
l . 

== ·--• 
Jozef Pud·hor.á nsky viťaz II. interpretačnej súťa-že SSR. 

Sn!mka: V. Tupta 

Po ' vlqi1a jšef kfavJrnr-Jj súťa-ž i ' uskutoč- 'mä Í!ÚeÍJZi.tou ' výrazového' poda nia. Vo 
nlla sa v dt1och 4.-10. dec'embra l97B ' fi'nii le všal{ an i jeden '' nevystačÚi s dy-
v Banske j Bystrici II. intet·prelačná sú· chom. Topol·cer svoiitrii tech nickými clis-
t až SSR, tentoraz v odbore sláťikové poz!ciami · v nervovom vypätí · nezvládol 
nástroje. Organizátorom súťa že z poven!· technic!(ú nárocnosf Pag1miniho Kbn-
nia Ministerst vu . kultúry SSH je na~él cer tu D du'r. Rov ľlako su nedarilo an: 
umelecká agentúra Slovkoncet·t. Cieľom A~ šcst<íkove j v Mendelssohnovom Kun -
a poslaním SIÍťa:l.e je vy typova ť koncert· cer te e . mol fpallläfové kazy]. 
n é typy spomedzi hráčov uc iJádza júcicll z violončelis tov prešli do finále traja 
sa o sóli.s ti ck(t č innosť. V určitom sme· ' . najlepši. Eva Hrabovská, žiaľ , nestactiH 
1:e sa zopakovala problematika účas ti na . teclinicko·výrazovú problematii{u 
vlaľia)šieho ročnilca, a to predovšetkým Dvoi'ák;ovho Koncr;Jri:u. A j ked zvládla 
u huslist ov. Pôvodne ich bolo prihláse- rad úsekov diela na sollclne j úrovni. tiP.-
n ých 18 a zdalo su, že do kvantity a dnkázu la · sa vytml1 ť miesta mi intona č oe j 
kvali ty budú mať v kontexte súťa'že pri· neis tote a poľavovaniu výrazového nrtp~i -
mat. Ako sa vš ak termfn b i!W, počet li a. Získala vsak čestné uzna1Jie. 
s a zužoval a nakoniec súťaWo iba 5 
huslis tov. Posledný týždeií od l'ieklo 7 Od zucialku ~ú faže bojovali o vítaz-
a další traja svo ju účas ť nepol<la cla li zn s lvo dva ja na jlepši violoni:e lis ti. Absol· 
po trebné <mi ospravedlniť. A tak so vent b t'a ti slavské ho konze rva tóriu. abso· 
s iedmimi účastníkmi bolo potom naj- lúlny vťfaz Beethovenovej súťaže v Hrad· 
'bohat~i !l zastúpené violončelo; violisti ci, t. č. poslucháč AMU Ľudovít Kanta 
s'líťažil i' traja. je tecllnicl\y ve ľmi vyspelý l1ráč s o:;o

bi tn ým meditat[vno-lyricl<ý m výrazom, s 
Súfaziacicll hodnotila 15-členntí poro· vysokou hudobnou in teligenciou, so 

ta zložená z in terpr etov a pedagógov zmyslom pre krásu detailov i pre cel · 
celej republiky. Predsedal jej huslist a, kovú koncepci u diela. Tie to vlas tno::.t1 
zasl. umelec prof. Tihot· Gašparek, kto- ho dokonca v prv5•ch dvoch kolách po· 
!:'ý mal z každého nástr ojového odbor u sunuli 0 kúsok pred favor izovaného Jo· 
!lOdpredsedu (pre vi olončelo prof. Bed· zefa Podhoránskeho. S napiitím sme pri· 
l'ich Havlíl<, pre violu prof. Jaros lav Ru is chádzali . potom na finále. Obaja sú pe· 
z Dvoi'álcovlJ.O lcva rteta ]. Sedem porotcov r i s i vybr ali totiž Cajkovskéllo Roko· 
poc hádzalo z českých lua jov [napr. kom· J<avé vat•iácie 1:1 tieto rozhodli v pros· 
pletné Moravsl<é kvarteto ]. V tomto sme· pech Podhoránskeho. Je 0 6 rokov star-
r e v porovnaní s vlaľ\ajškom doš lo ku i;í, skúsenejší a technicky suverénne j-
z le pšenin a ku zabezpečeniu maximálne1 ší, a j keď v oblas ti výrazove j má voči 
ob jel.(tivity pri hodnoteni v\il<o nov. Kantovi v oblasti lyriky určité rezer· 

UZ od prvého kola bolo jasné, že úro· vy. Kanta mal navyše dokonalý klavh·· 
:veri súťaže držia predovšetkým violon· ny sprievod v Daniele Rusóovej . Tým sa 
~eli<,ti. Do druhého kola postúpili síce umelec ká úrovei:i jeho in terpre tácie 
aj š tyria huslisti, ·jeden violis ta, no ume- stup ií.ovala . Porota sa nakoniec rozhod· 
'lecl<á kva.lita bola doménou šiestich po· la (a myslím si, že sprllvnel pre Pod· 
s tu pu júcich viol ončelistov. V povinnej horánskebo, kto rý ziska! aj cenu za 
slo:.renske j sk ladbe (podľa vlastného vý- na jlepšiu inter pretáciu slovenskej sklad· 
ber u] druhého kola podali z h uslistov by pre violončHio. V konlmrencii Kan· 
naj]epš1 výkon Andrea Sestäková v Bur- tu má. dúfa jme, stimul pre svoje ďal-
lasovej Sonatlne pre h usle sólo a Jozef šie umelecké na predovanie, Rk sl chce 
Toporcer vo F'erenczyllo Soná te pre hus· udržať svoje nie práve l ahko vydobyté 
le a klavír (I. časť ] . Porota ohodnotilA postavenie. Pr e Kantu platí. to Isté. 
vyššie výkon Sestákove·j a prisúdila ie i Na koncerte la ureátov predviedla po-
cenu za najlepšiu Interpretáciu slove n· tom E. Hrabovská Boccheriniho Violon· 
ske i husrove1 skladby. čelový koncert a Kanta (2. cena l s Pod-

Z violistov sa držal najlepšie Tibor horänskym ( víťaz] Čajkovského Roko· 
Ková~. Nedokflzal sa v~ak vyhnúť kľú· kové variácie. V por ovna ní s vlat'ía i-
t ové mu n edostatku - lntonačuej Ja bi-- ším záverečným koncer tom sú ťaže žia· 
llte. Za imponu júc! výkon v Al brechta da sa nám vyzdvihnúť pohotovost šKO. 
ve j Suite pre violu a klavíL' nemohal ·k torý na · čele s E. Fischerom dokázal 
však zlskať cenu. pretože bo) v druholll byť pre súťažiacich vefkou oporo)-1 . . Po-
kole sám. ,. cia l výlw n o nieko ľko tri ed lepší ako 

Vo finále reprezetJtovali h_usle A. Se~ vlani ŠF .Košice, a j keď, pocho piteľne 
t!~ová a J. Toporcer , . odchovanci zahra- nie bez technických "nedot ia bnutosti". 
'ft1~ných hudobných u~tlfšť . Vvnikll na-j- · · .(Pokra:fiovante na a; •str.] 
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Riaditel Odboru umenia MK SSR Jozef Kot 

v novoročnom rozhovore 
. R~dal<cía Hndob_ného fivota· sa rovnako ako v minulých rokoch o}trátila .,, · 

~· tadttefa príslušneho odboru MK SSR a popt•osila ho jednak o malft bilanciu, 
Jerlnak o ~fh~adov~ k_oncepciu pre úsek nášho um~nia. Už minuloročné h&hf · 
s .. Kota pritalt našt čttateha ako súčasť Jll'Ogramoveho vyhlásenia, ako •tcho
lhsko k aplikácii našej kultúrnej politiky na jednotlivé úseky umenia. I tohto• 
ročný rozhov01· s riaditeľom odltoru umenia je v mnohom zaujímavý a podnetný• 

čo považujete v umení - z hladiska 
vášho rezortu - za najväčší úspech 
v roku 1978? 

Ak pris tupujem k hodnoleniu uplynu
lého _roka , treba konštatovať, že sa zno· 
va pu tvrôil pozlllvny trend r ozvoja slo · 
ven:;l,ého umenia . Tento trend v znač
nej miere ovplyvi:iu je veľm i činorodá a 
tvo1·ivá a tmosféra, ktorá svedči o mo
r C:!l no-politicl\e j jednote umeleckého 
f ro1:1lu a o j l-) 110 plnej podpore politiky 
h:SC. Tak al<o lo vytýčili závery plenár· 
nych zusadnu tf OV KSC, a j v ob las ti 
ume niu s a pozornosť sús tredila predo· 
vsetký rn na otázl<u kvality a spoločen
ske j P..~e lc t1vnostl umeleckej tvo r by. Ten
tu fak t, pochopiteľne, klad ie na celú 
obias{ umenia zvýšené n<iroky, pretože 
IJ L'eclpoklaclä aktívny ideový r uch pre· 
cl ovšetkým na pôde umeleckých zväzov 
a· nevyhnutne 11 i podsta tne angažovanej
š iu ilčéls( umeleckej kritiky na priro· 
cl z1m orn usmerhovoní tvorivých proce· 
so". !ste nie je núhoda, že v uplynulom 
rok u sa sústred ená pozornosť venovala 
(,', ... ..,. !a.~ t·:C:.ui.v; tLC~ · : ... f : . ... ~:!-. Lt P.ld.i 
pee ulllelcckú kritiku pri Ministerstve 
kultCu: y SSR prerokova la situačné sprá
vy komisii p1•e umeleck(! kritiku jednot
livých zväzov a na základe týchto ana
lýz su zú i:astilovala na vypr acovani do· 
kume ntu o ďal šej akt ivizácii umeleckej 
teúri tJ a kritiky v SSR. Tento dokument 
s prísluš ným návrhom opatrení bol pre· 
rokovaný v kolégiu ministra kliltúry a 
potom v Predsedn!ctve ÚV KSS. 

Rá d by som z komplexu opatren! upo· 
zom il najmä na požiadavku, a by sa 
problematika umelecke j teórie a kritiky 
dos táva la sústavne na program rokova
ní pt•edsecl nícliev a výborov umeleckých 
zväzov a neodsúvala sa iba do komisií: 
Tiíto požiadavku sledu je nielen zvýraz
nenie významu umelecke j Jn·itiky v ži· 
vote umeleckýc h zväzov, ale zároveň jei 
hlavným cieľom je vytvoriť v . umelec
kýc h zväzoch a tmosféru kriticke j nároč· 
nosti, a tmosféru pre pri jímanie otvore· 
ne j kritiky bez ohiacl u na zv~izové funk· 
cie alebo minul osťou za l:ix(wané hodno· 
tové ve l'ičiny. Myslím. žr~ aj náš ume· 
Jecký fr ont môze získať vzácne podnety 
z pu hl i kovaných memoárových próz L. L 
Brr.;í,nP.va Malá zem a Celina, lctoré uka· 
zu jú miesto kritilw a kriticke j nároč· 
nosti v živote sovietske j spoločnosti. 

Hovnako významným momen tom v 
up lynulom roku bolo konštituovanie 
českos lovenských umeleckých zväzov, 
ktoré veľmi nástojčivo nasto lili proble· 
matiku československého umeleckého 
kontextu, jedno ty a vzájomného oboha
covaniu sa nairic h národných kult(tr, ako 
a j v š iršom rámci jedno ty kultúry so
cial ist ického spoločenstva vôbec. Vo via· 
cerých umeleckých oblastiach sa tejto 
problematike venovali akl!vy i teoretic· 
ké sympóziá a možno povedať, že nový 
prístup k problematike českos lovenské· 
ho kultúrneho kontextu účinne prispie· 
va k for movaniu kritéeií pre súčasnú 
tvor bu, k zvyšovaniu nárokov umeleckej 
teórie a kritil<Y. 
Keďže sa dynamický r ozvoj nášho 

umenia odohrával aj v uplynulom ro
ku v podmienkucll zostreného i,deového 
zápasu, veľmi významne tu pôsobilo pre· · 
h lbovanie jednoty socialistických kultúr 

· ~~ hľadanie spoločných východisk pri 
for movaní spo ločných cie fov. ·K tomu 
podstatne prispela por11da minis trov ktl l· 
túr y socialistických krajín, ktorá s<l 
uskutočnila v júli 1977 v Moskve a ne· 
1ualú pozornosť venovala prá ve vt zna · 
rnu umenia v podmienkach rozvinutP.i 
socialisticke j S JJoločnostL Umenie a kul 
túru ·v tomto· zmysle chápeme ako ne· 
oddelitefnú súčasť celospoločenských 
p1·ocesov a preto nevyhnu tne musť odrá 
7.a( vše tl<v poztt!vne zmeny t ak v ma 
teriál nej základni social!st!ckei spoloč 
nosti. · ako a j zmeny v spol očenskom ve 
dÓmt: Ak bilímcujeme s amotnú umelec· 

kú tvo L·bu na zá klade týchto po žialia~ ' 
viek, nemôžeme nekonštatovať, že ešh,l 
nie vždy v plnej miere odráža naše umli!"' 
nie práve to, čo by malo byť jeho ll lav> 
ným záujmovým poľom - našu prítom• 
nosť. V jednotlivých oblas tiach umenia 
vznikli v uplynulom roku nepoci1ybo9 
mnohé podnecujúce a talentované dielq, 
ktoré nesporne prispievajú k r ozvo ju· 
te j-lttDl'e j discipliny, ale ešte .vždy s~ 
nezúčastňujú v take j miere zápasu 1:1 

novú mori!ilku, alm sme tomu svedl<ami 
napr. v súčasne·j sovietskej literatúr!!!. 
Určite v tvorivých fondoch našich ume.\• 
cov je ešte dostatok rezerv, ktoré mo• 
že oclhali.( jed ine sústavné pôsobenie 
umeleckej kritik y. 

Ministerstvo riadi a ovplyvňuje roz• 
voj našej umelecke·j tvorby. Co konkrét• 
n11 vytyčuje ako hln nli tendenciu PľJ!I 
l'!tk 1979? ' 

Odpoveď na túto otázku vyplýva sčas~ 
ti už z toho, čo som povedal. Ak na jed~ 
nej strane by sa mal tvorca aktívne'{• 
. x\ V:'"'('ftl't':"\7;· · ·.:.: "" ~ '7nh l'0'7o't)j t) ~·ÍI("Rsné* 

h~ Ži~ot~, . zároveň je nevyhnutné, , a b~ . 
sa tiež skvalitnil aj vzťah medzi vytvo• 
rením umeleckého diela a jeho spolo·~ 
čenskou realizáe;iou. Ministerstvo kultú~ 
ry SSR podrobilo analýze viaceré kDll" 
krétne oblasti nášho umele<:~ého živo• 
ta a vytýčilo pre ne viaceré dlhodobé 
l krátkodobé úlohy. 

Tak sa prerokúvali dokumenty o da:Jo: 
šom rozvoji spevbllerného divadla v SSR; 
o r ozvoji divadelne'( tvorby pre deti a 
mládež. o problématike nákladovej ' 1,0 .. 
litiky slovenskych vydavateľstiev a pod; 
Zvýšená pozornosť sa venovala a j ria• 
cliace j š truktúre rezortu. Do nového roku 
vstupu jeme napr. s novou organiza čnot~ 
štruktúrou knižného obchodu, hľadajú! 
s a nové efektívnejšie. formy riadenia nie-' 
ktor ých hudobných, divadelných a vý-< 
tvarných organizácii. Ai v oblasti riade~ 
nia platia pre rezort kultúry záver11í 
plén úV KSČ. Ide o to, aby sa umelec~ 
ké inštitC!cie stali dobr e fungujúcim or~ 
ganizmom, IctOl' Ý by sa mal odbremeniť 
ocl zbytocného papi.erovanía a s ústrc cl!t 
pozornosť na svoje základné poslanie ~ 
na tvorbu a šírenie umeleckých hodnôt. 

Rozhodujúcou úl ohou aj v r. 1979 je 
zápas o kvalitu. Na mnohých úselwcll 
umelecke j tvor by konštatujeme výraznt 
vzostup. Do u meleckého- života prichá" 
dza t!mriho nových . mladých tvoroov a 
domnievame sa, že práve týmto sm0r01n 
budú musieť umelecké zv'äzy ! 'um0l eck~ 
inštitúcie zamerať svoju pozornosť. Dnes 
už nes tačf i.ba deklarovaná s tarostlivost 
o mladých umelcov. Tá to s tarostlivost 
sa musi premeniť na sústavnú prácu a 
hlboko chápavý, ale zároveii náročný 
vzťal! k nast upujúce j umelecke j ~ene

rácii. 
]e dôležité, aby sa vybojoval záplls 

o svetonázor tejto generácie . Na mia" 
dého umelca pôsobi veľa ]JOdnetov. Je
ho prirodzenou· túžbou ie odlíšiť ~a od 
svo jic h predchodcov a prisf so svoilm 
vlastným . vKladom do r ozvoja ume iP.c
l<ei disciJll1ny.· S .vedomlm to hto fal\ tu 
mus í ume lecká k t•itika veľm! konkrétne 

' analyzovať, ·v čom : SÚ pozit1vne v~sledkV 
takéhoto · bľaciani,a a kde sa mladý ume" 
lee dostá va do slepej uličk v. V urnelCC" 
kých zväzoch. a le ai ·na s tl'ánkach na
šich kultúrnych časopi sov a v kultúr
nych rubrikách novln chýbaiú takéto 
analýzy a ne1•az dochádza k . čier uo ilie
lemu . sp iÓšťovaniu problematik\'. IA po
vinnosťou um;)leckel teó rie čl l<l' il ilw r.ú 
častnlť Sél ~" ak tívno m fol.'~ovll ní mla· 
dei u mel ~r. kej gem~rár:i e . byť jei star
stm druhom a pomocníkom •. 



• BALET SND VO FRANCÚZSKU - s koncertným 
programqm hosťoval baletný súbor SND celý novem· 
ber vo francúzskyc h n1estách. Na umeleckom turné, 
ktoré absolvoval Zll veclenia námestníka ri aditeľa SND 
lng. ). Krišťáka a s umeleckým vedúcirn , svojím šéfom 
B. Slovákom uviedol 22 predstavení napospol pred vy
p redanými hľadiskami divadiel či špqrtových hál. V p ro
grame boli tanečné kreácie na hudbu P. I. Čaj kovskéllo, 
Ch. W. Glucka, K,_ Adam~. c. Saint-Saensa, B. Smetanu, 
J. Straussa, A. Chačatl)riana , R. Driga, S. Racl:pnaninova, 
'L. Mink usa a , P. Bagin a. Všetky predstavenia boli vy
predané a str etli Si'! so sympatick ým ohlasom tak p ub
lika ako aj predstaviteľov miest, v ktorých súbor l1os
ťoval, i vo francúzskej tlač i, ro:z:hlase a televízii. Mno· 
hých koncertov sa zúčastnili aj francúzski tanečn!ci a 
učiteli.a tanečných škôl so svojimi žiakmi. Pre veľký 
úspech takmer pri všetk ých koncertoch museli niektoré 
{;(sla opakovať a in é zasa pridávať. Turné sa skončilo 
s velkým spoločenským a umeleckým úspechom a všet· 
ci sólisti - aj p ri veľkej námahe pri presunoch z mes· 
ta do mesta - sp lnili svoje poslanie svedomite s ve 
dom ím zodpovednosti za reprezentáciu svoje j vlasti 
v zahraničí. (mg ) 

• ZOMRELA CH. MARTINO. Diía 23 . novembra 1978 
zotnrela v Parlži Ch élr lotte Martin u, vdova po českom 
hudobn om skl adateľov! Bolluslavo vi MartinLI. Pochova iJ 
ju v Poličke, r odnom meste je j manžela. Minister ku l
tljr·y ČSR Milan Klusäk poslal rodine zqsnule i súst rastný 
telegram, v ktorom prip orne~llll 'je j zásluhy o šíreni e 
diela B. Martinu vo sve te a zdôraznil jej vrelý vzťah 
k našej vlasti a naše j hudbe. 
· • TRIUMF čESKEJ HUDBY. Vyše 20.:cliíový zájaz_~l é!b
snlvovala po Rakúsku, Francúzsku a Svajčiarsku Ceská 
f ilharmónia. Pod taktovkou nár. umelca Václava Ne u
II1Hll1Hl a zasl. umelca Zd. Košlera uviedla ~la koncert· 
n írcll vystúpeniach v Linzi, Salzburgu, Bazileji, Par!i.:i, 
I.ausanne, ZUrichu i v ďal~fch mE)stách prevažn e českú 
hudbu. Posledný zájazd českej filharmónie bol opäť 
tr imfo m českej hudby i potvrdením vynikajúcich kvalít 
,čs. reprodukčného umenia. 

• DR!JH~ STRETNUTIE ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH 
HuDOBNÝCH KRITIKOV sa uskutočnilo 5. decembra 1918 
n a p ôde SHF v Bratis lave. St\·etnutia, ktor~ho účelom 
je vzá jomná informác ia o najnovšej · tvorbe, sa z čes· 
kej strany zúčastnili : dr. V. Bor, clr. P. Skála, dr·. j . 
Delmer, I. Ledeč a V. Nollovil, zo slovenskej strany: 

' cir . M. Pa ! ovčlk, dr. V. Čížik, dr. T. Ursínyová , V. Adam· 
l!iakovú, E. čársl<a, M. Admnčial< , I. Podracký, I. Vajda 
a sk ladatelia: V. Bokes a 1-1. Domansl<ý. Zo sirol<:ej lw · 
lekcie ponúknu tých skladieb českých autorov sa na p ro· 
gr am prehrávk y dostali III. symfónia Ivana Kurza, Huk· 
vuicl ské noneto Jana Tausin gera, finále l<antáty Zemó 
živá Václava F.'elixll, e lektroakustické skladby Chvála 
čmnbula Milana Slavicl<ého a Sparťakus Václava Ku
čent a Hommage A Hi<l ronymus Bosch Svatopl ul<a Ha· 
veiku. Di~ lmsiu vied la a v závere ju zhodno tila dr. Te· 
rézia Ursinyová. 

e PAĽO ČÁDY - s lovenský skladateľ tanečných 
lJ i:Jsní zomrel 5. Xl!. 1978 v Br~ilisl~~e vo veku 67 _ro· 
{'ov. ]el10 Vii!CfJl'f1 skladby V

1
YCh<:!dZliJUCe V pOVOlnovych , 

rokoch v Ousíl(0VOD1 hudobnom nakladateľstve doslallli 
značného rozšírenia a všeobecne j popularity [Biele mar · 
garéty, Káťa, Maria, Mariana .. . ]. 

• SLAVNOSTNf: PEDAGOGICKJ!: STRETNUTIE riadi
tel'ov a hudobných pedagógov družobných ĽšU z Pr a
h y, Ostravy, Koš ic, Zvolen a a Bratislavy kona~o "?a 
9 . XII . 1978 v Brat is lave pri príležitosti 25. vyrocw 
vzniku hudo bného odboru ĽŠU na ul. Obrancov m ieru 6. 
Pr! tejto príle7..itos ti s a konal 8. XII. 1978 l<ancert uči
tel'ov v ú OPMKG, 9, XII. baletn é a činoherné predsta· 
ven ie v Stúdiu NS a 10. XII. žiacky koncer t družobnýcll 
škôl v Koncertnej sieni čs. rozh lasu. 

• PR!SĽUB NOVÝCH DIEL. V Prahe podpísali do hody 
Núi'od ného divad la, českého hudobného fondu a desia· 
Uc h ť;eských skladateľov , ktorť odpovedali na _vý~~u 
Núrodného divadla a prisľúbili napísať pre 100. vyroc te 
Ullše j prvej s cény oper y a balety. Podpisom sa zavia· 
:<:ali vytvoriť nové operné diela s kladatelia Josef Bo· 
háč , zi:lsl. umelec prof. Emil Hlobil, zas !. umelec Karel 
Hors ký, Ivo Jirásek a zas !, u melec prof. J!~' í Pauer. 

, Nové balety prisľúbili Josef Ceremuga, Oldr1ch Flos· 
man, zas!. umelec p rof. Josef Páleníčel<, Václav Riedi· 
bauch a za~l. u melec Václav Trojan . 

• VO VYDAVATEĽSTVE OPUS vyšiel v novembri m. r. 
IV. diel clrullého doplneného, kritického a dokumentova: 
n é ho vydania SLOVENSKÝCH SPEVOV v , sp racovam 
LADISLAVA GALKA. Vydaním prvých troch dielov Slo· 
v enských sp evov s a ukončila reed!cia tejto historickej 
z bie rky slovenských ľudových p iesni v pôvodnom edič· 
llOlll rozsahu. IV. die lom začínajú Dodatky - obs ahujú 
piesne, ktoré neboli z pôvodných príspevkov zachova
n ých zo zberateľske j akcie !{U Slovenským spevom po· 
jaté do pôvodného vydania zbierky a zostali dodnes -
temer sto ro kov - nepoužité. 

• z VYDAVATEĽSTVA PANTON prišli do redakcie 
tie to hudobniny: L. Daniel: Škola hry n a sopránovú 
zobcovú fl autu I. diel, M. Vacek: Večery na Peklítvce 
(pre lesný roh a klavír ]. K. Reiner: Suita pre harfu, 
v. Nejedlý: Fantázia pre k lav1r, E. Zámečník: II. slá· 
c ikové kvarteto, V. Dobiáš: R!kadla pro n oneto, V. Fe· 
li x: Ne jl<rásne jší zem [cyklus ženských zborov) . V. Do· 
b iáš: S láčikové kvarteto, J, Z. Bar toš : Koncert pre hus
l e a sláč ikový or ch es ter (~lavírny výťah], Z. š esták: 
študentská knižka p re , štvorručný klav!r, P. Boľko~ec : 
Lidová i'!kadla (miešan ý z bor a klavír). K. Janece.l' : 
Deťom II . (štvorručný k lavír ). Z. Blažek: Maličkosti l. 
'( klavfr ), P. Jei'áb ek: Obrázky z Prokopsk ého údoli<J 
!(Ida vír). I. Kurz: Päťlístok (klavír ], B. Macák: Re taz 
n a vianočný stromček (klavír a lebo alwrdeón), s. No· 
vák: z prírod y (klavír], L. Sluka: jar a mladosť [k ia
vír], F. Kocián: Prvé krôčky ll . diel (klavír), A. Langer: 
Ľahko, r ých lo a spriívn e na klávesový akordeón, Z. Hu
la: Piesne o lás ke (barytón a klavír), J .. Vyskočil: Mod· 
ré n ebo [spev a klavír ]. F . Cha un: čo spievala b a
bička [2tmský zbor ], J. Pauer: I<ale idos kop ( spev a k la
vír), V. Tuček: Koncer t B dur pre k lm·inet a orchester 
(klar inet a klavír ], L. Janáček : Ľudové plesne a balady 
(spev a k lavír ]. I. Jirko: Partita p r0 sólové husle, 
J. Sch r eiber : Ľudové n okturná ( sp ev, flaut a a harfa -
klavír] , J. Strništä: Okteto pre dychové nástr o je, V. 'ľí · 
chý: Son áta pre violončelo 11. ldavťr , I. Jir ásek: Portré t 
ženy (soprán, flauta, basklarinet, vibrafón a klavír). 
I. Hurnfk: Voršilská ulička (klavír ) , M. Hlaváč: O Ja· 
níčkovi (klavír ], A. Dvoi'ák: ·Šesť moravských dvojspe
vov [Miešaný zbor, a klavír); J. Ceremuga: Detské me
lódie lklavírJ,. 

' 

HUDBA 

Suchoňova hudba medzi najmenšími 
Národný umelec Eugen Suclwrl 

ma blízky vzťah l< deťom a mlá· 
deži, l;:torej venoval časť zo svo
je j rozsiahlej t vorby. Sved čí o tom 
aj cyklus ,.Obrázl<y zo Slovenska" . 
ktorý venoval mládeži a vedie 
mladého poslucháča od najjedn o· 
duchšlch skladbičiek až k symfo· 
n ickej hudbe. Prvá časť z tohto 
cyKlu ,.Maličkä som" ako aj jej 
pokračovanie formou hudobnej 
rozprävl<y ,.Keď sa vlci z išli", Zd· 

ujala a j študentky zo Strednej ]JH· 
dagogick ej školy v Leviciach -
budúce učiteľky materských škô l, 
pre ktoré sH stala Suchoňova hud
IJa inšpiračným zdro jom k vytvo 
reniu výchovného lwncertu p re 
ma tersl<é š koly, usporiadaného p r i 
p r íležitosti životného jubilea ski a
dal'€ľa. 

V lwncer tc pod názvom .,Malič-

Deti z I . mate 1•ske j školy ~ Levi
ciach s pt•aktikan tkoll Vierou Bn· 
ranskon zo Streďnej ;pedagogickej 
školy v Leviciach pl'Í h re .,Kolo . 
kolo miyn,ské". 

Snímka: A. 1-Iradilová 

k á som" boli zastúpené viietkv 
clostupné zložky, ktorými sa roz
víja esetické cítenie detí: s pev. 
hudba , ti:lnec, hudobné nástroje 
ľudových· muzikantov, vyšívanú 
lo·o je k tancom, výtvarné práce 
na ilustráciu jednotlivých častí 
suity, a lco aj estetické oblečenir~ 
všetkýcl1 účinkujúcich. Všetky 
časti ľudovej suit y sa u vádza li 
hovoreným s lovom a cle'j bol spo
jený ústre dnými postavam i Anii"· 
kou a ]aníčkom . V poslednej č<:l s 
ti .,Zah rajte mi, muzikunti" 2azne l 
ľudový orc!Jestet· zložený zo žia· 
čok Stredne j pedagogickej šlw" 
ly. Ozýval sa spev a dievčatá ob
lei:ené v ln'úsnych stredosloven
s l<ých !<ro joch zatancovHli r ezk ý 
tanec. Na záve r s i cleti spoločne 
so študentkami zaspievali p ieseií 
Ma!Wká som a za sprievodu ľuclo · 
Vfli hudb y ·Si aj z<:~tancovali. Dell 
IJoll počas koncertu sústredené a 
discip linované. Takéto výclwvné 
lwncerty pre materské iikoly sa 
u spo r iadali v to mto roku u ž nie· 
kol'kol<rát a vždy na~li sympatie 
a veľký o h las u det ského divák a 
a tak si myslím o, že touto fol'· 
mou sme aj my pripravili malý 
darček k sedemdesiatym narode
mnám núroclnéllO umelca Eug'e!lf.l 
Suchoiia . 

Pre našich najmladších posltt· 
chúčov ~ deti, zhudobnil nár, 
umelec Eugen Suchol'i ' ľudové r ie· 
k anky, ktoré ilu stroval nár. ume· 
lee Ľudovít F ulla a vyšli v roku 
1970 v Mladých letách pod ná
zvom .,Varila myšička lmšičlm". 
Tieto riekan)<y deti radi po čúva
jú a tak si získali trvalé miesto 
v materský'cl~ školách. K ilustro" 

vaným riel;:anl<ám je p ri ložená 
gramopl<:~tita , ktorí:\ jo výbornou 
učebnou pomôckou pre hudobnú 
vychovu. Deti n ielen počúva j ú tie· 
to roztomilé riekanky, ale Ich a j 
surevádza jú pr!sluš ným pohybom 
viHzaným na program sk ladby. Pô• 
soben!e Suchoiíovej hudby s l vy~ 
skúšal! š tudentky Strednej peda• 
goglckej školy v J.evir:iuch p ri a• 
mo na pedagogicke j praxi v I, 
materskej ško.le v Lev iciaclt, kde 
nuS! i pr í j8mn é prostredie a m u• 
zikftlne deti. Zvlítš ť veľký úspecti 
mala uspúvnnka "Haju. lla ju, ha• 
jugky" ~ deti vnikli do jei obsa• 
hu a preciťovali h o. V ntl<iích nHt• 
li bábiky, kt oní uspávali. Počäs 
uspúvania začal i' u~p[tvanl;:u ai 
s pievať, pričom sa ukúzala a j ne• 
obyčajná slla h uclby, ktorá cloká• 
znla stnwliC tento detský lw lektív, 
Aj posledné dv1~ riekanky "Kolo, 
kolo ml ynské" čl ,,'I'ap. ťap, ťapuš• 
J;:y" ma li u detí vu ľ ký ús pech' 
a svo jím sviežim rytm om priam: 
voiali deli do kola. Po jemnei 
uspávanke ten to rytmus akoby de• 
ti zelel<trizoval, všetky sa roztan~ 
co v ali. 

Suchoiíova hudba je p oclnutiíU• 
júca, u dospelýcll i u d etí a mlá~ 
clože zanecllúva h lbok é stopy. Ho• 
voria o tom aj dojmy detí z obi• 
dvoch koncertov ako aj radosť 
m läcleže - študen tiek zo Strednej' 
ped agogick e j š!mly v Leviciach. 

v mene pedagóg ov by som chce• 
la poďakovať národnému umelca'• 
vi Eugenovi Suchoňovi za jeho do· 
terajšiu tvorbu alm aj za jeho' 
ú p r imný vzťah l' deťom a k mlá• 
dežl, k torý tak krásne vyjadril 
v tónoch. LÝDIA JAKALOVN 

N. M. Michajlovskaja: Muzyka i deti 
vydal Sovie tskij kompozitor, Moskva 1977, 260 strán 

Hlavné poslanie recenzovane; sovietske; hudobne; výchovy. Z 
publikácie spočíva v ·;et prakttc- p1•axe, ktorú sme u nás dostatočne 
kom zameraní: chce oboznámiť &i- ne1•ozvínuli a na mnohých školách 
rok!Í okruh hudobných pedagógorJ dokonca vóbec nepoznáme, upa· 
[z materských, všeobecnovzdeláva- zoriíu;em na kapitolu o "opere-
cích i hudabných škôl J s r([!z2ič· .i gre" pre llCiimensích úcastnikov 
nymi .m~~órJcp:Mi, · 'f'01'11J,Cmu:-li.APN.IS·.:; {7Uf/:'P.'PMlio. divpd;Za; 'k~ard ,prtnáš_a 
triedka112í, 1wfj.o,lme; út)chovy, s p1•a- ' · i ef ku'rz do ljisf.órie • .Znter.~Sllťltné 
xou a skúsenosťami sovtetslcyoh pokusy· robili v S&vietskom zvä-
pG!dagógov i pedagógov zo sacia· ze' už koncom 30. rokov, · ako na-· 
Zistick!}ch štátov. Ucžtel' lzudob'n.e ; znacujú 1'. Babadžan a I . Plakida 

, výchovy nľá tu dostQ\Ok mate1•iálu 11 zbomtku "Spektakľ·igrusky. V 
pre anal!íZU a komparatistiku, pre posledn,ijch rokoch sa prebojová-
scbapoznanie, pre aplikáciu dob· val u detí predškolsfäHzo veku ešte 
rýclz skúsenosti na ' vlastnú huclob· fi?den svojrázny pristuzj vedúci k 
nov.l)chovnrí prax. Hodnota knihy úspechu: ľudová rozprávka s Jwcl-
i e viac v podnetnosti než v kated- bou, realizovateľná nielen v ma· 
rovom teo1•etizovaní. terske; škole, ale at doma, v ro-

Už názvy jednotlivých k apitol d innom prostredí. RozprárJku raz-
f O hudobne; rJýchove, Snahy na- práva dospelý a deti sa postupne 
se j doby, Detské hudobné divadlo, zapájajú aktivne · do jednotliV?ích 
Detské hudobné školy, Detský ba- lwdobn.rjch Cisiel. Pri vsetlce j jed-
l 12t, Opery pre deti, l'iesne pre de· noduchosti hudba k takým " det-
ri predškolsk élzo veku, Pi esne pio· slcým operám-hrám" nie je primi· 
ni el'OrJ atď.] ponúkajú priehrštie t ivna, ba niekedy sa priam stretá-
aktuálnych tém, p7'aktických slcií.· vame so skladbou, ktorá chce deti 
seností a neznámych faktov pre prtp7'avovať na apercepcžu súčas-
k:až.dl!ho, kto sa zautíma o stav neJ huclobnej rei!t, lza~m6nže, sono-

ristíky. Z autorov týcht o opier• 
hier pre deti predškolského veku 
a pre mládež na;nižšich ročníkov 
uveďme aspo1'í tieto mená: M. Kra
seu, Z. Levinová, M. Jordanskii, f. 
Slonor;, M. Magidenko a t. Kto 
z na!Jiqh pedag6gorrpmmrf-"štťtdte -
ostravskéhi!J V. Gregora o detských 
spevohrách, rád si cloplnf svoje [JO· 
znatky o operáclz pre vyspelejšiu 
mládež alebo o detskom hudobnom 
clivadle, ktoré v Moskve zásluhou 
N. Saca bolo založené už 1•oku 
1.921. Tu zaznela hudba aj takých 
prvoraclých osobnsotí, ako te napr. 
D. Kabalevskij, A. Alexandrov, T. 

, ClrrenníkorJ, L. Polovinkin, S. Pro
kofiev. Vyhranený charakter det
s/ceho hudobné/J-o divadl a sa zro· 
dii až 1•oku 1965 a znamenal ne· 
smierny rozmach 'spevohernej tvor
by a inscenai:!nélzo umenia v ZSSR. 
lnspirujúca kntha p1•ináša z rad 
cľalsích podnetných úvah zacielil· 
ných na tvor ivý akttvny prtstup Te 
hudobnému umeniu. 

A. S'!AšKOVA·KOSTUROVA 

Televízia a rozhlas k Hummelovmu jubileu 
Reláciou pod názvom Bratis lav

ský rodák Johann Nepomuk Hum
mel obohatilo bratislavské televíz
ne š túdio, obsah svojho nedeľné· 
ho Hudo.bného večera [26. no· 
.vembra 1978 ]. vysielaného na II. 
programe pre divákov v celej re
publike. V dramaturgii Ruth Ber· 
ge rovej a za réžie Jozefa Nova
na , dr. Ľuba B a ll o v á rozprávala 
o živote a d iele skladateľa pri prí
ležitosti 200. výročia jeh o narode· 
nia. Bola autorkou scenára a aj 
jeh o jedinou interpr etkou. Boli 
obavy, či s a pomerne značný časo
vý priestor [ čosi vyše hodiny ) bu
de dať o bsahovo dostatočne napi· 
niť, či reláciu unesie .,komorné" 
interpretačné obsadenie - pred
nášateľka v š túdiu , (sama, prav
da, za pomoci bohatej obrazovej 
doku mentácie, ktorej využitie naj· 
mil na zač iatku r e lácie bolo mies
tanú pdliš v slu žbách pohotovej 
ilustrá cie slova, a za pomoci hu· 
dobných ul(ážok, výberu z pomer
ne do bre dotovaného zásobníka te· 
lavíznych hununelovských sní
mok) . Nedeľné s tretnutie s Hum· 
melom tie to obavy poprela. Relá- . 
cia bola cenná i príťažlivá. Pre · 
čo? L!'!bo s a vyhla u nás (a vô
hec n ie len v televízii ] f relwen 
tovan ej šablón~:J životopisných pá
siem, 1n·es11ému sledovaniu vyvo
len éh o autora ,.od kolísky až po 
hrob". Téma Hummel sa priblížila 
z viacerých asp ektov, veľa sa da · 
lo. potlu~ a VidÍeť aj ,o qobe, o spo· 

loqenskonr a kultúrnom milieu 
Hummelových pôsobťsk, ku cti sa. 
dostali jeho učite11a i súčasn!cl, 
načrtol sa obraz minulého i pr í
tomného vzťahu k jeho dielu a za
ujímavo interpretovan é boli aj 
skutočnosti o podiele BrattslaV:IY 
v Hummelovom živote a diele. 
Spôs ob prezentácie bol pútavý -
a priroclz~ný. Slovníku i prednesu 
našťastie ch ýbalo ú silie o štyli· 
záciu s a do zložitosti, prísnej ve
deckosti, n edvíhal , sa ani pouču
júci prst. A pritom autorke ne· 
možno uprieť odbornú fundova
nosť , a !nterpretke zasa k ultúru 
reči a prejavu (v tomto smere ne
bývame vždy uspokojovani] . Mož· 
n o je to jeden z receptov, ako ďa
le j ísť - získavať pre hudbu, p re 
"špecializované" témy š irš í divác· 
ky okruh a ,.nepolmevať" ~~ an i v 
prob lematike udomácn en ého od
borníka. Z. MARCZELLOVA 

Na Hummelovo jubileum veľm! 
pohoto vo zareagoval l česko slo · 
venský rozh las. Na stanici Devín 
odznelo dňa ll. XII. 1978 o 20,00 
lwd. huclobno-publicistické pásmo 
z Hummelových osláv v Bratis la
ve a Weimare, k toré au tors ky pr! 
pravilí a redakčne aj sprevádza 
li dr. Ľuba Ballová a r ed aktork1· 
Ete la . Čárska. 

Náp adito a n enútene sa poda 
rilo au torom zachytiť atmosféru 
os lá v. Relácia te zvukovým doku · 

mentom všetkýcn ak cií .- v sk rá'• 
tenej forme zachytáva slovn é a 
hudobné vystúpenia počas os láv v 
Bratislave a vo Weimare a môže 
byť pre budúcnosť cenným histo• 
rickým zvukovým dokumentom: 
os láv významného Jubilea brat!• 
slavského rodáka. Rel ácia mala 
vš ak i vyššie ambície, než byť pú~ 
hym, hoci dôležitým dokumentat;~ 
n ým materiálom. Autor! v hodne 
prešli od dneška k histórii. 

Stru'čne sa dotldi významu Hu m:• 
mela pre Bratislavu 1 pre vývoj 
hudobného umenia vôbec. Auten~ 
tické hlas y prfhovorov s lovens k e1 
delegácie vo Weimare a weimar~ 
skej v Bratislave a ďalších zain • 
teresovan ých na Hummelovýcli 
oslavách boli spojovachn m ostí• 
kom k o slavám vo Weimare. Ľ-, 
Ballová niekoľl<:ými vetami pre~ 
viedla poslucháčov cez WeimaL' s' 
jeho významn ými osobnosťami 
Goethem, Schillerom, Lisztom, vlo• 
ziac do nich v lastný tntenzivnYJ 
zá2itok z n ávštevy tohto mesta _, 
podarilo s a je j veľmi plas ticky: 
načrtnúť atmosféru s l áv nostného 
Weimaru týchto dni a zároveň 
Weimar u Hummelovho a Lisztov~ 
tlo. 

Relácia bo la ul<ážkou o dborne 
fundovaného prfstupu - doko11a• 
lého sk lbenia možnos ti rozhlaso" 
vého žánru, pohotového citlivého 
výberu hudobných ukážok a pre~ 
cízneho slovného sprievodu. 

VIERA Zll'NA 



IRENA PONIATOWSKA 
Za viac ako stopiiťllesiat ro

kov, k tor é uplynuli od Beetho
.venovej smrti, rozrá~tlil sa li
teratúra o ilom do obrov~kýcll 
rozmerov a inlet·pretácia jeho 
osobnosti l diela :;tt menila pod 
.vpl yvom aktuálnych filozofic
kých, estetických a s poločen
ských prúdov. Beethovenova 
osobnosť a život boli od samé
ho poč iatku opradené mýtmi, 
nádychom tragičnosti a roman
tiCl(ými l egendami. UZ jeho sú
;časníci sl všimli výnimočnosť 
sklaclateľovho gťínia a táto sa 
stala východiskom l( llfadaniu 
poetických obrazov, ktoré sú 
základom Beethovenovej hud
bY.- Toto hľadisko sa prejavilo 
N. spomienkach na Beethovena, 
N list-ocb illomantikov. 1 Y. mno
il.1ých životopisoch, Wagner, ked 
111 Drážďanoch i'oku 1846 uvie
.c:lol Beethovenovu IX. symfóniu, 
pokúšal sa komentovať jed
notlivé je j gast1 citátmi z Goe
jthovho Fausta, O Beethoveno-
11/ýCll di!iilach sa pisalo ako o 
básiíach, Berlioz poukazoval u 
!Beethovena na .vplyv, Homéra, 
1Verg1lia1 Shakespeara. ,,Spoe ti
~ované"· pon1manie Beethove
novej lmdby, .viedlo k ~amu, že 
~a jeho ~unenie zovšeobecnilo 
."a hlav,né ide~ humanizmu, slo
body, a láslq~; Y. Jella diele vi
deli odraz sveta, universum (R. 
,Wagneľ, L. No hl), stotožiiova
U ho. s refo rmlitorom, proro
kom, vy,slo!Joditeľom ľudstva. 
Vo francúzskej literatúre sa 
p rel!na nttjrnli motiv utrpenia 
a zá!'oveii Beethovenovej he· 
coickej slly, a revolučnosti, o. 1. 
~ R. Rollanda. Pod vplyvom re
publikánskeho . a socialistické
ho hnutia uznal! Beethovenovu 
hudbu za umelecké stelesnenie 
i deálov F'ľancúzskej revolúcie a 
za osobitý druh náboženstva 
í(.G. Piocll, C. Mauclaľ, neskor
liie R. Rolland, E. Heniot]. Ro, 
m antická koncepcia !nterpretá
.cie L. y. Beetllov.ena, k tare i 
základy, položili už E. T. A. 
Hoffmann a B. Brentttno, do
siahla týmto kulminítciu a pqd
s tata sldaclaterovej geniálnosti 
sa za,l;.ala hľada ť v jeho n evy· 
Ue.čiteľnej chorobe. Sám Rttvel 
sa nazdával, že za svoju slávu, 
ake j sa Beethoven do.čl<al v li
~eratúre, .vďač! veľkosti spolo
censkýcll ideí, ale aj legenue 

- s vojho života a svojmu zmrza• 
t .eniu. 

Pod vplyvom: h istorických a 
rilologlckých výskumov začal 
5a však v. liter atCtre o Beetho
i\lenovi ;čľ tať nový smer. Notte· 
ibehmove štúdie a súborné VY.· 
danie diel v !lesťdesiatych ro
'koch 19. storočia, doplnené ro
ku 1888 dodatkom, priniesli 
blbš í pohľad na dielo L. v, 
~eethovenova. Objavili sa JJ rá-. 
·ce, opierajúca sa o analýzu š ty• 
Msticko-formálne l a e~ te ticke i 
s !.rántw skladateľovho diela 
lfH. Riemann a H. Schcnkerl, 
i:)rácc tvorené pod vplyvom fe
·nomenologickej estetiky (ii tCt· 
idie H. Mersmanna, Casirera], 
~ko aj pokusy o spojenie ro· 
mantizujúcicl1 koncepcií s vý
sledkami nových kritických vý• 
skumov (P. Bekker, A. Heuss). 
[áto rôznorodost interpr etácií, 
a·ozsah pokusov o približenic 
osobnosti Beethovena, si vyža~ 
'dovala o~istenie jeho saméllo 
·i jeho diela od literárnej or
namentilty a subjektlvneho hod· 
notenia. V posledných 30 ro
koch sa v literatúre o Beetho· 
,venovi prejavu.iú t endencie zba· 
:viť predstavu o ňom akýchkoľ
~ek mýtov, overovať biograf ic· 
,ké fakty, podrobne analyzovať 
~eho skladateľskú teclmllw a 
itvorivý proces; lttorý tak rasci• 
nuje beethovenológov. 

Beethoven žil na prelome 
ävoch storoči 1 dvoch epoch 
klasicizmu a romantizmu. Bo· 
ilo to obdobie osvietenského ra
t:ionalizmu, poznačené ale do 
,velkej miery novou estetikou 
\,citovosti" , heslami slobody, 
bojom so starým usporiadaním 
sveta. Bolo to obdobie Fran
~úzskej r evolúcie, dobývania 
Európy Napoleónom, porážok a 
:v íťazstiev r akúskeho cisárst va, 
,vedeného Metternicl'iom, obdo· 
bie veľkých nádeji i sklama· 
nf, ironickélio p esimizmu 1 re· 
volučného, r omantl.ckého n ad
šenia, velkých objavov, rozvo
ija vedy, filozofie , písomníctva 
l rozpadávaíúceho sa spoločen
ského poriadku. Ako píše G. 
Marek v knihe Zivotopis . génia: 
,,Neuberieme v nii!om na Bee· 
thovenovej velkosti, ak povie
me, ia ieho pricltod na scénu 
bol dobre vyrátaný . .• Doba bo· 
la pripravené. prijať génia, kto
tj aa J'QZiiiel s minulosťou", 

-,.·. ·· 

Pohlad na Viedeň - kolorovaná "~tina oli C. Schiitza '(1785) , 

Beethovenov život 
a tvorba vo svetle 
nových· výskumov 

.,Beethoven pri potoku komponujúc Pastorálnn symfóniu" - f a· 
rebná litografia z Almanachu Hudobnej spoločnosti v Ziirichu 
z t'. 1834. Príklad pre t•omantizujúce tendencie zobrazovania 
Beethovenovej osobnosti. Snímky: O. Vlková 

Beethovenov svetonázor, jaho 
estetické založenie formovali 
humanistické tendencie osvle· 
tenstva i k lasicizmu (h eroiz
mus, bratstvo], tzv. obdobie 
.,Slurm und Drang" v Nemecku 
[s ubjek tivizmus, sentimentálny 
spôsob ponímania prirody l i 
myšlienlty veľkej F'ranc úzske·j 
revolúcie. Beethovenova etika, 
heslo všeľudského bratstva -
myšlienky vyjadrené v IX. sym· 
fón ii i v terna ti ke opery Fide
lio sú v súlade s koncepciami 
univerzalizmu 19. storočia. 
Takisto pL'Ogramovo·tlustračný 
prvok v Beethovenovej hudbe 
je skôr prejavom pastorálnostl 
a .,citovosti" sedemdesiatych 
rokov 18. storočia - ako napi· 
sa l Beethoven v podtitule VI. 
"Pastorálnej" symfónie: "Viac 
citu ako zvukomaľby" - ako 
neskoršej idey syntézy umenia 
a liter árnej inšpirácie v hudbe. 
k torá dozrela v romantizme. 
Beethoven však značne prevý
šil k lasikov - Haydna a Mo· 
zar ta. Premeny sve ta, prenlk· 
nuté h eslami slobody a boja 
poznačili jeho osobnosť i ume· 
nie, Nebol ochotný ro blf kom· 
promisy; prebijal sa .,osvlete· 
neckým absolutizmom". Aj keď 
ešte využťval podporu moc
ných, chcel sa stať s lobodným, 
nezávislým tvorcom Der 
freie Mann, ako to vyjadril vo 
svoje j piesni. Neustále hľadal 
nové prostriedlw, ktorými b·v 
vyjadril svoje myšlienky. J.eho 
rukopisy, skice a poznämkv 
svedčia o nezvy(!ajne dynam1c· 
kom tvorivom procese s]Siada· 
tela, o snahe dokonale zvlád· 
nu.ť a o:,ozvinát zvukov~ mate• 

riál, dozrkadlujú nepreberné 
množstvo hudobných nápadov. 
Bee thoven net voril na zákla
de " naivnej inš pirácie" a ko 
Mozart, pasoval sa s h udob
ným materiá lom, opanovával 
myšlienky, rozbí jal zaužívané 
schémy. Veľká syntéza formy 
a technických prostriedkov, 
ktorú dosiahol, s tala sa výcho
diskovým bodom inštrumentál· 
ne j hudby pre celé devätnáste 
storočie a bezprostredne 
ovplyvnila tvorbu t·omant!kov, 
fascinovala ich svojim bohat
stvom a perspekt!vnosťou. ... 

Nie je jednoduché dosiahnuť 
novú syntézu myšlienkového 
sveta a zvukovej fantázie L. v. 
Beethovena, zhrnúť jeho život 
a tvorbu. Vďaka pokračujúcim 
výskumom sa naše poznatky o 
ňom, o dobe, v k torej žil, neu
stále rozširujú. Predovšetkým 
s a odhalujú a publiku jú všet
ky možné primárne i sekun. 
dárne pramene, ktoré môžu 
vrhnúť nové svetlo na Bee tho
vena človeka a tvorcu. 

Aby sme si mohl! utvoriť ob· 
raz o tom, čo sa vykonalo v 
obl$.sti Beethovenovej biogra
fie , musíme siahnuť k jej tlO· 
čiatkom. Hneď l'lO Beethoveno
ve j smrti, roku 1828 vylíiel v 
Pr ehe skladateľov t!ivotopis, na· 
pisaný J, A. Schloserom (kto· 
rý llevyst~Jpuje v Okruhu Bee· 
thovenových známyeh ). Jedi
ným prfnosom te jto bezeenne l 
knihy bolo zverejnenie Beetho· 
venovho listu kniežaťu Stadle
rovt YO faksimile. Roku 1838 

F. Wegeler a F. Reis vydali Bio· 
graphische Notizen iiber Lud
wig van Beethoven a roku 1840 
vyšla biografia Beethovenovho 
priatela A. Schindlera, ktoľý 
bol s ním v posledných 10 ro
koch skladaterovho života v 
neustálom styku. A. Schindle· 
rov! a s. Breuningovi - s kto· 
l'ýml sa od mladosti pr!atelll 
- odovzdal Beethoven pred 
smrťou všetky písomnosti a 
materiály, aby o iíorh odhalili 
pravdu. Breuning zomr el dva 
mesiace po Beethovenovi a ce· 
lé dedičstvo tal( pripadlo 
Schindler ovi. Schindler rešpek
toval Beethovenova želanie, po
dla ktorého mal jeho Zivoto• 
pis napísať J, F. Rochlitz a ob· 
r átll sa na neho s touto žia· 
dostou. Pretože nedostal odpo· 
ved, pustil sa do práce sám. 
So zvereným materiálom však 
narába! prinajmenšom fahko
rnyselne. Nielenže ho nevedel 
a nechcel plne využiť , ale čo 
bolo najhol'ilie, čast zničil. Z 
Beethovenových rukopisov vv· 
trhal jednotlivé lis~y. ktoré po· 
rozdával, niektoré skutočnosti 
prekr útll alebo zatajil v zauj• 
mo mýlue chápanej potreby 
skrá~li'ť pravdu, Vtedajšej Krá· 
ľovskej lmižnici v Ber líne pre· 
dal iba 137 Beethovenových 
konverzačných zošitov z celko
vého počtu 400, k toré zanechal 
skladateľ od r oi<U 1818, od do· 
by, l<eď sa doéozumieval so 
svojím okolím už iba písomne. 
Zvyšok pravdepodobne zničil. 
presvedčený, že sa nesmú u ve· 
r ejnit z politických alebo iných 
príčin. 

Iba časť Zošitov vydali W. 
Nohl, G. Schiineman a J, G. 
Proďhomme. V súčasnosti z 
naplánovaného úplného vyda
n ia vyšlo v NDR pod redakciou 
K. H. Kiihlera v spolupráci s 
G. Herrem, D. Beckom a iný
ml bádatelmi päť zväzkov v po· 
radí: IV., V., I., VI., II. v ro· 
koch 1968-1976. Práce postu· 
pu jú pomaly, pretože r edaktori 
sa us ilujú identifikovať všetky 
mená, spomínané v zošitoch, 
ako a j rekonštruovať niektoré 
Beethovenova odpovede, lebo 
na kladné ot&zky odpovedal 
poväčšine viva voce. Okrem to· 
ho je pfsmo ne jasné, vybled
nuté a čitateľnosť treba často 
vrátiť komplikovanou fotogra
fickou cestou. V Zošitoch z 19. 
storočia tiež našli systém ste
nografických znakov. Na pos
lednom beethovenovskom kon
grese v BerUne v marci 1977 
G. Heľl·e a D. Beck hovorili o 
svojich výsledkoch a doslova 
mravčej práci pri očistovanf 
textu Zošitov od falzifikätov, 
ktoré urobil Schindler po skla· 
daterovej smr ti. Teda ani za· 
chované materiály sa neza
chr&n111 pred Schindlerovým! 
"kor ektúrami". Prvú Schindle· 
rovij biografiu o Beethovenovi, 
ktorá sa dočkala niekoľkých 
opravených, doplnených vyda
nt a preldadov do Iných jazy
kov (3, vydanie z roku 1860 
vytlacm znova v Lipsku roku 
1970 l nemožno pokladať za ve
deck\1 prácu; pozostáva sfce z 
veľmi cenných. ale aj bezvý· 
znamných informácií, ako i ta
l<ých, k toré prekrúcajú skutoč
nosť; Dnteraz najvä~šou a naj• 
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rundovane.ii ou b'iografickoll 
prácou o Beethovsnovi ie Bee• 
thovens Leben, napisaný Ams• 
ričanom A. W. Tllayerom. Zá• 
mer, a koncepcia práce sa zro• 
dili v Thayerov1 už rolm 1845 
a pracoval na nej až do svo• 
je j smrti roku 1897. Päť zväz• 
kov tohto životopisu vyš lo v. 
nemecl<am preklade H·. Deutet•• 
sa v rol<och 1866- 1908 (dva 
posledné zväzlw vydal H. Rle• 
mann ]. Tha.yer. sa opr el o ar.• 
chfvne a knižné materiály, lis• 
ty a pozná mky, konverzačné 
zošity, r ukopisy a vydané Bee• 
thoveriove diela. V predhovore 
k prvému dielu píše: "Neobba• 
jujem nijaké teórie, nedám na 
!iadne predsudky, mojim iedi• 
ným zorným uhlom te pravda" . 
Celkove i bohatstvom detallov; 
je Thayerovo dielo dodnes ne• 
p t·ekonané, hoci nové výskum)li 
dopliíajú alebo korigujú nie• 
k toré údaje alebo interpreta• 
cie faktov. štúdiu Beethovena• 
vej osobnosti a diela zasvätilo 
svoj život mnoho iných báda~ 
teiov, o. 1. L. Nohl, T. Frimmel, 
A. B. Marx, M. Unger, l<torý sa 
zaoberal Beethovenovou Iw• 
r ešpondenciou, čl S. Ley, !<to• 
rý pozbier al bhoatú !konogra~ 
fiu. Zo 7 chronologic l<y zosta• 
venýcl1 foliantov, olJstthuj úcich' 
1200 záznamov uverejnil autor, 
len časť. Zvyšo!< je uložený v. 
Beethovenovom arch!ve v Bon• 
ne. Beethovenove listy nap riek 
uvere jneniu rôznych výberov, 
'čakajú ešte na úplné kritické 
vyclanie, ktoré pripravuje Bee
-tllovenov dom v Bonne. To sí 
však vyžaduje vera rokov prá• 
ce, overenie vodoznakov z pa• 
p ierov, na k torých boli písa• 
né a s tanovenie cllronol6gle 
celej Beethovenovej korešpon• 
dencie, obsahujúce j ol<alo 1000 
lis tov. Ve!ký počet Beethove· 
nových životopisov, k to1·é vvi.Hr 
v rôznych jazykoch, je v pod• 
state iba r ozmnoženhn skor~ 
šlcll kon cepcií, vnä~a do nic11 
ibu prvok individuálneho výbe~ 
ru faktov a literárne·! úpravy. 
V Poľsku vyšli ibn sl<r átenó 
pre klady Beethovenovho živo• 
topisu autor9v W. Lenza a R, 
Rollanda, výber lis tov [v pre~ 
klade W. Fabryho, Varšava, 
1927 ), životopis J, Reissa 
[1920 ), S. Lobaczewskej (1. vyd, 
1953 l a album Beethoven (l', 
vyd. 19701 s textami R. Rollan• 
da. Na -tomto viac ako skrom~ 
nom pozadí bolo ozajstnou uda• 
!osťou vydanie polského pre~ 
kladu obsiahlej populárno-ná• 
učnej biqgrafle G. Mat•ka Bee• 
thoven. Zivotopis génia, r oku: 
1976, Autor sa s nažil rozšíriť 
materl&ly týkajúce sa Beetho• 
vena, prináša množstvo nových: 
životopisných detailov a uka•. 
zuje Beethovenovu osobnosť na 
širokom ll!st orickpm pozadí, na 
pozadí spoločensl(ýCh vzťahov, 
v jeho vzťahu k svetu a oko• 
liu i v každodennom živote. 
G. Marel< využil predovšetkým! 
LIJaterlály zhromaždené sltuPi" 
nou viedenských histor ikov. 
pod vedenfm H. Ch. Robbinsa 
Landona. Sú to: 

l. údaje týkajúce sa Beetbo• 
venových mecenášov ako boli 
Lobkowitz a Lichnowsky, 

2, opätovne preskúmané do· 
kumenty sítvisiace s Erdíidym, 

3. vyie 70 nevydaných lis tov. 
Georga Augusta von Griesinge• 
t•a, saského chargé ďaffairas 
vo Viedni; Haydnovllo a Bee• 
tbovenovho pr iatera, 

4. dennlk Josepha Carla Ro• 
senbauma z Viedne, 

5, policajné registre u Karlo• 
vých Varoch, 

&. viedenské de nnth z ro• 
kov 1793- 1827, 

7. niekoľko neznámych správ 
z po !!iatočného obdobia Bee• 
thovenovho života nie je ob· 
jasne ných dodnes a možno sa 
časť pochybnosti nikdy neod· 
stráni. 

Preložila: H, Lerchová 
:tl' okrai:avanie v bud. čísle.ľ 
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Slovenská 
filharmónia 

1&. a 17. XI. 1978 

TClto - z hladiska dramaturgie pozoru hod né -- po
d u jatie dirigoval ná r. l l\lle lec EstónskP.j SSR Neeme 
Järvi. Je to in te rpret s ve lkou tvorivou invenc iou, so 
zd r avým temper<nnento m, vyvá žen ou u me leck o u rozva
hou a sta vebný m naclhl aclom. I pn pozornosti ve nova
nej detailom, ťaž'isko jeho tvorivé ho ús i li a · s menľje 
k ú činnosti ce lk u. Ti~to čt~ty s vo vw ume leckého na
turelu z namemte vyuzll v uvodnef skladbe o d s vojho 
kraja n a Arva Pärta Cantus na pamiatku Benjamina 
Brittena. Toto die lo je vlastne jedným, pomeme r oz
siahlym gradačným oblúkom, zakončeným fort issimom. 
Casový p r iestor , v k tO!'O m s a Pä r tov Cantus rozvíj a , n ie 
je priliš rozs iah ly; l1lusy sa r ozvfja jú llne á r ne a aj na· 
p r iek postup né m u zahusťovanll.t sadzby pôs obilo dielo 
vď{lka )iit·viho úči nnému ťahu priezračne, z rozum iter
n e a presved čivo . 

Nie v ka žd o m prípade sa p odarí o1·chestru pri Inter 
PI t:: ľ1rl i nezn1imello die la poda ť vynik uj úci. výkon. Ba
r iéru novél1o n uiltuclovRnla prekonal )ä r vi velmi účinn•~ 
a t a k in ve nčne nie velmi vyna liezavá, ani originálna. 
a le posluc h á csky v kuželom p r ípade vďačná III. sym
fón(u c mol, np. 78 Camilla Saint-Sae nsa tvor i la p r e
~vccl č! vé vygradovanie to l1to u meleckého podLlja tla. Ob
divuhodná technická pohotovo~ť hráčov, ro rila.n tlcký 
vzl e t , š i roká výra zová paleta, hý1·i vosť tvo r ive j fantá
zie, účinn ý ťah dy namit:ké ho vypracovan ia a zna nw 
nil é vý kon y · !11:účov [pomer ne P. xpon ovaného organistu 
V . 'Rusóa a dvoch k lavir istov ) sa z!() čili v neo pak o · 
va l eľne sv iežu a s t rhujúcu in terpre táciu. 

Du t•ám t:it osláv 200. výroči a n arodenia br a tis lavs kéhc 
ľo clú lu\ Johanna Nepomuka Hummela zar adi la SF m 
program jeho Kon cert pre klavír a orcheste r a mol 
op. 85 s o sólistom Ivanom Palovičom, ktorý zau jal e le
gan ciou, brilan tn ou tec hnikou, vysokou ku ltivovanos ťou 

v ýr azových prostriedkov a vrúcnou muzikalitou. Z hla· 
diska t echnic kého zvládnutia bol - až na nlektorť 
dvojllmatové (tse ky - dos lo va suverénny. 

23. a 24. XI. 1978 

Drmnaturgia tohto ko ncertu s11 zamt~rétl a na 150. v ý
roč ie .ú mrti a J:'ranza Schuberta. Toto jubileum tnšpiro· 
vcilo vedenie SF k zos tnve n eoš úchan ého progra mu, n e 
Zfi L:en u u t•čitého ú stupku voči u mel ec l(e j kvaltte. In
terp l'ntačne sa na ko ncerte poclie!al rad telies - v p r
.vom rade SKO, k torý po prvýluát vo svojej his tó l'i: 
vys tupoVal pod ta ktovkou zas !. u melca Ľ. Rajtera (za-
3 kočil za umeleck ého vedúceho s(t iJor u B. Wa r cha la ] 
Pred teleso nas túpil lle.l\ p r ed p rvým kun cNtom - o bme
d ze ný počet s k úšo k sa prejavil v dosť neiste j a nes1í · 
s tred.e nej hre. Hráči n ie s!í navy_knutí na systén1 p riícf 
s cl irl.gentom. Napr iek u rč itej nevyr ovnanos ti a pocho 
-pJtP.ľnýin n edotialmutost iam, zaujalo v!(ak na vý kom 
SKO niečo nové, čo s me uňho Jen .m álokedy mohli po 
7:0mvať: p rechod od zvukovl?.'j expa nzity a vi r tuózne · 
b rilantnosti k u komorn e jšiemu a elegantnejšiemu zvu

ku. Tieto nové ~rty pre javu warc halovcov znamenite ko· 
rešpondovali so štýl ovosťou d r amaturgie, p re ja vm s< 
n a jmä v záver ecn ýcrh Piatich nemeckých tancoch pn 
:slá!!ikový orchester, ale čiastOČJ? e aj p ri c itlivých sprie· 

;\rodoch s ólis tov. 
Tento k oncert akoby bola poznačila s mola! · Ocho t•el e 

aj speváčka a musela ju det'í pred koncertom [s ie· 
din o u s kú.škoul) nahradiť E lena Hanzeluvá. Svo jím po· 

llotovým výkonom za nechala viac ako p riazn ivý doiem. 
j~j hla s m á s!ce dramAtick é zafarbenie, k to r é sa k Schu· 
b ertovej k rehkej lyrike n ehodí; d okázala však tlm ením 
gf- hO intenzity a použitim mezza voce podať p t• in aj 
m enej imponujúci a vysoko muzi kál ny výko n. Ne možnc 
3ei uprieť istotu v súhre (n ástupy). čistotu intonácie 
a presný rytmus. Pr e ds tavila s a v d voch· náladovo ocl· 
iiš n ých s kladbách - v Serenáde pre mezzosoprán, že n· 
s ký z bor a klavfr a v Salve Regina A dur pre soprá n 
a sláčikový orchester. Dúf a jme, že v b ud úcnosti do- · 

s llme p r í l ež l !osť a i v regulárne jš!ch pod mienkach. 
Peter Michalica v Ronde pre husle a sláčikový or

chester A dur up útaJ k r<Í s n ym, jemne moclelo vaným 

tónom; muz il<a lHou, čis tou l l<eď nie celkom b czchyb
Iľon in ton áciou . Zo s ólistov večera, p r avd a , na fi, resvecl-
c ivejSf a ume lecky na jdukonal e jšl výkon no da ) !l:!llr e á t 

TIJI z roku 1975 šva iči arsky k la rinetista Thomas Fried, 
li. Uviedol jedi né die lo iného au tor a - Introduk1:iu, té· 
IllU a variácie pre klarinet a orchestet• B dur od 
G ioaehina Rossiniho. U púta l n a-prost ou techn ic ko u su
vp nmi!ou. vyso kou rnuzikalitou. kvalitn ými pasá žami 
fascinujú ci mi p ii1nissimami a ideáln ym d yna mic kýfll vy
p n wovun ím. 
, V r.drilvo tn(ľj ·indis pozlcii vy stú pila Eva Dianovská

Virs!ková v Schubertovom Adagiu a Ronde concertan· 

t_e p re klavh· a sláčikový orchester. V pia tkove j rep r íze 

bol . jei výkon (vďaka lepš iemu zdravotnému sta vu l 
. i s tejš!, drami:ltiCkejšie vyhrotený, stavebne c,el!stvejší 

i kP.ď v agogike n ie bez určitých ne'?pods ta tnených tem
p ový r h vý kyvov. Domin ova la v ňom vysoká k ultú ra 
t ónn !•~c hnická bri la n cta . živosť a e legancia. 

Pnd taktovko u Ladislava Holbka sa preds ta vil! čle

n ovtn Slovens ké ho filharmonické ho zboru. Zr edukovanie 

p ol: lu spevákov (16 v každe i zložke ) is te nebo lo clos ta
tobt ~·m dô vodo m na to, aby ich výsledný zvuk bol po
meme n e vyr ovnaný s reze r vami vo výraze. Mužský zbo r 
u vterlol Nočný spev v lese za spoluúčinkovania vynika · 
júc ic l1 Corni ďi Bratislava (kvarteto lesných r ohov \ 
zloženi: Ján Budzák, Vladimír Miklovič, Jozef Kolálô ~ 

Mila n Ouffek ] . Zen sk á zložka vystúp!la s E. Hanze

lovo u a miešaný zbor uviedol skladbu Na slnko {pr i 
k lavil'i Eva Salayuvá 1. V p orovnaní so štvrtkovým kon· 
cerlom mAJ Ic h výko n vzostupnú te n denciu , p reds f 
vSa,k nedosahova l vysoké parametl'B bežných štand ard 

lllfch vt.koncw. celiho te~aa. 'll~ Cllllil 

Jesenn-é hu·dobné dni v Košiciach 
Tohtoročná sezónu, boh até\ na významné výt·očia a 

jubHeá popre dných skladu te ľov, je jubilejnou aj p n : 
or ch ester Státnej fil harmónie v Košiciach. Desať roko v 
jeho e xisten c ie ukaz uje, ku m sa oecl1e ster vo vo ká l ne} 
umeleckej a interpretač n e j výpovedi dostal, ako · si r oz
šl ril kmet1ový rép P. t'tOál' a čo je schopný z hu d by sym . 
ťonickej i vok<í ln o-sy mfon!ckr.i i n terpretova ť. Dotr.ra t ~l 
dramtli.urg ic llý p llill bra l ohľad na vcl'kosť ort:l1es tn\ 
kvality hráčov a 1111 ku ltúrnu a umeleckú vvspelo, r 
o becen stva. jeho základ om bo l k lasicko· r omanli c ký rP 
pertoár , dOI' lne ný o základ né d iela če'ských a slove!t· 
ských skladateľov, významn~ diHia Jw clby 20. storoči a . 
Ako a j o sk ladby «lo vens kých s k lada.!el'o v kom ponova né 
n a obje dnávku . Väčšia stabilit a lmíčov, ic h techn ická 
pripravenosť, ud'1mácnenle sa d r uh é ho dn·igr.n ta (M. 
Kle me nS, S. Rób l a teraz G. Patócs ), to vsetko môž(:: 
pomôct pr i skvnl lliíovaní výko nov je cl notlivýcl1 lwncer· 

· to v. Pr vé konce r ty' n o vej sezônv prí je mn e pre kv<~ 
pi li, a le pouká zali aj na velké rezervy. 

V úvodnom ko ncer te cy k lu "Jesenné hudobné dni " 
.. ktcí1· ý sa lw mll pr! príleZ.ilosti 70. naro denín lllir . u lllel · 
c a E. S uchoľía a v r á mci Týždňa s vetovej IHI ~by -cclzn8· 
Iť s k la dby A. Dvoi'äka [Koncert pre violončelo · 11 or
cheste r h mal, op . 104 ). E . Suchoňa [BRladick;í suita, 
o p. 9 ] a R. Straussa [!. vá lčlková suita z opei·y Gäval ie r 
s ružou, op . 59] . Sólis tom 'bol jozef Podhurä nsky , or-
t.:hestt~r Státne j filharmónie dirigovn l B. Režuc ha. Dr~· 
maturgia kon ce r tu dala prednosť repertoárovo novým 
skladbá m, čím bol orc hester pos tavený pre d v iacero z !1-
važn ých problémqv. Režuc ha p r ipravi l_ celý prog ram -~Hl · 
llli zo'dpo've dn e !l dokáza J, že ku hran ynl s k ladbám 11H1 
blízky vzťah. je d ine l. va lčlková suita R. Straussa po; 
s trádala väčšiu jednotnosť a prepracovanosť. Sólislfl 
kon ce rtu ]. Pocl llor á nsl'Y sa p r ezentoval zrelý m vý ko· 
no m. Jeho h ra je sugest!vn a , plná te tnperamen tu, into 
načne čis tá a technicky dokonalá. Zaujal vrúcnosťou 
prejavu, logic kou stavbou jed no tli výc h častí i zm yslom 
p t·e kanti lénu . 

Sonátový večer so vietskeho violon(~elistu M. Chomice
ra s k lavit•isto m A. Čajkovským bol ozajstný m hudo iJ
n ým s via tko m. Sonáta D dur pre violončelo a kla:vfr 
P. A. Locatelliho , Sonáta D dur pre violončelo a kla· 
vil•, op. 102, č. 2 Lud wiga van Beethovena, Sonáta d mol 

' Gabrel Pat6cs druhý dirigent SF Kolice. 

pre violončelo a klavlr , op. 40 fJ . Soslakoviča a VariA• 
cie na Rossiniho té mu N. Paga niniho odzne li s naj• 
väcso u umeleckou zanietenosťou a ko dokument ma1J 
s l ro listva a uto rov a veľk ého majstrovstva oboch inter• 
pre tov. 

NH progntmt-J t retieho .kon certu, kto'r ý dirigoval nár. 
umelec L. Slovák 1 st.hsto m bo l kubá nsky hoboji sta Ar· 
naldo Arencibia) bo la Predohra op. 72/IJ k oper_e Fide· 
!io L. v. Beethovena. Koncert pre hoboj a orcha~l ar 
C d ur J. Haydna a Symfónia ~ - 7 C dur F. Schuberta. 
ľechnická vybavenosť zm ysel p re š týl a pri r od ze ná mu
zikal ita char a kte [!zovall hru kttbiínskeho sólis tu . Má 
pel<ný. tón, ktorý dpká Zt. patr tčn t3 d yn Hmi cky a agu~ttC · 
ky mode lovať, dodrž u júc p ritom r y tmi c kú pulzáciu. V. 
jehe podan! vyzn eJ Haydnu v ko ncert p resveclcivo , ted" 
nollivé čast! ma li Jogí_Ck(t stavbu n tempovú vyrovna" 
nosť. Dirigent, n~r. um elec L. Slová!\ sa v plnej m!ere 
pričin ll o úsped1 celého koncfľrtu. Kon cepc iu jednotil" 
v ý ch s kladieb mal p r emyslen ú, stavebným nadh lacl o n't 
él z rozum itefnýni gestom po dmetil ka2dého lll'áča k ma-< 
xi málľtemu výko nu . . Docie lil p eknú nosnosť sláč ilwv. 11!e 
a j farebnosť jed notl i vý'Cll sku pín a jeclno!livýcll nbs l t'n" 
jov (a J keď na n ie kt o rých miestach mo hli by( výkony, 
presvedčivejšie. 'Rozme r n á symfónia F'. Schuber ta bo la 
clo deta i!ov prepracovaná . n echýba la jej však a ni ce• 
listvosť jeclnot liv9ch čHsl'f i s ld bennsť celku - i ej t·o• 
mantický du ch pol jednoznačný. 

Na štvrton1 koncertP. dostal príle:l.itost vo funl< c ii . 
dru)1~ho dil'igen ta G. Patócs, k to r ému bo l zveren·9 prí
ťažlivý_· program, pozostáva júci z Wagne1~ovej Predoht•y. 
k opere Rienzi, Lisztovho Koncertu pre klavlr a orches· 
ter č. 1 Es dur a Cajkovského VI. sym(ónie h mol, · 
op. 74 ,.Patetickej". Pro~ram koncertu nebol zo strHnv 
dirigenta j ednoznačne dotiahnutý. Upriamil síce pOZ!iJI·
nosť na celok jednotli.v-ýc ll s ld a di e b, vyt r·atilo sa mu 
vŠak pritom veta pekných det a ilov . Ča jkovslléllo SV Iľl
f ónli chýba lo napr. deta ilnejšie prepr a covan ie a zľe jme 

nieko flw skúšol< navysc . A j n iek torí i.l ri:Íči by ~a mali 
zamys lieť nad svojím výl<D norn , ved' clokiížu oclvied 
om noho viec. Klavir is tka B. Steinerová hra vo prel-;;>
návala techn ické tískalia Lisztovho náročného koncP. r· 
tu, · ale tónov<1 a a kor dic kii mohutnosť z a tien il a lvrické 
miestA. 

O dokonalom teclmickom poda n i jeclnotlivýcll sk la
dieb progr amu sme sa lllOhli presved čiť na koncer t e 
Cesk é lto noneta. S úbor uvi edol None to B. Martin u, z no
neta O rodnej zemi V. Dohiáša časť .,Rodná zem ho· 
vorl" a· Dychovú ser enädu, op. 44 A. Ovoráka. V N,l• 
n ete B. Mar tin il a kcen tovd l súbor r adostné zvukv clo• 
mova pt·ve j časti, a le aj napä t osť a vyhranenosť pos
ledných dvoch častí. DtP.Io bolo pP.rfektn'e in terprelo · 
vané - toto lwnštatovRnifJ sa vzťahu je a j n a cf~-t l i;í fl 
skladby p 1·ogramu. 

Na pos lednom . k oncer te, k torým sme · s i pr ipome n\lli 
150. výročie únll'tia F. Schuberta, m a li · znteť sl<laclby 
z · k lavírnej a p,i P.s iio ~ e j tvorby au.tor a . Skutočná dra• 
ma turgia koncertu však o bišla jetío kl aví rn u tvorbu 
a t ak v podani O. Ba loghovej odznela Sonáta c niol 
op. 111 L. v. Beethovena a PJ•elúdium, chorál a fúgá 
C. Francka. In terpretka vš ak ma la pôvoclntí drnma!u r~ iu 
kon certu rozhodne rešpektovať! Piesne v podaní 8 . šui
covej boli len volným výber om, k torému chýbal s lme· 
ľtlj úci znak. )ej h lasový prejav bol k ultivovaný. -tn, tonHť;
ne čistý a tma vším za fa r bením · drama tické ho sojjt• línu 
plne rešpektovala aút orov záznam . . ·. S: CURILL-A 

N•t 8 
. k e . . 'V Jf!'!78 1 rt ans a 1 e-sen .. , ... .. 

Minuloročná Nitrianska jese ň sa vyznačovala boha· 
tým zas túpe ním hudobnýc h d r uhov a žánrov (od só'l'is· 
tic kých vystúpen! a ž po komple tné opemé pr edstave
nie ). ako a j pomerne vysokou úrov11ou jednotllvýc h po 
dujat l. Slabšia bola návštevnost (napr. p ri opernom 
predsta vení Cholminovej o pery bolo viac ľud! na lo
vis ku ako v hlacl1s k u) . Podob ná s it uá cia nastáva PL' i!k· 
tic ky vo vše tkých menších mestách · - je to širšť pr o b
lém, v k tor om sa už všeličo vyriešilo, no vera nedorie
šen ých oHtzok e~te pr ett·vá va, ba mnohé nara stajú sú· 
č asne s rozvo jom a r ozšir ovaním tých to mi.est. Určitý 
po diel na m a le j n élvštevnob ll mala v Nitr e v tomto pd· 
p é1Cle aj nedostatočn á propagác ia . Naprí k lad na kon
certe Kosicl<é lw l<va r tetn nebol i n ljaké pr ogram y ... 

Musica aeterna pod ved e n! m Jána Albrechta pi'iš la 
clo Nitry s t•ôznorodý m nlll teriá lom, ako z his torického 
(12.-17. storočia). tak aj zo štýlového a 2á nrového 
h Jad isl<a Treba vyzdvihn úť výkon mlaclýcll In terpretov. 
väčšinou poslu cháčov VŠMU, ktor! sa vyr ovná val i s in· 
t erpretovan ýrrii dl elami výiJor ne . Snád !nterpt·etácii du e· 
ta Montever diho opery Kor unov<Íc:ia Poppey by bolo 
p r osp e lo mene j motorického r ytmu a metric kej strnu 
lesti. viac interpretačne j slobody a preclteného výrazu 

Mimoriadne p r !jemným pre kvapen!m bolo vys túpe ni E' 
Litovské ho komor né ho sláčikového orchestra stred11ei 
školy umeleckej výchovy M. K. Ciulionisa zo ZSSR 
Jeho výkon možno porovnávať s výl\o n ml n ailep šícll 
s vetových telies tohto d r uhu. Kostr u i.ch prog r a mu 
t vo r ili d ie la z obd obia r oma ntizm u ( Ča j ko vskij , Gr!P.g 
a litovskl autori ], čo b olo u rčitou ieclnostrannosťou 
dokonalá lnt er prAttic la však ukiízfl la, že t l\to ob l asť 
ťvorby na jviac vyhovuje tomuto telesu. In terpretáci •~ 
S. s onáty pre slá či kový orchester C dur G. Ross in iho 

Konkurz 
RiaditBlstvo Divadla JonUa Zlíhorského v Prelove 

vypisuje 

n a obsadenie týchto miest v orchestri spevohry OJZ: 

l. husle, Il. husle, viola, violončelo, 

flauta, hoboj, trt\bka, 

bicie nlístroje. 

Prihltíšky zdlite na adres.u riadite'fstva DJZ v Prdo· 
ve , Slov. republiky rád 48. Dfitum konkurzu bude uchli· 

dzallom osobitne oznémaný. Cutovní aa h1•adl y prfpa· 
de Jrijatia, 

bola š týlovo trochu nečistá, metrick y n e vyvá žená. inte l'• 
prr::tačne p r!liš pt•eroml:lnti:wvanii. 

Jozef Zsapka [gita ra 1 a Miloš Ju•·kovič. [tl ll uta l pred
vied li drama tll1'g1cky obja vné sk ladby. ~úhra , na jm ä 
v Hll.ncllovej So nli te a rnol bola výborná. Kl aviris tka Ta
tian a Fraňové podal<· presvedčivý výkon v Pre iLídiu 
a fúge cl mol oťl D. šostakoviča. Voľba prlliš znám ych 
Chopinových a Rachman inových etúd už bo la me nej 
šťastná. S tereotvpná motorická hra čast_o zatlačil a dCJ 
pozadiél lwdobntí logilw harmonlc l<ého a melodické i10 
pril~be lw . 

Košické sláčikové kvaJ•teto pl'is lo s bohatí•m a l'ôzno · 
r od ým repertoárom V tc t1 progt•a me boli zaslúper.é 
š týlové o bdobia o cl ba ro ka po 21l'. storočie. Naj presved· 
i:ive jšie zapôsobtli Dvoi' úkovým Ame ri ckým kvarte l ilnl, 
Janáťlwvým l. s lái;!kovým kva r tetom a málo hrávanýt1\l 
Stt·avlnského Tro m i kusmi pre sláči kové kvarteto. 

Spes lrením Nit ri ariHke j jesrme bolo ope1·n é predsta
venie Chohn inovej opery Optimistická trugédia v pci· 
clanf opery DJGT v Banskej Bystt•ici v rámci Mes ia ťa 
ČSSP. U pomerne ma lé ho lj mladého te lesa je sympél
ticl\ou a chvályhodnou črtou, že popri svetových I'O
rna ntickýc h dielach zaraďu je do svo jho reperto r:t ru <ti 
o pet'né die la súčasnosti. Predstaveni~ mal.o clobrú tíro· 
veň, zv l ášť treba vvzd vt hnút hudobné naštuclova n iP. d i• 
r igenta M. šmída. 

Dôs tojným zalwnčenftn Jesene bol kon cerl Slovenskej 
!ilhnrmónie ve rl(>vaný d vom ju blleá.rn - 60. narodeni· 
nám BaJ•tolomeja Urbanco a 150. výr.očiu lím1·tia E'N1nze 
Schube.rlil. Z Ur bancovej tvor by zazneli "Pltn í~ t " a 
.,Konce 1't p re k la vfr a orchester " (sólista Tibor Ghi l· 
lány ). Za d irigen ts kým p ultom sa v Nitre p rvýkrát pred
<;tav!l mladý abso lve n t VŠMU Svetozár Štt1r. 

· P; LICKO 

Konkurz 
Nová 11céna, nositafka Radu práca vyp laufe kon'kur2! 

na miesto 
z b o r m a j s t r a. 

Podmienkou je ukončené štúdium VŠMU alebo kon· 
:r.ervat6ria, veková hranica do 40 rokov. 

Prihlášky na konkurs s krátkym :t:ívotopisom o dote· 
t•ajšej praxi posielajte na adresu: · 

Nová scéna, Kollárovo nám. 20, Br atislava, PSC 880 14. 
Na konkurz bndtl uchádzači pozvanf p{somne. Uzli-vierka 
prihláiok je 31. januára 1.979. 

R.iaditelstvo ĽSU v Brusne vypisuje k o 11 k u r z 111 oh•. 
sadanie učitafa klavfra, akorda6nu a allltela ftkacfóh 
detr~v. Poladufe u llk•nlad illdalaaie aa •••••Ili .... . . 



EYergreeny 
N vel éne 

Fr anz Lehár: Gróf Luxemburg, opere· 
ta v dvoch častiach ;, štyr och obr azoch, 
libreto A. M. Wilne1· a R. Bodanzky, 
6p1•ava a réžia B. Kramosil, preklad D. 
Heger, texty piesní P. Brhlovič. dir i· 
gent B. Slezák , zbormajster S. Ďuriš, 
choreografia J. Sabovčik, scéna O. Šujan, 
kostýmy S. Vaníl!ková . Sólisti, speváckv 
zhor, bulet a orehester Novej scény. 
·1. premiéra 25., Il. premiéra 26. no· 
vembt•a 1978. 

Menšia časť z toho, čo v súčasnosti 
spevohra Novej scénv ponúka divá kovi, 
patri oper ete, vHčšf inscenačný úspech 
sa prlp!sa l na konto r ealizácie ostal· 
n ých titulov, ktoré z domácej či zahra· 
ničnej autorskej dielne prispeli do pro· 
g ramovej skladby tohto súboru . Návštev· 
nicke sympatie patria o bom skupinám. 
Presvedčuje o tom aj teraz dobre obsa· 
·dané hľadisko a najmä na záver sa ozý· 
vajúci výdatný ap lauz. 
· Ako prezentovať dnes opusy tvorcov . 
ktorých talent a invencia vyzdvihli spo· 
medzi zástupu súvekých pisateľov a 
skladateľov operiet - a čas, h udobnú 
i divadelná teória a najmä obecenstvo 
postavili· medzi klasikov žánru? Insce
novať v tradičnej fo r me, alebo s iltirizo· 
vať [láka k tomu aj pocit povinnosti 
"odstúplt" od n ie vždy duchom najbo· 
h atšteho deja a jeho slovne j prezentt\ · 
cle]? l-trat ľahko, milo, abso lútne v 
operetnom štýle, alebo parodizovať'.' 
Vyjsť v ústre lv tým, k torf sú naplnení 
p reclsuclkmtJ:i voči žánru, alebo hra ť pre 
tých, ktorí operetu obľubujú? Robí sa 
to i ono. Ak by sme hľadali odpoveď 
v pritomne i inscenácii Lehárovho Lu· 
'Xemburga, moh li by s me azda stručne 
- a zjednodušene konštatovať: h rá sa 
·pri zachovani pravidiel operetncj hry. 

preclslnvenle ma li ll~ l aločný spád l pr!· 
ťaž livosť, atmosfér u .,veikei operety" na 
subt!l nejšom novoscénskom javisku vkus
ne navodzuje na jmä výtvarná zložka, 
ale aj ná paditá Sabovčfkova choreogra· 
f ia [veľká bttletná scéna mala v h!a
cUsku najväčši ohlas ). 

Príťažlivý je všalc v prvom rade Lellár, 
·jeho hudobná invenčnosť, šted rosť , jem· 
ne snované, uchu, vkusu i c itu lahodia· 
ce, ale aj perl!vo živé melódie, náročné 
a pestré huclobnojaviskové formy. Spe~ 
vácke party jeho oper ie t s ú pre inter· 
pretuv nesmiem e vďačné, ale žiadajú 
a j nema lý vokúlnv vklad, vysokú mie· 
ru speváckej Pl'Ofesion úlnosti f a ko všet· 
ky party oper etných klasjkov] . Neznesú 
parlandovanie. Ale tak isto aj čo ako 
pekný a cenný hlas. vlastne jeho maji· 
tel si v rámci prijatých pravidiel ope· 
ret nej llrv nemôže bez u jmy dovoliť od
parlandovanie hereckej zložky. Získava
nie speváckej kvali.ly, ktorá by dispo· 
novaJa aj pott·ebným! p l'8d pokladmi pre 
herecké s tvámenle úlo hy je problémom 
pri inscenovanf kJHsických operiet. prob· 
lémom n ie len na Nove j scéne . . . ú Jo
llú sp eváčky Angelv Did ierove j dali obe 
sólistkv - alte rnantkv. začína j úca Zuza· 
na Maďarová, ule na jmi:i Božena Poló· 
n yiová sol!dne voká lne ozvuče nie, dlhv 
však ostali vo výrazovej zložke, [((le 
chýbala o lu·em iného pre tento .,prima· 
dons ký fach" potrebná vHčšia dôsto j· 
nosť a noblesa pocläniH. Jozef Benedik 
lallem u je Enrica Manni ] do titul ne 'j po· 
s tavy vložil zasa dostatok kreuj(tcich 
schopnosti, sympatický z jav, potrebnú 
dávku elegnncie (drobnosti, stála korek · 
túra šviháckych fúz ikov, či nervózna 
vibrácia prstov pôsobia maniérovito, ne· 
vefmi prispieva jú ku chara l(terizácii po· 
stavy 1. Cestne zápasí aj s vokál nym par· 

Božena Polónyiová ako speváčka Angela 
Didierová v Lehárovom Grófovi Luxem· 
burgovi. Snímka: F. Nemec 

tom, ibaže René je ú loha pr e tenor, po 
te jto stl'ánke ted a nie velmi b lízka ba· 
l'ytonó.lnej farbe i charakteru Benedi.· 
kovho hlasu. V mladokomickei dvo jici 
)ulietta a Br lssard bo la Gréta švercelo
vá s Jozefom Kirschnero m svležeišia . 
dt·avš ia, Mária Schwei~hoferová s Ladi· 
stavom Miškovil!om zasa dokumentovali 
[ na pr~m i é l '<l vi:iak · chv1ľami pôsobinc 
unavene]. Ze dôverne pozna·j(l pr a vid· 
lá operetne! hry. Gizelu Veclovú (alter· 
mt je Oľga Gallová l v rozsatlll skromnej 
ú lohe g rófky v!to o sprevftdza potlesk. V 
pr edstaven i, ktoré by, zdá sa, p rij alo 
aj starostlivejšie vypracova nie herecke j 
zložky, jemnejšie vybrúsenie postáv, do· 
kázala - ako vždy - a j na male j p lo· 
che vvstilmúť t yp, zobraziť charakter. 

Z. MARCZELLOV A 

.Krečinslcij so sovietskymi host~ami 

:V. N. Barinin ako Mummskij a K. Kuzminová ako Atujevová. 
Sn!mlw: A. šmotlák 

Sovietsky muzikál Krečinskii skladateľa Alexandra Kolkera 
11 libretistu Ktma Ryžova predstavuje v súčasnosti vrcl10l so· 
vietskej muzik61ove; tvorby. Stal sa neodmysliteľnou súcas
f.ou repertoáru sovietskych hudobno·zábauných divadiel a s 
úspf'cllom prenikol i za hranice. Od má;a roku 1976 ;e na re· 
pertoárl a; spevohry bratislavskej Nove; scény. lnscenár.ia 
tohto muzi kálu pr ip1•avená v Bratislave pohostinsky dvoma 
vfíznamnými sovietskymi umelcami národným umelcom 
RSF'SR, režisérom G. P. Ansimovom a jeho asistentom l. Ba 
lasonom - bola výrazným umeleck.lím činom a navyše sa stala 
lronkrétnym prejavom plodne sa rozvíjajúce; divadelne; druž-

JUBIL AN T 
S prvým dňom nového roku 

1979 si slovenskí hudobníci pri· 
pomenú 85-roč né životné jubi· 
leum Rudolfa Vaneka, čestn é· 
h.o člena Zväzu slovenských 
~kladateľov, dlhoročného ta
jomnika Tvorivej komisie kon
~ertných umelcov ZSS, organi· 
zátora ntišho ko ncer tného ži-
110ia, ktorý viac ako 26 rokov 
pracuje nielen v službách Zvä
~u, ale slove nskej lnulby vô· 
bac. Oce nenie jeho aktivity vy · 
znam\l nan lm Zasl úž ilý pracovník kultúry, ktoré pl·ovzal na 
MK SSR d iia 2!1. novembt·a m. r., je vere jnou poctou, spoločen· 
ským uznanfm, akousi bilanciou a zhrnutim bohatej pracov· 
·ne j cesty, ktorú Rudolf Vanek prešiel v záujme il v prospech 
u<1šej hudobne j kultúry. 

Al\o a bsolvent Hudobnej a dramatickej akadémie pôsobil 
na viacerých miestach, aby svoje dlhoročné poslanie našiel 
na mieste p raeovnika Zväzu slovenských skladateľov, kde vy· 
konal kus cieľavedomej a mravčej práce, veľakrát nevidí· 
t11fne j a skrytej za výsledným e[ektonl, pretože jej zmysel 
spoMvn v orga nizovaní, v kontaktovaní s a s početnou a rôz· 
nu'i'l'stvenou sk1•pinou našich výkonných umeh:ov. 

Nie je1lna skladba slovenských autorov zaznela v živej po· 
tlobe práve zásluhou ponuky notového materiálu od tajomní· 
ka koncertných umelcov . . . my!Hienka na prezentáciu mia· 
dých interpretov, ktorá je dnes samozrejmou každoročnou ak· 
ciou v Trenčianskych Tepliciach, sa realizovala a smerovala 
práve od R. Van!lka . .. podobnú zásluhu má tento skromný 
prar.ovník na začatí činnosti Kruhov priatelov umenia, ktoré 
ľaldadal :v spolupráci s miestnymi kulhírny~i in~titúciami 

· by, medzi Štátnym divadlom operety . v Moskve a · spevohrou 
. bratislavske j Nove; scény. Keďže Krečinského v inscenácii 
spcmlinan.ijch umelcov má na repertoäri dl družobné maskou · 
ské äivacilo, slal sa tento muzik(ll jedineL'nou priležitosťou 
k vzájomne j vúmene súlislov a ,lým 'k cľa'liiej, veľmi konkrét · 

' nej u užitočnej forme spoluprace. Veď za obäobie necez.qch 
t roch· rokov ocl bratislavskej , premiéry uysl ú pili s6lisli mos
kovskej operety v Bratislave už trikrát, l;ratislcwskí v Moskve 
c!.vj:J./i.rát, pričom vo výmene sólistov sa má ďalej pokra .. 
č!,r.lilxď. · • 

~ .. ~.Náffosledyvystúpili moskovskí sólisti v bratislavskej insce
nácii Kr~Cinského 28. a 29. novembra m, r., a to u rámci 
Mesiaca éSSP: Moskovcania sa v Bratislave predswvili opä
tO/me v silnom, reprezentatívnom zložení - okrem Už zná
mych tvárí {wsl . umelec RSFSR V. N. Barinin ako Murom· 
ski/ a zasl. umelkyňa RSFSR K. Kuzmlllová ako Atu;evovái 
predstavili sa ďalši sólisti äruio /JI!f!lto divaclla: V. N. ševelev 
I KI'ečmskiiJ, zasl. umelkyľía RSFSR S. ·P. Varguzová (Lido(·· 
ka/ a zasl. umelec RSFSR V. V. flyg in {Fiodor}. 

Cím zw1 ;ali, resp. prekvapil i hosťujúci moskouskí sólisti v 
1\rec'inskom? Zdanlivo ničím osnbii,Tím a mimoriadnym, ak má
me na mysli násilné a vtie1·aué upfllaoanie pozornost i na se
ba. Bolo vsak nemožné nev!:iimnúť sl vysokú mieru projesio· 
nality ·- vokálne;, slovne; i ilereclco-pohyl;ove;, ktorá charak
terizoval a ic l! pôso!Jivé lcreácie, ako i schopnosť prirodzene 
a citliuo " zapadnúC' do inscenácie inej .rezijne; .. a v_ŕ}tvarnei 
koncepcie {lebo moskovská inscenácia Kret:tnského tých iSt!ích 
I'Pzisérov ;e podstatne iná J a v neJ sa s istotou pohybovat. 
S kvintetom moskovsk!ích s6listov st z domácich sólistov vý · 
borne rozumel na;mä L. Mi!:ikovič v postave prížiunika Raspľu· 
;eva, ale i zas/. umelec K. Vlach, stvárňujt1ci statkiJ.ra Neľ· 
kina. T keď insceánciu Krel'lnského poznamenal na niekto· 
rfích miestach už "zub času" {dosť citeľne najmä v choreoqra· 
Iii tanečn!ích a polzy/Jooých scén}, prt!ve vystúpenie soviet · 
skych hostí zdvihlo ;e; úrooe11, dodalo obom predstaueniam 
punc sviatočnosti a vynikajúceho 11meleckého zá~itku, k čomu, 
ostatne, prispelo výrazn_ŕ}m podielom t Mach6čkovo hudobné 
naštudovanie, udržujúce si stále velmi dolmí ú.roveií. A. G. 

(Nitra , Humenné, Banská Bysh•ica, Pt•ešov, Trnava .. . ). O vý· 
zname a úspechu tohto č inu svedči aj to , ~e KPU sa stali 
vzor om pre podobné hnutie v čechánh . 

V päťdesiatych rokoch bol organizát orom tzv. Večerov hud· 
by a poézie spojených s výstavami slovenských výtvarníkO\'. 
Na týchto podujatiach v z,ávudoch a JRD - holo ich vyše 
20Ul - sa zúčastiíovali skladatelia, spisovatelia, výtvarníci, 
aby po koncertoch besedovali s pracujúcimi a pomáhali tall 
šíriť umenie medzi najširšie vrstvy obyvateľstva. 

Potreba užšieho a . trvalého kontaktovania sa s českými 
hudobníkmi by zostala iba papierovou proklamáciou, keby 
sa nept•emenila v konkré tne činy. Jedným z nich sú už dlhé 
roky spoločné · koncerty našich námdných skladatelských zvä
zov, na ktorých spoločne vystupujú českí a slovenskí kon· 
certni umelci a vzájomne uvádza jú súčasnú slovenskú a čes· 
kú tvorbu. Od r . 1974 ich bolo vy!e 1110. Ich iniciátorom 
a organizátorom bol Rudolf Vanek , ktorý aj takto dokumento· 
val svoj stály zá ujem o prinášanie niečoho nového, tvorivého 
rio spoločnej práce, do zbližovania i vzájomného spozl)áva· 
nia l:eskej a slovenskej hudobne j kultúry. Za túto systematic· 
k li prácu v spomínanej oblasti mu udelil Zväz českých skla· 
dateľov a koncertných umel•:ov v l'. 1977 Čestné uznanie. 

Vel'kú zásluhu mal jubila nt na vytvoreni Kruhu mladých 
koncertných umelcov pri ZSS, ktorý má dnes vyše 40 členov. 
Mnohí z tejto plejády mladých interpretov sa v budúcich ro· 
!<och iste stanú členmi ZSS a budú plotnou posilou pre nti~ 
hudobný život. 

Nijaký výpočet aktivity - akokol'vek dlhm•u čnej - nemô· 
že vyčerpať ľudský profil. Rudolfa Vaneka poznáme z osob· 
n)'ch stretnuti . ako človeka dobrého , ochotného, láskavého. 
V'i:dy pristupného všetkému progresivnemu a novému. Pra· 
jO!me mu, aby mu jeho príznačná pt•acovná iniciatíva, zmysel 
prv progres i dobr é zdravie vydržali e~te po dlhé roky, ab} 
tak mohol stá.Je pomáhať svojskou hl'ivnou pri zvefaďovani 
náiho bohatého hudobného života. -zs-

GRAM O RECENZII 
JOHANNES .BRAHMS: Kla vh·ne triá 
SUKOVO TRIO l)an PanRnka, Josef Suk , 

fusef Chucht·o l 
ZDE NEK TYr,SAR !lesný roh 
SUPRAPHON stereo 1 11 2251 52 G 

Po vyvrcholenl s li:\čikove i komorne! 
hl'y v sk ladlJ(tc tJ viedenských k lasikov 
a o iJZv!áš ť v BP.e thovenovei lcvar teto vel 
tvorbe, zai!!na u ro 111antilm v dn mi.;mvat 
klavírna konwrn<í 1\udba. Udomftcťltt j e 
sa nový koncertant ný štýl klav írnci ko~ 
mor nej hud by. · 

Brahmsova klavírna komo r n<l lw clba . 
zau jíma a l(ésl t) s tredn é J)Os l<lvenie v ce"· 
Je j dobo ve j lite l·at(n·e. Po p riekopn ic• 
kei próci Rohel·ta Schumanna. Brahrns 
štandard izova l tento tvp komornej hud· 
by a da l mu novú, dovtedy nezní1 mu 
platnosť . 

Klavirne t riá, ktoré nachádzali svoje ' 
moderne jsle prvotiny v tvorbe Josepha 
Haydna, prekonali obrovské vývojové 
metamorfózy uz v Beethovenovom cHe
le. Prá vom možno povedať, že klaslciz:. 
mus doviedo l te nto druh komorného 
zoskupenia v rá mc i klavírno·komorn o;·c li 
zosku pení na na jvyšš iu rovinu dokona
losti. Napriek tomu však znamená Scll u• 
mann, Dvoi'tík a Braluns d alš í význ umJ 
ný kvalitaUvnv zlom vo vývo ji tohto hu~ 
dobného druhu. 

Gramofónová nahr~vka obsa 11uje ok• 
rem ·jedného poslhumného d iela - T1·i a 
A tl lll' a ld!ll'inP.tového tria a mo l. o p, 
114, všet ky Brahmsove diela tohto Jru~ 
hu vč!tane originálneho Tria Es dur, 
o p. 40 pre lesný rob a klavír . 

Za dominan tu nnh1·aných diel mozno 
pokladať Trio C LIU I', op. 87 <l Trio c mol, 
op. 101. je zM.ltkom vypočuť si túto na• 
hrávku ktorá je dokumentom m1monad• 
nej uJ~eleckej úrovne Sukovho u·ia a 
spolupráce so Zdeňkom Tylšarom. 

JAN ALBRECH'E 

W. A. MOZART: Klar inetové kvinteto 

A dur, KV 581 
C. M. WEBER: Klar inetové k vinteto 
B dur, op. 34 
JOZEF LUPTAtlK A SUlVENSKE KVAR• 
TETO 
© Ol'US steren 9111 !IS91i 

o niek torýctl veciach sa piše náram
ne ťaž lw. Nakon iec sa p red~a ná jd u 
slovká i vetičky, schodná cesta p ri vá· 
d za júca pi sateľa k vytúženémti ciefu. 
No pozorn{• . č ltn1el' pot om. kerl' u ž. ie 
všetko čierne na b ielom. labka vvua
.clá, .že sa ktosi vlastne .celý čas i b~ 
ošíval a všemožne usiloval, aby nebodal 
"nevvtresol" nejakú pr!lišnú pra~du. _čo 
by ini - rozumej inak na vec1 zall~
teresovani - mohli považovať za t1 Ju~ 
post a jeho za hlupáka. Ešte šťastie .,že 
veľaluát sa na nič neprlde, vďaka co• 
mu sa dá p!sať aj o veciach nepríJem• 
ných. Aká ie to všal< radosť: keď ma 
č lovek možnos·t dotknúť sa číreho ume• 
nia - počuť hrať t a k, alco si to dopo.• 
s ia l' iba v ducllu predstavoval , spozna.t 
dielo, ktoré každým tónom súzvnčí s 
jeho schopnosťou vnútornej rezonancie_, 
prečítať s l múdry článok či knihu: a 
nako niec a j cl ostať na recenzovanie Pt'!• 
Jemnú, radostnú, vyl adenú platňu - ta• 
kú, že vediac o t om predtým, beža l bV. 
si ju kúp iť (hoci k r iti c i to zvvčajne ne• 
robievajú]. Počnúc hudbo u a končiac 

spôsobom je j rozozvu~R ni a, cez obálku 
( jasná ). vylisovanie ( čisté l a text [in
ter esantne naštylizovaný\ som mal Pl'áJ 
ve takýto do jem z t e jto plat ne. Naimä 
pre J. Luptáči.ka je t•eprezentativna, leJ 
bo ho u kazuje v jeho na jpr ave jšej po~ 

dobe: ako muzikanta , čo zrástol so svo• 
iím klarinetom a teraz na ňom hrá. 
Celkom norml:ílne a IH'll'odzene p ráve 
tá to zt1visť vzll udzu jtíca be7.probl émovosť 

je základom. na l<tCJI'Om stoji int<'!rJ)re• 
tác ia klaslky. Môžeš vecHeť celé traktá~ 

tv o štý le, f r fiznvnnf él všetkom. čo s 
tým ide, naspamäť. Mozarta veru neo hú" 
riš ani neoklames. No ked ti to .. hrá" 
tak bezchvbne ako Luptáčikovi a navi ac 
s a vieš aj potešif hra ným - ciet ie do
siahnu te rný. Rozdiely sú potom i h<~ v 
o d tietíoch. špecifických d t•o bnostiac h, 
ktoré sa nedajO precizovať len tak .Dd 

oka" a svo jou delikátnou povahou bv 
si žiada li hlbšie zblíženie , vecnejšiu fll"

gumentáciu - proste mikroskop. Som 
však presvedčený - a týka sa to tiež 
Slovenského kvareta - žc1 an i najde tail· 
ne jšl pohľad by uz k meritu veci nlČ · 

podstatné neprin ieso l. Mohol bv iba or
namentnmi vyzdobiť ten pocit i názor , 
že túto platňu le radosť počúvať. že 

a j hudba je pekná. aj 1u pekne h ra iú. 
že sa tu vychádza v ústrety t ajnému 
želaniu kažcJe·j platne - nezapadaf pra• 
choro v regáloch predajni a diskoté!{. 

-~-
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OBSAH HUDOBNÉHO ŽIVOTA 1978 
úVODNfKY, tJyÄHY, STÄT:f1, ~TVDIE 

~ltirecht, J,: Leoš Janáček vo svetlEJ európskej hudby -
Blaho , J.: Odraz ideí VOSR v s lovenskcm opernom umeni 
CEJsnalmvá - Michalcová, M.: Operná' spoločnosť grófa 

16/8 
1/3 

ErdMyho v Bratislave ' :1.4/3, 15/3, 16/3 
Duš!nský, G.: Franz Schubert a hudobná minulosť Bratislavy 18/3 
Dušinský, G.: Mendelssohnova návšteva Bratislavy 6/6 
Gergely!, 0.: Z dejťn slovenského organárstva· 24/1 
Hoza, S.: Spomienky na Jarka Elena - Kaisera ~ 12/7 
Hilttel, W.: Bez geografick~ch hranťc 6/6 
Jiránek, J.: Zdenek Nejedlý a jeho význam pre česku muztkolôgiu 3/8, 4/8 
Krčméry, J.: Hudobný turecký Eulenspiegel - - - - - 5/2,7 
Kresák, M.: Prebudí sa aktivita? Husliarstvo na Slovensku 

a jeho perspektívy 
Múdra, D.: K hudobnej h istórii Bratislavy 

10/3,7 
21/8, 22/8 

Nováček, Z.: Februá r 1948, roky okolo a naša hudba •• , 
Nováček, Z.: Za pevnosť marx-leninskej estetlky 

. 4/1,3 5/8, 6/8 
9/1,7 

Nováček, Z.: Zden!!k Nejedlý a Slovensko -
Očenáš, A.: Za nové tvorivé činv v mene socializmu a m.!eru 
Podracký, I.: O skladate!ovl a súomnom človekov! 

3/1 
2/1,3 
8/3 

S!múnek, E.: Akt1vna povaha vnhnania hudby 
šimúnel<, E.: Obsahová povaha umenia -
Simúnek, E.: Významotvorná povaha umenia -
Simúnek, E.: Zážitková povaha umenia 
Tarantová, M. : J. N. Hummel v pražske j spoločnosti 
Tvrdoi'i, J. : Leoš Janáček a Slovensko -
Vajda, I.: Najnovšie diela Eugena Suchoiía -
Vajda, I.: Suchoňova operná tvorba 
Vltula, J.: Hudobný fenomén storočia - H. v. I<arajan 
Vysloužll, J.: Ceslwslovenská pocta Leošovf Janáčkovi 
Zel jenl{a , I.: Nielen o hudbe 
-zn- : 60 rokov od vzniku spoločného štátu 

11./8 
10/8 

7/1,8; 8/8 
9/8 

23/3 
11/3, 12/3, 13/7 

14/1 
17/3,7 

7/6, 8/6, 9/6, 10/6 
5/1 

1674 
21/1 

ŠKOLSTVO A HUDOBN~ 'VÝCHOVN ----------------....... ~-....,. .. ,........ ..... ______ _ 
čobej ov á , M.: O problémoch voká lnej pr!pravy (S. Hoz[l) 13/2 
Danlšovský, J.: Metodické príručky 3/ 2 
Francisci. 0 .: čo nového priniesli pre detí? - 12/2 
Gáborová, M.: Koncert učiteľov ĽSU 7/ 2 
Ga lovcovil, V.: Stretnutie v Csongrá de 18/2 
Hochel, S.: Seminár učiteľov ĽS·u 9/2 
Hornoveská , Ľ.: Mládež spievn 15Í 2 
Hozu, S.: Hudba a spev v prvom učiteľskom ústave 

na Slovensku 19/2, 20/2, 21/2, 22/2 
Hrdinová, J.: Celonárodná súťaž ĽšU v klavírnom oddtllenf 10/2 
Jakubcová, D.:. Dve učebnice pre konzervatóriá - 23/ 2 
Jakubcová, D.: Metodické príručky 3/2 
Micha lica, P. : Malí muzikanti a iné p1·úce O. Pavl ovsl~ej 2/ 2 
Milmlášová, 0.: ... a posluclulči VŠMU 7/2 
MóZi, A. : čaro úspechu Heleny Ju•·asovovcj 10/2 
Dnclrášel,, 1.: Dvakrá t o Č<H'ovncj flilute 1M2 
Pavlovská. 0 .: Nová pomôcka 6/2 
Polukovičová, V.: Novt absolventi ~ 7/ 2 
Potemrová, M.: K článku Hudba a spev v prvom učl teiskom 

ústave na Slovensku ' 24/2 
Rychlo, R.: Nová učebnici! hudobnej pedagogiky 5/2 
St raus;:, M.: Nové cesty spolupráce konzervatóril a ĽŠU 12/2 
Svetový kongres v Kanade - 6/2 
-šu-: Jubilujúca škola 15/2 
Višňovská, E.: Obetavá mimoškolská práca 4/2 
Višiíovská, E.: Využívame poznatky zo zborníl,ov v praxi'? 13/2 
Žitná , V.: Návšteva na ĽšU v Marti ne 8/2 
Zltná, V.: Návšteva na Ľš~ v Nových Zámkoch - 'J/2 
~ltná, V.: Pla te stretnutie Hudobnej mládeže SlovenskH 17/2 

TVORBA 

Bázlik, M.: Dvanli.sť ( I. Podrack~) 
Grešák, J.: Panych!d!l (T. Urs!nyová ) 
Janáček, L.: Po zarostlém chodničlw (N. Bezeková] 
Lutoslawski, W.: Priestranstvá sna f Zieliúski, T. l 
Očenáš, A.: Koncert pre husle a or ch. op. 47 ( N. HL'čková) 
Parfk, I.: Jesenné stádo pre soprán a k lavír (V. Donovnlová] 
Suchoi'Lova operná tvorba (I. Vajda) 
Suchoľlove najnovšie eli ela (I. Vajda } -

---"""""'*-"""'"-*~....,.,.".--.-----------w-........_ ... 
KONCERTY, FESTIVALY, PREHLIADKY, SÚŤAŽE 

-: Banskobystr ický spevokol Hron 
Adamčtak, M.: Mladé pódium 1978 
Adamčtak, M.: III. t~ždeň slovenske j hudobne j tvorby -

Komorné koncerty 
Albrecht , J.: Mimoriadny zúžitok 
Berger, r.: Nedeľné dopoludnie v Galérii 
Bernátov<:t, Z.: Parížske husľové duo 
B1~an1š, F.: Prlx Bratis lava '78 
Bydllšlmvá, L.: Absolvmltský rec!ttil M. Lenkovel 
Bydlošlmvá, L.: Po organovom recitáli 
Čát•ska, E.: Kultúra - alebo le tný lliarató n 
Cárska, E.: J,eningradská hudobná jar 
Cárska, E.: Musica antiqua Europae orien talis 
(;árska , E.: Oslavy dvestorocnice J. N. Hummela 
é:li rska, E.: Recitál Ferdinanda Klindu 
Cižik, V.: Absolventský recitál 
C!žik , v.: Berlínske post rehy 
Cfžik, V.: n va v~borné polorec!tály 

15/5 
11/5 
10/7 
19/5 

2/5 
9/5 

17/3,7. 
14/1 

12/7 
20/4 

6/4,7. 
19/4 
21/7 
13/4 
23/B 
12/4 
11/4 
17/1,8 
10/6 
20/6 
23/1 
5/4 

18/5 
23/6 
24/7 

CH~lk, V.: XII. prehliadka mladých koncertných umelcov 
v Trenčianskych Tepliciach - 17/4 

Cťz!k, V.: Konfrontácia klavir istov 3/4 
Cíž!k. V.: Muzikant contra pedant 16/7 
Cižik, V.: Pero a taktovka Otakara Taktakišv1liho 6/5 
čiž!k, v.: Slovensl<á tilharmon!a 2/4,4/4, 5/4, 7/4, 8-10/4,12/4, 15/4, 24/4 
CHmť, v. Vysoký štandard - 11/4 
čuclll'an , V.: Medzinárodná akorde6nová st1ťaž - Coupe mondtal 21/7 
čurilla, S.: Koncerty v Košiciach 7/4 
čur11Ja, š.: Koncert z tvorby Leoša Janáčka 12/3 
ČUl'llla, š.: Košická kytica Eugenovi Suchoňovl 20/8 
Cur!lla,' š. : Organový festival KHJ 16/7 
Cur!lla, š. : z jesenných koncertov (Košice) 24/4 
Danlšovs ký, J.: SFZ v Lyone a Linzi - 17/6 
D. M.: •Z jesenných koncertov (Ko!l!ce) ._. '-' '-' 24/4 

--

Dáša, I:.: Prehliadka organistov ·-
Duffek, l<.: Z jesenn~ch koncertov (Piešťany) 
Dušlnský, G.: Andrea šestáková - Rozinová 
-cmka - : Igor Oistrach 
-er-: Huslista Jozef Toporcer -
Fedor ovová, V.: Nezabudnuteľná a tmosféra 
Fä.ldešová, M.: Prehliadka slá1:ikových kvartet 
Fr a ttanl , A. : Opereta a balet na ,.Festivale dvoch svetov" 
Fullw, V.: Slávnostný koncert 
Gá borovú, M.: Koncert učite ľov ĽSU 
-hd-: Objaveni.e dvoch árii 
Hejzla r, T.: Z Pražskej jari 
Holubová, E.: Z medzinárodného hudobného festivalu Brno '78 
Hornoveská, Ľ.: Mládež spieva 
Hrdinová, J.: Celonárodná súťaž ĽŠU v klavJrnom oddeleni 
Hudák, ).: Bratislavsl{á lýra '78 -
Hurník, 1.: Umenie dvadsiatich prstov 
-ch-: Recitál Irmy Skuhrovej -
Chalupkn, Ľ. : III. týždeň novej slovenskej hudobne j 

tvorby - Or chestrálne koncertv -
Cllulupková, V.: jozef Podhor ánsky 
J<t•čm éry, J.: Sofljsl1é hudobné týždne 
Kreslil{, A.: Prvá úspešná bilancia 
-k~-: Dn! bulharskej hudby 
I<yselovil, N.: Duo Posonlensis v Zrl{adlovll e 
Kyselovä, N.: Festival komornej hudby 
Kyselovú, N.: Komorný koncert v Zrlmdlovej sieni 
l<ysel ovii, N.: Orchestet• VUS lwmorne 
- Is-: Fest!vtll poli tickej pi esne v Martine 
M<mmčinovú, D.: Po XXIII. KHJ 
Marenč!novii , D.: Státna -filharmónia v Košiciach 
Matúš, F.: Dn! Jmmornej hudby v Lancute -
Matúš, F.: XX. p rešovská hudobná jar 
Mésuroilová, M.: Bratislavský lmmorný zbor úspešný 
-mg-: V~hľady do sezóny 
Michalová, E. : Dni komornej hudby 
Mikulášovi!, 0.: . .. a poslucháči VšMU 
-MK-: Mekka husliarov 
Móžl, A.: Koncer ty z d iela D. G. Speera 
Nováček, Z.: Bayreuth '78 -
(O ): Komorný orchester Konzervatória 
- om-: Kamila Klugarová -
Ondrášek , I.: Večer konzervatoristov 
Pittner , A.: Celoštátna akordeónová súťaž 
Podracl<ý, I .: Koncert jubilujúcemu skladateľovi 
Podr acký, I.: Lúčnica výborne spievajúca 
Podracký, I.: Varšavská. j eseň 1978 
Polalwvlčová, V.: Hudobný turecký Eulenspiegel 
Polalmvičová, V.: Nedeľné dopoludnie 
Polalmvičová, V.: Novi absolventi 
Po tem1·ová, M.: Budapeštianske umelecké týZdne '78 _... 
Pragant , J.: Kociánova husľová súťaž -
-r-: Prehliadka súčasnej slovenske j tvorby 
-ra-: Mimoriadny zážitok -Rajterová, A.: Inlerfórum 1978 ·-
Rajtcrová, A.: Salzburg 197e , 
Halwvil, E. : Koncerl moskovských a bratislavských deLí 
Ronnová, D.: Mal'í muzikanti na Myjave 
Schultz, J.: Z jesenných koncertov (Trnava) - - -
Skála, P.: Nad týždňom novej tvorby českýcll skladatelov . ·
Sliacka D.: S Karolom I!lekom o súťaži a seminári kontrabasistov 
Steimn~tz, K.: Ostravská "Hudobná súčasnost" - - ._ -
š uhajda, 0.: Slovenská filharmónia 
šustykevlčová, L.: Koncert SOCR 
šustyl<evlčová, L.: Prečo malá návštevnosť? 
Urbančfková, L.: Po XXIII. KHJ -
Ursínyová, T.: Poznaňské fresky 
Urslnyová, T.: Trenčianskoteplické hudobné večery 
-uy-: Slovensl<á filharmónia 
Vajda, I.: Sofijsl<é hudobné t~ždne 
Varga, J.: Peter Schreier ako dirigent 
Wasserberger, I.: šesť lwncertov l<valitného jazzu 
z. B.: Slovenská f1111aFm6nia 
-zs-: Konfrontácia '""' 
- zs-: Stará hudba v Klariskách • ..... 
- zs-: V štýle komorného muzicírovanta - - - -
Žitná, V. : XII. prehliadka mladých ilol11111l'tnJch umelcov 

v Trenčianskych Tepliciach -
Žitná, V.: Jubilujúcemu skladatelovl 
Zlln(t, V.: Ve nované Eugenovi Suchoňovi 
Zltná, V.: Z Pražskej jari 
·- žk-: Camerata slovaca inš tr umentálne 
·- žk- : Umenie čembalovej hry -

BHS 

Adamčiaková , V.: Sirol<ý priestor klavíru 
-ags-: Pred MTMI 1978 -
Čársl<a, E.: Hosťujúce komorné súbory 
Č lžel<, Ľ.: VII . muzikolog!cl{á lmnferencia 
Čížll<, V.: Interpódium 1978 
Cíztk, V.: Slovensl<á filharmónia 
Cížtk, V.: Široký priestor I1Iavíru 
-lp-: Festivalový Janáčels 
Kyselová, N.: BHS 1978 
Kyselová, N.: Výberové kole MTMI 
-ký-: Suk a Hála 
Marczellová , Z. : Pocta tvorcovi -
l"odracký, I.: Domáca skladateľská prezentácia 
Podracký, I.: London Sintonietta 
Podracký, I.: Lotyšskf hostia 
- vr-: ... a Messlaen 
..:..š- : Stretnutie dramaturgov 
Ursfnyová, T.: PrHežítosť pre operu 
Ursfnyová, T.: Rezultáty MľMI s malým zamyslen!m 
Zitná, V.: Z orchestrálnych koncertov 

DIVADLO 

·-

-------------~.~-·~-·-··------------
Beneš, J.: Skamenený (1. Vajda} 
Cajkovs kij, P. I .: Eugen Onegin (Z. Mar czellová ) 
Dusfk, G.: Hrnčiarsky bál (L. Urbančfková l 
Hervé, F.: Mamzelle Nitouche (uv} 
lbert, J.: Angelika ( E. Micha lová ] 
Janáček, L.: Jej pastorkyňa (J. Blaho) 
Tanáček, L.: Káťa Kabanová (A. Gabauer) 

3/4 
24/4 
11/1 
13/5 

5/4 
11/4 

B/7 
19/6 

7/4 
772 
3/4 

14/4 
23/5 
15/2 
10/2 
13/1,8 
12/3 
8/4 

6/1,4 
4/5 

15/6 
5/4 

11/1 
8/4 

18/7 
G/7 

11/5 
4/4 

16/5,7. 
10/4 
13/6 

9/7 
17/7. 
18/1 

2/4 
7/2 
3/8 

19/5 
17/6 
7/4 
4/4 
4/2 
8/2 

20/4 
17/4 
21/6 
5/2 
2/7 
7/2 

2376 
12/2 
1/1,3 

19/4 
16/6 
19/6 

Z/-1 
15/7 
24/4 

8/3 
21/6 
24/4 
9/4 

1174 
2/7 

16/5 
11/6 
15/l! 
10/4 
15/6 
13/6 
11/8 
12/4 
7/4 

15/4 
1/4 

17/4 
9/4 

13/1 
14/4 
12/5 
11/4 

22/4 
1872 
23/4 
21/1 
21/4 
22/4 
22/4 
22/5 
20/1 
22/7 
21/4 
21/5 
22/5 
21/5 
21/5 
22/5 
23/4 
22/1,3 
21/3,3 
22/4 

6/5 
24/5 

4/5 
3/7 

15/5 
4/5 
6/5 

-



Meier, J. : Dreváky (E. Michalová ) - -
Prokof iev, S.: Popoluška ( -ev-) 
Pucclni, G.: Dievča zo Západu (E. Michalová ) 
Suchoií, E.: Krútiía va (Z. Marczellová) 
Šedrin, H.: Anna Kareninová ( - uy- ) 
Verdi, G.: Aida (T. Urstnyová ) 
Verdi, G.: Falstaff (E. Michalová ] 

...... ... 
Jab l : Opera a balet SND v Berline 
Bartko, E.: Začarovaný ltruh 
Blaho, J.: Národná opera zo Sofie 
Blaho, J.: Odraz ideí VOSR v slovenskom opernom umení 
l:'rattanl, A.: Abs0lutór!um premiére v Rímskej opere -
Frattanl, A.: Opereta o balet na ,.Festivale dvoch svetov" 
Gabauer , A.: Olomouc '78 
Gabauer, A.: Styri večery s Kyjevskou operetou 
G. R.: O vystúpeni SND v Ber line 
Heerenová, P.: Brno s divad elnými plánmi 
Heerenov6, P.: Romeo a Júlia operne -
Jurasovová, H.: Helena Bartošová-Schiltzová spomfna 
Kriška, B.: Týžclefi v Holondsku -
Laveland, K.: Ďalšie operné centrum v Anglicku 
-mg-: Balet je umenfm mladých 
Milllerová, L.: Operné štúdio v Brussell 
Ondrášek, I.: Operný zápisnfk 
- r - : Prehliadka súčasnej slovenskej opernej tvorby 
Skurbová, S.: Rossinl v Paríži 
Sulc, M.: Premiéry Sostakovičovej Katarrny Izmnjlovovej 
Urs!nyová, T.: Príležitosť pre operu 
Ursfnyovíi, T.: Problémy malej opernej scény 
Varga, J.: Brnenská Alda 
Varga, J.: Dva p ostrehy z Budapešti 
Varga, J.: Trikrát Balanchine -

INTERVIEW, PROFILY, ROZHOVORY 

A potom všetci sp ievali "Matildu" ( H. Belafonte] 
Adamč! n ková, V.: Pete r Dvorský 
Adamčiaková, V.: ~vetoz!ir štúr -
--ala-: O výmene hodnôt s T. Sáraiom 
Blaho, J. : Galina Savová 
Blaho, J.: Jozef Konder 
Cech, V.: Roswitha Trexlerová 
Čížek, Ľ.: Suchoií. o lnýr.h 
Číže!<, Ľ. : .Suchml. o niek torých svojich dielach 
Čížek, Ľ. : Suchoií o svojej m ladosti 
Číže!<, Ľ.: Suchoň o svojich učiteľoch -

15/5 
10/5 
8/5 

21/5 
1/4 

14/4,7 
24/5 

12/1 
18/5 
11/1 

l. /3 
12/6 
19/13 
24/1,8 
8/1 

16/7 
18/ 2 
12/4 
16/2 
24/6 

4/6 
17/5 
4/6 

1/ 4, 5/4, 8/5 
1/1,3 
7/6 
7/4 

22/1,3 
3/5 

13/5 
14/6 
4/6 

6/8 
20/4 
18/4 
316 
5/6 
9/4 

. 9/6 

Cížik, V.: Peter Toperczer -
čobejová, M.: O problémoch vol<álnej pt•!pravy so Stefanom Hozom 
Curilln, š.: V. čuchran úspešný v ZSSR 

19/8 
20/8 
17/B 
18/7 
12/5 
13/ 2 

3/2 
9/3 

19/3 
20/2 
19/4 
13/7 
19/8 
13/8 

( d): Ferdinand Klinda 
Danlšovsl<ý, J.: SFZ s novým zbormajstrom - L. Mátlom 
E. B. úspech s lovenského baletu (L. Vaculik ) 
Fablan, 1.: Gyorgy Ligetl 
Fulmčová, J. : J<ináčl<avský dirige nt - E'. )!lei< 
Fukačovä, J.: Päť otäzoh: p redsedovi [Z. Mrlmsj 
Gabauer, A.: Gizela Veclová 
G. R.: Elena Kittnarová 
He jzla r , T.: Charles Mackerras 
Hulá, M. : Zal1roničná opernú novinka ( R. Ha ne Ile ] 
-k-: Klára Havl!lwvá 
Koväi'ovú, D.: And rej OCenfíš ncírodnýrn umelcom 
l~ruphol z, L;: - SveLlann Navasurdia twvá - - - -
Kyselová, N.: Jubileum ú s trednej hudby MV SSR (M. Galovec) 
-mg- : Balet je umením mladých 
M. G.: O s merovani spevohry NS ( B. Krmnosil) 
Michalica, P.: Mal! muzikanti a iné práce Dr. O. Pavlovsltej 
-N-: S Ľ. Murcingerom na tému: Korepetícia - sólovÍ! hra 

- ž.lvotnú prax 
-N- : Zlt tl Strnadovlí - Pará ková 
Pohronec, J.: O problema ti ke zborového spevu [š. Klimo l 
Polakovičová, V.: Ma 1·ica Dobiášová · Kopecká -
- r -: Husro vé d uo A. Plnskurová - V. Šlmčislm 
-R- : O najdôležitejšícll ú lohách [ J. J<ot] - - -
Hed.: SZSU - O jednom z najstarších (V. Jakubík, T. Sedlický l 
Sliacka, D.: S Karolom lllelmm o súťa ži a seminár! 

kontrabasistov 
~ul1ajdová, J. Mária Lenková 
!:>uic, M.: Siúčilwvé kva rte to Lu SaHu 
Urbančíková, L.:' Košick é kvarteto 
Ursfnyová, T.: Alžbetn Bukoweczk(t 
Urs!nyová, T.: Bartolomej Urbanec 
Ursinyová, T.: Ján Albrecht o perspelrlívach súboru 

Musica aeterna 
Ursinyovú, T.: O návrate k janáčkovskej partitúre (_Y. Málek ) 
Ursínyovú, T.: Probl émy male j operne j scény (M. Smíd ] -
-uy-: Magdaléna Blahuš iaková 
-uy-: Zisky o rezervy [B. Režucha ) 
-zn-: Umenie organizovať kultúru (A. Stuška l -
ž itná, v.: Plnte s tretnu tie Hudobnej m ládeže Slovenska 

( J. Pragant, P. Baxa , J. Podhorný, A. Juriga ) 
Žitná, V.: S dir igentom SKO E. Fisch erom -

ROZHLAS, TELEVíZIN 

Adamc:iako vá, V.: Plnil Inš p irácie a pnézie 
Adamčialwvá, V.: Rozhlasový zápisník 
Braniš, F.: Prix Bratis lava '78 
Donumsl<ý , H. : BHS na vlni:í ch éteru 
Drlík, V.: V romanlickom duchu -
f'odl.'acký, I. : Rozhl asový zápisník 
štectroií, B.: Ro zh lasový záp isní!< 
UrbaniiH<ovli, L,: K mzhlasovej piiťdes i ntke 
Ursínyová, T.: Rm.h la!'>óVil žatva ''77 
- uy-: Rozhlasový záp lsnll< 
Zitná, V. : Rozhlasov~ zápisník ... 
Berger , R.: K otázkam filmovej a televíznej hudby 
Bernátová, Z.: Hudba z obrazovky 
Hejzlar, T.: Vavr:iny na te levíznom fes tivale -
Lexmann, J.: K otázkam flln10vej a televťznt!lj hudby 
Režuchová, V.: Televlzny zápis ník 
Rollnová, D. : Klúč k hudbe -
ursinyová, T.: Nad televíznou podobóu Vzkriesenia 
Ursínyová, T.: Televízny zápisnflt 

9/3 
18/6 

8/6 
1/3 
!1/:l 

12/6-
14/7 
17/5 
1211;8 

2/2 

2/B 
8/8 
5/8 
4/ 2 

15/3,3 
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2/B. 

21/6 
15/2 
16/6 
12/6 
13/2 
20/5,7 

Hl/ l 
15/B 

3/5 
23/1,8 
7/8 

24/'7 

17/2 
21/3 

10/5 
14/2 
23/ 8 
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21/7 
23/2 

5/2, 7/6 
2/3,7 
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6/2, 22/2 
2/2 

19/3 
1/2 

18/4 
19/S 

8/2 
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------...~'"'' .... 4- · ~-·--.o-" ..0. ' _..-~- 1.1.~-! •••• ...--

[_. KONFERENCIE, SEMINÄRE, STRETNUTIA, SYMPOZIA 

Bernátová, Z.: Domov a sve t v diele národného umelca 
M. Schneidra Trnavského ,_. -- - 13/3 

Cížek, Ľ. : VII. muzlkologlcká konferencia ..... - - ..... 22/1 

Dibák, I .: Strenutie mladých skladateľov CSSR a ZSSR 
Fukač, J.: O slovanskej h udbe 
Hochel, S.: Seminár učiteľov ĽŠU 
Kf: Stretnutie Hudobnej mládeže ČSR 
Krbaťa, P.: O vzťahoch umenia a ved y 
Lengovú, Z.: O etnomuzik ologickom seminál'i 
-R-: Z aktívu Slovkoncertu 
Svetový kongres v Kanade 
-š-: Stretnutie dramaturgov 
-uy-: Užitočné kontalt ty -
Vyslouži l, J.: Pred dialógom o hudobnej kultCu·e Slovanov 
Žitnú, V.: Leoš janáčel< a dne!lok 
Žitná. V.: Plate s tretnutie Hudobnej mládeže SlovenslHJ 
Zitná, V.: VII. seminár mladých muzilwl6gov 

2/6 
23/5 
9/2 

14/2 
1./4 

21/7 
6/3 
6/2 

23/4 
9/8 

18/4 
23/5 
17/2 
12/3 

-----------,..~-~~-·· < <11'11'!'11·~----------
JUBILEÄ, VÝROČIA 

Buchta, Ľudovít ( M. Bulla) 
Destinnová, Ema (J . Blaho] 
Donovalová, Viera ( M. Adamčiak ] 
Einem von, Gottfrled (v) 
Elen - Kalser, jarko (S. Hoza) 
Fedor, VIliam ( E. Filipov tt) 
Fischer, Karol (LV) 
Gašparek, Tibor ( M. Kresák) 
Gi nell!, Ferdinand (S. čur!lla ) 
Holou bek, Ladislav (Z. Marczellnvá) 
Hrk, Ján [ -FB-) 
Hummel, Johan Nepomuk {E. Cárska l 
Kantor, Stefan ( D. Jakubcová l 
Karin, Michal (V. Cťžik ) 
Karajan von, Herbert (Vituln. J. ) 
Košler , Zden~k. ( V. Adomčio.ková l 
Kresánek . Jozef (L. Mok rý) 
Kuchár, Jozef (A. Gabauer] 
Lensk ý, Ctibor ( Z. Cón] 
Lieskovský, Andre j (I. Wasserberger ) 
Lúčnica a Technik (T. Ursfnyovít l 
ĽSU na ul. Obrancov mieru (-šu- l 
Macháčel(, Zdenill<, ( A Gabauer ] 
Mayrberger, Karl [G. Dušinsl<ý ] -
Nováček, Zdenko ( Ľ. Číželt) -
Orfionov, Anatoli j ( T. Urs!nyová) 
Prokofiev, Serge j [ l. Vajda) -, 
Rus ká zborová spoločnost ( V. Iljin) 
Schleicher. Ladis lav ( G. Dušlnský ) 
Schubert, Franz (á) 
Slezá k , Bohuš (A. Gabauer) 
Stanček, Ladislav (L. Korbeľ) 
Samko, Jozef [ J. Tvrdoii l 
Simová, orga (T. Ursfnyová ) 
ú stred ná hudba MV SSR ( N. Kyselová l 
Vá i\ a - Psota, Ivo ( B. StMrpň) 
Wogner, Samuel (Gergely!. O.) 
Zajko, Jozef ( ab) 
Zovars\(ý, Ernest (]. Albrecht) 

NEKROLÚGY 

3/7 
6/3 
6/3 
717 

1Z/7 
4/7 
2/2 
3/3 

13/7 
17/3 
15/7 

23/1, 24/6 
15/7 
7/3 

7-10/6 
7/3 

24/3 
17/7 
8/7 

24/7 
13/4 
15/2 
15/7 
21/8 
16/3 
23/7 
5/(l 

22T6 
23/7 
20/3 

2Í 7 
5/7 
5/7 

20/7 
14/7 
12/7 
1917 
11/7 
18/7 

--------------~~J-... Jil.'lil"' - • ": - -----------

t'Ja biiiä k, Mikuláš (L Url 
Dobiáš, VáGiav (Z. Nová i;elt) 
Ďuriš, Stanislt:lV [A. G.) 
Erml, Jan (jkf) 

J:-

19/7 
11/3 
24/7 
13/7 
22/6 Gajdoš, V. J. (Ľ. Ballová] · _ 

Chačaturian, Aram ( -R- ; Cížel<, Ľ. ) 
Móry, Ján (S. Hoza] -
Neshyba, Ladislav ( - BJ- l 
Šimák, Jozef (-n-l -

10/4, 11/3 
11/7 
15/4 
23/7 

Stefko, Ján (J. Dolný) 
Ta raba, Bohuslav ( -uy- l 

KNIHY, HUDOBNINY 
_ _________ ,.".,.,.." · . ~ · -.,.;.r··~., ...,...""',_ ,.. 

Albrecht, J,: Margin álie k premen ám hudobnej gtruktúry 
· (I. Sisková 1 

Bt•ožik, V.: Marxistická t eória hodnotenia (B. Vargic) 
čechy r ezervoár hudobnosti. Zborník ( J, Fukač) 
Hudo bný nt·chiv I. Zbornfk MS ( Ľ. Michalková ] -
Hudobný arc h! v ll . Zbornik MS (D. Múdra ) 
K úpln ému vydaniu Hudobného tureckého Eulenspiegla 

[. Albrecht] 
Kobylm1skn, K.: R@kop!sy utworów Cl1oplnn. (A. Klodner] 
Ko~lnel< , V.: Metodi ka hry n A hus li a ch pre 5. roč. 

konzervatória [D. Jakubcová) -
Kr esánek, J.: Zák lady hudobného m yslenia (J Albrecht ) 
La<;lna, o,: Problémy zpevného hlasu (O. ši mov á l -
Voprosy teOL'11 l estetiky muzyl<l. zv. 12 a 13 ( [. Tvrdoií ) 
Werfel, E'.: Verdi (I. Vajda ] 
Zika, P. : Učebnica rytmu pre 1., 2. a 3. ročnUt 

konzervatória (D. Jakubcová} 

GRAM O 

Bach , J. S - Hil.ndel, G. F.: Sonotas for VIola and Cembalo 
(J. Albrecht] 

Beethoven, L. v.: Klavlme son áty hrá ~·. Guida 
(T. Urs ínyová ) 

Beétltóvén, I.. v.: Septeto Es dur op. 20 [ E. Cárska ) 
Bt•ahms. [.: Symfónia č. :3 F dur op 90 [V. Žit ná] 
Cust.elntHWo·'ľedéscó, M.: Kónce1·t D dur č 1 op. !)!) , j . Rod1·igó: 

Fantasia paru un gentllhombre fol' gyta1· a orchesté r 
(J. AlBrecht ] 

Concertino Praga '76 ( ). šuhajdová) -
Händél , G. F.: 6 kóncértóv pre organ a komórn~ orchesté r 

op. 4 (V. C!žik) 
Haydn, J.: Zborové scény z oratória . Ročné obdobia 

( V. Fedôl'OVá ) 
Karol Vlach. (A. Gabauer ) -
L!Szt , F.: Koncert č. l Es dur pre klavír a orchester. Koncer t č. 2 

5/7 
23/7. 

7/3 
8/7 

14/8 
1275 
14/8 

19/5 
717 

23/ 
11/5 
20/2 

2/5 
10/5 

23/2 

3/5 

17/5 
18/5 

liH/5 

14/5 
8/5 

13/5 

24/5 
3/5 

375 A dur pre klavfr a orches ter (V Čfžlk) - - - -
Lully, ). B. : Le triomphe de !'amour. F. Couperln: Pieces en concert . 

La Vis ionnalre. J. S. Bach : Koncert pre ·2 husi! a sl áčikový arch. 
d mol, Suita č. 2 h mol f E.ČáJ'ska ) - - - - - 18/5 

Moy :z:es, A.: Poetická s u!tll pre husle a k lav!r. op. 35. 
O Feré11czy: Soná ta pre husle a klav!r ( J, Šuhajdová J 

Moyzes, A. : S láčikové kvarteto č. 2 in D op 66. Malá soná ta 
pre hus le a klav1r. Mus ica Is tropolltllna [V. Žitná ) -

Mozart , W. A.: Koncert pre flautu a arch. G dur. Koncert pre hoboj 
a orch . C dur. Koncert pre fagot a orch . B dur. 
Koncert pre lesný roh a arch č, 2 Es dur [V. Adamčiaková ) 

2/5 

8/5 

4/5 



Mozart, W. A.: Symfónia R dur, G. F. Telem·ann: Komorná parttta 
(V. C!ž lk) - - - - . - . 19/5 

Mussorgsklj, M. P.: Obrázky z v~stavy. M. Ravel : Bolero 
( T. Ursínyová ] 17/ 5 

Novák, M.: Reminiscencie pre violončelo a orchester ( ). Suha jdová ) 2/5 
Očenáš, A.: Concertino pre flaut u a sláčikov~ orchester, Ako padajú 

h viezdy , cyk lus p iesn!. Portrét y pre organ ( E. Cárska] 18/5 
Opus očami kr itika (R) 5/4,9/4, 13Í5 
Peter Dvorsk~ (l. Vajda ) 7/5 
Prokofiev ako interpret {G. Dušinskýl 16/6 
Opus pripravuje (pf ) 6/ 2 
Querfort, F.: Koncert pre trúbku, sláčiky a čembalo Es dur . 

J, N. Molter: Koncert pre trúbku, sláčiky fi čembalo D dur č.- 2. 
C. M. Weber: Koncert pre klar inet a nrch. f. mol ó p. 78 č. 1 
( J. Albrecht) 4/5 

Hes pighi, 0 .: Antické tance a árie. E. H. Gri~~g : Sutta 
z Holbergov~ch čias. E. Elgar: Serenáda e mol [E. Cárska) 14'/5 

Rý chly a tvoriv~ čin [D. Kovái'ová) 15/5 
Smetona, B.: Trio g mol pre klavh·, husle a violončelo o·p. 15. 

O. Flosman: Sonája pre husle, violončelo a klav.fr 
( J. Sul1ajdová ) - - - - - 8/5 

Speváci Vefl, éllo divadla v Moskve ( -r-'- l 7/4 
Súčasná sovie tsk 11 hudba [ J. šuhajdová l ...:.. 8/5 
Ursiny, D.: Pevn ina detstva (I. Vajda) · 20/5 

ROZNE 

-á-: Beseda o esteticl<~cb otázkach -
Albrecll t: J.: .. a k realizúc ii dychových sonát 
Anketa - Odkaz Februúra hudobném u umeniu 
Benová, J.: Tvo rca Petra I. -
Berger, L: Klavir n.1 t vorb11 ). N. Humm ela 
Bugtil ov;í, E.: Z lwrespondencie M. Schnei clr a-Trll.fiVSkého 
Burg !1nusc r, j.: Súbornó ln·itick é vydanie janií člmvho di e ln 
Curilla . Š.: H1·n jC1 sk ladby slovenských sldadateľov -
Dufľcl\, K.: Sr.lmbertovn hudba v P i r.~ ťanoch 
Dušins l, ý. G.: V dome A. N. Skr iab!n a 
Fedorovovú , V: Dve vernisiÍ že 
Gerge ly!, 0.: Slovenský orgamír Sa muel Wagner 
Her telend y, P.: KArl Biihm - jeden z nesto rov 
Hälbl in g, Q.: Vyzna nie 
fa l<nlovil, L. : Chysta1u sn do IJe tvy 
-jl<l- : O fa n:l i:lwvi 
Kasumovú. S. Na js ta rš ia škola r uskéhC' l:la le tu 
[K[ ) : Stec tnuli e Hudobne j mlád eže ČSR 
Kr esák, M. : Inovác ia vo výrobe hudobných nás tro jov v čSSR 
Kyselová, N. : Hudba a medic ína -
-Ma- : Za hudobnými tradíciami 
-mg - : V~h!ady do sezón y 
Múdra , D.: Z hudobnej minulosti Prešova 
M!lllerová , L.: Operné štúdio v Brussel i 
Ol!viemvá, C.: . .Vášeň k lutne 
- ph- : Pmpagácl a skladieb Leoša Janáčka 
Pn Jgram BHS 1978 
Hy,chllk, A. ).: _l',.utor p rve j čes_k ej q perety -:-
Snl~l<Ov ii, J.: V~st;w<J "Oo1J11 Karl a IV. v dej inách n[trodov 

· CSSR" il hudobné pmniatky -
S trn<~ ,lová - Pará ková . Z.: 15 rokov akt ivit y 
SlMroií . B.: Leos j anáček o W. A. Mozartovi 
Šul c, M.: Bäsend or fe r 150-ročný -
Ursínyovíi, T.: Farebný sve t L. Mrázovej 
- u y-: Dedikovan é Sur.h~i\ovi 
-- uy-: V Dolnej Kr upej otvoril i Domov s lovensk~ch ~k la da tP.tov -
Varkonclovová, A.: Zivé spomienky na Leošil fanáčka 
Zavilrský. E.: Niekoľko "bellovsk~cl1" drobnosti 
-ZN-: K oslavám Leoša Janáčka 
Z. N. : Z myšlienok Franka Martina 

Albrecht, Jftn 
Andr HšOV/111, Tibor 
An tošlwvú, Zuznna 
Al'ilpov, Bori s 
Rnšklrov, Dmitrij 
Rázli k, MlrosltlV -
Blahušinková, Magdaléna 
B6hm, Kal'l 
Bukoweczk á , Alžbetn 
Ca iJa lléovfr, Mons te rrat 
Cikl<e l', Ján 
Cosottová, Fiorenza 
Cabiňák , Mikuláš 
Čát•ska , Ete la 
Clžek, Ľubomír ,_. ,.... 

. . . 
PODOBIZNE 

~ 

~ 

-

18/5,7 
5/7 
4/1,7 
3/6 

23/8 
13/3 
1671,[ 
19/2 
18{3 
20/6 
8/4 

19/7 
1/5 
3/ 3 

14/7 
7/7 
9/8 

1412 
24i2 
24/3 
10/7 
1.8/1 
20/3 

4/6 
13/6 
9/4 

18/8 
17/6 

21!/8 
24/2 
21/7 
2016 
24 :l 
28/8 
t O 'l ,8 
16/2 
14!8 
3/R 
2/8 

·1911 
6/4 
5/5 

10/6 
18/5 
15/5 
23/1 

1/5 
13/2 
15/6 

1/1 
15/6 
19/7 

5/5 
4/6 

ll. interpretačná súfaž SSR 
( Dokončenie z l. s tr. ) 

Vďaka do mác im uspor iadateľom (pra 
covn fc i s iTeli o~JovP.nske·j o dbočky SLOV
KO NCERT u a PKO) m ala súťaž hladký 
p rie beh a počas ne j p rebehlo ai nie 
koľko d a lšfch akc ií [návšt eva operného 
pr ed sta ven ia, otvorenie výstavy Hudb a 
v Banskej Bys trici, koncert Trávnfčkov
h o k va r teta , d iskus ia poroty so súťažla
ch:n i a pod .). 

jedným z kladov súťa 2'.e bo lo objave
nie nov~ch talentov. Ai keď do f inále 
n ezas iahli. vstúpili . do náš l1o povedo 
mi.a a bude potrebn é !ch s tarostlive·J· 
šie ~ l e ttovať. Spomeňme n apr. na jmlad
šie ho účastnl lm 17-ro čného huslist.u, Ko· 
s lčt~ ll H Vladimira Tokára . Chýba mu za 
tia t ~ C1 s ln vne jš ie pr~dagogické vedenie. 
V~) f"ll i!) , ŽH ~a jeh o IHi entu dostane VŠe· 
s trannu j poclP,o r y a že budeme o ňom 
eš te veľa poč u ť. Ai Ján Slhik, violon· 
če lis t a r. br nti.slavsk ého konzervatória. 
mA už d nes pome rn e vvs pel ú teclmil< u 
a bo llll té (;llové z[lzmn iP.. Prirodzené n a
da nie s pá jo sa u i\ ho s h(1ževna tou vy tr· 
.valosťou, hudobnou inte ligencio-u a tvo· 

r ivou fantáziou. V technike 1 vo výra
ze má v p orovnaní so s tarš!mi súťažia· 
cimi r ezervy, a le má všetky predpokla
dy úspešne sa ďalej vyvfja f. 

Ak by sme chceli z priebehu súťa-
2e vyvodiť n eJaké uzávery, tak v pr!
pade účasti huslistov b y veľmi r u žové 
byt nemohli. Buď nemáme p r ieb ojn ejšie 
a vo svo jej priprave vytrval é typ y [a 
to podči arkujem) , a leb o je azda chyba v 
oblast! slovens ke! husrovej pedag ogiky ? 
Uk ázalo Sil vš ak, že ani zahraničné štú· 
cllum nie Je dostatočnou nápl asťou na 
u rčitú krízu v tomto od bore. Je však 
tie~ m ožné, že z účastnikov husľového 

od bor u n ezvládol ani jeden n ervové vy
pli tie sí1ťaže. 

VIola ako koncertn\' nástroj je . u nás 
P.šte s tál e p opoluš kou. Od zrkadlilo sa to 
v pomerne n!zke! účasti na súťa ži. Na 
Ich chválu treba zdôra zniť, že vše tci 
pr ihlásen! sa n a súťaž dostavilll 

Po nl ek o!kvch rok"och určite i st agná· 
cle môžeme s p otešenfm konštatovať, 

že medz! v!olončellst.llmi sa ob javili tri 

Derous, Jt!rg 
DEipoltová, Eva 
Dianovská - Virsíková, Eva 
Dlanovsk~, Cyril 
Dobiáš, Václa v 
Donovalová, Viera 
Dvorsk~, Pe ter 
E len - Kalse1·, Jarko· 
Fedor, Viliam 
Fischer, Eduard -
Fr ešo, Tibor 
Gi.n ell!., Ferdinand 
G!uzelev, N!.kola -
Grock~, Ján 
Havlťkovll , Klára 
Holoubek, Ladislav 
Hoza, StefAn 
Hummel, ) oh~n Nepomuk 
Clw ť:n mri,t n , /\ t•nm 
Chrennlkov, T!chon 
Janáček, Leoš 
Ja ná~ek, Zdenko 
j a náčková , Anna 
Janáčková - Dorazilová, ijenrietta 
J!lek , Fran tišek 
Kan tor, Stefa n 
Karajan , Herbert von 
Karin - Knecht sberger, Mich a l 
Kardoš, Dezid er -
Klttnaro vá, Elena 
Klimo, Stefan 
Kllnda , Ferdi nan d 
Kopčák, · Serge j 
Košler ; 7.d en f\l' 
Kre~ánek ,. foze f 
Kucl.Jarský, AndreJ ,..... 
La ščialwv(J , Darina 
Lenková, Márffl 
Lens k ý, Ct ilJ<Jľ -
Li eskovský, Andre) -
Ligett i, Gyo1·g y 
Llvely, David 
López - Cobos, Jesús 
Lutoslawski , Witold 
Mackerras, Charles 
Mŕll n chovsk~ . Ond1·e j 
Málek, Vilao1· 
Malovec, Jozef 
Mi\tl , Lubomir 
Mayrberger, Karl 
Mend elssohn - Bartholdy, Felix 
Michal ko, Ján 
Mint ál, Martin 
Morozov, Igor 
Mór y, Ján 
Nava"snrdianová, Svetlana 
Nejedlý, Zdenek 
Nikolajevová, Taťjana 
Nosfl l, Karol 
Očenáš, An dre j 
Oist rach, Igor 
Orfionov, Ana toli j 
Pav lovsk á, Oľga -
Pazdera , )lndi'lch 
Plaskurová, Al žbeta 
Podl1oránsky, Jozef 
Procházka, Pavel 
Qullico, Louis 
Režucha, Bystrik 
R ybarlč, Richar d 
Savová, Ga lina 
Schle lcher, Ladisl av 
Schuhert, F ra nz -
Sk r i.ilb in , Alean cle r 
Slovák, Lad islav. -
Sur.llnň , Etlgen 
Su k, josef . 
š.ebŕlnovová, Ta ť jana 
Sest ;:í k ová - Ro zinová, Andrea -
Simč i sko, V!l,tor 
S!mová , Oľga 
Stefko, Ján -
Stúr , Svetozär 
Terr y, Clark 
Tiščenko . Bor is 
Toperczer, Peter 
Veclová, Gizela 
Vln ogradov, Oleg 
Zajko, Jozef 
Zavarskt, Ernest ,..... 
Zel jenka, Ilja - - ..,. -

veľké a svo jrázne t a lenty. Z nich Jo· . 
ze f Podhoráns ky (ašp ir an t Konzer vató
ria v Mos kve] je už sch opný zahranič· 
ne ľ reprezentácie. 

V osobe Ľudovíta Kantu (počuli sme 
ho naposledy ako absolútneho víťaza 
Beet h ovenove j s úťaže z Hradca na tep 
lick e j prehliadke mlad~ch v roku 1977 ). 
ktorého umelecké napre·dovanie je · sku· 
točne r ýchle , vyr astá interpretačný typ 
IJl!zky n aturelu D. Safr ana - viac me- . 
ditu júcl, ušlachtilý, kultivovaný , zat ial . 
čo Podhorán sky je typom zdravo citia
ceho hu dobnfka, sebavedomého, dr.avé
ho , zbytočne n ešp ekuluiúceho a bezpllo· 

1815 . 
15/1 
24/7 
24/7 

.;..... 11/3 
6/ 3 

...;... 14/1 
12/7 

4/6 
21/ 3 
22/3 
13/7 
22/ľ 
8/2 

13/1 
17/3 
13/2 
23/3 
10/4 
13/6 

12/ 3, 15/6, 16/1 
16/3 
16/2 
16/2 
13/7 
15/ 7 

7/6, 10/6 
7/1,';> 
6/1 
9/1,3 
5/8 

9/3, 22/5 
21/1 

7/3 
5/1 

22/4 . 
5/5 

12/4, 15/2 
B/7 

2417 
19/4 
22/4 

15/6, 22/4 
19/5 
18/6 
lO/l 
12/5 
8/ 3 

19/3 
21/8 
6/6 

11/4 
- 8/2 

18/2 
.... 11/7 

12/6 
4/8 

11/4 
10/3 

2/1, 9/3 
20/1 
23/ 7 
272 

17/4 
15/1 
2il4 -
!3/4 
15/6 

7/8 
4/5 

5/6, 22/3 
23/7 
18/3 
20/() 

411 
1711, 18/7 

21/4 
21/4 
11/1 

- 15/1 
...... 20/7 

5/7 
18/J. 
11/7 
10/6 
12/1 
13/8 

9/8 
11/7 
18/7 

-- 16/4 

stred n ého. Eva Hrabovská disponuje na 
žen u úctyhodýnm 1nten z1vn ym ·t ónom; 
má temperamen t a primeran é teclmic• 
k é zázemie. 

Tlito b ilancia je pre nás viac n ež u spo
ko jivá , už len p re t oto konšta tovanie 
mala súťaž zmyse l a opodstatnenie . . 

V. člžiK 
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