folklórne a 
zvukové pt•ejavy slovenského ľudu niekoľkých generá
cii. .. Pokolenia" predstavili formou scénického pásma 
V"-iiene prejavy folklórnej tradície, ktoré demonštrujú 
pril'!ldzený sptl sub odovzdávania a preberania kultúrne
ho odkazu nášho rudu. 

V kategórii ,',A" získali: 1. a 2. cenn Ceský rozhlas 
Plzeii, 3. cenu Cs. r ozhlas Banská Bystrica. V kategórii 
"B'': l. cenu získal C11. rozhlas v Bra tislave, 2. cenu 
Cs. rozhlas Praha . 3. cenu Ceský rozhlas Ostrava. V ka
tegórii " C" ziskali: l. cenu Bavorský rozhlas v Mnfcho
ve, 2. cenu RTV Skopje a 3. cenu RADIO NACIONAL 
OE ESPAŇA. 

Po troch súťažných dňoch bol v piatok 29. IX. t r. 
v koncertnej sieni Cs. rozhlasu záve1·ečný koncert, na 
ktorom účinkovali ľudovf umelci, speváci a inštrumen· 
talisti z N SR, Rumunska a CSR a zároveň boli udelené 
súťažné ceny. 

P1· ix Bratislava - sút'až magnetofónových nalll'ávok 
ltudnhui\hu folklóru - ako ojedinelé podujatie svojho 
dru hu s nllldzin ár odným dosahom roZI'ástla sa ud prvé
ho (československého] ročnika (v r. 1970) do akcie 
ruzhlasových stanic OIRT a od roku 1976 otvorila dvere 
vsetkým európskym a rozhlasovým staniciam. V súťaži 
nejde iba u prof il folklórnej hudby v jednotlivých etn i
k ách, ale aj o je j spoločenskú existenniu v ~účasnom 
model'llom živote. 

Cenu GRAND PRIX '78 za najlepšiu kolekniu ll súťaž
ných nahrávok získala rozhlasová stanir:a Ostrava. Oa
lej udelili osobitné ceny Cs. rozhlasu Bratislava, neny 
za najl ep~ie umel ecké výkony a najlepliie hudobné 
spranovanie v jednotlivých kategóriách, ako aj ďallíle 

~:eny Slovenského hudobného fondu, hudobného vydava
tefstva OPUS a i. Pravda, nejde iba o ceny. Najvzánnej
l!ia je skutočnost' - ako na záver sl\t'afe povedal p red
seda poroty r.. Burlas - ŽI! a j v tejto oblasti sa vytvára 
medzinárodný kontext, že najcennej~ie hudobné preja
vy tohto f.ánru sa dostávajú do vysielania početných 
domácich l európskych rozhlasových stanic. Ved' lu
dový hudobný prejav sprostredkovaný r ozhlasom je 

Trvalou súčasťou Prix Bratislava sú aj odborné fil!-' 

mináre. Témou tohtorot:ného sem inára v r ámci cykl u 
"Ľudová hudba v rozhlase" bol "Hudobný folklót· Juho· 
slávie". Seminár sa zaoberal ľudovou hudbou v Jt!hoslá· 
vii, špecifinky diferencovanou v j ednotlivých regiónoch. 
Odzneli dva referáty, ktoré detailnejšie oboznámili 
ítčastníkov seminára s dynamičnosťou rudovej hudby 
v Slovinsku , Bosne 11 Hercegovine. 

Miroslava Fulanovič-Soši éová - pracovníčka Radia 
a televízie Sarajevo - priblfžila fudovú hudobnú kultú
ru Bosny a Hercegoviny s jej podstatnými znakmi a bo· 
batou mnohovrstvovosťou. Prevažnú časť svojho pr íspev.· 
ku, založenom na konkrétnej analýze šp ecil'ickýcb zua• 
kov folklórnej tvorby, venova la chm·akte1•istike viachlas." 
ných piesní. ktoré sú veľm i r ozšíre né v jednotlivých ra
gionoch a etnikách. V ďalšej časti t•efer.átu zamerala 
pozornosť na najzaujímavejšie ľudové hudobné nástro je, 
Svoje poznatl<y. získané štúdium materiálov pt•iamo v te· 
réne vn viacet•ých lokalitách_ doložila ilustrativnymi 
zvukovými uká:Gkam i konkrétnych typov jedno- a viac· 
hlasn ého spevu a príkladmi inštrumentá lnej hudby 
z Bosny a Hert:egoviny. 

V kategórii "A" sítfažilo :15 nahrávok fudových piesni 
v spracovani pre vokálne duo alebo trio (ženské, muž
ské aleb o miešané l ~ in~lrumentálny.n sprievodom. 
V .. B" kategórii sút'ažilo 41 snfmok folklórnej hudby 
v spracovani pre inštrumentálnu skupinu ( vial: ako troj
č ln nn li l alebo orchester Fudovýnh nástrojov. Kategória 
,.C" bola zastítpená 38 nahrávkami autentického hu
dnbn i!ho folklóru (bez zásahu upravovatera) v inter
pl·etá ~:ii ľudových hudobníkov na sólový chordofonický 
nástroj (kobza, balalajka, gitara, nimbul, ninera a iné ) 
bez sp1·ievodn alebo s inštrnmentálnym sprievodom. 

Celknve sa tohm•o č n ej sút'aže zítčB~tnilo 30 rozhlasn
v}•r. h stanín z 12 eu•·ópskych krajín . (Z ČSSR 7, po 5 ,;o 
ZSSR a Jnhnsllívie_ 3 z NSR, po 2 z NDR a Poľska a po 
l rnzhlasn ve j stanir:i boli zastúpené Bulhart~kn , Mad'ar
sko. Fínsko, Rakítskn. Rumunsko a Šp an ielsko. ) 

O G1·aod P•·ix, ktorá "a ndefuje rozhlasovej stanici 
s najvyšším sítčtom bodových hodnotení sút'ažili Brati
slavu, Brno, Buknrešf, Ost1·ava a Sofia. 

Sítťažné nalu-ávky hodnotila 25-členná medzinárodná 
no•·ota n a čel e s don_ dr. Ladislavom Burlasom. CSc. 

Doc. dl'. Pavol Kováč , CSc., r i adil•~ ! Cs_ rozhlasu v Bra
tislave odovzdáva cenu zástupcovi rozhlRsovej stanice 
Ostrava . Snhnka: 1- Vrlík 

Juljan Strajnllt' - odborný pt·acovnik Etnonmzikolo
gickej sekcie Slovinskej akadémie vied v Ľubľane __. 
zaoberal sa v úvode hlavného referátu etnomuzikoló~iou 
v zovšenheciinjúcej forme. Vysvetlil náplň tejto vednej 
disciplín y a metodicky precízne vymedzil pojem " rudo
vá hudba" _ Hovor·il i o dôležitosti ľudovej hudby v 7.i· 
vote slovinskP.ho národa , zasvätene prenikol do jeho 
folklór nych oblastí a tak r ozšíril sféru t~meleckosti folk
l órnej hudby. V záverečnej kapitole osvetlil zvukový 
obraz slov inskej l'udovej hudby v súhrnnej celilltvo~ti 
a pn zvukovej prezentácii hovoril o jej aktuálnej úlohe 
v s1H!asnom rozhlasovom vysielani. 

FRANTISEK BRANIS 

------·--·-- ------------------~---~~ 

S Magdalénou Blahušiakovou Už ste spomínali z á jazd s Ja
náčkovou operou do Spanieh•ka 
a Luxemburska. To sú takmer 
pravidelné zájazdy súboru, 
opakujúce sa v istých interva
loch. Čo by ste k týmto ensem
blovým hust'ovaniam prirad ili ? 

bastian, Snntancle r , Valla do· 
Jiel _._ atď. Vsucle sme rn<tli ne
pupierateľný úspech. Napriklad 
v Pamplo llf! tJu l tal\ ý zóuiem . 
ze nebolo možné zol1 nétť vstu
Pt!n li y. j e to ľOI)OlllÍCI(C n1 esto 
s nie snnbsk ýrn puiJi ikom. l<un
tal\ t s obecenstvom bol vyni· 
ka j tl <:i. K ritiky v Spanielsk u vy
chltclzali vc~l'mi priuznivé. Co 
ma usoiJne p rel\ vi:t pi lo - bo l 
ollrovsk ý Z<1Ui llll1 najmi:i o ja 
náčkovu Pastorkyil u. Získa li 
sme si veľa ndacl )•ch priazniv
co v. Veď v ta1<e1 Seville sme 
sa nemoh li p rcbo )OVit ť clo lio
telét l..ez zástup m lacfýc1'1 ob<li
vov<t teľov . 

skom Slovenskom národno'ni 
divadle, kde sme vás dávnej
šie videli v Butte1·fly a naposfe· 
dy v Jenil[e - s celým brnen• 
ským súborom. naplnenom 

pracovnorr1 denníku 
(Dokonče ni e z l . str. } 

- Minu lú sezónu som hos. 
ťovala v Pr ahe v Pil<avej eláme, 
kcl f) spievam Ellzu a v Smeta. 
novom Tajomstve - ako Bla
zcn ka. V Br~t t is lave som m'i• 
nu l ú sezónu nemala to iiťäSt ie 
husťovllť - okrem festiva lové• 
ho vystú pfm ia v u:/: spomfna~ 
nom j anáčkovi na BHS '78 a 
na jed nom koncerte v Sloven
sl<ej fi ll 1armónii - tiež počas 
festivalu. 

n é turné - aj po spoloi;enskei 
stránke: vi deli sme i ný spôso b 
pr·i tlmania hodnót, n ez 1111 élký 
sme si zvy i<IJ u n iis. Obecen
stvo vel'kých m iest prichiillzi:t 
do divad la n eskoro, d lho sa ba
vl a sústreď u je - niel en v ló
žac ll: honorácia pokladá za 
prvoradé pred vies ť svo i mR je
lok - a tak v h ľadisku sa trb
lietéljil šperky. Pravda, v ýnim 
k y z tohto životného štýlu bo
l i evidentn é a j tu - na jmä v 
menš!ch stredisk ách, k de ba ia 
l zostava publika i nú. skro lll 
n e jšia, no o to s vt'(lc netšlm 
v7.ťahom k hudbe. Vybavenie 

stvo nás vždv IJil rlivo v yapl au
dovtt lo . V Bn lhi! I'Sku, kde soni 
i štuclovuia u T. Cokove j rn<tn1 
pomer ne prav idelné umelecl<é 
pr iležitosti. V Pl ovdive som v 
júni t. ,._ spi evali! Al zbetu v 
Don ovi Cm·lusovi a ti tu ln t"1 pu
stavu v Maciame Butterfly. No 
a letné mesiace, kedy sa mfl 
oddychovať, n;ti pri niesl i n ez~t 
b u dnuteľný zážitok v návšteve 
juhoslovansk ého Dubrovníka. 
k de - spo l u s Vilémom Pŕ i by
l om - srne spievflli v Glago l 
sl(e j omsi L. jan i1 čk n. Dubruv
n!cke letné hry ma jú osobi tú 
ntrno:;fér u. ll tak to bola pre 
miía nielen umel eckii prflezi 
tosť, ale aj krásny ľudský zii 
zi tok. Svoju bila nciu zakončim 
septembr om t. r., kedy som 
opä ( propagoval a mô jho oblú 
beného L. janí1CI(a - na festi
va le oratoriáln e j a k ant i\lovei 
hudby vo Wr oclavi. Spievi:tla 
som v jeho Večnom evan jel i u 

- V prvo m r ade Drážcľan y . 
kde bol v máj i t. r . resl ivAI 
malých l o rin m. Miniupera z Br
mt t u predvie<lla Odyseov n{l
vrat od ]osr.fa Ue 1·ga, v ktorom 
s p olu(l č lnl(u jem . P r~ca v tomt o 
l<ol ekl fve speväkov dúva - nte
len mn e - p rí l el.itosť stretáv
k y so štý lovo vyhrnnenými ti
tulm i, najmii z obl asti súčas
nej oper y . Iná č súbor ]a nál:
kove j opery nav~ tevu je prav i
delne nie len Spflllie lsko u Lu
xem bursko, ale aj svajčiarsky 
lnterl<tken él ma kontakty s 
Talia nskom. 

Aké pro[i!ové postavy máte 
momentálne na repertoári ope
ry v Brne? 

Aký je vá~ vzťah k sloven· 
skému ope1•nému a komornému 
ropertnál'll? Máto v tomto sme· 
r·e ne jaké konkrétne :zisky, pi'· 
n y, túžby? 

pries torov pre spr.vól<ov a 
umelcov vôbec je v te jto k ra
jine žalostn é. To je tá druhá -
odvr:itfmá strfln<t hos ťova nia . 

Nfiš zájazd vsak splnil svo je 
umrdecké a spo ločens ké posla
n ie. Stretol sa s mimor ia dnn 

Aký ohlas vzbudili va~e a -
samozrejme celosítborové 
vystúpenia v zahraničí? 

- Maciame Butterfly od Puc
ci ni ho, A lžbetu vo Verdiho Do
novi Car losovi , Tať j an u v Eu
genov i Oneginovi, 1-lall<u v Mu
niuszkovej rovnomennej opere. 
Aidu vo VP.t.'d lho diele [osobnú 
premiéru som 111111~1 31. o l< tóh 
ra t. t' . ], úlohu v Prokof levo
VO in Sem ionov i 1\ollwvi, Bla
žnnku v Smeta novom Tajom
stve. lenľlfu v jej Pastorkl' lil 
Puccin iho Tosku _ .. 

- Naiie di vad lo uvied lo Cik · 
k erovho jura ltinošfka - mám 
lo sťasti e, že v ľiom účinku
jem . Na M01·nve som 9 rokov 
- kde môžem, propagu jem sl o· 
Vf:nské pir.sne. č i uz sú od Su
cliofía , Moyzesu alebo nášho 
klasi ka M. Schneidra-Trnavské
ho. Raz by som rada spievala 
Katrf!nu v Krú t l)ave a Kaťušu 
vo Vzkriesani .. _ Azda sa ml 
l ~l o túžbn r~z spln f. k ladn ým ohlasom k r iti ky na 

vsetky tr! lnsceni\c i c, obecen- a v Gl agolske j omsi. 

- SpoiO(~en sk ý cl o~ah je veT· 
ký. Veď v S]Jani elslw slllf! nle
kol kokr lit vystupovAli na mit)s
tach. kde sa operil ako žtlner 
objavuje Zl'iedka. Ok rem Ba rce
lony sme spozn al i tr.ntokrtit ai 
menši e cen trá huclohného ži
vota - známr. skôr z lll l' istic
k éhn zemr.pisu : Mal l orcu , Sevil 
lu, Valenci u. Vittoriu. San Se-

Hosťujete aj v pražskom N!\ 
rodnom divadle a v bratislav- Otázky: -ity-

1\lavírna tvorba 
Jollaniia Nepoiiiuka Huinn1ela 
1. N. Hummel vstúpil do de jín llllrlilv 

ako jeden z na jv ý raznejšfch predstavite
ľov IJJ'i lanrného slohu a klasick e j vir
tuo7.i tv. Ako žiak a obd i vova t e ľ Mozartu 
nastol il vo svo jej k laví rnej tvorbe nový 
poll l' ad n11 vyu ~i tie kanta bi ln}·ch a tec l1-
nických prvkov, ktoré boli präve u Mo
zarta tak dokona le sklben é. llummelovil 
klavírna tvorb11 j e značne rozsi<thla (7 
koncertov, sonilty, etudy, 3 sonáty pre 
4 r uky, rondá, fantázie, boga tel l y, Vil 
riúcie atď.). Z n e t sú nesporne nnj 
významnejšie k lavír ne koncerty a m ol 
a h mol a Sonáta f is mol. Celá jeho 
klavíl'lla t vorba so vyznačuje p ôvabom . 
eleganciou, l eskom prstových pasáží n 
m elodiclwu krásou. Novátorstvo dok óza-
1! oceni ť uz jeho generačn! druhovia 
a prví interpreti, kt'ol'l boli postaveni 
pred celkom novó technické i výrazové 
p r oblémy. Azda na jvypukle jšie sa to od
r áža v k lavfrnej kantiléne. z hrad lskn 
ktore j nemôžme Hummela u ž v žli:t rl
n om prípade oznaci ť za epigónA veľkých 
mR jstrov klasicizmu. Jeho nekonvenčné 
lnte r valo vé kroky a melodi cké ob t·atl· 
n AJ'ilšajlí tradičnú núvHznos ť melodick eJ 
stavby. Neraz sa p reto stáva, že llumrne
love 11udobné myšlieni\Y sa hod notia ako 
mene! pôsobivé i menej nflpaclilé než 
Moznnove čl Beell,nvcnove. Veľké množ· 
stvo prstnvých pa~á ž!. fi gúr. terciových. 
sexlov~ch A ok távových behov k l adi e 
značn é nároky na interprr.tov. Hummel 
v znal!nej m iere využíva a j bohatú ·akor-

clickú sai:lzbu. Pozornosť si zasluhuje l 
narCISunif) metr ickej pe1·iodic it y ll udoh
n)'ch my~lienok. 1\onstellici R mnli r. ko · 
metr ickej faktú r y rlosiahla v tvorbe Havel
ni), Mm~a rt'a ~~ i lkr.t ilovP.n A opl i nuí lnu 
sk:benost 11 lá to sa zai.:inala postupno 
opotrebovii vät Hummel a po i1 om i ]. L. 
Dusík cít ili potrebu nove t mellcko-me ť· 
rick ej väzby a r ealizoval i ju vo svo jet 
tvorbe. Hummelova kli:tvírna sadzba -
nn jrnä vo V\•ZrP.l om období - sa vyzna
~ova la I'OI!Hlllt ic k ými črtami. MclodickiÍ 
k1·esba nevyužívala však ch •·ornati ck é po
stupy, ale celý tento prerod sa odo
hrával ni:t po l i di a lonicke j konšteláci e 
(chromatické kroky využíva sklädal eľ 

skllt· v prstových f i gurilciflch a v evol uč· 
nom type hudby). Hudobné myšl ienk·. 
sa čas to clrobi ll , r esp. vyrasta jú z jed 
ného motivického jadra, pričom clôleži tt'1 
úlohu zohráva prostti transpozíci a, trans
generác ia č i tran smutác ia. Spleť ozdôb 
jednoduchých behov čl I'ozloženýc l• 
akordov j e zab udovaná zv!ičša do vnú· 
tomej stavby mo tfvu. Toto bol zárove1i 
jeden z argu men tov namierených pral · 
Hummelovej klavh·nej tvorbe; vyčftalH 
sa mu najmil nedosta točná miera ptT 
ú nosnosť. naru senie a pop•·et fhanie mys 
lienkovej a tektonickej k ontinuity. Zais 
te, nemožno popri e ť , že u Hummela do 
šlo k nar ušnniu kiA5i ckei i nvP.nčne j sú 
držnosti, ole trebn to kvalifi kova ť ako 
zámer, z vývo JOVého ll l'ad iska n espornP 
pozit! vny . Túto skutočnosť sl povšlmli 

a na ('u i nadviaza li. prví romantici vel 
tanr) Chn pína. Tento Hu mmelov prvok 
"prerušovane j k antilénv" bol prfznačný 
t11kmer p r e všetkých romanti kov. nA jm;! 
v~ak Chopina a Liszta. HumnJel teda ve
dome slétltol po hypertro fii ozdôb a p l'l
pravoval ta k zv rat vo v)•voji k l aví rne i 
kan til ény . A'J. u Hum mela si plnfl u v ,~
domu jeme funkciu ozdôb a ich vývo jo
vé SII INOVilnie v klavímc j lile ra tľn·e . ve.r 
z nich síl vyvinu lä pohvblivosť k lav!r ne i 
cl rkr.i~; , m nuž$l.VG behov a prsto vých f! 
gurác i: uprostred hudobných myslíP.nol; 
Práca s IJUclobnou m yšl ienkou, f.i už vo 
forme sonátove j nleho var·iačne j, n ie ie 
u Hum mel a dopoveduná v takei výrazo
v.~ j i ntenzi te ako u jeho ve ľkých pred
chodcov. llummel skôr ozdobu je svoje 
my~ l 1e nky. než by ich rozvíjuL Vo v ý· 
voji k lavfrnej li teratúry - najmä rann · 
roma nti cke j možn o hodno tiť túto 
1-lummelovu črtu progresívne, preto):<• 
ďi:t lš f vývoj klavírnej sonáty naj m1i v 
tvorbe Schuberta alebo kl avi rn ych kon· 
certov v tvorbe Mendelssohna sa nenie
sol v znamen í s tu p 1~ova n ia evo!LlčnýciJ 

t)al' tif - asp ofí nie v bee thovenovskom 
poJ1atL 

Pr! pohľarl e na H umme love lumnooic· 
l(é m ysl enie muslme konšta tovať m nohé 
progr esfvnP. p rvky, k toré v mnohom in
špiroval i ďalšitt generáciu rom<mti kov 
N iekedv pôsobí jeho harmonické mys
lenie pria m stat i cky - na jmä v -úsekoch 
kde dominuje klavír na vi rtuozi ta . Tu s, 
stáva striedanie harmonick ých funkci ' 
čhns i sekundär nym. Sled fun kčnýc)' 
zm ien sa spoma ľu je, je potrebný p ri dlh1 
úsek na to, abv mohlo vzn i knC!ť vn(tlor 
n é napil tie. V každom prípAdP. jP. sk l adét 
teľovo h ar·monirká zložl(a slfl t i cke iši ; 
nnž rn eloC: IcJ(ti. Okrem toho pollybllvo~f 
kan tilén y ča~to vyviera zo sn ahy Vil' 

tuózne t.lo kresli ť načrtnutý melodický 
spácl. Preto 1-lum melovn l<l av'fl'ila-·vrrtuo
zita ie ,.vol'ne zavesem\ " na melodicko
harrnoni ckej kostre. 1-l<mnon ická z.ložka 
v rámci vývinov),ch 7.1\konitost í k lasi ciz· 
mu bola nesporne rlopovetlaná Beetho· 
venom. V jeho hudobnej reči sa naj
markan tnejš ie prejavi l harnion!cký zá
kon zacllOvania a poprHt i a. kým Hu mmr.l 
vyzdviiHtJC naj111 ä moment zotrva ní~ vy
vílženej zmeny v noví·ch mvslienko
výcll p roporciách. 

Ako vit! 1 e ľ, ll nmmelov .p1·fnos vo vý
vo ji klnvírne J litt:rat(ll'v sil nf!Ci otýka rov
nomernr. 1•šet k ýc l1 z ložie!( hudo bne j re
či, avsak význ11mné jP. to, že často na
značil . ČO $lill1 neciOI({IZfl l dOpúVl!dllt 
Prflve pt·eto bo lo v minu losti jeho mies
to vo vývoji I< IRvírnr. i l i teril l úry sporné 
a ne u iusnené. Niektor! teoret ici či skla
dateli a 110 :1odno til i ako Chopin ovho 
preclchoclcu , in! zasa zncva~ovn li Ci ne
doceiio vn ll jeho význam. j eho mies1n vo 
vývo ji k lavfrnej li ter At úry je však trva· 
lé a nezastupitt!ľné. 

Hummel uz od cletsk ~ch rokov koncel'· 
tova l takmer po celej Eur ópe. Vvnlkal 
skve lou prs tnvou tf!Chnikou . k torá vvchá
clzala z možností v i edP.nského .. ľHhkP.ho 
chodu" k lavíra _ Svoir. peclôgogir·ké l 
kompozičné núzorv zdôvod nil v pr tlcl 
.,Ausi'Ohrliche l heorr.tisch-prak l i~chc An
weisun .~ zum Pí11110fortesp iel . . . " , Wien 
1828. Stn via na jmii n11 pružnost i n rstov. 
k toré sa majú po/wilovať po k lav iatúre 
ľahko a u vol'nene. Veľ](y dôr az k ladie 
na lw ncentJ·iíciu, prii:om zuchádza až 
tak craleko. že zalw zu jr hru spamät i. 
Zdôvodfíujr. l o tým . ze .. intP.rpret musí 
mať hrané d iulo nielen v duchu, ale 1 
na oč iach " IGOR BERGER 


