
I.iter'-l'ne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici v ítčinnej spolupráci so 
sklodateľmi a muzikológmi v celej našej vlasti, so Zväzom slovenských sklada
tefov , Zväzom českých s.klndateľov a kotu:ertnýclt umelcov, Slovenským hudobnýJII 
fundOill, Cesknslovenskriu televíziou a rozhlasom a inými inštitúciami nž nie
koľko rokov úspešne plní spoločensko-vednú úlohu "Idea SNP v slovenskej, ČP.s 
kej a inonárodnej hudbe" a na základe systematického prieskumu a výskumu 
e1i'iduje od 90 skladateľov lliac ako 190 1liel s touto tematikou , z toho 93 ruko
pisných materiálov - partitúry, listy, osobné vyznania, 40 tlačou vydaných 
diel, 30 fonických záznamov (gramoplatne, mg pltsky) a iné. Odraz idef SNP v 
hudbe slovenskýl:h a českých skladateľov ako i dokumentaristiek(! činnosť LHM 
v Banskej Bystt•ici zameriavajftcn sa na evidenciu a vedecký výskum hudobných 
diel s pontaleckou tematikou nám približuje článok jeho riaditela Dušana Dob
ríka, kt8J'ý prinášame pri prlte:l!itosti 35. výročia Slovenského národného . po vsta-
"~ . . .... 

Klavírnu sonátu V. Bukesa, Klavtrnu so· 
nátu Zvony od A. Očenllla, dve skladby 
p1•e sláčikový Ol'«: hester (Obetiam S Nl' l 
od D.' Martinčeka, Zbojnícku rapsódiu od 
A. Moyzesa, Oslobodenie, Pomník hrdi 
nov, Očami partizána, Baladu z hôr pre 
malý symfonický orchester ed T. Andra
iovana a iné. 

!:ilnvenské ná.rodné povstanie a p r oti· 
fasistl.cký odboj podnietili vznik aj n ie

.ktorých osobitých hudobno-dram alickýGh 
foelem. Nemáme síce dosiaľ vefké oper · 
nf: dielo s touto tematikou {S·. jm·ovský 
n::i nesti.tlol uskutočniť op F)rné . spr acova· 

"Slovenst:;.é uárodné povstanie je pr e 
h udbu natoľko významné, ze sa v samom 
Jeho lone prvýk rát uvoľnili demokratické 
siíy našich skladateľov a polozill sa pev
né základy nášho nového hudolmého 
kurzu" [dr . Zdenko Nováčel<, CSc.}. HIS· 
tOl'iCká jedlne(;nosť tuhlo heroickébo (;i
nu s a musela výrazne odraziť v umelec
keJ tvorbe a je našou povi nnosťou túto 
sh:u tui:n.osť poznať a hotlnotiť, je našou 
povinnosťou odoyzduť budúcim generá
ciam nielen odkaz, fakty ;; d<Jkumen-ty, 
a le predovšet kým bezhraničnú veľkosť a 
:>Jlu 'umeleckeho vyznania, hrdosť, k torá 
bu de večne inšpir'l>VIlť k aktívne j činoro 
CJ.8J práci 1 k nevšedným hrdinstvám. 

Zivé svedectvo 

s:ovenské nárotlné povstanie už 35 ro
ko v vplýva na vedomie a umelecké cíte
m c :.úi:a sneJ skladate!skej generácie. 
V:t.ni kajú n ové p artizánske piesne, ko
morné, symfonické, symf,onicko·vokálne 
<1 ltudobno-dramaticl{é, z l)orové a iné 
kompozície, ktoré muj ú dóstojné miestu 
v oasej naroclnej kultúre. Sú to sklad by 
ideové, Oi:U'ucln é, h lboko Juunánnc, demo
}.:r i:lti cké a inte nHlcionálne. 

• .:aid;~ pieSúú JR odrnzum IJLslu r·ir.:kej 
~.~ttú"!1i:-J-. -t1 ~~a;:-Jd f.~lt1~dn lll~z HJ- úhr 
hu sphtne VjJlyvat na dobu. Pla tí to, su
IJ J,JZ reJiTIE:, 11j pre povstalecké a paru .. 
:wnsk.e pir•sne . 1-Ioct s a nám zachovala 
!rm c:<";ť ll nJf<i.}•CIJ <~ i FoJklómyc ]J s pev
t! )'GIJ útvarov, ale i lit) sú vzácnyrn do 
l\lliHentom ídei, nálnd, emócií ľu dí v 
j'lu\'stani. ::ii rokú skálu týchto piesní uv!l
c!za zaujlm<tva publi l>ilcla Slovenské ná
rodné pontuni.e v ľudovej tvorbe, h lu
l'U pl'ipravil Nároclopisný ús ta v SAV v 
Br·atislave. (VytiavatHľstvo ObZOJ' a Os ve 
tový úsla.v, Bra tislava 1974.) Zos lavova
t eih:a dr . Božena Filová, CSc. v úvode 
p ise , ~e ciefo m publikácie je u.kúzať 
odraz 'Ucl éii OSli ociiJoja proti fašizmu V 

povedomí a tvorbe vidieckeho rudu ako 
naJpočetnejšej zložky nášho n ároda, chce 
doplniť historické vedomosti o SNP, o 
(tčB s ti týchto drobných Jucl! v ľiom a 
"zda'!' im takto - možno n aozaj p r vý 
i'az - úctu za statočnosť, za elicl<ý p r i
tlacl elen a národného spoločenstva v 
boj i p r oti niis ilin, za pokrok a humani
tu. Medz i 62 piesitarnl n ájdeme partizán· 
ske bojové (Po úhočiaeh i po horách), 
políticko-soclálne (Dneska čas drahý a 
bieda) a pulitíckn-satirické piesne, ďalej 
paródie ( T,ili Mar lén), partizánske čas-
1uiky (Naiii chlapci pri Telgarte), aktua-
1izovan_é stal'iie vojenské piesne (Ulf je 
.koniec vojny), lyricko-epické (Tichá noc 
je, rosa padá du doliny nad holou), 
piesne - kroniky (VOkol hostia pekné 
hory) , piesne - spomienky (Dedinka ty 
moja rodná, krásna l a iné. Nie náho
dou dominujú pieslie z Cierneho Balo
gu a Svermova. 

Táto piesnová tvor ba zostala bobatýrn 
rnotívačným a tematickým zd r oJOm pre 
mnohých našich h udobných sklaclatelov. 
J?rvpu umelo u a umeleckou hudobnou 
skladbou, k oorá bezprostredne l'eagova· 
la na VZ!)ik a pot1·eby povs tania bola 
znelka Slobodného slovenského vysiela
ča, klot·ú Jlin Cikker napísal v Banskej 
Bystl'iG.i. Toto obdo bie sp om ín a autor tak
to: "]a som bol Jen n e pa trn ý pracovn'i· 
ček v t )rG!J cJiwch, alo zo srdca som ob
d ivoval všetkých, ktorí llo pripravova li, 
ktol'Í Ol'ga nizovali. l<torf viedlt. Dnes ten
t o obdiv stále rastie. Bolo to povstanie 
jednod ucl1éllo človr.ka: bez vonka jše j slir
v y, bez brrb novania" . A to " povstan ie jecl 
onciJJChého čluvBka" je dnes prezE:ntova· 
n{, ro~siahlou symfoni c kou tvorbou Oll · 
i;JCil -;klatl~:~leTov, ~ kiOJ·ej trebH spome
núť aspoii Por:hod 1944 od J. Kresánka, 
Skicu zu Slavína url T. Hirnero, Vzkrie- · 
senie, Pamätníky slávy, Oslobodená zem, 
O zemi .a človeku , Miloval som ťa od A. 
Ol:euáša. Tŕlmatiku Očenášových d iel, H 
nielen jeho, najl e psi ~J vystihuje jehv 
o~nbné vy:c.nun in: .. Nikdy a nH:!rn n nda 
sa vyvážiť l'udsl<é lm.l ir1stvo. Ani po ľ o 
kot:h, an! v rwlwnni:nu . Kylícu rnl zdobi
li sm.~ v,tecly, každ9. k.úsob: ;;;eme ka.dial 

Povstaní v hudbe 

krfJčilli vojská Sovietske llo zväzu a bo· 
JOVá československil armáda. Na pamiHt· 
ku týcbto hrd inov a na slávne dni nn · 
sej drahej vlasti ozvalo sa aj n1oje ume
lecké sveclomte ... " 

S rovnakou Ci!:lou a pie tou tvori li svo
je diela J. Cikker (Pochod povstalcov, 
Ráno, Selanka, Epitaf - Nad starým zá
kopom), J. Zimmet· (Povstanie, IX. sym
fónia, S!J•ečno l, D. Kardo!i (Dru hlt sym
fónia O rodnej zemi, Hrdinsltá balada l. 
E. Suchuií (Metamorfózy, Kontemplácie), 
A. Moyzes (Vatry na horách), L. Bm•las 
(Epitaf pre velký orchester}, O. Feren
czy (Finále Jlre veľký orchester), L. Ho· 
loubek (Vzdory a utideje), S. Jurovský 
·1 ll. symfónia Heroická, Sumí hora rod
ná} , M. Nov·lik (Spev o Povstaní), J. Ko · 
wal.ski (V. symfónia Partizánska, Povsta
nie}, F. Babuiíek (Buď sláva národu). J. 
Hrl< (Víťa:r.stvo je nnšH}, T. Andrašovan 
(K lwráml, J. Grešák (Povstanie) , J. Ma· 
tuška (Piesllii o . hrdinovi Nálepkovi), f. 
ľodproeký (Predohra pre symfonický or
chestP.I'}, F. Prášil (Pieseií povstolc<IV} . 
T. Salva (Balada -- fantázia), M. ViiF.w 
l Pre hírliu et•o.ico l a iní. 

Velké symľnnit:ké it vokál oo ·lnšlru · 
H•t'!ntáln P. l\'otnpozície umožiíu j(J pmwetl · 
ci vP. jsiP- a pôsobivejšir. vyjadril h lavne 
vseľudskd m v~l iBilkv. iclei:'ily zápasy, vá~
ne a . n i\11t ClV, DÍ II'OVSk(t škl\ 1\1 Bll10ľ.lf il 

!\on tra stov. ;tle v k<tž<lo rn povstaní, v k<JŽ· 
dom masovom lwu tí jP. pr ir odzenií intím
llé< rc[lexi ll, (Jvaha. osnhná spoveď i vý· 
poveď l: iovekft o človP.kn . ..., ieho čine, 

o ; jeho vzfuh' ' k ndolost!am. Preto a.j v 
kornornPi IIIHIIlf' Nir.h:íclznmo poznntho cl· 
né léniy ' •nvsl ipnl;v o c:lovel\11 ,, . povsti:Jhí. 
Z . tejto tvo1·by, je P.Otl'ebné SP.Omenúf 

nie ka pitá on Ná lepk u l. al P. odkaz sláv· 
nycll a historických ciní zostáva ume
lec;kým stvárnenfm v hudobno- javisko
vej inscenf.Jc i.i Smrť Jánošíkova, v balete 
Vrchárska pieseii od A. Očenáša , v det
skej opere T. J.lrešu Ma1·tin a slnko, v 
hudobno-dramatickom pásme Orlie 
llniezda nedobyjú od M. Nováka, v me
lodráme R. Macudzinského Malý par
tizán, scénických hudbá«:ll I. Bázlika, G. 
Roletzkého a tfalších dielach. 

Bohato J'o:r.vit(í 11 žt:inl'ovo pesträ je aj 
vokálna tvo J·ba uašich skladaterov pl'e 
vsetky drulty speváckych zborov. Povsla· 
ll!Cké verše A. Plávku, P. Horova, M. Laj
čiaka, P. Knyiia, J. Jesenského , J. Smre· 
ka, a le aj .tuclové texty inšpi rovali sk lu
ctatelov, a Lé!k vzni.kli vokálne skladby, 
ktot•é Qbohatili I'epet'toál' pr ofesionálnych 
a amatérskych telies. I. H1•ušovský vzda l 
l10l cl tomuto obdobiu trilógiou m iešan ých 
zborov Cesta k svetlu, Z. Mikula cyklom 
Ozývaj sa hora a Slovenský máj, E. Su
choii Slovenskou piestlou, T. Andrašovan 
Pod Babou horou, Pozdrav partizána. 
Parliziínskii lernatika od zaľ:la tku vytVil
l'a la poclm i.enky najmii p r e vzni k muž
ský<:I J z horov. O. Kardoš píše Ja, jednoru-. 
ký Jozef Jašn, A. Zemanovský Nad ne
z ná mym hrobom , A. Očenáš O vlasti, 
M. Schneider-Trnavský Partizánska, L. 
Burlas Sluvcns.ké partizánske ľudové 
11iesne, J. Hrk 'l'ri revolučné piesne , F. 
KaľendiJ Pieseň v«ľaky , .J .. Letiian Banská 
lly~;tt'ic';í , G. Rolelzký V horách duní, O. 
Fran cisci Partizánska dumka, T. Salva 
Zalosr•evy, B Urha uflt: Ohnik, T. Andra 
!lnvan Orll!a~ h 1•dinnv r.. Stanček· Pa1•ti .. 
:tiínska. ' ' . 

Kým .vokálnu lVOJ:bu p1·e lllie~ané íl 
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m u:tské zbory prin ái;a hlavne oslavné. bo· 
jové, dramatlcl<e a baladické motívv, vy · 
zvy, v tvorbe p r e zenskó a detské zbo· 
ry dom in u jú c:nn ocion á lnH prvky - otJ· 
dlv, (leta . vďukh, spomieni<H . Tak tomu 
je napr. v diel~:~r;h Ky tica vďaky a Od· 
kaz pat•tizá nov O. Franciscihu, Spomieo· 
ka a Vrfaka, ujo partizá n M. Nu vál{a; 
Smt parti:r.ána A. Zemannvské lio , Vrľaka 
detskýr)h shl c A. Melichem, Pat·ti;-;ánska 
pieseil J. Letiiana. 

Fflmovú lludi.Ja, hoci tvod orgnnick d 
s:íčasť filmového diela, vystupuje uera~ 
alm donrinan tH, ktorä vzbudzuje zaslúže~ 
II Íl pozornosť diviika. Hu(tlJH k pov!:ltn i Ht:
kým filmom, k televíznym inscenáci itllt 
nie je len po trebným, funkčným dopln: 
kCJJII , zvukovou kulisou, ale v nejednom 
prípade jej u melecké hodnoty u mo:i.iiu
jtí skl adateľom vytvárať z jedno tliv9c ll 
časti aj samostatne hudobn é diela -
suity. Aj prostredníctvom tejto hudl1y 
Povstan ie znovu prežívame a.ko výl\J' tk 
svedomia, a lw protest p rul.i IJezprúviu a 
bt·u la.lite. Tak na nás pôsobi h udba l\ 
filmom Vlčie diery (J. Cikker), Prerušmui 
pieseií (T. Audrašovan 1. Deň , ktorý ne• 
umrie, Kronika , Trofej nez ná m e ho stt·el• 
ca, Kapitán Jlin , Kalište, Telgart-Svm·
movu (S. Stračina), Boj sa skonči :r,ajtr a 
(E. Suchoii), Kapitán Dahai! (M. Novák) , 
Oítha nad SlovenskoJn (0. Kardoš}. Naši 
synovia, Slnko vycltádza uarl Pt•ašivuu 
( ]. f\fa lovec l, P1·edjarie (S. jurovský 1, 
V hodine dvanástej (J. ZinJJu rn· ) , Dolina, 
KoHska , Kl!hy som m<Jl pušku ( I. ZP.ljtm· 
ka) H pod. 

V lt!J LO súvislos t! je putl'e iJnc spomenúť 
tiez nieko ľko sklad ieb <IJ ~ Hnga;.>ov~:~ uB j 
p leSJIOVej lVOI'hy !l HS[Ch sl<lil;détlP.fuv pi t-1 

~ÚiiJ rl I'ÔZlle illSil'llllteUlítlllfJ ÓIJsi.tel i:J !Jifl 
G. Dusík: P1.·anJH!1P., <:yl{l ll:< pies ní PJ'e 

b~ }'tcuJ " St:l!l"::!~f. f' t ... , ..... l~ Mu ic;·: ·~·p~~t ~a . .-.-. .. 
nie, hymnická piesei1 pl'f: bot·vton. z bo J' 
a orchester , L. Holunhek: fJcé Í·enka mo
j'a, cyklus, piesni lJJ~e stredn ý h l.as a kla 
llir , G. Rol P. tzký : Partiuínsk r. slnl<n , slo
vens ké ľudové pitl!llle pre sólo a tuiluvý 
o rchester, sk lad by z !cst JV<Jiov po !i tic:kH I 
pies nH 11 w necne j p1 esrw -- K. Elhm·t: 
Vni;ný oheň v nlis. V. Tíituš; Balad a, G. 
TUJH!I'<:ze J': Nik(ly viae, l. HorvÍilh : l'iBs RIJ 
o Lomnistej, llilli llu s lopou , A. LiP.skuv
ský: N~:puznám hni takít :.IP.III , l. Rá7.l ik: 
Pat•tizánskym clwdníčknm . a le aj hud
bu k tanei:n ým obrazom - T. Andl'M;n
van ; Zaviatym chodníi:koJU . bn a j el e k
'lronické kompo:r.id u ·- I. Pal'Ík: So u :-llil 
pastot•alis. 

Slovensk y mírocl nebol v Povstaní O!'a · 
nwte uy. Utvrdzovali sa v nom l1lavne 
t,;~ko-slovenské vzúj umne vually, il l iJK 
VB l l<O~( l<J j lu lJ!Sl.Ul'lCKCJ Skll l'tJC I'lu::.lJ I.'<J· 

Zv fl llje Uj V lVOl'iJtJ t:ebl\ yCll llUdOI.lliYC II 
sklddi.tlt::lov. OdkdZOilJ who •síl wnuJ&<:! 
die la - slá1<nus tn5· puchud "HrdinaJJJ v 
horáclt" ot! Z. funák<t, pl'etluht·a "Ohnt~ 
n.a horách" a tunci:uá sGéna "Pat·tyza n
St<a" od O. Flusmana, ,.Slá vnostní pi'eti.o
hra ·' od M. Juchclku, Vl. symfónia "J::i, py
rosis" a cyklus mužských z bot·ov ,,:l~ivut'' 
url J. Válka, ,,Bala d y z povs tání" ud C. 
Kohontka, l<autá ta " Oslavná" od V . . hl· 
lixa, opera "Zralr.ená zemií" od L. Kuzr~
l.uha, balet "l:'lamen" od K. OdstL•čila, 
,.Kontrasty" od A. Devátiího, "Sonatína 
pre violu a klavír " oli J. Matysa, ,,Soná ta 
pra klavír" od E. Odzgu, c ykly "Balady 
z povslání" a "Banská Bystrir:H" pre muž
ský a miešaný zboJ' od z. lllažka, ,.Par· 
tyzlinska" ud J. Hanusa , mieš aný zbur 
"Slovensku v lesil:h" <Jd F. Sam:ra, " Huj
ka pm•tyzánsl<a " ud n. Vo mái!ku, kantá ta 
,.l~a cllant des a pa rtisans" od J, Tau~ 
singera a mnoh ŕ. iné. 

Aj k 35. výr(J(;iu SNP slov~nsld a i:l!s kl 
IJudol.mi sk la <.la teliu p ri prnvuj (J nov<~ lloli
notné umfJieeké d iela 2. oblastí lw clo bno
drarnatlcke·j, on:lwstré'tlnej, voktllne j H 

komomej t vorby . NH poce~!' tollto vý
znarnnéll.o výt'očia vznil<l a uz t.•uzhlaNová 
O(let'a Plač od T. Salvn, halet Rieka od 
B. OrbaJif:a, Koncert p1·e klavir a orc hes
ter od O. FP..l'ellr:zyhn , Tri mooódie Sln
vensl<émn níi'rodnéinu po.vstnniu Jll'ľ. snp
ráu , dvoje huslí , v inlun celu a klaviJ• od 
J. Beneša a rľalšie. 

Vi;elkv hu dohu« u tnelecktí clif:la s pov· 
stalr~clmu lmnatlkou. ktoré dosiaľ nnik· 
li 11 vzn il;a jli , s (J cll\lu!zom veľkos t i Pov
;;lanlu, pn! javo m ;m ,~;nžovanosti t vorcov, 
sľJ pélln;itnfl<~ni n H~P.j úc·tv 11 vďa!, y · živým 
i llll'tv ym iJJ'(IinoJil . pamlítn íkmi p1·ór.e 
a boja slnlnčn ýéh ľudí , minu lých a sú
čllsnýc;h <lill Pr r) tii je potrPbl16. •aby bo
Ji zachov·ané lnitití.Ólrn gf:nrH'6r·llim · 

' ' . :~ ~ ·: / ~ rl,: l 
DUSAN DOIJR!-K 



itaccat~ 
• STUDENT~KA VE DECKA A ODBORNA CINNOSŤ. V dii octl 

26.- 27. mája t. r . pr ebiehalo na Pedagogickej fakulte v Nitre 
u~ po deviaty r az fakultné kolo š tuden tske j vedeckej a odbot·
IJ CJ činnosti. Práca v ŠVOČ je progresívnym, aktlvizu júcim 
prvkom v pedagogickom procese, k torý vedi e poslucháčov 
k aktívn em u získavaniu vedomo~ti s náznakm i samostatnej ve
d ecke j práce. účasť v Svoč je vyznamným prvk01n v ideqvo
výchovnej )ll'á.Gi ako prejav pr acavnej a polt tic~ej ang~žova-
no~ti .poslucháčov. · 

Aj peda&ó,g_(Jvia .. a posltJclláč i lludobnej výchovy sa aktívne 
zapá jajú' d o SVOC, čo sa prMavilo účasťou na 4 fakultn ýctl 
lwiáci1. Nf!júspes nejšl jednotlivci a sú bory postúpili aj do celo
státn ych kôl (Trnava, Hradec Králové, Banská By::;trica ). kde 
sa čestne umiestnill, Na t<Ohtoročnom f!lku ltnom kole súťazili 
v hudabnej in terpretác1! - v r4mci sekcie umenoveda a llu
clo bná in terpretácia. Progt·am súťaže - čo do repertoár u aj 
ol~sa tlenia - bol pe~try- a rô~norQdý, ~o veľqli sťa~ilp prácu 
5-clenn e j poroty. Nevytvorila sa samostatná sekcia napr. só
lového sp~vu alebo k lavírn ej hry a tak bolo potrebné v rám
ci il'ldnei SflkGte hodnotiť ni!!llen od!isné hucl o!m é žám•e a rťiz
nor<;:~ ,l é <;:~b sn~le nje, 11le llj tfloretické práce z Q[J ias tj výtv<n·n e j 
výchovy, čo je ťa ~ l;o možn~ JliiVZájom porovnávať, Za vefmi 
SY I!lpalic)q.í p~važuje1ne snahu pe!'l!lgógov zapo f!ť č!m v&csí 
p ocet posluchačov clo kolek tívneho p~stovani a h!ld by v rámci 
voká ln ych qj iHš trument;l.ln ych sk!lPín (n a pt•. Cam!') L'ata antl
~Hl~ V!'JCBli!> z posh1cháčov Il!. t•ečníka, voká ln a skupina pos! u
cllačov 11. t•očnfk&, i)lSll'umentálne tl'io posluclláčov Nš maďar
ského opd~ [enia ), Veľhnf), že ilktívna účasť pg:;luo ll ~čov hu
cl ohqej · v)'choyy, v ~vp č sp olu so &vedomi tý m š t(tdiQm burle 
clo bJ!OU predpt1 pravou . PI!I~!qcl]fÍČQ V 11a ich bu ~l íiCl! zodpovednú 
čl ná rocnú prácu u čiteľov zá k ladných a stredných škôl. 

E. ČJ;:RVENANSJ<A-STANČEKOV A 
• SLOVENSKA llUDOBNÁ RADA p a svojom drt! llom to hOL'0(: -

11011'1 za i>adnuti [29. júna ] za pt·edsefln íctva svojho predsedu 
C/ ľ. [.adisl ava Mokrého, CSG. prerakovala viacero h udo bn ých 
~illc:l.itost í du týkaJítclcb sa celej buclobnej sféry. 

i·ll etvn}·m bodom rolwvanla bolo pos(tdenie návt·hu Nového 
hutlohného ;cá kona, k to J•ý by mal vsl l!pit v p l atnosť v r. 1980. 
~fl:w dy pripravovaného nového hudobného zá kona, ktot·éllo 
h lnvnou n ápl fiou je spo ločenské up la tf1ovanie h udobných cl iel 
" I'Cguláeia ce lej hucl.obn ej <;innťlsti, o bjasnil v šit·oko kon ci· 
pu~m1~m prís pevku JUDr. Ern est ~taciJ'LJ Gke r. 

IJa lšun bodom rokovania IJol plán hudobn ých aktivít nnšich 
hudobn ~·ch súborov cez le tné mesiace v bu dúcich rokoch. Kon
!Jtél tovalo sa , že potreba h uda)Jno -umeleck ýc h progl'amo v cez 
let né mes iace v s(tčasnostl neustá le narastá (letné fes tivaly 
v kúpeľných mes tác h, Kultúme leto v Bratislave ) s čim všek 
vi'čšina hudobných telies nepočíta. Vzišiel návl'h, aby sloven
sk é prefes ioná lne hu dobn é te lesá v budúcic h I'Okoch pokl'yli, 
:rwclfa možnosti, svojou činnosťou aj letné mesiace. Za !ýn1 
'Úl:elum má sa zvol 11ť už v septem bt'i koorcli naf;ná komi sia, k to
r o! t'Ji oho u 111<1 byť pos úden ie letnýc!J h ud obn ých pod ujat! v bu
elú com roku a poeli e le našich hudobn)•ch tel ies 1111 ich progra
}11 ':~ . 

V záve1·e zasadnutia predseda Sl-IH dr. L. Mokrý CSc. obo
zné'lmi l pt·ítonm ých o u de lení Ceny UN ESCA za t{udbu p rof. 
J<l novi Cikkel'ovi za jeho celoživotné dielo. Túto cenu, ktorii 
sa toiHo raku u deTu Je po prvý raz, z ís kal p rof. Ci k ker ~po l u 
s da lšfmi šies ti mi významnými p redsHtvi tehnt svetovej hudob
n P.j kql túry. Sl<iv nostné ude?ovanie c ien sa usku toční l. ok tó b
l'a t. r . v ALJ Str<'lfl pt• i prfležitosti I,II. svetového htulobnéiJo 
t ý;(.(lfi a. a zasad n uli11 Medzinárpdnej h udobnej rady. (Podrob-
1í1f. • ~ iu s.p rávu o ·t.r.jJ:o · Vý:<:nan~l11:;,j '-p pote pre čs. hudobnú kul 
HII'U pri~~siQJli\!J v jedn om z na,stedÚjúcicil č!s l e l Hudobného 
~i '"> t& . ) 

• CENU MESTA PIEŠ'l"AN 1979 ?ískal s l<!adater Ivan Parík. 
Pr·; tí cenu v súťa ži, vyplsanej . t. r. k 35. výročiu SNP m u 
tu leli la por ota pod predsedníctvom národného u melca prof. De
zl. lera Kardoša za h udobnú impresiu pre J'ecltác iu a desať 
Jtllslro jov "Videné zblfzka nad jazerom". Druhú cen u priznala 
Jozerovi Ma lovcov i za dielo "Meditation y notturny a cod a" , 
tt•etil) z ískal Miroslav Neu mann za ,.Päť d rama tick9ch sekven
cií p11e vi olončelo a klavír". Cestné uznani e dostali skladl! · 
tr,i ia Jii'í Hoi1á čel< za "Koncer tné š túdie pre sólo-gitaru" a Ale• 
xei Friecl za ,.Quintetto per ľlauto violino, viola, violončel o a 
pi ~ noforte", Na súťaži sa zúčastnilo ce lkom 22 hudobných 
s)< 1 n dateľov. ( -Kol- ) 

.. SPEVOHRA D)Z V PREŠOVE uviedlii v závere minuloroč~ 
nei sezóny pri pr íležitosti Medziná t·odného roku dieťaťa det
sk9 muzikál .,O ne bo jácnom Kubovi", kto rý na mo tívy rozprá" 
vol< bratov Grimmovcov naptsal Wolfgang a Inge Béittcherovci 
'p r.xt) a joachim Die trich Link (hudba ]. Inscenáciu "hrôzo
sl·'·flšného muzikálu pl'e deti" reži jne pript.·avil Miroslav Don
t ík a. h ., h~dolme naštudoval dirigent )!In Bedi;ich, scénu 
11 kostýmy. navrhol Bedi;ich Barták a. h. 

• OPERA A BALET NARODNJ!: HO DIVADLA V PRAI·IE uvedie 
v nastáva júcej sezóne 1979-80 nasledovné tituly: Fibicllevu 
,.Neves tu messinskú", Weberov ho "čarostrelca", Puccinlllo ,.Ma
non Lescaut", Verdi ho "Falsta ffa" a operu pred ro kom zom re
l éll o českého skladateľa Ivana Jirku "Podivné dobrodružstvo 
AJ'thura Rowa". Baletn ý súbor našttJdu je Čajkovského .,Lusk á
čl ka" a tri kratšie b&lety súčasných českých a slovenskýc h 
skladaterov spo jených do jedného večera pod niízvom "Cas 
t;loveka ". Jednotlivé časti paletného tr iptychu tvo ria "Nárek 
nqll s kazou mesta Ur" od Luboša Fišera, " Hrdina" od Ilju 
Zel jenku a ... Zivot bez chyby' ~ o d Václava Kučeru. 

• VI. ROčNlK ZÁMOCKÝCH HlER ZVOLENSK'ZCH sa usku
točnil v drioch 20. --29. júna v exkluzívnom prostred! historiC" 
kf! ~ t o nádvoria Zvo lenské lw Ztllnku. Pa prvý r az v histórii toh
to pod u jatia dostal priestor aj operný žán er . Banskobystrtck ý 
súbor Divad la ). G. Tnjovského uviedol t u št yr i predstavenia 
el~11oveného n aštudovania Ver di ho Rigole tta. v posledných 
d voch predstaveniach pohostinsky účinkovali popred ní rumu n
skí vokálni umelci Vasil e Mar tino! u (Rigoletto) a Emil Gher
man (Vo jvoda z Mantovy], Gil clu s pievala sólistka pt·ažskéllO 
N O )ana Jonášov&. Caro letnej clivR.delnej produkcie pod holým 
nebom, umocnené skvelými akustickými p arametra1ni , vyvolalo 
celkom m im orlMclny záujem obecenstva, čo v opern om divác
kom zázemf stredného Slo venska j e zjav prina jmenšom pozo
ruhodn ý. Vokálnymi v ýkonmi p rotagonistov a spontánnymi, 
b úrli.vými reakciam i preplneného nádvoria pripomínala atmfJ
sféra posledných dvoch večerov operné sviatky v s tarých s tre
domorských amfiteátroch a arénach. - Zámocké h ry zvolen
ské majú vše tky p redpoklady nielen s tat sa letn ým divadelným 
fes tivalom celoslovensk ého významu, ale aj vhodn ým dop ln
kom zvýšenia a traktivity turisticky exploa to van ého regiónu 
( Zvolenom v prvých prázdninových dňoch preclládzajú stovky 
:t:ahraničných tur istov clo N!zkych a Vysokých Tatier a clo 
Pol'ska ). V neposlednej mi.ere poskytujú mo~nosť začlenenia 
medzi letné divadelné festiva ly typu Szegedu, Dubrovníka, Bre
g enzu, a rény vo Verone, Orange, Nice, Neapoli, Syrakúzacil, 
Atď. Usporiadatelia ZHZ z Divadla j. G. Tajovského v Banskej 
Bys trici a vo · Zvolene rátajú od budúceho ročnika s 'časovým 
l'OZšfrením festivalu , jeho posunom aj do prvých júlových dni 
a okrem domácich činoherných a opernýc h súhorov a j s účin
kovanťm niektorých ďalšieh slovenských divadiel. Historické 
interiéry zámku p on úkajú zasa priležitostí pre k omorné hu
dobné vei;;ery. ,( -bu.) 

~ ~ ~ 

·XXIV. KOSICKA HUDOBNA JAR 
IX. medzinárodný organový festival 

Mecl?.inárodn ý organový festival ako súčasť 
Košickej hudo bnej jar i je vyvrcholením kvan
titatívneho a kvalitatívn eho rastu organovej 
h udby v Košiciach. Toto jedinečné podujatie, 
široko prerasta júce miestny význam, sa st alo 
ct1a rakterlstickým znakom vyvrcholenia kon
cenne j sezóny, prtclalo Košickej h udobnej jari 
na špecifičnosti , obohatilo jej drama turgiu a 
vytvoril o z Ko~!c centrum organ ového umenia 
v ČSSH . Na fes tivale sa pn!clstavlll výbo rní 
org;misli, !<tol.'! v progra moch svojich kon cer
tov m•iedli š iroký prehľad organovej tvorby. 
!loc i aj v org11110vej l iteratúre dominuje oso iJ
nos f ]. S. Bacha , počuli · sme v p riebehu festl
valu veľa sklad ieb d oteraz v Košiciach nehra
nýcll, reprezent uj(tcicll š iroké hudobno-historic
ké o bdob ie, n evynímajúc z toho anl autor ov 
20. storočia. DrauHtlurgia festivalu, p opri vyni
kaj ~tcich sólts tl c l{ýCh výlw noch, je jeho silno u 
str~ul;ou. Berte zrete ľ na progresivltu progra
movej llnie, a le 11j na rast vní ma j(Jclch schop
nosu posluciHíCov. Chce mu t~ možni! čo na1 · 
viičsí t•ozil ľad a priblíž i ť viietk y tónové, výrazo
vé d tvál'lle mo:f.nosti organovej hry. 

Ot várA ci koncert fes ti val u mal niekolko pod
netných znakov, l<toré by sa na u rčitý čas 
moh li stat jeho Rúčasťou. Bola to predov~etk ým 

chotly cez; man uály neboli prestl é, nenarušill 
ce lkovy- priebeh sk ladby. Výsledn ý tvar hra· 
n)·c11 sklad ieb bol ;zrozumiteľn ý, čo platí p re• 
dovšetkým o Prelúdiu a fúge g mol J. Brahmsa, 
Prelúdiu a fúge h mol J. S. Bacha, Pastor ále 
c. Francka. Z obdobia francúzskello baroka 
uvied·ol Recitatlv v troch častiach a Dialóg 
N. de Gl'ignyho a zo súčasnej tvorby Toccath 
snr le veni Creator G. Litaizeho. ~kladb~t sa 
vyznačuje boha tou nápaditosťou, ale aj lludol)
nou výpoveďou využívajúcou ve lké možnosti 
o rganovej hry. V závere lwncer tu uvi.edol vlasl
n ú sklad bu Intrada per organo a Slnfóniu i!. 2, 
op. 50 O. Olssona, v ktore j p reukúzal nielen 
vyh ranenú ku lt(u·u hry, a te aJ jednotu bohatej 
b uclubnosti a do konale j techniky. 

štvr tý kojlcert festi~alu bg l zostavený ~ 
tvorby košickéh o s kladalel'a Františka Xavera 
Zpm!Ja. Koncert pol prvým p r íspovkom k uži· 
VOLliU a primel'anému oceneniu lluclo bného Z.1 • 
volä Koš íc na pre.lome 18. a 19. s toročiu , 1\to
ré ho bat F'r, X. Zomb popredným reprezen t<~n

tom. Ol<re m skladateľskej činnost! !Jol zná my, 
aj ako výborný výkonný umelec a uznávaný 
hudo bný teoretik. Z jeho skl a dateľského ud ka • 
zu odzneli Košické nešpory a Omša D dur. 
Spol u (J čin kova lo kvarteto sólistov E. Haqzelo• 
vá, U. Pecková, V. Kociap, P. Mikuláš, tll'ga
llista l. ~okol, Bratislavský komorný z!Jor·, di• 
rigent a r.bormajster. t . Hol!\,sel<. VšetGi Účlll
~ujíJ Ci pt'!Spe ll plnou miet·ou j( odk i~ytlu b·ás 
a umeleckej hodnoty s k ladie b: Ich vý i<O n cha
rakler izovll la dokonalosť a m uzikálnost, id úca 
v inten ciách verného s týlového pre tvorema 
no tového zázna mu v pevn ý a pôsobivý tva r, 
Zbor bo l tvllm y, rytmicky p1·egna n tný, d yná
nli!:k y oclstupiwvéJ n ý a p o hotovo reag ujúci na 
d irigen ta. O uved eni e s k lad ieb su :<:aslúii l aj 
lluclobn ý skli:J d a teľ J. Pud1nocký, k torý ic h 
akú m(·tv8 archivá lie rnajstt·ovsky zreš tauro
val v p!'itn et~aných stýlovo-d obovýcll reláciách. 
]ellu sk ladba Spomienka na F. X. Zomba pt•e 
organ, o iJoha til o program ko ncertu a v pln e j 
mi~;re rep rezen tovala i mp ulzívn u jeho h udobnú 
rei:. Je j jnterpre tom bo l l. Sokol. 
Maďarsk ý organista István Ella bol sá lh;• 

tom piateho koncertu fes tivalu. Svo jfm prvým 
V)1Stúpen hn v Kosi c iach plne uchvátil posluchá• 
čov a svojou dokonalou hr ou pripravil im vef· 
k ý u melecký zážito k. V progrEtme koncer tu 
uviedol d iela š irokého štý lového obdo bia. Pre
lúdium a fúga a mol a XI. kontrapnnctum z 
"Umenia fúgy" J, S. Bacha mali z naky r yt• 
nuckej vyrovnan osti, ale aj dolwnalosti a sta~ 
.vebného naclh l'adu. Sonáta č. 4, B dul' F. Men· 

.r-Ia!l'arský..,JU:ga11ista .Jstv.án~Ell!l -

prémiéra ~klaqby T, Salv.u a s poluú časť or 
chestra, Státnej Hlharmónie" Košice. Táto sku- 
to,i;nosť da la festivalu znaky osobitosti, ale a j, 
posobivosti. Premiéra skladby Musica in memo
rímu A. Honeggcr pre sólovú trúbku bas m·
gan a sláčikový orchester od T. Salv~, o b'oha
tt la slovenskú o rg anovú tvorbu o die lo pôsobi
vé, v yrastajú ce zo zdravej inven cie, bohatej 
zvtok.ovej a far ebnej predstavivosti. je j boha
t á impulzívnosť, . naras tajúca dramatičnosť, po
l ymetričnosť jerJnotlivýcll nástro jo v a nástrojo
vých sl<ttp!n , vytvá ra jú pevný celok, clt•žiaci 
poslucháča v n apiH! silou svojho 1lr eja vu. Die lo 
jedinečným spôsobo m využíva ko mbináciu 
t rocJJ sólových nástrojov, unwžľíuje im dosta
toču 8 plochy sólového využitia , a le a j kom b i
nácie s orch estrom. Výborní interpreti M. Kej
Jní!r - trúbka, S. Kopčák - bas, I. Sokol. -
organ, ale aj dirigent B. RduchiJ, sa plnou 
nuerou pričinil! o jej úspešn é uvedenie, majú
ce u pr!to mn ého publil<a srdečný a Zivý ohlas. 
V programE! o tváracieho koncertu odzne la ďale j 
S:ymfópia lll'e org&n a orche~ter, ~. l , op. 4~ 
od F. A.. Guilmanta v podaní dr. Hansa :«~~&el
bocka (Rakúsko) so všetkými znak mi clol<Olla
lost i, Stýlo vos tt a ttčimwj registrác ie. HL'a Ha 
sclbvcku oplýva muzikúlnosťou a má znaky vy
sokého majs trovstva. Koncert pre organ a or
t:hester F dur od J. Rheinbergera odznel v po
da ni švédskeho organ istu Erika Lu n dkvista. 
~kl aába, ktOL'á je príspevt<om ,do lutpitoly ne
meckej organovej li te t·atúry druhej polovice 19. 
s toroči a a má znaky bol1ato romantl4ovanej 
melnd il<y, odznela presvedčivo , so s nahou o•I 
kryť v~etky jej umelecké kr(Isy. Spol uúčtnku 
júci orcl1ester ŠF sa zlwstil svo je j (1lo hy veľ
mt zodpovedne, bol dyn a micky ods tupt1ovaný, 
tónovo vyrovnun ý a p lne sa poclle Fa l no pre· 
svedčivom vyznen í vsetkých skladie b progra
mu. 

. , delssohna-Bartholdyho a Prelúdium a fúga 
' d mol A. Glazunova boli vystavané precízne , 

s krásn ou registračnou farebnosťou a velkou 
sírkou h ud obné ho záberu. István Ella lllbokG 
načrel do Ich umeleckej hodnoty, k torú v sú~ 
lad e VŠ I3 \kýcll . výrazovýc;h hráčskych možnosti . 
uk;:ízil l v presvedčivom tvare. Ja jJ~áčp.m.,- kto ... 
~·~ má r4d plW=\Sť . ';IVU,l~.U , ,)10~YSta'{l)j8. , Il,o, vša·k ' 
n é). obdiv, a)e poprlaďuje celému htidojmému 
priebehu. AJ pos led né dve sl{J adby Introdukcia 
a passacaglla ·f mol M. Regera a Toccata M. Du• 

Na d ruhom koncer te f estivalu sa pred stavil 
dr. Hans Haselblick, ktor ý všetky k lady SVOJeJ 
jedinečn ej h ry v plnom rozsahu po tvrdil a 
unwc nll. V progra me uv iedol Prelúdium a fú
gu e mul N. Bruhnsa, Suitu zo s tarých tabu
latúr, Sonátu č. 6 Mendelssohna-Bartholdyho, 
Fantáziu l, II a Litánie J. Ala ina, Variácie na 
,.Wcinen, Klagen" F. Liszta a improvizácie na 
dané témy. S ve lkým citom p re farebnosť 
uvtedol anonymn ú ~uitu zo starých tabulatúr , 
v ktore j i<azdá cast bola jemn e oddlferencova
llil a rytmicky precízna. Obdivovali sme jeho 
hráčske umen ie, muzikálnu citlivos ť a š irokú 
rt:.S i 5tračnú paletu. Jeho improvizácia na dve 
slovenské l'udové plesne bola presveclčivií , mu· 
zikantsky hodnotná a logicky v ystava ná. 

Emil r.undkvist oboilati.l fes tival o nové, do
t&raz neh ra né rlle iH a v programe uviedol n e
meckých , f ranclizsl{ych a švédskych skladnte
rov. jeho hudobn ý pre jav vychádzal z p lnos ti 
zvuku. Formovií ucelenosť, účinná a nápaditá 
registrácia, ale aj dynamická stavba· sa spá
jali pri rytmicky vyrovnanej hre v jeden p ev
n ý celolt. Hoci ,v o jedinelých prípadoch pre• 

l'Ufieho potvr dili jeho interpreta čné majstrov• 
s tva. 

Po predný poľsk9 organista Leon Bator v pr• 
vej polovic i prog ramu uviedol sk ladby sta rýcli 
m:meckých a francúzsk ych ma jstrov Prelúdium 
a fúga d mul a Chorál G dur D. Buxtehudeho 
Toccatu, adagio a f(tgu c dur J. S. Bacha, Offer; 
tpire sur les Granj)s Jeux C dur F. Couperina. 
Bator mal precízne pript'avenú registráciu tých• 
to skla~ieb , iCil predvedenie I/šak bolo pozna• 
čem! momentá lnou indisponovanosťou a mal e1 
niekoľko nedos tatkov pamäťových, ale aj ryt, 
miekých. Dru hú polovicu koncer tu tvorili die~ 
la poiských skladateiov prvej polovice 20. sto• 
račia. Z tvorby F. Nowoviejskeho t o bol a f as• 
sacagl ia 2: V, symfónie .Pl'll organ, op. 45• 
Pi· Surzyiiskeho Impt·ovizácie op. 38 a Tocca• 
t!l r:. ~ súcasnél1o poľs!\ého sklaclatera T. Pa• 
r.iorkiawicza. Všetky tieto cliel& podal BatoJ.'i 
s p lnou sústredenosťou (;l tvot•ivou (J čas·ťou. Od• 
k ryl a u mocnil ich bohatstvo, te<;hniCké úsl5a• 
lia zvládol presvedčivo é\ vo všetk 9ch týchtcr 
sk ladbách, ešte silne ovplyvnených romantiz• 
mam, premenil notový záznam v pevný ·a p re• 
svedčivý tvat·. Potvrdil, že je umelcom širokého 
záberu, účinne prar::uje s registrami, logicky. 
graclttje a stavia celky z dro bn ých moti vicko • 
t ema tických útvl!rov. Presvedčilo nás o to m' 
aj Finále z I. prg!lnovef symf(ínie, op. 14 
L, Vier11ea. 

Na záverečnom koncerte IX. medziná r-odné" 
ho orgnnového festi va lu sa predst~vU popred
ný slovenský organový ume lec dr. Ferdinand 
Klinda, ktorý svoj program zostavil zo sklad ieb 
J. S. Bacha - Concerto a mol podľa Vivaldiho 
2 chorálové p redoht·y, Partita c mol, Prelúdiunť 
a fúga D dur a z tvorby O. Messiaena ~ 
L:Apparitio n, 3 časti z cyklu "La Nativité", Vtá• 
Cl a pramene a 2 medilácie. Svoje vefl{é in• 
tf!rpreta č né majstrovstvo p ln e J'ozvtnu l v s klad• 
bá ch O. MesRi.aena. Rozšfrentí paletu výrazovos• 
ti ot·g anu, zaujímavé regi st rác ie. extrémne zvu• 
kové )lolohy, neobvyk lé hllt'monl ck~ reťazce, 
charflkter!zu j(Jce h ud obnú I'eč au tot·a, začl eni!' 
Klin da R na j vä čšou s111nozrejmosťou do p ly• 
nu l8ho toku h udby. Predstavil sa s velkou 
dé'ivlwu zvukovej vymtliezavostl. teclmfcké 
úskalia zvládol s precíznou istotou a samozrej• 
masťou . Z jeho hrv sá la la vi t•tul'ízna technika, 
vrúcnosť prejavu. umocnené vefkou muzikál" 
nosťou . Plne zaujal poslucháčA, odl<ryl mu sv oj~ 
ské bohatstvo hudobnej re/ii O. MAsslaena, k td• 
rého doko nale pozná a inte rp re tu j!'l. 

Tol1tororiný Ol'ga nový festival splnil všetKV' 
naše očakávani a 11 u početnP.ll o publika vyvo~ 
lai veTké umelecl<é zážitl<y. Stal sa neodmysli
te1nou súčasfou celého košického hudobného 
d iania. ktorému v te jto ohlas tl dal pred nie• 
kol kým i rokmi prv9 pod net zaslťižilý u melee 
Ivan Sokol. 

S. CURILU 



'l'Úhtoro~ná , ' Ptll1adl {iJ tJ·Jn·í•ta l'l'ehliltd~a ·mlallých~ kun · 
t:IH'lných 1unelcov uskutočnila stt · v 'l'ren(iianskych Taplh:iaeh 
" dnoch .27. júla až ~. uugn~!íl 1!17~. ľl'íldičn~ pqdlljatie Zväzn 
slovenskych sklndatoruv a Cli, iltátnyllb kúpftfov v TI'Cnčian
skych Tepliciach pt•ilákalo a j tohto roku na pódium Kúpefncj 
dvoran y celú plejádu mladých nádejných interpretov, a by tu 
v nšl'achtilom pre hliadkuvom zápolení demonštrovali svoj ta· 
lent a umelecké amblcie,. Skvelú priležitosť vystúpiť na Pre· 
hliadke a tým poskytnúť obt·az o svojich nmeleckých schop· 
nostiach využilo tentoraz 24 sólistov ( + 9 klavírnych spre
vádzatefov ), l dirigent a 5 komorných súborov, kto rl sa pred· 
stavili na 11 prehliadkových koncertoch. 

Pozitlvnou črtou tohtoročnej Prehliadky bolo dôstojné zastó.
penie súčasnej slovenskej i českej tvorby v repertoári mla dých 
koncertných umelcov, vytvorenie dostatočne !lirokého priesto
ru pre prezent·áciu každého jednotlivého interpreta, niekofko 
mimorl~tdnycb interpret!lčných výkonov t ro:~~iirenill doterajšie
ho koncertného priestoru 11 !l'lll~ie možuo~(i, I<Qmorný koncert 
" 11poloi!eus~ej hale liečt~l!ného llomn PI'\X a orgnnovo·vokálny 
koncel't v l'OI<okovej kaplnke v Trt~nňianskych llohuslaviciach 
patl'ili v tomto smere k umpleoky ·1 ap01oi!ensky najvyqaren11j· 
iim podujatiam. · 
Súi!~sfo11 Prehliadl<.y tmi i dvojdiípvý intern~'lltai!ný Slllllinár 

,1'enov~tný tohto l'Pkll klaviristom. ;la~J, IJ!Illler. pl'pf. R,udolf 
Maoudxinski l'O svojom široko koncipoyanom rt~ferátQ "SiovP.n· 
skä ldavh•na tvorba" tmdal cennt infarmáciu o tom, čo všetko 
stojí našim klaviristom k qispozlcii z dmttáC!Ij tvorby, kým 
wedúca uminára, zalil. umt~U<yiía EYa fisoharová·Mílrtvpňové 
"ennvala svoju prednáiku "KIIlvir!llta-ped~tg6g, klavil'ist!l·Sprc· 
-.ádzatr.r" praktickým tn·oblémom klavírnej l'ýuky začínajúceho 
pedagiíga a koncertného sprevádzatera, prič'Qm sa opierala 
o llajnoviie Yýskumy s i\i!asnej klnfrnaj pedagogiky. Tr adii!nou 

sťilľasfou · P~ehli<Jd~.y boU l ~ve Jll'eh!Uiia mladýoh iuterpre. 
lllv s kriti k mi a mu~ikoltigm i, n;• ~tot•ých Na hotJ!JPtili pt'l!d• 
ved(ln~ výkony. 

(JsollliOU nov in kou tohllt~·oč•wj Prehliadky bolo udelenie !!est· 
ného uznania kritiky za najpozoruhodnejší il}lerpretačný vý
!lon. ~ísl1al ho z&slítliene 20~ročný koš ický klavirista Ma1·ián 
J'iVkij. 
Tohtorui~uú Prehliadku dedikovali orgilnizátori 35. výročiu 

SNP. Slúži im ku cti, že svetlá pamiatka Slovenského uárorl
ného povstania bola v rámci Prehlil~dky uctená dôstojným 
r•utlielom a spôsobom. Dva samostatné, d1·amaturgicky osobitne 
koncipované koncP.r ty a výstavka k tomuto výročiu pripravc· 
ná v !>polupráci s HIS-om boli toho názorným dôkazom. Zvlášť 
v tomto ~mere treba oceniť k lavlrny recitál zas!. umelkyne Evy 
Fi!tchcrovej-Martvoňovej zostavený z diel s lovenských sklada· 
telov (A, Moyzes, I. Zeljenka, R. Berger, E. Suchoň) a poho· 
tový záskok manželov Macudzinskovcov, ktorí ako klavlrne 
d 110 !l pl'Ofesionálnou umeleckou i Judskou zodpovednpsťou 
Pľedniesli Cikkerovu Slovenskú suitu na koncerte venovanom 
SNP. 

Pozornými pozorovatelmi výkonov na Prehliadke boli viaceré 
významné osobnosti n ášho hndohnéJ;lo života - predseda Zvä
zu československých skladaterov, národný umelec prof. AndrP.j 
Očenáš , ktorý prehovoril i na otváracom koncerte Prehliadky, 
podpredsed~yiia ZCSKU, zas!. umelkyňa Dagmar Balog hová, 
národná umelkyňa Mária Kišoňová-Hubová, vedúci tajomník 
Zväzu lilovenských skladateľov dr. š tefan Klimo, husJový vir
tuóz, zas!. umelec Tibor Gašparek, skladateľ zas!. umelec Ti
bor J\ndrdovan i ďalšl. Oni všetci svo jou účasťou na prehliad• 
kových podujatiach p r ispeli k pozdvilmntiu spoločenskej úrov· 
ne perfek t ne pripravenej a i napriek niektol'ým nečakaným 
zmenám nerušene prebiehajúcej Prehliadky. A. GABAUER 

talent€. V jehi'J v}•kon€ je vyrazne v po• 
p rou i tvor ivý Zl'eld; nió'l uii lll'.i h l u· 
chývll m i e~t . mri zal<O iísani medZi úseh:· 
mi. Hudobn ý tok plyn ie ~mu pt irr1c!ze.né, 
uvoľnene, s ub{Jivuhod nou tecHJ.lic.)<ou 
pohotovosťou. Na presveLiiíi·vosti Výkonn 
sa t)enwl ou mierou poclie ra l~ i tempet·a· 
man(ná khiVirislka G. Csiirgilová. 

Kultlvovanft hus listka Katarína Mišu• 
•·ová [Konzerva tórium Bra tis lava l polia~ 
la sl u:Sný výkon po strán ke inlonačno• 
tónovej v dielach Cbaussona (Poeme l a 
Snchoňa ( Poeme macaiJre p re husle a 
1\ lav!t.· l. Slabš i f yzický fond ned ovoli l 
jej dosiahnu ť dynamické vrcholy v pl· 
nej svietivosti a dravosti. 

Vla itaji;is "Waterloo" huslistov no Jn• 
terpretačn ej súťa ži SSR a mll.ova l svo jím 
v ýkonom poslucháč VŠMU, Ewald Daniel. 
Hral sebaveclome, výrazovo . pome me 
p l'iebojne a disciplinovane. Sukovo Atl· 
paasionato utrpelo prihlučným k lavlrnym 
sprievodom (S. Domans ká ), neis totou v 
slihre a z t oho vyplývajúcou st ra tou 
presvedčivostL T6nové schopnosti Danie· 
la úspešne korešpondovali s po:Ziaclav
kamt Mozartovho Ronda v Kreislerovej 
úpt•ave [ kla vir bol opäť prihlučný ). 

Prvé s tre tnutie s violistom Jur ajom Ša• 
l'ihkým neoprl!.vií uje nás vyniesť deľinl• 
tívny s úd o jeho schopnos tiach . Zaprí• 
.cinila t o 11j dramaturgia vystúpenia, naj.o 

XIII. prehliadka mladých koncertných umelcov 
Najpočetnejšiu skupinu účastníkov Pre· 
hliadky tvorili speváci. Krásou materiálu, 
jedinečným až nás t t•o jovým vi bJ•átom a 
v1·úcnym pr ednesom zaujal kultivovaný 
mladÝ. br Jlenský ba1•ytonista Vojtech Kup 
ka. Jeho doménou je oblasť lyriky, me· 
lanchólie, tragédie čo ho predurčuje k 
vynikajúcej interpre tácii vážneho, naj
mä romantického repertoáru (držiteľ l. 
ceny V. celoštátnej súťaže Schneidra
~·mavsl<ého ). Barytonista Ladislal' Nazhy
ba zaujal schopnosťou charakterizácie a 
v}-razol!ého clotv'árania lH'ednáš aných 
skladieb. Disponuje pomerne mohutným 
fondom, ale v oblasti kulti vovanejgieho 
narábania s h lasom, v lyrickej kan tiléne, 
vo vyrovnanosti registrov má ešte t•e
zen·vy. Na . priam vzorovej úrovni však 
s lvámil piesúový cyklus Pampulíini L. 
Holoubka. Basista Já n Galla zaujal pri
jemn ým timbrom, vyspelou s peváckou 
technikou (Schnelder-Trnavsl<ý: Všetci 
ľudia poveda jú ). U výrazovo exponova
nejsích a intenzívnejšie vnútorné pre:Zi· 
t ie si vyžadujúcich skladieb musí ovšem 
'Galia svoj pre jav eš te citovo prehlbiť. 
Basista Peter MikulU zaujal inteligem· 
ciou prejavu, štýlovým cítením (J. Peri: 
'Ária 'z . opery Eurydice J l zvučnosťou 
s VOjllonevš.Mného tlmbru. -

Zo_ ženských in terpretiek najväčšou vy-· 
!:ovnanosť,ou registrov vyznačoval sa vý• 
Ikon Ivice Olejčekovej. Lahodný hlas os• 
l:il!.lje medzi lyrickou krehkosťou a mla
'ciodramatickým výr azom. I ked jej ni~.
k toré výšk y nevyšli stopercentne, patrí 
k jej doménam vrúcnosť, h lbka 1 priro· 
dzená uvoľnenosť prejavu. U Kamily Vy· 
sk.očilovej badať urči.té tendencie stma• 
venia jej .. kxehkého, lyricko-koloratúrne• 
ho hlasu, 'čo vyúsťuje v rôznorodú kva
i itu registrov. Je intonačne pomerne istá 
a na imponujúcej ú rovni zvllidla i ná
i.'0cné, ozdobami bohato vyšperkované 
useky. Nanajvýš presvedčiv~· pokL'Ok Slll€ 

zazn.amenall u sopranis tky Márie Andra· 
iovanovej. Podala umelecky i technic
ky napros to zrelý, spo?ah livý výkon v 
piesfiovom cykle Zaliumeli borovice od 
T. Andraiovana. Mezr.osopranis tka Hana 
štolfov.á sa predstavila jednak na orga 
n ovom koncerte s Annou Zúrikovou a 
po d ruhý raz so súborom Musica aeter
na. Interpretovala starú 11udbu, ktore j 
svet· je jej dôverne bl!zky. Menej istoty 
pt•eukázala pri organovom sprievode. V 
priaznivejsom svetle p redviedla svoje 
moZnosti pri vystúpeni s ensemblom Mu· 
sica aeterna. V budúcnosti by sa mala 
zamerať viac na odstránenie neadekvát· 
neho tmavenla svojho príjemného za
nlatového hlasu, teda o návrat k farbe 
e k tej vyt•ovnanosti polôh k akým_ do· 
spela na záver svojic)) štúdií na VSMU. 

Sopranistka E. Hlmzelová predstavila 
sa so Slovenskými lll!ldrigalistami ako ~ó
listka SohtJbertovej Serenády. Ak sme 
~u kedysi obdivovali' v záskoku pre jej 
pohotovosť a muzikalitu, očakávali by 
s me po ,;usac).en1" diela najmä zvýšenú 
hlasovú kvalitu jemnejších odti.enkov. 
.Jej doménou sú citovo exponovanejšie, 
dramatické polohy a v tých tentoraz ne· 
mala prHežitosť sa prezentovať. Ďalši~ 
s opran istka Eva Bla}lová u platnila svo· 
je ambície v naštudovaní árií z Haydno· 
:vých ŠtVOl'l'Očných období. Je to hlas, 
ktorý mlí miestami technické problémy 
s výš\<amt a v niektor ých polohách pre
rastá vlbrato do tremola. Sopranistka 
Ľubica Orgonlíšová ukázala sa ako po
hotová a spoľahlivá Interpretka vokál· 
nych pat•tov súčasnej hudby (1'. Salva: 
Dobr ý deii moji mŕtvi ). Jej hlas inklinu
je skor k lyrickej koloratúre ako k dra
matickeJ zamatovosti. Snahy po hutnej· 
šom prejave vedú k určitému stmavova
niu niek torých polôh a tie nle sťi po· 
tom vo všetkých registroch vyrovnané. 

Po prvý raz v hlst6r11 Prehliadok ude· 
Jovalo sa čest~é uznanie najtalentova
nejšiemu účastníkovi. Získal h o zaslú· 
zene a Jednohlasne klavirista Marián 
Pivka. V jeho prejave spája sa zmysel 
1n•e citlivé tleňovanie vysoko kultivova· 

Violončelista Ľudovít Kant~ 

néhu, ale zvučnéllo klavírneho ónu s · 
technickou suverenitou a osobitým ume
leckým dotváranlm hraného diela. Je 
tvorl.vou Interpretačnou osobnostou .par 
excellence a má vzácnu schopnost za · 
ujať posluclláča od prv~ho po posledný 
tón svojej nevšednej hry. Nepamätám sa, 
že by n iekto počas doter ajšej histórie 
Prehliadok dokázal stvárniť tak d elikát
ne, elegantne, s takou citovou vrúcnos· 
ťou, sviežim jasom a vysoko poeticky 
svet Mozartovej hudby (Sonáta B dur ). 
Sila výpovede, nevyčerpateľné bohats tvo 
fantázie a jedinečný arzená l farieb, ná· 
lad, gejzír technickej vir tuozity cl1H t:ak• 
lerizovali aj Pivkovo podanie 24 p relúdií 
op. 11 A. N. Skriabina. (Pozn. red.: Roz
hovor s Mariánom Pivkom prinesieme 
v budúcom čísle . HŽ.) 

Už d lhšt čas pô~obí na bratislavskom 
konzervatóriu klaviristka Vladimíra Lan · 
dová-Sláviková, ktorá napriek vytL·valé· 
mu cvi čeniu a v podstate spolahlivým 
výkonom sa len ťažko prebíja ku kon· 
certným prílež!tostiam. Je dobre tech
nicl'Y pripravená (slušné rozpäti.e ruky), 
má dobré nervy, zdravý tfJlllperRm ent. ]r.:j 
prejav pos tr áda v.~ak tú tvorivú isk ru 
osobitosti, k torá dokáže hlbsie zaujať. 
Slávikovej h r a vzbuclzu jr. obd iv, ale ne
cháva posl uchál:a chladným. Tentoraz 
clo bJ'OLl voľbou repertoáru [Bacil - Bu
son i, Bra hm s, HatL·ik l dokázala demon
st t.•ovať všetky kvality svoje j h ry - sta· 
vcbný narlhl ud, zmysel pr e koncepciu i 
schopnosti g radácie. Najväčším handi· 
capom jej vystúpenia bolo susedstvo s 
jej umeleckým protipólom - M. Pívkom, 
ktorý pln ým priehrštím rozdával to, čo· 
ho sa jej výkonu dos tá valo poskromne. 

Vyht•nnenejším typom je sólista š téit
nej filharmónie Brno Jii'i Skovajsa. Jeho 
prístup k Janáčkovi (Po zarostlém chod
níčku I., Fragment sonáty l. 10. 1905) 
mesol črty vyváženos ti racionálnej a 
emocionálnej zložky. Ht•al s tvorivým 
nadhi adom, v dobrej t echnickej kondf· 
cl!. Škoda, že mal miestami pritvrdý tón 
a niektoré dynamické vrcholy v prvom 
cykle neprimerane zveličoval. Z jeho vý
konu však vyžarovala istota hmat<Jvá, 
koncepčná a tvorivá. Výkon reprezen· 
tantky bratis lavského konzervatória Ale· 
ny Kopčanovei. niesol sa v znamen.í nie 
veľmi úspeš ného prelmnávania technic
kých úskall pre jej dnešný technický 
stupeň zatiaľ priťažkého reper toár u. 
(Chopin, Nocturno A dur, Polonéza fis 
mol.) úseky, v ktorých sa jej daJ:!Io, 
prezrádzal! tvorivé -schopnosti, ktol'é sa 
pre zlý výber repertoáru nemohli inten· 
zivnejšie uplatnif. 

U Pavla Kováča v Suchoňových Kon• 
templáclách musíme p redovšetkýll'i vy· 
zdvihnúť jeho vynika júpe klavir islické 
schopnosti, ktot'ýDli ~· YY.t'ovnal :; no • 

Sopranistka Mária Andrašovanov6 

tevou predlol1oh. Presve.dčPvaL skôr . v 
d ramaticky vyhrotených úsekoch, hoci 
n ie Je mu vzdialený ani s vet lyriky a me· 
clltác!e. Pravda, väčšia ltultivovanost pri 
výbere vhodných farieb k lavírneho tó· 
n u by sa žiadala už aj vzhľadom na 'ko· 
mornú intímnu recitáciu Viery Hladkej, 
Ich spoločné vystúpenie bolo p remiérou 
so všetkým! k ladmi l nedos tatkami. Sú 
to však už skú~eni, fundovaní u melci a 
pri ďalších repr ízach sa iste jeden QL'\1· 
Mmu viac pr ispôsobia. 

Dramaturgick ým o sviežením Prehl!ad· 
k y bol koncert v r okokove j ka pln ke v 
Trenč ianskych Bohuslaviciach, v ktorom 
sa preds tavi la mladá tnlentovanä orga
nistka Anna Zúrikovä. Na margo jej vy· 
slúpenia žiada sa poznamenať, že na· 
pt:lek jedin ečnej atmosfére, ktor ú navo· 
dzovali krásne stropové f resky a výzdo· 
])a ro kokove j kaplnky, nap l'iek spestre
niu organovýc h diel speváckymi čísla· 
m l (H. Stolfová), pôsob il koncert zdlha· 
vo a dosť jednotvá rne. Čiastočne t o za· 
p rfčin il i obmedzené fa rebné možnosti 
dobového nástroja a štýlovú jednol'ia· 
to~ť programu. Zúrlkovej výkon , vzhľa· 
dom na lo, ie niek toré sklad by svojho 
J'()Citálu premiérovala ( nasludovala š pe· 
ciúlne pre toto poclujalie ) zasl uh uje ob· 
div nad pohotovosťou, tech nickou pr ipra 
venosťou a štýlovým c!len ítn. 

Nä záverei:nom podujatí Hudobného 
l e ta, ktoré bolo súčasne otváracím kon· 
cerlom 13. preh liad ky, predstavil SH 2U· 
rocný český dirigen t Peter Altrichter na 
čele š tátneho symfonické ho ot·chestra 
Gottwaldov. je t ypom dirigenta, k tor ý 
so usiluje o svojský pohľad na naštu. 
d ované diela. Tento neraz pl'llišný od· 
Id on od konvencie ( Clkker ove Spomien
ky l Dvoi'ákova Symfónia cl mol ) i 
n ie veľmi pohotový výkon orchestra moh· 
li vzbudiť skt·eslený dojem o Altr ich te· 
rovom talente. Ukázal sa aj ako pomer
ne citlivý spt•evádzater. I napriek vý
hradám voč! jeho pochopeniv dynamic· 
l<e j výstavby Spomienok l Dvoi'áka, mu
síme mu priznať výrazne t vorivé muz!· 
l<antské schopnosti. 

Vynika júcich reprezentantov mali na 
Prehliadke vio lončelisti. Laureát vlaľ\a j· 
šej Inte l'pretftčnej sú ťaže SSR Ľudovít 
Kanta, ktorý nap ri.e k r!e l'stvej zlomenine 
nohy svoju účasť neodvolal, predniesol 
spolu s gottwa ldovským orchestrom Cat· 
kovského Rokokové variácie. Hoci úraz 
čiastočne poznačil jeho inak silnú s trán· 
ku - is totu Intonácie, slla výpovede. 
krása tónu i celkové podanie predurčujú · 
tohto vysoko talen tovaného hudobnlka 
k velkej umeleckeJ kariére. 

Aj odchova nec Konzervatória v Bra· 
tlslave Ján Sl,4vlk v technicky nár·o;,;. 
nom programe (Sammartlnl, Dvoi'ák, Da
.VY,:dovj, .jednozna:Qne presvr:::d!:;il u !)Vojom 

mä Sonáta Elegica od J. Caremugu, k\1 
ktorej nedokázal nájsť tvorivejšiu zaan• 
gažovanosf. Svoje tendencie k akademic• 
ke jsiemu p rejavu dokázal prekonať až v. 
skladbe od G. Enescu. 

Drama turgick ým i umeleckým prí1~o• 
·som Prehliad ky bola účasť dvoch sláči• 
kových kvarlet. BratislílVSké konzervató• 
rium repreze n tova lo Mu~;hovo kvartetlt 
(S. Mucha, V. Magyar, A. Lakatoš a J. 
Slávik), ktoré s prihliaclnu tlm na d lž i\U 
exis tencie súboru, p rijemn\il prekvaptlo 
- na jmä v Piatich k usoch A. Weber na 
- priebojnosťou p rejavu a solídnou tecll-. 
n ickou vyspelosťou. Dúfajme, že sa te n
to perspekt1vny kvartetový sú bo r uclt'žf 
a u:mania, ktot•ých sa mu dostalo (cena 
MK SSR absolútne víľazstvo na súťazi 
slovensk};ch konzervatór ií a dalšie) ho 
budú inspi rovať k intenzívnemu zdoko· 
na lo vani u. 

Na reprezen ta tívnej ú rovni preds tavi lo 
sa Pražákovo kvarteto (V. Remeš, V. 
Holek, J. Klusoň a J. Pražák) ,. ktoré spo• 
lupracuje už 7 t•okov a, pochopilelne , 
dosahuje už profesionálne výkony. vy~ 

n lkajúca intonácia, znamen i. tá súhra, tv.o
rivá muzikalita a elegancia patrili k 
tomu najlepšiemu, čo na tohtoročnej · Pre" 
hlilld ke bok> možn.&- počuť. 

Trio VŠMU vystúp ilo s náhradnou k la• 
viristkou (namiesto P. Rebru účinko· 
vala v.· Kellyová-Hrdinová ). V t ake.jt() 
situácii je obťažné c!Jarakterizovať bll:í.
šie profil súbor u. Svojou uš fachli lou 
hrou vyn ikla komorne c!tiaca čelislka Ju· 
r ina Szolgyayová p red huslistkou Beátol.l' 
Kálm!inovou. Inak výkon toh to prechod· 
ne dámskeho súboru v Brahmsovom Kla• 
vírnom triu C dur, op. 87 aj vďaka vý• 
razovým možnostiam diela bol presved• 
čivý a v mnohých úsekoch strhujúci. 

S mladým:i spevákmi predstav ili s a dve 
1elnsá - Mu~ica aeterna (umelecký ve· 
dúci J. Alb recht ) a Slovenskí mad riga• 
!isti s L. Holáskom. Aj ked voči realizá· 
cil starých tnstrumentálnych skladieb 
p l'e p revah u pomalšícll temp možno 
vzniesť určité výhrady, nEmožno 1nter -
1H'l1tticii uprieť vysolHí profesionáln u 
technickú úroveii a tvoriv ú zaangažova· 
nosť všetkých hráčov. Na umeleckom 
vedeni sa na pódiu podielali viacerl ~ó· 
lis t! súboru, čím ~a o cls tránil sklon k 
slereolypl! a ::;úča~ne sn súlloru a koby, 
vlialct spruZLJjúCil Injekcia. Zatial čo pr fe· 
memý vek t:lrwov súboeu Musica aetel'lla 
je pomerne nlzky, u Slovenských madri· 
gallstov je vy~š!. Svojím výkonom, kto· 
rý mal vygradovať Pre hlladku dramatur• 
gic!}y 1 umeleclty, v podstate sk lamali. 
Pre ochorenie P. Oswalda museli uvlesť 
nálll'ndný program a ten poz·ostá val z 
velmi známych madrigalov. Co je však 
horšie - technicky vyp1lté 111les ta, naj n1ä 
vo výškach u sopránoveJ skupiny, bo• 
)I s tiesnené & Intonačne 1 v súhre .nie 
stopercentné. 

Hornis ta Frantllek $upin bol jediným 
dycllárom, ktorý vystúpil na Prt]hlladke. 
V I. koncerte Es dur ll.. Straussa preuká· 
za! technickú vyspelosť (mene) však u~ 
1ntonačnú istotu), pon1erne š iroký re~is· 
ter dynamickýcll odtien kov a n te v pos· 
Jednom rade aj muzikantské schopnost!. 

Trinásty ročn!k Prehliadky mlad ých 
koncertných umelcov prin ieso l rad pod· 
netov, umeleckých trofeji a v menSef 
miere aJ otáznikov, neúspechov. Ale tak 
to býva na každej podobnej akcii. Pre
hliadka však vcelkt.J dokumentovala ď~l· 
šf. rast našic h talentov l výsledkov ich 
vytrvalej umeleckej pr!pravy. Záverom 
tr eba vysloviť uznanie o rganizátorom, 
kto1·í muse)! vynaložiť nemálo úsilia, a hy 
dokázali zabezpečiť pri mnohých zrne· 
nach a odl'ieknuttach účinkujúcich p ly· 
nulý chod podujflll. Ale taký je už ži· 
vot. Prináša zvl'a ty. neočakávané zmeny, 
úrazy, choroby, ale aj zalll'anlčné turné, 
ktorým niektor! účastn!cl dali prednosť 
p red vystúpen ím v Tren~lanskych Tepli
ciach. 

y, C:lZIK 



:um·enJe-, 

znásobené 
húževnatosfou 

Zas litzilá nmelkylia Kl á J•a Ha\·If
knv~i :>a p1~ed ninlw l'k}r mi týždiía· 
mi v.t•á til a z viacr.•·ých Y.allranič 
nýeh zá jazdov, ktn l'é boli nielen 
u me lecky zaujímavé, v mnolwrn 
aíraktivne, all! z nova ukázali tútu 
umelkyňu ako oddanú intert>retku 
Su1:hoiíovho diela a propaglítorku 
č~skoslovensl<ej klavírnej tvorby. 
Uve domili sme si v redakcii lie!o 
jej zásluhy a v lom zmysle sme 
VJ' iuntovali i náš rozhovor. 

. Sezón a 1978/79 bola pre vás nt1-
lnm·iadnc úspešná. Prehľad, ktorý 
m.áme pred sebou, je nao zaj iH;

pqnujúci. Hrali ste v mnohých 
m estíu:h Slovenska, mali ste rad 
kuncr.r tov v NDR, Pofsku , USA a 
inde. Človek si u vedomuje, že va
Šil s lužba Jta!ic j k lavírn e j Ji teratú· 
n: le ozaj príkla!lná. Chceli by s te 
n ill!!hu doplniť tuto konštatovanie? 

\la ji': astt~jši El s om i111 týchto zá· 
jiJZducll hri.ivula Suc l!o i1 uv cyklus 
1\l: leictos kop u jeho Ha psod ickú 
sultu. Prvé die lo som uvi edla piH
l;T~ t, druhé š tyrikrát ~.~ v·l.cly sa 
potom pozilívm! di skutovalo o Su
chOJ1ovo rn umelecko lll m ysle n r, 
s týle i O lom, tikO sa je ho tvorbU 
~.JJ'i. V NDR so m stretl a napr. u
J'1Hkov, k tor! hra li Suchoiiovu 
Tocca tu. Nie je nijakým tft]Om· 
stvon1, že sa dôsledne venujem 
1\IO!'btl B. MIH'li lli'J, rada h ní m Vftií
ha luv Klavfrny konceJ't, Son;ítu 
'L. DI!Sfka n in(: skladby starýc t, 

S nfm ka: I. Grossmann 

českých m ajstrov. N1.1iila som s i h: 
tťjlo tvorbe osobitný príst up, z 
jej in terpre![Jr iH nHí nl radost , Sll<t

žflll sa chío po ť tieto tlie la s vo js:,v 
a s tn le sa snu:t.!Jn ru:liiirova ť re
gis ter českoj h udby v mojom re
p ertoli rt. O Suc:lluiJovoj tvorbe liu
vor1m vzd y v sU]H1rla l fvoch. nJy~

lill: , Žf: som u7. p1•enik ta uo je j 
pods!ll ly, h l'lí sa mr du lwe a pi' i
J:o clzene, m(J rll z mno hých ťi 1w~ov 

oza js tnú tvuri.vú racJosť 11 l lepo
cl1y lme sor11 naj usiluvne jšou :>u · 
choŕiovDu interprHtko u. 

Spomlnall ll le zaujlmavý z á jaz li 
do NDR, 1-dtJ ste IHalí dv a kriit 
Rapsodickú suitu a v Drážďancrcl• 
vás p o!!ulo asi 2500 ľud i. 

SuchoL!oya tvorba je už v NDR 
dosť z náma . Nie ktor { z kl' i tikov 
sa p ýta li nl! pozoruhodné deta1!y 
o kecT s om hrala na moj o m r PCi· 
tále v Berlíne v druhf) j časti len 
Suclloila , prišli ml v iacerí p ove
da ť, 7.e s i ďnlej prehlil ili s voje ve
domost i o jeho u me ní a nepochyb· 
n e h o zaroďu jít medzi svo jrázne , 
v národ e hlboko zakorenené ume· 

!0cké osotinosti našej i:lony. :Ne• 
mohla som odpovedať nič Iné ako 
hovorím vždy. Je to pre miía ozaj
stný národný umelec, plný zauj1-
mavost1, majster svojh o r emesla. 
P reto sa sústavne vrac iam k )el!o 
di elu, vžcly tam čosi nové objavu
jE)ITl a n emám n tkdy nijak é zúbra· 
ny venovať jeho tvorbe toTko prá
ce . koľko si z.aslulluje fi vy 2nd•; je. 

Co prinies ol váš finsky zá ja?.cľ? 
H rHia som nH le tno m h e!sin · 

~,lwm fes tiva le 11 obecenstvo l<lar:
nu pr ija lo moje vys tú pe nie. Prav
cla. na f<:stiva te sa vyskytli me· 
ktoré o rganizačné nedos tatlc;. 
N1!pr. naše i.nstitíu:i e by mollll p ;J
~lP. I<rť Jwmp lelnejiii e in forrndc18 o 
unJelcoch. Raz so m vystúpi la ' \ na 
pu l ťi'rnom kru hu. jfl lo zvl<lš lny 
umelecký pocit, kecr človek h:on
CBrtujf: v týchto l<on či nú ch. Na 
v~e tk vcil !wncc rtoch l>o ti výbomé 
k lm>ít:v všade dobré obecen stvo. 

Vo ·~ašom repertoári sa v po· 
slednom ča~e objavuje čoraz viac 
i:P.ská hudba. Je In neja ký zámar, 
ale ho viac-menej náhoda? 

V budúcej sezóne budem hrať 
Hyl'i r azy V. ld avfr ny konce1·t Bc· 
huslava Marlin f1, ;: toho dvn r azy 
su Slov.enskou filhat·môn iou . Vo 
Vie tlni 111Úill ZHČialkOiľl J'Ol\U n llhJ•á
va f Ko:l.elullovu Klavírnu so nätu, 
k lilvfme drobnosti. 13. Ma l'llnl\, nie· 
kto1·é časti zo Sur:I J oľiovho Ka lel· 
doskopu. Vstu p do novej sE:zón y 
1979-80 ol váru m recitál ml v O lo· 
m ouci a Opave, v Mli'bachovom 
pa ltici budem hrať s ta1·ú českú 
hudbu . Pri znl\m sa, že v tHj to ob
lasti n och<'í cl zmn vera novýc h Zf!
uj!mav~ch podnl~ tov . Slovensk ! k la
vi risti 11f)poz naj ú ešte dobre s ta .. 
r lí českú hud bu, tento veľmi dife
rencova ný sk ladate1ský odkaz a 
nepren ikli e šte clo umeleckej pod 
s taty tejto hudby. Preto priam s 
nadšením odhaľujem tlelo hod no· 
ty a nazdá vam sa. že Investova ná 
práca tu môže prini esť sv-oje ovo 
c le. ·Ztl· 

Stála expozicia Osobnosti európskej hudby 
a Slovensko v Dolnej Krupej 

)o ct n ou z najuHipove<I !Hlj~íc lr li · 
!n l. n M; IHJ ku ll úr· rH1 1J o života .v. 
ot .tl n l>f výs tav by ~~ocia ! Jsli c ke j ~;po· 
l o<':nnsti je tvoJ•ivé zmoc;nenill sa 
lw ll ú rne i trn rlfcie. u svo ie nie s i 
cwti lčslvn, k!oJ'JÍ n<í m ollloiza l1 l; •~
l1 LI'Itcie tvor cov , 7.i }úcic ll na ,w
som LI Zťllll! V p reclchflclzaj(Jcidl 
ohloblnch. 

·t.fJ:va ž n ú . ču~ť te jto úlohy P I'P· 

VGtt l i na ~ebu v h uctobnr:1 obln~tl 

n'znl' vedecké ustanov1zne, kr<.n'i 
v ruzmunltycll énsových od·;:u
pLci! , v n\znvch tormúch a •nl 
r i zn rch prí lC'iJtusliu c h p rClik,I •J
cli•itJ VUJ't:fnO~IJ ví•sledky :-;-m: !JJ) 
.lll J!O iio r o(: n r!iul bliu11niu. Význa r::né 
p~1:.tavcu io v tomto ľioJ !i po lv ur i· 
VÍ: I'Hl<CHL~ t i'U I<C ii of):'li/.lt t·:U~! P b4 

'Jl·:)lltl zlvo!a V lľli fi U losll Ztltlj!iii i-1 

.lľuti <~IJTJ é oc.lclolt!n io l lisloJ·t cl<•'•lw 
(J;•l dVtJ Slovo JJskóhu n;íro cl núlro 
JJ I(JZC:il v Bratlslnvr:, ]<l. lH'é je :vo -
rŕvým pe11ll a n l 0111 pn1covisk:r rn 
SAV: zalia l ču pracovnfci s,:w 
p'rezentujú výsl8clky s voje j ll '>lfil· 
Léfske j člnnosll v poclohc ve<!ec
k'~ c~ l! pulJii kiíCi i, majú pracovníci 
h udobného oll d el c~ui ll Historid;é
'ho ústHvu SNM k di spoz(ci l ďui~.e 
vý~,namné J!l é di um -- formu vý· 
stétVV. j e SéiiJJOZI'C! jlllé, Ú~ výsl<.Vil 
h J~!uric:kýciJ dokumen tov a prP..J
me!ov n iH jC! leu pl1il)'ll1 sús t re,:e
n !uJ mn te ri úlnyc:!J dôkazov o ex is· 
tHncil niek torého kul t úr no-s pola· 
č•~nsky význam né ho jllVl!, Etle o
p_iHJ'il s a výberom , uspoĽiadaním 
a obs f.lh ový nli flkc r.n ta mi o I'OZ

S!iJ l! lu voclec l\o-výs lw m n ú č i n nosť. 
l'l'>llu p 1·i hocl nu t·en[ stii lej eX]JLl· 

zíc: i•~ . k to r·ú pnd ni'izvom Os obnos· 
'ti f-! LIJ'Ópskej hudby a S love n siw 
otvorilo hncl ollM: odel. Hi s tor ic ké
h o CJs ta vu SNM v reprezentačných 
pl'ifJsloroch renovovam~ho kastie· 
ľ;l v Dolnej Krupej, nemožn o t úto 
v\''i i rJVll hodnotiť iba samú o sebe, 
a Ír. je tre ba vi dieť aj je j šir šie s ú
vislo~ti . k torý mi 1e prepojenú s 
význnmnýmJ m yšlienlwvými !en· 
dc->ncia mt nť1šho hudobného živo ta. 

V p rvom plťi ne pre ds t avuje vý
sti!VH o solm os!i e u rópskej hudby, 
]{!o rých tun e leckii činnosť Sfl via
zala po urč1tú dohu 11 n e jakým 
sptlsobom n a Sloven:;l<o. Pries to· 
rové možnosti expozíc ie, u miest
n r.n e j v dvoch miestnostiocll, vy· 
Jučujú, aby sa autori usilovali o 
úplnosť. no výber, J<torý tú pre· 
ze n tuje scenťir l stkn Viola Fed uro
vovó je reprezentatívny jednak 
z h ľadiska významu jed notlivých 
o;~o lmost!, jednak pokiaľ 1de o ča· 
s ový r ozsah a z~vnžno sť ic11 kon· 
'tak tov s o Slove nskom. Výstava 
'dolmme ntuje, že hudobný život 
n a Slovensl<U· bol úzko p repoje ný 
s celým e urópskym l!udobným 
d!an!m, a to do káza!et n e po dlhú 
do bu nteko!lcýc.h stároči. Prllo m 
n ešlo tba o osobné ko n l<tk ly me· 
dz t jednotlivými tvorcam i na jed· 
ue) st~.:ane a m ed zi rôzny_mi šľacb· 

Zá. lwr z expuzíci.e O!;ulmosli eurilJJSke j hudby a Sln ve nslw v Oulm1 j !<1'11.
pej. Sn imka: Cs ľi< 

Tvorivé 
• umocnenie 

minulosti 
tic l\ými r oclinnrni. ul ello ku ltúrny· 
mi činiteľmi na Slovens ku nu <Ir,, _ 
l1c j s tr ane . S~;~mozrej mc·), s otvu t,y 
bolo liež možné robiť s l z<\s luliy 
le n na zák lade a l<ejs.l " biolngi c kej 
ndhody". že ten-k to r ý význa lllný 
p redstavite ľ európskej hudby s a 
n arodil na Slovensku . RozhocJtqú
cim k ritério m p re posúdenie a vy
znenie významu týcl1to · kontakt ov 
je o rgan ic ká prepoje nosť hudob· 
n ého živo ta s tvorbou a um elec
k ou aktivitou týcb to osobnost!, 
ktorá sa lu doku men tu je ich zastú· 
penim v repertoá r i u me leck ých 
telies, v progJ•umoch operných 
p r eds ta ve n!, notovými vyda nia mi, 
teda dokument11ml z oblas ti hu
dobného diania. Výs tava s a optertl 
pr e dovšetkým o tťHo dL! Chovnú 
spät osf a bez osob itn é ho akcepto
vania, a le o to presvecl č l.vejšie do· 
kazuje n ii vs t.evn !kom, že jemné 
pradivo myšllenkový·c h p r úde nl 
e urópsl<ej k ultú ry neobchádzala 
naše úze mie, ale nuop a k - n eraz 
s o práve tu konce ntrovalo a vy
tväralo uzlo vé bod y profllovanéllo 
h udobného cllnn la . To svedč! zá · 
r oveií o tom, že kultúra myslenia 
a c!len.io našic h p redkov bo la "na 
ítr ovni doby ", bo l1.1 schopná a bso r· 
bovať akt o Alne pod n e ty a k u ltúr• 
ne h o dnoty,, vyžaruj úce z novÝ.ch 

di el. Pr ejavovl!!o sa to v podoi1e 
J'Czonujúceho 7.<íZ<JITliu v Jntel'pre
tocb i v p ubliktL 

Renovovan)• l><!s tief v Dol nf:t 
l< rnpe i je tým ideálnym mies•o n• 
pre výstavu tohto d r uhu n tohto 
zamerania. V kastieli sa o clohr<i· 
vu jú významné s tJ·etnutla , st,l:l 'i ii. · 
tefst;6 kolo kvtú, vedecké kon le· 
ren ete. s ytnpóz iá , ako a j neform.r l· 
n e tvori vé stretnut ia. Je IHIJllie~:tc , 
žt: s a práve v tomto prostreclf do
kumen tuje vedomie konti nuity vý· 
vo jn, vz tah k vlastneJ minu !c,sli 
a sc hopnosť zmocni[ s~ je J lwri
nOt -- pt•avda, v noví'C h ku ltúmo· 
polil ľckycll mer a dl(l c h . 

Výst;Jva Osobnosti e uróps kej 
lluciÍJy a Slovens ko vAak mM.c·: 
e~. le t•ozšíri [ svuj cl op iJ cl, 1111 jm<l 
ak sa s pntJtO COII pri.prnvovan ého 
l;Malógu, prípadn e pre ll rfJvl<aml 
ni.t!ri'ivok diel tvorcov, kto1 ýciJ 
výber hv, na clv~ zoval nn obsoh vý· 
s tavy. 

Táto výstavu si zasl (!ž l trvalú 
pozornosť našej ku ltú rnej verej
n osti nielen o bsah om, ale a j for
mou. Výbe rom materiálu ako a j 
jeho citlivým výt varným spraco
van ím (aka de mic ká m a li ar ka Ade
la Jakabová u !ng. a r c ll. Rudolf 
Pa !yo) za n echáva v n tivš t evn1kovt 
pocit piety a ú cty, s ktorou tvor
covia výstavy p r istupoval! k s vo· 
jej ú lohe: spolie hajú sa na doku
me n t á rnu presvedčivosť materiá · 
Jt.i , nu silu faktu , lctorý dokazu je 
b ez toho, aby bolo tre ba <ťal5fch 
explikácU. · 
Vďaka týmto obsahovým rozme 

r om stáva sa výstava Osobnos t! 
európs ke j !ludlJy a Slove ns ko n ie· 
le n akt om vo vztahu k n aše J kul
ttirn e j min ulost i, a le a j aklom, 
svedči acim o kultú rne j vyspelos l! 
naše j , súčasnosti. 

J. SZELEPCSf:Ntl 

Poznámky k VI. celoslovenskému 
festivalu komornej hudby 

Založená 
tradicia 

Zllodou štastrl?ích okolno~ti uskutnčrlil sa ui! d?•uhíj .. 
krát Celoslovenslc!í f estil;al komorne; hudby v historic· 
ky cennom, clo islei mieril unikdtnom clivadlelku IJ l-Jlo
hm;ci. OsvetoiJ{f ústav v Bratislave spolu s miestnl]mi 
organizátormi pripravil poduiatie, ktore svojim uýzna
mom ďuleko presahuje l okáln.ll rámec. Folklórnych fes· 
tilJalov máme veľa, ale festival komorne j hudby je na 
Slovensku zatial' ilul jeden: rodí sa tu čosi, čo sa mozno 
perspektívne r ozrastie, čo bude za jtra tvoriť novú ndstu
povú platformu k zv{fšentu estetického vkusu obyvateľ
stva. Takto treba tento festival posuclwvať a z Ltjch!o 
pozícii treba hodnotiť al prácu organizátor ov a všetkých 
tých, ktori s tak nevšedn.ou ochotou podali pomocnú 
ruku t eito myslienke. · 

Organizátori sa naozai v.tíborne priprauíli na toto po
ctu;atie. ll meste bol o viacero n{Lpadn.Qch pútačov, ško
ll! - · na;mä lllohovecké gymnázium - p1•evzali tichú 
patronát nad návšteunosťou a účasť predsedu MsNV 
ilr . v. Vaculíka na záverečnom lconcer te l en potvrdila 
skutoi:nosť, že festiual komornet h udbu má ambície tr• 
JJrllo 'floluwo!ilovaľ kultúrny život Hlohovca. Zo strqny 
mests/c.l)o/7 funlcctonár oiJ je evidentnô. ochota V!ltvdrat 
tie najlepgie podmienky, ab,11 mlaclé komorné telesá na~
li tJ Hlohovci u.!Jbor né prostredie 1 publikum a aiJ!I pr áve 
z Hlohovca sa síril chýJ• o ich úJ•ovni. 
Niekoľko desiat ok mlad(lch ľudí, sf o1'11Woaných clo via· 

cer.t.ích komorn.l)ch súlloroTJ, tu vcelku predviedla zau;í
mav~ výkony a kto slecloval cel!Í festival , ne musi m~ď 
obav.tt o . budúcnost slooenskei komornet hry. Na;vyš.~ie 
ocenenie - podľa očakávania - získalo Sláčikové k var
teto Konzervatória v Bratisl ave, veden~ pri mál·iusom 
Stanislavom Muchom [ clals1 cl e nov ia sú Vojtech . Ma
gyar, A l examler I.akatoš a lán Slávik /. Kvart eto sa hti· 
::evnate pripravovalo viac r okov v t riede pr of. A. llrte· 
la, vyhralo súťaž slovenských konze1·vatórií a viackrát 
st overovalo svo;u prdcu i v zal!ranU:í. fe to klasick!í 
a ue'ľml poäneczLjúci priklad toho, ako sa r entuje sústav
ná. a vytrval á práca pedagóga. k am a:t •možno .doviest 
ambiciózne teleso a IJ.Iírazné · talentu uz 11a konzerva
tóriu. Keď napokon zahral i "Päť kusov pre sláčikové 
klJarteto" A. Webema nel)olo pochýb o tom, ze sa m 
prezent u;e teleso, ktoré uit jednou nohou vstúpilo na 
pôdu profesiorw/ity, P1·eto mu porota /JI'z v6han ia uäe
lila cenu MK SS/i. 

Bratisl avskt! konzer1;at6rlum, ktoré li posler.lru}ch 8 ro
kuell venujr kon:ome; l!re omnoho IJiJčSiu pozornosť ako 
hoC'lk edzt prr!äl!fm a v tom to u·ende lil/Uiiva obrouské 
~kzísenosti starsich profesor uv. vyslalo na jestiva/ esw 
ave re/eMi. jedno ~ trtedy prof. Prar;cmta a dr ulle z trLc~:.;y 
[Jmj flli{l(illii!u . Poielmaná aktivita a ešte pože/mane;.~,e 
vyslr•uky! 1 ueto kvartetä . z ktor!jch prve /Jerl/ 1? primrí~ 
/./Ili; U~wa/d. l/l! lnt<ii1/l a druhé. /)rllľltÍ.l'II~S b'rart!Li$.ek Ui!.r'iJc 
sa dostalt u z na takú solldnu ÚI'CJIJCil, že mozno pred
rmkladar ic!J ďal.~í wne/eCk!í r ozvot. Kvar tetu z Praqan
•oveJ ll'Leclu do:>wl!l o vrchol v Sostakovié·ovom Klavírll<·' ll 
lr:llint ere fklavu·r:>ta Mik ulúš S~·utcl/, C·o porota i pat rí l'ne 
OC'e n.lla a ll u seminart .~trste analyzouala prátJI? tentti 
oykon. Amúiczózny prof. J?iliptmlč JJP.IVma/ lil?ta b1su st li· 
d1u ~klaclieb 7 oútlubia /dasiciznw. l'rául! v t omto ,~/iJlo

vom o/Hiotn /)()/u ;elw /('varte/o no jsi/ni!/Sie. än/JI'P. zVl'irl· 
l o ~lzí!cmé fiOžtwicwf..:u a ml(/dl umelci sa na t c>it o pôde 
i!.ll tli naiísl e J.~il! . . Po rol a 7' i jríjkovmu kvarlí'l ll tťtielil 11 c t>
nu "?.o ~ttíluplí pr,oei.Jn(!S z olnluúut k/ii.~ icizm.u" . Jccmkrél IU? 

<ú prec!nes tvtowrtovhu Kvini eta pre k{c.wir, clvuw hifsli , 
violu a uiulunl''" lo A äur 1 k l cwirisla Nl~r./ul.f llrornudll/ . 
Napokon w u;inuwr! v .tísleäk.lt práce preukcízaro a i zilm
ské kunzeruatórtum, lcde u~ tradiiJl!P v lr iede prof. P. 
Hienika sa formu;a clycholi(! komorné telesä. \Ieľa ~a 
tu prcwute. 7J!í-~·ledklf szí preuká.zateľné a per :;pektív.l! o;ú 
sf'ulmé. Porotu uäelila Oychovthnu k vi n teru zilinskélw 
konwrvatúrza cenu za tnterp1'etácw sklar.lbl/ sluvenskéilo 
autora, pričom predseda poro1y na semi11ťirL ~ u zrwnnn 
hovoril o tracliC·Tl.tích lispeclwch dychmních lrtetl r> Žili nt!, 

Hocz vsetky spomí11m1t! telesá sústreďuJú IJutlúczf'll pro
fesioncíluv. precisa len mimoriac/ne wu jimauo :apúso
bilu na festival e lll/Siúpenie SláCikcm {!hn kvartetu súbr,ru 
TPc/vuk, ktoré vedi e M. Križanová, osveučenä ulllelktt 'la , 
známo z róznych úrallslavsk.tícll or cheslrrm i komor
ných tel res . neobyčatne ochotná pom6ct f..:ažrle1 do/Jre; 
ueci. O udelení ceny tomuto sEíboru rozhoclta interpreliÍ
cia ll . stáNkového kvarteta A. Moyzesa, Tccle sm A ohdllm· 
voli oer·vu s akou sa pustili 4 vysokoškulÚó'Z ( .s·twh 11í 

na technike 1 do náročn et M oy zesovei ·l!udbl.f. Pur. •la 

~prá1me orilwdl a, i!o as/ toto teleso zrwmená rnectzi ut;· 
svkoskolákmi a udelila mu i ":dnu z popreclnítť'lt ciPn. 
(t t e jl 0 kategórii súťaž1lo e.~te Coilegium musicum ;Jo
soniense, ktoré je u ž tradttným atastnikom t,L;c fLt o (es
tivalou. Má 211 sellou veľkú kullúmu pracu , ie príklartum. 
pre vt cli ecke UšU. Ai tieto okolnosti porota zollľacln•lrL 
a udelila m u cenu MK SSR. Due nadané klavirzsO:u 
stvorrucne prednesúce Vilecovu Burlesku - w ?•u dusla/i 
!ie';; jednu z cien - uzatvdratu okruh odmenemích. 

Vl. celoslovenskfl feslíval komorne/ hudb11 mkoho ne· 
nechal na pochybách, i e sa u nás po rokoch posiln ilo 
zázem ie pre rozvoj proj'esionálnet t amatérsker k omur· 
net hry. Očastn1ci si pri le/to príležitosti uvedomili. ze 
exžstu;a u n ô.s medzi učiteľmi, Zekál'lni i technikmi r6tne 
komorné telesá, ktor.tím b.l./ sa mala venoval zviísená po · 
zornosf, mali by mat pocit, že sa vie o i ch prác!i, umaž· 
niť im p rtsun notouého materidlu, vilu:' ich skontaktovať 
1· miestnymi funkcionármi a vô/;e(' oostlni f ich kultúrnu 
pozíciu. Malo by to nesmiem?; dopad na k ultúrn11 ž ioot 
niektorýc /z našic/z miest. posilni/u tn; to zá zemie amatér
skej k omome; hry a malo tJplyv na dal!§te zušľachto· 

vanie estetického vkusu. Budúci ll Zl. festival v l:llohovct 
má prezentovať komorné orchestre a ma IJ.lJf pi'P.hliadkou 
i bilanciou to/zo, čo sa v tejto oblasti na Slo11ensku robt, 
éo sa ui dosiahlo a aký k ullúrno-pollttck f} zást o; majú 
komorné orchestJ'e v naše! sfíčasnei 11zdel anostt. 

ZDENKO NOV ACEK 
• 



.RECENZUIEME 
Pod názvom Pramene slovenskej 

hudby vydalo S lovens ké nár<>dné 
múzeum v Bra tislave .rep,·ezentad v

n)' zborn !k štúcl iJ slovenských mu
zikológov, ktor}' svo jím obsahom 
a zameraním má chfn·akte r pl'eh ra
du dejín hudby od najstarších čias 

až po súčasnosť . V zbor n fk u stí 

zahrnuté vše tky š t)•lové oiJclobia 
sl ovenskej huclhy ll jednotlivé s tú-

cfoljn fr.1 vys tupoval i n aj mä v Ra
h isku , švajčiars!nl ' ' NenJr-~chl. 

Drul.uí štú dia Rit:hot·dfi Rybariča 
Pamiatky polyfónnej hudby po je d · 
náva o období viach lasuvr.i hud
by n a S love nsku, a t o o t! na js tar
ších spr{tv o p r enil;ani tHrto hud
by k nám a ž p o zilld<~du~~ pr mnene 
domtt ce j provenienc ie " ll iHvné 
sklAda te ľs k é osoiJnos l i, I<IOI' Í' illi '>ll 
Za cllariil.š Zarevntiu s, Sa muel 
Markfe ld uer, fiín ši milra r: ký il SA· 
muel Caprico J•nus. Ľudovlt Vajdi.1~

ka je autor om d voc h samostRinv1:h 
pn í r. - o Duc hovnej piesni il No
tollači. V pr vej štúrlii uv<idzn naj
starši P. dokumenty -- pi o~lll~ pred · 

Pramene slovensl<ej hudby 
dia ~a ''Pl ~lraj ú o výskum krJil.kr P.t · 
n yd1 pnJme iillV , ktoré sú vynbrazE:· 
TJ é J!! ' i i:l tTIO V t 0 X(P.. 

l' tí vu do F;J sta li · Slovenská 
hu•lha - 11is torickP. zázemie -
pi iliilSél Ladislav Mnkrý cel kový 
p ui1rmJ !lit vývo j ~lo vr. nskej ilucli!y, 
'k ôu i'Ý sa v JFHinotlivýc lt lHstO I' lC
'Iq• c ll etétpúC!t viuzal mt soc iál no
po lit!l:kó a ekonoruické podmie n
k ~· nášlw núrodll ti na vplyvy su
sw.l nych ncjrodnycll kull tíl' . Os no
\'uu jeh o ítvn ltv je periodiznc ný 
n:udel [d nfJs p nt oblasť sloven~kej 
b tH.IublJ0 j k ull·úrv ta kmer usUíle
n ~··), kto 1 ·~· \'ypi !'Iu je zovseu i>Hr:itu· 
jLII' IIIIJ poziWI'kéHlll il sta novt.s l<tunt. 
Ric hard Rybar·ir: v s túdii Najstm·
ši t! písomné pamiatky gregor ián
skeho chorálu prib liž u je [z 11 11 · 
cl ubnohistoric k é ho l paJeogro ťlc
!H)ho aspektu ) vzäcne ru k opisy 
stred ovekej hudby na Slovensku, 
k t o ré dolwmentujú h udobnú akti 
vtw v 12.-16. storočí. Dôve,·n:í 
r:na!osf probl ematik y, fundovaná 
<m alýza pra meiio v a ic h Zl!l'<~d enie 
~o. k ontext u etťrópskej hudby c hll 
l.'a k tet·izuje jeho • prísp evok. Zvlášť 
v ýznamné a eenné sú jeho p oslre 
l1y týkajúce sa rozlíšenia c horálu 
od skladieb, ktoré poukazujú "na 
"domáce p rostredie" (Bratislavs ký 
notovaný misál, 1341). Svetská 
hudba Y stredoveku je nápliíou š tí t
d ie Ivana MaMka, ktorý poukazu-
1e na existen c iu a činnosť truba
cov. jokulátorov a !gri.cov, ako aj 
na označenie h udobníkov pod ľa 
.názvu n ástro jov alebo nástrojo
V~'r.b druhov. Za u j!mavý je auto
r ov predpoklad o pravdepodobnom 
Účinkovaní západo európskych mi n 
n esängr ov na územ í Slovenska, 
!l.k-o fli f ak t, ;i,e viacerí .,uhors ld" hu-

hu:;ntskélw a husitsl<Cl i11 nutHJIJiit. 
Silvánnvt·1 Pís n?í z roi\Lt 1571, Cita· 
ru Sancto ru m [ HJ3G], Cantus c<~ · 
thoi icl r l 655 J, air a j ďalsi e me
nej zninne zbi P. t' i;y tJuc hovn ycil 
pie~n t zo 16. a 17. sto roč ia. Rov 
no ko znujimavým rt IJohulý llt lld 

pramenn )· IIHileriú l jtJ Vui rh,;kuv 
pr íspevok o Noto t lať:1 na Sluvr:n 
s l<u [ .l.!'i. - HL s toroi: ie). Ol>tlo i.li t1 
IJ111'Uk l1 jll sp racované V ~(Údil rJu
by Ba lliJvP.j l!nduvé pt•vky v baro
kovej hudlw. Auto1·kn p rbpevk 11 
cli1 vu llH jvýznamne js ie pnmínllw 17. 
il J8. sto roči <~ [Víetor isov kócle x. 
PB~Irý zliorn\ k. !; óctnx EIE~onó1·v 
Lftm invnj , z l>i NI(11 Ann v S r.l l'ln ny
Kcc:u!I'OV(~j 11 Ullrovslní zilhn· ku 1 cl tl 

nov)·ci1 s(Iv is lost í. poul<azuj e mt 
vývoj ln nnčrH~ I hudby domácej a 
prípadné vplyvy e urópske. p1·ičo n 1 
sa pri výklade opiera aj o ikono· 
g r afické u písomné (!doje. Klas i
c izmu r; ú venované nH s lFHluiúce 
dVH st údfc Darinv Mftdrej: Topo
grafia hndby klasi c iz mu il Tvol.'ha 
obdobia klasicizJilll . V DI'VPi š ltí (l il 
Múdra tniormu je o llltdohne j akti
vite nie le n v Bl'ati~lave. k lorá bo
la v obdobi klasicizmu cen trom 
huclobn é lHl %ivota n a SloVfmsku , 
ale aj o hudobnom dinn f v ďalších 
mes tá cl1 stredného n v}'chodnélw 
Slovenska . kde Sil zacllovoli roz
siahle , hlstOI' ickv cenné hud ob né 
zbierky. V st Ati Tvorba k losicizm n 
sa dozvedáme o lmcl ob num život8 
v našich mestách, o pes tovan! 
svetskej a cirl<evn e j hn(lby, o r oz
voji opery n a Slovensk u ( pl'eclo 
všetkým v Bratisl a ve 11 Ko'iil:iach] . 
ako a i o úi:inkovanr F. X. Zom ba 
v Košici.nch. 

Prísp evok Osobností enrúpskej 
hudby a Slovensko od Ľuby Ballo-

·Car·men v Košiciach. 
Geot•ge5 8izet: CARMEN. Opera v 
štyroch dejstvách. Libreto podf11 
novely P. Meriméeho: H. Meilh!Je 
It L. Halévy. Preklad: K1)rnel Há · 
jek. Dirigent: Bot•is Velat a zasl. 
umelec Ladislav Holoubek. Réiia, 
wcéna a kostýmy: Ladi~>lav Štros, 
a. b. Zbormajstarka: Júlia _ Riczo· 
vá .. Choreografia: Stanislav Rentar. 
.Pi:emiéra v Štlitnpm divadle v Ko· 
iiiciacb dňa 1. a 3. j1ína 1979. 

Tohtoročná sezóna v opere šo 
v Košiciach vyVl'c holila v jej zé
vel.'e uvedením svetoznániej opery 
~ pani elskebo koloritu a p redsa tak 
S \ ' ·byt ne j - Carme n od G. Bizeta. 
.K· inscenovaniu opery bol pozva ný 
p ražský re%isér Ladislav ~tros, kto
l.'ého origi.n älny rukopis zan echal 
na scéne SD imp'ltlzivnu, neopako- · 
vateľnú atmosféru. Režisér je aj 
autorom scény a kostýmov. 

ústredným bodom s cénogr afie
k ého r iešenia je p ôdorys základ
neho lu•uhového pódia - symbol 
a rény , ktor á je nielen domovom 
torret'ov a p ikaclorov, ale ai ú to 
:č1sťom pašerákov. Preto režisér 
tento pôdorys nemení a ni v scéne 
paserákov (3. dejstvo). Jedno tli vf 
'č l enovia zboru a bflletu , r ozostave
n 1 na poschodiach a prechodoch 
k onštrukcie, tvol.'iacej pozadie scé · 
n y a pódia, výtvarne dopli'iajú scé
ni r ' l<iľ riešenie here ck ým i gestami, 
jednak s ú pr iamy mi účastníkmi a 
aktfvnvmi divákmi slávy t or eado t·a . 
al f! n i. drámy živo ta Carmen. 

Re):isér vo lil pre kostýmy základ
n é ~~ierno·IJie l e laden ie. Vicll me v 
tom zámer, ne1·ozptyľovaľ dlváko
vu pozo rnosť a neodvádza( ju od 
základnej icley. Tá to dominu júca 
f il r\3 tm a škála má aj svoje malé 
ex1em pore a vybočenie v scéne fu 
dovet slávnos ti vo 4. dejstve, a le 
nenRriíša z<'lklaclmí farebnú Impre
siu. 7.vliisť púta na se ba pozornosť 

.delfl'll ná !Jl':ica ~ h m·corn, k torý na 
J<~ vtsk il doi'Vi'í r a svo jí111 _pohybom. 
gestom a pOzou 11tmosfer u mllleu 
scé n v. nosúva te j gra dáciu, a j v9-
tv~ l' nn(ľramotické r iešenie. K·on
ŤJ'él!itom in meclias res. je "pohreb 
net.námeho toreadora" v scén e lu
dovej slávnosti (4. dejstvo). Tento 

Mária Adamcová, predstaviterka 
Carmen. Sn ím k a: O. Be~·eš 

"experim ent" možn o pova7.ovať, 
ako napokon aj cell<ovú esenc'iu 
JH:eclstave niu, ako s pum lrmku reži
séra na o~obne navštlvenú krajinu 
toreadoľov a býčfch zápasov. 

Rezijná koncíznosť a presvedči
vosť predstihla vo svoje j cizelá c ii 
hudobn ú r ealizác iu opeľy divadel
ným o rchestr om. Boris Velat, clll'i
gent obocl1 prP.miét', čl eni l jednot
l ivé scény účinnými tempovými 
l<on trastm i, a t ie boli u j jedinými 
nosite!mi dramatic kého výrazu. 
Hudobná plastičnosť utrpela into
načnýml koJ!ziami, narúš aj(tcimi 
do konca a j harmonické závery. 

Mári.a Adamc11vii, ktorú poznám!! 
predovšetkým ako výbornú pr ed· 
s t a vitelku ch.at·akterov}'ch ú loh, s a 
p reds tavila v titulnej úlohe Car
men. Sólistku v t ejto vokálno-he· 
recky náročnej ú lohe preltvapil a . 
Svo ju Carm en vykresľuje ctece nt
nými, l<oncentrov<m ými. ťahmi. Mi
moriadne tviirne a citl ivo pracu je 
mimilwu, v k tor ej nájdeme ťi1:lisko 
l<reá c ie. Pr eslá ve né posál.c Carmen 
ponúkajú, nepochybne , n epreberné 
množstvo a l terna tív vo sf(n·e výra
zu . Acl a mcovcí vyu žil fl prvky drob
n ejších gradaiiných opôr a nuáns, 
kt o ré o patrila svojsl<ý in výrazom 
este tlcl<o-vlzuálnello pôvodu a 
spo jila Ich so zrelým, vokáln e vy
pracovaným prej Avom sk(tsenej 
speváčky. 

Zaslúllilý umelec Jozef Konde!' 
jedinečne využil dramatičnosť po
stavy Ooua Josého vo významo vom 

vej j~: stručným prehľadom p Oso
ben w v)'ZllélJTtn)•ch h udo bných s i\IB 
c:lalel'ov, teore tikov <1 umelcov na 
Jl(ISOIII úze m!. 

V úva lw Počiatky národnej hud
by podáva Viera Zitná ucelený o b· 
rflz o národnom obrodenl 111:1 Sl o · 
vcws lw , vyzdvihuje všetky jeho po· 
7.itlV!Ill zna l<y a prvé lwr.n puz1.i:né 
puknsy. l< lo ré mali neskôr I'OZil O· 
du júc! význ11 111 p1·e tvo r bu nHširll 
pr1eko pniko v slov1m~ke j n árnd iH~ I 
llll dbi' []. L. Bt-llla, M. Moyzes, V. 
f'igu~-Byslt'ý a M. Sctmeidet·-'ľr
ll llv~ký ). Ol>lasf hu do bného s ko! 
~! vn a pe!lagogi.ky je olls lahnutó 
v p ľis pevlw Hudobní1 výchova, !>to
r}· pr C:Jdklndajú l]udovlt Vajdička ci 

Vladhnír Cíir.ik. Na pozadí všeobe.c
ných deJín školstva n a Slov~msku 
éiU tOI'I pri!Jližu j(t počiatky vyučova 
n!H ltu clobnej teOriP. H spevu, p •!s
tnVHIIift vokitl nej pol yfóniF; 11 ! n
š lr lli l'l l!ll lfil nP. j llllrll>y na š lw i ~G ii, 
1'\'d(Ivuni r-~ p rvých u č Hhn"ic s pr.vu, 
Al<o il f wlu;>;r:nin l!H$ts kej hiHtnl'>· 
nr.i š l\o ly v B•·a tlslavP. v wk u 1921 
Z ll r. u r ist ickP.ho 1J i t~diska je zalqf
mavó s1Cid i<l rvana Mačáka o Hu
dobnýt:IJ oásiJ'Ojoch. Pt·áca pojf•d 
nCtvl1 o vi;f:OIJ!lCJlOill I'OZ~ ÍI'P.tl f VÍfl· 
corýt:ll typov IH irlulm í•cll míst.ro jrw 
" " ~ l o w!ll sku. osnl1i lne o n iístro 
jnr. l1 !Jrokar:íclt. ~ 1 1\č i kovýr.l l, cln l 
venýc h dyclwvý c li , pler.hovýcll dv· 
I' IJOvýt·h 11 k l[l vesovýcll 1 orgA ny j. 
VladimÍ!· Čížik tl7.n tviinl z bor ník 
[l l' ll il fudným p I' ÍS p l':VI<tilll Vývoj pn 
ro ku 1!118. Sl rP.tntmw :;a v fi n111 
s kap ilolou o rozvoji h ucl olnlfilln 
Sl((llslvu a l lllri() IJ nŕ! ho ~.i vota lld · 

Slnvl'ns l<u su zv l:iš ln vm :r. rete rnm 
Ili! Vh lilk A fll l'lll llV<l lli P. prvvch <:VIli 
fun lľk~·clt telim •. u pučiatkoch n 
postUt)tlOITI I'07.t'HStéJI.1Í spevollel' 
nýc lt sú borov v Hrntislave , !<oši 
Gil.lCll , Prešove n Banske j Bystrici 
a n a pokon o jestvu júcich h u doh 
ní'Ch fes tivo loch. Pri hodnoten i s Ct
časnébo hudo bného života n eza bú
da Čížik ani na pod iel viace rých 
in s titúcií. ktoré sa zao berajú vý 
skumom h udby, o rgm1izovn ním lm
liob né!J.o ži.vota, doklllnentác iou, I'e
p roclukciou o vydávaním hudby. 

Zborn!k Pramene slovenskej hud · 
by Významno u mierou pt·ispieva k 
oboha te niu našich p oznatkov z ob
la sti hudo bnej histo riografie a je 
p1'vuu samostatnou p ublikáciou 
sv-ojho druhu, ktor A poci(Jva struč
ný prierez de jin ami s lovenskej 
h udby na záldade novších výsku
mo v arcllívnyc11 prameňov a do
ku mentov. Vkusná grafická (tpra
va , tlač a k valita o brazovej prllo
hy prispie vajtí k celkove j úrovni 
toh to zborn íka. BORIS RANÄRY 

vyjadreni. Takým bolo u · Koncl era 
herecké gesto, spolu s neopakova
teľným ctramalizmom voká lne ho 
prt:l jnvu, p oužrvaného s naprostou 
samt)Zl'ejmosfoll. 

Ft•a n tisek Balím do kázal a j v 
pu:;tuve Escamilla, že v ilmn rastie 
výruzná s pevúcka osobnosť. Svo j 
výkon s ústredil predovsetk ým na 
voktilny prejav, k torým kompem :o
val niekto r é niiznakovo rozvin uté 
he recké ake ie. 

Micaeln s tvá t·uuj tí Lucia Ganzo
Vá a Mária Harnádková. Obe kt•eá· 
cie sa diametl'álne od lišujú. Gan 
zová sa sústred ila na lyrizujúce: 
partie t ej to postavy, Hamácl kov;l 
ukázala viac 2Ll svojho dramatic
k é ho ume nia. Kým Ganzová vo l'ila 
r egister jemn ých, dynam i.cky 
uš ľa chtilých celkov, kde a j najväc
šie plano bolo s uverénne, Harná d
ko vá zas e priznala Micaele črtu 
vnútor nej aktivizácie vo vzťahu k 
Donovi josému. 'ľ}' n.1 využ ila mo~.
nos ť dr a matického posunu. 

Katarina Mereššová a Viera 
Hr onská alternovali Mercedes, Alž
beta Mrá zová s Máriou černoko 
vou Frasquitu, Stanislav Martiš 11 

Ga briel Szakál Remendada a Dan
caira Ladislav Pall aj s Jílliusom 
Regecom. U všetkých možno vy
zdvihnúť zmysel pre charakterizá
ciu, vt ip a u žen sk9ch postáv aj 
šarm. Zunigu s tvárnil Gejza Spi
šák a Juraj šomorjai. šomorjaiho 
Zuniga presvedčil väčšlm leskom 
a nosnosťou svojho vokálneho pre 
javu. V úlohe Mornlesa sa výrazo
vo primer ane uplatnil Karol Ma
reček a Anton Hucfk. 

ZbOt' , hudo bne pripravený zbor· 
majste r kou Júliou Ráczovou, sa ak · 
t!vne podieľa na úspešnom predve 
cl oní oper y. Detailne vypracova
né zbor ové scény sú ukázkou lw 
dobno- l·e~i jnej s polupr áce. Scén e; 
ll1ícll<y (1. dejstvo) je zau jíma vá 
a pe rfektná svojou autentičnosťou. 
Stanislav Remar, vyznamenaný .,7.a 
vyn'ikajúeu prácu", a. h., účinne 

'podpor)! clloreogJ.'It flckým riešenlm 
koncep ciu a hlavnC1 my~l i.enku ope· 
ľy. 

Hlavn ý vklad inscenác ie ope t•y 
Carme n vidíme pl'edovšetkým v r e 
ž ijno-sugestívne j p ráci v opernom 
sú bore košického Š tátneho diva d · 
la. 

DITA MARENČINOVA 

O RECENZII 

]AN Cll<T\ER: SWVENSKÁ SITr1'A, SPOMIENKY 
S lovenská filh ll t'llHÍ I!ia , dir. J,adis lav Sln vák 
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Cil(k rJl'lJV U dva ~ J,vu:; l y ;o;o i; tyr ili ~ l til yc l i ru ku v :;A pi ' Íillľl 
l. iat.lfiJ tl na jU(iJJu pl ntilll . 1\ecl':í.e sl! a j z liľa tl i sk a llli lll! · 
i M~•~ til>tlt'iltne. vysJi vo~polu 11 v s:ovt : n~kej liiskugl'<illi 
IWZJ.luchyl·r kandi duj(! na J <~rll t" 1 prvýc h 111 ie~t. l't!lo 
ilu!llm '>It dn pol:liVHt 111 1111 nu: nl!j !,val i tnom ]JI'Isl roti 
rl ma l ll hy veru ll IIUSOIII kul tÚI' ilO ill J)OV t:ciOI.ii! Z llói ii iB

na( to .ľko , čo v Ct-H~II iícJ , Sluva nskfl télnce: n eodvú:í.im <;a 
vš nk lipovHť, koľko vý.llskov s(l od vy jcl(m.ia v r. l!:l7(1 
predalo . .. ú techou nech IJuclc slcu toi: nosť , že Slovflkova 
~,tm·eon<ll'l rilvka mú san cc pretrvuť [na r ozdiel o cl via
cerých c!irigen ts l<ých kreác ií, na pr. legend á.rnyt:ll 'ľa
i!r.hových Spomie nok z r. 1950 ) u je svojimi kvu lltétrni 
v~kutku rcpre:wntaťívn a. Okrem zvukovej la hodnos ti l re 
l)c; vyr.rJvihnlt[ p r irod zené octvíjahte hudby - ukoiJ Y 
cli rigont r ozpres li e l' lll pt•etl na mi je mn ý p<1s lel, kdH a j 
IIWlivy vp·aznejšle , IJUi ne js ie, pohy!Ji ivejgi r, s(l podilné 
zm!ikctliHl, aby hat·mtmizova li. s o ko lilu. !Jmk povecluné , 

' Slovú lHJVél k on cepcia je v d yna m ickom JH.tr<:une( l'i stri l~d
mn, farebne čistá a v m etodickej k l'f:~she s piija jút:!l jAs
nos ť s c i to vou nosýtenosťou. ... 

JÚ LIUS KOWALSKI: Sf,ÁČIKOVf; KVARTETA č. 2, 3, 4 
Košické kvarteto (č. 2, 3} a Bratislavs.ké kvartetu 
(11. 4) 
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Tri slt!čilwvé !cvartHtá na profil ovc;j p latni j úliusa 1\ o · 
walského nie sú len dokladom sklad ulf·:ľuvho osobného 
vývoja, a le t iež s ved e c tvom o viseoiJeGnejších li oiJových 
tendenciách. Vznikli v rokoch 1952·65-74. Dr uilé sa n e 
s ie v p1·f kladne i priehradne rozos pievc1nom t óne . H udbA 
tretieho je nepomel'lle expresívneji;itl , s viuccl'}'mi apart
nýrni timbt·ovými riešeni a mi. StVJ·tô je akoby šlyl is tl cl<ott 
zlúčeninou, do výzor u ktorej sú modemé vyjadrovacie 
postupy zulwmponované vkusn e a ue vli.e r avo. Hoc!not. im. 
ho z kom pletu naj vyššie i kvô li jHho koncíznej strue 
nosti (na r ozdiel od rozvra vené ho druiléllo ). Počúva111 e 
platn e m a utvr dilo v n ázore, že K{)wn lskému snaha pr ui
ne, azda až priliš "pohot ovo" r e il govnt na von k čl jš ie 
podne ty často ubl!2ila: výrečne to naz.naču j(l nie kto n~ 
miesta úprim ne j s pontá n nos ti .. nápHr.litP.ho r iesenia p lo 
c hy, pôsobivého br ia, kcle je ho lvot·ivé " j či" lll·~ pocllii~ il u 
diktátu kompozičn ej tec hniky či nlitnollll doiJ né llO 7.fnu e
l'll. !lkoda, že i.ch nie je viac. lntet'Pl'P.ti odviedli so líc!nu 
prácu, na dobrej úrovni je tiez kval ilil z<íznamu n re
r.rnzova ného výlisku. - ip-

Oo red.okcia lll'iš.li n asledovné platne vydavab1ľstva 
PANTON: 

LUBOMIR ZELEZNÝ: lf. KONCERT l'RO HOUSLE A 
ORCHESTR, ŠTEPAN I.UCKY: KONCERT PRO VJOr.D N· 
CELLO A ORCHESTR, Petr Messieretu· - husle, Sai>a 
Večtonwv - violoncello , Symfonický m·c:hes li• Cs. 
rozhlasu v Pl'aze, dir . . MiloR Konvalink a (STEREO 
6110 00501 

LEOS JANACEK: SUiTA PlW SMYČCE, Komm•ni C'll.'· 
chestr Leoša Janáčka, nmiHecký vedoucí Zdenek Dej
mek, ERVÍN SCHULHOF:E': SLAVNOSTNI PREDEHRA, 
RUDOLF KUBIN: ZPEV UHLÍ - pl'edeltra, Janáčkova 
filharmonie Ostrava, dh·. dl'. Otakar Trhlik (STEREO 
11110 0054} \ 



Medzinárodná tribúna európskej 
ľudovej hudby v Bulharsku 
Začiätkóm leta uskuločhila sa pod patroňtHom sofijského 

1-ózlHäsiJ "Medzinái'ôdfiä t:J.•!Mna éurtJps kej ľudovej hudby" v 
irJes té jámból, ktoi·á je súčasťou INTERNACIONAL FOLK MU
SiC CbiJNCÍL (pl'i) UNESCO. Na téjttl T!' Lbúhe, ktorá bola 
,vlastne ést~bltou s!:lkoiou tozhiaso\lýt:h prätovrtlkov z oblasti 
ľiitlovej hudJjh zišli ša delegáu z 18 i'tJ!tlllásových staníc a 
:t 15 štátôV EUtópyí Al1gjicka) Bélgitikilt BU!Mi·ska, C~SR, Ho
la rttlska, N6L·ska, N$R1 .NDR1 PtHská, R!il(llskä, RUťt'IUriska, Spa-
liielskä, $védska, SVáj iJiárska a Tl.it'étkä. ' 

Tr tbllii:ä b()ia zau jhnavou pťehliátlkdtt t1!t l1r á\lok folklórne j 
li.tlctJjy ä proíráňlovýoh typov s ltitlovou htidJjoU v jE!dhotlivých 
l'Ozblasovýto:h stanie läch. N~. TrihUtie. Sä pi·S:téiHtlvali: A-nalll'á v
k y iiutf!fitic.Kéj rudó\lej hudby, vokälMj älebo tnšli·umen tálnej, 
B·naÍ1i'ávky vókáltiej al~btl inštrUtUelitálnej r ucloVe j hudby, 
klórá vzniklá p roStrednldvom partitúry, C-hahrávky rozhlaso
vých i·éládií álebô ich čast! s atitentiok ým htidob nýth folkló
t•om ä tó z hľadiská tézy "felk16r á modérllá doba". Tribt\na 
sa uskutóčľiUJé kazdý druhý rók , vž tly v Inom s tate ( predch~t
l!lzajCwé bóJi v Räkl!sktt, Jufioslávi! ä Turécku). jedným z jej 
h laVn ých zé.IhéraV jé spozrtáváť hudobno-folk lórne prejavy a 
ti'erllcié jednofllvých t\árodov prlamo v pros tt·edť jeho zrodu 
it ž lvetá ludu jedi!Ofl!výcn närodôv1 s pohfado m na ich his t o
l'iCký vývoj 1 s úcas nú ~ódoóu, 

Z tohto a sp ektu za radili organizátor! Tribúny do jej J)l'D
grdmu - pri pr!ležitosti "Sviatku ludového umenia" a 13\JO. 
Výl'OCiá zaloienia bHI!Ja rského Štátu - Veľkólepú prehliadku 
ľudových spevákov, m uzikantov, tanec:n lkov, IH! aj zvykových 
pt:ejavov z oblasti ] ambol. Všetci účastnťci T ribCiny mali mož
uosť na tej to prehliadke vypočuť si s tovky vynika júcich llí'1i
cov na rôzné bulharské ľudové h udobné nás troje: "kaval" a 
iné druhy pEHa!, na ga jd y, ,.gadulky" - strunový nástr o j [r c
lJéck ), n a taní bllry či bubon (tápan]. Na scéne sa strieda li 
v ir tuózni ht·áci, k tor ! najmä pri nepravid elných [kulhavýc h) 
l'yt moch bulharskej rudovej hudby ako ä j neobyčajne bohate j 
c lf rovacej techhlke z!skäli si pozornosť a obdiv n ávštevníkov. 

Spomedzi vokálnych pt·ejlivóv llpútilll hlavnú pozornosť sku
p: lwvé aťttlfonáine spe vy· viažúcé s a k t•ôznyni o iJt·adom a zvy
l<roin. Ubzvlá~ ť zaujal vlachla!iflý spev žiéh v jJa t·ateltlýt;h sekun
dacl'l s trasľavýt'ni vokAi irti v hrdle i s výh!km! v záveroch 
p iesn!. 

V os obitnom progt·ame sa prezentovali tanečníci. Spomedzi 
t a n cov dominová]! "chorá", s rôznymi lo kál nymi i regioná lnymi 
()(ilieil!lmi , s n)nožslvom in dividuálnyc h pt•vkov v In terpretác i i 
ject no tlivcóv. Viu·i najpútavejšť bol da!š! jJrogntm zostaven ý 
z výročných á rodinn ýc h dedinských zvykov. Mimoriad ne účin
né boló vystúpenie viac ako sto zvie rac! ch masiek, "Kukerov", 
l;ym bolizujúcich vyhäňanie zlých du chov pt•! jamej rašiango
Vt:j obchôdzke po dédi.ne (mládenci mali na hlavách 1- 1,5 m 
wsoké masky a na .opaskoch množstvo zvoncov clo váhy a2 
40 ](g. V mes te Pernek sa koná každ ý rok osobitá p rell liad kn 
011JSÍ!'k ). 

9krém tejto preh liadky jH·ogi·am Tribú n y v da lšlt:h diioch 
CJ c~jJ i nili vystúpenia fb lk ló l•li ych s úborov, Siá ln ého súboru pi<ls
ťJ l a taht:ov; spé\láck ych zl>atov i détských s ú borov. To to vseL
k u vy lváhilo pestr ý obl·ái bohatého bulharského fo lklórneho 
Zui.etil la, v kloroln sa Tribúna kor1a ia . 

V t•á nlcl 1'rWíít1y Jji.dhat·sl<l étnomtizlkcllógov ia jJredniesli nie
kó tl\ o heclnôtných réfél'á tov: .. o hlld bbhých prógr'atiloch s ru
éJI!VHU hudbou v rôzh las é" ,[R. Cihcot;,lJl<á], "O súčashýt!h úpl'é1-
Vílt: lt bulharských ľudových _pjes.n í'1 _[N. Fauflilan), " CL..št}'le
il' ~.é tH•ocll blllhäl;skej ľudoveJ itištt' lih1enlá lnéj húdby" (L. Bo· 
tu s a rov). 

t. t•eferátbv ako l fll'éhrávok ostati1 ~ch tlé leglltov jedno tlivých 
I'Ollllasových staniC. bolo nlóžtib z!ska f pOZOl"lihtldné Lnfor má
tle i J!ľéhŕád prédovšétk~m ó lU~tiVych hudo bn ýc h tiástr ojoch 
jeU riot llvýcb ŕtät'odôv Eul"ôpy1 ako a j o interpretačných štý
l~l1::11 8 osoóllostlách vtikáhiyt:h préjävo\1. 

Na Tribúne .odznel i celý rad zaujímavých prispevkov o ty
p och rozhlasových programov s využitím autentickej rudove j 
hudby. Do minovali pritom relácie reportážncho typu, nahráv
ky z rôznych druhov festiva lov, profily ľudových umelcov, a k · 
lLtality, tematické i kom pono vané pásma. Dozvedeli sme sa, 
že nap r . rozhlaso v{t stan ica Sofia vysiela denn e na 3 o kruhoch 
80 min. autentickej ľudovej h udby. Na základe referátov dé le
gá tov sa u káza lo, Ze r ozhlasové stanice socialisticl(ých štátov 
ven uj ú vo svojich staniciach systematickú pozornosť nahráv
kam ľudovej hudby, či uZ a ute n tickej, a lebo v spracovan í skla
clate rov. Prof. dr. N. Ka uf man zo Sofie vo svojom t•efe ráte 
poukázal na to, že bez "dôkladnej znalosti podstaty rudovej 
hudby" nemožno ju zodpovedne umocňovať do vyššich umelec
kých podôb. Osobitný p!'islup k sp racovaniu fuclovej hudby 
n ašiel s i v Bulharsku napr. národný umelec Fil ip I<utev, k torý 
sa vydal nll náročnú cestu h lbokéh.o poznania a r ešpektova
ni a pôvodných vokál nych a inštrumentálnyCil p réjavo v, ktoré 
potom vo svojich cli.elach u melecky u mociiu je. 

Nd tohtoročnej Tribúne odzneli a j u kážky nahrávok s lo
venskej inš t rumentá lnej i vokéílnej Iudovej hu dby. Pr ítomných 
očari li najmä pastierske plšťaly a zvuky fujary. Najväčšiu po
zot·n osf však z íska li nalu·ávky z medziná rodnej rozlllasovej sú
ťaZe PRIX BRATISLAVA. Najvýraznejšie tollž démonštrova li 
zhodu medzi tradíciou a súčasnosťou. O tlelo nahrávky s vy
spelou íu·oviíou kompozlč ného spracovania , interpretačnej 1 
techn ickej kvali ty p t·ejav ili záu jem viacer( účastnlci Tribúny. 

Po výme ne p oznatkov i skúseností jedno tl iv ých rozhlasových 
pracoyníkov z rôznyc h· staníc Emópy sa jednoznačne kon~ta to
valo, že v súčasnej etape j e potr e bné venovať pi·voradú po
ZCJrnosť preclovšetl<ým autentickým hudobno-folk lórnym preja
vom a ich využitiu v rozhlasových programoch. Pretože sa 
zdéi, že a :t prirýchlo miznú zo 2lreteľa kultúrneho sveta . Pri 
lo m je ale IJadatefné, že pozomosť svetovej kultúrne j verej
nosti sa výrazne upt•iamujc 1 nn tie hudobno-folklórne nahráv
ky, v k tm·ýclt je výrazná zhoda medzi tradíciami jednotlivých 
národov a súčasnost'ou. Možno smelo ivrcl iť , že na ces tu pri
lllfženia tllkýchto nahrávo k výrazne pos túp il i clop r ecl u predo 
všetkým rozhlasové stanice sociaListických štátov. 

ONDREJ DEMO 

Kukeri - skupina masiek z oblasti JantbOI v Bulharsku. 

Htlndlovsl<ý festival 1979 
Stotisiéov~ mesto NDR llalle boló oPilt 

tlejiskóin slávnosll vbtóvanljch viiľk~mu 
r odäkóVi G. É'. FUinalovt. i éhió f'estivid 
Si u minúl osti vyt!Jó"ril výbor nú íradiCiu 
á lohii:Jrocný, v poraď.t už 28, rbcfztk v 
he/ pokracovi:ll, i keď iét možno zostal 
- z r óznych obiekttvnycl! a; sub jektív
nych príčin - ť!ost · dlžn!í, a to ť'tastot!ne 
z hľadiska interpretát!ného, ctastoene a; 
iirumaturgicky. 

Organl z'Cii!ne nebol festival celkom IJeZ 
probl~nwv {oratórium Tossua, fl!dno z vr• 
cholnýi:Jh féstivalov.tích podujatí, odpadlo 
pl'é 11ál!le echorenie P. Scllreiera, zdVe· 
rečll.fÍ koncél'[ pod štrym nebom s tra· 
dičnou F'euerwerksmusik narušila vo chví
li vyvr cholenia net:akand prudká búrka;. 
Drwnatw'gil možno vyt;ttať, že do htind· 
l ovského, resp. barokového pl'ograhiu boli 
dosť neorganick.l/ začlenen (;! aj iné diela, 
napr. W. A. Mozarta, B. Briltena a sklad
by sút!asr1ých skladateľov NDR. 

Britlenove Variácie na · tému Franka 
Briťlyea a Mozartova opera Gosi jan lu/· 
l e /namiesto pôvodne pr oqraniovane; La 
Glemenza di Tit o l boli však tnterpretač· 
ným vrcholom festivalu. Natmli Mozarto
va oper a zásluhou dlrtqenta W. Renneŕ-

la, orchestra {Staatskapell~ Bérlifl / li 
najmä sólistov, medzi ktor.Qnil spevrlélé!f 
a; herecky vynikla naša Magda/tina Ífl'l
/óssyová v úlohe Fiordiltgl. 

28. roL•nik lltindlovsk!ícli slt!vnosií , na
priek 11i ekl01'!Ínl spomlnanýlil nedostal
kom, nesll'atil nič na svoiom V!ízname a 
zostáva naďale7 jedným z atrakWJnrjch 
európskych festivalov , kton7 vte prttiáh
nuť náv!itevníkov z celého sveta. Má svo
ju iipecifickú atmosféru, kt orou žite cel~ 
mesto {v!ietky podu;alia boli do posletl
ného miesta zaplnené/ . ;edno z mnohljcli 
v N Dl?, k cle sa s pá ia stm•obylá tl'adíeia 
s moderným životom soclaltsttckei práce> 
a kull11r!J. 

P. ZIKA 

TJ nl~tH'zitny cm•am vl'l Vllldnl bul po
r.as tôhtoroiíného leta dl!jiskom nielen :r.a
u jlmavých orgaiwvýr.li koncertov, ale 
predvádzali sfl tu sčasti oratÍirne, sčasti 
scénic~y1 dve barok~vé opery. Prvá, _"La 
vita nella mllrté", )e od A. Draghd•o. 
Skladateľont druhéj opél·y, "Ll · luttu 
délľuniverso", jlt" cisár Leopold I., o kto
t•l:Jin je známe; že .bul lepšim hud~bni
l<Oln než politikom. Obe opel'y predvadzat 
!lúbur "Musica antiqua" p od veiletilm It 
Kle bela. 

Sólistka Viedenskej štátnej U}Jery Lot
le Ryssaneková (sestra slávnej Leoniit), 
spieva s ~élkým úspecholn titulnú úlo
hu v Ll!hát'ovej operete Veselá vdova lia 
letnom operetnom festivale v kúperoch 
Ischl. Pre hosťov tohto renomova ného 
letoviska je pripravená aj dt•tlhá operé
t~, " Ruže zo Stamllblu" od i.eá Falla . 

Ar tut• Jô'iedlet·, Zltámy amet·ický diri
gent zomt·él diía 10. jítl.á t. r . v Bosto
ne vo vl!kll 84 rokov. Viac ako 50 t•oknŕ 
viedol svetoznámy ;,Boston Pops Orches
tra". 

Viedenská Volksopet· uvédili v novej 
sezóne tri opery, jedllu operetu ä jeden 
muzikál. Opei·nými titulmi blldú " Svllndll 
dudák" od Jai•tnilh•a Weirllít!rgera, Mozat·
tova "Carovná flauta" a "Bei•itantkil" od 
Ca da Odfá. Prvou prmitiét'tlu ( 5. XI. l 
bude muzikál My Fail: Lady , operetnýnt 
titulom . ~i.LJi\ck.~r_ov Gaspäl•o_né. 

Balet Velkého d ivadla v Mo11kve usku· 
tbčnil dvojmesai:né umele!Jké turné pa' 
Känade a USA. Okrem základného kla• 
~ického repertoáru, ku ktorému patrí La• 
ót.ltle jazero, Spartakus,. Giselle; Kamen~ 
hy kvietok1 predstavil sa súbor. aj no• 
' 'dll inscenáciou P1•okoflevovho baleh1 
Romeo · a Júlia v chot•eografii Jurija Gri• 
got'ovii:a, i . 

Zbierka rttkUpisov a partitúr britské• 
bo skhUiäterä Selljatnltlá Brittilna (zom~ 
rei r. 197&) sa v zmysle autorllvhtJ oli• 
ka2:u dllstilla pod správu Bi•ltisH Mllzea • 
Londýne. V pozdstálosti je äj ll.il!kilľkl) 
nH!hiiích, dllhH·äz ni!uvelllill.ftlh Bt·ittehil• 
výph sklätliéb. 

Leningradské štátne akilllemické divad
lo opery a baii!tti s. M. Klrova l!.viadilJ 
nový balet i'. Chri!lllllkova ,.ÍÍilsAtska ba• 
lada", ktdrý vznikol pôdla hry A. Glat• 
kova. Libreto a choréegrafiá jé diélo.tit 
O. Vi.nogr~d~ya. . . '" . 

Univerzita v Bordeau:\'1 udelila 15. mája 
če~tn,ý tjt!!J · "Doktor honoL:!!. caus_a:; __ po{:, 
skérnu skladateľovi K. Pendereckému. Pri 
tejto príležitosti bol usporiadaný malý 
fe!'t!val z tvorby skladateľa. 

Vo veku 118 rokov l!ollirel talianskY, 
skllttlatér NIM Ruta, Jttorý kolflpllnôväl 
hudbu ku všetkým filn.1om Federica Fel~ 
liitiho. Skoirtpimoval He! TtUdliu k Vis• 
cUíttiho ŕiiniom .,Rocco a jeho Tträliä." a 
,;Gepanl" a k ZefflreliluJ filmu "Róméó 
~.Júli~~;.':.! " ., " '. "'' • " .. ' 

Mbnoopeí•a "Listy van · Gogha" bola 
pi;iitlvedená v Bilethovénovéj sále Velké· 
llo divadla • Moskve. Httllbu a libreto 
rtiijllsal U-ročrtý soYietsky skladater Gri• 
gôi•ij Frid . . Llterárrtou predlohUu opery,, 
sa iltali listy Vincenta van Gogha a jehil 
brata Thea. Jedinít post avu opery stvá1•• 
tlll barytonista Sergej Jakovenko1 komor• 
uý sítbor veľkého divadla ~irígovai Mark 
Plt'iltler, 

Eugehe Oŕmahdy chc,e dll konca sez6• 
11y 1!179-80 vykónlhäť fúbkl:iU Itudólhté• 
hu riadltera a š~fdlrigenta Philadelphia 
drcltestra. Ormandy, ktorý v novl!mbri 
l. r. ' oslávi svoje 8ó. nat•dllenlrly (18. XI. 
illb!J, Budapešť] tuienl v buddcnosti dii'i· 
govať ešte niekoľko koncertov ročne. 
Jeho náshtpiJtiih búde pra\>deptJdtililie Rh;· 
cardo MilU. 

liändlovské slávnosti, aspoň tohtoroľ!
né. iste nie sú prehliadkou svetovej in
terpretabnel špll!ky v oblastt ltändl ovske!J 
prípadné všeobecne barokové; r eproduk
cie, Veď mno/1é podufatia boli réalizova
né vlastnými; miestnymi tel esami, kto
rýctt členovia, vi.il!štnou veľmi mlatll lw
dblm!ei, népl'fi kra(.!ujú ur(.!itú provi nčn/1 
Ctr·over~; ani niektoré /nt} dim!iíce zúčast· 
nené orcMstr e napr. Symjontck!í 
orchester lipské/IO r•ozhlasu alebo Komor· 
ný orchester Zeínsk~lto divadl a· z TJessau 
nepatria k európske; špiCke. To tst/j 
ntožno povedať at o nlektor.'fíc/1 l!ostuiú· 
c!lch ériSemblocll zo zahranil?ia 1 napr. 
siJédsky Drottninglwlms Barockensenible, 
N6rodn!í komorný orchester z Toulouse . 
al eh o belgtckq Parnassus Ensémble 1, a1 
kea' tntérpretaimé schopnosti tQcllto spe· 
C!WliunJahýclz súborov zaméí•an.l}eh ná 
huclbu baroka stl . znat:n~. 

zmíkol hlas Sándora Svéda 

tnstrumentálne ensembly napriek tomu 
mali vyššiu úroven ako spevácke súbo
ry. pričom te iautlmavé, že popi'i profe
sionálnych telesách tu velmi úspešne 
vysiúpilt zbóry amatér ske, či už detské 
li mládeznícke, alebo ta/esá pri velkých 
prtén!ysel ných záVodoch tChor äés kom· 
lJinalés VBB Ch.émlsclzé Werke Buna. 
ci hor· aer fluttenschulé Halle a iné J. 
Ndä.~eni/z člcmov týčhtv f!eľkýcli súbo· 
1'f"JV o na;mä teli výbor•l<é výkony l;y nm/z· 
lt byt vzorom . a príkladom a; pre nás. 

Dol:n·é1 a'f nadpriemerné v.qkony sme 
potu/i v oblasti sdžového spevu. Veľkú 
pozornos( vzbudzovali - ll; keď s pro· 
tH:i adným ohlasom v radoch posluchá· 
llov - na barokovú hudbu špecžaližOvan! 
spevác!, counter· tenorl, 

Bo io to v jeden júnový večer ' pred trldsialilni rokmi, ked 
v preplnenom bfadislw buda péštianskej Státtiej oper y od sa
m ottlé ho začiatlm preustavenia panovala ne každotl tHiná all11b· 
sféra. Kulminá.čným bodom a akoby uvo ľl1enlt11 tohto napil
tia sa s ta li potom cllhé minúty bCtrlívéh ó nadše11la po ti·eťom 
obraze Ver diho RigOletta, kedy obecenstvo si vyn útilo návl·at 
orch estra na čele s Fe t·f:nconi Fricsayom, aby po dlhoi'Očnej 
neprítomnos ti z Me trop olitan Oper y vr á tia c l sa Sáhdor S ved 
po boku Márie Gy urkovicsovej molm i už pt·ed s pus tenou že· 
lezn ou oponou zopakovať pr!sahu !;VOje] pomsty: "Si, vemletlH 
tremenda ... " 

SiJóirti.enky n a ten to neopalmv<J teŕný zúžilok mi ož ili v mo· 
Jel pai'nii ti tet'az, kéd priš la správa o t om, iíe Sándor Svécl , 
,;bary t6rt" mo jich študéllt s kých rokov, koncom mája n avždv 
ukon.čil s vo ju na ús pechy boha tú životn ú clrálw. 

Krivka tejto dráhy, k t·Ol'á sa zača la odvlja ť od r. 1902, p rud · 
ko s túpa la už od samotného začiatku. Po úspešnom abso lu
tóriu 1-Iudobnéj akadémie Ferenca Liszt11 zclokon arova l svoje 
s pévácké umenie u IHccarda Stracciariho a Ma ria Sammarca 
a hnéii po n ávrate z Talianska sa stal sól istom budapeštianskej 
opet·y. Debutoval v úlohe Lunu , ku ktorému ale v r ýchlom 
s lede priDúdali všetky popredné postavy baryt ónovéh.a, lyric
ko-hrdinského odboru a tak 11iet sa čomu diviť, že jeho rneno 

sa stalo rýchlo znátitym aj za hranicami, Od roku 1936 bol 
už členom . Viedenskej štátne j opery, kde p o boku Mih· ie Né
methóvej, Kálináhä Patakyho a Mihálya Székelyél set stal stvr
týbl C:lehtlm p r esláVl=!n ého "macľarského !{va r t et a" . Po Viedni 
n asledovala' milánska La Scala, Oper a v Rfme; kde hlavne 
v úl ohe Wilhelma Te lla s lávi l mimoriadn e úspechy, aby od ro 
ku 1940 tia celé clesatt-očle sa s tal - u ž a l(o Alessandro De 
Svéd - stá lym členom Meli'DjJolitan Opery v New Yorku. Po 
návrate v r . 1948 čoSkoro obhovil a nga žmán so svo jou výcho
diskovou scénou a až do roku 1956 spieval na domácom javis
ku. Potom odišiel clo švajčia}·ská, ale t.Jťlhosll nsky stá le vystu· 
poval v Budapešti, kde napos ledy spie val elegan tného Sharplé 
S<J p red d€siatimi rokmi , na Mat·gHitlom ostr o vP v Puccln illó 
Madame Buttérfly. 

Sán dor Svéd a ko typický !Je l cnnto speViil, hned' v IJl'Vých 
lc:iktoc ll svojho spievaného pa t;tu okúzli l svo j.lr.h posl ucMC:ov 
neobyčajnou krásotr a f a rbou sv.ojh o za matovo milkkého, pri
tom mužn e a impozan tne znejúceho barytón tl . ľenttl woj od 
pr lt·ody p rekrásny plnoz.vučný hill:;ový materiól. ~po j en ý s dó
konaloli spevácko u lecbnil<ou a s trhujúc im prednesom. ne
používal však nikdy s~tmoúčel ne, a le Vždv !Jo dal do :s lužieb 
cl t·amatického výrazu, aby tak vykresltl charakteristické črty 
pr1\ve vytvára nej pOstavy a tý tn zaujál tt•valé mlésto v galé l'il 
11ét:l'lblldmi téľrtych Sl)éVákov. JOZEF VARGA 



llitakf na Kdnzervaf6riu t Bra· 
lillltfl kum-pózldiU ll A. MDýŕ.l· 
ll • ílit·iguvanie u i<. Schintpla. 
~llftllltky Zemanovského kotnpo
tlimtj tvorby však neformova
li 1_!11 škola, a le i život, voj· 
l_!tlVA roky, skúsenosti zo SNP a 
ltti~)J) z vojenského koncen 
ll'ill!ftl!ho tábora. Prvé kompo· 
llilftlll! začiatky Zemanovského 
lll~ljú pt•eto až do rokov päť
ttlllldych. (Prvé sláčikové kvat·
UHtll Pri lesnom pramienku pt•e 
tlllllli' a symfonický orchester, 
lltyl'i cykly slovenských Judo· 
Yflllt piesni z Hornej Nitry, 
l~ď,j, Skladatel'ov tvorivý zá 
Ujlllt sa spočiafkn upriantll na 
ktll!Hit-nú a vokálno·htltt•mnen• 
lAht_U tvorbu. v Nlných dielach 
~JUI!va skladater tak slovenakťí 
fUiltltú melodiku ako i untelt\ 
jtitllílllí , ktorú dôverne poznal 
Ul Dtl detstva. Prvé vokálno· 
hutrumentálne diela skladater 
sám dirlgóvai a nahrával v Cs. 
ro:ŕ.hlase. Výraznýni podnetom 
k ďalšej tvor be bola i pt•áca s 
rozhlasovým orchestrom a vy
nikajúcimi i tilistailíi. 

JUBILANT 
nené 1. cenóu Y skfailltfiUkej 
sdťdi - Piotili!rska plesl!fi, Lu
čenec). 

Pre gymnaziálne miešané 
zbory sít určené i tyri piesne o 
láske a vlne "Cupldo" lta pué· 
ziu J. Sm1·eka a V. Beniaka. Sd 
to trojh_lasné . ml.e l ané zbory, . 
ktoré získali l . cenu v sklada· 
toľskej súťaži Osvetového ústa
vu r. 1978, 

zál'iraničí (Moskva , Tallin , Poz· 
nd ft, lll!rlfll , RollU), ]{toNi Ilia 
s\llljdil di·ahlatllrgillkO u ol' i,iíntil.• 
ciou hiáSia k sklädälel'ôilej 
tvorbe. 

.> 

o <' l 
< 

~ <. : 
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o žánrovú oblasť, kde bás· 
nické slovo spolu s hudobnou 
myšlienkou stojí n.a najmas!Jvej
šej spohtčenakej základni. 

Za mnohostt•an11é l'!bluhy o 
·• rol!voj zborového !ípevu na Sto· 

vansku, udelil mlniatl)r kttiUl· 
ry SSR v r . · 1!1?'7 A. 2emanuv
skému vyznamenanie - Zaslít· 
žllý pracovnlk kuiH1t'y - a v 
r. 1979 ústredná rada odbot•ov 
(za zbory Nové ráno, Verše ht'• 
dinum, Sen partizána a Tri ob• 
razy z domoviny] Cenu A nt~ 
nína Zápotockého. ltvutu~ jttlllhtil ttktt11i Hilittlf• 

.tiflllllft t)'\'tllUiljll llft}iôVtdi tlá 
fttUittt1 altý Btlt illlflltl HIIOj 
iOtllt'llJÍOj ftt'll!i11 lltf bill jiJ 
t.ltlld1 lliJ iltllj IUltl')l litilt ltlla 
tll'll!i tliPiillt * hltnnt ttrt~a• 
JliKI flfl 1!111 HlliU liftlllli! tt6if, 
flltO Wll!iU! IIIÍIIt:y H8tlá lllffYI· 
iut ltlfttitar ••~ tmtil!ky ltbll
tttttlť 1 d.l.lonlt 1 vytyl!tl'fať ~~ 
nové ciele a dávať hodnotám 
ich miesto, zmysel a uri!enie. 
Z tohto zorného uhla sa chce· 
me pozastaviť pri tvorbe slo· 
nnskéhu skladatefa Alfréda 
Zemanovského, ktorého vdcne 
iivotné jubileum si y týchto 
dňoch pripomfname. 

Prvým okruhom Zemanovské· 
ho zborovej tvorby SÍl diela in· 
špirované slovenskou ludovou 
piesiíou. Osobitnú zmienku si 
zasluhujli Trávnice a lťíčne spe
vy z Cičmian a z Tel'Chovej ; Ej, 
hora , ltot•a zelená; Pd i dážď 
[komponované p1·e Lúčnicu l; 
Svadobné !ipéV}' :t Horných Bzi
o i ec (odmenené 3. cenou v me· 
dzinér odnej rozhlasovej súťaži 
nahrávok Pr ix de mus ique folk
lorique '77 de Radio Bratisla
va] ; Vienok . zelený _ (kompono· 
vané pre SĽUK); štyri zošity 
tl'tljltlä-i!Yi:ll. lfiiiž§k}ílllt zUbrov 
ätiľ. 

Alfréd Zemanovský si od sa· 
matných začiatkov svojej tvor
by v plnej miere uyedomoval 
dil ležitosť oboznál)tenia sa s 
celkovým stavom s !uvenskej 
zbot•ovej kultúry. Znalosť prob
lematiky amatér~kych sboro
vých telies neznamenal& v t\lo'r· 
be Zemanovského len limitova
nie technickej néro~nosti, ale 
predovšetkým cieľavedomú vý· 
chovnú a umeleckú činnosť síl· 
borov pracujúcich v eáujmovej 
umeUHlkl!j oblasti. tli@ 1iill61 !ld" 
f:h opitl!flll!; tvtlfli' till111 ÍUiíl 1111· 
bolo jl!)lŕi!ÍJHé bl'at: llliliut liil 
techrlli!kli ilél'bl!ltllsf, D'Uíi lú 
pl'ipad }l1 lH!il' alltllt· iiliri!!illY41 
svoje tUI!Iä taltflil illt)l!h!t!kfJn 
teleslllti ilkfilli ~n !'4111\ti!lislti 
madt' l!Jälliti , stitllt, tnl!illt:il; sil
bor iflll!itiilk il ptltl, 

. V živote A. ZemanQvského 
:tostií val l! all na v \alt i\ li tvor· 
hu al po povinnostiach praool'· 
ných a flmkt:ionirskyoh. Tak 
tomu bolo v obdobi, ked' skla· 
datél pôsobil ako vedúci redak• 
tur našich hudobných vydava• 
u!fstlh a tak je tomu i dnil111 
kí!tt fll.'iJt:UjA vu ruulu!lí t11fbtll• 
itlka Tllnťifi!j kOIHIIht ~VIi~U
i lbvlltiikýllft t~ltlíldiltllfbV 1 1\lit· 
Iii jllll'Ot ll11 jit!Ôfflltfl! tl dtUIII• 
titlll í :taltl'allil!llfl!lt zlittt16•fl11\ 
tll'f!liliädkílt! IL ftl'llhi l fHI ttilj• 
fil:l1'i1111111JIIili pt'llllUfit k ilvtll• 
tt@ltiu julnl11u skladíl.lAfi ii! nil• 
Al! if!liinlll, áBY J ilälilch ŕll~ 
kUI!li llvbta Htlliin- k tl!llti!šlti!J 
i'i!dÍI!tiU:ii vletktllit !WOI'Itflil\ 
piÁHtl\1 il . att\bhlill . illly IUill'i.t 
predsa~*atle ~ä J'l'l!fll.IH\Htl Itl 

Korene kompoZičnej tvorby 
'A. Zemanovskébo nesiahajli do 
dets tva á ranej mladosti, i keď 
dojím o hudbu bol u nehe 
Yždy velmi intenzívny. Narode
ný v rakúskom Lhtzi (2. 9. 
1919) prežil svoje detstvo v 
Nitre, kde neboli priaznivé pod· 
mienky pre proféiionálny i'ilst 
inládych tillentov. Až v r okoch 
pô oslohod.enf itudoväl Zema· 

Láska It illlveilske j ltttlovil i 
piesni a k s(idlol!ätisky anga~ô
vanej poétii sl l!ot·äz itásltljiH· 
VJjšie žiadala adekváh'lli uittil
lecké vyjadl'i!nie. Piesňový litvai' 
:.r hladiska sociálnej furikcie sa 
javil skladaterovi ako najadres
nejší pr e vlastné tvm•ivé vy jlid
reitié. Pri výbere poézie skla· 
datél' hfadal vždy také rli\me· 
ty, ktoré sa dotýkali sličasných 
a aktuálnych problémov. t!elé 
toto snäženie vyústilo pdst.upne 
dó ziujmu o .zBorovli tvorJJU _. 

Z dblasti uittelej tvorby si za· · 
1iúl\Ujú pozornosť päťhlasný 
rllieUitý zbor ter ná zem1 Nové 
ráno, Dva milliáhé t bof y, Ver
lh! ltrd inoiu, Tri ollttazy z tl.o
lllbvlny a spev o litatkl! 11ä slo
vá J, Slrli'l!kl11 . venovaný Medzi
n ih'llilhé ittti roiUI. !l!ny. 

Okrbtti tltlPt'l!áHYilit slllvi!il· 
s kýclt zhtlľtlVfl!h fl!t~es, klll.r~ 
natrválti jlOjäli lt11 !iVIIjltu Nl· 
pertoät'U llltllíl A, ~1!11\lll\I'IVSk~· 
ho, sn tu i jJUillltH@ bllik@ illíl· 
vácki! tl!liUiÁ ttletský ít.llll1' ~115· 
kej tilltiU'ii\lhtll31 !jl!viH'AI!IIk, 

Mhlu:lriaittte tispl!iiHIII je Ze· 
manovlikfi lib uftiélä tvtlt•bá pre 
dl!tské zBOry. Spbntei\rtle :t nich 
ti'tljhlasllé zlillry 'l'i'i odpovede 
a Alltijjóí:iy trocb, Cyklús !itvtJr
fárebn y, Zlizrál!rtý · vozlk, Sen 
pai'li:tána [á 11álady p t•e detský 
zbor á Cl!ppeilä ). Aby deti žili 
v ltiiéri, '!'rl pltlnlérske (•oditie· 

KantlltH\ô, 1:1strô\i!ikJ di!t!lk'f 
zhor atíl'.j i zllUl'lHI@ telesA v 

htlrivf 1!1". 

Orgonovd sdt~až 

uPra.fsk• j-_r J79,. 

oboznámili až u 2. k ole, do lctor ého 
postúpilo zo 43 kandiädtov l en 14, z nich 
piati boli z éSSll (Jar oslav T!i ma, Josef 
Pope1ka z Prall y a všetci tíčastníci zo 
Siouenslca - Milada Mesíková, Ján Vlado 
M ichalko a Imrich Szabó}, ,3 zo ZSSR, 
po jednom z Rum unska, Maďarska, ND[{ , 
NSll , U SA a Poľska. /Ju f imí louél!o kola 

M etlzinál'Odi!& orge.novťi súťll~ iJrtlzské / sútaže postúpilo 8 kandidátov, z tollr~ 3 
tw·t 1979 prebielra la v dňoch 2.-10. V. z CSSR {iaroslav 2'ti ma, Josef l'opel ka 
1979. 'v rámci fest ivalu to bola štvr tá or - a poslucháč I. ročnlka VSMU v Brati-
o anovtí súťaž (prédtým 1951, 1966, 1971 }. slaue I mrich Szabó/ , po jednom z USA, 
vďaka Zväzu sl ovensk ých skladateľov M acl'arska1 Polska, uwnunska a ZSSR. 

som sa mohla zúčastniť ako pozorovater Por ota rozdelila ceny takto: 
ná tejto súťaží a získať pr'ehle.d o " dianí" 
u organovom svete. sqtažtlo 43 kandidá- l. cena nebola l.LCit!lená, ll. cenu a titul 
tou zo 16 k raJin - z Biilhat'Ska ( 2}, Fin- t.nuNHil PT dosiali: James l<ib/; ie ( VSAJ , 
ska. {1) , E'ranctízska ( 2), tal ianska ( 1], / oseJ Popelka [C SSII J, Ursula Copuny-ll i-
Japonska ( 1}, Juhoslávie (1 ), K olunz!iie llppiovd { RSR}, ll l. cenu a tit ul_ r,au-
/ 1}, Maélar ska ( 4}, NDR (1} , NSR ( .1J , retl t PI dostal i : Taroslav 1'úma (ČSSR) , 
Pol: ska (9), Rak tíska r 1 1, Uumunska ('2. 1, Zuzscma lllekesová ( M.l'.R J, lmricll S za-
ZSSR (4}, USA ( 1} a čSSR ( 9 /. P/'eclse- /!6 (GSSNJ. Cestné uznanie l . stupila: 
dom miidzinái'odnel siíl'ažnei porot .l/ bol ~lo?.: r t Bru.d~':'~ t l P.,o;sk o l a Oľgu . Dm tt ~ 
VľlaltlV Rabas · z é S SR členmi liu/;ert le~<o.ovu l ZSS!,J , Cest né uzname. Toa 
~c;>...;...!NJJR, f•Da'J.hlrlo;rubla~>= ~l''ol!· ·__!!hžm IJq.litz l N VR 1 a v o~ert / • Uubacl~a 
sk o dr Ha'li's Ifasei bock - JJakl1sko- rts~'P'siréhu lfl.iloom~ko fti~ 
dr : Ferdinand Kltnda _ CSSR ArseniÍ du zn na jl epsiu illterpretáctu stíť!as~ého 
K ÓtlJareuskt/ _ ZSSR; Sándor Murgittay o~ganoiJého dielt! Ur sula C'Op ony-Fzlzp-
_;. MaďarsktJ1 Pierra se_qond _ Suaj {j žar- pwvť1 (~SR] _za E11enov ~rlUdes l III. a 
sko Eekehart1 Sclrenok _ N SR Milan I V, bast.J,· Cenu Slouenskelw l!udo/Jil rillo 
Sti!!Óizta _ ť113st~ All?na veselá ..! éssk. f olldli za najl epšiu . interpretá~!u stíčasrté-
Sťlt'až mai a tJot ~olá; každé malo pred- hp organového dtela Val erz1 Uu{)acl~~ 
pisan!f pol.itnn_lí ~epertoár, U,l/CllddzajútJt { ZSSR } za Zzll!nlerovo Gun,:-'er t o ~Jp. 42: 
zo skl adieb starzÍCh majstrov (Buxtelzude, Celzu .. fludo?.ne, mla~eze ~SR P'? ,naT 
Bach! r ómahtikov { Réger, Li szt, . c, mlud:~reh~ eeskeho ucast nzka f male fa-
l?r anck], súčasných skladateľov ( Mes- i'oslav Tuma. . . . 
siaen) a na!iich autor ov (famíčl'!k, Eben, l.oureáti sa prédsl cwzlz _13. máta _na 
Sokol, Zii'lmu~r, Zeljenka, Pololtinik 1 spoločnom k oncerte l aureátov u Dvorá· 
a.td'.] . Prvé kolo bolo anon.l/mné, s mena- k'ovet sieni Domu umelcov. . _ 
mi kandidát ov sa porot a a verejnost EVA KA MR LOV A 

Súťaž orchestrov [ŠU v Košiciach 
Ministerstvo š kolstva SSR v spolup l'á· 

Ci s odborm l školstva KNV a MsNV uspo
riadalo 16. júna 1979 v koš ickom Doine 
u menia v poradí u ž tretiu celoslovenskú 
súťaž sláčikových orchestrov htdových 
š kôl umerl!a. Na súťaži Sl k.ohfrontova
lo výslMky svojej práce 12 orchestrov, 
. víťazov k rajských kôl. Predstav111 sa tu 
orchestra z Bratislavy, Košíc, Topoľčian, 
Pt•esova, Prievidze, Piešfan, Trenč1ná a 
Nitt·y. Výkony súborov posudzovala 7· 
~lenná porota, na čele s prof. Jánom 
I'ragantom z bratislavského konzer vató· 
•·ia. 

Súťaženie orches trov splňa súčasl}e 
viacej cieľov: určenie poradia, r ozdáva
nie cien a diplomov je p r itom vlastne 
d rulloradou záležitosfou. Väčšiu váhu pi-i
k ia dám fak tu, že sa žiaci vObec védn 
k pestovaniu orchestrálnej hry. Rozvíja 
sa tým u n ich pocit kolektfvttej zod
p o vednosti, upeviíuje disclplina, l"ozv!jä 
sa hudobn é myslenie. 

Koš ick á snťaž, pra vda, odhalila l nie· 
kof ko pro blémov: pr vým je nedostatôk 
b lbol(ých sláč!kovýc\1 nástrojov ( vl~ly, 
vio l ončelá, kontrabasy ] . Tento problém 
po tom, pochopite ľne, pretrváva 1 na k;on· 
zervatóriách, ale 1 v profesionálhYch 
hudobných telesách. Velmi vypUklé sa 
prejavila otázka t•epert{Járu pre žiacke 
orchestre. Mládež chce h ra f a j dil'l i B 
nai;ich súčasných skladaterov, a le vlast· 
ne jediným, l<lorý sa tejto tvorbe venu• 
je sústavnejš.le , je J. Kówá lskl. 'ľak sa 
s ta lo, ze takmer \(aždý súbor ma l hli 
progra me s ldmlbu Ibn tohto autóra. Je 
ť11žko pochopiteľné , prečo naši s ldadate
lla venujú te jt o práci tak málo pozor
nosi!, veď t u by mali zaručémí oiJel'a 
vl:lčšill pul>l!citu svojich skladieb, ako v 
mn ohých Iných žánroch! 

ľretlm pl'óblétnotn Je otázka dll'igenl• 

ská. Mnol1é súbbry védú učitelia óéz zá· 
k ládných znalostí t aktovacej techniky a 
to sa okamžité prejaví t ak vo výkone 
telies, a ko a j v p rácnos ti nácviku. Mno
hí z týchto vedú cich sú iste dobrými 
llud obn!l<mi á majú pi·es hú predstavu 
o interpretovaných sl(ladbách, ale č o z 
to11o1 keď túto predstavu nevedia ges to· 
ve vyjadriť? 

Súťažilo sa v š t yroch ká tegóriách (po· 
ella veku a počtu hráčov). V kva lite ot'· 
c l!es tr ov možtto hovoriť o vzos tupne j ten· 
d encil o proti p redchádzajúcim ro kom. 
VSikbny niektorých Ol'chestrov sú na
ozaj ú c tyhodné a vyrastá z h!ch rad 
sľubných ta lentov - lwľkí z nich sa 
však rozhodnú vehovať sa hudbe profe
sionálne? 

Umiestnenie jeclnotlivSích orchestt·ov v 
snťaži 'boló nasledovné: 

I. A kategória: l. miesto ĽSU Súťažná 
ul., 2. miesto ĽŠU Prievidza, 3. miestO 
ĽšU Topolčany, 4. li1iesto ĽŠU Prešov. 

I. B kategór ia: l. miesto ĽŠU Bratisla· 
va, ul. Obráncov mieru a ĽSU Košice, 
Svértlloliova ul., 2. misst ó ĽŠU Trenčín. 

II. A kategória: 1. miesto ĽŠU Piešťa• 
n y, 2. miesto ĽSt.J Koš ice, Kováčska ul. 

ll. B kategória: l. mies to ĽšU Prešov, 
2. miesto ĽSU Košice, Svérdlovóva ul., 
3. mies to ĽŠU Nitra. 

Na dr uhý cleii sa konal v Dome urna· 
nla ~alak·Oi1Cét' te zúčastnených orci1ss· 
trov s vybraným programom. Súťaž 1 
prehliadka or chestrov dalä nahliadnuť 
do súčasného stavu výučby sláčikových 
nástrojov na ľudových školách u menia 
a plne po tvrdila užitočnosť pes to va nia 
OL'Chéstrálnej hry už o d mladého veku; 

ROMÁN SKlUiiPEK 

Kociánova husl'ová súťaž 
Novák ( Ťľémošllá, CSSR ), 3. teoš Ct:!fl'lc• 
k ý (Pardu bice, GSSR ). 

IV. kategória - clo 16 rokov: l. Fran· 
ti šek Novotný ( Brno, ČSSR), 2. At•wó 
Let bur (Tallin, ZSSR], Ivana To máš ková 
(Bmo, ČSSR ) a Vei'ollika Hage nová 
(Salzburg, Rakúsko) , 3. Vladim ír Buka~ 
(Praha, CSSR) a Slrgit Jalmová (Drážtta~ 
ŕly , NDR) . 

Je j XXI. ročník sa opäť už tradične 
konal v r odnom m estečku s lávne ho čes
l>é llo Jm~ ľového virt uóza Jar oslava KO· 
c i{! na, v ú s tí n ml Orlic í.. Na to l1toroč· 
ne j s ú ťaži sa stre tlo 62 súťažiacich, a lo 
mladí husl isti o d 8-16 r okov v š lyrocll 
kaLHg6r iá ch. Mimor iadne početne boli za
stúp en! mlad! h us listi z cu dzlc ll štátov 
a lo zo ZSSH, BT]R, PĽR, MĽR, NDR, ]U· 
hoslúvie, NSR a Rak úska. Z českosj oveJ1-
s ka su zúčastnil n a j vi:l čší počet súťa ž ia- Abs olútn ym víťazom . a i a lli'éátom .XXI. 
c l t h, avšak zo Slove liská sa n epl:1!11á s11 KHS 1979 sa sta l F'rantiš ék rtovotný , Css~, 
a n! jeden huslls la - poclobne ako v 1111- Pr imá t najlepši\3110 žiaka ~stJ získal M1• 
nulom roku ! Neviem, kde je pdčina to li- rosla v Novák ( ČSSR], najlépš iého peda• 
to ža lostnéh o stavu, k to rý v n edávnej g óga pror. St anistav Tomášék (Brnó) a 
m inulos ti n eexistovAl. Pamätá m sa na n a jlepšéj ĽŠU zfskala ĽŠU Já roslava Kva~ 
-mená viace rýc h účus tnlR·ov zo Slove!lska pila (Brn o ). 
(P_azd1íra, Kopčanová, Dohnán_Yi~ Lak ?· v prvo111 d ni súťaže už tradične odzMT 
lo~ )' kl?L'Í 8.8 v mmulostJ_ v: l ml dobr~ o tvárací koncert KHS. účinkóval Výc hO• 

....ll.l1lle~truh. Aj ked wne)!'!Cl<a Y,.ľOVei1 Kl~- . . ' . ' • ' . •: l 
je m mor iatlne vysoká, never fm, Ze '-By. ď6CirSR9"~ tcttny 1Wllľ0Tny orcn~st~~· s H11<l• 

s me n emali ade ptov pre tú to husľovú d ým, veľmi talentovaným dir igentom Pe t ... 
sú(už, klorá svojim zameranlm Je jediná ro m Vrons kým. Sólistom koncertu bol 
v Európe: Zahraničn! h~~t~~ hov~t·la V B l ll K trhel niekoľkonásobný účast• 
sup!!l•lat!voth o te jto s utuz1 a tl 6 p ra· 0 l UlU 

0 
• . , . 

vltlelhe jtl obos!e la jú. Aj ked sl uveciO · n lk a laureát KHS z r oku 1973. V )el.lo 
mhne, že pr íprava na t akú náročnú sli- podaní zaznel Husľový k oncert a mol 
(až sl vyžáduje mlmo J·iad n u prá cu pe· od A. Dvoi·áka. Na Jeho b rilantnom výko• 
dag6g a so žiukom, n emali by sme s tá f ne bolo poznať, že mladý hus lis ta pa 
bokom. Neúčasť n a posledných dvoch 
t•očn lkoch by mo hla vzbudiť · do jeh1· lghb· umelecko-výrazovej a ·technickej sk_án~ 
rovftnia tomu nechcem veriť, pretož~ v od dóhy; k edy 'sn\é ·hó máli :inOž)lóáť P~" 
minulos ti KHS bo ln vžclv obosie lanú žiak· čuť n aposledy v ústi n ací Orlicí u ro bil 
mi ĽŠU zo ::i love ns ka. · Mali by sme sa výrE1zný krok doprédu. zaslúženým dlh o• 
na cl tým zamyslie ť a pokračovať v prí-
p ra ve m lad ých huslistov na KHS. ti·va júcim potleskom s i vyn útilo obécel'l•. 

Ako vidy, a j tuhtoročná KHS, mala vy• s tvo pridavok, ä to ľagalliňihó Cé.pr!cci6 
sok(L úr oveú, najmä v III. a I V. ka tegó- c. 15. 
r lt. Pričinili sa o to Fr untišek Novotný 
(Br t1o], Arwo Leibur (Tullin, ZSSR] , Iva· 
na Tomášková (Brno ) a Veronika Ha' 
genová (Salzbu rg, Ra kúsko ], ktor! pod a· 
li mies tami až p rofesioná lne výkony. va
lej sa umiestnili súťažiaci n asledovne: 

I. ka tegória - do 10 rokov: l. jtiroslav 
Krátky ( Brno, ČSSR ], 2. Váci<IV Ric.lltf:Jr 
(Karlo vy Va ry, čSSR], 3. Silvie Hessová 
(Praha, ČSSR] . 

II. ka tegó riu - clo 12 r okov: 1. Yveta 
Favláková (Brno, ČSSR ), 2. Hana Kot
ková (Opava, čSSR ) a Sever ín Donnert· 
berg {Sa lzburg, Rakúsko ], 3. Pavel Eret 
(Rou clľl!ce nad Labem, ČSSR]. 

III. k ategória - do 14 rokov: l. SU· 
Vie Vier te lová (Lipsko, NDR), 2. Miroslav 

KONKURZ 

P.o prestávke zallral orcMstér I. syl'l1· 
fónlu C dul· L. v. Béetllollt!lna. Dtt·ige iH 
Peter Vrons k ý prfus \tédčivo zviádó l p a1'· 
titú ru spamäti a jasn ými gestami a pat~ 

rlťnou dávl<oll emócii'! dostahdl o d or• 
chéstra vrcholn ý výkon. 

Organlzaený výbor KHS usporiatlal , áko 
každý rok, sti'etťlutlé s člm1mi j)orotY a 
dalšíiľll hosfäinl tohtoročnej súťaže. v 
priateľskej atmosfére balt tiež prerókb; 
vané niektor é organizačrté Otázky tý ka• 
júce s a skvalitnen ia a zaisten ia J;udúcé· 
ho rdčl't!kä KHS, 

JAN PRAGANr 

štáthe dlvádlu Ostráta typlíujl kdnkUrz na mies(il t opfll'lidli\ zhôtíl tiuHltll• 
vej a altovéj skUplny a \> llperrlólh Uŕcheltri ikllpin)' vli:lltHII!IIIl, kMtl!abiUiil\11 fÍlUlt e 
hicfclt nástrojov. Pónúky s udanfm ddelanlil liilllti! do 1!5, Uktóbŕa na StáhU! 
divadlo Ostrava. Nástlip pidla dohody po L jéhtl4ri 1!1110. 
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' 
lo spomftenok_ starého bra tislavsk é ho hudobníka 

Hudobno-zábavné súbory 
a spoločenský tanec 
v Bratislave v rokoch 1900 ~ 1945 

Najsl á vnejší slovenský pr imáš náš ho stornt ia fožko Pihik 
f1890- 1951i) so svoju u nllmeuc j s lávn ou veľkou cigá nskou 
kapelou v bratislavskej "Cen trá lnej kaviarni" r oku 1919. 

Karol Mózsi s t. (11191l- 191ill)•so svo jou kombinovanou ka )Jelou 
v ruku 1929. 

J l V Br<t lislnvc sa kedysi tešili ob-
~ fu be , aj "Sc hrammel" s úbory. Boli 

pornenovnné po v iedensk om hu 
dobníkovi fu hannovi Scht•ammelovi, kto· 
rý v o~emdes ia tyc:l! rokoch min ulé h o sto
roťl>J vy tvori l so svojimi bratm i z~l)avué 
l<V11J'teto v novom nástJ·ojovom obsacl en f: 
husle, gitam [víH:ši non s dvoma k rkmi ]. 
ťnhŕlcia IHJl'monil<n a kl ar i n et. K larinet 
n ír:knliy nAIH'ú cizal i druhé husle alebo 
sp rwiíl\ . l\lr-)~ l wri; í " šraml isti" väiisin on aj 
sa nr i sp!cvHll, často dvojh lasne. Scll ram
mn! úi:i.nlwval so svo jím súbor om v m no· 
hýc!l vietlensl<ýr.lJ vin o llrncln fckycll pod
mlwch, ! JléJVno v zuá rn om (;ri nzingtJ. Bol 
tl J sklaclätc ľom rnnuhých oll ľ úl.J0n ých pes· 
nF:i ek a iných sl<ladieb. Obr ovskú popu
l dt'ifu z-fsklll ~voj ím poc]Jodo rn "Wi~m 
hl r~ ibt Wien" , ktorý vysir.l aj tli-u':ou il 

stal sa všeobecne ?,námym pod názvo m 
.,Srlll'ammel pochod". 

Bl!zkusC rakúskej m~ti'Opol.y a nie v-
p•,~lednom r ade i okolnosť, že Br ntisln
va l>ola vždy uj vinohradníckym mes
tom, dnli poclnet k vytvor eni u p ocloiJ
nýcll sramlovských l<var tct aj u nás. 'ľvu
l.' i Ji ich vtičsl nou polopr ofesloná lni hu 
d(JbllíCi a unHlt<iri. V poclnJl<Ocil nc uul i 
p l ôil nn í, úl;inl<avali poclo iJJJe nko cigú n
sk,J lwpcty vo vla~lnej J'éži i ä Vi.Jildi'(JVi.l · 
li nd vicJclly 1\ viťJcllu p utiľa lo lw, ktorý 

clnl!snom z111 ys! e sl ova ešte n ejestvova\1. 
Na p lesoch a vet·ojn ých tanečných zába
vách lu·nli vojenské al ebo cigán sk e k a· 
pely. V kavio r ilach a iných zábavnýc ll 
pocl nikocll sa nelancovalo , tanec vo ve· · 
rej nom !o kuli bo l povazovaný za pr i e
~tu pok prtlti spoločenským p t·avid lárn. 
btc:w, výntmotnr: ~~~ slíivalo, že v dob· 
rr: j núlacle v neskor ých riDi;nýcll h o cli
n(JC \1 r.a m ulilo osnwl il zatancovať si , no 
t al\6to pl'l pMiy boli ujotl inr:lé a nikdy sa 
JWs ta ll všeobHcnou zvvkl osť r.H J. 

Podobne v "Albr ecb tovej záhrade" , k to
rá bo la obľúbený m letn ým p ohostinským 
znr i aclenlrn na J'Ohu dnešn ej Timravinej 
a GoCJ rove j u ll ci. 

Ako sme už spomenuli, na týchto ve· 
r ejn ýc h zMJa vár.h hrávali voje n sk é ale
bo c igán ske hud!Jy. Na programe boli 
valčíky, polky, Iranc6zske štvorylk.y, čar
dáše, cotillony, n o postupne začali pre· 
n ikať zo zúpndu aj nové rytmick é sk lad
IJ;• a k o ca1:e-walk , rag -time , tango, two· 
s lep a i.né. Hneď su ne uclontácnili, s taré 

l'rim t\s fl av t!l llc r tll l< l lllUJ! - 19521 l11·á 
"do ušil a" '' k liQi iJI'Ili .. Gm·su" l o l\01 11 J'lt· 
ku lB:lOJ 

r:1111·ba r hoi rol gantn i> <>x kl llt.l VIIv nor:'l1 
!Okál, v l< I OJ'OJil sa 1. podnikil lt:!~krd ~tt:n,· 
ky ld {Hltil hlliVI1ý dOJ 112 11:1 t:Íil l v(ír' ' :> l 

knn~.nn•hciu. Pt•f!to ŕl j h udt•:Ht~' prngt'·•l11 
ilol vi ni' :I.IHtll·:rany na 'Htn sfJnov\ •1\w nd 
tan~!ť~ll Í' roper toli r 

Ho c i v l OJil islolll t'nk ll ol vori l i in í po ::!-· 
Jlikavr:i ni ďa lš i btJ J' nn ti JWŠlH:!l Núi•:1J · 

hOVHJ u li t: J, étrll Jt!d f:n z týr·l1 t.o podnikov 
sn d lllo ll 0 11 tl l'7.l.Ji. Za nrl< lt t.l.;lr~ pufias v,n
uy. pnťn:f.n e v r . HJ.l il. Spt>rn inome H·il 
Jl l' •1 t CJ , pr~!tO~e IJolt p1·vými zfJt,av• ti>tni 
prHillli\Jil l svojho dr ullu v nu:ioin 1m:- i 1-1 
i l al\o p r vé zt~vleúli nove form\' ve r~~ j nf: j 
~pol or~enske) zábavy . ve !tane spoločeťl.
s keho tanca. 

V 1'. 1915 založil maďarský herec Ala· 
dát• Sarkádi v suteréne hotelu "Deák " 
pl'Vý bratislavský l<aba1·et. M a! pr ies t ran
n é mi estnost !, ktor é sa d e lili na sá lu s 
javiskom a vináreň. Kabar etný pr ogr am 
sp r e vádzal sal ónn y orcheste r z Bud ~:~
pesll . Rep er t<Jár hercov pozos tával zn 
šansón ov, kup letov a krátkych skečo v. 
Po predstavení ob ecenstvo zvyčajne prs
chádza lo do vimirne, kde sa r.abávalo pri 
clg<\nskej hudbe do pozctn ýt:b nočn_ýCll 
hodín . Vo vimírnl sa netan coval o. Sar· 
kádiho k abaret zanilw! roku 1920. 

Pú slwnčeni. prvej svetove: vo jny llél · 

z vino iU'lHIII i kov l!J>Ji hecly výčapné po
vol t• niH ét , StJIIJ OZ I'(J j l l l t!, pod ľa Úl l'O!J!(()· 
V)Tit mo~nost í. 

!lrftli IJl iJ vne vioclens l\ŕ. núladov6 pes
n: G~;y , pochody n va l číl\y . Medzi členmi 
t }t:JJtO SLÍ])OrOV SU n ielwdy lläChádZéili 
äJ llutlolm e vzliulan( ľudia. Kelf ovl itdét li 
in~ u tnuetHciciu, lt JH'avoväl i nové sldudby 
fJJ'• ~ wto m\stro)ové o!Jsn clc n i~) . Na jzná-
111Hjši m í lll'a tis lavskými "šramiist.ami" 
boli K. Modus , J. Stah l, J. Gutleber, Far
k nš, Oltnesut·g, Knliš i d'alší. Azda n aj
s tur;í žij(JCI hnJti-;Javský hudobn ík Ru
d olf Paschitzky (ll5-r oi:ný), dl horočný 
tympunisttl orr.hes!J'n Cs. rozh lasu v Bru
li:>lnvc, bol svojho (;asu tiež !JUslistom 
v tnkorn to l<var tetc. 'ľielo stJbor y zanik· 
li po rol<u 19•.15. Svojlw času pa trili k 
svo jráznemu llu<IOI)lléutu kol·ori tu Brali · 
sl:tvy i.l mali aj v Jlledzi nároclno m rne· 
l 'IH)IO VH J'<t j)rfVI'ŽCil t:OV. 

Maťo Pihík (1.096·-1976 ], mlad ši hr at ]. Pi.lllka su svojuu ka
pel ou v l<aviu•·ni "Bar oss" na zM:ia tk u d vadsia lyl!h t•okov. 

V!lf!<.ä cigánska ka pela Vojtecha Farkaša (lllll4--1fl45 ) vn vHf' .. 
k ej, rlvorane Reduty· (dneš ná ko.ncm•tJHi si eií ' SF } okolo rol<u 
1925. 

"latl'll i SliJH prib ližn ý ob t·az hurl o lmo .. 
zaba vn }•<:h suiJorov, k lor é púsohi l i v hlav 
notn lllP'ilf) Slo1·rmsl\n p r nd a po prvej 
svntovni vojne. '.ľunnc nó orchestre v 

Spoloi.:enský tanec, cllw h o dnes po
zoúme v ~ó llllvných podnikoch s h ud
bou, bol vtedy . prfpustný len na pl es·~ . 
nn 'l.vl(t~ l us poria cl onýGIJ tanec:ných zába· 
\'llCil a, samozrejme, v tanečných ško· 
lúch. 

V Brallsluve sa každoroč,ne poríaclnll 
J'll]JJ'ezentačné p lesy rťíznych záu jmovýc n 
organlzúclí. Takýmito IJo li p lesy pt·ávn i
l<ov, dôs to jn íko v, záchr an cov, remesel 
ní•r.h a 7.ivnoswnskýcll ko rporác ií atď., 
vsetky ma li dl horočnú tra clfciu a pre ich 
účnstn i lwv boli výzmwmou spol nčenskou 
ur.la losťr>U r oka. Konávali sa · v bývalo JJJ 
:10tnlt "Král uhorsl.1ý" [naproti dn ešn ej 
butlovy H<~tltttyj, alebo v ]Io leli "K zele · 
nému sli·omu". V bu do ve n eskor ši.e " So
kolovnf! " , znánw j pod nlizvom ,. Bellr~ vu c "., 
s a tle:Z . (~ as to poriarl il l i tanHčn ó· zá ba v y 

Slá vny bralislavský pl'imáš Karol Sárk1izy (1887- 1!15!1] s o s vujuu vefkou t•eprezen 
tačnuu k apelou koncom dvadsiatY,ch rokov. 

IHllCfi za(:u l l v yllítl:a f až nil konci prvei 
~Vtli'IJvej vo pty . 

v tý1, h lo rokoc!J dochádza !lOStu [llle 
k pr<! vr atnej zmene najm!l v konšteláci i 
ci gánskych kapiel. Nová tanečná hudba 
n ast lip ih.1 víťazn9 poch od po cele j Eu· 
J'ópe čo nútilo v1ičšinu hudobných súbo
rov p reo rien tovať sa a j po n ástrojovej 
stránke n a nové po žia davky. Chtiac-ne
ch tiac: p i'i herali saxofón, bi cie nástroje, 
t im, p r avda, strActlli svoj pôvodný šp s
dľický ch ar akter. 

Na sí1k r omn ých zíílm vúch n večiorkocil 
v uzavr etých spoločnosli ac lJ hr ávali zvy
l:<•j no Jen k lovi ,··is lL Vyh ludc'lvauý bol v 
ro mto s1.n er o n u jmfi )'ozef PongN:ítz, ladič 
k : av í J'OV u f i rmy Wer ner a všestra nn e 
vy nilmjLici huclo tm1k Juraj Stip pan itz. 
l!i:iu kov<J li a j v tan ečných gJ.;ol á c h, lcto
L'I'Cll bolo v B1·at islave viacero. NAjzn>J
Jnflji.i(l a . najna vštfJVovnne j~ie bo li taneč
né ~koly I:udov'lta FischeJ•a [na ci TH1~ llP ! 
NtJ!J~ plmvej ul. č . 27] a Huga Oéwa lda , 
v bírvnlom h oteli ,.Dei'ik". [na dnešnf!i 
ullr.l OiJra nc-ov mieru č . 7 b ]. Tu sa pr >.t
videlne ]JOJ' i él dll lt tunečn é večierky -
tzv. perfHkr.le, hojne n llvštevované bra
ti~ln vsl\uu •n ládeiou. V tanečných š ko
liJch so vyučova li a popu lari zova l i všetky 
nové Im portované spolo'čen ské t ance a ko 
tan go, one-step, boston a pod., ktoré 
za lliíča lt rlo poz.at!ia ~lH ľi:.H~ tt1nce . Do 
Bnt llslavy p ren ik ali cez Vleótlií a Bucla
Pf)';( i l s tali sa pi'fHlclwdcami neskoršej 
télllf!čn ej cl ~emvej h11rlby . 

Už v, ro ku 1915 n a~lnla prvá r ad iká l na 
Z lľle na v dov tedH jš!ch zvyk lost'iach bJ'ä· 
tislnvské!Jo nor':n é ho žlvola. Bol o tvo t'P.· 
ný JH Vý tzv. "Amerir.a n· bar" na dn eš• 
ne t Gor l.<ého u llc l. Bo !IJ to nHmšia prí
zern n<'! (Jtulne zll r i ŕl!lenfl miestnosť s ba
r ov\ml pultom. m lxArkou a j ediným čaš 

n íkom. Nll k lHvfr i hrA l v iede nsk~ Id a· 
vi ri~ ti1 Wotlitz . V A mfH'Ica n -bAl'H sv po
da va !! ukJ'f• tn obvyk lýr.h ni\po iov už aj 
k oktai ly Hko nov ú ~per.i a li tu . Hostia už 
m o h li l nncovať, no predbežnP. Jen výn!
mo.t.ne využl vall túto prilcžitosť. Amel'i · 

stala racl l.k álna zm ena v doterajš i r.\1 zii· 
IJavn ých zvykl us tiétc!J vo verejných po~!· 

nJkoch . Popri c1gánsl\ych kapellich sa 
ná hl r;J ob javili salónne ot·•:hestre, ktr•ré 
sa stall jad J'Oill neskorSíc h tanečnýclJ ,(1. 

bor ov Tiet{) "salón k y " čosko1·o pod lollli· 
li ic]J dlho ro~ntí h egemóniu . 

Veľm! popul ftrnym a nb tú beným /<a · 

léJnnym súbOl'Oill bol or chester Jozefa 
Weihovského. účin lwval v 8-č l e o nom nb · 
~ftdcní v l<aviarn! ,.Deák". le ho \du vin;· 
tom bo l mlad ý, n adan ý KaruJ Zouhek 
z Br na, nesk m•šiH p1•ofesor 1111 káht r~k<~ •n 

kon zm·va tór!u. r<oncertv Weih ovRk ého .;ii.
bo t'u mali vysolni uuJei i!Ckl.Í úroveiL l'ýž
dcnne porillf.la li w ugne 1·nvsl\é vei: i ~,1 rlw , 

na k lor ýc i1 otlzneli rmto llé sl\laclby Ri· 
ch;lrcl a Wagnorc. ln11 l< jHho re p r-~ r toár t.a· 
hrr1oval obvykl ý progralTI snlóm wch Ol'· 

chE!stt·ov, pr!l~l:'.ilos tn e dop li .. tovilný i<i no
v~rni tanecnými sklarl llatni. T11 nečnA J11H· 

Ióc! Je pr vých povo\JWvých roko v IJu i J ·-~~l e 
preva:l.nrl vledon:-Ja\hu póvodu fnd sk la
tl<i tP. I'ov R. Sto i'Ul W. Engel ·Ben{e J'fl :ir. 
l\ ntsr.llm·a, H Leopuld ih o H i ných l . V 
r olw 1920 Weillovský opusti l Bratis l ll~ U 

a r ozpusll l sVOJ sftbor . Na l1t'arlil ho !<a 
pel n !k Fra n tišek KrM s p od obným o r
chestr om. 

Nernó fll my p1·emie lan é v b ra li slav
sk.ých kl nllch. ktorýcr1 počet r ýchlo nA· 
r as tal· najlnij pn rnku JC)J il S JH'HVilrl'l :tli 

i< i ii VIľl'>l.r, •; ,·J •' 

[dnesnť. !<ino Hv!o :t. dŕl l , krle llu rlobno ·s~":é· 

ntcký sprlevucl vytvf.JJ'ill s<1 l ťlnn y u J•e hO?-s· 
ter Karola F.ischeru . An1 jr;dno zo spo
Jnjn ::J n 'ťTil kapiP.l netlispnnuvnl >t vted ;• 
este l1! 11 ()Č i1 ým JHl Stt:O jOVý fl b><HdH OÍJll 

v dnešnom Zm)•Sll' slova 

MIK U!.A KRESAl< 

,(Pokruč.ovanie v &. l S. J 


