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~iUm·enie .. ie' príliš·. vážna záležitost 
~by . sa .·dalo . r.obit ,'' polovi·čato" .. 

to 'sú slová t rÚirodného un~elca' Älexaťuh·a Moyzesa, ktOré 
iyslovil ' v ·ráinr:i ' krátké liu ·rozhovoru prinášajúce ho ť základné 
irtf01~mácie ' o •jeho · ·dvoc-h · posledných · závažných dielach · - '_. 
;x, ·a, Xl .. symfón,ii. 1 

, · ču ·bolo · pódn-etom ·k vzniku vašich !lvoclt posledných symfó
nií, ltt~rých do~o~čenie ,spadá do roku 1978? 

Svoju X. symfóniu som venoval n árodnéri1U umelcovi La
Clislavovi 's lovák'ovi 'pri ' príležitosti jeho š esťdesiatin, a to· bol 
dô\•orl, prečo s om sa v nej vrátil· myš li en kami do jeho, ale 
i · svojej mladosti. Ladislava Slováka som p oznal už alt o chlapca, 
sledoval som jeho , urnelecký rast a s ledujem ho dodnes , keď 
patrí medzi výrazné pos tavy na· poli orc l1es trálneho dirigova
nia. Svoju X. · symfóniu by . som n azvul "symfóniou pohody ". 
vvn7.ívam v 'n éj p rosté nápady, ktoré v symfonickom r úclll:l na
dobúdajú zvláštny. lyr ic!;:ý · výr az - Pl' Vá č asť je meditatívna, 
d r uhá časť .polyfonická, tretia je uspávankou, . š tvrtú časť má 
hravý, bezprostred,ný charakter. Dokončil som ju 20. jan uá ra 
rninulélw rolm.· XI. symfónia vznikla n epriamo na obied!ľúvku 
SOCHu, ktorý p r i príležitosti · 50. výroči a svojho vzniku o bied
na! u mňa väčšiu. symfonickú sk ladbu. Oproti predcl.lácizaiú
cei symfónii však vzniklo dielo, v ktoro.m sa odráža rad tra
gických udalos t! zaznamenaných v naš ej r odin e v minulom 
roku. Pa prvýk1'át v živote som pracoval cez 'prázdniny, ··po· 
heboval som vyrovnať sa so všetkým p11ácou. S,ymfóniu som 
dokončil · v Ždiari ' 7 . septembra 1978. 
. Líš ia sa vaše posledné symfónie od . predchádzajúcich v .ob· 
lasti formy či hudobne j reči? , 

·Sú odliŠné s vojou záldaclliou - poctivo som s a po dlhom 
f;as<i vrátil ku· klasickému štvorčasťovému pôdorysu, samozrej
me bez toho, aby , s om vytvoril zaužívanú cyklickú formu . .. 
·Čo sa tý-ka . hudobnej reči, n a nej si zakladám, vytvor il sOJ;n si 
\;;voj vlastný h udo bný pre jav a ten som nezradil. Zau jíma
vosťnu . snácl' je,' že po mnohých desaťr o čiach som sa snažil ·• 
:!v x. symfónii) vytvoriť skladbu in c a .zistil s om, aké io 
ito ťažké. 

Do aldi j· miel'y myslíte JU'i práci. na svojho poslucháča? , 
Predovše.tkým mám pred očami orchester, aby si mph\~ 1 ie

ho člemJvla zahrať a, samozrejme, a·j to, aby hrali p re radpsť 
svojich poslucháčov. ' · 

Ako s~ divate. ako zllkladater · slovenskej národnej · syjn[o: · 
nickej 'hudby na 'súčasný vývoj v tejto oblasti na SloveJisku? 

V ziisad e n a to, čo robia mo ji nasledovníci, sa dívam ·ve fm.i 
p oz'itívne. Vždy však s le duj em to, čomu . sa naučili .a ,ak.o to 
ďale i rozvljajú vlastnou hudobnou rečou. V zúsacle považujem za. nesprávne preberať cucliie vzory, ktoré tejto zemi a našim 
ructdlrľm errnťiú čo · pov'edáť, 'pretože si mysllm: 'že pos1aním · kaž
ďého tvol'ivého umelca· ie vedieť poved ať .. niečo svoitnu. naj 
"l!· ·~~'ľemu okruhu - u n ás teda ná~mu slovenskému ,národu. ,... ~ .. ' . v.· AD~MCIAKOVA 
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K I. zväzk·u Encyklopédie Slovenska 

O zorientovaný 
a orientujúci obraz 
našej hudby 
E nc yk.lo péd!a Slovens ka , kto · 

rei l. diel (pismemi A-- Dl 
vysie! začiatkom minulého ro 
ku vo vydavateľstve SAV Veda, 
predstavu je die lo lnirnoriaclne
llo ku ltCII'nopolitickôtJU význa· 
nHL Je i príprava nepocliyiJno 
podnietila veľkú koncentrii.c iu 
úsi lia. kryštalizáciu kr itérií, no 
najmi-i kom ]jletizóciLl p ciznutkov 
v ·jecl uotlivých č i astkových olJ
lastiuch či probl émoch clo t.a
kei mierv. že sa z ískalo určllé 
kont inuum poznania, urnožiíu
iúce podať niel en u c e l e n ý, 
ale aj or i·e ntu jú c i obraz o 
minu !os ti a súcusnosli Sloven
ska. 

Kedže encyl<lOJ)flclické s lov
ní!< v sú vždy obos ll't·) lé u rč itým 
ify1)1'b(il..p Utľ"-UflttÚJ ::ill, v ~ [Jly·v,t· 
júcei z objektívnosti a správ
nosti ínfo rmúci!, ma.jú v s po
ločnosti značný normatívnv vý
znam. Poskytu jú Citateľovi ur· 
čitú hodnoto vú orientáciu, ku 
ktorej ho autori vedú jedna.k 
cez hodnotenie javov a faktov 
v rámci jedno tlivých hes ie l. 
jednak už ~amotnýrn výberom 
11es iel. Z·jed nodušene · povedané 
- to, čo v slovnHm nie je, je 
z hľadiskH postavených krité
rií nezávažné, . nepodstatné, ne
dôležité i;i bezvýznamné . A to. 
čo V · s lovníku ·ie , predstavuje 
mimor iadnu hodnotu č i kva li 
tu, ktorii. si zaslúži definovan ie 
jej výlučnosti a osoiJitos ti. 

Prvý zväzok Encyklopédie 
Slovensk a má dovedna tak

mer 3500 hesiel. Z nich je hud
be ve novaných asi 150 hesiel. 
Pravda, s hudo bnou prohle1:1a· 
tilwu sa stretávame aj v d al
iHch, všeobecne his tori ckých 
lwslácll. Pr i porovnaní životn·· 
pisnýcb a vecných hesiel v ob
lasti hudby vid íme, že vecn é 
lles lá p redstavujú iba 1/6 cc l
lwvého počtu hudobných he· 
siel, že sa autO I'i rozhodli zo b
raziť vývoj a súčasnosť sloven
skej hudby predovšetkým cez 
~ivot a tvor bu osobností skla· 
cl ate fov a interpretov, prípad
ne umeleckých kolekt!vov a ln
š ti túcií. Preto venovali mnoho 
úsilia relw nš trukcii obrazu o 
~.ivote a d iele mnohých osob
nosti z hudobných · dejín Slo
venska , prípadne pr~émn ~v
triedeniu úd a jov o mektorvcll 
významnejších príslušníkoch 
nastupujúce j generácie skl ada
teľov a · in terpretov. Nie v ka·z
dom prípade vyúst ilo toto s pra
covanie rozsiahleho materiá lu 
do pokusu o slohové zatr iede
nie tvo rby jednotlivých sklada
teľov, o ná znak hodnotenia ie· 
ho skutočného umeleck éh o prí· 
nosu. Túto absen cia llodnoteniR 
sa objavu je n ielen u ~účasných 
tvo rcov - tu JJy sa dala vy
s vetliť azda tým, že autorom 
ch ýi,Ja časový ods tup od tvoriJv 
!oho-k torého sklada te ľa - , al e 
~i u ' tvorcov ·ktorých CP.loživot
n é dielo je ;!zavret é. Clltiac-n.e· 
chtiac n adobúdajú tieto h eshí 
charakter faktograf:i.ckého sú· 
pisu a : neposkytujú' .čitateľovi 
oJ1akAvanú · hodnotov11 · orient'á· 

clu, ktorá ie jedn ým z hlav
ných po ~l él n í clie l tohto dt;ttiJu. 
pri tvoriJe s lo vníkových he-

s iel s to·ja autori vždy pred 
rwľuhkou úlohou poskytnúť l'; i · 
lal!-d'ovi. čo o aj viac inlťonniic i í 
nu čo na jmenšej ploch e. V t e i
t o rozpornej situácii si môžu 
pomôcť niektorý mi osvedčený · 
mi prostrieclkarni : od kazmi Oŕl 
iné l1es lá, systémom skrati.o)k 
najfrekv~mtovmw jších slov a 
od iJornýcll výrazov a n apolwn 
cellwvou úspornosťou vo vy
jadrovaní. Odkazmi na iné Il es
lá možno sa vyhnúť opakova
nút . už . vys lovenéll tJ a naviac 
všell<y poznatky prepo jiť do lo-. 
g icky ucelene i pyramíd Y. od 
obecných po <.leldlné . Žia ľ, v 
íľlLLh,í.JfiydJ llesaic li i. tl!e).u i~n

c;yklopéclie Slovensku, sa ten 
to s pôs ob prepojen ia a int egro
vania lnf'ormár.ií n evyu žíva v 
primerflnom rozsahu . Naproti 
tomu je systém skra tiel<, po uži
lýcl1 v celom slovníku, premys
lený a -. čo ie je llo najväčším 
kladom - nesťažu je čitateľnosť 

a zrozumiteľnosť textu . 
S tylis tická ek,onómiu však 

prináša so sebou niektoré úska
li.a, ktoré nie všetci" autori pre
Jdenuli na rovnake j úrovni. 
I·Jutli.os. ť vo vyjadrovaní nikdy 
nesmie zájsť ' tak cľaleko, že by 
zne jasnila poskytovanú infor 
mii.cin a lebo deformovala vý
znamové pole niektoré ho za
užívunéllo alebo ustáleného· vý
razu. Jedným z prellreškov pro
li tejto zásade je . napríklad · 
charakter izovan ie · tvorb y nie
ktorého skladateľa cez s pôsob 
alebo prostri edky jej šírenia , 
resp. cez . zadávate ťa alebo ob
j e clncívateľa diel. Tuk sa v s lov
níku stre távame s výrazmi, ako 
"sklad ba pre t•ozhlas, talevíziu 
a divadlo", al.eiJ'o s charakte
ristiko u, že autor "zložil, . . 
piesne, ktoré sa vysielali v roz
hlas e a vyšli na ~ramof6nových 
platn iach". Tieto výrazy n e ho
voria nič aleiJo len ve.rm i má
lo o žiinrove j a štýlovej o rien
tácii tvorby toho-ktorého skla· 
da teľa ale bo o ie i vľastnýc!J 
umeleckých hodnotách. Keďže 
vyu~itie umeleckýc"!! d iel mas
médiami je v povedomí laicke i 
vere jnosti určitým meradlom 
kvality, vyná ra sa tu n ebezp e· 
<':ie, že čitate ľ bude považovať 
iných sldadate ľov, u ktorých 
sa výslovne n ezdôrazní rozhJa .. 
sové a televízne vysielan ie ich 
die l, prípadne i ch vydanie n a 
gramafónových platniach, za 
mene j dobr,ých. 

p o jem "svetovosti" straší n ie · 
· len • v naše j -hudobne j pub · 
licistike', u le · ai v takýóh roz
vážnych · die lach , ·ako je : En-' 
cyldopéclia Slovenska. -StretávH
me "'ho tu v ' kontexte .so sp·o" 
váckym repertoárom, ktorý au-· 
tori heSiel o preclstllviteľo ch 
n ášho oper)1ého umenia del~ a 
n a ,.domá ci ··a svetový". Hoci 
tento spôs ob · cleľbv r epertoá ru 
je v hovorovej re'či . ve ľmi ' za
užívaný, . niei ie významr:Jvé ·po
le . tohto -- výrazu také vyhralle~ 

né, aby sa dal bez bližšieho V'P 
mcdzenía POLI7..i ť práve ako sú
časť odiJornétw juzyka. Z kon
textu to tiž ni e je jasné , l:i sa 
pocl výrazom "domáci a sveto
vý repertoii.r" rozumie členenie 
rt-)pertoáru podla nlirodnos tnei 
provenienci.e sk lad a teľa , alebo 
podľa toho, či ide o diela, !<to
r é zaznievajú prevažne na do• 
má cic ll al P. bo svetovýcll l rozu
me j -- zalll' aničných l s cénach. 
Odlígenie tohto významové!:!() 
rozdielu vša l< nie jP dôlež.i té; 
pretože jedno i druhé k ri té·· 
r ium členenia ie v tejto s úvi s" 
lósti nešťastné. DBlfmie skla\la.~ · 
te ľov · na ,.clomiícic ll a sveto•. 
vých" vyznir)va ta k , .ako kebv. 
s lovrmský pôvotl skladateľ a . vy.; 
l učoval 1Mlb svetovo~ •: , •. 1. v ý · . 
znam pres almjúci llr ani.ce na• 
šei ~\asti. Delfmie repertoä t'U 
podľa scén, nH ldorýcli diela 
zaznievajú, ie opďf nepres né, 
pre'tože napr. ta lí.ansky op~rnv 
reper toár, ktorý publiku m "~ .. od: 
borníci jednomyseľne pova zu.1u 
za "svetový", je na ·naše j ná• 
rodnej opernGi scén!;! zastúpe n~ 
m ožno väčším počtom ·diel, n ez 
na ktorejkoľve!< ope.rnH j scéne 
v románsk ej kultúrnej ' oblas ti. 
- Ďalei chýba u operných spe• 
válwv · - podob ne ako u skla• 
claterov - výstižnii c ll aral<te• 
r istika ich javiskove·j kreatív• . 
nos ti, pripadne tie to po kusv o 
charakteris tiku lwnčia pri vý• 
razoch a ko napr. " rad ú sp cs" 
i1ýcl1 'sopránových postáv" a 
pod. ... 
N iektoré n edôsle dnosti s~ 

pre javujú a i v s pr aco v<J rH 
vecných hesiel. Nuprí l, lad·· v 
IÍes le "amatérska .:lmLt.obná čin
nosť" vedie autor · hesl:a de lla" 
eu čiaru meci ZI · profesionálmi 
a amatérmi iba podľa v:~;cJBian 1 a 
intHrpretov, hoci v praxi l a 
n apokon i pod la zákon<l) de li• 
me hudobníkov na pro[esionú l.•, 
nych a amatérskych aj podla 
organizačno-právne i záklndl1f), 
n a l<tore j svoje hudobné a kti• 
vity vyví jajú, t. j. podľa toho, 
či za svo ju umelecH:ú činno:,;-ť 
pobera jú pra videlnú o clmemtt, 
alebo nie. V hesle nám cll vba 
zhodnotenie spo ločenského vý• 
zn amu amatérskej lludnlme i 
činnos ti , jej '·funkcie pri ľ<'JZ 

ví janí h udobno sti, . p.ri p re pOt<~· 

ní občianskych, politick <{CII ah:· 
t:ivít s umeleckými (napr . ob" 
i;ianslm obrady, lwltúrn e vlož• 
ky ' poÍitických z tu:omažd eiJ( a 
p'ocl.l, · ďu l e j pri zaC:hev.á.varíí· a 
rdi vfianí ' pamiatok b udo1J néJ1o 
a' ·tane<":tiéhó folk lóru l a teho PI' .i 
p·estovatlí. · Lirčitýcll" f<llr iem · zá
llavnei : líu clby a . pod·:: · · •;.. . 

• • ' ' ') l l •• / . 

H esl<í 1.,b,a le t." "a : .,dirigen( ' 
, m ajú .;na .' úvo~! n~e ,ce!1..:0'1r~ 

presn é . d el"inície. U. hesla . .,ba-· 
.Je.t'' .attt,or·. bez. .. l?ovštn!i~u\in, pr:r~ 
Gl1iidza ponad1 . ol\o,lno:-;~ . ,zr-: : pod 
tým ·isf.ý.m PO j!llOlľl 1\10411 0 ľOZ,U~ 

mieť: · · .. , . 
1. určitý clnu h ·,vy.súko~~vl izo

vané1lo pohyb~vého , pr-~ i a,vn,, 

:• ,,: , ;. lP,o.k,r;~Mv,at~ie; ~~í.~.~- ·.s,tr .,l. 



itaccat~ 
e PEDAGOGOVIA r;Su ZO 

ŠAMORlNA A ZLAT"?CH !<LA· 
SOV us poriadali dt)a ll. de· 
cembra m. r . koncer t v sále 
ĽšU v .šamorlne pri pr íležitos
ti ukončenia Mesiaca CSSP. 
Koncert bol zostavený zo sólo
.vých, komorných a ensemblo· 
výrb vystúpení. 

• 1-J UMENN l!:. Posledným 
lwncet·tným poduiatlm v minu
lo m roku bolo vystúpenie Stát· 
n ej fil harmónie Kosice diia 14. 
decembra. Sólista š F. Brno Jli'l 
Slwva jsä predniesol Koncert 
pt•e l<lavlt· a orchester od Ge· 
l'iHcla Sclu u:manna z Velkej Br!• 
1.~1níu, l<torý bol ziíroveii hosfu• 
,júcim cl iL•igen tom a pod 1eha 
täktovkou zaznela ešte. predo• 
lu·a Manfred od R. Schuman" 
na a Beet!lovenova Sym fónia 
B clur , op. BU. 

e ĽSU V. FlGUSA·BYS'ľR.ť:
Hv VO ZVOLENE us poradúva 
lwžclý rok v novembri v Krá• 
lov:;ke j s leni Zvolenského zúm· 
ku učiteľský koncer t. Tohto ro· 
ku :;a predstavili pred počet
l1ým publikom ucitelia ĽSU I. 
Morvic, O. Stefanová, M. Hric, 
D. ClHtd!k<WÚ, E. Lakomá (kla
v ír 1. l. FL•afio, Z. Frýbor t [hus
l e J. M. Koppa! (viola), V. Far
kaš ( violončelo J. V. Ciprichová 
(:;pev 1 a E. Faktová (akor
cltlón 1. 

• ZAHRAN!ČNA AKTIV ITA 
1,SLOVKONCERTU" v roku 1978 
,_ bola náp!Jlou besedy ved ú· 
cich pt·acovnikov Slovkoncertu 
:s redaktormi a novinármi di1a 
12. decembra 1978 v Klube s !o
VEmských skladateľov v Bratí· 
S]í:lVC. 

Zo sp t•ávy riaditeľa Slovkon· 
certu JUDr . Bernal'da Demu a 
numestn íkH ri aditeľa jána Hu
Sil vyp lynulo, že 

- lw l'z :;!ovenského inter· 
pr()tm: ného 11 111 enia na zahra
n.it~nom ume leckom tr hu ie i;o· 
r az vilč~f o dopyt po sloven· 
:slwm umrm! zo strany zahr a
ničných agentúr neustále stú· 
lJB: 

- P.očet vyslaných umelec· 
)<ycl't telies a jednotlivvch sn
bo rov clo socialistických, kapi · 
t nlis tických i rozvojových kra· 
jín sa každým rokom zvyšu· 
. je; 
· - v roku 1978 bolo do socla· 
li'stických š tátov vyslaných 184 
sólistov a 75 súbor ov s celko· 
vym počtom 710 osób, pričom 
je potrebné pripomenúť, ze tlo 
:;ocialisttckýcl1 štátov veľké 
umele cké te lesá sú vysielané 
p t· iamo MK SSR na základe~~
konávaclch plánov ku kultUl· 
l1 YIII dohodám a n ie s ú evido· 
vané Slovkoncertom; 

- v roku 1978 !Ja lo vysla· 
nýcll clo ·l,apital!s tickýcll a roz• 
vo jových š tätov 2251 osôb a to 
v rátane velkých súborov, ako 
a i ieclnotlivcov tak vážneho ako 
ai zá bavného žánru; . 

_ pokiar !de o vysl~ma. a 
lll' iiutia v r ámci socialis tlckych 
kra iín, dosiahol sa v roku 1978 
tuký stupeň, ktorý už nebude 
možné ďale j zvyšova{ a to nle~ 
len zo slovenskej strany, ale at 
zo stranv bratsk ých socialls tic· 
kých kr ajín. V budúcich ro• 
koch sa má ldäsť dôraz u ž tba 
na ·kvalitu; . 

_ s lovensl<é interpretačné 
umenie v r . 1978 v k apitallstic· 
kých kra jinäch úspešne r epre· 
zentovali na jmä kolekttvne 
mnelecké telesá, akými st1 Slo· 
vens ký l<omorný orchester (Ja
ponsl<o, Franc.ftzsko, Anglicko, 
NSR), SĽUK (Svajčiarsko, NSR., 
Ho landsko]. Slovenská filhar· 
mánia (Rakúsko), Symfon~_ck~ 
orchester Cs. rozhlasu [Spa
nielsko ] . ŠKO Žilina (Rak fis· 
ko l. Zo sólist ov mimoriadne 
úspešné boU pohostinské vy
s túpenia tenoristu opeL'Y SND 
Petra Dvorskéllo vo viedellSke1 
S tátne j opere, v londýnskeJ 
Covent Garden a v moskov· 
skom Velkom divadle; 

- slovenskému 1nterpretac· 
nému umeniu sa v posledných 
il.'okoch dar! l'renikať do no· 
výcll oblas t! - do škandináv· 
skvch krajin, š panielska, Tu
recl.;a, z rozvojových krajín do 
Kuvajtu. Osobitne výhodnou a 
zaujímavou k rajinou pre slo· 
venských umelcov sa stáva ]a· 
ponsko, kde v roku 1978 ab· 
solvoval väčšie koncer tné tUL'· 
né SKO a hosťovali nár . ume· 
lee L. Sloväk, zasl. umelec A. 
Móži a P. Toperczer, t~ričom 
mimoriadne možnosti sa črta· 
111 a j do budúcna (plánovan~ 
zájazd SF v roku 1980). 

• BALETOGRAMY - je no· 
~~ premiérový. P.roatam expert• 

mentálneJ baletnej sliu-pinv. ve· 
clenei choreografom Pavlom 
Smokom, ktorá vys tupu je pod 
egidou Baletu Mestských diva· 
diel pražských [premiéra 27. 
septembra 1978 ). Po Sondách 
(1976 l a Kontrastoch (19771 
náplľ1 terajšieho tretieho pro
gramu tvoria HIROSIMA Vilia· 
ma Bukového [libl'eto: Vladi· 
mfr Vašut, réžia a choreogra· 
fia : zas l. umelec Luboš Ogoun, 
nahrávka: V. Bukov9)1 SLAčl
KO-VE KVARTETO .C:. l, Leoša 
J anáčl<a ( li breto, réžia a cho· 
reografia: P. šmok, nahrávka: 
Smotanovo kvarteto] a PRE· 
KAžKY: na Mozartovu hudbu 
(libreto~ P. šmok a V. Vašut. 
réžia a choreogra fia: P. Smok. 
nahrávka: Symfonický orches· 
ter p raž:;kého rozhla:;uj . 

• SLOVENSK! HUDOBN1 
FOND - Hudobné i nformačné 
stredisko má k dispozícii no· 
tový mater iál piesní soviet· 
s kych skladateľov, k toré sú re· 
pertoárovou podmienkou pre 
účastnikov I. kategórie Celo· 
štátnej speváckej súťaže Miku
láša Schneidra-Trnavského 
197fl . 

e Il. KRA]SKA PREHLIADKA 
komorných súborov bola diia 
2. decembr a m. r. v Dome kul· 
túry v Humennom. Na s ú ťažne i 
prehliadke sa zúčastnili Ko· 
momý sláčilmvý Ol'Chest er 
UPJŠ v Prešove, Komomý s lá· 
čikový orchestet· učiteľov ĽŠU 
Košice, Komorný or chester uči· 
teľ ov ĽSU [dirigent A. Podbá· 
jecký), dve sláčikové l<vartetó 
( ĽSU Košice a ĽSU Svit l a 
Mládežn!cky slái5ikov~ orclles· 
ter p r i ĽŠU Košice (Svercl lovo· 
va ul.) . Odborný seminur za 
vedenia predsedu poro ty p rof. 
Jána Pr aga nta poukázal na s tú· 
paj CLcu úrovei1 súborov (v po· 
rovnaní s I. ročníkom prehliacl· 
l<y v. r . 1976 ] a bol platformou 
pre výmenu skúsenosti v te jto 
o blasti ZUČ. 

• PRI PRILEZITOSTI UKON· 
CE NIA MESI ACA CSSP us por ia· 
dala ĽSU vo Vranove n. Top
Jou dúa 6. XII. 111. 1'. súťaž o 
naj lepšiu Interpretáciu skladby 
rusl{ýC ll a sovietskych sklada· 
teľov. Na súťaži sa zúčastnili 
žiaci klav!rnello, husJovéhiľ .a 
akordeónového oddelenia. ' 

• HUDOBNt VYSIELANIE 
ČS ROZHLASU V BRATISLAVE 
BILANCOVALO. Diia 14. d.ecem· 
bra m. r . sa ziš li na pozvanie 
vedúcich pracovnikov redakcie 
hudobného vysielania v jednom 
zo iílúdiť bt·atislavského rozhla· 
su novinári a redaktori kul· 
túrnych rubrík. Ako každorop· 
ne zástupcovia troch redakcil 
~ zábavnej a populárnej llud· 
by, symfonickei komorne j a 
opernej hudby a ľudove j llUcl· 
by - v stručnej bilancii vý
sledkov celoročného pracovné· 
ho :snaženia p rezentovali ukáž· 
ky z l'ep rezelltatívnycll nahrá· 
vak a rozhlas ových relácií zo 
svojej produkcie. Redakcia po· 
pulärne ! hudby ' prlnie:sla tri z 
nahrávok, k tor ými obohatila 
okruh snfmkov zábavne j hudby 
kvalitne j úrovne. Dokumento· 
vali záujem rozhlasu o pro
dukciu amatérskych speväkov 
a skupin, podporovanie a po
moc pri ich ras te, formovaní 
a p renlkani formou profesio· 
nálnych n ahrávok. Rozmanitú a 
rozsiahlu prácu ďalšej redakcie 
- symfonicke j, komomel a 
operne j hudby - demonštrova
li dve umelecky 1 technickv 
perfektné sn!mky. Jednou bola 
rozhlasová r ealizácia Puccini· 
ho opery. Bohéma (v naštudo· 
vant a 1nterpretác11 popred· 
ných mladých našich a zahra· 
ničných sólistov, laureátov 
MTMI, Symfo nického orchestra 
čs. rozhlasu a teho dirigenta 
o. Lenárda ], druhou n ahrávka. 
k torá repr ezentovala r edakciu 
1 v st1ťaž1 Prix Italia - nova 
s nímka symfonickeJ skladby 
Memento od Romana Bergera 
[SOČR, dir. B. Režucha ]. Zá· 
služná i::lnnosť a hlboká pra
covná zainteresovanosť redak· 
torov v oblasti získavania . 
uchovávania a spracúvania slo· 
venského autentického folklóru 
bola transformovaná v ukáž· 
kach z troch pôsobivo, vkusne 
a putavo koncipovaných l'elá· 
cit pracovnfkov redakcie ľudo· 
vel hudby (Pokolenia z Prix 
folklorique de radio Bľatlsla· 
va, jedna z cyklu hudobno· 
s lovných pésiem Ľudia, hory a 
pleseň a Tour folklorlque, sil· 
vestrovsky, humorne ladeného 
exkurzu do sveta ľudovej hud· 
by,}. -l-

~ 

~SKOLA!\ BUDIA 

K niel<torým otázkam zvýšenia efel<tivity 
výchovno-vzdelávacei práce v hudobnej pedagogike 

XV. z jazd KSC kládol dôraz na efektivitu 
práce všetkých odvetv! národného hospodár· 
stva, a le aj na zv:\išenie efektivity a kvality vý
chovno-vzdelávacej práce v. š irokom slova 
zmysle. Rozumie sa pod t:\im: zachovanie úzkei 
spätosti základných zásad soclalistickel peda· 
gogiky - zásady jednoty; v9chovy; a vzdelá· 
vania a zásady s pätosti školy so životom. 

Samotná práca znamená l~onkrétne naplnenie 
didaktickej zásady individuálneho pristupu K 
žiakom. Umožiiuie ponechať ur(!lbl 11ornost 
pracovnému tempu žiakov a zaručuje v opti~ 
tlHilnej mtere i o bsahovú primeranosť úloli. 

Aby samostatná práca splnila svoje posla• 
nie, je treba: . 

Vynára sa otázka, 'čo je vlastne obsaliord 
efe l<tlvity; výchovno-vzdelávacej práce. Casťo 
sa v tejto' sllvlslosti zclôraziíu ie požiadavka mo· 
cl ernizácie metód a foriem p r áce učite1a a 
r iešenia problému chápania vyučovania, v kto· 
rom sa dostáva cl o popredia žiak, pričom l'IB· 
r iacia fu nkcia tľčitera sa neznižuje. 

l. vllodne vybrať llsek uči va, ktor9 sl mailt 
žiaci samostatne osvojiť, precvičiť č l zapamä• 
tať, 

2. formulovať úlohu té1lc, aby %.iaci boli po• 
staveni pred nutnosť riešiť úlohy a určitý 
pr oblém, hiadaf v učive vztaby a súvislosti, 
analyzovať, porovnávať javy a pod. (nedať ná" 
vod k práci!], 

3. v priebehu priíclil kontrolovať postup a 
čiastkové výsledky u jednotlivých 21ft kov, Jednou zo zúklaclných i:ľt moderného chá· 

pania vyučovania na všetkých typoch škôl je 
cieľavedomá, náročná prfíca učiteľa, ktorá má 
za úlohu podnecovať, navodzovaf a usmeriio· 
vaf tvori vú a samostatnú činnosť žiaka. Mimo
riadne to plati p ri vyučovani hlavného učeb· 
nt:ho predmetu na konzerva tóriiicll a ĽSU. 
Zdôraznenie tejto črty ie nutné, lebo doteraj
si systém vyučovania má prevažne charakter 
sprostred lwvania nových poznatkov, pričom 
pozornosť ul:itcľa su viac ,koncen tr uj e na obsah 
vyučovania, n a s plnenie osnov, p reberanie ur· 
či te i čcts li učebnej lá tky podľa učebníc a no· 
tového matel'iálu, alm na to, akými cestami 
sl žiak tieto vedomost i osvojuje. Dôsledkom 
::;ú medzery vo vedomos li.äch l zručnost·iac h. 
kloré u čiteľ zis t! až pri p reberaní nového uči· 
va a pri žiakove j samostatne j práci. V snahe 
p rebraf so Ziskom za každú cenu predpísané 
u č ivo, ponecháva sa p re vlastnú, tvorivú p1·ácu 
ztalmv iba malý, niekedy až minimálny pries· 
tor . 

4. zllocltlotiť celkov\• prácu trledv l j ednoť• 
Uvca. (Tieto požiaclctvky platia pt·e samostato~~ 
llú prácu zaradenú do ktorejkoľvek časti vv• 
učovacej ho.d lny.) 

Zvýšenie účinnosti výchovno-vzdelávacej prá• 
ce je záležitosťou celého pedagoi{ICl<~ho kolek• 
Uvu. 'I'ažisko spo'číva predovšetkým na riadi• 
teľo vl ~koly, na út·ovni jeho ideovo-politlckéhdl 
i pedagogického r iadenia práce učlteiov. 

Zásadou všetkých učlteiov by malo byť .,vet 
diet motivovať det! - mládež pre prácu v š ko• 
le". Nie slovami, ale svedomitou kažclodennoll 
prácou, drobnou pochvalou, povzbudenhn, pri• 
meranou náročnosťou a osobnou zodpovednos• 
ťou by mal učiteľ z!skavať žiakov -pre vzdal~~ 
vanie. · 

Efektivitu vyučovania zis tíme, ale ustúpime 
od sústavného odovzdávania nových poznat· 
kov a ponecháme žiakom viac možnost! do· 
pracova ť sa vlastnou. tvorivou aktivitou k pod· 
s tate vecí, k od ha leniu vzťahov a súvislost! 
medzi nimi. Ak sa na jecl llei strane kritizuje 
p revažuj(tcl encyldopeclizmus vo vzdelani žia· 
!mv a na druhej strane sa volá po zvýšenej 
aktivite, uvedomelosti a samostatnosti žiakov, 
vyplýva· to zo skutočnosti, že sa venuje zv ý· 
šcnií pozornos ť učebným procesom žiakov, reš· 
pektovaniu Ich ilpecifických osobitostí a ·pre· 
ja vov. 

Ak l1ovorúne o zvyšovaní účinnosť! v~cliov~ 
no-vzdelávace j práce školy, mysUme na celf. 
komplex metód, foriem a prostrie dkov, ktorf 
použ!vame pri splnen! základných clelov • 
úloh 1ednotl1vých predmetov. Nepomôžu nám! 
vš ak ani tie najmoclemejšia didaktické pros~ 
trle dky, pomôcky, ak ponecliávame žiakov \'. 
pasivite, pri pllhom preberaní faktov, poučiek. 
definácU bez toho, aby sl teli platnost mohlf 
vyskúšať v praktickom živote. Zvyšovať rlčin~ 
nosť výchovno-vzdelávacej práce je možné led 
vtedy, ak nájdeme vo vyuc.ovan! správnu mie• 
L'u medzi 'činnosťou tľčitera a žiaka a ak náf• 
deme pre žiaka viac priestoru k sarriostatnémtl 
uplatneniu. Skola nemá sprostredkovat lba vt,. 
sledky poznania, ale aj cesty, metódy bfida• 
nia, získavania uov9ch poznatkov. 

OĽGA PAVLOVSK.f 

Vianoce stí ll'adičnJJm svia~
l~om pokoja, mieru, neopakova
teľných atmosfér a nálad, kto· 
l'é kcltdélzo z nás svo;ou ma
gickou silou pl'itahujú k svojim 
najbližším. P1•ežíuame i ch u kru
hu p1•iateľou a blízkych pri 1'ÔZ· 
nych stretnutiach, posede· 
niach • • • Dnt si spestl'u jeme 
dobrou knihou, uoiiauou kávou 
a peknou hudbou z rozhlasu, 
z gramoplatne alebo videnou a 
počutou z televízneho prijíma
t!a. Tak ako každ.zí 1'0k, I-llauna 
reclakcia hudobnélzo vysielania 
Cs. televízie v Bratislave l IJ 
Pralze nezabudla ani v r. 1978 
na " krédo" t.(fclzto sviat kov a 
pripravila pl'e svojich pl'ívržen
cou pest1'.Ý 1·ad hudobných pro· 
oramov zostavených z rôznych 
žánrových oblasti, snažiaa sa . 
o rovnováhu medzi lzudobngm 
folklórom, vťžžnou a zábavnou 
hudbou, ktoret ball okrem 
in{ích venované dva vydarené 
programy: inscenácie klasickeJ 
operety 1. Oftenbacha Partžsk11 
život a Vianoce s Collegiom 
musicom. Redakcia hudobn~ho 
vysielania čs. televtzie pri zo· 
stave svottclz programov kllfd· 
la v~ak najväč~t dôraz na V/Í· 
ber tvorby z ľudovej k lenotnt· 
ce a hodne čerpala t zo skvos
tov, k toré vwtvorili skladatelia 
t inte1'P1'eti vťžžnej hudbu, ob· 
racaiúc sa predovšetkl1m na 
tvorbu svetovú. Jej príspevk!! 
boli r6zneho charakteru - bud 
vo forme kratštch vstupov, u 
malfích svlatot!n.Qch koncer· 
toch ktoré odzneli pravidelne 
každ!í sviatoé!ntí dell v strieda· 
nt Bratislava - Praha - Bra· 
t lslava, co bolo na nich veľmi 
Y!Jmpatick~, ale t u dl hších pro· 
qramoch - baletntJch tnscend· 
cidch {W. A. Mozart: Pantalon 
a Colombina, K. R. Griesbach: 
Snehulienka a sedem trpaslt· 
kov ), veľkgch /concert och, f l l· 
moch o hudbe a tel tvorcor/h 
a pod. Všetky tieto programy 

(až ,na žtvotoptsl'l.{j ftlm o E. fi • 
Griegout } silotou dramaturgiou, 
režijným spracovantm {natčas· 

te;sie sa obtauilo meno P. Fu· 
koa a J, Novana) t časovým 
zaradením zvýraznizt náladu a 
pohodu vianočných sviatkov. 
Pozornému divákovi už pri ted· 
noduchom prehľade týchto pro· 
gramov neušlo, že snaha hu· 
dobnfích dramaturgov nesmero
vala l en k žánrovej, ale t k 
iitýlove; pestrosti, veď zazneli 
diela barokové, klastclsttck~ t 
1'omantické. Tak sme mali maž· 
nost sledovať Vivaldiho Zimu 
z cyklu Štyri roäné obdobia v 
interpretc'icii SKO, diela 1. s. 
Bacha, skladb!! W. A. Mozarta, 
ale t E. H. Griega, F. Chopina, 
A. Dvoŕáka, G. F. Händla a 
iných. Z množstva progvamou, 
lctoré boli počas vlanočn!}ch 
sviatkov odvysielané, by som 
chcela upozorniť na niekoľko 

zvláš( zauttmauých. Bol to Vla
nočný koncert diía 24. decem
bra na prvom programe - or· 
ganovg reczttí.l zasl. umelca F. 
Klindu zostavený z diel J. S. 
Baclla, interpretovaný na nd
stroji u Hudobnej stent Bratt
slavského hradu, ktor-a bol svo
tou úrovl'iou vhodnOm zcUJiat· 
kom slávnostného večera a 
presvedčil nás znova nielen o 
interpretovanom majstrovstve. 
ale t nadl!asovostt Bachove1 
hudbu a umenia vôbec. K ne
mu sa zaradil t OpernrJ gala· 
koncert, uystelan.tl 25. decem· 
b1'a na 2. programe - pre· 
hliadka ·host ov a sólistov ako 
T. Adam, R. Orofino, A. Tomo· 
wd·Sintowovd a mnoM ch ďal 
šich zazneli najznámeJ~ttl árie 
zo svetovflt opernet tvorby. 

S očakdvantm som začala 

sledova( t dvotdtelny amertc· 
ký ~ivotoptsnlt f ilm D nórskom 
sklad.aterout E. H. Grlt~qoul -
Pieseň N6rska. Zivotn~ osud!/ 
slávnych rudt pozntúne ll r~z. 

nych 'filmol)ýcil spraaovantäei&. 
Obyl!ajne očak4vame od ntc1i 
pravdiv~ a obtekttvne zobraze• 
nie osobnosti umelca 8 natpod• 
statnefšfmi udalostamt, ktorl 
ovplyunilt ;eho zmgšľanie l 
tvorbu. 

Romanticky až idylicky lade4 
ný prtbeh v muztktílovom spra~ 
covanf obsiahol l en krti.tkrl 
úsek, vlastne zal:!iatok umelec.o 
l,e; dráhy E.' 1:1. Griega, bez lzlb• 
!jielzo polzľadu na teho tvorbu. 
V siahodlll_(jch piesiiach a tan• 
coch sa kde-tu obtaull mothl 
alebo tí.ryvok z ntektoret sltí.IJ• 
net Griegovet skladby, ale o f94 
ho tvorbe sme sa blizsie nedo• 
zvedeli ntč. Určite extstutú se• 
rt6znetilte a umeleck!! hodnot• 
ne;šie filmy tohto žánru, ok• 
1'em toho televizia dtsponute 
lzudobn!Jmt programami, lctor~ 

na medzintírodných teleutznqch 
festivaloch zfskalt V.I/SOk/1 oce• 
nenta. Nebola by svtatočnd ob• 
razovka vhodná pre tch uvede• 
nie, prlpadné opakouante? 

P1•autdelný prtspevok pra!• 
sket lludobnet redakcte - Hud
bu z resptrfa - smEl mohli sle
dovat na zdver uystelanta 28, 
decembra na 1. programe. T•n· 
toraz bola relťžcta konctpovand 
vo forme pdsma po~zt• a hud· 
by. Zazneli u ifom skladbu l'. 
Chopina, G. F. HtJndla. 1. S. 
Bacha, B. Godarda a A. DIJO• 

Fáka, ktorfíc/z poetickO nóladU 
vhodne dopliialt básne F. Srám· 
ka, S. K. Neumanna a F. Hru• 
bfna. Ako interpreti hudobnú,.fl 
diel {M. Pokorná, 1. Hála, 1. Po· 
korn,tJ, R. Kvapil , E. Letchne1', 
V. Sntttl, 1. Chovanec, L. Mllro· 
vd, M. Svetda /, tak recttótort 
T. švorcovd a Z. Buchvaldek 
s11ojtm prtstupom a umelP.r.kou 
ú.roviiou vytvorili relt1rofu ktord 
bola prttemnou bodkou za hu· 
dobn!Jmt Vianocami 1978 v Cs. 
televtztl. 

MARTA FOLDESOVA 



Každé i:!va 1·oky organizu-je Äsodáda 
európskych k onzervatórií, akadémií a vy
sokých hudobných slťôl teoretický kon· 
gres, ktorý vždy vychádza z inej ústred· 
n eJ ' témy. v decembri minulého roku 
londýns ki ítčastn!ci diskutovali na té· 
m u výchova koncertného umelca a pe· 
dagóga, Inými slovami - analyzovali. 
akými cestami sa táto výchova za he?fpe· 
cuje, čo je š pecifick é pre jeden či dru· 
hý smer, aké skúsenosti ma jú jednotlivé 
štáty a čo treba podnikať, aby sa o d· 
stránil trvalý problém, že absolventi n ie 
príliš ochotne nastupujú na p eclagogic· 
l<é miest a v odlallleišlch mest~čkách. 
Tento problém p lati v Európe obecne, 
pociťu jú ho všetky zúčastnené štáty, ho· 
c i ho riešia rťlznym spôsobom, predo· 
všetkým podľa rôznych spoločenských 
okolnostL Ako vždy i londýnsky kon• 
gres bol dobre navšt!vený a 104 zástup· 
cov mnohých európskych štátov sa moh· 
•lo ozaj p rincipiálne vysloviť k tejto prob · 
tematike (v11čšina diskutérov využila naj-

Xl. kongres 
v Londýne 

Music d'alšf študentský symfonic~ý or
ches te t', kt0l'Ý dirigoval Lawrence Leo
nard a mal okrem iného na prog r!lme 
i Musorgského Karlinky. Prezentácia an· 
g lickýcll Studentov i v to mto pt'lpacle 
bola na dobre j úrovni ct museli sme s i 
celkom objektívne položi ť otázku, ak(l 
vážnosť má p redmet ot'ChP.strálna ·hra 
na anglických š kolách a ko rka hodín 
má tento predmet v učebných p i[HJoctl. 
Dozvedel! sme sa, že absolventi a nglic
kých umelecl<ýcll šk<ll m usia p redk ladať 
ku konkurzom do o rchestrov prehľad 
p rehra tých orchestrá ln ych sldadieb, kto
ré na pokon tvoria súčasť konkurzu 1 pó· 
chopitcľne, :le niektoré konlmrzné sklad 
by nepoznaj (I ]. Musorgsl\ého Kärlin tw 
tvoril i. jednu z umeleckých d ominan t 
kongJ: es u. Veľm l Zllll jí mavý bol l<ance l'l 
na Yeh~tdi Menuhin ~cJJool a Trin ity Co i· 
lege of Music. Menuh in mú mo mentúlne 
na škole len 43 mi.moriadnycll tal<~n tov 
z celého sveta, l{torým sa tu venu jo 
velká pedagogická pozorn osť. Z nich vv· 
br al! pre koncert niel<aľko špič lwvých . 
Z lll'ullej š kOl )• napolwn na Jw ncert za· 
t'adili Stravinského Ok teto z roku 1952, 
aby demo nšt1·ovali vysokú úL"Ovelí dycho· 
vých odclel!mi ang li ckých hudobných 
s kô l. Ma li by sme sa z tol1lo fäk tu po· 
učiť HH našich kom:ervatór i<ích i vvso· 
kých i;l,olút:h, aby jedno tlivé oddeleniu 
bo li na takej úrovni, aby moh li s la · 
kou u meleckou ambicióznosťou in terpre· 
tovať hudbu k las.ikov 20. storočia! 

ô~nosľ a meštlactvl!l st't sami o sebe. ko• 
mlcké o ne trebél nič l< t~j t o stniešnosti 
n1:1 javisku prlclávuť . š tuden tské hlcJSY 
holi, až na uwlé výnimky, priemerné. 

' ta kže som lllollol s hrdosťou povedať 
niek torým p rHumným; 7.t: typy ako náš 
Dvors ký alebo Nitt·anová či moment<ilne 
ešte posluchúči Konze 1·vut61'ia v Bra t i· 
stave Krpatovú. Ga llovú a Ualla asi na 
anglických skolách nerast ú. 

Pozoruhod n ým dotvorenfm vselkýcll 
lwnc!Jľto v bolo vystúpen ie mladýcl1 in· 
~t t·umuntuilstov v l<uteclrúle v Eatone , v· 
starom univerzitnom nwst-e<:ku .ncďa le 
l<a Londýna, kct e ncí m Hko mu zlkologickú 
kur iozit u u k8znl i rukopi~y a lžbe ti.nskych 
sklacl nteľov. Doplnok lw ng resu tvot·ila 
ná všteva znt1mBilO lo ndýnske ho múzea 
huclo!Jných nústr o jov ( žiaľ , na ce lú m'tv-< 
števu smr. ma ti te n dve .llod i.ny l a n úv• · 
števy n ieko!kýclt galét•!L Za ČSSR som 
predniesol referfi t nn t ému Výchova 
ume lcov n peclagógov u n ás, kcle som 
predovse tkým zdô raziíoval systematickú 
s l arost:J i vosť o mi moriadne tHlen tv. mo· 
ctemizáciu vyučovani a na bratislavskonr 
iwnzervatót•iJJ, rozvoj našich metodik na 
zäklacle sovietskych· skúseností a mož• 
nosti uplAtnenia a bsolventov ume leck.ých 
s kô l. H cľerl\t vyvo lal pozornosť ·a v dis• 
kusii som dnstul k niektorým nadhnde• 
ným p roblémom alebo k niektorým uzá• 
vero m 7 dotazov. 

Nnjsilnejšie znpôsobili referáty, k toré 
na množstve konkrétnych príkladov clo· 
kazovali, ako sa postupne dotvára veda· 
mostný okruh absolventa, čo vše tko s po
lukonštituuje ml<1dú osobnosť a kcle s ú 
prípadné problémy. Znova sa Ul{ázalo, 
že ústrednou oblasťou profesionúlne j 
výchovy zostáva h lavný predmet, ktorý 
mus! zo všetkých sll:án podporovať, 
u mocííovat rad teoretických p redmetov. 
Niektoré európske školy už v posled
n ých rokoch prekontrolovali náplfi teo
re ti ckých predmetov a predovšetkým 
si<Cunal i, ako sú napo jené na hlavn··í 
p redmet, uko ho dotvára jú, ako učia 
štud en ta samostatne myslieť a v nepos· 
Jednej m iere, čl nie s ú preťažené n ie· 
k torými zbytočnosťami. Na druhej s tru· 
ne n!l kong rese n eus peli referáty, k toré 
chce li mentorovať a le bo . bezobsažne a 
priliš c itovo vysve trova f poslanie učite · 
ra. 

tannox Berke ley . 

mä liohaté a v nie jednom prípade kon· 
fliktné diskusie]. Ukázalo sa, že tla· 
ky na kvalitu vyučovacieho p rocesu sú 
'čím ďale! v!lčšle, že treba sústavne mo· 
'dernizovať vyučovanie, že treba požado· 
vať aci pedagógov systematické veclomos
"tl , stále obohacovanie n ovou literatú· 
<rou a novými výsledkami ~ praxe. 

je Jen pochopiteľné, že v diskusiúcll 
najviac vystupova li pl'islušníci hos titeľ· 
ske j kra Jiny, a to, čo sa im n epodarilo 
dokäzuť v teoretickej oblasti, dokázali 
p\Jtom nH viacerých veľkých vet•ejných 
koncertovlJ, k toré toho roku obs tnrä va li 
len poslucháč i ang l.ických tunelecl<ýC IJ 
škô l. Najskô t· sme počuli na Royal Co! · 
lege of Mus ic koncert š tudentského 
symfonického orchestru a obrovského 
študentského zboru, l<clc dominantu tvo· 
rilo oratórium Baltazár ocl Williama 
Waltna. Očastn!cl kongresu bo li prekva· 
pen! napros tou profesionalitou oJ•cl!es 
tra (často spomínam l n a naš e j škole, 
že š tudentský symfonický orchester mu· 
sl byť n a takej ú rovni, aby ho mohli 
takmer zo dňa n a deň presadiť za p ro· 
festonál ne ]:1Uity], kde predovšetk ým ce· 
Jé skup iny ' dychových nástrojov vyslo· 
vene osli'iovall. Napok on nám organizá· 
tort predstavili na Royal Al<ademy of 

Ta kmer p t•ecl zúvet·onl kongresu inter
pretoval komorný zbor BBC vo kMne die· 
la štyroch an gli ckých sk lada teľov. pri· 
čom sme sa mall ii osobne zozn(un i ť s 
najvii čslm sú<~asným žijúcim <mglic l<ým 
sk lacl Htel'om {po sm r ll Brit te nu l Lenn o· 
xom Berl<e leyom. Pl!i e v ~týl c asi núš ho 
Sttciloi.ia, má pre!{ rčisny zmysel p re text, 
je v Anglicku obľúbený a v umeleckých 
kru hoch pre dokonalú znalosť umelec
kého remesla i vysoko vážen ý. Na Guild· 
hall School pre n ás pripr!lvili premiéru 
13r ittenove1 opel·y Albert Hen·ing, ktor ú 
som už precl rokmi videl v BL'atislave, 
takže som sl mohol porovnávať naše a 
anglické pochopenie, a veru neraz som 
mal do lem, že naše bratislavské bolo ži· 
vo tnejšie a hlavne komickejšie. Anglickí 
študenti ( opäť hral študentský orches
tel' l p ri tlmili komické sit uácie, pr avde· 
podobn e s vedom!m, že anglic lcá škro· 

Zdú sH, že školské modely socialistic,.. 
kých štá tov vyvo táva)\t po:wrnosť a že 
mnohé naše skúsBnosti a Vý5leclky sú· 
ZIHtj!mAvé pr e ce l ú Eu t·úpu. Nemožno sl 
vsa k sCt časne nevšimnú ť, že špičkové 
školy v cele j Európe i clú p t·udko do• 
pt•edn. Stud en ti tu veľa p ra cu jú, ich ro7."' 
hľad sa systematicky rozširuje a v p os• 
lectnom čase pocitil! na zúpade 1 ob• 
rpvskú I<O niwrenciu ia po.nských abso l• 
ventov profesionálnycll lluclobných skôl; 
ktoľl p r ichá dzajú clo Eur ópy perfe ktne 
technicky vybavení, obdarení n esmier-: 
n ou dávkou 11úževnatosti a stálou sna• 
hou neustrnúť. 

XI. kongres b ol 1 veľkou spoločen-: 
skou udalosťou . Účastnikov prijal pri_, 
mátor Londýna, angl!cký minister kul• 
túry a rôzni fun kcionári reprezentač"' 
n ýcll kultúrnych za riadení. Kongres bol 
v m nohom poučný a iste niektoré z íe"' 
ho záver ov by sa mohl! postup ne r ea·· 
l!zovať i u nás. ZDENKO NOVÄČEK 

Stretnutie skladateľov 
v znamenť l{onfl'ontácie tvorivýcn snaženf sa koncom 

~p.lynulého ro~u niesol tretí ro~ník Stretnu tia lnladých 
skladateľov CSSR a ZSSR, tentokrát .....:: po stvetnutf na 
pôde SČSKU '(Praha 1976ľ a vo Zvä.zé skladateiov ZSSR 
:[Moskva ,..... Lening1·ad 1977]' ~-: pod egidou Zväzu sto• 
.venských skladat eiov a Zväztt 'československých skla• 
äatei ov v Dolnej Krupe j. Niekoiko desiatek mladých 
skladateľov a pár hudobn ých teor e tik ov a k ritikov strá• 
.vpo t emet· t ýžcleií v družnej atmo sféte uprostred refG· 
~·átov, disl-:usií, prehrával~ a pri koncer te z vlastnej 
kvot•I.Jy. 

Stretnuli.o utvoril p redseda Zvliztt 'c:eslws lovenských 
·sk ladateľov, národný umelec lll'of. Andrej Očenáš po· 
zd ravným pdhovorom, v 1\towm o. i. zdôraznil potre· 
·bu a očakúvEtnú plodnosť lwnfrontácie názorov 1 tvo· 
rlvýcll výsled·kuv mladej generácie. Dalšie s lovo patrilo 
doc. dt'. Ladislavovi Burlasovi, CSc., predsedovi 'ľvo· 

~·i ve í komis ie s kläduteľov ZSS, k lo rý sa vo svo jom re· 
ferú t e "Umelecko-spoločenské postavenie súčasných 

mlacl }(ch sklaclaterov a ich š týlové smemvanie" zame· 
.J:al predovšetkým n a kritické hodno tenie súčasných 

lmmpozičných tenden cií n a Záp ade, ich pramene, vý
voj a dnešn ý stav. Hoci jeho referát nebo l, pochopitel· 
n e, vyčerpávajúci, pol<ia i ide o celkový pl'Ofil súčasnej 
sve tovej hudby u ·jej reflexie v tvorbe mlade j generácie. 
v jeho p r íspevku sa objavil rad momentov, ktor é lnten· 
z ívne zaujali zúčastnených mladých sklaclaterov a od· 
razili sa 1 v náplni diskusných príspevkov v priebehu 
Stre tnutia. Podobne s intenzívnym ohlasom sa stretlo 
l živé predved enie skladieb Milan a Slavického, Václava 
Riedlbancha, Vladimíra Bokesa (premiéra p iesiiového 
cyklu "Na s voj spôsob"] a Vasilija Loban ova. 

O program druhého cliía sa pos tal'ali česi<! partne t•l 
p re lmitvkou z diel dvanástich autorov s úvodným a 

· sprievodn ým slovom dr. M. Slavického. Jeho in fo rmá· 
cle o bohatej žatve úspechov mlade j českej skladatel· 
s ke i generácie na domácich i zahraničných súťažiach 

i:l festivalovýcll pódiách, doku mentovali š írku aktivity, 
kvalitu l spoločenské ocenenie, daleko presahujúce vý
sledky snažeu! ich slovenských rovesnfkov. Samotný vý· 
b er p rezentova n ých skladieb, res p. ú ryvkov skladieb 
poskytol dostatočne š iroký obraz o súčasnom stave (v 
konfrontácii s uplyn ulými ročníkmi l. o smer ovani tvo
rivých snažen i ceských ko legov. V diskusiách, v ktorýcl1 
veľmi otvorenr. a priateľsky, no i kriticky sa nejeden 
vvs tup u lúci o zval s hodnoten ím vypočutých skladieb. 

.azda nalťrel\ ventovaneišie zaznievali mená Ladislava 
Kubika, Milan11 Slavického', Jii'lho Bulisa, Ivana Kurz11 
a JiNho :Kollarta. Kubíka prezentovala symfonická "Poc· 

· ta Majalmvského ", dielo veľmi intenzívneho dynamic· 
·kého napätia a pril1ehavef súh ry s ú strednou ideon 
skladby, Jli'r Bulis svojou skladbou .,Vš!chni dohromady" 
sa predstavil ako autor s ne·sporne výrazn ým zmyslom 
p re humor, paródiu banálneho a hravosť. Obidve sklad· 
b Y. spolu s III. symfóniou Ivan a Kurza sú prekvapujúco 

čSSR a ZSSR 
komuni katívne a ie la , vypovede s evl dentnýni úprimným 
posolstvom. V Modeloch pre dychové kvinteto Jii'ího 
Kollerta s me o cenili discipUnu p rejavu a kompaktnosť 

celk u s intenzívnym obsahovým n ábo·jom, v d iele Lu· 
káša Matouška " Aztékové" perfek tnú interpre táciu só· 
lis tu na bic ie nástroje a zmysel p re l<ampozičné stvár• 
mmie mytologickej lá tky. O diele Pro.mi:ina-symfonietta 
pre husle a komorný o rchester z pera Otomara Kvčclla 
som presvedčený, že znamemí do te ra jší vrchol s ldado
te ľovho úsllia - je to dielo poslucháčslw nesporne 
vďačné. Niečo podobné by sme mohl! tvrdiť i o violou· 
celovotn koncerte Vladimíra Tichého a o Sláč ikovom 

kvat·teln Pavla Jei;ábka, k torí sa preds ta vili ako nespo r· 
ne talentovaní autori, no n epochyb ujem , že súĽasneiším 
jazykom !Jy dokázali presvedčiť eš te výraznejšie. Pozo
ruhodné diela zazn eli i z tvorby Josefa Adamlka, Vojtč· 
cila Mojžíša (ktoré zau jali svo jou programovou kon· 
cepciou l a, žia r, len jedna časť Koncertu pre Ol'Chester 
Pell·a V. černika. 

Prehrilvl<a s lovenskej tvorby bola chudobn e jšia - co 
do k van tity, zävažnostl v ýpovedí l kvality p redvedenia. 
Z d esiatk y skladieb ôs mich autorov len ptir znieslo k ri· 
t é r iá vysokej umeleckej náročnosti (a na~ l partner i 
boli/ l< nám nemene j k ritick! ako m v k n im ). Alebo 
s me uvied li miniatúry alebo (z n11dze cnosť ] d ielo star· 
šie, u ž n ie dostat\Jčne prezentujúce profil svo·j11o autora. 
Pri hodnotení v diskusii ve ľmi dobre o bstáli diela Ha
nuiía Domanského (Fragment sonáty pre k lavir), Vla· 
dimít•a Bokesa (Klavírny koncert a spominaný premié· 
rovaný cyklus piesnf "Na svoj spôsob"na t exty P. Ml
halkoviča l a Igora Dibáka (Dve časti z baletu .,Obraz" 
podľa Gogoľa ). Priaznivo, no s výhradami boU prijaté 
l Sonet Frantiika Poula, Druhé sláčikové kvarteto Jo· 
zefa Podprockého a predovšetkým Due intermezzl pre 
čembalo Stanislava Hochela. Okrem n ich odzneli ešte 
Dychové tr io a Elektronika II Petr a Cóna a výber pies
ní z cyklu "Kde žijú vtáčky" Vladimira Kovál'a. 

Tretí deň, naplnený očakávaniami, k toré nesklamal! 
patril sovietskym hosťom. Po úvodn om p ríhovore muzl · 
kologlčky Iriny Cudovej, k torá prednies la g lobálny po 
hlad na súčasný tvorivý potenciál mladej sl<ladater
skej generácie v Sovietskom zväze, odznel1 p reh rávkv 
diel prítomných aut orov. Vasilij Lobanov z Moskvy sa 
predstavil, vedľa svojho vystúpenia na komornom k on · 
certe v úlohe interpreta s vojej klav!rne j skladby, v 
Siedmich kusoch pre violončelo a k lavír ako a\1tor do
konale ovl4dajúci wehernovskú mlniatú l'U, obohacujú c 
Ju nesporne pôvodnými výrazovými momentami (stava
nie kentrastu, efek tné finále . • . ] . Jeho moskovská ko· 
legyiia lUmma Kosa~eva J.lVledla svoju orchestrálnu· sui• 

hr Z ruských r ozprával{, ktore j kompozičné zvládnutio , 
kolori t, dynamická stavba a zm ysel pre adekvátnosť 

v ýrazu p redstavi li svoju· autorku ako nesporne talen to• 
vanú skladateľku s pevným zakotvením v clomácicli 
tradíciách, Prí jemný m· p rekvapenfnl bolo "Päť skladieb 
pre šestnásť huslistov" z pera armé nskeho sl<ladateľa 
Levona Caušiana, dielo usilujúce o pôsobivú s vntézU: 
národných p r vkov so súčasným hudobným jazykom. 
V. podobných tnťenciách sa niesla 1 monu mentálna 
4, symfónia m ladého uzbeckého s kladatera Mirsadyka 
Tadžijeva, dielo up(t tavajCice tvcírnosťou kqlážovite vv• 

Záber :~.o stretuutia mladých sovie tskych, českých a slo· 
venských skladateľov. 

užitých hudobných myšlienok. Napokon, mladú tvorbu 
sovietskeho Tad žikistanu reprezen tovala Zanina Mirša• 
kaí·ová svojím cyklom Troch p am irskych f resie1< pre 
husle a klav!r, dielom s kvele dol<umentu júcim ovláda• 
n ie h usllstickei techn iky a zmysel pre dynamickú gra• 
dáciu cell<u usilujúceho o moderný výraz národných 
tradícií. 

Mladí slovenskí s l, ladatelia oclchádzali z tohto Stret• 
n!ltia naplneni do jmami a bol! to do jmy s nemalou 
dávkou trpkosti, Pl'edovšetkýrn voči sebe. Som pre~ 
svedčený, že nejeden z nich s i potož!J otázku, ako to 
vlastne s je ho tvorivou aktivitou vyzerá, ako te to s Jeho 
výsledkami, s jeho úsil!m ~nlknút do povedomia široke j 
kultúrnej vere jn osti. Boli sme tam akosi v ofsajde -
bolo toho tak má lo, čfm sme prispeli. A nám sa predsa 
verí, ide sa nám v dstrety a mv sa sn~;~žíme (kde? 
a ko? ). česf výnimkám. Bolo ml fú to mo !Ich sklaclateľ• 
ských kolegov - tak rad! chceli ukázať, čo vedia, 
a pred ovšetkým videli sami se ba. Bolo mi ich !úlo 
kvôli nep rítomnosti Ich mla dšfch a starších kolegov 
[česť dvom-t rom výnimkám l . kvôli n epritomnostl via· 
cerých hudobných t eoretikov a kr itikov (s čím po rov• 
náva jú svoje lloclnoten ia?, na základe ake j konf ron tá• 
c ie vynášajú súdv o naše J mladej slovenske J hudobne j 
tvorbe? ) . Bolo ml ľúto ne pr!tomnost! interpre tov - veď 
len cez nich sa táto hud ba dos tane k š irokém u publik u, 
a kde sa s ňou lepšie zoznámia ako tu?l A tak radi 
by srne ukázali, že s n ašimi českými a sovietsky mi ko· 
legam! máme veľa spo l očného. že nás toto spol očné 
spája a že v jel1o znament sa u sil u jeme o spoluúčasť 
na formovaní t ejto hudobn ej ku ltúrv. My o tomto spo
ločnom u ž vieme, stači t o? i Námietka. že ka pacit a Do
movA skl an Ate ľov le obmedzená, neobstojL Dolnokrup
ský kaštieľ nie le lepenková k rabica - znesie návaL 
Ak n ie, je tofko .koncertných sien! ... 

MILAN ADAMČIAK 
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jovai1·ia si " dan~i ~kladby úlohu, prečo · s a s ttli
iektu nep'od11ri1o slo tó2n it sa so· skladŕll'e[om . 
napojiť sa n a jeho vlnovú ctlžlw . v Mé'inoii;e 
využil Ben eš za'u jfmavú, alt ovú nástro jovú zo
stavu , ' kde 'sú ' ct{.oe pás ma : jedn o tvoria violy 
s kont;raba.st!lL. (Í!·ullé neobvyklé · dych y, kým 
~pojivkom · medzi nimi je harfa . . Z tejto zo
stavy však ,nerezultuje teplý, aitový , zvuk, kto-
rf I.Íy" dáv'al skladbe cl1ai·akteristlck~ za far
benie - · keď ai, a ko napr . altová f l i:urta, · ke~ 
je vytrž ltá v extrôrnne vysokých p olohách, po
dobne viol y, z lctorých vrchné sa m useli cl o· 

. Na tejto d vojici abon entných klln cer~tov sa kon ca 'nahradiť na kun c:erte h us1a m'i. ĎaleJ 
r akúsk y dirigent Gilntber Tlleurin,u; p t>e dsta vll je tu . sktltočno:Ú , že dychy ~o slávikmi , lcl (tc 
ako velmi citlivý a skúsený hudobnfk. Tok vlas'tnou cestou,' sa akost ,.nezlievajú " , ne p/:i-
s k iactieb formoval v zreteľne ohrar)i\íe{lýr.h su jú k' St;))Je . Potom dy nam ika - pásmová kom· 
kontúrach. Ry tmus ov ládal nenásll ne, ale Pf!V- pozíc ia s i vyžaduje) vef rnl jemnú prác u s tý.'mto 
lJe a veľký dôraz k ládol najmii na vzítjomnv faktorom, možn.u už tal<ú, akú pozná.me zo se-
pomer instrunHml:álnyc h h l u~nv. Mohli s me to ·t' iáln ych partil(t l.' s hodnota mi od 5 p do 5 f . 
pozorovať už v úvodnej predo hre Coriolan Memo ire ·s\l· vsal, ' uspokojujú s u rčen fm prtbliž-
np. li2 od Ludwiga van Beethovena. Svo1e; i n- ný nľ a pomeme , hrubým, čo dáva inter pt·etom 
terp 1·etačm! j koncepci\ dokázal 'l.'he uring v lla- voJnos ť neraz' ~neuzívn.11ú v ton t znwsiP., žB 
l;it punc nás1oji:ivosti, dramatického napätia volia Ví, lučne l~cd ifert:n r.ované, najhezpečnei · 
bez toho, aby narusil k las ick ú p riezvai,:nost sie strédné hoilno ly. Forma skladby predsta-
Citl ivo vyzdvihoval ie.dn otlivé mot!vy ·nad iem· vu je ·d.va .ob lúl<v .. clve rP.t:arduj úce pl~chy. Péis o-
J}Ými sláčikovými figu ráciami. , . . , . biv.é .s (l. ich po čín lky a z;ívery, kym dian ie 
· V Beelhovenovom Koncerte p r e Jmsle ; a~~,uc·- .· ,· ~ upro~Lr'".ď .: n f!rt." IJ1ií R očakávania, nevzruš u je · 

ch r:st cr D dur, op. li1 ako sólista s a ; pre'ds t<l:' r:autázl~t . ne,s tu-p\útje n11 pätie. Práve t ieto cpi-
v il kon certný m a js ter SF Jozef Skof irpa.'< ó o- zódy ·vo '· v.hútri ·Oblúkov postt•ít d ajú výraznei.Sl 
p l<!lli ll i't nedosta točnú p ód·iovú s kúsm1dst a nÁpad, ihv'í]1íč:nej~ir:: pte lw mponov<mie. Eš te b v 
miestami l.>olo c(liť nervozitu, kto t•á s<(Ji{·~ra- ~a dalo fl b'v.sľriť" ;o pome t·nc jedno tvárnom r.v t-
\f{)Villll v intonačnýclJ kazoch, ba v : reptfz.e · me a lBllo · ti:)·.sne1·. "harmónii" . .. Tieto .veci m i 
•l!' .casti. vyústi ln . i v pamäťový lapsusJ .sk9i'n· · · lm'i'nili' · v· - ·p clsý.q{ei1ť si Mémoire, p r avd!l . pri 
phv nás~ roj má nepriet·azný 'tón a ti1k' .sa: celé počúvanf n a v'zájôm p repojené clo eelisl\lo~ l i: 
pud11nie Koncertu 'nieslo v prejemnt;\éi ·n:l!~·, BP.neš už' '.(leiká'i &l byť nesmierne vtipný, inde 
dľta tívno-J'i loz9ficke t polohe r az viac, '.'ir\qkedv sonor lstick.v :r M ttiovaný, č i ot·i~inúlne folk ló e-
m enej - [no v podstute vždy nedosta}óčľtP.'l ny · l Sk'ári1en·eJ'ý.1, pričom techniku v podstate 
•. t pt;e~ v c;;Li t;fvej . Theul'lng ~a tejfo trb{;l~tľ; nE! ' nr~tni?nlJ, i lJa p'l'ísposobova l zámet·u. Mémoi r e 
zy.~-kiei. konc.épciJ dokáutl pohotovo pi'i !lpôso· ako by . oproti i'!1:ým iello s ldad bilm chýba la 
bjť 1ľ ,ďo ' Jtu<>lejs ícll po.iô tt viedo l orchesfeŕ · .;ib'a '. "c[uša" ·!niB~, ·az~I /:1-<:.V zmysle neclosta točného tv:o: 

,v~ rhe,clzi'lu'úcl i . .' Skol'P.pov vti lttorný n.e.kttľd/ sa ~ . rtvéitO \IVKť<t'riq; siion téinn osli . a le v p od obe jed
PfP. ja vil ešte i v pt·vej polovici pomaľe. i.. ,slrl')d -:, noliaC1'!t; \:l?.'l'k.Of'ilarlrar1 e n e j kornpozično-význa
n~i · (;a sti. Postupne sa rozohral, zaé.al ht•Rť· moveí· ,í(Wy:: \kl:ohí bv sa tak klenu l!) nad die-
sťlstée<lene fi; ie 11 l ym o i presvecl č lve j~le.'' "i. á- lo m, že , !}y ". iU' ·bolo m ozné zrel<~l'no vypoct1ť, 
vérečné. i·onclo bolo JHip t·iek toin u má)o 'PL'ie- ako čÓ'sf ·esenciál.neho, čo ani nedokážeme dosť 
bpjn,~ . . · chnral,l:ter druheJ my~ J ienl<Y vvh'ovoval dobre pomenovať, avšak o to lepšie vvtušiť. Ba 
sXťorf~povmú iiatnrelu viac [v kadencii cl"nwti- dll1ú sa takéto ·vec'i a i Pl~ i.b l i ži ť si irnagimkioll 
struval sólis tu úctyhodn e pohvbliv(t, i kf!d nie -- nájsť vi;ak pro ne výraz, zhmotniť ir.h. s for-
vf,clv br.ict1y lm .ú : te.chÍJiku ]. mulova ť , zovi;f)O!Jccni r. to i P. vecou t·vorivého 

: Zlatym klincom večHra ·bola rH!spol'll e Schu- su!Jjekltt, v tonHo prípade hudobného sklada-
·b~!'i.' tova Om!ia 'Es dur , č. li . - die lo , ktol'f! teľa. IGOR PODRACKÝ 
s~·o jlm cl ucl\flll). a '1Johals tvoi11 ta nt'·i\zie stoH už 
v e'vne na ' p ôcte rmmnitizmu. VznP.sP-nosť. lJb
ha t(t invenci11, ' u ;irH'chlilli ' krása ·sc iJ(tliértov e i 
ll~.ľáoiJnéj' rečL <i rJs f·;jva i H v 'J't!fHJ rln,~ovej int!lr-· 
p rct<ir. ti jerl in eč n ý priestor. Di ri;.:e ntovu kon
t: rJpcttt UnlllC:ľiOVi l l es tr) Slovensk ý filha t·monic
ký zbor, ktorý v rúmr:i abomw tTte n t po pr vý" 
r az pt·eclvirwoi výslnfiol' s vo jej spolltllt'IÍce s 
novým :thor mHjsll:orn Luhomírom M.áHom. T(l .. 
lf,l$ll ah:.O uv .. s.a .. 7. novttzrodi)n, uplatnilo, ysetlw 
s 'vrifn" - "v i1i!diivrieí"i1í \m iltisfi - ako hv s piacs · 
~r; iJopnos ti. Poc!s tulm1 Sil ohr'lllitl'i l. jr~ho clvna
:mic ký registPr, a 7.11f1Jnfl11Hľt tP.clmic:kú úro
V(~n oživo\'a la Vl'tknos( a f1li\n p reclnnsu. Ne
bol lo už w n v rr~r:mtziút: ll i:as to opHLcnv<~n~, 
swnddrlln ý v\•kn n, air~ niečo nové. bohalšie a 
u rir81el:ky· pl't~svr~clči vP. ji.ie . . 

Aj Ked sólistom nf! prl pad la taká ldltt':ovi1 
úlolta ako zbm•u, predsa sa s vojimi ~nameni 
~ým t výkon mi podicl~all na nP.za hudl}utr.rnom 
zi:ii:itku, k ak\'111 Sc1m 1Jerlo va Omš a nespor ne 
patrila . A to ako kultivovrtllá. in tP.li~entná a 
v ždy spol'nlllivít Viktória Stracenská, tak _ a i 
m uzi k ál11a, technicky i5tá a na alt pomerne 
prierazná Marie J'olrázod .. Popri nasom : P·elr,!
.'fi Oswaldovi uplatnil sa a i kultlvovane·jší, ,a1t3 
,v . duele k Oswalrtovmu hlasu pt·lliehavý· t~no
!rlsla Attila Fiílíip z MĽR, rovn ako ako -mä,k ký 
It.&. sólml!l Opery SND Petra Mikuliia .. 

VLADIMI·R tltJK 

7. a 8. XII. 1978 

... 4. a 15. XII. 1978 

Ju bil u jú ci známy operný dir igent - 7.dSL 
u mel r.c Tibor Ft·ešo nebýv~ č astým hosťom !. il 

p llltom Sl". ťosledn é vystúprmie nn pódiu SF 
ncpo~kytovalo mu VP.ľél pr ílt!Žilosti 110dstatnei
i;ie vplí•vaf na clnllna lnr·giu pro .~J·a mu . Mal Llľ
l:enélw . só listu, v (1ruhei · polovici g]ovem;kú 
skl adbu. O lo IJlilľkémtncjšie pr ezt·<ídzalo po
lotn za raclr-úti e jed inej slcluclbv. na kto t•ú mo· 
ho l <r Z(ill vplývať - svmfonického scherza pre 
ve rký orchester Učeň l:nrodei od Paula Dut:a 
sa (s pt•ih lind n ntfm n a prcdc húdzn j ú<' '~ Kon 
certné ľtčinkovanio l - že Ft·ešovmu nalu~·r.lu 
lP. !Jlízk n novorornontická zvuk uvosr a progt·~
rn nvnst. Využil v ne j svnj•1 sklonv k veľko
r ysej, účilme l 'kpncepcii s intenzívnym a pre 
jElllo pre j tľv pria·m nevvhp u tným d ramatickým 
nervom. Ten, kto očakáva l od dirigenta zvá
že:rrtn ka:l~lého deta ilu interpretačného posl uptt. 
by s ·J\'re~ovým v~·konom v Ducasovi nr;mohol 
byť spokojr)ý. Kto však dáva prednosť na pii
tiu, úč\nnénút ťahu, tvor!vei inšp irácii [ktorá 
v to mto dnthu sklad by má p lné oprávn en ie] , 
musel konštatovať, že Frešo je v prvom rade 
pln okrvným l!u doiJnlkom so značnou dávkou 
tvorivi'lj invencie, ži.vé ho temperamentu, výraz
n ého t·ytmického c1lenia s obiubou pome r n e 
pr!krych kontrastov. 
Očastn1k lnterpódia '76 - rumunský huslis· 

ta Petru Csabu sa p r ed stavil bratislavskému 
pt1b1íku ako sóli.sta Koncertu pre husle a or· 

v ystúpil s o Slovensk ou filhar m óniou. a ko só- chester• D du r, op. 77 od Johannesa Brahmsa. 
Hsta taliansky violový virtuóz Lui~<t Alberto }fJho silnejšou s tránkou ie sugestfvny t ón, iskri-
Blan chi : ln·al Adagio a tému s variáciami pre vá ))udobn.osť, slah~ou vsak už. virtuózna suve-
violu a orchester od zabudnutého A. Rollu a renita a rozvážnosť. Brah msovo dielo síce vv-
'soná tu pre violu . a orchester ~· . Pagan~niho. ž<tduje o d interpreta veľkú dávku citovos ti, 
Bian d li s a opäť predstavil ako ]edmečný tech- spútan ej však klasickou ťo t'mou . Csabu dn-
nik, . s lavajúci do popredia svo ju p rstovú zruč- k ázal vložiť do . svojej hry veľa emócif. me-
nosť a vyžívajúc! sa vo vo nkajškových ·efe k- n e t ' sa mu vša)::: dar ilo v· kon cepcii, k torá si 
toch. Pr e dirigenta Libora Pdka bola centrál- p redsa ie n vyžadova la väčšiu formovú a t em -
11ym čfslom programu Mendelssoltnova Predo- p ovú vyváženos ť. 
)t ra a hudba k Shakespearovej !tre Sen no ci Missa sol&mnis pre sóla, zbor, organ a or-
5vä to já nskej. cheliter od auto!'ske j d vojice Mikuláia M.ovzesa 

Oils írn eišie by s om sa chcel zmieniť .o pre- a Ale~andra . Moyzesa je ďalšfm dokumentom 
tti'iére Mémoire od Juraja Beneša. Na pJ;ve i synovho úsil ia spl'fstupniť vere jn osti n ovon 
~Li'i1lle partitúry je uvedená báseň P. ' Reverd v- zvukovou realizáciou otcov u Invenciu a . skla· 
h o s rovnakýni názvom, ale v bullp,tlne k u ďale!ský od kaz. Tý m, že s a Missa nezacbo-
k oncertu autor dôvodf, že nemá s lmclllou nič vala ant v náčrtocll a syn ju vzkriesil clo tó-
spoločné, 7.e mu je Reverdyho poézia blizka novej podoby iba na základe svoiei hudobnei 
a k ecl:Ze nevidf možnosť zlJtltlnbne.n\a, žradalo pam äti (kedysi h rával za otcovho dir igovania 
sa m u as po it tukýmto spôsobom prisvojiť si z jej organový p art]. môžeme dnes len ťažko 
n ei časť. Neh\'ť tohoto autorského komentára, posudzovať p omer skladateiského vkladu otca 
k torý pri všetkej raf'inovanosti je iba ' akou- a syna . Napriek t omu je však výsledok v elmi 
~i sebaobranou p red ,.obvin e nl m" z pr·ogramo- imponuj llci a môžem e h o pokladať za ďalšie 
,vosti celkom priro dzene a právom b y sme - 1 ked' iste ' svo jrázn e - zaplnenie počet-
llľad~li ne jakú súvislosť medzi básiiou ' a ·. hud -" nýéh '' medzier ' odkazu naše j hudobne i minu· 
bou : nech by boli verše m o ttom, inšp iráciou. · - losti. · '·, · 
n áladovým elcvi.va le ntom či. obsahovo ' ko't:eš- Aj · kec! ·zaraď,Jjeme toto d ielo do kontextu 
p ondovali so sklada teľovými pocit mi, ·,bo·la ' bv slove n sk ej . budo)mej tvorby s určitými roz-
:tu ne jaká väzba, mož no nejasná, viaczhačná. pakmi, n emôžen'te . m u uprieť. že v podobe, v 
hmlistá a le preds<t len bola · a vplýva:la •·!Jy, n a ake j odznefo na·. p ód iu SF, je to dielo · svieže. 
p ercepc'iu hudby. Tak to nám Beneš · rozš ir_u je r ozsahom sŕce : · neveľké; fantazijn e bohaté [v 
.vnclomos ti z poézie, no pros!, aby sme ~ oreč1ta- inštnui1en'tác ii . azda .až p rllišl. v sadzbe .vyna-
né nedávali do súvisu s počutým. Napr-iek < ori- Iieza vé, variabilné, pričom zrozumiteľnosť a v 
ginallte ie to cudné, ibaže by cel~ .zá)ežitos~ priamej nadväzňosti na t ext rozvíjaná kanta-
b ola natoľko de li kátna a vo s voje J m.ttm11ostt nil.l ta. té'm zaručuje Misse presvedčivosť a prí-
l}lltriaca výlučne skladateľovi, že mus! , · ostať stupnost. •· . • 
jeho tnjomst vom - v tedy by však pomlčaJ. . ' Freš o · ako interpt•et zúročil svoje opern.e 
· Prezt'etie partitúry sľ ubovalo, že ' Mémoir e skúsenGsti, .. ci1:livým sprievod om n echával vy-
su Zétr acií medzi n aj lepšie Benešove . slc1ad!Jv. niknúU vcikaliitov {sólistov i zbor). hudob ný 
a leo Sl\amenelý či In termezzo, ale v porovnaní tok ' zasadil' d o; ú'činnej d yn amickej form y a a i 
s ni rni zanecháva po vypočut[ m e nei :·v·ýxazilý vypracó~a:n;ie .. orch estr a neraz l)revyš ovalo zvv-
d ,oie m . Ťažko exaktne určiť prečo. Ak .os taneme čajný''-šta,ndard. , 
il.m na pôde es tetického zéžltku, t ak · an i .· ne· · Jm p'onu. júce Wý.J.<ony spevákov - po~redných 
treba ar~umentovať: bytostn e v povahe u me- sólis tov Opery SND: Jar mily Smyi!kove] - sop-
ni;, R nášho vnímania umenia t kvie ' ono r oz- rán , Jaroslavy; Sedlá i'ovej - alt, Fr.antiika Li-
lisovan ie 111iči - nepáči, n ech už je e?i . post voru - ' tenor>a Ser geta Kopi!iika - bas s polu 
vvjaclt·nn é akýmikoľvek s lovami. Dokazovať ~o zvyčajne precíznym naš tudovanfm Slove n· 
menšiu hodnotu hudby n ejak 9tn rozborom . n ie ské ho filha.rmonickf!ho zbor u (zbormajster Va-
je ti ež do s ť dobre možn é, dá sa však pouká· lentin Ujin} za;;1úzllt s a o p r e nikavý úspech 
l at na ~ l Cl z®llá~ Ql't IIJ.oo,a&&. --~· OMQIIBRiMe. · , i.VJ.ADII!IIK ·líttiK 
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· M"stsk6 kultú·FP• , · strediiko • 
NVO v ,Ostrave', l~•st~kf :n.&rud- ' 
nt :výbo•· " Olf~tve'~ a CeskO'Ifo-· 
••n's~é hudob)ré 1 ; ntst~o·je - · 
umei~ckf zAvriri.,Jia .. mobu~<or- · 
,u;anf;i'f .Varha,n~( ~~n'O;V': uspdria - · 
dali : v dňoch · lS:-'21.. novem
bn ;,1978 . siť~ mladý,4:h, .(Jrga
nis to.'f pili . p'r)lai!it)i.aW:2·o. vfru

_l!fa ' .. zalobnla ĽÚd'ÍÍvéh'o kon~ • 
zl!'nat6ria · v Osh·ave: . N1iestom 
súúi:že .bola obrad·ná ·. sieň . :Do· ' 
rau .. osv.ety P,etr a · Bezru r'!a v 
Opave. Je . to , v, ' rli)p)-lblike · d o
siaľ jediná obradná sie fí s ·no
volrištalovanym· kon certným or 
g<mom. 'Tentó mod·e1~ný násiroi 
l ti·o;inanuálový 43 r egis
trov·) posta vila · tov,áreit na · .vý
r ob u organ ov; v .,Krnove. 

Cieľom súťaže bolo stretnutie 
a ušfachtilé zápoleni P. mladých · 
organisto'v., ži:O'kov r:Su, l1udo
vých konzer·va tórií .,a· študentov 
kon zervat órií · z · riele i republi
ky. Súťažiaci bou .:rozcle len í clo 
dvo.c h kaťegót·ií. .v .. JJJ'Ve j, ·ama
t é't•skP,j ka tegó.r.ii ' súťal.ilo ~3 
účastníkov· - · žiúko'v 2. cyklu . 
ĽšU a Jucfovýcll 'koni.mNatórii, : 
v dl'Uhe j k ategól'ii 17. úč~s\liÍ; 
kov' ·- poslucháčp'v· 'konzexva
tóri í. Účas tnfoľ ~pr.veF kategó
rie boli iba -z Ci,ech .. a ·Moi•a
vy, pretože tam ·m afú ·.na mno-
h ých ĽšU a ľudovýclp konzer-

. V!!tt?,'r~ách organov.é . o.ddeJ~n'ii.;.: 

' vy.žadovali · sklad by rozUčti1cJ:i 
stýlových obdobi a skladby na~ 
sich súčasných skladateľov, 
kti:u;é • vznik li po r•. 1945 . . ' 

Porota udelila ceny v prvej 
k ategórii v poradi: 

1. cena Stanislav Novák 
(ĽšU Praha, . prof: · Sovadina 1. 
2 •. cena ·Tomáš · Thun f ĽSU ' O pR• 

· va, ;prof. Cech 1. 3. · cena · Mile • 
na ·K1tlíšková (ĽŠU · Olomouc, 
prof. Nováková) a Ivona Ŕí-· 
mánková [Ľudové konzerva tó
rium Ostrava, prof. Tomel!k u
vá ). Por o ta uclel'l la ďa l e i t t·i 
čestné uznan ia. 
úroveľí sú ťaže druhej katP.~6-

l'i.e bola mi mo t·iadn e vysoká . 
Porota reagovala na dosiahnu• 
té výl\ onv Lýrn, 7.e url ľllil a d ru. 

· hít cenu az štyrom súťažiacim. 
1. cena Já n Ka lf us [ Kon ze t'" 

vatódum Praha, prof. Rope k a 
Pl'Of. Hora), 2. ce1Ú1 Aleš Bá1·~ 
ta (Kon~ervatíirium Brno, pt•pf. 
Puhl) , Ivo Bartoš (Konzervli• 
tór ium Brno, prof. BiHský'J, Jre-

. rra.- Chi'ibková (Konzel'V&·Iôri il m 
Kromei'íž, prof. Pokora J. ZtJzit• 
na Nemečkov.á {Kon~érvátó· 
t•htm Pt•al:xa, prof, Hora l. :{. ll.e• 
tUt Katari na Hanzelová [ Knn

·zel'Vatórium Bratislava, p rof. 
. Skuhrová )'. Ai tu poro lo ud ť.!i
la viacero čestných uznanf. 

Zvláštne ceny za naj lepšiu in• 
terpretáciu súčasnej ces'ke l 

·~r·Qjmanuá\.Íivý 43·t•egi!s,r uvý koncertný ur~a n . vý
t•obok to'fárne Varhan}' Krnov v obt•adnei s ieni Domu 
osvity : Petra Bezruča v · Opave. 

umoZtmjúce zá u.jemcom o ·or 
g anovú hudbu· získať p,a pri ,ine i 
činnosti vzdelanie na .tomto ná
stl'Oji. Je pozór uhocl né ' že ani 
1Eidna ĽšU na 1Slovensk'u ·clo~Ú!l' 
oi·gánové oddelenie nemci a ne
mít . ho a ni h \clové kon zBrvató-
t·ium. , . . . . 
O,rgan!zálo~i 'súťaže vynaloži

li vera úsilia na lo, aby súťa2 
bola po všetký'ch ·slrá-nRach d o
konale prip t·av,e,tá .. [~)J s na ha 
a · úsilie priniesli ovocie v po
dujati, ktoré · sa· vyznačovalo 
premyslenosťou , o'rg'a nizačnou 
pripravenosťou :' a ' · malo sirol{ý 
ohlas v radoch ·miestn eho oby
vatel stva. 

Sú ťa ž otvorili- členovia p~ro
ty verej ným koncer tom, na kto
r{lm účinkovali pŕor: v. Bi:\J
ský, prof. J. · Chál·ottpková, inž. 
B. Plánský, f)r éf. K. , Pokora, 
ll ~o.!'. K. Rečlo, .P~'Óf. I;. Skjlht o
va, doc. M. lŠlechta a doc. A . . 
Vesel é . V p r:vej ,' kategórii sú
ťažili stred oš·kol1ádi, vysokoško
láci i pracu-júci, ·ktoĽ! sa · !we. 
na organ e ve nu,jú p 0pr t , svo
jom h lavnom. štÚdiu, :resp. • za
mestna n í. Vekovi'i ·,h ranicá bola 
26 rokov. ·Napriek tomu'i• ž~iiilo 
o súťaž amatléťov, o malLvý.kony 
vysok ú · .úrov.eň. Ra cl., t-alentov 
presvedčivo dokázal · '· pot.rebu 
exlstenc,ie or~ati'ovýGb ! oďcrele-
n f na r:šu. , .. : 
Súťaž ·hodnotna porota' za 

p reäsedn íctva . doc; · A. · Veselej 
z bpn en ske j , J·A\Vl~ . Čle,nmi '. po
roty boli V, Bl!lský [Konzerva
tó ri um Bmo J; J,' ,Hr:ira [Korur.er

·vatórium · Pr al ia·J.' p' GJ.J·aloupk'o
v á (Kon zet·vatór ium · P-lzeň ), 
inž . B. Plánský ·•:fz'ávod. Va r.ha
ny Krnov ], K.<, P,o}f..ora ' [J<o!tzer'
Viltórium Kromeľfž). K. Rečto 
[Konze r va t6 ri:\.1m 1 'Koši.ce J. r: 
Skuhrová {Konz.ervat,órium Br~
tislava ), V. -Svat oš (·Kon zerva
t órium Ostrava:]" .. a ďoc. M. 
ši ech ta (AM!:! ·Praha]. ·sútaž 
p rebieh al a v oboch kategóri·ách 
d.IIG4kol0Jio .. M-o.boch ;kolách aa-

skladby zfskala v p r vej kate
górii Mile na.. Kul!šková za iw 
terpret.áciu Ebenovej II. fantá
zie z fiJedeľnei hudby, v <lntl'l o,ľj 
kategórii Ivo ·Ba rtoš z u prect
n·es Werne 1·ovl1o "Victimae P<os
chali laucles", Aleš Bárta a ZtL
za na Ni:hnečková Zl:! Sokolo11u 
"Passa c11gliu quasi tocclttu na 
B-A-C-IT', Ir ena Cl1i·ibková za 
Sokolovu "lnt1:odukci u IJ t'ít .l!U 
na B-A·C-H". 

Priebeh súťaže uká:<:<ll. )!.e 
a\(cla tohoto typu má v naso111 
hudubnolll živote ve fký vý· 
znam. Organ bo l dosia l' ie cli• 
ným nástrojom, na ktorom ma~ 
li m lad! Inte rpreti možnosť sú
ťažiť iba na medzlná rodnvdl 
súťažiach. Tieto počlta iú s pro
fesioná Inou ťt1·ovt,ou súťažia;' 
cioh a s ú poslucháčom kon• 
zer vatórif nedostupné. Súťažné 
prostractle umožňuftt a i pecla• 
gógoín konzervatóri! porovná· 

· vať svoju p rácu, vymiel1ať st 
v diskusiách· názory, ro:.:šil·ov;r( 
oJt·ruh s kúseností. Súťaž sa bu• 
de . opakovať v clV9iročných in • 
tervaloch. Bolo by Jen želateľ• 
né, aby Slovensko bolo na tef-'. 

:to ' súťaži zastúpené v oboclú 
kateg!)rlách. čo predpoklaú~ 
zriaden ie org!lnových oddelení 
na slovenských ĽŠU. Súťaž .pre
hiehala verejne za veľke t ú čas• 
ti o becenstva. Nemalý výzmont 
malo ai stretnutie poľotv s 
p red stavite fml mesta Ooavv. na 
ktorom s a zúčastnili · veci ľl c1 
pr.acavnfci MV KSČ, MsNV. pr i• : 
mátor mesta Opavy a z~stuJ!)
co·vla . spo ločenských orga nizá• 
cH. 
Vydarenosť tejto k ultúrno" 

spoločenskej akcie oprávňu je 
vysloviť 1'7ádei, že sa ňou za• 
čaJa reťaz p odujat!, k toré sa .v 
našom kult(rrnom živote stanú 
tradičnými a prines ll ovocie v 
zdravom súperen! n ácte jnÝ'ch 
interpretov. 

IRMA SKUHRO.V:J 



československá premiéra 
'Boháčovej opery 

Opera Státneho divadla v Os
ťrave sústavne uvádza súčasnú 
h ud obno-dramatickú tvorbu. V 
k,élžcle i sezóne aspm1 jedna in
s'cená cia býva československou 

premiérou. V poslednom čase 
to bol napr. Voglov Hiawatha. 
Pipkovova Antigona 43, tr i 
operné aktovky českých auto
roi.l. V. Felixa (Nesmelý Kasa
nova], J, Pauera (Labutia pie
Slti'í] a B. Martini\ (Dvakrát 
Alexander] či Petrovov Peter I. 
V.. t e jto sezóne padla voľba na 
01J8rnú novinku Tosefa Boháča 
Goya (premiéra bola 30. sep· 
tenibra m. r.] napísanú podla 
rJivnomenoého Feutchwan~e
rovho románu. Operné libreto 
podla novely Drahomíra Mako
vič'ku, spracúvajúcej niektoré 
stl'á!Il<Y románu, napísal skla
daťeľ. 

'z!1U'stiť rozsiahly románový 
SJt jf)t do dvojhodinového oper
n é.ho pr.~dstavenia je · vždy ťvr· 
d *I:P. ?í'fe~lwm , pre k aždého Jib
r etrs,tll, a sa:m pzre jme, sa . mu 
n.é:mbh:Ol ··v.ylmú( ani J'osef · Ro
IJ áč: •Na pozadf niektorých <16-
le?i.týc;h ." epiz.ócl z9 života . v~.r- . 
ké1w :·.šp<inielskeho m'áJľara ·· z· 
pi·elomu 18 .. a 19. storočia Ifrnn· 
cisca '.cj.e ·Goyu sa snažil zobra
ziť " potiUcl,é ' intrigy a ťažkú 
s)?bl oč'eriskú atmosféru vtedaj· 
šieho š.panielska, zároveťí sa 
zámvs:Heť naď večnou témou: 
naa vzťahom umelca k spoloč· 
n{lsti. Zložitosť a výnimočnosť 
Goyovej umelecke j osobnosti 
W'ak presahuje možnosti hu' 
·dobno-dea'maticke i skrat ky, akú 
&i: · zvolil J,. Boháč. 

čenek Mlčák a Eva Kinclová 
ako Goya . a Cayetana z Alby 
v Roháčovej opet•e Goya. 

·Goya, , ako·. každý veľký ume
lec , 'stavia sa 'proti niektorým 
vžitým konvené;i-ftm. Preto na
p r ík.lad 'b erie soi sebou n a cere
moniál : 1111 krá'ľovskom dvo re 
chudobnú· predavačku r ýb, 1Jl'8· 
t o l neskôr .vo svo'iom cykle k t•e 
sieb : Caprichos· nastavu je zr

'kadl o dvornej 'spoločnosti. Hl
b'ok.ým :citom·. vzplanie k mia
dei', · bohate:ir· prekrásne i a slo
bocľomyse'l'ne j- vojvodkyni Caye· 
tane z A,Iby, ktorá jeho cit opä
tttie. Cayetana sa však stane 
obeťou intríg stárnuce i žiarli
vej, ale chytrej ' kráľovnej Má
rie Luisy, ktorá '.je vlastne naj
významnejšou osobou tej doby 

· v celom š panielsku. Kráľovná 

, .. 

urazená Goyovým spl'ltvaní.m 
sa, správne o dhad ne, a ko sa 
pomstiť umelcovi. Uvedomu je 
si, že U'oyu ťažko zlomí :-:álwz
mi. a inkvizičným súdom. Ove
la účinne jšou zbraiíou proti ne
mu sa jej zdá to, že ho za die
lo - v k torom je kritizovanú 
tá časť spoločnosti, ktorú sama 
reprezentuje - menuje prezi
den tom Kráľovskej al<adémie. 
Goya je tým vlastne ponížený 
a zosmiešm~ný, a preto . na1ma 
keď si uvedomí, že bez svoje i 
životnej lásky Cayetany n emô
že v Spanielsku žiť , odchádza 
do susedného pokrokoveišieho 
a s lobodnejšieho Francúzska. 

Motivácia konania jednotli
vých osôb je v librete , len 
stručne načrtnutá. Preto sú 
zvraty v deji miestami i tro
chu nelogické, dramatický vý· 
voj napríklad v poslednom ob
raze vôbec nenasvedču j e tomu, 
že opera vzápätí končL A tak 
len !llldub no-formové ukonče
nie ce lej opery ( prológ a epi
lóg vo forme mod litby Goyovej 
ženv, ktorá i náč clo deja neza· 
sahuje; dve taneČné scény a 
g radácia v záveroch oboch de j· 
stiev) s pôsobuje, že divák ne· 
má pocit neulwnčeného t01:za. 
Opere chýba vývo j dramatic
kých l<on.fliktov a svojou for
mou priJJomína s kôr televízny 
scenár. V hudobnej zložke r; ~ 

Boháč snaží charakter!zovil( 
jedn otlivé postavy, inštrumen
täcia je však dosť jednotvál'na 
a príli.š .,hutná". 

Ak sme mali výhradv k Bo-

a orientujúci obraz 
našej hudby 

( Dokončenie z L str.] 

2. huclobno-clramatickú for 
n:nt a lebo · je j javis kový tvat a 

cl. umelecký sú boľ, pozosl <i 
Vajtít; i z baletnvch umelcov, ako 
aj os tatných tvorcov, podieľa· 
j(ici.c!1 sa na javiskovom stvár· 
n.en í" hudobno-dramatického !Ja
letného · diela ... 

Normatívnosť eiJ.Cyklopedic· 
kého diela sa realizuje nie

le'n · díÍsledným · presadzova-ním 
určitých hodnotQvých kritérii . 
sna lúm a povinno sťou definti
váť a vymedziť doposiaľ nede· 
fÍQo1(ané .a nevymedzené, a le aí 
Pl'imárnymi pQvinnosťami v ob
lasti terminológie, pri· uvádzaní 
sprá:vnych názvov inštitúcií a 
po'd. Ai v t mll to smere ostali 
aiitori niektorých hudobných 
h·esľel I. zväzku Encykl.opédie 
Slnv:enska kadečo dlžní. Napr. 
v ' hesle Bratislava ie Symfonic· 
ký orchester čs. rozh lasu Bra 
t!slava (to je ieho dnešný 
úradný názov] predstavený ako 
Sym!'onícký orchest er brati.slav
skélw ·rozhlasu, v hesle " cli.ri
ge.n1" ·s~ ho vo rf o Miešanom 
zbo rr·! Slovenske j filha rmónie . 
ktorý ·!Jol dávno pred uzá vier ·· 
ko1J l. zväzku l)remenovaný n n 
Sľovenský. filha r monicJ<ý ZbOJ 
al pocl . 

N 1ekde ma l na kvalitu či ro 7. · 
· . sah poskytnutýc h informá 

elf vplyv p riestorový aspekt 
Zrejme priestorové o bmedze· 
nta W"ôsobill, Ze bohatý hudob· 

ný ži vot Bratislavy v 19. stor., 
v k torom figurovali os.ob nosn 
a ud alos ti európskeho význa
mu, je v !t esle Bratislava cha
ra lderizovaný len menami Mo
zar tit, Haydna, Beethovena, 
Hum mela a Brahmsa. Pri.estoro· 
vo veľkorysejšie podmien ky do 
stala hudba v l'!á mci hesla Ces· 
koslovenská socialist.ická re· 
publika. Žiaľ, obraz o hudob
nej · kultúre českos lovenska t'l 
jej · inš tit ucionáln om zázem!, 
ktorý sa tu podáva, ie neúpl
n ý, n epresný a skreslený. All
tót' tu vytrva lo mll!i u obuch 
ná rodných operných scénach. 
zásadne ·sa · nezmieňuje o skve· 
Jých hudobných telesách v Br· 
ne, hoci hudobný život Brna 
ie íedným z fak torov , vďaka 
ktm•ým si toto mesto s bohatou 
hudobnou tradíciou upevňuje 
svoje postavenie kultúrnej met
ropoly. Lo~ickým dôsledkom 
tohto prístupu je aj to , že me
dzi čs. hudobnými festivalmi sa 
nespomína festival v Br ne -
nepochybne jedno z kľúčových 
poduja tí československého hu· 
do bn éhu života. Z významnýcll 
telies a inštitúci í opomenul 
tiež Vlljensk ý nmelecký súbor 
kpt. fána Nálepku , pričom él ; 
jeho český pendant - At•mád· 
ní umelecký soubor Víta Ne 
jedléh o In [iguruje· pod ne · 
správnym názvom. Podľa infor · 
máci'i , obsiahnutých v tomte 
11esle, sa komi Pražsk á jar od 
r. 1964, a nie od r : 1946 [moz
no tu ide o tlačovú chybu, kto 
rá vš ak n ie je uvedená v errá · 
tach ] a Bratislavské huclobn ŕ 
s lávnosti s t'! podujatfm, k tor tS. 
s polu s le tný mi hudobnými fes· 
livalmľ majú význam ,;pre ši-

rente hudby". Podobne nepre
svedčivo je charakter izované a i 
poslanie naš ich vvsokých llu 
dobnýcb škä l - VSMU, AMU 
a fAMU, ktoré majít - podľa 
autm•a - význa m Pl'e "zvvšo
vanie hudobnej kultúry", zatia ľ 
čo by sa na prvom mieste žia
dalo spomenítť ich poslanie vý
chovou · umeleckého dOt·astn 
vytvárať vysoko profesioná lne 
zázemie pre ďalší rozvoj socia
listického hudobného umenia v 
oblasti tvilrliy, interpretá cie a 
v posledných rokoch a i v ob· 
lasti hudobne j teórie. Olo·I14 
icleovo-umeleckýcll zvi:ízov skla · 
<la teľo v sa v tomto hesle reclu
ku je na "udeľovan ie štipendií" 
11 n a "organizovani. l! za lu·émič
llí'Ch zájazdov". Udeľovanie šti
pendií, prémií, usmerfwvanie 
novej tvor by JJOlllOCOll e kono · 
micl\ých stimulov a pod. s pa· 
dá do výlučnej právomoci hu
dobných fondov - českého a 
Slovenského, ktoré sa tu však 
vôbec nespomlnajú. Pos lanie 
zväzov skladateľov spočíva 
predovšetkým v riešeni o tázok 
súvis\acicll s rozvojom tvorb v 
koncertného ž.ivota, hudobne í 
výc hovy. tAoret'ické l1o mvsleniil 
il tcľ .. št udi jné pobyty 1';Jenov 
ideovo-ume leckých zväzov v za · 
!1 raničí sú lrm l)rostriedkorn h 
iJl n eniu t ýchto cie ľov a ni r· 
vlastným cieľom či doko nca po 
s la ním. Žinľ. sér ia nedorozum•) 
ní, ku l{torei ve CI ú informácie 
obsiahntit é v tomto hesle . týn· 
ešte nie iH vvčerpaná . Dočft<r 
me sa tu. žo .. orQanizäcia hu 
rlobného ži v o ta . sa vybav u !l 
ordstredníctvom Pt·ogoko ncer 
tu " Odhlia !lnnc url toho, že po 
užitie Výrazu "organizovani r: 

náčovmu dielu, cl skôr l( jeho 
libretu, vôbec to neznamená, 
že ostravská Inscenácia pôsob! 
matne. Réžie a hudobného na· 
študovania sa pred odcllodom 
clo Bena uja!l 'zaslúžilí umelr:i 
Ilja Hylas a Jii'í Pinkas. 'Réžk 
využi la rýchle striedaniQ obra 
zov a snažila sa o čo najlep 
š i r; vv jadrenie toho . čo chýba, 
libret11. Hylas správne, ·zdôraz
nil dominantnú úlohu stárnn · 
cej kráľovne j Mári e Luisy. To. 
že spevácky zostala táto pos
tava v dôsl edlw hlasových dis
pozíci! íoi predstaviteľky Ale
ny Havlicovej trochu v pozadí. 
nebo lo na škodu. najmä preto. 
že titulná postava, neprepra
covaná už v pm:titúnJ, nie te 
t\,in tak výrazne zatienená. Ce
nilk MH:ál< ako Goya musel to
ti ž svoje prednost! clemonštro· 
vať skôr v psychologickom 
zvládnutí postavy a v hereckej 
zložke. Z ostatných účinkujú
cich pozornosť si zaslúži Eva 
Kinclová [Cayetana z Alby]. 
ktorá zaujme svojfm JJrieraz
ným sopránom s trochu neob· 
vyklým zafarbenťm, Drahomíra· 

Scéna z opery Goya. 

h u dobného života" v súvislosti 
s výmenou umelcov medzi hu· 
dobnými kultúrami rôznych ná
rodov j.e dosť nezvyklé, autm· 

.. tu_ nezobral. .. Pa ve.!) •tinie exis;
tenciu Slovkoncertu, ktorý. má 
oprávn en ie "dováža ť a vyvá
žaf' koncertných a clivaclel 
nýcll timelcov už takmc,n:. cle< 
sa ť rokov. Činnosť a poslanie 
čs. hudobných vydavateľstiev 
Supraphon a Opus ie tu cha
rakterízovan,ä len ako "šírenie 
gramafónových nahrávok", p r i
čom ťažisko činnosti t ýchto in · 
štitúci! je nie v d'istrubúcíi 
gramoplatni, ale preclovšetkýrn 
v ich tvor be, ako aj vo vydá
vaní hudobnín a kníll o hud
be . Pri nedôslednosti, s ktoron 
sú zostavené tieto globúlne tn
fo rmácie o hudobnej kultúre 
československa, nepre!wapuje. 
že tu vypadlo !!s. hudobné vy
davateľstvo PANTON, hudobné 
vys ielania rozhlasu a televízie 
alebo že sa tu používajú vág 
ne pojmy. ako nupr. "vysoký 
11uclo!Jný výraz" ... 

Neúplno s ť poskytovaných in
fo rmácií S ä .pre javuje aj absen
ciou niektorýcll ž ivotopi sn ýctJ 
a lebo vecných hes le! v prvom 
diele s lovnil<a. Pos trá da me CB· 

Iý rad mien, k toré sú v na
šom hudobnom živote veľmi 
frekventovan é a neooc llvllne 
ich budú užívatelia s lovníka 
ltľadať. [Ch ýba napríklad pro· 
fi! violončelistu Jura ja Alexan
dra a violistu !än a Cúta . ktor! 
sú ako členovia a só listi Slo
venského komorného orches tr<~ 
známi aj v zahran ii:l, ďaleí l1cs· 
lo venované textárovi populár· 
nych piesn í Bori sovi Droppovi. 
Bolo by namieste venovať po
zornosť a j zaldada júcemu t• ia · 
ctite ľovi Št<Í tnci f! llHn·mónie v 
Košiciach, dn ešnému šéfred al<· 
lowvi Hudo bného vysielaow 
Čs. m zhlasu v Bratislave Ľubo· 
m'Írov i Čížkovi, cľalej klavlris 
tom Sy lvii Čápovej, Eve Csip · 
kayovei . Duu manže lov Macu 
' IZit'tskýcll alebo akorclconi s tovi 
Vladimírovi čuchranovi. Hu 
riobn[t časť Encyld onédif' Slo 
ve ns lu1 nezaregistrovala · ex!s· 
ten.ciu Briltis tavs kéllo klavírn e· · 
ho t ria [pôvodne Micllalicn 
Starost il . Sikora. od rolw 1974 
He inz. Starost a , Silwra L Bra 
islavskéllo s l áč ikovél1o kvar· 

teta r za l. l', 1965 ). bez povšim 
ott t:l ll ostal a Camerata slovacn 
s dirigentom..Vlktorom Málkam. 

Drobknvli ( Goyova žena r a fan 
Ryzlink (lnkvizHor), ktor9 
však po niekoľkýCh veľm! dob· 
rých herecko-speváckych kreiá• 
ciách tentoraz nepresvedčll 
úplne ani herecky r či skôl· po• 
hybovo l. il(li S!>8Váckv . Or• 
chester hral pml l<tk to vl;bll ' é· 
ra ope(:Y J. Pínk~:~ sa isto 11 na• 
ptiek určitei in~trumentcli~nel 
jednntvárno~ti tJartitú t'V nr·Jolw• 
čujne plasti cky. 

Výprava tclevízne!Jo <II'(;!J!· 
tekta Františka Skľípka a. h. 
jednoduchými prostriccl kfl nli 

· [stena a reliéfy pôsobiace Ólil• 
slvnvrn kamenným dojmom. zl:• 
kad];j ,' závesné lustre . a poc:Lľ 
pohotovo menili rýchl e sa 
striedajúce prostredie deja 
ftal<met: ako strih' v televf.z!(), 
podobne ako kostýmy Františ-' 
ka Diviša a. h. čerpajúce z 
Goyových obrazov v ýstižne na.<· 
vodili dusnú atmosféru špa• 
nielska druhej polovice 18. sto~ 
roc1a a výrazne prispeli IC 
úspešnému vyz:nentu tejto os~ 

travskej inscenácie Bo·háčovef 
opernej novinky. 

K. STEINMETZ 

Snímky: V. Dvoi'ák 

Bratislavské komorné združe .. 
n ie s dirigentom Vlas timilom 
Horákom, ktoré , čo nevidiét 
osláv! ·30. výročie. s vojho za• 
!oženia, Bratislavský komornv 
z bol' [za lo:Cen ý 1971 ) alebo Bra• 
tislavsl{ý detský zbOr (zal. r. 
1963 ... ]. Podobne ov sme bolí 
v h es le "česko -slovenské vzťa
hy" uvítali zmienku o prfspev~ 
k u hudobn ýc h kultúr čec·hov 
a ·Slovákov ·k roz.víjat1lu a 
upeviíuvaniu idey českosloven-
0ke i š tátnosti {skÚmaniu tejto 
otilzkv sa r. 1974 venovala 
dvo jdiiová m uzikolog ická kon• 
ľerencia v Bratis lave 1 a oo cl. 

Kritickou analýzou niekto-
rých nedostatkov v hudob· 

nej časti I. zväzku Encyklopé
die Slovenska nechceme vyt\TO" 
riť dojem, že hv Encyklopédia 

. ako celok. alebo jej h udobná 
č asť mala menší význam: než 
aký sa jej v prvých kr itických 
ohlasoch pt·ipisuje , resp. že hv 
nespíiia la ot': al<áva nia a pnsla
nie, ktoré ie i dali do vie nka 
.mt~e štátne a .stranícke lll'l.l.á· 
n y. Napokon Encyklopédia Slo• 
venska ešte 'len vy.chádza a 
určite nie je jediným enevl<lo• 
p edický m dielom, kt,orého yy· 
danie sa pript•avuje. To búda 
,tHíležitosť kompletiZOVať ne• 
ítplné, · dopoved ;rť nazn ai!tn•.~. 
vytriediť nevvtriedené, k!ln•é 
určite neostaln bokom pre 11.e· 
záujem o materiál. ale JJI:edo· 
všetkýtn pre ieho záplavu . klo· 
l'Ú SIJíisobil h(trlivv r ast náš ho 
hudiJhnéh o umenia a hndobnei 
vedy · v posledných desaťl'n· 
čia1:h. Podstatná časť hesiel 
[ ll3jlllä heslá Z Obla:;ti Slf)V<'! tl; 
sk?lhu h udohnéhn baroka a k la

sicizmu, heslá týk<tiiícP. sa s lo· · 
venskéhn htt!luhu l\.h ~ f•ilkl ŕll'll : 
a napodiv - i heslá 7. nhl ll~ ti 

džeztt . a pop nt usie teda .fill" 
ktm·P. sa Z<JPilll i P. va i•í Vfll'mi ~k

tu álnvm hndnhnv m materi<t 
lom l ie napísa ná na skvelP. i 
tít•ovn i. k tm•á sa npiP.ra n rm:
siahlu há rlaf!lfsklí činnnsl' o 
~ PI~acovaniP. vr.ľkl\ hn mnnž•dva 
PI'amen uélH• matf!l'i~ lu a na.n •· 
~e - o vvht'HnP.ný nsnbnv nli· 
·r,or, vyt•astaiúci 7. jasne defi· 
novanýe h triednych uozícif, 
ktoré umožňujú SJ1l'ávne hod
noti ť aj die la z d'ávneiiiír.h olt· 
dohí nášhn ná t•odn ého kultúr · 
neho vývoja. 

IAN SZELEPCStNď~I . 



Za hudbou 
stredo6zijských 
republik 

Už dávno som túžil poznať sovietske 
i:'epubliky stredne j Azie. Vedel som čosi' 
o ich starej, n ás stredoeuf ópanov tak 
vzruš u júcej, exotickej kultúre, počul 
som niekoľko ul<ážok ich ludove:i hud
by, poznul som niel<toré diela popred
n ých skladateľo v. Tajný sen sa s tal 
aspoií sčasti sk u točnosťou, ked mi Mi
n isterst vo kultúry SSR a Zväz s loven
skí,ch skladateľov umožnll1 vycestovať 
na rnuzlkologické sympózium a festival 
or ganizovaný pod názvom "Klasickú lw d
ba ústneho podania' kra jfn s tredne( Ázie 
a je j význam pre súčasnost'' . P1·iznám 
sa, že môj pôvodný hudobno-cestovateľ
ský záujem sa počas konferencie, no 
n ajm!i po vypočuli živej h udby podstat
ne prehlbil. Naile sr dcia st získa li vš etci 
organizátori tohto veľko lepého podu ja
tia, ktorf dokázal i tak tmme spojiť zá
mery vedecke j konferencie so širokým 
záberom poznaniu h istórie, kultúry 1 sú
časn ej politil<y Uzbeckej sovietske j so
cialistickej republiky vo veľkej rodine 
niu·odov a národnos tí Sovie tskeho zvä
zu. Získa la s i nás .,Samarkandská zem" 
i mesto samo, jeh o poprednl preds tavi
teliu 1 prost!, úprimnf, srdeční a pohos
t inní ľu dia. 

Už privftanie na letis ku po päťhodi-
n ovom lete z Mos kvy bolo priam š oku-

. júce. Na čel e s prvým tA jomníkom o b
l l'lstného výboru I<SSZ D. R. Racttimo
vom sa tu zišli nielen všetci predstavi·/ 
telia s traníckych a š tátnych orgánov ob
l asti , ale a j ľudoví lllldobn!ci, tanečnici, 
mlúdežnicka dychová hud ba a ~tovky oll
'čél nov, al.Jy ch lebom, soľou, orecha mi. 
!Hozienkami, nnmdľami a vge tkými s lad 
kosťami VýcllDd u p t·.iv!ta li vo s vo jom 
meste domH.cicl1 i zah raniľ;ný cll host í. 
Prvé dotyky bývajú vždy dô ležité pre 
vzbudenie zH. ujmu. Za sprievodu r ytmov 
bicích nástrojov vy trubovol i trubači na 
cl lhoi:iznýcll rohoch i fúkači na Jl i:lťa
Hich 1-1 Šli1'11Hll1tné tAnečnice vyjadrovali 
figúrami tanca, ladným pohybom r úk, 
pliec l hl avy pocity šťastia , vznesenosti 
a bytostného spojenia so svo jou rodno u 

zemou, s jej ta.jon:ine náclli:ernou mi nu· 
!osťou i zivou, raclo~tnou pl'itomnosťou. 
Hostia z Indie a Afganistunu sa nenúte
ne zapojil! do tanca a demonstrovali tak 
bl!zkosť kultút' tých to národov s hudbou 
a tancom Uzbekistanu. Celkom mimovo r
ne sme sl uveclo míll, že vlastne u2 tu, 
pri prvých krokoch po samar kantskej 
zemi, sa vlastne znčlna preclo h t•a k sym
póziu, ktoré oficiálne otvorili na druhý 
<1e1:í. 

Hudobno-vedecké sympózium otvor ili v 
divadle A. P. čechova za reprezenta n tív
nej účasti mnohých po predných muzi · 
kológov l hudbbníkov-skladatcľďv a in
terpre tov z re publík ZSSR a zo zahra
ničia. Medzinarodna hudobná racia 
UNESCO dokumentova la význam toh to 
podu:fatia a j osobnou účas ťou svo jho 
prezidenta Johna Robet·tsa z KHnady ll 

vicept·ezidenta Narayanu Menona z In
d ie. Sto j( za to vymenova ť aspoii kra
tiny, z k torých prišil clo Samarkandu 
významn! muzikanti - NDR, PĽR, Ka
nada, západný Berlfn, Turecko, Alžít·
sko, Tunis ko, Marolm, Egypt, Jemenská 
ľudová re publil<a, Irak, Sýria, India , 
Afganistan, Bangladéš, Mongolská ľudo
vá repub lika, Vietnamská ľudová repub
lika, Svéds ko a ČSSR. Na sympóziu vy
s túpi11 s referá tmi prectstavlte litl hudob
n)1ch lmllúr Azerbajdžanu, Tadži.kbtanu. 
Uzbek istanu, Tmkesttlnu, KŕiZI:tchstanu , 
Arménie, Ujgurie a Jaku tie. Medzi IHij· 
pozoruhodne jš ie patril referát p ro f. Jo'. 
Karomatovn, DrSc. !Hl tém u "M.uka mnt 
v súčasných poclmienlwcil", predmíšl<a 
.,Umeleckú a l1 isto rická funkcia nlllgH
mu a nové podmie nl\y pre jeho exi~ tco· · 
eiu . v sovietskom Azerba jdža ne" A. AIJa
sova., CSc., r eferá t "Taclži{~ký š ašma kom 
a maghreiJské núb y", v l< tot·om prednú
sa júci skúmal vzťahy medzi s tarou hud
bou Tadžil<istanu, Tunisl\a čl Alžírska, 
p t'ednúška N. Menonél o princ ípoch in
dickej rngi vo vzťahu l< š ašmalwm fi 
mugamom, zauj!mavý výklad o lJengi:íl
ske i hudbe, o magičnostt je i histórie 
a nových súčasných podmienkach rez-

Yoja. Pozol'llosť vzbudila analýza šaš· 
makomov dr. Toumu zo Západného Ber 
Hna a o vysokej úrovni teoretickej p l'A
ce rozpracovania tejto problematiky v 
e uró pskych socialistických k rajinách 
s vedčili prednášky d r. Elsnera z NDH 
a prof. d r. Czekanowskej z Varsa vy. 

Za hlavný cieľ sympózia mozno po· 
vužovať úsi.lio o zacllovunie, zaznamena· 
nic, clokonalý vedecký r ozbor a s pra co
vanie k lasleke( lm cll.Jy ústne ho podaniu, 
l\lora sa môže stať inilp i t·ačným zdro jom 
a) pre tvo r i.Ju s účasn ých lludubnycll 
skladateľov t ýchlo k raj ín. Je lo pozor u
hodná snilha h udobných teoretikov, by t 
a ll: tivne nápomocnými pri udržan1 kon
ti nuity rozvo ju' hudobných kultú r týc h
to ná rodov a pripra v iť tak súčasne j teo
reticke j i sklacl uteľskej praxi IJ!'esne 
s pracovaný h istorický výskum. Z hľa
cl is ka kultúrno-politického tu možno na
c.llilclznť paralely s našim úsll1m vyhľu
clávut, odborne spracovať a šíri ť hudob
ný fo lklór a upozori\ovaf na nepreberné 
množstvo inšpi račných zdrojov, k tor é 
sn tu núkaj ú aj naše( súčasne j sklucra
tcľsk e j generá cii. Metódy n prls tupy k 
tejto pro blema tike bol! pre nás nespor
ne v mnohom poučné. Veľký zá ujem 
vzbudi li a j večerné koncerty tradične j 
hudby indickej, afganis ta nske j, alžírske l, 
iracke j, ma t·ocke j, jemenskej a bangla
déšske j, ako aj vincet·ých sovietskych 
~trecl oázi jskýcll republilc Na jednom z 
večerných kon cer tov zuzneli sl<lndby sú
časných a utorov inšpirova né stat·ou, tra
cličnou hudbou, z ktorých na jviac upú ta
li pozorno sť mugam "Curgja" od A. Tlg
ranjann , symfonicl' é scény z opery -
IJoletu " David Snsu nsl\11" od E. Oganes ja 
na, mugam "Baja ty-S!ruz" pre zbor 
a cappella od N. Aliveridbekova a .,Mu
chammas a Ufar" No. 3 od M. Machmu
dova. Pozoruhodná !Jola aj dobrú inter· 
pretačná úroveii štá tneho symfonic)<é ho 
orchestra Uzbecke j SSR a zboru rozh la
s u a televfzie Uzbeckej SSR. 

Celé toto jedinečné po clu ja lie, sym
pózium i festival klasickej hudby ústne
ho podania, kultúrno-politické i organi
začné zvláclnulie, veľkorysosť , pohos ti n
nosť u pozo mo~ť .k cloimíci m i zahranič· 
n ým hosťom - bo lo potu:nou lekciou 
pre každého účastní ka. Né!dmerné sebn
veclomie Európanov, k toré možno nie raz 
sprevádza jú ueinľormovnné úvahy o l·m l
túrm!j A spoločenske! ne vyspelosti tých
to l< l'aj in, nemá nijaké opodstatnenie. 
Bez toho, a by sa strácala s tará kultút•o 
a čaro tr. jto kra jiny, napreduje tu vše
stranný r ozvo j, č o vzbudzuje u ľu dí uzn a· 
nie, vďačnos t i lásku k rodnej soviet
skP-i vla~ li. O tom všetkom nás, napriek 
bohatému programu, dokáznli cell<om 
nev tiera vo pre~veclči. ť . uspor i.asiHtelia toh
to ve fkolepého hu clohného poclu(11tia v 
Samarkandskej zemi Uzbeckej SSR. 

. LUBOM1R ClžEK 

No vá maďarská opera 
Deväťdesiatou piatou sezónou začala sa ntsať nová kapitola 

v histórii š tátnej onery v Buclapegu pod vedenim nového 
riaôiteľa Andrása Mihálya - dit•igenta, skladateľa a peda
~óga. Nový riadite ľ vykonával už počas ér y Alaclára Tótha 
dva roky funkciu vedúceho t ajomn!ka tejto inštitúcie, pred
t ým bol pt·vým violončelistom orchestra . Prvou udalosťou te jto 
110vej etapy bolo o l\tóbrové uvedenie nove j súčasne( niacfar
ske j opery "Vonku pred dverami", k tore j ·autor om je Sándor 
Dalassa, prisluimík stredne j maďarskej generúcie, ktorý nie 
je neznámy étlli nagei hudoLlllej verejnosti. Jedno z kľúčových 
di el jeho tvor by odznelo aj na nasom koncer tnom pódiu. Bolo 
to " Requiem pm Lajosa Kassáka", op. 15, vyznamena né v ro
l<tJ 1972 prvou cenou na medziná rodne j s kladate?skej tribúne 
v Pélt'ÍZI - a u nfts zaznelo v januári 1974 v rámci týždiia 
UNESCO pod ta klovkou Ondreja Lená rda . 

Literár nou pred lohou prvej 
skladaterovei opery je dráma 
n emeckého spis ovatela patria
ceho do radu "stratene j gene-
rácie" Wolfganga Bo t·cher t!l 
(1921-1947 ) pod názvom 
"Drau ~sen vor der Ttir", kto
rii mala svoju premiéru v 
Hamburgu dei) po s nll'ti auto 
r a. Borchert - pôvodne uče ií 
v kn íhkupectve a potom herec 
- u2 ako dvadsaťročný sa do 
stane na front, a až do !<onen 
vo jny cl e jislmm je ho života zo
stane krutý trojuholník medzi 
f rontom, väznicou a nr.mocn:
co u. Pre svojr~ antifa!ilstick6 
výrol<v bol to ti ~ v&znený, od
súdený na smr t a .,z milosti" 

zase vyslaný na fron t. Po vojne sa vrátil do divad la, hral. 
režíroval a súčasne písal svoje literárne diela, ktorých ústred
n ým motivom balil. obža loba vojny. Jeho jediná dráma, ohsa
h ujúca mnohé a utobiografické érty, sa odohr áva tesne p o 
druhe j svetovej vo jne, na neurčitom mieste vojnou zničenei 
Európy. 

ú strediHi pos tava die l ~t Strážmajste~· Beckmann, zronet1Ý 
ťa rchou vlas tnej zodpovednosti, vracia SčJ. z vojny, no J1enájde 
si svo j domov. ani duševný klud, ani riešenie J\a svoje problé
mv - všetky dvere zostanú pred ním zatvorené, kým rnu 
Smrť neotvorí tie poslednll a neprijme ho tým l<one ~ne do 
r lše zmierenia. 

Z tejto pochmúrnej duševnej dr ámy, v k tore j sa sústavne 
prel!na ko nkrétna a vizuálna poloha, vytvor!l veľm! účinné 
libreto Géza Fodor. Dei skoncentroval na otázku zodpoved
nosti, zúžil -počet postá v, ktor é v centrálnej monodrám r~ 
Becl}manna llrajú sice rozhodujúcu, ale pt·edsa len epizódnu 
úlohu , zbor dostal veľmi dôležitú, antickým tragéd iám analo · 
gickú úlohÚ. 

Hudba Sándora Balassu - súdiac podľa jedného vypočutia 
- je velmi účinná, sugestlvna, vášnivá, má stlný emocionál
ny náboj, výborne char a'l<terizuje postavy, clti dramatický 
nerv predlohy., ~ím výborne podfarbuje špecifickú atmosféL'U 

Scéna z Balassovej opery Vonku pred dverami, 

cliela. Inš lL'U menl ácla je )J I')s trá a z ct:lého orchestrá h1ello 
tkaniva veľmi účinne vystupu jú - na spôsob sólistickych 
ná~trojov - spievané par t y, k tor ých meloctičnosf, napriklad 
scéna Bockmann - Dievča, ie p r iam prekvapu júca. 

O javiskovú r ealizáciu d ielá sa postarali režisér Andríí.s Mi
kóa, autor sugestívnej scény a kostýmov !'é ter Makal. Diri
gentom predstavenia je Gyorgy Lehel a. h., ktorý s velkým 
jemnocitom, p t'ec izí.tou a presvedčivosťou tlmočil hudobnO. reč 
~ldaclateľt~ . Veľmt dôležité rl výborne naštudova né zborové scé
ny sú svedectvom do brej práce zbormajstra Ferenca Nagya. 

Mladý tenorista Péter Korcsmáros podal v úlohe Beckman
na ideá lne vyrovnaný a hlavne po speváckej s tránke zname
nitý výkon. Vedľa neho treba .spomenúť výbornú predstaviteľ
ku Dievčaťa Ilonu Tokodyovú, ktorá si vyspievala v Bratisla
ve laureátstve na MTMI práve v o bdob{ me dzi generálkou 
él premiérou predstavenia. Ale a j ostatn! predstavitelia József 
Gregor (Smrť ]. Péte1· Kel en {Pán Boh l. Sándor Sólyom-Nagy 
(Plukovnlk ). Lás:o~ ló Tóth (jednonohý ). S. Tóth (Riaditeľ ka· 
baretu) mali r ovnaký podiel na úspechu nového diela. U vš et· 
kých interpretov s peváckych partU treba osobitne vyzdvlhnúf 
vzorovú výslovnosť spievaného t extu, ktorá te v súčasných 
operách azda ešte dôležite jšia ako pod oblúkmi talianskycl', 
melódii. 

V súvislos ti s tou to premiérou zaviedlo vedenie Opery dve 
zau jímavé novinky - di elo bude mať po premiére v krátkom 
časovom obdob! asi 15-16 repríz, čfm sa zaručuje sviežosť 1· 

rovnaká úroveň všetkých predstaven!, druhou novinkou te. ž• 
programový bulletin obs ahu je informácie o librete, o sk lada 
teloví, ako aj obsah diela v štyroch svetových jazykoch. 

JOZEF VARGA 

~ZAHRANIČIA 
Kurt;spontleucia J. Brahmsa s rodinný

mi príslušníkmi, v ktOL·ei je a j niekoľko 
odkazov na Bratislavu, vyšla v Hambur
gu. 

r;octheho cenu v oblasti hudby udelili 
v r oku 1978 :r.námemu skladatefovi Pau
luvi Oessauuvi. 

lliclo Ernsta K.i'cnku The Dissembler 
prt: bnrytón a komorný orcltestel' má 
mu( v mat'ci tohto ruku premiéru v 
USA. 

Premiéra Koncertu pre dve harfy a 
sláčikovf orchester Jeana Fran~aisa sa 
očakáva vo 'Švajčiarsku v máji. 

Vo febrnrári bude mať v ženeve pre· 
miéru dramatická kan táta pre tenor a 
m•chester od známeho švajč iarskeho 
skladateľa Heinricha Sutermeistera. 

Opera v Stuttgarte je ďalšou európ
skou scénou, ktorá uvi"ld za Pendereckého 
operu Diabli z Loutlunu. Kritiky hod!JU· 
tia naštudovanie k ladne. 

V J,ondýne s veľkým úspechom uvied· 
li Weillovu operu Sedem hriechov ma· 
lomeštiaka. Obecenstvu prijalo dielu i 
javiskovú koncepciu s veľkým ohlasom. 

Rakúsky sflbot• Die Reihe oslávil na 
jeseň 20 rokov svojej existencie. Jubi• 
lejné články vyzdvihujú najmä zásluhy, 
tohto telesa u propagáciu súčasnej hud• 
l.Jy. 
~~ .. · .... ... .... ..:.. 

Casopis Melos velmi pozitívne hodno· 
tí gramofónovú naht•ávku Janáčkovej 
opery Káťa Kabanovová (zbor vieden· 
skej Štá tnej opery, Vledenskl filharmo· 
nici, d irigent Charles Mackerras, vydala 
firma Decca), v k tore j Peter Dvorský 
vystúpil v ítlohe Borisa. Recenzent zdô• 
razihtje najmä slavianskosť koncepcie. 

Anton Dermota vydal vo Viedni svoja 
spomienky. POJJisuje v nich svoju ume .. 
leckú cestu a venuje powrno'sť i otáz• 
kam. v oblasti estetiky spevu, 

Rakúsky d il'igent Max Schiinher, zná• 
my predovšetkým z p1•ác o skladateľ• 
skom odkaze rodiny Stt·aussovcov sa v. 
novembri 111. l'. dožil 75 rokov. 

Vo vydavatefstve Schott vyšiel kata• 
lóg komorných skladieb - 160·stranová 
publikácia spoľahlivo informuje o no~ 
tových mater iáloch, ktoré si možno kú• 

_ piť a lebo aj leu vypožič ať. 

Lipský Gewandhausorcllester sa vrá~ 
til v novembri z 'lispeiného koncertného 
turné po USA a Kanade. Pod taktovkou 
Kurta Masura vystítpil na 20 koncer• 
toch v 17 mestách pred viac ako 50 000 
poslucháčmi. 

Monografia Ernesta Zavarského Johann 
Sebastian Bach vyjde v tomto r oku (v 
pofskom prekla de M. G. Gronowskej) uf 
druhýkrát v Státnom hudobnom vyda· 
vateľstve vo Varšave. 

Milánske vydavatelstvo Ricordi vyda• 
lo kompletný klavírny výťah Verdiho 
opery Don Carlos (redigovali Ursuľa 
Giinterová a Lucian Petazzoni), ktorý 
obsahuje na 869 stranách všetkých se• 
dem (l) verzii diela. Toto vydanie vy• 
vrátilo takmer 100 rokov panujúcu mien• 
ku, že päťdejstvová talianska verzia z 
r. 1886 - okrem hudby k baletnej scé
ne - je totožná s parížskym originá• 
lom. Pôvodná verzia je bohatšia o 8 
dôležitých úsekov. Pri premiére v r. 1977 
v milánskej La Scale pod taktovkou C. 
Abbada odzneli už dva :.1 týchto nezná• 
myclt úryvkov - 5·hlasná zbol'OVá scé~ 
na na za~iatku obrazu vo Fontainebleau 
a 58-taktové lamento Filipa po smrti 
markíza Posu vo väzničnej scéne.:_ 

V Tltomaskirche v J,ipsku hola pre• 
mléra Requiem sovietskeho skladatera 
Alfreda Schnitkeho - skladby, ktorá 
vznikla na objednávku VEB Editlon Pe· 

t;,;B;,;ľ,;S;.· -----------..--........ • 

Sopranistka Renata Scottová je stále 
viac považovaná za nástupkyňu zosnu· 
lej Márie Callasovej. Táto dnes 45-roč· 
ná speváčka začína takto vlastne svoiu 
druhú kariét•u, pretože úspešne poniJ.íva 
nový štýl interpretácie. Prejavuje sa to 
na novej nahrávke opery Nabucco. kto· 
r1i diriguje Riccardo M~~ ... 

Zabudnutá a novo objavená rozhlaso• 
Vá nahrávka stanice Radlo-Beromilnster 
z roku 1948 vyšla vo švajčiarsku a~o 
gramofónová platiía. Je to snímka z kon• 
certu, na ktorom vtedy 76-ročný llkla· 
dater Franz Lehár dirigoval svole diela. 
Platila ie zaujímavá tiei tým, fe sa tu 
k pl'Vej povojnovej spolupráci ziliiel La• 
hár so svojím niekdajším najobfúbenef• 
šhn tenoristom Richal'dom Tauberom. 

Sop1•anistka Mirella Freniová pt•echá· 
dza v talianskom repertoári stále vian 
na dramatické partie. Na tohtoročnom 
hudobnom festivale v Salzburgu bude 
spievať Aidu. 



jaroslav Meier 
55· ročný· 

V týchto dňoch sa dožil 55. naro
denín hudobný skladateľ a televízny 
pracovník Jaroslav Meier. Verejnosť 
ho pozná ako dlhoročného organizá
tora bratislavského televízneho hu
dobného vysielania, znalca sta1·ej hud
by i skladateľa, ktor ý prejavil cit 
pre javiskové formy. Dlhé rol(y sa 
prejavoval i ako koncertný organis
ta a v niekoľkých prípadoch komen
toval i v našo m l:asupise hudobný 
program čs. televízie a písal o svn· 
jich zahraničných umeleckých skú
senostiach. 

Za profesorom 
Bedľíchom Voldar om 
Nestor českých husľových peda•· 

gógov, profesor p1•ažského konzer
vatória, zakladajúci člen Mozarto
vej obce a Spoločnosti l}.ntonina , 
Dvoi'áka, nositeľ vyznamenania 1 

Za zásluhy o výstavbu, profeso1• 
Bedi'ich Voldan nie je už medzi 
živými. Pu ťažkej chorobe :.:umrel 
diía 8. det:embra 1978 vo veku· 
osemdesiaťšesť rokov. 

.;"' . 'w,.., . ' .... , ./' _ .. ,...,. ... , _<.."...~--"'---· _".. __ 
Z veľke.i obce učiteľov husrovej 

hry navždy odišiel umelec a hl· 
bnvý pedagóg, ktorý tridsaťosem 
rokov pôsobil na Konzervatóriu v 
Prahe, kde popri husľovej hre vy
učoval po prof. Mai'ákovi ai me
todiku husľovej hry, dejiny a ná u 
ku o sláčikových nástrojoch. Ťa
žiskom jeho pedagogickej činnosti 
hola metodika husľovej h ry, v nej 
bol pokračovateľom huslistických 
tradícií Sevi!ík - Suchý - Ma
i;ák. Ale a i tu priniesol rad no
vý r:h, pokrokových myšlienok, kto
ré spresn il v "Nove j škole polôh". 
v ,.no piesiíach" o v "40 štúdiách" 
Sta l sa tak autorom nového systé
mu štúdia polôh na základe sku
pinovej sústavy, rovn akého prsto
kladu a polohových dvojíc [1.-5 .. 
2.-6., 3. - 7., 4. - 8. l- Svo je názo
ry a nové formy m etodické ho po
stupu zahrnu l pod skratlwvý ná· 
:wv ORMPIC l O = orient á 1:ia, číta
nie not a hndubných značiek, le· 
da pohotovosť v notovo m zápise, 
R = redukcia, cvičné vzory 111'e 
získanie hma tovej istoty - prs lo
klady, M modely - cvil:né 
\·zory pre výmenu polôh , P = p~·í
prava, vytvá ranie účelných repe
tícii a rôznych odvoden ín, I = in
Vf:rzia, autot·om Jll'esne očíslova
né a roz tried e né predsta vy v ríl ll· 
nyeh ťahových a rytmiekýc.h Iigí•· 
rach, C = charakter, pestovanie 
a zlskavanie vyll~valosti pri zmuc
iíuvaní sa riiznych dobrých hus
listických n.ávykov ). 
Podľa tejto metódy vykonal prof. 

Voldan aj revíziu husľových e tud 
('Rude , Dam:la l a svoje názory H 

metodický postUJJ vys vetlí! ·V ce· 
Ium rilde odhnrn ých článkov (väč
.šinou v časopise Hudobná výcho· 
va). 

Pt•of. Voldan nezaos tal ani ako 
skladateľ, hoci tomuto orlborn Sil 
plne llHV enov a l. Jeho diela ak.o 
"Pierrot" a "Scherzo''. op. Sa, Sh, 
"Svatební ·suita" op. li, "Concer· 
to piccolo" , op. 18, "Furiant", " Dn 
nového ž ivota", op. 19 svedčia 
vsak o bohate j fantázii a veľkom 
kompozičnom zmysle. 

C~lý rad žiakov ( zo slovenských 
ja najvýz namn e jší prof. A. Vrte l'), 
priateľov a priaznivcov sa v hlbo
ke j úcte skläiía v spomienke na 
tohto pokrokového ped agóga a 
veľmi dobrého človeka. 

Cesť jeho pamiatke! 
ALBERT BRÁNSKY 

K šesťdesiatke 
Jána Albrechta 

Pred nedávnom sa objavili dva články o Jlínovi Albrechtovi, 
v Hudobnom živote č . 19 z 9. októbra 1978 a v časopise 
Život č. 48 z 23. nov~)mbra 1978. V prvom článlm odpoveda l 
~úm na otázky z oblasti interpretácie historickej hudby dr. Te
rézii Ursínyove j a v druhom L'(Hlal;;torka Ivica OnclrejWková 
priblížila čitateľom jello osobnosť a prácu. Nebolí to články 
k jubi leu, čo inšpiruje ruyšlienlw. že nadišiel čas, aby sa o 
prof. Albrechtovi. 11 ]Cho prúci začalo p ísuť. Kecľ som si potom 
p relistovala súp is prác júna AliJrecllta, uvedomila som si, 
ako často veľmi ľahko vyslovujeme slovko: poznám. 

Uviesť súpis publ ikovaných p rác, prípadne i tých, ktoré sít 
zatiaľ v rukopise, nie je na tomto mieste teclmicky možné 
él je to šl<ada, pretože pr áve oni najlepšie odrážajú široké 
Zi:lnwranie a zítujmy autora. Oblasti jeho aktivity sú p r itom 
tnk vnútome spMé. že každé hierarchizovanie by bolo ná
si lné. 

Snímka: Milan Moyzes 

Začiatok treba hádam hľadať v hlbokom záujme, vzťahu 
a láske l< umeniu. V tomto smere ttii.ho hudbu s rovnakou 
intenzitou dopl11a výtvarné umeni.e a literatúra. Vonka jškovo . 
to prezrilclza už aj jeho známa lmižnica. Okt•em nespočetného 
množstva nôt, gramoľónových platní, knih o h udbe. obsahuje 
i cennú zbterku reprodukcií výtvamých diel, knihy o ume
nl . . . Práve šírka ob last í záujmu a ich hlbol<é poznanie mu 
poskytu je možnosf ll.l'aclať a nachádzať odpovede na záldaclné 
otázky z oblasti es tetiJ<y, ktoré publikoval predovšetkým vo 
formr~ štúdií v zborníku Musaica. 

Rovna.k o ako šírka oblastí záu·jm u je pre Alhrec l1tove teore
tické práce charul<teristická n eustála lwnfrontácia s praxou. 
Autor vyrástol v prostredí naplnenom hudb ou a súm sa nil<dv 
nevzdal te jto, pre teore ticl<ú p rticu inšpiratívnej zál>ladn e. re 
vyznavačom pravdy, že hudba ži je Jen vtedy, ked znie . A prá
ve zo s pojenia teor !'J tického výs kumu a oživova ni<! hud by -
predovš<·) lkým, ale níe v91 učne - z obdobia ba roka i r en e
sancie, vzá jomnou konfrontäclou clvocll hľadlsl< sa z rodili vý 
znamné podnety a prínos au tora k osvetleniu zák lad ných 
otázok barokovej hudby. Podarilo sa mu prekonať nekoneč
ne dlho tradované n esprávn e n ázory na tú to etapu hudobného 
vývoja. Samozrejm e, že sa jella názory nezrodili n a raz - čo 
je pochopiteľné a o to cenne jšie - bolo to postupné hľada
nie, ktoré môžeme s ledovať v jeho štúdiách. čl ánkoch, odpo· 
vediach na otázky. Mnohé z týchto poznatkov ostali zatiaľ len 
v rukopisných poznámkach a to je škoda. 

zovať pu blil<ačnú činnosť Jána Albrechta [a treba JJriznať, že 
je to i nad moje sily l predsa si myslím, že by bolo nedostal· 
koiil tohto malélJo .,za myslenia sa". keby som nespomenu la 
est e jednu, pre autora charakteristickú črtu : spôsob. akým 
pristupu je l< rioSen!u problémov, iello spôsob mysleniu. ktorý 
vyplýva zo záuímu o matematiku. Nie je toti ž ta jomstvom. že 
ján Albrecht s rovnakým nadšením ako umenie, obdi vuje ai 
i·úto vednú oblasť. ktorej sa v určitých etapúch svo jho ž ivota 
venoval veľmi lntenzlvne. Matematilca ]Joel ľa neho maniftJs tu ie 
fantastiCl<ú schopnosť ľudského ducha odkrývať pravdy úva · 
hami. I ked' Albrecht vo svojich p rácach o umení sám za lilil 
priamo neaplil<ava l určitú matemalicl<ú metôclu. poznatkv. 
ktoré štúdiom matematiky z ískul, sa priamo o d'll'k aclfu jú v je• 
ho teoretických prácac h a pomá hajú mu v hľadaní a na
chád zan! práve!. 

S interpre tovaním, oživovaním hudb y súvisí aj Albrecht ova 
edičná č innosť , kto rú reprezen tu je vycl'flnie Gnbr.ielillO, cľalej 
Inštrumentálnych štvorlllusov z obdob ia ren esancie a !Jaro
ka, predovše tkým a le vydan ie SpeewviJo Hudo!Jné lw turecké
ho Eulenspi·egla vo vydavatefstve OPUS. Toto oiJs iali le d .ielo 
prip ravil n a vydanie a súčasne sa zas lú žil o to , že 110 súbor 
Musica aeťerna, ktorého j ~l umeleckým vedúcim, aj ce lé lwn
certn e predviedol. V s úvislosti s edičnou činnosťou treba spo
menúť i množstvo skladieb, l<tot•é získal, prepísal a prip ravil 
na preclveclenie. Tieto notové materiá ly sú zatiaľ v r ukopi.soch. 
ale žijú na koncertných pódiách v interpretácii súboru Mu~ica 

Závero m lly som chce la zdôrazn iť už le n to, čo poklarlúm 
za najdô ležitejšie - a v istom zmysle slova mimoriadne: cc tó 
gene r ácie hudobníkov i t eoret'ikov pri jímali od neho im pulzy, 
inĽormúcie. n achúdzali orientáCIU vo v~·voji hu dobné!Jo LllliC· 
p ia, ale nado všc.tl<a zísl<avali úc tu p recl lJodnotami a u i: ili " "' 
nacháclzl!ť radosť z pozn ávania novú lw. Sniiď práve pre lo. /.e 
p rof. Albrech t odovzdáva vi;etlw tak pri r·ucl ZtcJIH!. IJOZ!H'Os trutl
n c , bez p átosu, pt·ijínwme to cullwm oamozt'!~ jme, Či't s l o IH~Z 
t oho, aby stm: cl uccnili. č o ~ m e vlos lne o d md to dostal i. Ci· 
tim ale , že nebudem dalelw url Jl rttvcl y, 1\ ecľ pov iem. že v!ie t:;i 
li, l<tor! v týchto dilocll pr ir.ll <í dzajú za ním u vvslovui ú zol a• 
nia všfJt kébn nn jle p:3 ielw. rovnako úp r itnnr) s i ze ln itt. a iJv 
os tal tukým, ak\'111 bo l vžcly, nl\ým je a i tEn'az . A to 1e llit rlinn 
na jväčg.if: uznan ie , aké sa clovelw mu že clustať. aeterna. , 

Aj keď v jednom článku nie je mo2né ko mplexne analy• I: UBA BALLOV 1\ 

Smetanova klavírna súfaž 
islulnu, ale v o blas ti V\'l'ilWVf)i s ur(:i· 
týn ti , pr i.am chomi.J nými pr8j<;vrn1 ~u· 
ctanlnos ti. O 3. miesto s'ét delili ]. V. 
La vt•enov [ BĽR l a spomínan ý 17: ro<: n ý 
žiéiJ( ĽŠU [lJs truva J jaromír Klepú č. U 
Lavrenova popri je llo ten1peramen tc a 
wchnike si iste porolil cenila pr!kléldný 
vzťah, ktorý si vy tvor il k interpn)!<icii 
B. S1.ne tanu. I< l epéÍč za m:clla l nu jviič:~í 
do jem vynikH..,·tr.o u ·inteqJI'elft c iou clnt ltej 
a tr!l tej ča~li Beethovenovej Apposs io
llflty a t ým, že ako gymnozlsta clukŕt7u l 
s obclivuho rlno u ter.llnickou lmcnei už 
výruzo vou ] po l1 otovosťou zvltt clnuť cnlv 
t•epertoúr. V í ťazolll v l«t lrJgó t•ii s tarš ích 
su s tatu posluchúčl<a pražs l<é h o konze t·
vatória ]nna Muchut•/Jč kovú vv t·ovnan ý· 
tn i vý l\Olllll i VO vsell<ýC!l 3 ko! úCll -
opii tovm: zr t;adlo ~;kv!-liCj peclugo);i c lw j 
prúcc proľ. V. 1\nnwn íkovej. 

Klavirna súťa::-: o cenu Beclhcha Sme
tanu Sil v priebehu svojho vývoja vy
kryš talizovala na jednu z popredn.ých 
clo mácicll interpretačných akcií. V XIII. 
ročníku, ktorý sa uskutočnil už tradič· 
ne v Hradci Králové v diiocll 17.-21 
novembra 1978 dosiahol počet prih läse 
ných v kontexte predcháclzajúci.ch roc
n íkov vrchol. V núroclnej kategórii po
dalo prihlášky vySe 30 účastnl!wv, do 
súútže nastúpilo 28 klavirislbv. V kate 
gór ii starš!ch [s m eclzinúroclnou účl!s 
ťou] su dostav.ilo 19 súťu~ iac.icll , z tolw 
l r a j<J zal1l'aničnl [ct vaj'a z Bu lltars ka, je
d en i ' Pofsl<u 1. PreLlseclom ucl iJumej po
ro ty bol tlr. Vúc lav Hu.lzknecht. 

je pote~ite ľnti, že túto l< van li La IJu l <~ 

vyvážon á clos latoe noLI 1\VHlilou. V ku 
lt~gúri i ve kovo mlad ších n eclo~ tu l< pud 
~LHlm:js lm výl<yvo m v kvaJile a väč~.i
na výkonov sa pohybovala v cloiJL'O lll 
pr iemere. Menši tJ rozdie ly pt·anwnili jed 
nak z lllt>rnen lúlne j psy chicke J t.lispozi
c.ie, ale aj z veľko sti talen tu tl boli i 
od razo m lepše j č i horiic~ j pedagogicke j 
pd tce. Až na jednu výnimku . [ ]m·o tnír 
Klepáč z ĽSU v Os ln tve 1 bo li účastníci 
posJuchilčrni umeleckých s l\ô l a naj mU 
v kategórii starších su o bjavil racl oza j 
nadpriemernýc!J, v ni-ektorých prípaclocll 
vynikajúcich talentov. 

V tej to súv i. ~ losti cl1 ceme vyzdvihnú! 
s lw točnos ť, že v n ižše j lm tegô rii polo· 
vica účastnílwv [Hl bo la zo Slove n 
s ka a to traja z bratislavsk ého , š i e::>t i 
zo žilinského a piati z košick élto kon· 
:wrvatór ia. Do druhého kola , k torým t iÍ· 
to kutegória skončila. p os túpilo 6 slo
wmských účastnfkov . Z m ladších naj· 
viac vynikol Pe ter Máté, ž iak I~ . Koj tt· 
nove.j :r. košického kunztJL'vatóri ä . Uk(t
ZH I S fl Hko tal ent dobre .ťunclovtmy tal< 
v technike ako vo výraze . O dru l1é mies
lo sa s ním de lila poslu cháčka praž· 
skeho konzervatória Marie Sť áll lavská, 
k torá ~na ia vyrovna né výkon y v celom 
súťA.žnom programe,. ale najmä s veľ
kým pocllopen lm a osnbi.to tt poéziou clo
k ázala aaplniť skladby B. Smet anu. Zis· 
lrala preto vo s vojej kategórii aj de le· 
nú cenu čs. hudobn e j kri tiky [udelu je 
sa Zi:! na jlepš iu inte rp retiic lu sl<lodieb 
B. Sme tanu l. Víťazo nt v l\ategórii mlacl 
š ich sa stal žiak prof. V. KameníkoveJ 
z p ražslréh o kon zerva tória ji !'l 1-!ou ska. 
a tento je h o ú sp ech je predovšetkým 
výsledkom výborného pedagogického ve · 
ctenia . Získal a j ex aeq uo cenu kritiky. 
Zo Sloven ska vynikla silou tn.lentu iluj
mla clš ia úča s tníčka s úťaže 14-ročná Du
na Saturyová, ktorú vedie na bratislnv· 
sl<o m konzervatóriu prof. Mašinťla. Pr e 
ukázala veľký p rir odze ný m uzikantský 
talent t značné technické dispozície. Vý
borné p ed agogické vedenie. m uzika litu. 
pohyblivú, do bravúry zachácl za júc u 
J;eellniku, ale aj Zll\Y.Sel pr.e krehký sloh 

W. A. Mozarta preul<úzala Blanka Pllw· 
lovú , žiačka prof. Pappovej z bratislav
ského konzervatória. Obidve z lskali če~t
né uznania. 

V kategórii starších sme mali iba 4 
zás tupcov - po jednom zo ~. ilin:;kého a 
z koš icJ(ého konzervatória , dVoch z br it· 
tis.lavskej VŠMU. Títo dvu ja sa dostali 
clo 2. ko la. Ma li však nešťastné vyžre
bovanie a tak muse li prvý deli súťaZiť 
ráno v J)rvom !<ale a veče r s reper toú
r om clrullél.w lwla. Tento fa kt lwnclicu
poval n a jmii nervovo Jabt lne jiiiu žiučk u 
prof. 1-lurn!ka Evu l:'a lmH iovLt· l'apil(lopu
losuvt'i. Do ľinú le p os túpil ilJa Tomúi; 
Gaa l z t r iecly doc. Fi~c l1ero vej u zí~ki·ll 
jed nu z d voc h cte l r~ tJýcll clruhýc l! ci e n . 
je (O :;y lll iHtliCk\'. vel'mi s l<t'o mný 11 i tl· 
teligentný k la viri sta s VHI'ký mi tecil ni c· 
kými dispozíc iami. Upozo r ni l 11 11 sehit 
jednou z tw jvycl anwcjšícil in i P. l'PI'etíH' ií 
Sme tanovP.j etudy Na· bi'e hu moi', kém 
Hoc i v Bee l!Jovenovi vys túpi l po prvý . 

krät s orchestrom. ieho pocl nnie kon · 
cer tu c mol jaž 1111 me nšie zako lísa ni rJ 
malo pravý beethovenovský n li t;J i't . kon · 
t ras ty, n apiit!e . i vý iJo rn é toclmickô a 

dynamické zvl<id nut ie. Je to 111inwriadrw 

p e rs pektívn y ume lec. O. 2. miesto sa cl e · 
111 s Tom ášom Vískom [AMU Praha ]. 

llrH ľ s vyn ika júcou tec llni ckcu 

KONKURZ 

Pretože pns la ním s úťn~e ie p ro pa gCt· 
cia k lav irnel1o die la B. Smetanu, kto rý 
ni e len u nits , al e , žlu ľ. aj v čonl<ýc ll 

krajoc h. sa objnvuje len ve ľm i zr! Hdka
vo v lwnce r tn ýc ll pmgramocll. url el'y va

la sa a j cena čs. l1lldubnc j kri lil<v za 

smt:: lunovsl<ú interpt·etác iu [p t·P,dserla 
po ro ty dr. V. Bor] . V ka tegórii s ta r šíc h 
ju ziskCI Ii Zina Za lmnnová u Tomáš Ví• 

šek [ol.ln ja z AMU 1. i:estné uzn a ni e utl c
llli [u t·mi le Lazova nove j, ktorú pre l<rú;;

n e stvúrnila nď lw ncer te laureátov S ll! e· 
ta novu Fantázi u na české n á r odn é pís· 
n§. V. CIZIK 

Nová scéna, nositeľka Radu lll'áce vvpisuje konkurz tJa · miesto 

z bormajstra. 

Podtnietlkou je ukončené štúdium VS MU a lebo konzervatót•ia, veková hranica 
du 40 rokov. 

Prihlášky na konkurz s krátkym životopisom u doterajšej praxi J!OSielajte na 
adresu: 

' Nová scéna, Ko ll ál·ovo nám. 20, Br atislava, PSC HBO 14. 
Na konkurz budú uchádzači pozvaní písomne. Uzávierka prihlliällk je 3~. Ja· 

nuára 1979. 

lWDOB N? ZIVOT - dvoj týžclenn!k . Vydáva Slovkonce rt vu Vy(Ji1vct ltds tv 
OBZO R, n p .. ul. Cs. ttrmády 35. 893 36 Bra t1 s ln va . VAcl(J ct <'P.'i'•ktor Pl1llr 7.de ' 
ko Nováče k, CSc., redaktori: V. Zitná a A. Ga ba u e r. Redakčná r acia: P. Bagin. 
J;. Čížek,. prom. his t., L. Dáša, M. jurkovič, A. LuknM, prom. pBd., Z. Mi kulA 
PhDr. M. Palovčík, MUDr. G. Papp M. Sul c , Bohumil Trnečka, Bartolonwi 
Urbanec. AdreSE! r edakc te . Gu1ké ho I J Vl., B83 Jb Uratt slava , tel efón : :l3tSt~' 
Adm inl strácla : Vydava te l'st vo OBZOR, n. p., ul. čs. armá dy 35. 893 36 Brat!sl r 
11a. Inze rtné o ddelenie: Gor!\ého 13. 893 36 Bt·aUslHva. Tlac la Nitriansk e tli' 
či srne, n . p ., 949 01 Nitro. Rozširu ie PNS. Objedn ávky pred p la t!te rov pt•ijlm' 
PNS .- ústredn á exped !cia tlače, adminis trácia p clbo rn e l tlače. Gottwaldovr 
nám. 48/!V., 805 10 Bratis lava Objed návky odbera teľov v zah ran ič! prl jlm<· 
SLOVART, úč spol., Lentngľlt d s k~ u l. č . 11/1.. 896 26 Bratislava. Cena fedné b r 
v9tlačku 2,- Kčs Neob jP.clnané rukopisy sa ne vraca jú. 
rncl exn é čísl o: 492 15 Registračné číslo: SúTJ 6/ 10 

~~------------------------------------------------------~ 



!!lli PONIATOWSKA 

II. 

Už sám Beet hovenov pôvod 
n echáva urč ité nP. jasnostl, a i 
ked pumlc irne o fak te, žFJ . sa 
v niektorých publikáclácl"i 
myl ne opaku je, že Beetbovrmov 
star ý otec sa naroclll v An t· 
verplích, h oc! vieme, že pocltá
dza l z Meche lenu. Nepreskll 
ma ným bodom je o. l. pôvod 
BtJethovenovej s tare j matky z 
o1 cove j s trany - Márie Joze
fy z do mu Po ll (Boll, Balil. Z 
n ovších prác venovaných Bee
thovenove j rodin e treba spo
nwmíť knihu Beethoven. Ge
s r:h ichte selner Famllie od f. 
Schmidt-Giir~a , vydaná roku 
1961. Nie je presne známy dá
tum Beethovenovho na roden ia. 
Vieme len , že bol pok rstený 
17. 12. 1770 a iba tradícia, udr
žiuvanä v katolfckych rodinác;h 
v Pot•ýnsku, podla ktorej s a 
d lu ťa zvy klo poki'stiť do 24llo
cl!n pu narodení, u možt'íuje 
p redpoklad, že Beethoven sa 
JHII'ocl il 16. 12. 1770. Výs kumy 
vvvriÍtili legendu o Beethove
novom smutno m detstve s ot
com pijanom a matkou, ktorá 
h o za nedbávala. Beethovenov 
o tec bol váženým tenol'Dm 
d vom et kapely v Bonne a tro
chu viac začal piť až po smrti 
s,vo 1ei žen y. Bee thovenova m at
k i:t sa doma tešiln. úctll a Íás ke. 
K11žclý rok 'slávnostne oslava· 
va li lei men in y i n~trodeninv 
a F. Wegeler na t] u spomlna 
<tl>~J na ženu, k tot·á sa sprá va
la k deťom lá s l\avo a dob ro· 
ti vo. hoci pri mno~stve svo
iii- il povin ností možno ntnnoll
la venovať sy novi p riveľa čélsu 
a starostli vosti. Podobne n a cl 
satlenó sú aj správy o biEJde 
v t·odin e Beethovcnovco v. Ro
d ina ma la svoj o kruh známych 
a netrela biedu. Otec, k torý si 
vši nw l synov ta len t, chcel ho 
duť vyu č iť na ll ucloiJného in· 
t e rpreta a mať z toho z isk. Pr e· 
·tu bol na syna dosť prisny , ai 
ked raz s pýchou vyh lásil , že 
Ludwig "sa raz s tane vo ve r- · 
kom s ve te s lóvnym". Po tvr clila 
sa cesta jedenásft·očného Bee
tlJOvena tlo Rotterdamu, ale ne
v edno, či tam Beethoven kon
certo va l. Beetlloven ovo · mlä tle
neclw J'Okv poclt·olme š tudoval 
L. Schiedermair, ktorý I'Oku 
1925 UVf:re·jnil !( n illu Der jun)(e 
'Beethoven. Ani d nes ni e je 
vnľa in[onnú cií, k lol'ymi bv ho
io mozné k n ihu doplniť. Mla
d ý Beethoven si velmi rýchlo 
z!s k<ľl dotlrÉ: postavenie dvor
ného hudobníka , poznal vteda j
sf hudobný rep ertoá r, roku 
1791 cestoval s dvo r no u kape
lou clo Mergentheimua Ascha f
ienburgu . Ro k predtS'Iil sa siTe· 
tol s Hayd nom a pod ra Wege
l ma rnu zahral ·jedn u zo svo
,jicll kantát. Chce l s a však vy
maniť z atmosfér y bonn s kého 
·dvora ll š l:ttclova'C vo Viedni. je
ho t:es ln do Vied n e roku 1787 
n evyšla , pr etože s a musel po 
dvoch týždiioch [po spr áve o 
sm r ti svojej m atky ) vrátiť . Až 
roku 1792 opustil Bo nn él do 
k onca svojho života zostal vo 
Viednl. Ner(t tl Cf!stoval, iba le
to trávil prevažne v letov is
k itclt ttlebo na vitliek u il d lh · 
stu ces tu pod n ikol . rok u 1796 
do Nor imbergu, Pr ahy, Drá'-crél n 
a Ber lfna. (List, n aplsaný Bee-

tlioven.o·m - v tQmto~·roku, v Bra- _, TJocasie, pol'itlcké udalosfl 
t'iSJav.e, •dokut;nent·U>ie . jeho . po· . doírnY z koncertov, divadla 
byt aj ' v tomto meste .. ] Téme s poločenské 'klebety. ·ľieto je-
Beeth ovenových letných . poby· bo zápisky sú cenným p ráme-
toií na vidieku [ v 40 ' rôznych llom informáci! ó Viedrii, · o · 
krajoc11), a ko a j stá lych zmien Beethovlmových koncertoch. o 
tJyclliska vo Viedni, ktoré s<r ľuďoch, s ktorými sa· stýkal 
stali · pr iam leg;endámymi, je ve ·( vydal leb Landon a Elsa Ra· 
nov~:~ná práca K. Smolleh 11 dantová ]. : Sám Landon v v d a l 
Wo)lnsletten J,. v. Beethoven I'Oku 1970 vo Viedni dokumen-
von 1792 bis zu seinem ·Tod táh1u št údiu o Beethovenovl s 
Mnichov, 1970. V :Beethovena- bohatou lkonogt·afickcm prílo· 
vých cestách je však ešte stá· hou. Beethoven. seln Leben und 
1~: vefa 'nevy jasneného. Naprl· seine Welt in zeit~enossiscben 
k1ad ' Poby ty na· Slovensku n a Bildern und Texten:] 
::;ámku lozefa Br'lm svik a v Veľkému záu jmu sa tes! té · 
Dolnej X rupej, v :Piesťanoch ŕ1 ma ženy v Beetbovenovom ži· 
v ;sítHe ·: t;Jrd~J!Wf'• ~~A~I'd..,ifJ'-;):9;-Y ·, v vo te, p t·avde podobne OL'eto. že 

a•etho~enov 
a:: lvorbl .. vo svetle 

•• ·~· -:: 1 / .~ 

ftolých .·:Výskumov 
. . ' . ~ ' . ~ ~ 

Ne:m.&my portrét trhtású·oč né
h.o Beethovena objavený ll puh
likovan'ý R. Landonom v roku 
1972. , 

Hlotw'vcl nie sú doložené· pria
mymi · do kumentmi, čo · Ich a le 
n,evy lučuje. Keby sa napt•fltlacl 
nebo l zachoval BeetltoVrHJov 
Ust A. Streii~ IJe i'!JV .i z Bra lj~l il · 
vy, nebol by ľl okilj:at'e ln ý 11111 

s kladatef,ov pobyt v· tomto mes .. 
te v nove rn liri 1796 [ Ľ. Béľlluvá . 
Br.ettwven a S lovensko, Bt·uli 
slavn, ·1972 !. Hypotézv · o Bee
t~qyenových cestách na· 

1
SlQ· 

vensko ž ivotopisy prebér ilj(t. 
n ovšie výskumy však uváctZil· 
jú do pochybn os ti Jen možnosť 
jeho pobylu v Doln ei Krupei 
roku 1806. 

Co raz ďal e i postuóu i (t v ý· 
skmuy týka júce s a pria te ľov · a 
zn~mych L. v. Beel11ove nit. 
SVf:cl čia o tQm o. í. i práce 
českých a· slovenských ilutorov 
(J.' Racek, Beethoven· a · česl<é 
zenle, 19114, Ľ. Ballová, Beétllo
V!lll a Slovensko, 1972] ako 1Í i 
pp ľs)\á präca Z. Lisei J'iJlonica 
B.eethovenowskie ' (1970]. H. 
Lanct on ·našiel v Rakúskej n<'t· 
rodne f- knižni ci vo \:ietlni ril 
!<opis'· denníkov J .. c . , Ro~enlla\J · 
ma, matiželu s pevM!ky Thet·e~v 
Gass)n annove j. · Rosenbn um Z il 

plsovaJ' v , obduttí 1797~·1849 
de i i 'p o d n i v~elko. · čo s a mu 
yo , Vieilni videlo pozoruho qljé 

vo veciach lásky bol Bee.lho-· 
ven, s kú py na slovú, preci!llve
)ý it nerozhodn ý. Ai .ked oo l 
schopný ve?ký.ch ci tov, · vŽd v 
akoby ·sa na ľakäl a rvciJlo· sa 
sp11t ll. Na ta jomnosti mu pri
dal list . "Nusmrtefnei milej". 
k torý po Beethovenove j s mni 
na~li v zásuv ke v jeho byte 
Od týc h čias sa mn ož'! lite ra· 
túra na tému Beethovenove J 
veľkej Jäsky, ocl ved eckýc!J 
úvah až po vymys len é pr (f.Je· 
hy. L1st . odhaľuje .Beelhoveno· 
ve c ity k žene , ktor ú nemož· 
no ideqtifikovať. Do úva h y sa 
brali roz ličné roky l r (Jzne ad
r esáti(\'. Schind le r mysl e l nH 
G. Guiceiar diovll . · lH'íbuzn li 
Brunsvikov.cov, kto'rú Beettw
v en spoznal okolo ro ku 1800. 
V tomto zmysl e vyznel i a j re· 
fet·li t y prednesené na medziná
rodn e j. muzikologick ej konfe
re nc ii v Piešťanoch v rok u 
1968. Niektor í poukazovali a i 
n a Terezu a )ozeffnu Brunsvi
kové. Po vojne naš li 13 n ezná
mych listov Beethovena adre· 
sovaných Jozefíne (vydané ro
ku 1!157 /. St:hmi<lt-Gtlrgom ) ll 

vseobecn e Sit usu clzuje. ~e Bt;e
t tJove nove c lt v .k nej trva li d o 
rok u 1807. Senzáeiu sil pok·(!. 
š~l vyvo'J ať S. Kaznehwn. ·ktorv 
tvrdí vo svoje.1 knihe Beetho
vens re·rne urid íinsterbllch·e 
Ge'Jiebte (1954), že Beethoven 
sa stretol s Jozerínou v P1.·a1Je 
roku 1812 a že toto s tretnu tie 
nezosta lo bez následl<ov - na
rod ila· ~11 dcérka Minona. Toto 
tajomstvo vt'H i poznal<• ib<• 
g ró lka )ozeľfna. · G. Marek !:>Ct 

pJ•i klonll k názo ru tei casti au 
loJ•ov. ldod predpoklada.jú, ie. 
list .. Nesmrteľnei milej"c bol 
napísan ý v Tep llciacll ô.-7.. ili· 
Ja l!H2 a adresovaný pravde· 
podobne do Kal'!ovych Varov 
(v listfJ označei1 é skratkou K.) . 
G. Marek pJ·eskúmal .polica jn é · 
registre v Mestslwrn archíve v 
Kar lových Varoch :.: obdobiél od 
30. mit ja do l . augustrt 1812 <~ 
nllšie l · tie~ pot vrcl e!)iW Beetho" 
vmwvho pobytu v Prahe ces" 
to u tlo Teplí c: v ofici~lnych clen· 
n fkoch Na jvyššieho poštového 
úradu v . Pratte. Preski."tmal a i 

.. ' 

,.. ;.· 

Novoročný - ,J~iti~v p~el ~~~\oihen 
s textom "Bar{ľnl<e c' Et;trn'a'•inóvej k 
priatera a cli~eľa · ~ 6:eethovlm ": · 

Ei;tmannnvú [l. I. 1804 l · 
Novému roku 1804 od jei 

Sn!mkv : O. Vlková 
' • ~ l . ~ .. ~ . . 

ces tovn 9 PPľiii.do k ,dost avníkov. 
možnos ti · vol b.y .cesty - z. Pral'tv 
clo Tepl!c a ,n'dc! ., "s lo vom 'vsel· 
ko. čo by umožni lo o'dha liť ÚJ· 
io ms tvo "Nesrnŕterne i · m'ilel'' 
Po Stéll'OStli voi\Í: r o.zbol'e clettii· 
lov obsiahnu ivch·, v liste i d o" ·, 
v teda (š!ch vyskťi~ťii:;,, a optev.a· .. , 
íú c s a o vl;u; t~;ľé ; .š,t.údié. a~o po
t~mciá lnu ad J·esá-tku ·.pt·.edpokl!l · · 
dá Dorotheu · E1'tmanrľovú. V 
Beethovenovom·:· tľome v BDnnc 
sa es te s kúmajú; pozl1íirtík.v 1'0 
din y Brunsvikovco.v. PamätlJí · · 
ky Terezy Br u"n svl\mvei v. Nit· ' 
rodn e i knižJ'! iCi "v Budapeš'tl ob
sahujúce okolo · 5000 strán .mož
no vrhnú s vena - na . Beethove· 
nove lásky a priate/stvá so 
se~trami Br ul.)svikbvým1 z do· 
let'IIZ nezn ámej Stt•ánky. . 

Únlším mo men tom,. klory vie 
dol ' k senza·čňýtll inte rpre lil " 
ciilm, je Bee thovenov vzťah k 
s~novcovi K.arlovl. Ako vieme 
Beethoven sa oľiho s tm·aJ a ko 
ttHor po br11tov:~i smrti a tllhp· 
trva fúéoin sú·dtiorh prp·eese'j ktb· ' · 
ľÝ!ll: ' bola tohtä ''p'i:áv~t , Zbéj,V.e!ltl · 
Karlova m'a(ka· ; lohimaa. Näzo: 
l 'Y .1ľ11 s právanie sa . Beeťlioverfa 
l< s'vnovcovi ä- fahfasUckú' ne 
näv isť k' jeho .riHitk'e s ú rôZue 
Pou 7.1J.i .. sa clokOTjcu Freud ov• .. 
n ~vGll oana l ytické .ii~sk.urdv; aby · 
sa zis li li prfi:inv Beetllo~enove 1 
do6vvitčnei !M;,kv · k . Kai·l·ovi · · 
E. a R. s ter iJov.ci ' 'v pí·ác!i ·Beh· 
thove n an·d his ·N.ephew, a · n sv· 
cltoŕlnalyti c; s tudy of :nbejr re· 
Jatlons!iip (NeW : Ýor l;, 1954.) 
kon~ táiuiú Been1o.ven.ovú •w, 
ľtÍ cls iÚJ ukt'\ltn·cisf',', čím mo v e ľ
mi krivdia. · BF.etllov.i;m ',pri svo"· 
ie i prudk c i ,pov<íhe · r~ch l(ľ Jirc 
chád.'zal od hnevu ' ' k·, .z tľov.ieva . 
vos li. od yýbuc-hov-: lä~ J(·v : ).\ vy: 
č'itlolm nevďačnosti, it lp. Karl" 
mill. •ré rl a . cbaeJ ... IJ~ · .udr~ai ' p r i 
sel)e, hoci vôbec i1emal pr.eclpu·, 
klad v na (ílo tJu ' lú·ťóra. 

., 

' 
Co sa týka dohadov o Bee• 

thoveriovej chorobe, iapói ila sa 
clo IJádania ce lá lekársl<a ve
da, aby sa z istili p ríčiny Bee
thovenove j hluchoty. Dlho sa 
1.\cll·~ia valo P I'Hsvecll~enie o lue
l'lcko m puvocle Beet hov'enovei 
stTaty slm:bu, ale d nes sa ved, 
ci vzdävaiú to hto názor u . v 
prlebf!illJ výskumov sa vyvrá~ 
lHo alebo s tratilo opodstatne• 
nie mnohých anekdot z Bee· 
t.11ovenovho života, al<O napeí• 
k lad, ze Beethoven odmietal 
pol{loniť- sa ., jeho cisárskym ve· 
iičenstvárn" v Tepliciacl1 roku 
1812. Rovnako je takmer Is té , 
že Beethoven nebol n a L!szto• 
vom koncer te vo Viedni roku 
lll2:i, a nemohol ho te da na pó• · 
di u pobozkať, hoci to tvrdil sárn 
Lis zl. Pot vrdth1 Slt iba Llsztova 
tiäv:;teva v Beelh.ovenovorn IJy-
le nieku fk o dní pred koncet·~ 
t01r1. l'l'avdepoclobne necJoslo 
<Jill l< slretnutiu Sctwber ta s 

. Bee;thov~nom. o k torom písa'"
Sch\ndle<·. Veľa týchto · izolova
ných fa ktov ;e ·možno zdan li• 
vo bezvýz.na mných . no J')l:eclsa 
vedú k oveľ a pravdivejše i \n
lerp retticii BP-ethovFmovej o soiJ· 

. nosti a povahy, k tal<Hi. al<•í 
· si žela l sám skladateľ. V BHe

rl'lovHnovl sa sp íiiali ti navza-
. · jom zá pasll.i proti rečivé túžby 

il. Ci ly. Vvtmchoval ako sopl<a, 
vo sv_ojom hneve a podozril'!• 
vavosti neušetril ani najvernej• 
šich lHiateľov. ale vede l od• 
púšťať, cenil si priateľstvo a 

: oclvd'ačoval sa za 18s l<tt. Nepod· 
liehal svoiim s labostiam. hol 
pi· i·vefmi :siln ou . osobnosťou a 

"hl boko etlcký vzťah k životu, 
k i.OL'Ý nr~t·az dokáza l, clo pliía le• 
i10 Ohl'aZ ako veJ'kého cľoveka. 

Preklad: lL Lercho'l!! 

!Doko nc. v budúcom čísle: l: 

l 
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, .. , ~·· · , 1!racliC.n.IÍ seminár sa zaoberal - po 

Poz. l•ti~VQ jE,,·,.;,"'VS.-:A'e'fnO est iva U .·. . ... :·,·:o .. } .... -·.ť~ .. · ·p.:_v~tdia:~·~~-zg~;~~é~~~~~~~~h~e!J:Zti~~~~ 
W :ifežou/ vo ve.ku od 15 do 19 rokov. Ko· 

, . ,. . . .... , .: ,. . . . ,, . ; ,. ·reflirát-!1 ' k úvod.,nému slovu doc. dr. f. 
Na XXl. f estivale vokál net tvorby v ]Úz~_;• ,'".' notľé.//t.vQN;y, ·!/pÓ.L,dif,wzské tvo1•ivé obieä·, . f({cl cli ~tL't:etov dí•amuuvgú.:Ú ~tqd.'y, ; ~- Kq.s~~ilku, · CSc. z Brna predniesli J. 

laue ( 17.-19. XI. 1978 / . bolo veľa pef5i~ ..... - riävky:- .:-. .. - . \ .. ,..:< o'bsahopal skladby o(i stare; paľyj6f!U! :!2chu/tz f.l J. 'živnd. Medzi zau/ímm.i(fmt 
tívueilo a novéllO . . _ . d ,··.' · V ·· ustále.nej .. scfzilJ~Ú! a počte k oncertov po iLkážk u polskei moélerny. I:Jrufl4rrľza · , ·sk(Jsenostami, k t07'é by si zasluhovali 

Pu. _dv. a.d,szallch ' .ukoch extsten.cce t,fl. /!-, ... :.'· sa na X,"l . . ff-'"'.tt·v· a'~;·, predstavL'lo sedem. tn·anil!n!)m host' om bol mtešan..IJ .,'zboi·. z , 'sam.ostulmí priestor, znu,ala 1; príhov.o-
k l " h C '· l '' ~ ... ~ l' cel kt -, tál' '' a ·· · ··.,re l. ' ZivneJ· skutoť!nosf. z"e 11a Stredno/l' t o s vw/ u z Jorov~ o spevu v . es,._o~ P" . . · ci.omá"ich .s·r.1ei.J".o . . k!'l" 'z ,.telies a dva zahra· >ar ony, u o re .zo s 1 .v popr.e 1 • 

k -kz d c 1 zzzo t' ž ~ · "' · "" mah a· odu"evn n· .:odbo'rnom zt&ilisti vo Vitkovicwch 1Jlft~Íe-
ven~- ~.sa naprl a U< ·a_ a rea . va u.", nicnt§ zbory . .'ltš§!búiiif l]e prevládala mia· a · 5 ~ u;. . . nili z rámca od.deienia mimoškolskei JI!Í· 
vlu:_ .. klťll v.~slovená put zadavka. ~ za~ez: .. :• · dost: spievr1Zi ·dva z~ory detské ·{Z Pra· ·v množstve. sučas_ne. r česke/ .. tv,orby , , chov!J hudobny· odbor a interne zame~L-
pe_,etf. speváckym_ zboro. m _viac_' ~asu . na ·. ll.Y ,,R•rdo•·t'" " ,·r·lz·,z::,vs'ky' pri ODPM/, re ent n f 'i l b l " l í l é t ~ z k: d 1 ' J " "' P z ova e1 na es, va e, 0 o, da • ve rzalt ·3 oclborných pracovníkov - dvor'h 
Z-?1 P1 a~u .. e .mo zn ot! ! e n~e e Y ' f.n · styri vysokoškolské l a v radoch troelz la nev!íraznostt a zdlhavos:z . . Préto ~o · abso.Zvemou h~idobne; vzíchom.t na peda-
éasovä nese;z bole~.· prd!mou, že . s~lad,/J.!f ~ zosláva;úciqlz .. sa , ndslo tiež dosť mlad.Qch slo~a ·. clrahokamorr; . bol . cyklus Jar.o · ,.se.. .,g_·. ogick.t}ch· fakultách a. 1eliného absol· 
nk~luyiznel; P1 esv1e_dcwo a'kpodlľal Pb

1 eds{fíl! ~ · .C/enop •. Ut ' táto sku~l!čllosť · ;e: í~dnou 2 otvzrá. o_d Zd. l.uk aša. pre mu!iskg zbor . a ve nt a' konzervatória. lJalsi l rata e···t"r-
s . a~~te,o~. a \1 111 s_a ~res~. 0 raz .( c''· pozil1v. Nqvyse ·sme: sa však mohlt . pre· lzusl (znterp et v l l S t1. k. ~ ~" 
o zaklad.ne1 my .. ~.l zenk .. e Jthlm;ského f est.!· . ··ved';l·t·, s akeu -vá~n:o.sťou sa pestut·e z·bo· e · r 

0
, a 

0 10. pev )/l~~ .. :r:~ :~ t~ l.1-/$(i :;pCmáliaJiL pri V./ÍU.i:}be na ' lútc!CIÍ;ťfA 
, b J " "' ženze· severočeskych ucztelov S;.:d:tPI·'(Ien . ná:itľ..ol·e. , J .. ~ Zivntí' vedie speváck· zb 

valu_ - demonslr?vať nov,c. tvor u ~~zo-: : rov.Q spev · v : C·S·R ~ na" pedagoglckych fa· tom A Skarkom / · .,., .. , ., ' -, · · 11 or, 
r ovyn; predvedemm a takto. _ pem~d:qt. _ . . kult ách. Neznárrie.nd i,to, ~e nemáme v ý ' · . ' :.: · .:.: ; ., ~ . :s k t fJrym" , popri zbore jih lavského qztm· 
am_ate_r·.s~ym zborom a ovplyv11ovat f:zch hradz.! k . ich,•VY.J..k'bri'o'm. Po v . .-.konoch zbo· Z hľadžsk(l slovenske i tvorby b'ôta\~" didt : . 'htJ.ziq,:ukázá1a .n,a .seminá1·t r;Qsledku svo· 

l " · ~ iiím dramaturgickým nozitívomi)~,.-u 'ut-'o. .. ll:: . :iej tT'ojroľmej ·.P!'dc'e. Zásl uhou 1. 2ivnet 
r ep,er Dur. . . , . . · , ru PF z . Ostnq,v.y ., (.zborma)sler L. PíV() · '' ' ~ · · · ' " ' 

ľ\ ová orgamzácw sutaže dvoJročny: vurský 1 a ~dievť!ensk'é'ho zboru z PF Pra· n.psť, ~e l:eské zbory po net slťi~lii: 1 v{á..q , :a · .";~et . . ' .u_Oňp?skql nll4dežP. sá <na line 
~yklus - sa zacal "uprata~ím stol~"· ~ ha s dirigentom ·r. Kolárom) , k tor!í už ako inokedy. Pozdrav . od B. Un,17anea -v-. :(azrastil poz1twa festwalu. 
7 oku 1978 odznel!. [až na Tedn.~ vyn.tm tak priaznivý dojem nezanechal, sme sl hlo ku :pionierskych ptesní pr~žs'l<~l,ip~~e( ' :; :Nr#zár;ažne;šie pozít!vum . fes t ivalu pre 
kz~/ skladby, ktor~§ sa z. na,rozne,šlch kládli otázku, ktoJ•ý zbor z PF na Slo ~kého :;bm•u Rct·d~~~ť . [manzelza Sou._C.'fcov ,5zovensléú "kúltúru sme nechcilt ·nakoniec. 
d tJ!:oäol! do~eraz nepredvzedll: V rok!l vensku b!! mohol týmto dvom konkuro .~z) . zozal, n~wacsz • uspech. Zbor~-,P,~. ·z ,Najv'äč!š1 interpreta,čnzí úspech tottz pat· 
19t 9 ~t1zne1u dzela z mznul01ot}ne

1
1, ~u- vať. (Tieto riadky píšeme až po súi'ait ľ: rahy za1 ~d~Z do p1og~amu dve .skl·ad.Vu ·•·Ll .slovf'm•skému, reprezrmtantoui _ ~ve· 

faže k XXl. {estwalu _ttztul y pre n cesa ~peváckJich zborov v Str•edoslovenskom z C,lfkl u Cz.organy hra'lú ,od A .. M~,l/.Ze.~a 'vack emu zboru . l.účnžca. v programe zo 
né a ženské zbory od skladat.~~ov Sl. Ho kraji, prelO vieme, !e je t o už teraz zbor zbor PF z. Ostravy típJ•avu

1 
ľuct.ov.el.', Pt,e:'·. , slcl~q~eb, D. Kardoša, f, Arcadelta, T. 

clw/a , K. Sodomku,, Vl. Kovar a, I . H-ur· PF v Banske l Bystr ici s dirigentom T. ne T~ncu1, tanc~tf. Ako l!eskoslqpe,n·sktí Mor;eyho, o. Fl osmana, Zd. Mikulu. '8. 
nika, P. Doubruvskeho, J. SzelepcsiJnyL S dl'ck(m J p~_emzéra odznelz v podant KOT~_l9~'.7fého ~,8ar.t6lút ·a E. Suohofla· preukázal v.šefT.,:y 
lz r, 1. Oceneným a odmenen!ím skladbám e · 

1 
.l ' t.zenského J z~bor~ z Os.t ravy {dlr !gf!nl ·atribúty umelecky hodnotného zborové-

z najnovsie vyptsane; súľaže, {uzríuierko . Zhodou okolnosti' at jeden zo zahra 1· :· Hába/ posobwo spracované Z'.lfdom' ,ho .spe.vu. Ohlasy po koncerte boli veľmi 
;e I !i. apríla 1979 J k XXlll. ročníku sa nžL'ných hosti bol zbor budúcich peda mesne A. Zemanovs~ého - TrzJu~fiSI · čprtinnivé, ' a úlo.hu reprezen.tmJať sloven-
fnuilí mn cr ~l;ory venol)(lf asi ;eden rok' q6_qov - · Mte§an!j zbpr Vysoke/ .~kol it rzt§. Slovenské sptevant~ slovo. z~nel,-o; a1 .'sk:'ý · z'Qorový 'spev na t omto podutatí spZ-
a vere;nos11 ich predveclú v noTJem/m pedugoqtcket zo 'Stetlna. Dirigent 'B. Ku' 11 ?.r.ograme S.pevťlckeho .. zboru O~bpr.rľ§ho "r~tla . l.úl!nica Vllnika;úoo. 
1980. V!íbor f estivalu uvedie do žitJO· zostavil program, k tor(/ maľ z hľadiska ut!zlzšťa Vft~pvzce v pzesnt Pn : potqku · · 
let aj ctal:Slu .f.rmnu podporujúcu vz,n_ik rozširovca~ia hudol;m~ho obzoru na~táva· sed.ela od M. Self.n•t~~a-XntaQsk,é!fp.._ ; . MARCELLA M.f;S~ 


