
30 rokov VSMU 
Zbilancovať doteroJlliu prácu a jej výsledky a naznačil per· 

apektlvy, to bolo zmyslom osláv, ktoré VSMU k malému jubileu 
pri11ravlla (13.-16. Xl. 197!l). Boli viz•tkou íírovne soc i:~listlckej 
umuhlcke j Institúcie, impulzom k dalili emu rozletu tvor ivyci.J sil 
pedagogickych kolekhvov, zdruzených v jej rámci, l signálom 
pre tých, ktorr zatial jej vyznam nezaregistrovali. Veď už vyše 
1000 odchovancov školy, umelcov i umenovedcov, rozmiestnených 
'fO vllelkých vyznamnych ustanovizniach, sa velmi výrazne po· 
did11 na profllovaní našej nllrodne j kultúry. 

Uvedomovali sme si to nll)lllä vtedy. ketf sme i1:h za prltomnnsll 
člena Predsednlctva OV KSS a ministra kullííry SSR Mh•uslava 
Válka a iných významných usobnostr a za ííl!asll rek torov v§et· 
kých vysokých ilkôl na Slovensku a vysokých ~kdl umeleckého 
smoru z CSSR Vtlali na slllvnostnom zasadnutí umeleckých •·ád 
VSl\1U v Konccrh~ej sieni SF o potom na osobi tnom stre t nuU. 
Pozdravné listy prveho ta1omnlka ÚV KSS Jozefn Lená•·ta a ~1es t · 

ského výboru KSS v Bratislave podčiark li nev!ledný záujem, k to· 
ry llroblematike vysokebo umeleckliho u/!ili ta venujú na e na i· 
vyssie stt·atucke orgány. Vynlkaj6ce umelecke výkony ndich spil!· 
ko\!ých telies, orchestra SF, Slovenskeho komorného or chost•·a, 
.zborových telies SI.:UKu a Technika, vystúpenia koncertn ých 
umelcov-absolventov a aiipirantov !ikoly i litullentov obidvoch fa · 
kú it (Hudobnej a Divadelnej) spolu s hostawi zo sestenkých 
ikol AMU a JAMU poukazali na šírku ú boru posobnosti odcho· 
vancov llkoly a vytvárali dilstojný r ámec program u, k torý v ~ly· 

roch dito•:h podni p lastický obra.t o práci a poslanf VSMU. Ve· 
decká konferencia s medzlnlhodnou účasťou zvýraznila pozoru
hodnú vedeckú základilu, vybudovanú v posledných •·okoch v od· 
bore umenovedy na VSMU a výstava sct'nického vý tvarnu: tva 
dokumentovala svetovu povest odboru 1111 škole. 

V}•rot1e VSl\tU sa výrazne od~rkadlilo l v masovukomuu1ka!:· 
ných pro~>lriedkoch, v lhtti, •·ozhla~c a tel evlzii a umelecky :.~auj(

mavými propagačnými plagátmi vplývalo na VIJdomie širokej ve· 
1·ejnosti. Voď Vyt!oká !!kola múzických umeni sa za svojej 30· 
ročnej exi!ltoncio stala neodmyslilel nuu sul!astou národného fi· 
vo ta. Pro L dr. Jt..RAj HALUZIC" Ý 

VUcné slidrut.ky a st\druhovla, 

pri prllezitosti vyznamnl.iho jllb1len - 30. výrotla xalotenia 
Vysokej likoly muzických umen1 v Bratislave, prijmite nU 
sudru~ský pozdrav. 

Vletky uspecby, ktoré ste na poli umenia a p1•i výchove 
umeleckých talentov za tri desatrol:ia dusiahli, sf1 neodde· 
llternou sf•čnstou ííspoilných socialistických premien po Vf· 
t aznom feh1·uári 1948. Na zúklado marxisticko·len inského uhso· 
ilu k ultúrnej revolúcie obotavu a iniciatrvne ste so svo jim 
s.edagoglekým majstrovstvom podicfali no prfprave umelec
kých kádruv vo všetkých oblastiach hudobnej a dramntickej 
tvorby, pre potreby §iroko rozvinu tej siete slovenských kul· 
túrnych zariudeni. 

Vysoká iikola míízických umeni má dnes nezastu1Jilcfné 
miesto v sy~téme výchovy mladých umelcov. Vysoko ocei111· 
jeme prácu tých u čiterov, ktorr nadviazali na pokrokové tra· 
dfcie našej kultury v minulosti , na nevyčerpaternr1 studnicu 
nfllíbo fudového umenia, na revolutne zápasy robo tnfckej trie· 
dy v buržoáznej republike, na obdobie protifašistického odbo· 
ja a odkaz Slovenského národného povstania, ktori sa aktlv
ne podlofoli na výstavbe socializmu i konsolidačnom procese 
po krí:~.ových rokoch 1968- 1969, k torr vždy pevne stáli na 
pozlciách socwlistického vlastenectva a prol etárskeho in ter · 
nacionalizmu, ktort su i dnes, v duchu llnie XV. zjazdu 
KSC, podlelajíí na rozvoji naše j socialistickej spoločn osti. 

Tridsatrocnli história budovania školy potvrdila spravno~t 
využlvnnia domácich trndicil výchovy mladých umelcov 1 
efektívnosť síí~tavného osvojovania sl poznatkov sovie tskehu 
umelecl<ého ~kolstva. Koncepčná prácu, zalnhnli na tomto zá· 
klade, prin iesla pnzitlvno výsledky, ktoré si právom váiti celá 
nasa spoincnost. 

Sme pt•esved/!cn t, že sa 11j uodalej budete tvorivými činmi 
pndielat na reoli:r.acii kultor)tej po l itiky nášho ~ttltu, že svo jim 
akhvnym pr1stupom k sučasným problémom význa mnou mie· . 
rou priSllCjeto k p1·ehlbeniu Rocialisticke j uvedomelost.i , osl e· 
tického Cl lenia. muráln) ch u svetonflzorový1:h kvalit človeka 
ro1.v1nutej snciolisti ckej spolnt nosti. 

Sme prcwt:di:on•. ze 1 v burlíícnnsti sa absolventi Va~et 
. koly s\ojou umeleckou :rrelobtnu, tvorivým zanie tenlm, soc•a · 
listickym viustcncc lvom :~.uradia medzi popredných predstavi· 
Idov nllshn snciali~tického umenia. Borlíí ďalej 1·ozvfjnl na~ n 
nli i'IHinfl 1 /:usknslovensku kultúru, bnd(t Sil akUvne podieľal 
1111 rl!vulul:nycb premenát• h dnP.ilkn, tJrispojú ~vojnu anga~n 
vnnoslno k dobrému lliP.nu nnsej vlas ti . k clalšiem u zvý~eniu 
vph"Jo r.ul~>hn snl:lnllsttr.kl'hn '!polnčPnstvu v zápase o mio•· 
,, pukr1•k k vitaz!'lvu "'rirsli~tir.kých 11 koulllnistických idfli 
vn svr.t~. 

Unvnltc, ab~ Slll!' Vfln1 1, llľf•kr:1suun•u pnslaniu. ,16t.it 11 

lvurit prr. ntl!: tlľRCII jfu:. lud, ~air.luli i dn hudíícich rnkov 
mnnh1• rlal •·rc:h hnriv.ťc: h sil n nuvých il~per:hnv. 

So sCtdrn:f~i<S'nl pozrlravom 

J. Le n á rt, 
prvý tajnmnlk Ov KSS 

· V RrBII~h•vn tll. novembrn 1979 

ľl'idloatrocna zodpovedná prá· 
~a poznačila Vysoku skolu mu· 
zlckých umeni nlekofkýml tvá
rami. Raz l;a nám tav! ako prí· 
JemnP. fubozvui;ná, Inokedy 
kontlildovo d•·am!lllckcl, co tre
ba povm~nvať v ~!vole tejto In· 
stll(ICIO ZH prirodzený jav. je 
výrPCným dokladom, že išlo do
turaz o ~kutočne bohatý život, 
kto•·ý dostal u~ pri svojom zro· 
cle do vienka vývinovú proti· 
kloclnosf, dynamický pohyiJ, 
~poločen sk1í ztlvainost Ved 
v:.mlklo z r evolul:ných proc.~ 
~ov. keď ul icami nasich miest 
a dedin kráčala nezclolná sil.t 
rohotnlcke1 triedv. veden~i ko
munlstiC'kou stranou. kNf sa v 
IIIVSildCh revolučnych hOjOVOI· 
kov pretvárali dávnP sny na 
konkrétne predstuvy o soc•a lls
tlckom usporlaclanl no~ej spo
loč no~tl. Naša skola. ako celý 
rad lnych kultúrnych a ume
leckých mst1túcil, 10 d1P.taťom 
soclallstickP.j revolúcie. ktorá 
prinll'sla násmu ni\I'Oclu po pr· 
vý raz v jeho deJinllch nuozuj
stnl1 slohodu a vselkv pn,dpo 
kluciy pre rozvljanle a uplatilO· 
vaniP. teho akt!vn1•Ch tvorivých 
sciiiJpnostl. Keď sa zt~my~fame 
n11d tým. ako sa nám podani() 
1·o ~vojr1 doterojse1 prnct za. 
chovu( revolučnost tdel. myš· 
lienok. ako rozvfjome odkaz Vl· 
ťazného tebn•íiru z roku 1!148. 
nemuslme ma( čierne svetlo· 
mie. Výsledky hovoria samy za 
!.ella. V mmulom školskom ro· 
ku sme vypustili do Zlvota ll· 
~iceho absolventa, pr1čom vsrt· 
cl doterajši pôsobia v nas1ch 
umeleckých a umenovAdnych 
lnslltúcll\ch. kde sú lllf'inn za. 
rukou ~túparl1cej u nurastajll· 
cri kvalitv. ale neochnvslitllf· 
nou podstatou a zm)'slom ich 
rx1stencle. Sú medzi nimi n(l· 
rodnl a zaslúžili umelci. Iau· 
reáli štlitnvch a ná•·odn{l'h 
c •r. n , nosllella radov a iných 
srutnych vyznamenonl, proleso· 
n a docenti vysokych !'ikol. vy· 
Zllltl'ni umenovP.clci. funkciontl-
1'1 a nr$(anlzátori a pol;etnl vi· 
IIIZI v domaclch l zah •·aničných 
'Hi tazliH:h. Prevazni'i vllč!;ina Hk· 
llvne podporuJe a do :(i1·ota 
uvádza _oollllku Komunlslickc1 
stram• C.:eskoslovenska, a tyrn 
pochop1la, že socializmus jo na 
s11 jedi ná mozná aitcrnat!vo pri 
akomkolvek porovnavunl v sl'•· 
i;usuostl i budCicnostl. Preto 
1nóz!'me byt spokojnl s tým. čo 
>u nclm podarilo z nášho por· 
llveho úsilia zachovať pre nii~ 
l nai;lrh potomkov, čim sme 
pl'lspnll o•·ostrednlctvom vln~t
ných Pl'O)avov k rozvoju núrod
ného d lnternoclomllneho po
VAdomla. bohatstva kultúry. u· 
menlll t1 umenovedy. Môžemn 
by( na to právom hrdl. Ale s 
hrdostou nerozlučne vždy krá
ca aj bieda ako varovný hlus. 
ktory treba brať •·ovnltko váž· 
ne a zodpovedne. V čom te nn
i.<J bieda? Nasa biot111 1e pre· 
dovsetkým v tom, že sa nám 
nepotlorlio zachoval pri zivote 
vsetko, to vzmkalo v owtete· 
nýl:h hlavach nastch ">úča"ní 
kov. že sa výborne n.Jpady me 
kP.dv rozplynuli ako ranná 
hmla. že nám unikalo e-nergiA 
hllz patrtčiHlt koncentrácie na 
prlPlmjnP 11 •·evolucné progra· 
1111. tr smr. často podfahll na· 
'or>pkAv.tťom uspokoJenia. Len
ZP. dlnlr.klika vyvinu nlls pri· 
ViHIZil k poznamu. ze hrdost d 

hiecla sa nedajú od seba odde· 
111. IPn mnslme dokázať, že sme 
schopn! na základo marxlstlc· 
ko leninského učenia objektfv· 
ne rozll~ovat. že sa v pravý 
c'as viP.tllA po<;taviC na správ· 
nn stranu. že sa viem!' zapáliť 
Zl! mvsltenky, ktoré SÚ UkBZO· 
vater om cesty k ' hrdosti , a rov-

Ročnfk ~TT. 
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Rektu1· VŠMU pl'Of. ľhOr. Rudol f · Mrlian, DrSc. pri slávnostnOll\ 
pt·ejave. Snlmka: K. Bl;llický, 

nHku vieme ·zahorlet spravodlt· 
vym hnevum 11 odmietnuhm 
vsetkeho: to ll tJ s· vhái1a do "pa
zu rov I.Jez\lýc:hodlskovej biedy. 
V takomto po~toil hladá·me ' 
r.mvsel ťlasHj práce od prvých 
priPkopnlckych krokov školy 1 

o?. po smelé koncepcie súcns· 
neho l budúceho t·ozvota. 

l'l'lchodl sa nám hlboko po· 
klumt u vzdať hold ve l komv· 
~rľnosli u prcz1erovost1 tycll 
s!<OI!.kych a kultCII'IlyCh politi· 
kov. ktorl osnovuil zulože.nw 
Vvsokt. l skoly mu.ttckých ume· 
nl. !>pomedzi ntch pat1·1 nu 1>r· 
vum lllle!.te llctu, vclttka gentill
nemu myslltefovl. umP.Icolll. po
lit• kov• l.Hdisluvov• Novome::.ké· 
mu, ktorý Pl't!llliPital zánwrv 
poliuky komunistickej strpnv 
Od čmorndé u zivotaschopné 
prHjavy. Cim viac sa vzclafute 
tnP od jeho vspobm-:nyoh l kon 
kr61nych koncepcii. tým v111G 
vystupuJe do popredia trh so· 
('ltJiiSllCku ZU'o<ldOVOSf B vnf 
kost. t>o:.:načl'na potrebou tinu. 
HIP. Ili stále ZIVOU ft prelrVtlVil 
IUCou perspr.ktivou. 

... Konkrétnu podobu n<~~ei 
~koly začal formovať jel prvý 
rektor prof. jún ~trP.lec. Opin 
ral sa pritom o nevefké do· 
máce trHclfrle umeleck/> ho ~kol· 
stva. o skCiseno<:tl z lludobne1 
u dramatickej akadémie, o l'OZ· 
v•nutf'fsleo čnské umelecké sko
ly, llnci uni tam netestvoval 
predtým poclol>ny typ vysokr.1 
umeleckeJ školy. no u nado· 
v~elko o pnnclpy sovietskeho 
skolstva, ktortl od svo!fch po· 
č1atl\ov :tdórtlziwvnlo potrebu 
umelec:ket pedngoglky .... Orn· 
hu, nemej vy:.mamna tcndenclil 
vvchtídzaln od s11motných po· 
(;iutkov zo skutoCnosli. že s.t 
nu skole chytili pedagogickej 
ť1nnosti li najJepsl z najlep· 
slrh, slovom vrchoin( predslo 
vltnila násho umeleckého a 
unu•nnved nóho života .... neJdl' 
o na}akó vonkujšie dekórum. 
11le o podstatu umeleckej peda· 
gogiky, v ktorej sa pedagóg 
stretáva na každom stupni s 
osobnosťou ;r.taka, pričom ne 
mdže nebvf sám osobnosťou. 
Len niJ tomto základe le mo:! 
no rozvljať prirodzenú scbop· 
nost, tvoriv6 nadania, inak by, 

mohlo dor.hádzat k vedom9m, 
čt nevedomým deformáciAm. 

... Soclllllstlcktí orlentár.tu 
?;kolv zciOraziiOVIII. ut.vrdzovai iJ 
do žlvolll uvádzal dlborot.n~ 
rektor, n.iroclny umelec pruf. 
Andrei Bagar. V jeho sveton<l.· 
zorovom, politickom l odhot•• 
nom postoji bola záruka, ~e sa 
z výChovy nnvvtrlltia nn~né 
Ideové znoky, t.e na škole osta· 
ne navždy prltomný duch Slo· 
venského nurodného povstun1a. 
V1tuzného februiira. soclall~tlt:· 
kel výstavby nasef SPQioénoc:ti. 
Jeho ·nuslodovntci vo funkr:u 
rektora. pTof. ur. · Oto F'eren· 
czy 1 nllrodný umel~c prof. Ale
xander Moyzes. mohl! o\Jrátlť 
svoju pozornos! na zd!}raziJOV.t
nle jednoty narocného mvsiP.· 
nla, teorclickllt prlp• Hvy. s tech· 
mckou zrui:nosCou, Ull'\eleckým 
ma tstrovstvom. . •.. NH zuči111 ku 
sedemdesiatych rokov. zai:!n<l 
vsak celkom nov<t kapitola v 
ž1vote na'>P.i skoly. ktorú ~>a 
s pá 1a nt l' len s rozhodn}·m od· 
nuetnullm oporlumslickVC'h na
hfadov mtnulých rokov. ale s 
novou úvAhou o n á1·očnrisrr 

kvailtntlvnej podobe celet spo· 
iOČilOS!I VO VSf'lkýC'h OhlAS· 
!Iach. 

Samotnv p1incfp v~v1nu a 
hudovdntu prmllsa so ... ebou ,,o. 
vé pr·oblémy. Ak vsak k tomu 
pristúpia otúzky kvnlitatlvnri 
prostavl.Jy. nemožno vystatit an1 
so zauzlvRnyrnt Pl'oktlkllml Anr 
s poučkaml. V takomto fiOIO· 
7.enf s11 oachádzu nasa skola 
v obdobi posledného de~afro· 
r.Ja, lebo niiroi:no!>t doby " "' 
ul;ázala silnr tsou než akdkor 
vek v~llá a nrral ili vrTmi pro
spešná a ui.flw'nii trHcllcla. 

. .. Pri pohľade do 1·nutra 
prestavby ~ lt\d fa vystupuje ako 
prvoradý problém komunistlc· 
keJ výchovy. Po dlhoročnýcli 
skl1senostlach l konkrétnyrh 
pokusoch sme dospeli k nézo· 
ru. že treba bo!o'vat prot i dua
ll.;tfrk(omu prfstupu. ako hv na 
Jednej str11ne ,bo}a komnnlsttc• 

(Pokra~ovanle na 7.-m.T 



Minulosť a súčasnosť -VSMU v Bratislave 
30-ročná histOria Vysokej školy mú

z ických umeni v Bra tislave je poznačc
na vsctkými sprievodným! znakm! lnšti· 
tuclc, ktorá sa rodi a k ryštallzuje v pro
cese. Crta neustá leho zápasu o nový 
pr·o fll absolven ta l celej školy, často 
poznačená dialek tickou proli rečivosťou, 
je a zostane preto nevyhnutným pred
pokladom 8 hnacou silou v jef vývoJI. 
Predpokladom progresu - pretože Iba 
v pr·ck l!žk8Ch 8 Ich prekonávani sa rod! 
novil, ži vo taschopná kvalita. 

Isto netreba zvlášť pripomlnat kultúr
no politickú a celkovt1 spoločenskú sl· 
tuúclu, v ktorej sa škola konštituovala. 
Vr·1Hme sa však aspoft k základným myš
lienkam ustanovujúceho dokumentu. V 
t ex te zákona SlovenskeJ národnej rady 
č. 88 1949 Zb. SNR z 9. 6. 1949, ktorým 
bola V!:iMU v Bratislave zriadenú, ok
r em l n~ho čltamo: .,Olohou a poslanlm 
iíkoly je vychovávať v socialistickom 
du chu vysoko politicky o odborne vzde
Jarl ých umeleckých a umenovedných pro
cuvnlkov v odbore hudby, dl't'Odlo, te· 
l ov lzio, Ulmu o tanca, rozvljať umelec· 
.kír , Vlldockfi a melodologickfi činn osť v 
uvedených odboroch a tak sa podielať 
na rozvoJI kollťlry o vzdelanosti tuctu". 
Nosporno najvllčslu ziísluhu na založen! 
skol y a vytvárani pr·ofllu v prvých ro
koch joj exlstoncto rno ll Ján Strelec (pr
v \· roklor). Frico Kalenda 11 Eugen Su· 
chtJfl . Shola podra citovaného zákona 
nril ln lltyrl odbory - hudobný, dromtl· 
trr ky, tunečn ý, filmový - a svoju čl n· 
no~( začala hned v šk. roku 1949-50. 
Alo uz v r·. 1953 boli ex l stujOco študijné 
odhory rozdelené podfa prlsl ušnostl do 
d\'Och foktllt - hudobnej a divadelnej. 

V stl~asnosll má Hudobná fakulta !lesť 
k atedier: katedru skladby a dirigova
nia, hudobnej te6rle, k lávesovfch nástro· 
.jov, orchestrálnych nástrojov, opernéhu 
a k orrcortného spevu o katedru tonečncf 
tvorby. Z pl' !lCovlsk s celoskolskou pô
~ohnusfou sporneirrno aspoil Ostr'edntl 
knl:lnlcu, Dl vode lnil a hudobné §IOdiu, 
Výskunrné a zAznamové centrum, k toré 
su uzko p ropojonó nA pracoviská fakul
t )•. Podfu p l!rtnof nornenkl atút·y troch cel
borov - hudobné umenie, tanečné ume
nro a hUdobná veda - je možné no 
Hudubrul j fakulte Atudovať 2& profesii, 
z toho v odbur e hudobné umenie 21, 
v od bore tanečné umenie 4 a v odbore 
hudobná veda jednu profesiu. Hovor!( o 
r ozvoj i hudobného, hudobnovedného a 
!llrwl:ného odboru, teda Hudobnej fakul
tv uko celku za uplynulých 30 rokov, 
zrwrnená pr·edov!letkým komplexne hod· 
notrť pedagogicko-výchovnú prácu kaž
de l Jednotl i vej katedry. Tu nestač! spo
nrrntrť Iba mená, ktoré profilovali a pro
JrluJCt charakter a obsa h tej -ktoreJ ko· 
t c1lry alebo toho -ktor ého p redmetu -
1 ked of to n lo je nepodstatné. Overa 
vluc v~ak trobH vid i ef lie činitel e, ktoré 
cclkorn bezprostred ne vpl ývali na kon
krélnu pr·úcu a joJ výsledk y. Nesporný
m l rnlľnlkml , r esp. etapami vo vývoji 
skol y sa stal! obdobia, v ktorých sa 
pr·cpJ·acúvoll koncepc ie profilu absolven· 
tll skoly a jednotlivých odborov. z tohto 
zornóho uhla sa vývoj fakulty jav! zhru
ba v piatich základných etapách. 

Pr v ú etapu datujeme od založenia 
šlw l y (1949) po rok 1959. V tomto obdo
b! sa škola snažilo v prvom rade po· 
kryl poZiodovky velmi široke! spoločen
skeJ objednáv)<y, dlktovenej pomermi 
vtedajšieho hudobného života. Nakolko 
1c toto obdobie (zatial ako jediné) spr a
cované i knižne (v zbornfku .,Desať ro
kov VSMU"). odkazujeme čilatera na 
t ento pramcr1 a zameriame sa na pos
l edné dve desaťročia školy, ktoré zatia l 
ešte neboli z tohto aspektu komplexno 
spracované. 

D l' u h t1 etapu vo vf vof l Hudobnej 
f akulty umiestňujeme do rokov 1959-
1967, ktor é bol! poznamenané snahou o 
u~sle speclflkovanle poslania škol y, s(r 
v lslaco s koncepciou zameranou na vý
chovu koncertných umelcov. Bola v tom 
určitá jednostrannosť, ktorá sa zača la 
JJkazovof čoraz vypuklejšie. Preto je lo· 

glck é, že Umelecká rada VSMU schvaľu
je 5. októb1·a 1967 návrh na zavedenie 
štúdia hudobnej pedagogiky na Hudob
neJ fakulte. Navrhova ným opatrenfm sa 
n ijako nement pôvodná koncepcia -
návrh len umožfí u fe poslucháčom zfs· 
kat počas štúdia l pedagogickú kva l trl
káclu. A tak počnúc !lk. rokom 1967-68 
bolo na HudobneJ fakulte zavedené ští1· 
diurn hudobnej pedagogiky formou ra
kullatlvneho iitúdia. 

1' re t l a etapa zohfňa roky 19&7 al! 
1971. Do popredia začfna silno vystupo
vať po~ladovko teoretickej pripravenos
ti absolventov a tiež slršleho profeslo
n Oineho rozhladu. Z týchto 1 ďalšieh po
žiadaviek potom pochopiteľne vyplynuli 
niektoré zv!Oštne Ulohy pre jednotlivé 
katedry, ktoré bolo potrebné zohlodnlť 
pr·l profilácii absolventov. Tak napr. ka
tcdr·a vokálnej reprodukcie mola usku
točniť d0klodnt1 vedeckú prácu na rone
like slovenského splevoného slova, stH
I'Il( sa o dolšlc tec hnick é zdokonuľova
nl e spevákov hlavne so zreteľom na zr·o-
7.Umllornosf splevanóho slovo, o syste
mutlr':nosf pl'ácc v opernom štúdiu ako 
aj o otllzky súvisiace so štúdiom rcper
toánr o jeho rozšlronfm. Katedra sk lad
hy a di r igovania malo napr. p rchlbo· 
vat samostatnosf v hudobnom myslenf 
rr schopnosť tvorivo rlešlt najrozmanl
tojsle Cilohy, oko aj zodpovednost zo 
k aždý umelecký čln a pestovanie zmys
l u pre r·ozvl"ný p rfs tup k rozmanitým 
štýlovým orien táciám súčasnosti. Pre ka
tedru hudobneJ teór ie to bola výsostne 
flktuálnu úloho: Zl'iadonle odboru hudob
nej te6rle. V školskom roku 1969-70 su 
začalo s jeho výučbou, čim pribudol 
na Hudobnej fakulte ďalši, zalial na 1· 
mladsf odbor. Vznikol predovšetkým oko 
odozva na silne poet ťovanú .,nepokry
tosť " tých sfér medzi tvorbou a konzu
mom, ktor é tl'!rdl č ne pof1atá hudobná ve
du nesuturovola. Na rozdiel od tradičnej 
hudobneJ vedy sa l! túdlum hudobnej teó
rie pr lttmo Z!lmerlova na oblasť teOrie 
shlodobnych dlsclpl!n, je teda spilté s 
pr oblumotlkou genézy a povahy hudob
ného dlolo, resp. joho interpre tácie 11 

pr·Jjfrna nlu poslucháčom. 
S l vr l á etapa tejto nami sledovane j 

v f vlnovej lln lo zall fna •·okom 1971. Pri 
ďalsom prcclzovanf pro filu absolventa 
skoly bolo nutné brll( do úvahy fakt, 
že ~kola pro!lstavuje množstvo odborov, 
r esp. špecializáci! a že každá z nich 
vyžaduje od absolventa spcclflcké a vy
ruzné črty. Napriek le1to špecifičnosti 
bolo možné stanovlt !stú sumu spoloc
nych znakov, medzi ktoré sa rad1a: vý
r azn ý talent, dosiahnutie myšlienkove j 
a vzdelanostnej úr·ovne vyspelého poslu 
cháč!l vysokeJ školy, ako aj kvolllncj~la 
názo•·ová a metodická pripravenosť ab
solventov. Takto postavené požiadavky si 
vynútili zamyslieť sa nad obsahom vý
chovy v každom predmete, nad osnovami 
v Jednotlivých odboroch, nad učebným! 
plánmi, ako a 1 nad bezprostredným kon
ta k lom medzi pedagógom a posluchá
čom. Holo preto priam nevyhnutné pri· 
st(rplt k vnútornej p restavbe štúdia v 
j ednotlivých odboroch, k torá sleduje 
skvalitnenie a prehlbenle výchovy v 
zmysle už citovaných princ!pov. Poprie
skume na všetkých k atedrách bolo úsi
lie zamera né na prehlbenle štúdia jed
npk ~trukturálnou prestavbou, jednak 
novou vnOtornou náplňou a jasnetšfml 
metodickými postupmi. 

Vokálna katedra sa vo vytyčovonf 
hlavných t11oh pre to to obdobie okrem 
riešenia kádrového dobudovania zame
rala no nlekorko výsostne ak tuálnych 
úloh. Tak napr. pripravila podklady pre 
výchovu adeptov muzikálového o operet
ného herectva v súčinnosti s Divadel
nou fakultou. Ctl žlodosfou katedry te vy
tvorenie slovensk ej vokálnej škol y. To 
sa vsak nczaobfde bez výskumnej čl n
nosti, ktoreJ proctpokl aclom Je zriadenie 
akustlcko-fonlalrlckého laboratOdo. Z 
h!a!llska obsahovej pt·estavby štúdia sa 
ako noju ktuálnefšla ukázala úloha dife
rencovať štúdi um spevu na tri smery: 

koncertný spev, operný spev a pedago
giku spevu. 

Katodnt klávesových nií~lrojov v ldl 
rovnako ako jednu z na jdôlezltejs!ch úlo
hu !lltorencova( stúdium na ll'l smery: 
koncertny, pedagogický a korepelftor
&ko-spr evádza telsky. Katedra sl ďale l ok
rem Iného vytýčilo úlohu preskúmať 
možnosti z::vedenla tzv. detských tried, 
pričom by tu bolo možné nadviaza( pre
dovsetkým na sovietske sktrsenostl. I šlo 
by o nlckorko mlmol'lod ne nadaných de
ti, ktoré by pedagógovia ka tedry sledo
vali a viedli o!l detského veku až po 
štúd ium na vysokuf škole. 

Ka tedru orchestrálnych niístrojov, 
združu júco sliíčlkové a dychové nllst r·o
jc, uvažovolo o možnom rozčlenenf (zn
tlar však k nemu nedoslo ). Nallehavou 
úlohou katodry fc l probl ém komorne! 
h r y, prosncj!llc - utvoronlo predpoklu
dov pre zulozcnlo osobitneJ subkatedry, 
r esp. kotcdr·y, ktorá by združova la i;pe
clallstov z oblasti kornornef hry. 

Katedra tanečnej tvorby v pojcclnáva
nom obdob! cfllla predovšetkým naile· 
hovost dorle~enla otázky odboru taneč
nej tcOr·lc, a to tak, aby mohl! byt plne 
saturované poZiadavky súčasnej praxe. 
V dolšcj etape katedra presadzovalo ob
novenie činnosti Vedecko-metodického 
kabinetu uko špecializovaného pracovis
ku Výskumného a záznamového centra 
VSMU. Nové úlohy stoja p red katedrou 
i v súvislosti so zrladenlm Hudobno-

Närodný umelec Alexander Moyzes a 
I gor Bázl ik na stretnuti absolventov a 
profesorov školy. 

lllnočnof ilkol y, ktorá má rlcsif problém 
kontinuitne) výchovy tonočnikov od det
sk oho veku oz po vstup na vysokú sko
lu. Tanečný odbor, i keď existuje prak
ticky od za loženia skoly, dodnes hľadá 
v stn1ktúr·c VSMU svoje ,.pr·avé" miesto 
- tak, aby mohol af orga111začne obhá
JI( svoju spocrfi čnosť a Istú samostat
nosť. Zdú sa, ze to bude lOdna z nafdO
IrZ.Jtcjslch uloh odboru v najbližšeJ bu
dúcnostl 

Pi a l u, zn tra l posled nú, etapu old· 
r a rok 1977. Táto etupa stoji už cel 
korn v znamen! rea lizácie obsahovej pre· 
stavby št úd ia. 

V posledných dvoch etapách rozvoja 
škol y vst(rpll do JeJ generálnej lfnie no
vy člnllcl, vyjadrený požiadavkou reo· 
llzovať na kvalitatívne vysšcf ÚI'Ovnl Stt· 
činnost urrwnoviod s dlsclplfnaml mnr·· 
xrstrcko-l!'nlnskcf teOri e a umeleckou 
praxou. To súvisí predovsetkým s no· 
výml fornwrnl vedeckej výchovy, ~ lc i 
vnclccko-výskurn nc f či n nosti na VSMU. 
Na púde K!lblnetu pre výskum urnelec
kcf tvorby, ktorý bol pr!pravným orga
nizačným útvur orn p1·e vytvorenie Vý• 
skumného a záznamového centra VSMU, 
sa riešili p r!pr avné koncepčné otázky. 
Tie súviseli s problematikou komplex
ného, systémového pr!stupu s využllfm 
poznatkov psychológie, fyziológie, so
etológ ie, pedagogiky a Iných vied v spo
jeni s teóriou umenia, estetikou a mar
xisti cko-leninskou filozofiou. Konkrétne 
výskumné ú lohy sa riešia v troch sek
clách. Teatrologické, fllmotogické a mu
zikologlcké oddelenia riešili na báze ln
tet·dlsclpllnárneho pr!stupu ú lohy, kto
ré možno zhrnút do témy ,.Komplexná 
anal ýzo tvorivých umeleckých procesov". 

V s Ctčosnom obdobf vzrastá l význam 
ústrednej kni žnice VSMU, ktorej fondy 
knih o hudbe a hudobnfn patria - v 
porovnani s Inými odbornými knižnica
ml na Slovensku - medzi najbohatšie. 
Najak tuálnejšou ú lohou kni žnice v sú
časnosti je 1e1 presta vba do modelu Stu 
diJného a Informačného strediska, kto
rého ťažisko z dotera !šfch klasických 
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PÍŠE A KRESLÍ 
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kntžnl~n}cfi l)rÄd sa tni ~Strrfd1 na 
odbornu vc!lecko lnlonnačnú čtnnO:.l. 
Toklltu pr·u~:uvlsku rrru slúzrt nie len slu
dijno·p,.uu~u)lu .. kym po1ruuam skoly, ale 
má sa sldl ~"~''" 'ou JuJ vuclecku-vyskum
nej zúkl<illrru uhu 111 prtpruvovaneho 111· 
tegrovanohu ll rror' rri<ICnlHlU systému v 
CSSR a hn1Jirrut;lt K \l l lľ. Na t;IJvulu ve
denia knlitrrcc trobu pove!lut, že za~ 
bezpečovu nrrn nloktorýt;ll novych čin nos
ti rCSp. Slll .l l t: O, pnprUVUie UZ V tUIIIlO 
obdobi pullnrrunk y Pl'tl plyuulý preclroll 
do tCilO !lOVIli luzy SVOilll noroCncj Clll· 
nosu. 

vynrznou čnou v celel doll' l'olsef hls
tór rr skoly 10 1 lul\t, i(e nu nej pusoo11i 
od IUI s;!mo urúlw Lrullu nusl nal poprvu
nujs f UIIIUil.l U UIIIUIIUVCdCI, k torí SVO· 
jou pUllugo!jlCkou prácou priamo 11 svo· 
jrrrr rnruroskolskýnr pôsobon l rn l nuprr.J· 
mo prolllovall Cll!rr'IJktor !ikoly, jef sl)o
l očenskó iJOSLovcn lc. 

Prehlbujúcej sa profilácii ilko l y napo• 
múhu l joj činnos( zumcraná navonok, 
htorá má nojrozrmtnlte1sle lorrny. jednou 
z nich sú druiobnó styky s umeleckýnu 
vysokými ~kolorn1 v zahramčl. Hudob
nú fakulta má v tomto ohrade vel mi 
dobré, o of pracovne podnctnó kontakty 
s Konzervatóriom P. l. Cajkovského v 
Kyjove, s Konzel·vatOrlom v Alma-Ate s 
s Vysokou hudobnou školou C. M. von 
Weberu v D1·ážďonoch. Okrem toho pred 
nedávnom doslo k podpfsonlu dohody so 
Stúlnou vysokou hudobnou školou v K•·a
kovc a už v tomto !ikolskom roku ~a 
bude realizovať p1·vú recipročná výme
na umeleckých výkonov poslucháčov. 
oboch skôl, pričom v budt1cnosti sa po
č íta af s Inými formami spolupráce, oko 
nHpr·. V OblaSti vedeCkO-Výskumnej Cill · 
nosti, kdo su už ukázali Isté pozllfvu 
v prfpado vyssle m enovaných družob· 
ných škôl. 

Progres skol y odráža nielen je j dotc• 
rojslo práca, ale of jej perspcklfvy. Tre
to sír rozpracované predovsetkým so Zl'e
tc rorn na neustá le sa meniace a vyvffu· 
júcc požludavky ~Ivot praxe. Dynamika 
Ich rozvojo v nijakom prlpade nedovo· 
Tuje uspokojiť sa s dosiahnutými výsled
kami, Leda ani so súčasným stavom. 
Rozhodne sú tu mnohé rezervy, je este 
m noho .,nepokrytých" miest, ktoré sl 
zladajú energickú, sústredenú prácu. Ct 
už fc to otázka materiál no-technického 
zabezpečenia (nová budova pre Hudobnú 
f akultu o vybavenie katedie•· modernou 
audlovlzutllnou technikou l nojpotrebne1· 
sfml didaktickými pomôckami) alebo 
kádrové dobudovanie pedagogického 
zboru - všetko sú to otázky priamo 
determl nufúce úrovcfi výuky a ako také 
nestrpla odklad ani po lovičaté, provi· 
z6rne r iešenia. Inak by srne museli oča
kávať stagnáciu (ak nie priam zaostá• 
vanie), ako to už v súčasnosti varovne 
slgnnl lzujú priklady, v ktorých škola t 
objeklfvn ych pr!čin (l) nie je schopná., 
otvoriť na fakulte nové odbory (hudob• 
ná pedagogika a hudobno-zábavné di
vadlo l. ktoré nlclenze sú už koncepčnR 
p1·1pravené, ale potrebu ktorých si 
priam vymáha každodenná umeleckéi 
p rax. 

Zasl(tf ilá urnelky iía Klár a Hovliková -
absolventka VSMU bola tld hosCon1 
stretnutia k 30. výro~lu založenia lkoly. 

Snfmky: K. Bellcký 

Ak sme na začiatku konštatovali, že 
nijaký progresfvny vývoj nie Je predsta
vitelný bez prolirečont a ze protiklady 
sú na to, aby sa prekonávali, za žela Jill a 
do bud(Jcich rokov jubilujúcej Vysokej 
skol e múzických umeni, jeJ akademtc· 
k ých funkcionárom, vSetkým pedagógom 
a pracovnfkom vera vytrvalosti, ener· 
g lc l Inšpirujúcej sily na tažke1. ale 
vďačnej cesto, kto r·ou sa uberá výcho
va noveJ umeleck o! a umenovednej ge
nerácie. RUDOLF BREJK~ 

..!t'A'L2'AČ,!'l~~E
ZAZ'RACW\ ... O\DAR
MQ Sl TU HLASIVKY 
NICIŤ NEBUD~ME, 
ZAPLA'T~ N'\M HO-: 
NOAAR' 3.000 KORU!{ 



Z f<oncertov 
MDKO 

Ntt komomom koncerte 
MDI\0 v BrHttslovo predstavila 
su 13. nuvc nlbru d vojica am· 
btt: tóznych mludvch lludobnl· 
huv: huslista )lntll'ich Pazdora 
a klavi l'is ta Cy•·il Dionuvský. 
ľuvmlnc mu11 nu tomto podu· 
1~11 s poluúclnkuvut aj mezzo· 
SOIJrnm~tku l lun11 Sto lCová a 
k ouvlrts tka Eva Dtunovs ká·VIr· 
sikovú, obe však pre ochorenie 
odrleldl svo ju útasť. 

Pozde t·u reprezentuje momen
t álne nosu na jvätšlu husllstlc· 
kú nádej. Okrem znamunllych 
tec hnických d ispozic ii je aj VY· 
nimočne inteligentným hudob· 
nikom e aj psychicky predur· 
teným pre koncertnú ka r lél'U. 
Hoc i má len 25 rokov, jeho hru 
\'ykozuje už také kvality, aké 
11a nejednému néilmu huslistovi 
n epodarilo dosiahnut ani v 
p odstatne zrel!íom veku. Vyni
ka júco Intonuje, má široký u 
znamenlle pripravený dynamlc· 
ko farebný arzenál u hudobnú 
lrúzu modeluJe s výrazným cl· 
tovým vklado m ; nnvyse Ju clo· 
JeMe podriadi( celkovému s to· 
vebnťimu ztimeru, čim nadobú· 
da Jeho pre j11v punc presvcd· 
,ČIVOSti. 

V sonáte G dur, op. 78 Jo· 
J1annesa Brahmsa využlvol Paz. 
dera výdatne svoje n emalé mu· 
zlkantské zllzemie. Neclokázul 
vsak celkom potla~tt mlucltstvý 
vzrusený e lán, a tak brahmsov· 
ská faktúra s tráca la miestami 
pre prlllš s pontá nny 'prejav nu
p !ltle stavby. Brahmsov š týl vv
faduje sice hlboký e moc tonál · 
n y ponor, ale pri narastunl dy· 
namlckel krivky treba Jeho 
hudbu Interpretova ť zclržanll· 
vej!lle . Práve v tejto potláčane l 
vášnivosti uta juje sa čaro 
b rahmsovej Interpretác ie. Tie· 
to pripomienky sa týkajú p re· 
dovse tkým rýchletšlch úsekov 
Sonlity a v pods tate možno do 
nich zahrnúť at Scher:r:o c mol 
od toho Is tého autora. 

Pazderovým umeleckým part
n et·om bol C. Dlanovský. Je to 
mimoriadne muzikálny klavl· 
t•ista a Jeho tvorivý vklad s a 
s polu podle fa! na celkovom doj
m e z Interpretácie. Vrcholom 
11 znamenitým vygradovanfm 
o rogt·amu s tal sa Poéme ma· 
eabre pre husle a klavlr od 
1( osobne prltomného) národné· 
ho umelca E. Suchoňa. lllbku 
ettu, spevnos ť a spontánnosť 
Dl'etavu, dOraz na výstavbu ce l· 
kových llnll, vysoká kull(tra t6· 
nu, lcleiílna sú h ra tvorlll základ 
Cll'e zrelé, presvedčivé a doslu· 
va suverénne stvárnenie s klad· 
b y. 

Dlanovsk ý ako sólista pred· 
n iesol tri časti z Kontemplácil 
% cyklu Kaleidoskop od E. Su· 
choha. Demons lroval v nich vy· 
soké kvality svojeJ hry, ktoré 
tfskal počas školenia na Kon· 
zervatót·iu P. I. Catkovsk6ho v 
Moskve: zmysel pre delikátny 
zvuk, plastický dych hudob· 
n ýc h fráz, mu zi ka ntsky pre· 
sved čl vé stvám e nle celkoveJ 
d ynamicke J výstavby a spofah
llvé techn ické zvládnutie al 
t ých najc húlostlvejšlch úsekov. 

... 
S menom prof. Vie ry Gorno· 

stajevovej s tretol som sa po 
prvý raz v roku 1974 na Schu· 
mannove f súťa ži v Zwickau. 
Vtedy priš la s dvoma žiakmi, 
ktor ! obsadili prvé dve mies· 
ta a s tali s a laureátmi. Pritom 
boli ka ždý )nou, vyhranenou 
osobnosťou. Potom sa k net do· 
stala na pos tgraduálne štúdium 
n as a Ida Cernecká a nes por· 

ll l' lei triPde na Konzt:ol'Va· 
tóriu P. l. Cnjkovského veln 
tisku lo. 

s vefkou zvedavosťou som 
pt·eto navštlvll tej kl avl rny re
citá l, ktorý odznel 27. novem· 
bt·a v Bratislave v ZrkadloveJ 
sieni Primaciálneho paláca v 
rámci komorných konce r tov 
MDKO. 

Prišlo s netradičným progra· 
mom (zostaveným zväčša z 
mal ých for iem] , kt01·ý na pr· 
vý pohfad naznačoval , že lech· 
nický fond umelkyne nedovo· 
Juje predviesť mohutnejšie a 
zvukovo exponova nejšie cyklic· 
ké dielo. Tento názor som mu
sel vzáp!lt! skorigovať, pretože 
to, čo sa zdalo východiskom z 
midze. stalo so dokumentom 
vzorovej profos lo nlíl nej umo· 
lcckej práce. S priam mikro· 
skoplckou citlivosťou odmeria· 
va Gornostujevová jednotlivé 
odtienky. Prostrednlc tvom va· 
rloblln6ho úderu pozn/l množ· 
stvo spOsobov tvorenia tónu. 
Vie vylúdiť mohutné fortlsslmo, 
na jsilnejšia je všuk z nevyčet·· 
paternej schopnosti lieitovoť 
jem nó u s tredn <! r egistre. 
Gomostojevovň Jo oo:;obnos

(ou, ktorlí dokáže oj malý 
pt·iestor klovlrnych mlniatút• 
naplnlt lnt e nzlvnou hudbou a 
s trhn C1 t posl uchllča nielen bez· 
prostred n ým temperamentom, 
nie nnfm!l ušfnchttlou kultivo
vanosťou u vr(tcnostou. 

Zo Schubertovho klavlrneho 
odkazu vybt·alu sl Gor nosla je· 
vová Impromptu f mol , op. 142, 
dva Moments musicuux z opu· 
su 94 a 9 vall!lkov. Up(ttnla v 
nich citlivou agogikou, zohfad· 
t"lujúcou klasick(t s tránku vie· 
densk6ho maJstra. Zaujal a však 
oj hlbokým e moc ion ál nym po· 
norom, vytrlbeným vkusom o 
objavným prlstupom, akým In· 
terpretovalu najm!! dosť obo· 
hrávuné Schuber tova valčfky. 

V troch sk ladbách Franza 
Liszta - v Zabudnutom valčf· 
ku, v Koncertnej etude Des dur 
- Sospiero a Funérailles vy· 
chádzu la výdatne z romanllc· 
k eJ agogiky, ale nap t·. v Sosple· 
ru sa zámerne vyhýbala mož· 
n ým fermlltom. Gornostajevo· 
vá dokáže vyzdvihnúť vnútor· 
n ý dynamizmus skladby, ale 
tum , kde sl to faktúra vyžaclu· 
je, fascinu je Jemnou eleganciou 
pavučinovo-zreteľných planls
slm, na druheJ strane zase 
schopnosfou gradllcie a:l clo or· 
chestrálne znejúcich for tlsslm. 

Technicky náročné Schuman· 
nove Detské scény s tali sa pod 
jef prs tami dokonale vybrúse· 
nýml malými draho kamami, 
k tor é akoby prožlat·ené zvlášt· 
n ymi lúčaml dokázali odhalit 
množstvo s krytého poe tického 
čara, mlnd tstvého elánu a vrúc
nej kantablllty. To, že Gorno
stajevová dokáže modelovať 
hudobný tok, využlvajúc boha· 
t ú paletu dynamických pt·os· 
triedkov, azda najmarkatnojsio 
preuklízaln v nezubud nute rnom 
stvártlovonl výberu z Choplno· 
vých mazuriek. Tanečnosť sa 
tu priam Ideálne s núbila s poé· 
zlou, . meditáciou a vzácnou 
zvukovou kultúrou. Svoje ne· 
malé technlckťi možnosti upl a t· 
nlla sovietsko u melkyi1o aj v 
závet'cčnom Chopinovom Scher· 
ze cis mol; dravosť, lyriku, me· 
la nchóll e , vzrušenú dikciu, to 
vi;ctko dokázala podčlat·knuť o 
s tmeliť do hudby plnej pre· 
svedčlvostl , tvorivého nap!ltla u 
k rásy. 

Nezobudnu tefn6 vystúpeme 
tejto skromne j o pritom vefkel 
umelkyne bolo najk rajšlm clo· 
kazom vysokeJ út·ovne sovie t· 
skef klavlrnej skoly a priam 
Ideálnym prlnosom v rade kul· 
túrnych podujati Mesiaca CSSP. 

V. tlZIK 

ANNA STAROSTOVA, sólistka opery SND (Boss, Taťjana, Zimoň 
ka, Alisa, khafka v Aide , raz aj Loonóra v Trubadúrovi J p t•eds ta · 
vila u na svojom materskom pódiu po dvakrát v úlohe Abigoil 
,(2. XJ. 1979 a l . l . l. r . ). " Negallvnu" hrdinku Verdiho opory 
Nabucco, ktorej inscenácia v SND i v KoAiciach dosahuje mimo· 
riadne Yylloký počet r ep ríz, S taros tové mohla už raz stvárnil 
Y Bratislave pred asi i tyr mi rokmi , prvú prilefilost' jej dali Ko· 
&Ice, kde v poslednom čase vystupuje " Na bu ccovi ako s tá ly host. 
Ahigail nie je v soprti.novom odbore priveľmi vy11fodáva nou úlo
hou, pretože je hodne náročná a v porovna ni s Inými velkými 
partmi, nie úmorne pre speváčku ,,z is kové". Ziada sl dramatický 
•ýras, ale aj mimoriadnu hlasovú ohybnosť, perfektné legatové 
spievanie, ale aj zadostučinenie veľkému rozsahu n ozdobnosti. 
S tarostovej debut pred rokmi vera sľuboval, čas, itúdium 1 mo7: 
noať javi11kového overovania si postavy priviedli fcj Abigail k ne 
Josll. Z predataveoia na preds tavenie sa prihovára za to , aby na· 
l a scéna akceptovala Staroatovú ako verdlonkd Interpretku, kto· 
ri ~J.totu kresby partu, bezpečné uládnulle výilok i ozdôb dokUe 
korunovať em6oleplným výrazom, eiU l týl diela, ktorlí spieva 
• ma dostatok hereckých achopnoslf pre charakterovú kresbu. 

Z. MARCZELLOV A 

za prof. jaňom Rackom 
Celkom neo~aklivone sa 5. 

decembra 1979 t•uzletela Brnom 
s práva o náhlej s mrti univ. 
prof. dr. jana Racka, DrSc., no· 
sitero Radu práce a ~eslného 
i riadneho člena mnohých dO· 
mácich a zahraničných vedec · 
kých a kultúrnych in!lti túcil. 
Zivot tohto vedca sa skončil 
- a azda u Racka to a ni inak 
nemohlo by( - uprostred prá· 
cc. Veď prof. Racek nechcel ani 
,. posledných rokoch života 
stá( v ústrani; cftil stálu po· 
trebu kontaktu s našim l sve· 
tuvý m kultúrnym dlanlm, s 
mlad §fmi pracovnlkmi, ktor( ho 
u uslcdujú, mal tak ako po celý 
živut 1 úž bu tvorivo pracoval. 
Odchod do dôchodku bol pre 
neho zmenou iba formálnou , 
ktorá mu naviac pon úkala mož· 
nusll väčšej koncentrácie na 
vlastnú bádatefskú a spisov.a · 
te ľskú či nnosť. Nedávno bula 
odovzdaná do tlače jeho pus· 
lud ná práco vunovanti pt•of. 
llc lferlovi a jed na z jeh o mno
hých prednášok v brne nskom 
Malom d ivadle hudby bola 
o hlásaná i 1111 5. decembra .. , 

Život prof. Rocka bol u ž od 
20. rokov nerozlučno spiil~ s 
Hl'llnm, kam prišiel mladý 1Í1a· 
turant a pu poznani túžiaci mu· 
zikont z rod nýc h Bučovlc. Na 
unive t•z ite študoval hudobn ú 
vedu , d e jiny um enia , históriu, 
filozofiu a zemepis. Brnenský 
hudobn ý život, stojaci v zna· 
meni neskorých Janáčkových 
výbojov , za ni e teného a vyso· 
ko talentovaného vysoškoláka 
čoskoro doslova pohlti l. Pod 
vedenim svojho učitera, muzi· 
kol6ga Vlad . Helfer to sa čo· 
skoro stal uznávaným krit ikom, 
bádatefom a organizá torom. Je· 
h o prvým pôsobiskom bol hu· 
dobný a r ch lv vtedajš ieho Zem· 
ského múzea. Racek tento ústav 
vzorne vybudoval a do jeho 
praxe preniesol prakliká n aj· 
moder nejšej arch fvnej a kni· 
ho vnlcke j techniky, ako ich po· 
z nal na s vo jich častých ces· 
tách po Európe, pril!om súčas· 
ne obohatil archlvne fondy o 
tislce pramennýc h snímok ·a sú· 
pisov hudobných moravlk a 
bohemfk. 
Spočia tku sa bádatersky ve· 

noval probl timum ranej talian· 
skej monodie a hudbe českého 

l svetového baroka a klasiciz· 
mu. Ale u~ v týchto rokoch sa 
vykryštalizoval i jeho záujem 
n vefktl zjavy domácej i sve
tovej hudobnoj kultúry, ktoré 
sn neskíli' s tali hlavnými oblus· 
tumi je ho vedecké ho sk(,manfa. 
Boli to predovše tkým 1 •. )oná· 
l!ck 11 L. va n Beethoven. Racek 
čnskut·o ziska! doma i v zahra· 
u i~f re nom é vynikajúceho nd· 
borníka. Vo svete sa stali joh n 
priatefm i a pat·tnet•rni poprednf 
talianski , sovietski , francúzski 
a cľalšl pokrokov! muzikolôgn· 
vla , s ktm·ými uJržlavul pl'U· 
cuvné kontakty celý živo t, dO· 
mo sa primknul k lavicovej ko· 
munistickej Inteligencii , najmä 
k B. Václavkovi a jeho Inde· 
xu. Zaujlmavou a krásnou epl· 
z6dou Rackovho života bolo Je· 
ho priateľstvo so spisovatelom 
P. Jilemnickým. 

V roku 1939 sa. Racek habli i· 
toval na brnensl<e j u n iverzite , 
jeho učilefskému pôsobeniu 
však zabránili politické uda· 
losti nasledujúcich rokov. Na 
akademickú pôdu sa vracia až 
po osloboden! a celkom zákoni · 
le sa stfiva nástupcom a po· 
kral!ovatelom zakladatera stn· 
lice Hudobnej vedy v Brne prof. 
V. l!elferta. Funkcia vysoko· 
školského uč ite fa a ved face ho 
katedry slavia pred neho no· 
vá zložité organizačné i peda· 
gogické úlohy. S •·ovnakým za· 
ujatfm ako kedysi hudobný ar· 
chlv, novo organizuje i svoju 
katedru, pretlnáša, plie vyso· 
ko.školské učebn ice. Vychováva 
rad muzikol6gov, bádaterov, 

kritikov, popularizátoro• a or· 
gani:.~áturuv. z týchto t·ukuv j)U• 

chádza jeho Uvod do Atf1dia hu· 
dobnej vedy, Ruská hudba , 
Ceská hudba i ďalšie sp•sy. 
Okruh Rockových zl\ujmuv ,a 
rľnloj rozš iruje , i navraciu k uz 
skílr sleclovoným témam. ~nu11u 
na111'. clli polrobu vyslovil sd 

k Beethovenovmu veľkemu zta· 
vu , l::iastkuvé ~ tfldic venuje ru· 
du javov v )anáči<uve j tvoriJII• 
vsítna si Ki'í:tskuvl>ké ho , t-he", 
Ovuľóku, Mozarta, hudobne 
spolky a združenia i význatn· 
nych jednotlivcov v oblasti in· 
terpt•etal!nllhu umeniu, vyslovu· 
je sa k histórii i k súčasnosti. 
Zftčoslňuje sa na vedeckých 
kongresoch doma i v zahran ičí, 
spolupracuje so svetovými lexi· 
kografmi , t;eorgu ni zuje ústav 
pre otnogt•afiu a fulklul'isliku 
p i'i CSAV, spuluorganizu je t·nd 
výstav l jauáčkovských fest•· 
valov , nieku fku rokov je pred· 
sedom Mcdzinlirodn ého hudob· 
nel1u festiva lu Brno, r ed iguje 
ediclu Musica Anti((Ua Bohemi· 
ca, publikuje v odbornej den· 
neJ tlal!l, zas tfiva rad význam· 
ných funkcii atď. Je tuhu ve· 
ra, na ču všclku stai:í, tu t u· 
ži UI'llblf. A pl'ilum chce byť 
stále súčusný, pl'Ogresfvny. S 
p!'ibúdajflclmi rokmi si í1lohy; 
nczjeduodulluje. Naopak. j ed· 
nou z jeho posledn ých präc 10 
t•ozNia hla monografia u Kt·yštu· 
fuvi Harantpvi z Pulžlc, téma 
bádatcfsky nio právo judnodu· 
chä. A 11otva dokonči jednu 
Pl'ácu, u 2 má prlpt·avenú ďa lšiu 
Lem u , cľalšf okruh otti.zok, kto· 
r é hodlá zodpoveda(. eby( 
náhle j s mrti, Iste by smo sa 
boli dočkali ďa l!ilch vedec· 
kých publikácii. 
Ľudský l vedecký život Ja· 

na Racka sa uzavrel v čase, 
kedy sme sa lll'iprovovali uctiť 
jeho sedemdcsiatepiate nat·o• 
deniny. A hoci to bol ž ivut1 
ktorý navonok plynul kfud ne, 
bol predsa len vnútorne dyna· 
mlcky a bohatý vedomosfami, 
skúsenosfami i múdrosfou ve· 
deckých bojov, polemik, vní• • 
lorných pochybnostf, sklamanl 
i vlt'azstlev - ako fe tomu zá· 
konlte u každlího tvorivého člo· 
veka . Zos tlíva po ňom rozsiah• 
le a mnohostranné dielo a pre 
nás vhtkých, klorl sme pre· 
ž ili niekofko rokov v jeho blfz• 
kosti, spomienky na kultivova• 
né ho, usilovn liho, hl boko hu· 
mánne ho o ušľachllilího /!lnvn· 
ka. l Il' KA,, FUKI}.COV A: 

Karel Vetterl (1898-19791 
Na sklonku minulé ho roku 

(25. Xl. ) zomrel nestor českej 
elnomuzikolúg ie. v Karlovi 
Velterlovi sme stratili vynlka· 
júceho vedca, dobré ho čl oveka 
a nezi~tného poradcu. Poradil 
každému, kto si poradiť dal , zu 
s tyk u s nim si odniesol každý 
tu, čo si odnies!' chcel - po· 
kiar ma l oči otvorené. 

Ak sa pozrieme spä tn e na 
jeho dielo, a ni so n ám nechce 
veriť, že k intenzívnem u hu· 
dobno· folk loristickému bádaniu 
sa d osta l až v 55 rokoch svoj· 
ho ž ivota (1953) , kedy naslú· 
pil ako vedecký pracovntk 
folkloristického oddelenia br· 
ne n skej pobočky pre elnogra· 
fiu ČSAV. Pred tým pôsobil v 
teskoslovenskom rozhlase Br· 
no l 1928- 1945] a v bt•nenskej 
Uni verzitnej k n iž nici (1945-
1953) . V je ho vývo ji však ne· 
možno prehliadnuť ani to, že 
počas svo jic h vysokoškolských 
š lfldil a v prvých rokoch roz· 
hlasove j éry pilsobll v Hudob· 
uom archive Ze mského múzeu 
v Brne. Pre tento archfv robil 
súpis hudobných bohemfk v 
Nemecku a v Taliansku a na 
pôde tohto archlvu sa zasl tíl!ll 
o katalogizáciu cennej kromi!· 
ľffskej a námi!iťske j hudobnej 
zbierky. Všetky tieto činnos ti , 
ktoré sa u mlad é ho pracovnfka 
prellnali, súčasne ho i formo· 
va ll. Kata lng izácio vied la k 
presnosti, rozhlasová práca pri 
n iesla 7.asa nejednu nrganlzač· 
nú skúsenosť, predov§etkým ho 
vsnk viedla k hudobnej socioli•· 
g il či k sociológii tzv. hudnh· 
né ho rozhlasu. Veltert predna
!lal a publikoval n a t fito temu 
doma i v zahranič!, zoznamoval 
čilatera s h udobným rozhlasom 
v s ovietskom Rusku a v Nemec· 
k u. Odbornej verejnosti potom 
ódovzdal dva roz~lahle knižné 
ka talógy rozhlasových hudob· 
ných archfvov. V celeJ tejto 
prvej e tape, pri všelkej roz· 
slahlej organizačnej práci sl 
udržal i!ulý odborný kontakt s 
moravskou muzikologickou 
§kolou vedenou Vladlmlrom 
Helfertom. Publikoval napr. o 

Beelhovenovi, Händlovi a Gluc
kovi , o janovi Vác lavovi Stami· 
covi, o počiatkoch opery v 
Prahe, o opel'e v Brne a td. K 
díllcžilým medznlkom v jeho 
živote patri, že sa v roku 1933 
stal t le num moravskosliezske· 
ho výbol'u Stlilneho ústavu pre 
ľudovú pleseii a že sa v roku 
l948 zúčastnil na prvom zasa· 
dan( International Folk Music 
Council v Baz ileji. Vtedy vlast· 
ne začal orientovať svoj vedec· 
ký záuje m no hudobno· foiklo· 
ristlckú (etnomuzlkolugickfl) 
problematiku. 

Po nás tupe na folkloristické 
pracovisko CSAV v Brne pláno· 
val je ho prácu, propagoval a 
realizoval katalogizáciu nápe· 
vov ľudových piesni a praco· 
val na etnomuzlkologických 
bibliografiách, pričom vl!dy ra· 
7.il pravdu a skro rnnost' v hu· 
dobnej folkloristike. Plsot o 
českom a mot·avskom l'iesitn· 
vom zberateľstvo a o nápevoch 
českých, moravských a nemec· 
kých piesni. Zaoberal sa pred· 
metom a metódami hudobnej 
folkloristiky, jej vzt'ahmi k hu· 
dobnej vede, výskumom rudo· 
vej hudby od roku 1800, šlu· 
diom zahranl/tných edlcil rudo· 
vých piesni, lllúdlom guberoiá l· 
nej zbiel'ky z roku 1819, nti.· 
s t roJovou hudbou, otázkami bu· 
dobncj tvorby u reprodukčného 
štýlu v fudovcj piesni, heuris· 
lickymi problémami !ilúdta nti.
pcvov ľudových plesní, Jeh va· 
riabllilou a stobilituu, otázkou 
určenia obdobia ich vzniku a 
llllliiOgrafickým stúd iUm fudll · 
vých spevákov. Regionti.lnc boli 
jeho základné práco zamerané 
na národopisn tí o blasti Vala§· 
ska, Slovácka o Hanej. V~etok 
svo 1 um dal do zbierky plesni 
a tancov z VolaAskoklobou cka, 
kto1•§ v r ámci Ceskosluve nska 
patr{ k najlepllhn regionálnym 
piesnovým monografiám. 

PrebojovAval a v praxi, ako 
málokto, mnohokrát realizoval 
lfmovos(. Tento moment. cba· 
raktaristický pro modernú ve· 
du, bol pre neho typick~ a bo l 
jednou z kladných čft jeho čiU· 

nosti. Bol sl vedomý, že pozna· 
nie folk lót•nej lá tky poh·ebuju 
ruzne pohrady. Uvedomoval s•. 
že je polrobné združoval' o nie 
trieštiť sily. Tendencia k IImu· 
vej spolupráci prejavovala set 
u neho o. i. napdklod podne· 
covanlm výmeny skúsenosti 
medzi s lovenskými u českými 
ko legami na poll a nalýzy a k la· 
sifikácle fuduvých piesni, kto· 
rá bola ž ivá hlavne na prelo· 
me pätdesiatych a liest'desiu· 
lych rokov. No Umovej báze 
ie založenfi aj jeho selekllvna 
bibliografia európskeJ rudovoj 
hudby, vydaná v roku 19611 za 
podpory IFMC no nallej pôdo 
ako významná pomílcka pro 
ka:!déhn európskeho etnomuzi· 
kológa. A jeho zmysel pre li· 
mov(l spoluprácu mOžeme od· 
haliť aj v tnm, že pomáhal na 
svet mnohým zbierkam regio· 
nálnych zbera lefov, ktorých 
prácu si ctil a vážil. Súčasne 
sa k nej v~ak staval bez aké· 
hokohek fa lošného pochlebo· 
vonia o s vedomlm. fe týmto 
luďom fe treba viesť ruku, po· 
mílcť Im s usporiadanlm mate· 
riálu a pod. Je symbolické, že 
práve v posledných dt1och živo· 
ta sa mohol aspoň na okamih 
pote§tť z vydania Jednej takej· 
lo zbierky z HaneJ, 

Z Veterlových prác leff za· 
tiar v rukopise tzv. guberniá l· 
na piesiíová zbierka z 1\Joravv 
z roku 1819. Ide o spracovania 
arr.halcké ho mate riálu z pred· 
s ullilovského obdobia a je dflllť 
málo pochopitefné . le o ilu 
7.iadno noklodnleFHtvo nepreia · 
vilo záuje m, hnoi jo Velterl 
viac ráz ponúkal. Týmto nA?:á· 
nimom sa vilak nenechal odra· 
diť a až do posledne! r.hvr•e 
t~racovoJ spolu s 012011 Hraha
lovou na vlao nof 200-strdnko· 
ve; s yntézo o náoqvoch morav· 
ských rodových olesnf. a In s 
rfovorou, ze oripravovanp' nrll· 
r.r budú prP.d!!R len ra:t si»J.it 
ndbnrnfm záufm om a ilrnke f 
vP.rAinosll. - Na liato prAr.e 
budeme ul! čakať ako ne Vet• 
terlove publikáciP nostbumn6. 

DUSAN HOr.~ 
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5ympatlck9 česk9 dirigent Libor Peiek je bratislav
skému obecenstvu známy už z predchadzajllt Ich vystú· 
pen! - spoza pultu V9chodočeského stá tne ho komor
ného orchestra, ale 1 SlovenskeJ !llharmónle. Tento am· 
b1ciózny umelec s :vysokou dávkou snrmu, eleRantného 
vvstupovanla kladie vefký dôraz na presné vypracovR
nw detailov, ~a čistotu ladenia dychov, na lntonačnú 
a Lvukov(a »y;ro.voanost harmónie. Jeho gesto je názor· 
né, rytmus dokál!o držat pevne v rukách a má aj vyspe· 
Je cítenie pre sloh. 

Peskov zmysel pre drobnú prácu s dynamickými nuan
sbmi sa v9razne uplatnil v koncepcll úvodných Variáclf 
n a téma G11stava Mahlera od českého skladatela fana 
Kl usáka. Hegemónia zvukovo krehkeJ faktúry, sústre
<ien9 výraz, prevaha miniatúrneho n tistrojového obsade
nia a priam mozaikovité prlrad'ovante úsekov vyžaduJe 
od dirigenta popri zmysle pre vychutnávanie rarebnýcll 
detailov aj nadhfad nad drobnokresbou a účinný tah 
zdanl1vo J.lOZdrobeného hudobného prQdu. Peškov tvo
riv9 vklad opi eral sa o modelovanie kultivovaných fa
i'ieb, vtlačil variáciám osobitú, medllat!vne vyznievaJú· 
eu v9razovú polohu a zaslúžil sa o kladné prlfalle dlel 11 
,v radoch poslucháčov. 

Iskrivá žlvost, brilantná patetickosť a spevné llnlo 
popri dohlade nad dynamickými kontrastami, výrazová 
n aliehavost, spád a pevné stavebné l!nie charakteri
zovali Peskovo podanie Symfón io C dut• - Jupiterskei 
(KV 551) W. A Mozarta, ktoni oddlrlgoval spamäti. 

Rakúsky !Jal·ytonista Georg Tichý predn iesol vokAiny 
port Piesni potulného tovat'iša od Gustava Mahlera. Ti· 
chého hlas m(t pr!femné m~lkké zafarben ie a pomerne 
bohatý arzenúl odtle1'1kov. Mii výborný technický za
klad: vyrovnané prechody registrov, otvorené a Isté 
výšky. Ak azda mal af neJaké rezervy vo farbe a v In· 
tenztte fondu, dokáže to nah1·adlt Intenzitou prežitia 
11 vysokou Inteligenciou preJavu. Dirigent V\'Užll v Pies
nach prťležttost zaskvieť sa ako pre~n ý, citlivý a nafm.l 
Inšpirujúci sprevádzate!. • V. CfZIK 

V dňoch 6. a 7. decembra mala v SlovenskeJ [ilharmó· 
nll prem16ru Sinfonielta domestica pre vefký orchester, 
op. 50 od národného umelca Oezidera Kardo~a. Udalosť 
bola o to významnejšia, že SF sl ňou uctila 65. naro
deniny skladatcra, ktorého hudba te trvalou súčasťou 

Jet repertoáru a jef Interpretačné pretlmočen ie patr! 
k nafsvetle fšlm stránkam umeleckého životopisu telesa. 

Pôvodne proponovan9 ntizov ,.legglera" nahradil Kar
doš obsahovo plnšhn ,.domestica", no obidve označen1 n 
akosi komplementárne vystihuJú svet skladby, ktorá 
svoj(m celkov9m rlešen!m predstavuje vlustne autorovu 
7. symfóniu. Trojča sťový plán rýchlo-pomaly rýchlo ie 
však v miere u Kardoša doposiar azda ani nezazna
menanej uvolnený od diktátu formy - v tom zmysle, 
že nesmiernu závaznosť z!skavaJú vnútrotektonlcké pre
sahy a posuny. Mnohé z toho už ostatne využil v Sto· 
vakofónl!, kde taktiež nafvlac upútala plynulá vláčnosť 

hudobného prtldu: v Sinfonlette fe tento pri nc!p rozvi· 
nutý s ozajstným maJstrovstvom. Kardoš-hudobnlk teda 
dostal prednost pred Kardošom-dokonalým technikom, 
ktorému stačilo z11čat časf v brio, rozv!jať fu tematlc· 
k)', v presne kontúrovanet forme, Inštrumentačne gra
dovať a skončtt taktiež v brio. Cci9 priebeh mal pritom 
silnú logiku, ale mnoh9 poslucháč by bol vari r!ld~et 

p ristal na Jef obča~né po1·ušenie, dlRrP.slu, čo by celú 
t(l nápornú riavu hudby trochu zjemnilo. V Slnfonl!'tte 
j e už situácia podstatne zmenená, niet tu dlhých ostl· 
n li tnych plôch, zuto však hodne kontrastu, preryvov. zn 
uj!mav9ch náhlych zmi<Jn: tu sa skôr formový plAn n1:1 
p rvé počutie fa~ko zachytl. Zrelý umelec. pravda. nlfa
ko nenarušil svof kodifikovaný slovnlk a svntax. le stá
In tým lst\·m " klasikom", no vyzncnifl sklndby nadobud
l o spomenutyml lnovilcuum znnčnu vyruzovo -emoclonäl· 
nu odll~nost. Opil ( s11 potvrdilo, že kompozičný systém 
sám este nič ne.ma nw nil . 

Ladislav Sl ovák stá l ten toru.: pt'cd trochu odlišnou 
ú lohou, nel! okt1 pred neho doposlal Kardoš natča~tcjsie 
J<ladol. Nie veľké plochy a presila pustózneho zvuku, 
ale detail a mHkkO farebné nuansy, nic dravy nápor, 
ale rahúčko !oUbjektfvne podfarbená lvrizovunu výpoveď. 
Pri Interpretácii sa ukázalo nanaJvýš vhodné, ze dirigent 
!\Tiku .,neprehrával", ako to vzhladom na svo j naturel 
ostatne ani nerobieva . Ved Kardosova lýra nikdy nie 
j!' zmäkčilá 11 vysplevu! 111 trPbár<; v duchu tukef Schu· 
IJP.I' tovej Koslerovef Rosamundy by nnholo 11dekviltne. bA 
zaváillllo by nedobre. Slnfonietta potn~buje af v naj· 
delikt\ tnefslch tukto<.h ryd ze, zemité pozll(ltn, Istú pov
n osi v 11nli 1 farb!!, aby bola skutoč ne domestica: toho 
sa fej dostalo. Slovákovu koncepciu realizoval orchester 
p lustlcky, usiloval sa o maximálnu presnosť. rozhodni! 
prispel k peknému zážitku. 

Po úvodnom Kardošovi boli na programe Koncert 
pre flautu, harfu a orchester C dur, KZ 299 od W. A. 
Jl1ozar ta a 1. symr6nla C dur, op. 21 L. v. Beethovena. 
!:>trellt sme sa teda s menef f rekventovun9ml sólovými 
n.htrojml l sólistami: Milošom Jurkovičom a Mi loslavom 
Vildnerom. O jurkovi čovi by bolo azda prehnané tvt·diť. 

že má Ideálny flautov9 tón, ale vo v~etk9ch ostatných 
p;trametroch sa predstavil ako vyntkoJt1c1 hudobn!k. 
Kým mnoho ,.dychárov" zdôrazňuJe Iba techniku, on 
sa snaž! o celistvé ponfmanle hry a tak celkom zákonite 
upútava zmysl om pre frázovania, št91, dynamlcko-ago· 
glckú výstavbu. Jeho Mozart preto vyznel v zhode s par· 
tltťlrou odlahčene a kultivovane. PochoplteJne. nemalú 
'zásluhu n 11 tom mal aj harfista M. Vlldner, ktorý 2vlá· 
dol svoj part, stlhru s jurkovlčom l orchestrom zname
nite, technicky Isto. Dôstojný záver koncertu pripravil 
L. Slovák svoJim mužným, ráznym o vcelku vel mi vy
dBJ:enÝ)'Il ~e.etbovenom. 

IGOR POD.KACK~ 

z košického hudobného života 

krásnym tónom a zvukovou vyrov
nanosťou. Boto obdivuhod né sle
dovať spôsob pretlmočenta noto· 
vého záznamu na živú a pôsobivO 
hudbu. Vo všetkých skladbách do
kázali vyzdvihmiť Ich výrazov9 ná
bol a emocionalitu. Obaja umelrl 
domonstrovall samozreJmosť tech
f'ICkého mufstrovstva a pnrotlze
n(J muzikalitu. 

Státny komorný orchester Zi!ina 
z~nt•cha l vrTmi dobrý dojem A 

pol vr rl ti svoje stúpa fúce umelec· 
ké emblcle. V programe koncertu 

organicky vl:lenll do hudohnllho 
textu. V ]ellu hrt. ~me ob(!ivovalt 
imponujúc! klud a prehľad, kto· 
rým kon troloval všetky detaily só· 
lového partu a celef partitúry. 

Sovietsky dirigent Val entín Ko
f in uviedol fi orchestrom SF sklad · 
by z tvorby popredných ruských 
a sovietskych sklndaterov: Noc na 
Lysej hore M. P. Musorgského, 
Koncert pre klavfr a orchester 
g mol, č. 4, op. 40 S. Rncbman t· 
novo a Symrónlu č. 4, f mol, op. 3& 
P. l. l:ajkovského. Po dlhšom ée· 
~ovom odstupe sa pred~tavll v Ko
~lclach I. Palovlt:. V 1eho pretaVF! 
s odpovedajúcou brllantno<>tou p l
ne za pa du fú co u do ~ymfontzmu 

OtvAracf koncert ,,Jaaenných hu· 
dobných dnf" mal 118 programe 
skladby D. K8rdola (Hrdln~ká ba
lada) , F. Poulenca (Konc;ert pre 
organ 8 orchester) a L. van Bee
thovena (Symfónia č. 7, A dur, 
op. 92 ). S61istom bol zas l. umelec 
Ivan Sokol , ot·chester SF dirigoval 
:~:ul. umelec Ľudovit Rajter. Diri
gent dokázal Jasnou konca_'lciou 
a muzikalttou rpa llzovať svoje 
predstavy a vytvor it s orchestrom 
sklben9 celok. Sokol znova Jed
nozmtčne potvrdil, že je naozaj
'tným maJstr om svojho nästroja, 
Jeho hra bola dôkazom vlastných 
umeleckých l techn lck9ch k vaHt. 
)ednočastový Pouleocov koncert 
traktovaný do štyroch samostat
ných dielov, neplnen9 vynachádza
\'OU melodikou, výbornou kon tra· 
punkttckou technikou, má v~etkv 
znaky kompozlčného ma jstrovstva 
autora. Sokol ho podal ucelene s 
pren tknutlm do podsta ty diela. Na 
výslednom výbornom tvure má svoj 
pod1el aj di1·i~ent, klo1·v plne r eš 
pcktoval sóltslov Zllllll'l' a spo l •1 
s orchestrom sa pocltcful ne pre· 
svedč1vom vyzncnl skl11dbv. dote· 
n1z v Košiciac-h nehraneJ. Orches
trálne sk l11dby vyzneli so všetk\·· 
1111 charakteristickými črtoml a 
Ich účinný tónový nHHeriál bol zá
sluhou dirigen tA PI'Ptaven9 do fc
cll n ečného a účinného tvttru. Dirl· 
gent rozozvučal celý orchester. 
viedol ho v širokej dynamickel 
pu lete. 

Jesenné hudobné dni 

Symfonickf orchester z r<ti!íkov
ca l M I.:R) upútal tOnovou vyrov
nanosťou sláčikov, vhodne doplne
nou ostatnými nást roJmi. Symfó
nia č. 8, F dur, op. 93, L. van 
Beethovena vyznela (l pri niekto· 
rych lntonačn ých a l'ytmických 
problémoch l pomerne prel.ved člvo. 
Koncert pre k l av(r a orchester Es 
dur, č. l , F. Lisz ta, hral László 
Htí r ányny s určitou momentál nou 
indtsponovanosťou, ktorá ubrala z 
výsledného dojmu. Ten bol po
merne rozpačitý, pozn11menaný 
v1acer9m1 tntonnčn9ml l rytmický
mt nepresnosťami. Symfonická bjj 
scil Les Preludes E'. Lisz ta dostoJ 
np ukončila koncer t ho~(u jt'lceho 
orchestr a na Cela s dirigentom 
Péterom Murom. 

V prognnne tretieho koncertu sa 
pred~tavtli Bngenius Paulauskus -
husle a j urgis Oolod~eskis - k la
vlt· (obaja Litovská SSR) a uvied
li pät husfových sonát (Koncert· 
u6 sonälu pre husle a klavír 
e mol E'. M. Veracinlho, Snnátu 
t:. l V. Lauru§asa, Sonátu pre hui
lo a k lavlr g mol C. Oehn~syho , 
Sonátu pre husle a klavh- G dur, 
op. 13, č . 2, E. 11. Griega u Sonátu 
A dur, op. 30, č. J L. van Beetho· 
VB ila l s prekvapujúcou zrelosťou. 

uviedol 4 éasti zo Suity D dur 
G. T. Telemanna, Koncert pra kla 
vlr a orchester č. 4, G dur, L. van 
Beethovena a Symfoniu č. 104, 
O dur J. Haydna. Orchester má vy
burnú dychovú skupmu. llračske 
ohwclenlt) d prlica dirigenta prl-
1)1!'~11 vy~lr.do k v poriobu výbor 
neho kont;ortu. Hiilya SaydomovA 
(TUJ·ocko l su predstavi tu ako kllt· 
Vlllstka, k tor il mel dar spontán· 
nPho muzikan tst va. TeLitnlcká vv· 
ba \01' 1lll.~ f (l!) lllllOžfiUje plne Sil SU· 

~lrctht na obsah sllladi>l' t1 v9ra
zuvu str<lnku. Cit pre tón a tvo
rivá lnrer pretlicta sa spollll do vý
siPdného výrazného a p1·e poslu
cháča si lne emocionálnelto zážtt· 
ku. Dirigent koncertu Jan Valta v 
skladbäch Te lemanna a Haydna 
prezentoval sa ako umelec. ktorý 
1nt1 zmy~el pre ucelenosť kompo
zt~nPt stnvbv. 

Koncet· t ľ nár. umelca Ladislava 
Slováka ~ú v Kosictach udal osťou 
11 nuoza1stným hudobnym svlat· 
kom. Prud orchester pr·cdstupu 1e 
s hotovou predstavou d dokilže 
katdého hr<í čH prtmttf k maximá! · 
nmnu vyl<onu. V progt·ame koncer
tu odznela Predohra k opere FI 
RBrova tivadba W. A. Mozarta, Kon
cert pre husle a or chester a mol. 
011. 82 A. Gl azunova a Symfónia 
č . 5, d mol , op. 47 O. Sostakoviča. 
DlriMCnt >on uprutmit na detai lné 
urt>pracovun1e tednotliv\•ch ml'io
t!ieky<'h l ruz u 111:1 pn!kreslentf' ln

i> tl'll lllf'nwtnt>f l<trcbnosti. Symfó
niu D. Sostukovlca pochopil uko 
produkt a svntézu vlastnýt:IJ sk(l· 
~c,nu~tl. SloV<lkov cit pre specifl č
no' f ::;usltlkOVIčovr.f huclobnot vv
povctlP dokázal pretavlt lllulo. 
myi.llenkovo bohaté, vytadrUJllCO 
lnt!mnu lyriku. ale aj humor a 
optimizmus. do pevného orgamz· 
mu. Sovietsky huslis ta V. I vanov 
dokázal ~vofu výbornú techmckt\ 
v1 IJovPno:-.t p lnou mierou vyui1ť v 
Glozunovovom llusrovom konrer te. 
VIrtuóznosť koncertu, vyrastatucu 
z trmatického materiálu skl adby, 

hudby vymkla pekná tónová kul
tura, niektoré momenty skladhy 
mohli byt podporené vl!čsfm tvo· 
r1vým prfl>tupom. Vsetky te<.hnu.· 
ktí problémy zvládol be<:pečne a 
plne začlenil do hudobného prn· 
javu. !Iosfufucl dlr lgtmt sa proct< 
stavil ako umelec s Jasnou kon· 
cepclou, ktorý citlivo dokáze pra
covať s orchestrom. Má rAd pi · 
nosť zvuku a Inštrumentálnu ta· 
rc!Jnost. Svoflm gestom sa usllure 
o to, aby skladba vyznela čo nat· 
uutenllckctslu. Do interp1·etác1e 
c.;:;jkovsktiho sym fóme printeso t 
predovše tkým zmysel pt·e cel ko vé 
vyznenie diela. 
Zäverečný koncert Jesenných 

hudobn9ch dni tllrtgova l B. Ret.u· 
cha. Program uviedla v Koincta~.; i\ 
pr vý raz uvedená sklad ba J. 
Weinbergera Polka a fúga z opo· 
ry Svanda dudák, po ktorej na
sledovali diela P. l. Cnjkovského 
(Rokokové varlacle pre violont:e
lo a orchester op. 33 - s6list11 
V. Fejg in, ZSSR) a N. Rímske· 
ho-Korsakuva 1 Seherezáda, symf o· 
nlcká tmila, op. 35 ). B. Reztu;hd 
vlerlol or che&tcr k primerane w rl· 
povednému V}konu. l:'ol kR svo1uu 
~rotesk no~tou H l ugu s chai·akte
rhtlckou náladou vyzneli záslu· 
hou dirigenta dynarn1ckv účinn!' , 
farebne poso!Jivo. V sólovom par
te Rokokov9ch vur llicil !>B koš1chti· 
IllU publiku PI'Cdstavil vynika iúCI 
sovietsky vlolončellstll V. Fe1g ia 
ako zrel9 umelec s bohatými unie
leckýml skCtsenostamt. Dokázal pl
ne rozozvučo t no.~strot. pričom vu·
tuozlla jeho hry nebola len von· 
kil)sfm zndkom. ale rozozvučal;! a 
citovou výr.1znostou oživila kd Zd tí 
mclodtcku !row. Seherezádu sme 
u~ poču li s v~t~cerýmt dirigentmi, 
m11li sme tilda moznosf konfrontc\-
1,;10. Nie vsetk y na!.c očak!IVilnla 

boli splnené. Výsled ný dofem po
st i áda! JNinotlatJ i nter pretHI:ny 
poh1ad. Ani orc lwstcr s11 neuvte· 
dol v naflepsel pohode, ncvy nima
fúc z toho ani sólistov. 

Prehliadka mladých slovenských organistov 
\' 1\oncertnej ~wnt koslckého 

hr.nzervatórla sa v dnoc:h <!6.-30. 
novembra m. r . uskutočn lla P1·e· 
hlta<l l<a mladých slovenských or 
K·•Il l stov. jef usporladatHi om bolo 
1\onzcrvatOrium v 1\:osi(.iiiCh a čs. 
umelecká agentúra Slovkoncert. 
i'I'Oh hadka už nlekolko rokov dá· 
Vil pl'ílezi tost mladym orgamstom 
u vo ~vojom dotera fi.om pn ebehu 
znznamenala viacero vyi·ozných 
úspechov. Pr[fomným koni; tatovR · 
ntm hola dr amnturgtcká stavbu 
It dnotl ivých vystúpení. Všetci 
ut:Jnkujúcl mali v progi·ume sl<lau· 
!Ju z tvurby f . S. Bacha, z obdo
bia romantizmu a hudby 20. sto
rol:ia. Tnkato orientácia hovor! o 
!arokom rozhfadc, ale uf o cie fll· 
V<'domom I'OZSirova n i a budovdni 
rf'pertoáru. Vsetcl účinkujúCI sa 
:.nazlh odv1esf čo naflep~l výkon 
s účinným pretavunhn notoveho 
zli~numu autora do fotli nečnéhu 
povného tvaru. V rámci svojich 
1110i nos!i a peda).:o~lckých usrner· 
n1m! vyuzívnli farHbnost a zvukové 
clanosll nástrojo. Na Prchllad l\e sa 
t.účnst n ll l studcnll konzorvalórii 
- r.t. Hanzel (bratislavské kon· 
zervatórium l , Ľ. Demeter, Z. Re
bové, 8. Becherová, E. Ozemjano
vá ( kollické konzervatórium l. K. 
lillnzel ová (VSMU), ako a j mladí 
mnelci Z. Ok&,esová, E. Hahnovä. 
M. Hric, G. R1edlhauchovli . 

C. Demeter sa uviedol ako hráč 
s jasnou koncepciou a stúpajúcou 
urovnou svofho preJavu. Len ., 
Bachovi ( Prel fldium a fúgu C dur, 
RWV 541) mensl e znkol!sanill U· 
brali z rytmickeJ vyrovnanosti a 
plynulosti hudobného tok u. Vykon 
Z. Rebovej potrebuje urč1tll dávku 
scbadóvery, koncen trovania, pt' l · 
spôsobovanie sa k povahe d tela 
a vličš l u exponova nosť plôch dra
matlčna. B. Becherová sa svoje! 
ulohy zhosti la dobre a zodpoved
ne. Jej hra má znaky odusevne
nosll, te technicky dobre vybave
nlí, s patričnou dávkou muztkall
tx. P1·1 preclznel 1 svedomitej prf· 

prava 11111 v$tHkv predpuklltdy ras· 
tu a nopredovanta. NH(presvedét
~u jsl Vý!<OII medzi Studentaml PU· 
dalA E. Oz~mjanová. fei hru mu· 
ht 11111kv llokonalosll. stýlovostl a 
l!unne1 zvukovej rea litAcle. Holu 
p i'Í jHmnym prekVtlpenhn a WO(Oll 
bczpro~trcdnou a umelecky pôso· 
t>lvuu hrou z!skala sympi!tle a 
ol'enenie pr!tomného publika. 
Sl<tadby J. S. Bacha l Fantázia G 
du l' ), F. r.tendel ssohna-Barthotdy· 
hu l Sonáta O dur. č . 5 ) a P. Ebc· 
uči (Mutu nstina to z ,.Nedefnei 
hudby" l po~kvtl l l\t. Hanzelovi do 
si iiiOk pl'ťlot ttosll k preuknzuniu 
lnwrprutatnych schopnosti. le 
dotn·e technit.ky disponoVlmý s tr!
hltJCIIn sa pl' istupom k jednotil· 
1 }m -.ldodlwm. 1 ked Mendelssoh
novlt Snn<lltt D dur vo výslednom 
tvare nep<lsobila najpresvedčlvet
!.tt·. l:ldChol ln•!J l precfznc a vyrov 
n<~ne s pl'imerane volenou regls· 
tr6ctou. K. llanzetová l posl ucháč 
ku VSMU Bratlsl av11) citlivo pra· 
!'Uje s rr.glstrHmt. je technicky vy
spela, 11le toto vsetko potJ·ehule 
podri iHIIC plynulému a Zl'ozumlter 
nemu toku hudby. Tyko s11 to pre· 
clovi;etkým posleclnei časti Soná ty 
f mol , !!. l F. l\1endelssohna-Bar· 
tholdyhn. Pôsobivo a farebne bra 
la Rapsód JU S. Jurovskeho. 

Prehliadka mladýr.h slovon ~k y<.h 

organi stov poskytla pr!lez l t osť al 
uhsol ventom VSMU, resp. AMU, u 
lnor}•ch bolo badať snahu o tr fbo 
nic pJ'ejuvu a vlastného prístupu 
k jednotlivým skladbám. ľ11to res
ta je pomer ne zdlhavá a vyiadUJP. 
111 vlocero prllez1tostl koncertn~
ho vvstúpenla. Hra Z. Okresovet 
má stúpa)lí cu tendenciu a snahu 
wrného p retlmočenie notového 
záznemu au tora. V oblasti vlast· 
ného úsudku a transformovanht 
sk ladieb má ešle určité rezervy, 
ktoré koncertnými vvst(Jpenlaml 
môžu podporil tvorivosť prfstupu. 
Je techntcky dobre clisponovand. 
Tri portréty A. Očenáila boli pô· 
soblvé, dostato~ne tarebn6, Pra· 

IHdlum a fuga C dur j . S. Bacha 
oll.tnell l') tnuck}' vyrovnane. E. 
Hahnová uputulu podnetnou dr.t · 
maturglou <1 uviedlll diela, k toré 
!>mt~ dotcruz v Kosiciach nepočuli 
- J, S .Bach : Fantázia a fúga 
c mol , Kontrupunk tus IX z umen1a 
fúgy, R. Schnmann : Kánon h mol, 
\ ' . G. Kara tygi n: Pr elúdium a h1ga 
,.u la Russc", J. Bcne : r<l elanchu· 
l ia l promiura ). Pocit zodpoved· 
nosti poznuctl ICl vfkon vill t:ei'V· 
ml neprusno~tunu. na výslednom 
tlo1mn mohli pr!dHt ul v!lč~1e kun
ll c~sty stuvby. Vo lunu rogist t'Ul.ld 
nopumohla udkrvt ltouuotv Jt!llnul 
llvyeh skladieb prog1'UIJ1U. M. line 
' pn všetkych po<:ltivnvch znd · 
lwch vo svo iof hre po~tráddl stme
lutúcu nif, k tOI.J b\' bOld SlllllU· 
lom výslednullo dojmu. Z hrv hu
to cltlt určrtli kolisdvost medzi 
výkonmi PI'Csvcdéiv)·mJ a výkou
mJ iiodafúciml hlbstc clotvorem H. 
Má dostato!; hrllčskllf pohotovo ,ti 
l um eleck ých prodpokluclov. ri t 
pre rcglstrllclu. G. Riedthaur;ho•.i 
sa uv1edl u Sl\ lo vo Cbtou hrou. 
DomtnOvillt \ nu1 prlsna stylu1 us! 
iäi na pridavuk f. !:i. Bilch. ľor:t<~ · 
ra a túga cl ruol l il p11met·unp. 
tnmpo. Dobrá a pro)mvslcuii rf'gJ>o 
trt'lcia, p lnr podnudena ohs.thu 
'oklad1eb, ukllzalu verkc tó.novo lti· 
rebnti moinostl nustro 1a kontert· 
nej stene košh kéhco lwnzcrvato
rta. K 1ednoiltvým skladbám pri· 
~tupovuln s na 1vlle$ou :zodpoved· 
nosťou, tl'l PI'C t.tv !Jol muz1kélnv 
d premyslc't1ý 

Prehliadka mla!lych ~lnvenských 
organistov - nap1·1ek mektor~m 

nie celkom presvndčtvym vyk01wm 
- ukáza la široké zázemie mter· 

pretov na tomto majestátnom hu
dobnom nástroji. Vile tcl by potre
hovall koncertné pl'lležltostt. aby 
tch výkony moll ll neustál e rásť. 
Koncerty sa tešili pozornosti mla· 
dého a vnfmavého publ1ka, ktoré 
cttl lvo reagovalo na jednotlivé vý
kOnY.. 

l . .C0RJLLA 



NECH GITARA HRA, hudobd komlidla T troch dejstdcb. 
tlbreto: J. Galperinova a J. Anenknv. Hudba: O. R. Fel cman. 
Preložil : J. Strasser. Dirigent: dr. 8. Slezlik. Zbormnjslel' : N. 
Raková. Choreografia: f. SabovlHk. Scéna: O. Su jan. Kostýmy: 
N. Slm6nová. Konzultantka výpravy: N. T. Chrennikovová a. 
h. Re!ifná spolupráca: l . s. Barabašov. režisér St. d lvadl ft 
operety v Moskve a. h. Réíia: J. A. Petrov, lléfre2isPr St. di
vadla operety v Moskve a. h. Očlnkuje orchester, r. bor n ba · 
let Novej scény. Sólisli : J. Kuchár a J. Rozs1val ( I van Toro· 
pov). K. Vlach a A. Baláll (Sergej Zachnrenko), M. Danko a 
l . Heller (Alexej ZachnJ•enke ), f. Benedik a O. Jariabek a. h. 
(Vlad Bogdanov), M. Schwelghoferovli, G. Svercel ovli a Z. 
Maďarovli (Zoja - Zjuka ], O. Markovičová a 8. Polónyiová 
(Natalia), O. Gallová a E. Sál ková (Serafina Kuzmin ično ) , 
K Cállk a J. Kirschner (Kollk Bezmenný). V. Slosjar a F. Va· 
ne te k ( Ovfdins Nnznnov ), tfn lej E. Mann i . S. Tkél! " P 8nn
kn. Premil!ra 3. n 4. Xl. 1979 na ovej scŕne v Bratislave. 

van~ hrrllnsk~ml l'lnml p11d 
lých. k11ždé Ich putlnaniA alo.n 
bv holo nr. u su\ le presvecované 
a meľltnľ. čl~tou a svetlou pa 
mlntkou vojnových dn!. Z tejto 
mnr;ilnci "' mrm nr l lo.onl mntii 
rl!) clvcwh gPnľi'ÍICif - ntr.ov ..t 

Ich deti vvchťtdzu lwzúhon 
ne tá vo rnova (l. Toporov, S. 
Zac lllli'Pnko, S. Kuzmlnlčna), 

kým z _t:rner<iclc mludý~;h zo~· 

tlivajú ~ CISlýnt st1tom Iba lf. 
klo1·f sn čestne 11 zilsadovo bo· 
rla so :livotnvml problémami 
(rAdistka Zjuka. poruč!k V. 
Bogclnnovl nA rotcllr>l ocl t9r.h. 
ktor! krátil rú \' ;rl vo tr t ns tou 

no!';( prrnlr~l ~~~ do atmosrérv 
nezttlllldnutelnýrh vomových 
dni - vo1nový Novorossijsk n 
legendárna Mn la zem zijú v hrll 
nu fm ll sklndaterovvm pt•fčlne
ntm. zasluhou teho pu~snf r.tz 
plnych ltOI'liCC!hO VlilstcnPCIV8 a 
llotovéllo pátosu. Inokedy tv· 
pickt:l ruskf)l m!lkket lyrlčnos· 
ti u mm..tnt!ľnosll. Naprlr.k 
p1·eva lw plesni [okrem orches· 
tr;!lnyt ll mf'dzlluer sú lti l hu· 
cluhné plochy slúziuce k tunet· 
nému prejavu l vyznaeute sa 
Fefcmunnva huclba vP.fkou dra 
lll<IIICI\flll silou ll IPdnotou rlo· 
s.tltovAnou dt\slrdnou prrkom 

mff sl! s týmto i:Jielom. ~ol't 
lP príkladom úsilia o vytadr&• 
nie ztivut.ného námetu s vvso
ko Ideovým obsahbm prost l'lod• 
knml hudobno-z(Jbavného cll
vadltl. D1elu z1avne všellto chy
ha clo dokonalo~tl. no poctivé 
ltsilie tvorcov o AnRAžovan9 
hudobno ·Zilbavné divadlo sl Ml · 
~luhulc na~u pozomosf a uzna. 
nlf'. 

HurlohnA komédia ,.Nech ~1-
larH t.r á.. pa trt k súčasnosl! k 
S'l<•)(rom sovietskeho hudobno· 
Zdl.ldvného divadla. llra .,letí~ 
po sovietskych javiskách a vsn 
de ~a stretáva s Vľolým prl
jatlm u publika l hudobnej kl'l
ukv. Prlčiny hlbokej •·ezonActe 
v 111ysllach 1 duštarh soviet
skrch rudi dobre vystihol istý 
krlllk, ked naplsal: ., jamy po 
g1·anátoch sa urovnajú a za
rastú op!lf svle:lou zelenou tro
vou, no rany zasadené rud
sk~m srdciam v podobe nena
hradlternet straty nutbltž!;lrh a 
na rd•·altšlch, zostanú 1 naďalej 
rt~nnml a ten vnrmt pomalv sa 
hota . . . Sú v histOrll národa 
uciHiostl, ktoré ncvymažú z pa
mali rudf ani roky, ani desat
rotla ... Preto jo nám všetkým 
tak drahé všetko to, to te 
zviazané s VoJkou vlilstencckou 
vojnou, preto sú nám tak bilz
ke umeleck6 diela, ktoré v tet 
čl onej forme odrúzttju tieto 
lH'dlnské stránky nášho živo
ta". Zrejme preto a 1 táto hu
dobná komédia e tot vefký 
úspech ••• 

KEĎ GITARA TÍŠKO ZNIE • • • 

lludobnú komédiu .,Nech g1· 
tara hrá" nastudoval! so su• 
borom spevohry Novet seen~ 
vyznamnf rep1·czentant1 druzoh· 
neho ~totnnho divadla opc •·o
tv v Moskve• - sófrezlsér el i• 
vudla ]. 'A. L'Ptrov 11 teho spol u
pracovnlk rczt~er l. S. B<~t'Aha• 
sov. Po domác·u:h sku~enos
tlach [Inscenovali d!olo vo 
~verdlovsku a v Moskve l prl
~11 do Bratislavy s vyhľilllO· 
ným názorotn na dielo s nema• 
1\•ml lnsconačno·lnterpretaeny
ml nárokmi. V spolupráci s do• 
llhiCíllll umPicamt - dirigen
tom dr. B. Slezllkum, choruo· 
gn1fom 1. Subovčlkom a auto
rum l>cény O. Sut11nom prtprH· 
vrh posob1vi1 lnsconáciu, v klo
rot IH uejmé a dobre člluternó 
Ich úsilie o maxirntílne zv~raz
ncnio z<iva~ného my~llenkové
ho pol>olstva predlohy. Nadu~r
Vflnhn r eallsllckýl'h rezljnýcl• 
prostriedkov, u nlis v lake! 
miero ;1z nCZV\'klých [plame nA 
ot\'orcnello ohiw, dymové clo
ny, zvukové eľektv, kompono· 
VIl nie ~~vycli obrc~zov ). podl:Jar
kl! hnltnsko - vlastene~;ky 
pátos Pl'ecllohy. na druheJ Sll'A· 
ne vsuk venoval! p1·tme•·anú po
zol'nost l ICl lyrlcko-romanuc• 
kým a humot·ným polohám. Tle
to dve základné kontrastné po
lohy libretu nostalgické 
spoml<•nkové reminiscencie a 
rudostn~ optimizmus súčas· 
nych dn! - boli režisérmi nie
len účtnne odllsené, ale 1 na• 
priek množstvu r9chlo sa strlr.
clorucich ob1·uzov) at sklbrne 
clo pPvného Inscenačného IVil· 
ru. Ohaja rpz!slirl llflsll v ~(!. 
listoch, zbore. kompa• ll' l t lP 
noch orchestra brallslavskcf 
spevohry ochotných realizáto
rov svojiCh zámerov, ktnrl\ tAk· 
mer vše tri nR pi nil i bezozvyšku. 
fA~ko tu niekoho oso(j!lne 
chváliť, no predsa ml len nedli 
nnvvzdvlhntíf prekrásny mno
hotvárny výkon Gréty Sverce
lovet v náročnej dvojpostavl'l 
Zoji Z1ukv 11 vzorne pripravený 
orcheslf'r. za ktorého výkon 
holo rlllt úctu 1 nad!lenle ku 
kvalitám Ff'fcmanovef iíprlm· 
ným citom i vvsokým majstrov
stvom naplnenel hudby. 

rdv\ ch my sme tdm, kde sme 
stá ll ustľ. v nas hvlzda 
dych . .. " znie ústredná ple· 
selt troch frontových vutakov 
- Zoji, l vuna Toropova, Serge· 
ja Zucharenka - ktorých na
vy!.o sp(ljall l silné citové pu
Hi 

Tak vyzerá prolOg - spo
mienka v sovietske! hudobnej 
kont~d li Nech gitaru hrá, vtlá
čajúc:! svojou sugestlvnou sno
vou atmosférou plnou nostal
gie pečat nielen úvodu, ale po
znamenáva ce19 ďalš! del a zá
važnosťou svojho obsahu opil( 
vrcholf v zavere: .,Stel krehký 
les tlel l proti zi\plavilm ~trtnll 
tie zranenia nl\s dodnes pália l 
No slobodný Novorosslfsk bol 
nlíš ctert l TA prisaha v dusl 
nás ln·lala l ... " znie vo ft ná 
!ovej ča~ll op!lt z úst hlavnych 
aktérov - hrdinov hry. 

frlhsleho odporu k rychlcmu 
us pechu a osobnému pi usptl 
l.hu [spcvačku Nuta:.u, porUl.lk 
A. Zachurenko). V hre nechý
bu ani lúbostná zápletk!l (sivo
rica mladých zaľúbencov). an! 
komicky prvok, ktorého nosr
telnn sú estl'lidn! komtcl Ko· 
tik a Ovldius. Obe tieto strán
kv libreta, no k toré prlpudli 
vllč!Ha ča::.t dramallckého času. 
V} tvll1·otú v hre druhy. vedľaj
ši plá n. A, l.tar, neclli su ne
konstatovat. ie v dosledku me
nuj prcsvedčlvého vykreslent!l 
charakterového prolilu mia· 
dých zufúbencov, v dosledku 
nuuta::.nenoj .~notlvácle .. e~tJ·úd· 
not činnosti o;pomfn11nc1 ko 
mlcke1 dvojice 1 nl ~sej umelec 
kel kvality tex tu llb1·eta, celý 
l!•nto .. druhý plán" muft'trl zre,
me za cter vnlest do hry Ut'č i 
U' vvľuhčcn!e, upadli m1estaml 
uo lacných už ope1·etn~·ch po· 
ldh a cllefne zmžuto údernosf 
ztikludnel myšlienky hry. 

Autor hudby O. B. Fefcman. 

Na začiatku tetto obsahovo 
11 formovo nezvyčatnet hudob
nľi komédie te more ... , síre, 
ta 10111né, vsadeprftomné more. 
Neustále cltlť ff)ltO prllomnost 
1eho šum a chlad. Spenené 
morské vlny so strojovou pra
vldelnostou btí!ila a trleslla sa 
o ochranné hrádze a pristavné 
móln. Len hukot moru a krú
};lace škriekajúce čajky nuru
šu fú takmer posv!ltné Ucho roz
p resllerajúce su nud územfm, 
ktoré v krutých vojnových ro
koch bolo miestom bezprfklad
ného hrdinstva t1sfcok sovlet
skvch JudL Z hlbky mora a 
sivej hustej hmly vynáru sa po· 
mAly Zoja, ktorá tu pred vyi;e 
tridsiatimi rokmi bojovala a hr
'd insky padla, aby vstúpl\a do 
spomienkového dlalOgu s býva
týmt bojovými druhmi: .,Al 
ked vfchrlca páli l do noel tem-

Zdmerne citujem tieto plf!s· 
itové slohy, aby som naznučil 
základnú Ideovú polohu tP.ito 
hudobne! komédie, ktOJ·eJ tex
tová zložka te výsledkom rnspr
rácle spomienkovou knihou 
,.Mal/l zem" ocl L. l . BrežnP.va. 
Knihou, ktorá je oslavou pt·os 
tého hrdinstva rudf h1'á1Tioctch 
udutnc rozsahovo mAlú. no 
strategicky dóležlt(l prad zr.mP. 
okolo Novorossijska Zmyslom 
libreta nie le vsak len zobrit
zenle vojnových dni a tvrh. 
ktor! vybojoval! viťazstvo. ale 
at rudi súčasných. rudi >fj(l
clch v dnešneJ epoche. lrloové 
fažlsko celej hry spočiva pr·á 
ve v konf•·ontácll dvoch ~one 
rácll - te j vojnoveJ s dne~nou 
mladou ~onerliclou. Ku~dý c;ku 
tok či zámer tých. to prl'žil1 
vofnu l prfslušnlkov najmlod 
šcl generácie lo tu konfronto· 

Urtitú lllerlirnu nevyrovnR· 
nosť tex tu ci<JI'f sa. nu~wslle. 
s t'rspechom proklentH F elcmd 
novcr hurlbl'. ktorá vvchádza 
júc z mr f(epšfrh tradlrlf so· 
vietskej operety oplent sa prn 
dovsP.tkí m o lntontlcle ~ovlet
skrj plesne. Znujmc obchvu 
hodnou prlrodzenosfou sv1e 
žosfou, vysokou dllvkou emo
cionali ty, no hlavne melodlr
k{•m hohalstvom. Strdré melo
dil'ké nadnnle sklnclnteľn o;a tu 
pretllVUje V Celom rade pÓSO· 
blv9ch ptesnl. ktoré Sil nielen 
dobl'l' 'lpleva 1Cr. ale l fa Ilko za 
pamätajú !niektoré ,.opunlajt)K 
posl uchll l!n na niPkofko týž
cliíovl. Fe fcmanovp melódie l 
r v1nw mn tú pritom v sebf' cha
rni<IPrlstlrké i'rty ča'lu. navo· 
clznllt asoclllrlc. mAli• schop· 

ponovanosťou ústredných ples 
nf l charakterizujú tednotlivých 
hrdinov) a Ich častými návrat
ml na spllsoh leilmotlvu. ]ed
nou z nich te pleseň Nech l'll· 
llll'A hr<l [obtovuje sa po prvý 
ra1. uz v prolOgu l prepllf'laj(J· 
Cit s11 celým hudobným tkani
vom hry. abv v závr~rečnom li· 
nále zuznela znova ako nezn
buclnutt"fný symbol hojovf)l stí 
clrl:nost i. oclvahv 11 vlrry vo 
vltnzst vo. 

.. Nech gitara hr(J" 1e hudoh· 
nou komédiou čisto sovietske( 
proveniencie - od prvého slo· 
va textu až do poslednej noty 
partitúry, ktorá te tvpickv so
vietskou napr. už l svojou cha
raktei·lsllckou lnsll·umentliciou 
(exponovanie dychových ná· 
strojov!). je lo typ vážne! hu
dohnet komédie, na aký nie 
sme u nás zvyknutl - Iné té
my sa n(Jm vynArurú v súvis
losti s hudobnou komédiou a 
hudobno-zábavným divadlom 
vobec. A predsa - te dobré, 
že sme mali možnosť obozna- ALFR~D GAllAUER 

P.rehliadl<a slovensl<ého 
·rmncertného umenia 

(Zilina, 15.-20. XI. 1979) 
'(Dokončenie z predchádzajúceho čfs.) 
Na adreSJJ Bratislavského dychového 

kvinteta, ktoré sl neustllle udržiava vy
soký štandard výkonov, iiada sa pripo
menut, zo ich repertoár v posledných 
rokoch Je stále ten tstý. V úvodnom 
Ramoauevl (Symphonies et danses) do
minovala znamenitá Intonácia a priklad
ná zvukov& vyváienost v harmOnll. lbel' 
tove Tr ois p léces bréves vyzneli citovo 
úprlmnejsie, bezprostrednej!.le 1 farebne 
bohatšie. Je zrejme Ich výrazovým schop
nostiam ovefa blizši. Slovenskú tvorbu 
reprez.entovalo l. dychové kvinteto Ilju 
Zeljenku, ktorého smelé zvukové kombl
flacw [trochu sokovalt pr(tomné obecen
stvo 1 tlmoC:Il subot• na lmponujúcej úrov· 
nt. 

l'l'áVe v duoch lrvilnl!l Prehliadky oslá
VIl Státny komomý orchester Zilina svo
je p.ate narodcnmy. Za toto obdobie 
dosiahol pozotultodnu úroveit tak po 
tt:dllilt.kot ako l výrazovej stránke. Le· 
vl pocite! ma 1111 umeleckom raste or
ctle,tril reho s6lcl1rlgent Eduard Fischet·, 
ktoq· Sd so Sl\0 Zlllna presadil at v 
Brnllstavo ndjlllll ako mozartovský Inter
pr el. Tento autor, pochopttefne. nechy
bili 11111 v dramuturgll prehliadkoveho 
Vl ~;u penia tele::.il. Zlllnčunla predviedli 
jel1u Koncet•t p1•e k ln•·inet u orchester 
A dur so sOIIstom jozefom Lupláčikom. 
Tr•11to fcdmý (!ycháJ', ktory mol pr!lezt
tu~t prcwntovut su v Zlltne sóllslickv, 
UtJUIHI l.Vojou prlzna~nou lntoniltnou 
č1stutou, muzlklllltou, schopnosťou tvar. 
ne modelovat tón, ale at udrzat nap!l
lle klaslckrf výstavby. Velmi sympaticky 
vvznell v podun! Zlltnčanov Cikkerove 
Spnnuouky Char<~kl••nzovala ich vrúcna 
muzlkailla a plastika kantllén, vybrú· 
11enost faktOry, kvalltné sóla driev. vy-

rovnané harmónie skup in 11 p redovšet
kým presvedčivé celkové kon<;epc!H di
rigenta Fischera. S lličlkuvá skupinu do
stala navyse možnost prezentovať sa sa
mostatne s klaviristom M. I.apl.ansk ým 
v Soi takevii!ovom Klnlrnom kvinteta. 

Slácikári 

V prvom rade treba spomenut ab:.o
lútneho vf[aza Interpretacnef suťaže SSR 
1978 v odbore sláčikových nástrojov -
vlolonl:clistu Jozefa Podhorán8keho. Na 
prehliadku sl "odskocll" z vojenského 
vycv1ku, ktorý absolvoval v rámci po
vinnej VOJenskej pt·ezenčnej služby. Ten
to hand•cap sa, pocnopltefnc, odrazil at 
na urovni jeho vystúpenia. Mens10 po
zornosť venoval ntlpr. diferenciácii to 
nu a navyse - a to re uúho dost zr1ed· 
kavé - vykazoval at ureitu lntonacnú 
lttbllltu. Poslucháčov upútal sytym p lno
zvutným tónom, Pre ochot·en te Ľul>y Ba· 
r1covej rozSirli svoj pôvodne prog•·amo
VHny •·eperto(Jr o Sonátu G dur G. B. 
Sammartini ho. Jeho umeleckou pat•tner
kou bola uz dlhoročna a osvedčená spo
luhniéku Zlatica Poulová-Ma jerskti , kto
t•á podt~lu výkon na výške svojtcll nro2-
nosll. Je to kultivovaná klaviristka, vý· 
borne technicky Pl'lpravená, dokáže 
zvládnut Rl tle technicky nafnáročnejsle 
pasáže na O\ ty hodnej úrovni. Vto sa spo
luhráčovi Ideálne prlspOsoblť , no predsa 
r.ám chýba v jej výkone punc osobitos
ti, ktorý je pre skutočné umenie nepo· 
::.trádaterný. Jej výkon kore!lpondoval 
naJviac s úvodQ(ím Sammartln lm, menet 
však u7 s výrazovou bohAtosťou Boetho 
venovej Senáty A dur, op. 19. Pomerne 
najpresved.člvejšle stvárnila táto umelec-

J..[l dvo!lco záverecnú Sonátu MIChala 
• Vílcca, v k·torej muzikantskú bezpro

strCJdnosf, technická Istote, pohotovost a 
kvullta tOnu slávi li svo1 tl'luml. 

Dom.,nou violistu Milana Tel eckého je 
sugestlvne stváriíovanle lyrlckých úse
kov Dokáie v nich ro~ospleva ť nástroj 
a umelecky tvoriť. Znamenitý priestor 
pre uplatnenie tetto črty svojho ume
leckého naturelu poskytla mu Schuber
tova Sonáta a mol " Arpegglone". Za
ujal klasickou čistotou prednesu, stried
mou agogikou, usrachtllou citovosťou 
najma medltullvnych úsekov. V 1. soná-
111 B. Martinu odkryl Telecký at ď11lsie 
výrazové PľOStl'Ledky ako sú tempera
melil, technické zázemie l schopnosť bu
dovar široké llnle pri pomerne rozsiah
leJšOm agogickom vinen!. Výkyvy tem
pa doki.izal vi.ak pomcrno úspeiine stme
rovat svoJou ln tenzlvnou Lmdobnosfou. 
Priam Ideálneho pArtnera našiel v kulti
vova nej, noblesne! Helene Gáfferovcj, 
ktorú mOžeme pln~·m právom ozna~t( za 
komornú hr(Jčku par excellence. Jo vý· 
bo•·ne technicky pripravená, má vkus. 
bohatý zdroj dynamických nuansov, mu
Zikl.ilny Pl'efBV. 

Speváci 

Z troch spevakov, ktor! sa predstavili 
s lo.omorným plesitovym repertoarom na 
Prehltadke. vystuptl ako p1·vý sOfista ope
ry SND dr. Gustáv Papp so svojou man
~elkou Evnu pri klavíri. V piesiHtch 
L. van BeethoVIIIHI, F. Schube•·ta a 8. 
Smetanu dokumentoval výbornú pamlll. 
vysokú tvorivú Inteligenciu a vrúcnu 
muzikalitu. Je ešte stAlo osobnosťou, kto
ré svojimi umeleckyml kvalitami l he· 
reckým dotv11ran!m v súlade s obs11hom 
prednásaných plesnf a dlfcrenciéclou vý· 
razu dokťlze zaujať diváka. Svot výkon 
odviedol na pinet v~ške svo!lch súčas· 
ných spP.várkych mo2nostf. 

SOIIstka opery DJGT v Banskej Bystri 
rl sopranistka Dagmar Rohová-8oksevá 
spievala na Prohllaclke p!esnovú tvorhu 
L. van Boetbovena, A. Ovol'áka a I vana 
Hru ovskébo. Má mohutn9 hlasov9 fond 
svietivého zafarbenia, ktorého líč l nok 
miestami oslabuje nadmerné vibráto za· 
rhl1dzajúce občas ~~~ do trf'moiA. Z kla 
dov jel vystúpenia 11ada sa v prvom ra
de vyzdvlbntít výbornú artikuláciu a ne 

Jel základo dobrú zrozumilf'fnosť textu. 
N!l koncertnom pódiu jr Istá, sebavedo
má, <lle, žief, nevie sa vyhmil mm11eram 
opemcj spcvllčl<y. Táto vonklljSková 
su·anka vystúpenia neraz kri.iča paralel 
ne aj s tendenciami preexponováva( In 
tenzllu hlasu, Co v niektorých výškach 
viedlo k ole dost otvorenému tvoreniu 
tOnu. Ak sl odmyslfme tieto ztlpomá 
momenty, môžeme konštatovať, že te to 
muzikálna, pohotová speváčka. umelky
ila s nemalými možnosťami výrazu a dy
namického llei)Ovania hlasu. 

Po diMom odmlčun! objavlla sa na 
pOdtu oplltovne Vik tória Stracenská, kto· 
rá sd popri pedagogickej tl nnostl venu• 
te výl učne koncertnému spevu. Disponu
je tmavšie zafarbeným hlasom a na tt • 
llnsl<et Prehliadke spievala prevain9 
mezzosoprJnový repertoéir. Dlhšia ab5en
cta ztvého kontaktu s publikom znprltl
llila menslo vlbrtlto n hd!latAtnú nnl~totll 
pri prechode re~istrov. V stredných po
lohách Jet dynamické spektt·um bolo po
merne prlskromné. O lo viac prekvapllR 
zrelosťou podaniA a technickou Istotou 
napriklad v plesni Dej te k l ec josl féttu 
x Cigánskych mcllldil A. Dvoráka. Vlli:

šltl prednesovu uvoľnenosť. výrazneJ>.! 
vkldd tempe•·umcntu a SURestlvnerstu 
lnrbu hlasu sl žlndal prP.dncs Slndmlr.h 
~ pmtíel~kych rudových pic1ml od M. d• 
Fallu. Vystuplllr s kultlvowtnym o vvso· 
ko muzlkAJnym klavll' lstom Miloslavom 
Starostom. S vefkým vkusom a cltllvos
tou dokresroval tento umelrc obsahovtl 
náladu prr<lná<.aných ptesnf bez ohlarlu 
na lo, čl to bola romanl1ka IDvo~llk. 

Strauss) alebo súl'..tsno'>( (Moyzcsov cyk
lus Ranná rosa l. ti plnsno s Výi'Rznym 
?;pantelskym kolnľltom {Fa lia]. 

Z1lt n~ká Prehliodka pJ•inlesla rArl po· 
znatkov o slAvo -;lovPnského konrPrtn~
ho umenia. Z 1r1 cllhoclobvrh prfprev 1 
samotného priebehu e úrovne vyvodia 
organizátori uzl!very. zhrnO skúsenosti 
a využilO ich určite pri prfpreve ďalšie
ho ročnfka. pre ktorr Je už stannvP.n~ 

term fn: 9.-13. september 1980 a opät 
v. Zll1nel VLADIMIR ft!IJC 
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ll. celonárodná 
prehliadka komornej 
hudby v NDR 
Kúpeľné mesto Bl ankenburg (NDR) ži

je po celý rok bohatým hudobným ži· 
volo m. Každoročne sa tu uskutočihljú 
dve významné akcie - Blankenburské 
lHidobné leto a tzv. Dni h udby, ktoré 
m a jú už dvadsaťštyrlročnú tradíc iu. Ok· 
rem toho prebiehajú n e ďa l eko Bla nk en
burgu, v bývalom stredovekom k láštore 
Michae lste in, p ravid elne raz clo mes ia· 
ca zaujímavé sem in áre a š ko le ni a , na 
ktorých preclnáila jú popred ní európski 
oclbomici pre komornú a s ym fo nickú 
hudbu. 

Druhý celonárodný festival komornej 
hudby Nemeckej demokratickej republi 
k y, ktorý sa konal v d iíoc h 3.-5. no· 
vembra 1979 v Blanke n butgu, spliia l 
vše tky kritériá nie le n dobre organ izo· 
van é l1o , ale umeleckou úrovňm1 s kutoii· 
n e celonárodného fes tiva lu. Zúčastnilo 
Sél na iiom j e denásť amaté rskych komor· 
ných súbo r ov rôzneho obsadenia (od tria 
po vel ký, 3D- čle nn ý ko!Dor ný orchester l: 
Ko morné tr io Univerzity Ernsta Moritza 
Arndta v Greifswalde, Vejvanovské ho 
tr io z Drážďan, Kvarteto hudobnej ško
ly v Scl111ialkalllene , Flautové kvarteto 
Dumu liel11ecku-sovietskeho priateľstva v 
J; ipsku, Ko ilillrrl ý llt'ches ter a Sláčikové 
kvarteto hudollilej školy vo Wilrene, Ko
mdrliý orchester bez ílitigenta z Dráž
(ľan , komorn é orchéstre i a SaaUeldu a 
JIJagdebur gn , StamitztJv koinot'ný o•·ches 
te r z Berlína a kón1ot'hý urcheslet· Ars 
mu s ica Uránových baill vo Wismnte. Zá
ve reč n ý koncert patr il vyhikajúcemu po 
Joprofesioná l ne mu Teletnllnhdvmu ko· 
mor né mu orchestru z Blahke11burgu. 

Slamitzov komorný orchester, ktorého 
zriaďovateľom je Mestské kultúrne s lre
cli sko v Berl ín e, pra c uj e už ni ekofko 
rokov pod veden ím pro fesio nál ne ho diri
ge nta, vysokoško lského pr,oľesora Har· 
ryha Adama , Medzi č l enmi orches tra 
n á jdeme ľudí rôzn yc h p rofesií i veku . 

C!mÍkami Flautovéllo kvarteta Domu 
r1 e mecko -sovietskeho priate ľs tva v Lip
sku sú š tlld e ntky s tredných a vysokýc h 
škôl. Na II. celonárodn e 1 p reh liadke 
komorn ej hudby NDR zau jali porotu i 
obecens tvo nielen svojim výborným vý· 

konom, čistou Inton áciou a lad en ím ná · 
s trojov, ale i vhodným výbero m sklu· 
clieb (Tri s taré holandské tance , Ha· 
bicht: Dostavenlčko , Tope lbatler: Mal á 
suita) a na jmä za ujímavou a bohatou 
farebn osťou ná s tro jov. vykúzle n ím oso
bitej nálady. 

Pozoruhodný výkon poda l 25 - člen n ý 
Drážďanský komorný orchester bez di · 
n ge nta . Výrazovo veľ!Di pôsobivo pred
niesol na jmä sk ladb u s účasn ého nemec
k é ho skladatel'a Karla Dietricha Con 
certi no giocoso pre s l áč ikový orches ter. 

Aj tias ledujCice komorn é orches tre zo 
Saa lfe clu a Magdebllrg u zaradili clo 
svo jho prograril tl sk ladby súčasných ne
meckýc h skladateľov. Komorný orches· 
t er zo saalfelclu die la S i egf ľi e da Käh le
ra a Rotra Schie[ercleckera (,.As pek ty" 
- 12 krátkych častí). Pre Komorný or· 
chester Odborov vý učby a výchovy v 
Magdeb urg u skom ponoval zaujímavé a 
nároč né dielo m~gcle burský s ldaclateľ . 
Dieter Na to. 

K naj le pší m s ucasným sklaclatero m 
NDR patria a j Kurt Sc hwaen a Ge rh ard 
Rakowilz, ktorých diela pred ni esla Ko· 
morné trio Univerzity Erns ta Morilza 
An1Cila v Gre ifswu lde. Komorné trio po· 
dalo jeden z na jiloclnotnejsíc h um e lec
kých výkonov a mo žno povedať, že pri 
interpretácii niektorých s kladieb dosa 
hovalo profesion á lnu úroveiL 

S!Jes tren ím prell liaclky bolo vy s túpe
nie sedem č l enn é ho komorného te lesa 
Ars mus ica, ktoré patrí Urán ovým ba· 
niam vo Wism ute. Archaick é (novozho· 
tave né ] hudobn é nástroje u•nož1'í Ujú č l e· 
nom orches tra interpre tovať ren esa n č
nO hudbu . Parola vytkla vša k t,om uto 
teles u n e n ároč no · ť predn esen ých s kla
clieb, i to, Ze snaha zaujať divákov bola 
často na úlwr kvality prog ramu. 

Na ce lon árodnej prehliadke NDR · sa 
po prvý raz mohli zúčastniť a j komorné 
s úbory hudobných š kôl - Orcheste r a 
Sláčikové kvarteto Hudobne j ško ly vo 
Wat·ene a S l áčikové kvarteto žiakov Hu
dobne j š koly v Schma lka ldene. Porota 
i usp oriadatelia ocenili ten to správny 
krok Min is ters tva ilko lstva NDR. Veď u-

možri!ť najtalenfovane jším žiakom okres
n ýc h a krajských hudobných š kôl kon 
certovélť aj mimo rámca š kol y je pre 
budúci rast p rofesionálnych l1udobníkov 
n es mi erne dôl ežité a p rospeš né . 

Orcheste r Hudobnej školy vo Warene 
je nositeľom dvo ch naj vyšších vyznam e· 
n a n! zá ujmovo -ume lec kej či nno sti v NDR. 
Na výkon e orchestra sa odrazila vyni 
kél j úca p edagogicl'á p ráca dir ige nta 
Siegfr ieda Sto lth eho. 

Vý iJor nú um e leckú úrove11 dosahu je aj 
Siúčikové kvarteto žiakov Okresn ej hu· 
dobn e j š koly v Scllma lkalcl ene. V tal e n
tova ných č l enoch tohto kvarteta r astú 
mo žno budúci profes ioná lni výko n ní 
ume lci. Odborná porota vyzdvih la naj
mä výnimoč ný výkon iba d esaťroč ného 
vio l on če l istu kvarte ta. 

Na fe s ti vale v Blankenburgu, rovnako 
ako na Ce loslovenskom festivale komor
nej hud by v Hlohovci , neboli udel'ov a• 
né ce ny. Fes tival nebol súťažou , ale pi·e· 
hlia dkou - stre trtutlm najlef)~lch ama
tér skych komor ných telies, klot·é zastu
vovali vše tky kraje NDR. Hlavným cie
ľom bo lo llOdni eti ť vzá jomnfi výmenu 
skí•seností zúčastn ených sťiborov komor· 
nej hudby a pomôcť zvýš i ť ich umelec -

/ kft ťirove ií. Každý súbor s i odnášal z 
Bla n ke n burg u aj magnetofónovú pásku 
zo záz namo m svojho vystú penia . 

Pre pozva ných p racovnikov krajských 
a okresných ku ltúrn yc h st redísk NDR 
sa v rámci II. ce lon árod ne j p rehliadk y 
komorn e j hudby uskutočnila zaujímavú 
p red näilka predsedu poroty dirige nta A. 
Federa o problé moch a matérsk ych ko· 
morn ýc h telies v Nemecke j demokratic
ke j r e publike - kon kré tne o spo lupráci 
profesio n á lnych skladateľov s amaté r · 
s kymí komornými orchestrami, o význn 
m e a oom o i zriaďo vateľa o jeho vzťa
hu k orchestr u a predovše tkým o r ea
l izácii spoločenských objednávok 
sk ladieb pre amatérske l<a mo r né orches
tre (v NDR existuje systém tzv. ob
jednávok nových hudob nýc h die l p re 
a maté rske komorn é súbory už ni ekoľko 
rokov]. 

Uznesenia Komunis tickej s trany NDR 
povinn e pri kazu jú všetkým p od ni.kom, 
odl)orom , n<'irodným výborom podporo · 
vať illllnt é rsl<e sú bory komornej hudby. 
V zmys le týchto uzn ese ní exis tujú zmlu
vy medz i Zväzom skladateľov a n á rodn ý
mi výbormi , no národné výbory za lia f 
len ojeclin e le využívajú mo žnosti t e jto 
s polupráce - na úkor rozvoja amatér· 
skych komorných telies. 

Probl émov a ťa žkostí v oblasti ama
térske j komor nej hudby ma jú teda kul· 
lúrni p racovn íci, podporovatelia, pria z
nivci a pestovatelia te jto záu jmovo ume
leck e j innosli v NDR is te ve la. Je však 
podstatné , že si ich uvedomujú a ve· 
dia, kd e hl'aduť chyby a ako ich . od· 
strá n iť. Verím, že výs ledky ich snáh a 
ús ilí sa odrazia už na budúcej II I. celo
národnej prehliadke amatérskej komor
n e j hudby, ktorá sa u skuto čn ! o d va 
roky (v r . 1981) opäť v Bla nken burgu. 

MARKÉTA ČOBEJOVA 

Maister charakterovei 
komiky 

rozši ruje s voj fra ncúzs ky repertoár od Bizetovho Zurgu (Lovci 
perá l l po Ravelov ho Rami ra ( Spanielska hodinka), stretáva 
sa s Čajkovského Jeleckým. Umelec s pdvlastkami rod ené ho 
komedianta, majstra vokúlneho kolorovania a nedostižn ého 
secco recitativu inklinuje však svojo u bytos tnou po ds tatou 
p redsa len tam, kde je viac pries toru pre rozpútaný herecký 
prej av - k buffe. 

V presile jubilantov na kóncl kal endárneho roku 1979 ne
mohli sme zaregistrovať šesťdesiatiny jednej z rrajvýznamn ej· 
šfc h a najmrtohotvárnejšfch In terpretačných oso bnost! talian
ske j a svetovej opery súčasnos ti - ve?kého spievajúceho het·· 
ca Ses ta Bruscantirliho. Podobne ako jeho krajania Giuseppe 
Tacldei a Renato Capecchi, vyn ikol aj Bmscan tini v dvoch hl a
sových a charaktero vých odboroch - ako baryton ista l basis
ta, ako predstaviteľ vážnych dt•amatic kých pos táv i bufóznych 
c hara kterov. Ak vš ak Oapecch! a Taddei prešli ku ko mickým 
f igúram po "pobyte" v barytónovom odbore (prvý skôr, druh ý 
!Hl samom sklonku kariéry), u Bruscan t in iho sa oba póly po· 
cas tridsaťročnej p rofes i.oná lnej č i hnostl ne us tále pres tupu jú. 
Dobrú polovic u z takmer jeden a po l s tovky u111elcových 
kreéi.cli tvoria lyri c ké, hrd in s ké a charakterové bary lónové 
príležitos ti - Mozartov Guglialr1J01 gróf Almaviva, Figaro, bori 
Giovanni , Ross iniho Figar o a Dandini z Pbpolltl ky ( len na 
fes tivale v Glyncl e bourne s pi eval Bruscantini tento pa rt tak
mer sto pä ťdesia tk rát !). don izettiovské dramatické partie krá 
ľa Alfon sa z l<'avoritky a Ashtona z Lucie z Lammermoot·u . 
Za čia tkom šesťdesia tych rokov presadzuj e sa Brusca ntini aj 
a l<o verdiovský a veris lický bary tón [Miller, Rigoletto, Luna, 
Germont , Renato, Pósa, )agn, For d , Scarpia, Schicchi , Gérard], 

••............... 
Nali'a BtJLilangerová , 

v9zn a mná [ranc rtzska 
hudobná ped aghgi ~ ka , 
ktorä otlclwva la cehí ge 
neráciu francúzsk yc h, 
poľských a tallans!, ych 
skladateľov . zomrela v 
Paríži 22. ulllóbra 111 . r . 
vo veku 92 rokov Krát
ko pred smrťou . l. ok· 
t6 bra 1979. bol a ie i v 
Melbourne udelen á pt•i 
príl ežitosti 111 . svetového 
týždiía hudby Cena 
UNESCO 1.a hudbu 
najvyššie ocenenie , aké 
môžu v súčasnosti hu· 
dnbní umelci. peda~ó~o · 

via a muzikológovia zis · 

kať. 

Popri fm·táckom Hieronymov i z Cimarosovho Tajného man· 
želstva (debutuj e n lm ako tridsa ťročn ý v Scale). preš lbanom 
Dulcamar ovi i nafúkanom Belcorem (Nápoj lásky ), bys trom 
Malatestovi i ťa žkopác(nom Pasqnalovi (Don Pasquale] na
chá dzame medzi jeho exportnými postavami svojrázn ych mo· 
zartovských filozofov od dona Alfonsa, cez Leporella, až po 
l'apagena , ale aj Smeta novho Kecala a f1•a Melitoneho z Ver· 
diho inak n eobyčajne pochmúrnej Sil y osudu. Akýmsi dovŕ· 
šen ím mnohostrannosli um elcovho talentu je pos tava Falstaf
fa , ktorú po prvý raz stvárnil pred piatimi rokmi. 

V hi s torickom rlmskom naš tudova n l Rnssiniho TUt'ka v Ta· 
Jiansku (Tea tro Eliseo, október 1950, dirigent GavvAzze nJ, 
Fiorilla Maria Callasová) vy tváraJ Bruscant!n i úlohu Se Iima 
a bol teda i n terpre ta čne pr ia mo účast ný začiatku rossiniovsko· 
cloni.ze l tiovsko-belliniovske j · renesanc ie. Na rozcli.e l od Ca l la· 
sove j, ktorá neskôr vd ýc hla nový život veľkým trag ickým ope
rá m predverdiovs kého sk ladate ľs kého tda - Brusca n tini sa 
podstatnou mierou pričinil o "vzkriese nie" drobných die l ta · 
ltans kej o pery-buffy XVII I. stot'očla (Pergolessi , Galuppi , Picci
ni , Paisiello, Cim arosa], najmä v spolu prác i s komorným zdru 
že nlm Virtuosi eli Roma. Vrcho lom týchto jeho umeleckýCil 
sna že ní zostáva bril a ntna herecko-IJuclobná kreácia Clmaroso· 
vej monoopery II Maestr o di Capella. 

JAROSLAV BLAHO 

V múzeu Car
navalet v Parí· 
ž i bolo založe
né Múzeum Ma · 
rie Callasovej, 
ktorá zomrela 
roku 1977. Vy 
stavené sú tu 

spomienkové 
predmety, kto . 
l'é múzeu veno
vala Callasovej 
matk.a a seslra 
a priateľka kla 
vh·istka Vasso 
Devetziová. Na 
snímke je Ma 
ria Callasov< 
ako Tosca. 

f9ZA 
ll eet iluvenovu upe l'll Fidelio uviedli 

ko r.com decembra vo vietnamskej reči 
v Ha noji. Režijne inscenáciu pripravil 
Woll gang Ket•sten z berl ínskej Komickej 
opery, dirigoval Winfried Miiller z toho 
istého divadla, scénu a kostýmy navrh· 
la KuhŔI1 ka Nancy Torresová. Hanojská 
insce nác ia Fidelia je výsledkom konkrét· 
nej pomoci (umeleckej, morálne j a li· 
nau tnej) umelcov berlínskych hudob· 
ných divadiel (Štátna opera , Komická 
u pera , Metropol ·ľheatet•) vietnamským 
kolegom. Hanojsk é obecenstvo prijalo 
Bee thovenovu operu s obrovským nadše· 
n ím 11 hlbokým porozumením. 

Richard Rodge•·s, svetoznámy americ
ký sklad alef muziká lov l Oklahoma, 
Sound of Music) a hudob ných aranž1nán 
k Chaplinovým Htmo ln , zhniteJ vo vl! · 
ku 77 l'okov v New Yorkít . 

V dôsledku dlhotrvajúcej choroby skla
dateľa Uda Zimmermanna sa plánovaná 
premié ra jeho novej opery " Die wnn· 
dersame Schustersfrau" [27. apríla 1980, 
S tátna opera Hamburg) , s ktorou sa po· 
čltalo aj pre Schwetzingenský festival, 
llrekladä sa na neskorš í termí n. Na zá· 
klade dohody medzi hamburskou Stál· 
nou operou a Severonemeckým rozhla· 
som nový dátum premié ry je 25. apt·íla 
1982. 

Bavorské Státne divad lo na Záh tad níc· 
kom nán1estl v Mnfchdve otvorí 2. mA· 
ja 1980 Schwetzingenský festival t'iunan · 
tickým singspielom Oberoli , král Elfot' 
od Mozartovho súčasn íka Pavl á V ran ic
kého [175& - 1808 ). Pd troch predstave· 
niach v Rokokovom divadle vo Schwet• 
z ingene uskutoční sa 9. mája mníchov· 
ská pt·emiéra s lngspielu v domovskom 
divadle. 

Sovietske vydavatelstvo Melodia vyda
lo na p latniach nedokončenú šostakovi• 
čovu oper u Hráči skomponovanú na Go• 
goľtJve motívy. Operné torzo bolo dlhn 
zabudnuté . Až roku 1978 ho uv iedlo Mos· 
kovské komorn é hudobné divadlo s te • 
ningradsk9m i [ilharmonikml pnd vede• 
nim G. Roždestvenského. Hudobnú na• 
h rávku tohto predstavenia vydala Mele• 
dia. 

tohtoročný fe5tlval v Eviane bude r.a· 
čiatkom mája a bude sa venonť slá~i• 
kovým kvarteMm. 

Vydavateľstvo Schott vydalo zborniK 
európskej umelej piesne, kde, žiar, niá 
je zastúpený nijaký slovenský skladala~, 

Slávny huslista Eugen Ysaye daroval 
hudobnému oddeleniu Královskej knil
nice v Belgicku svoju knilnicq, Okrem 
iného je v nej 52& listov kordponden• 
cie z rokov 1881- 1931. 

Dcéra slávneho huslistu Jozefa Szige· 
tiho venovala Lisztovej akadémii v Bu· 
dapešti zbierku partitúr s poznámkami 
otca. 

Konzervatórium v Osnabrilcku oslávilo 
liO. výročie svoje j existencie. 

Orchester a opera V· Mannheime oslá· 
viii 200 rokov trvania. Stúdia a doku• 
mentačné materiály upozorňujú na po• 
diel českých hudobníkov v histórii tých· 
to inštilítcií. 

• 
Nemecká opera zo Západného Berli• 

na vystupovala na izraelskom festivále, 
Okrem iného uvlidtala i dielo S. Pro• 
kofieva. 

Na veľký mllh lero\'ský cyklUs sit od· 
hodlali spojené utnelecké illititdcll! t 
DUsseldorfe. Bolo to lllljsústredelief!iil 
oboznámenie ~á s Mahlerov91ni skla dbá · 
mi a vyznelo pre !lklédatefa trhllnfli lne. 

Vo h·ankfurlskoin uveden! Uet·govej 
opet·y Lulu spievá s vefk9m úspechom 
titulnú postavu Bulharka Sl&vka Talikn· 
vá. Kr itiky hodnotia najmä jei vokál nu 
presnosť. 

V augsburskom uvede ní Cajkovského 
opery Piková dáma chváli kritika Woif. 
ga nga Neumanna v úlohe Hermana . 

Tradič n é stt·etnutie svetových harfls• 
lov v Holandsku dostá va v posled nom 
čase novú organizačnú podobu. Tohto 
roku navš tfvilo toto stredisko 150 har· 
fistov z celé ho sveta, Zú častiínvali sá 
na rôznyc h seminároch. 

Novou hviezdou západonemeckých 
opern ých scé n je Paula Bukovacová . kto· 
r á spieva titulnú úlohu Salome v Os· 
nabrUcku. Kritiky hovorte o "vulkan le• 
kom temJ)P.I·amente " umelkynP. . 

V Kasseli in s t:enujú Wag nerovho La· 
he ngl'ina ako sen . Toto impresio nistickj! 
pochopenie v'y volalo diskusie s proti· 
chodnými názormi. 

V edicii UNESCO vyš la najnovšie An· 
tu lógía orientálnej hudby. 
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'(Dokončenie z l. str.] 
k~ výchova a na strane dru
h ej . odbornosť, profesiona lita. 
Musí !sť rovna ko v po čia to č
n vc ll . impulzocil ako aj výsled
n ých prejavoch o jednotu l ebo 
u me nie nemožno deliť na sféru 
ideo logickú a néideol ogickú. na 
sp.oločensko-politickú a nespo
loče n sko-poli tickú, aj keď vie
m e, že je to proces zložitý a 
treba nájsť k nemu primera ný 
kľú č. Ale materialistická filo
zofia a dialektická metóda nám 
p onúka tak ýto kľúč, prostred
n !c lvom ktorého sme schopn! 
·objasniť nevyhnl1tnú prHom
nosť svetonázoru v umeleckej 
tvorbe 1 v umeleckej pedago
gike .... Ume leckú pedagogiku 
sa snaž!me zbaviť improvizácie, 
~asto subjektívnej svojvôle, ho· 

·ci sa nikdy z nej nesmie stra" 
tiť individu álnosť tak u peda
góga ako aj u poslucháčov. K 
t akémuto cieľu nás vedie jedi" 
ná cesta a ľíou je úsilie posta
viť umeleckú pedagogiku na 
vedecký zákl ad a súčasne 
Oprieť umelecké poznani e, u
m elecké procesy o vadecké po
zna nie. Preto zdôrazl'í.ujeme prí
tomnosť , teórie jednotlivých 
clruhov umenia, bez ovl ádania 
ktorej by nemal opúšťať našu 
školu ani jeden absolve.t: ..• 

Dovoľte mi, aby som sa sr
Cle čne poďakoval :j':a spoluprácu 
s niektorými konzervatóriami, 
najmä v Košiciach. a Žil ine a 
nadovšetko za dopré vzťahy, 
osobné í pracovn é kontakty s 
našimi , sesterskými školami v 
Cechách, s AMU v Prahe a 
JAMU v Br'he. V nijakoni prípa 
'de nejde o formálnosť, al e o 
h ľ:idart ie spoločných j!Jdnotia
clcll princípov pri riešeni na· 
liehavých a často zlo žitých otá
zok v umel eckej a umenovetl
i1P.I výChove. Rovnako patrí 
vďaka našim družobným ško
iám v Sovi etskom zväze, Ne
tn éckej demokratickej republ i
ke. Bulharskej ľudovej republi
kP. zá pravidelnú výmenu jed
mtk našich produkcii, ako aj 
viirnenu náh Tadov, skú enostL 

s· .ósobitný)ll dô~·azom chcem 
.vvsloviť vďaku Ministerstvu 
skolstva SSR za doterajšiu po
moc, ako aj našim straníckym 
ot'gíi nom na všetkých stupiíoch , 
ho predovše tk ým Predsedn!c
tvu OV KSS za iniciativne pod
rtety, za koncepciu umeleckého 
ško lst va, za pobátlanle do dal
še j práce aj napriek prekonii
vaniu ťažkos ti a prekážok. Vecr 
bez Ich pomoci by sme ne
m ohli s n eskrývanou radosť•ou 
k onštatovať, Ze sme prevzali 
stavebne dokončenú renováciu 
historickej budovy Akadémie 
'Istropolitana do trvalého užlva
n ia a že netrpezlivo čakáme na 
uvoľneni e rozh l asovej budovy 
ne Zochovej ulici. To je, prav
du povediac, historické rozhod
nutie pre život našej školy, kto
rá pri adaptovaní stm·šlch bu
dov bude si môcť organizovať 
p edagogický proces na dlhé ro
kv progreslvne a perspektivne, 
Rlícl IJy som poďakova l v tej
to HÍIViSl•OStl aj Iným OL'gá nOITl, 
pntlnlkom. Inštitúciám, ktoré sa 
pu u i ~J I'a ll na renováci i Akadé
m )F' Istropolitana . !tie o vý
znamhý kllllCtrny a s poločenský 
tl n, ktorý je ozdobou núšho 
so• ·i Hlistického zriadenia. 

Nn záver rnl pricl1odí poda 
k• ·v nf sa predovšetký m akacle
mi ~v n1 funkcioní1rom, pedago-
11' 1. .-, ,nu zbol'u, funkcionárom v 
sn•liočonských organizáciách i 
n" ' "'l n ýrn pracovníkom školv za 
l r:h aktivnu pomoc. za n ezľtnú 
o i•r<t' pri výstavbe školy. Rov
TI " '' o by som chce l vy sloviť 
vd ·k u v~etkýrn našim Ailso lven
inrn zo sta to č nú . uvedome lú 
ľ:in n nsť. klor(J vykonúvajú n a 
Si'IIJir·h prnco vi skú c ll a š.1ria 
ľ : .. ,., .<:: meno Vvso ke j ško ly mú 
zli" lnir ll u111ení. To ie nase naj 
\liit; ::ir~ zaclo s t' u č in enic . to je 
n"'' r•pš iA odm enn za o iJetavosť. 
M ·• •l <l \Ju A z(tsl užnú pr(Jcu. 

Nrikoniec želilm · tr.raWfm 
llJ' ; !•>~ i11 1 IJUSIJ J t; II IÍČOill . aby Op· 
ti rna-lnt~ vyu žívali podnety il 

po~: na tkv. kloré Im oonúka llil · 

~a šlwlil . fliJV zí~kfl n é schopnos
ti Vl> ll!1 Vnll IJf!~ ZVI'~kll llAŠei SO· 
CiA li sl ickr-1j ~ DOIOČ IIO Si i, nby to 
bn1o !l A ]1rospr.:<" l t nfíš mu pra 
rntúr.r-:1nu ľurlu. Nech žlie na · 
ša tricl~oťro č n á ci evA. nami 
všetkými milovAná \lv.::nkft škO· 
la múzických umenfl 

Z prejavu prof . PhDr. Ru
dolfa Mrllana, DrSc., rek· 
tora VŠMU 

teratúry. Slovansk!l ;asn!J, vo 
vysoke; polohe prierazn_q a ;a
savý, u stredoch akoby zama
tovým záuo;om zatiahnutý sop
rán Štefánie Hu/manovej sa 
najvýraznejšie vynímal v mla· 
clodrumatlckých partoch česke j 
klasicket a slovenske; súčasne ; 
operne; tvorb!/ , pretavu;úc sa, 
vedno s primárnymi hereckzj 
mi danosťami, do p6sobiuých 
obrazov mlad!]Ch žien v ich ly· 
ricky záclumčive; i šibal kf1 ro z
safnet variácii. Nemohlo byt 

sk~ teplo. Taká bola Huzma
noue; Marienka i . Vendu l f<:a, v 
zboroue ; scéne clrullého obra · 
zu Dalibora ;asauá, vo vy oke; 
polohe presueclciuá Tilka, n an 
či Kozinová z Kovai'ovicouých 
Psohlaucov. Taká /Jola a; Milka 
z Tura Tánosílca, ktorú vytvára
la vo Wasserbauerovet i I·Jájko
ve; inscená'cii, Katica z Bega 
Bajazida, Milena zo Svätoplu
ka, či slouenslqjm úlohám v 
cítení neobyčaJne bl1zka histo
r ická postava česke; plebe jky 

pamäti jasne;šími tarbamt u~ 
iba Jet na ZJUUI'c[tu ne1J/!1ná, tile 
vntítol'ne záLlra[Jcivá fJiatzca v 
neclocenenom na!itudouani ~e
balinovho S/cr olenia zleí ieny. 
Osobitnou kapitolou u ume lec
kom profile Štefánie Hulmww· 
ve; sú však ;e; prlmadon:;ké 
par ty taliallslce; opery. Nie 1e 
ich veľa, ale ma;a suo;u oso
bitú váhu t1jm, i e i ch stuár
iíovala a leo ;ec/ i]lá alt.emanl ka 
naslovouzalélw verd iovského 
:;opránu nároclne/ umelkyne 
Margit y česányiouef, u pr ípa .. 
de Pucciniho hrdinky dokonc~~ 
cllhé sez6ny bez allemäctlf. 
Precl výrazovo i vokálne raJi· 
novanef;ím par/om Al ž!Jet!l z 
V alois ( DcJfii. Carlos l dávame 
prednosť Hulmanouef čír e ; De s-

štefánia Hulmanová iubiluie 

V t[jcltto dt'íoch oslávila ži· 
vot né jubileum sopranistka, kto
rá sa do histórie opery Sloven
ského národného divadla päť· 
clesiatych a šesťdesiatych ro
kov zapísala ani nie tak množ
stvom r6znor odých umeleckých 
príležitostí ako skôr kvalitatív 
ne bohatým stván'íovaním 
istých, špecifikovaných postáv 
clomáce j a svetove j opérne; ll· 

pre Hulmanovzí, keď sa po 
predchádzajúcej zborovej praxi 
v bratislauskef opere a niekoľ
kých košických s6listických se
z6nach objavila v SND na s6· 
listickom poste, pr1znai5nejšle
ho štartu, ako príležitosť do
študovať Katrenu z Krútfíavy. 
V nej vokálne i výrazovo vy
jadrila všetko to, i5o potom cha
rakteri zovalo stretnutie , či už 
sa smetanovskýnit alebo sla· 
venskými hrdinkami - lyr lc· 
ké, nekomplikovan~ ženstvo, 
vý razova mäkkosť, srdečné ľud. 

- Pauerova Zuzana Vofli'ovtl. 
V ro/eu 1960 upozornila Hu/ma
nová at na suo;e skr11té rezer· 
vy charakterového herectva 11 
hlavnej postavE! súf!asne·t dedin
s/cet ženy v Holoubkove; Rodi
ne (Helena Petrákováj. Stret
nutt s výraznými opernými po
stavami tnonárodnet Weratarzt 
dostala pomerne málo, súc ve
dením divadla vyllžívaná u 
oblasti svo jich clomén. A preto 
vedľa Jaroslavny z l<niežaťa 
I gora a gr6f lcy z Mozartovej 
Figarovej svadby, vyníma sa v 

clemone (Olello / 1 u jef 7'osk!f 
oceiíuteme civ il nú strledrrlost 
prejavu a nekaždoclf!rtna samo
zrejmosť s akou zcloliíVala ex· 
ponované pasáže partu v clru· 
ham clejstve. Tosca našich mla
dých r okou, v kt orých sme 8CL 

učili mať radi operu, teda fu· 
blli.lje. Srdečne blahoželáme/ 

JAROSLAV BLAHO 

S hudobným skladatelom 
josefom Boháčom 

~o si myslíte ako skladateľ o súčasnej čes-
keJ a slovenskej hudbe? · 

Pre9ovšetkým by som chcel zdôrazniť jej 
spolocné zttaky. Ceskí a slovenskí sk ladatelia 
pou žlvajú rollrtaké hudobné výrazové PL'I'ls tried
ky k closiahnutiu čo najvä čgej hudobnej zro
ztuniteľnos ti. Uvedomujú si toli~ pre koho pi
~ ~~ čo -~~šu._ "Svojou" hudbou ~a snažia čo naj
uctnneJste Ideovo a ettcky po sobit na pos lu
cháča. 

Každý umelec má v sebe svoj vlastný hod
noto_vt systém, mal by mať aj ,1umél ecké sve
dunue , Ktoré z vallich diel znamenájú pre 
vás najviac? 

~re l<ažcl ého autora je ťa ž l< é hodnot iť svoju 
pra ou. ja osobne si mysl irn, že so m sa seiJa
rcn lizova l v dielach al<o oratórium "Osud cl o
veka" podl'a románu M. Šoloc hova, v opere 
" Goya" , "Námluvy" . v televízn e j opere "Oč i " 
a v "Komornom koncel'te pre 11u s1e a ot·ches· 
t er". Mys lím, že prostrednlctvom týchto clie! 
asp011 do istej miery prenášam na poslu chá ča 
svoje pocity a myš lienky. 

Radi by sme nazreli do vašej tvorivej dielne. 
_ To je veľmi zložitá vec. Ka ždý p lúnujeme, 
ale .vlastná realizácio je zložitejšia. Mnohokrát 
n ezá leží na tvorcovi, ale na oko lnosliacll, ale
bo na niekom, kto sa za ľúbi do die la, kto ré 
potom predvedie sve tu . Priznám sa, že putdm 
k tým sk l adate ľom, ktorí ke cľ ni ečo napíš u, 
pustia to do sveta s tým, že to mu í slúť na 
v lastný ch noll[l ch. Al e vráťm e sa k pävodn ej 
otázke . N ie je nez núrne, že pr·acujem na nove j 
opere, ktorou po je j dokonč e ni by som chce l 
prispieť k stému v ý ro či u otvorenia ND v Pra
he. Operu "Zlatá svadba" [libreto so m zvoli l 
podľa rovnom enn ého n[lm etu české l1o fi lmu, 
predčas ne zosnulého j aros lava Macha) by som 
chce l dokončiť v komickom du chu s vysokým 
dramatickým cítením, kd e by nebolo núdze o 
kontrasty, zmysel pre ostros ť konfliktu. Nerád 
by som hovoril o eš te n edoko nčenom die le, 
ale verte, že je to prekrásna, vzrušujúca pr[t
ca. Rád by som prostredníctvom opemých po
stáv presvedčil pos l u c háča o vlastnom pohľa- • 
de nn život. 

Venujete sa iba aktívnej skladateľskej či n 
nosti? 

Mys lím, že niel en u nás, al e ani ind e na sve
te nee xistuj e hudobný skladater, ktorý by n e· 
roiJil nič iné n eZ komponovaL Okrem kompo· 
novnni a, ktoré však pova žujem za svoju naj
dôležitejšiu či nn osť, za stávam aj ni ekoľko 
funkcií vo vere jnom živote. Zvo l ili ma za UJ · 
jomn!ku Zväzu čs . sk ladateľov a s ú časne me
novali poclpred se clom fes tivalu Pra žs ká jar. 

Ako ch1:ete osobne prispieť v činnosti týc htiJ 
ot•ganizáciíí' 

Bol uy som rád, keby sa čes ká a slovenská 
lluclbu stala trvalou súčasťou koncertného ži · 
vola a to nielen vo vl as tnom teritóriu, ale mu
síme sa snažiť o jej maximMne rozš!.renie v 
zahraničí. Diela našich autorov musia presve d
či(, u kázať našu čes ko -s l ovenskú i. nd iv i cl u a l i tu, 
ako sa o to snaZ1 i<ažclý iný št[tt na svete . 

Aký druh hudby chýba dnešnému posluchá
čovi ? 

Oso lme si. myslím, ze lineiiní sk laclalolia pigu 
rn 81u vcľl<ý c ll sy rn fonic l<ýc h sldaclieb. Al e na 
tiru!t e j sll'illl e ako s kla clat e ľ IJy sO lil pove
dal, :ta dob1:1 ve ľkýcl1 symľónií je za nami. 
Dnešný pos lu ciláč nemú dosť času na poč ú· 
vanie d iiJOtrvajúcic ll sldadieb. Mysl1m, že skôr 
tMil al ebo .nid si vypoč uj e niečo lwHke, oiJSl:l· 
hovo nabité, zrozumiteľ n é, čú by vyjadrovalo 
jeho ka ždod enné pocity. 

Vaše diela sa uvádzajú aj na Slovensku. 
Ann, a mám z toho osobn e veľkú radost 

V Zi!!n e uvedú "Suitu dramaticu " a Slovenská 
filharmónia uvedie v tomto roku ,.K iavirnv 
kon cert" so sólistkou Klárou Havlílwvou. 

Vaše umelecké plány a že lanie do budúc
nosti? 

Mal som zdravotné problémy, preto by so 111 
si do budúcnosti želal iba jedno - aby bolo 
zdravia aspoií to ľ ko, koľko je potrebné na 
zvlád nutie začatého a bolo dos ť miesta pre 
dobré predsavzatia. 

ELENA TARKÓ 

No/Já koncertná sez6-
na Kruhu priateľov ume
nia v Piešťanoch sa mala 
otvoriť husľovým recitá· 
l om Václava Huclei5ka 
diia 29. IX. 1979. Sála bO
la rýchlo vypredaná, ba 
zostalo elite neuspokoje· 
ných do 1000 záujemcov, 
čo fednoznačne sved~l o 
l·iudei5kove ; široke; popu
larite. Koncert sa pre 
náhle ochor enie umelca 
ll!usel nakoniec odriecť. 

Koncertná ieseň v Piešťanoch 

úvodn!/ koncert sez6ny 
pr ipadol takto Dychové
mu kvintetu macľarského 
ro zhlasu, lcto r é sa v Pieš
ľanoch predstavilo deií 
precl uyslúpen1m na in
l rrp6diu u Brali ·l ave f 16. 
X.j, Zo siíľainého pro
QI't tmu boli uueclené iba 
clue tisla - Consort Ru
clnlfn Mara a a 2. dycho
vé ku i nlet o l'riqyesa Hl 
du;a, K týmto súčasným 
mucl'arským skl aclal eľom 

pripojili ešte Hyärgya 
Ránkiho ( Pentaeuropho-
niaj . Zo svetove; k lasic
kej moderny bol zastú
pený Paul Hindemil h Mu
l ou komornou huclbou 
pre päť dychových ná· 
st r ofou, zo s1arýcl1 ma;
strou ;ecline Fran z Danzi. 

V:Qsledn.9 zvuk tohlo te
le~a je veľmi vyrovnaný, 
súhra clolconalá a celko
V!/ umelecký pre;av ;e 
vzhl'adom na .krátku exis
tenciu súboru prekvapu
júco zrel(/ . Už clramatur
gta k oncertu naznačila, 
že inte rprel ácia súčasne ; 
J:w.lúy je doménou Lohlo 
Dyrhovéllo kuinleta. ško-

da len, že pre obecen
stvo bol ponúkaný pro
gram príliš "ocluázny", čo 
sa prejavilo u slaue; nátJ
&le11nosli . 

Marián L ap š an s k ý, 
k tor!f mal klavírny reci· 
rt1l c.u'ia 23. X., ;e častým 
hosťom piešľanského pó
dia. Má tu už a; počet
ných priazn ivcov, tak i e i 
tentorcu. sa koncertná á
la 1wplnila. Svoje uystú· 
penie utvoril ú. t ranclíz
slcou su il ou {. S. Bacha, 
nza jst r ousky uygracloua
nou do jasave j Gigue. 
Heethouenoua Klavírna 
sonáta Es dur , op. 27, 
c. 1 { quasi zma Jantasia j 
- sloji u tesnet IJlizkos
li známe; sonáty "Mesai5-
n.zí svit", ;e u~ak nepo
merne zri ecllcave ;sie uvá
dzaná. A práve predve
ctenLe tejlo sonáty, vďaka 
ob javne ; interpretácii, 
naplnene; bohatou ima
gináciou a f antazi jn!í m 
vkladom, tvoril o vrchol 
koncertu, Kljm Lap!;an
ského Beethoven zau;al 
hlavne v.Orazom, v Lisz
tove ; Koncer tne j etude 
f mol mal umelec prUe
žilosť preukázal' svo1u 
technickú zdarnosť. V zá
verečne ; Chopinove! 3. 
sonáte h mol, op. 58 do
sla k mense; pamäťaue ; 
koll zii čo vsak nemohlo 
narušiÍ' cel kový pri aznivý 
do ;em, ktorO Lapšanský 
v Piesťanoch zanechal. 

S ďalším klavlrnym ra
citálom, monolemcdicky 
::oblaueným z diel F. Cho
pina ( Pol onéza es mol, 
op. 26, 4 impromlu, 
Scher zo ~. 3 cis mol, op. 
39, 4 bal ady}, vystúpil 
c/fía 20. I X. sovielsky 
wnelec Viktor f e r e s
k o. f e nespom é, i e in
terpretácia ChopiiWJ)I}Ch 
sk laclieb - najmä ak tvo
r ia uýl uc·na náplfí reclf!Í· 
lu - sk rýva nejeclno ií· 
skalie. Pri tomto sklada· 
teľoui sa pre javí nielen 
technická a muzikdlna 
zrelosť, ale a; cit pre vy
stihnutie hrun lc emocio
nálneho prejavu, ktoré 
;e .nezbylné akceptoval'. 
reresko ukázal, že dispo
nuje okrem bohatého ci· 
touého zázemia a j veľ· 
kou cláv lcou vkusu. V ;e
ll a interpretácii boli rov
nocenné - a na neoby
čajne vysoke ; úrovni -
vsetky zložky kiuutrne ; 
hry . Zvltlsť sa žiada vy
zdvihnúť vel'ká dynum tc
ko -f arebná skála, lwlné, 
no mäkké forU ssimo, ne• 
všedná pasáÚ:má techni
ka, hust.Q tremolou.Q pe· 
clál. Ku kladnému uyzne
niu recitálu u zn ~:čne j 

miere prispelu ui schop
nost klaviristu vytu , 11'iť 
napätie zaznelllm prvého 
t6nu a udržat ho voča~ 
celého uei:era. A to ie 
atribút veľkych umC'Icou/ 

KORNEL DUF FEK 

OPRAVA. v Hudobnom živo te 1979, č. 24 v r ubrike O z n am, bol nedopatre
n1m tla či arn e nesprávn e uvedený dátum konania VIl. celuslovehské)lo festivalu 
komornej budby v Hlohovci. Festival bude v d1ioch li. - 8. júna 1980. 

Súfaž 
na pôvodné hudobn é dielo o "Cenu mesta Piešťan " pre rok 1960. 

Rada Mestského národného výboru v Piešťa noch vypisu je pre rok 1980 pri 
pr ílež itosti 35. výročia oslobodenia Česko slovenska Suv ietskou armádou sCtťaZ na 
pftvodné hudobné dielo takto: 

a) komorn é skladby všetkéh o dl'llhu (nie príliš r ozsiahle), 
b l sólistické diela všetkých druhov. 
Súťaž je neanonymn,á a môiie sa je j zí1častni ť každý občan ČSSR . Dielu do 

sítťaže treba zaslať na adresu: Kultút·nc a SJlO iočenské stredisko, 921 Ol Piešťa· 
ny, Park pasáž 1721/3 do 30. aprila 1980. 

Víťazné dielo obdrží "CENU MESTA PfESŤAN ", k torá pozostáva z diplomu a 
peiíažnej odmeny, 

l. cena vo výške Kčs 7000, -
2. cena vo výške Ki!s 5000,-
3. cena vo výške Kčs 3000,-
Vypisovateľ súťaže si vyhradzuje podmienku, že víťazné diel o zu súťaže sa 

premiérovo uvedie v rá mci ľiešťanské hu fest ival u. · 
Diela zaslané do súťaže nesmí1 byť verejne predveden é, ani naht·até v •·oz

hlase, televízii , na gramofónove j platn i , ani. i ný1,1,1 spôsobom zverejnené do vy· 
hodnotenia súťaže o CENU MESTA PlESTAN . , 

Mestský národ ný výb~r v Piešl'anoch si vyhradzuje právo ponechal' r ukup~s 
diela, ktoré obdt•ží " CENU. MESTA PIESTAN". Ostatné aulm·ské p1•ávu zos tá· 
vajít účasťou v súťaži neubmedzené. 
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Spomienky 
na Serafínu 
Vrábelyovú-Tausigovú 

Regerove skladby pre klavlr pre lHyri r uky, op. 94 venované Serarlne Tausfgo· 
vej s jej vlalitnol'lrčnou dedikáciou Magde Múr yove j-Szakrnli r yovej. 

Snl mky: archlv autora 

lom F. Liszta, ktor9 v byte Vrábelyovcov 
dokonca r. 1858 al býval - vtedy už 
v budove bývalého Szapltr yho paláca, 
ktorý sliriif ako postová budova a st61 
na mte~ te dne!;ne1 posty na nám. SNP. 
Serafina Vrábelyová študovaln na vie
denskom konzervatóriu, potom v Prahe 
u Alex11ndra Dr·eyschocka, žiaka V. ). 
Tomáška. V r. 1859 sn predstavila Bee· 
t110venovým Klnvirnynr koncer tom c mol 
a v tonr Istom roku vvstliplla uj v Bra
tislave na k l avfrnom recitáli A. Drey
schocko, s kto1·ým hrnln l skllldby pre 
4 ruky. Vefk~ C1spPCh zožala 1'. 1860 v 
Belgicku a v Pm·f~i. kdP iej v Erardo
vef sieni prlp i'IIVII ovl\ciP dokonca sa
motn 9 IHchnrcf Wagner. 

Seroffna Vrábeiyová-Tauiigová 
(11140- 1931) 

Jyovou, Brahms d Cornellus boli sva
dobnými svedkam i. 

Začiatkom mája r. 186~ vybral sa na 
svoje narodeniny trldsaťjedenročn9 
Brah•ns na nfekofkodi'lov9 výlot z Viedne 
do Bratislavy. Išl! s nim aj ťenornent\lnv 
zrak Franza Lis.cta Karol Tauslg (1811-
1871] a skladnter Peter· Cornellus ( l 821J 
až 1874]. Iniciátorom cesty bol ztrlste 
ľauslg, ktorý mesiac predtým (5. aprl 
Ja] koncertoval v starom bratislavskom 
divadlo a v Bratislave mal svoju t(lsku, 
vynlkaft1cu k lavlrlstku Ser·oflnu Vrábe
Jyovit, dcéru rtadttefa pošty Kat·ola Vrá
belyho. Serafina Vrábelyovl\ sa nat•odi
Ja v Bratislavu 1'. 18·10 v budove vtedaj
šej posty na mieste dnešného ka lvlnske· 
ho kostola na nám. SNP. Tam sa na
rodila af jef mladšia sestr·u Stefán ln, 
ktorá už v r·anom detstve vynikalo nho 
klllvtrlstka. Karol Vrábely bol velk}•m 
nufovnlkom hudby a osobn9m prla te-

Onccillro po výlete troch n•·la teTov do ' 
Brattslnvy so Karol Tauslg (v novembri 
r. 1864] zosobá~ll so Seraflnou Vrá he· 

Taustg s11 narodrl vo Varšave ako syn 
kllrvl rncllo pedagógtr, pražského rodáka 
Alojzd 'l'auslga, zraka slávneho ľhalber
gtt. Slrnásťročný Karol 'fauslg sa stal 
Llsztovym Zinkom vo Weimare o popri 
BOiowovl bol v tel dobe nafv~·znamnej
šlm. Jeho zazračn C1 karlél'U - Brahms 
mu venoval rok pred výletom do Bra· 
tlslavy svoJe ,.Vorrácie na Paganln lho 
tému" - ukonl!llu predčusná smrť v 29. 
roku ži vota. R. Wagner si ho natolko 
obTitbll o vážil - Tauslg hral jedinečne 
na klavlri Wagnerove partitúry z t•uko
pisu - že dokonca zložil báseň na jeho 
náhrobok v Berlfne. ľauslngovo manžel
stvo nebolo velmi sfastné, ale Seraffna 
Vr ábelyová sa ako vdova po Tauslgovl 
teš ila v hudobnom svete vefkej úcte. 
NlekoTkokrát koncertovala at v Brati
slave, koncom 19. storočia sa presťaho
vala z Viedne do Dráždan a vyučovala 
klavlr. )el podrobný životopis nebol n ik 
dy naplsaný a doteraz mnoho o jef ži
vote, hlavne po odchode z Bratislavy, 
nevieme. )ef sestra Steľ!l n lu (1849-1923) 
po sobáš! s grófom \Vurmbrandt-S tuppa
chom ukončila svoju k lavlrlstlckl1 karié
ru (predtým vystupovola so svojou ses
trou vo Viedni i v Brotlslnve so 4-ruč
nou hrou]. [O jef koresponclencfl s !. N. 
BAtkom. z ktorej vysvitá iCl vzťah k 
Brahmsovi . by som sa chcel zmieniť pri 
Inej pr lletflostl. l 

Nebol by som sa nazdal, že v Bratl
~fave žije niekto, kto sa ntekoTko rokov 

ŠAŠKOV ORGAN V PEZINKU 
,.:\ás po colej milej vlasti :známy pán l\1artin Sa~ko 

m:r syna rovnomenného, ktorý pol:latkont mesiaca ou
gusta ( 1863] dolmnal bez v§e tkej pomoci sám 24-regis
tL·ové dielo v ka t. chrame pezinskom, ktoré od znal cov 
hudny, ako i vdbec m·guny kroz jeho otca r obone, velmi 
chv61oné a za dost dokonal é uznané je. Nár·od po~ďač
ný, z jehož lona na~i Saskovci pochádzajú a ho i st·d
corn milujú, privoláva im na slávu! " ( Pešťbudlnsk~:~ Vl:l
dorno~ti. 28. augusta 1863.) 

Tento organ vzbudzuje pozorno~t nezvyčajným! po
Zitlvml, umiestnenyml v zábradll empory v tt·och samo· 
statných skriniach. ľakéto riešenie u nlts vôbec nema 
obdoby. Je vcfl<á sl,otfa, ~c v !l r chl ve tury cf1ylln1ú 
údaje o torntu monumentálnom oľgano a tak sme rnul.li 
zistiť uutora len svstcnurtick~m st(Jcllom vsctk\•ch slo
venských por·Jodlk. 

Martin Sasko mtac.h;i sa narodil v Ko ariskách 211. au
gusta 1835, vyučil sa organ!lrstvu v Brezovej pod Br·ad
Jum v dielni svojho otca, s ktorým pracoval spoločno, 
kým sa neoicnil. !Joslo k lomu prllvdcpodobne v sú
\ IS lost! so stuvbou thyrneho organu v PoTnom Bertn
čoku (1856-1862] na Dulm•1 zemi, asi roku 1865. S rnan
zelkou Zuzanou Mdjt'nkomu 1111111 U <.lf!tl. Po ler smrti sa 

U!>Hdll trvalo v Békéšskef Cabe. kde sl otvoril vlastnú 
organárshu dlelflll a otcovi pomáhal uZ Iba pri vličších 
stav tJfrch. Na územi Slovenska IWidujl:lme ešte tri mon
ilie nástroje od Martina Sašku mladšieho: v Stefanovorn 
postavil Ol'ganček, v Petrovej Vsi sto ji jeho lO·reglstmvý 
or gan z roku 1884 a v K6tlovciach 6-reglstrový organ
Cek z roku 1888. Orgdn zo Stefanovho predali v r·oku 
l!i72 do Sllvnlka, okr. Prešov. 

Martin So~ko mladšl umrel po ťažkej chorobe v Ré
kíišskej Cahe dňo 5. júna 11194, vo veku 59 rokov. 

jeho orgi:ln v Pezinku, tzv. Meister~tUck, je - ako 
vscrky orga ny Saskovcov - z!isuvkovej sústavy s rne
clla mckuu trak tu •·ou. Dlspozlctu uvediem v pot·adl, v 
klorom ~loJa jednothvé registre na vzdušnlclach: 

llluvný pl'lstrof 
l. Prtnclpol 8 Fus 

2. Octava 

3. Qumta major 
4. Octava 
5. Mixtura 
6. Coruet 

7. Fia trt ll'clVlli'S 

8. Flauta prima 

9. Gambii 

10. \Va Id Flo te 
ll. Flauta ma tor 

8' 

4' 

3' 
2' 

l, 1;3' 
2, 213' 

4' 

4' 

8' 

8' 
8' 

l v fH'ospekte nahradené po 
rekvtr·ách l 
r v prospel;te nahradené po 
rekvlr!lcfl ] 
l tóny o -- gis chýl.Ja(ú l 

5 fach, re !Je tu je no c. cr. cl 
3 fach, bez terc1e. naJnliSí 
chó•· ch5•ba 
(veľi•a oktávu drevo, oo '-cín, 
bez dierky] 
( vefká oktávu drevo od c rin, 
lievlkovttá] 
(vurkä oktllva drevo, od c cín. 
llovfkovl tl\ l 
(clnová, l ievikovitá l 

poznal a prlatelll so Soraffnou Vráhe
l}ovou, ktorá bolél e:>te v st~ku s Brahm
som, Ll!.ztom H \'vu).(ner oml Nedii\'IIV ~o&n 
mal mo:l:nosf ndznct do kure!>pondenc•e 
profesorky Magdy llfórvovej 1 ptl,.,ubl•.t 
v Bratislave na Konzur\.cllóriu a VS~IL 1 so 
Sorafinou Vrábclyovou-Tu usigovou, ktoru 
tvori vylle JO listov a puhladnic. Ked 
som túto korešpondenciu l!ttal , nechce
lo 1118 mi najprv ver it , zo bytost , kto1·á 
sa este zhovárala, ako dosvedč ila a j pro
fesorka Magda Móryová, s Beethoveno
vou priatefkou Toré:tiou Brunswickovou, 
adresovala tieto listy naše j, v plnOill 
zdravi žijúce j súl!asnli!ke. 

Profesorka Magda Móryová, \ tecl\ mt a. 
da koslcká Studontka klHvh·a Magda 
Szakmáryová, sa dostala v r. 1922 do 
Drá:lďan, kde so pripravovali! na Pl'IJi
mar.le skú~kv do majstrovsket triC'dv Vy
soke j hudobnej skolv - IlkO prvtl l. CP.S• 
koslovenska. Studovala u !.trul'v KRhrer
Rappolcltovef ( 1853-1925]. žiačkv r-. 
Ll!.Zia, H. von BUllowa a A. Hen~e ltu, 
nwnželky husrového virtuózu E. nappol
diho. Na'ltudovala a( fažkn a nevdacnír 
skllldbu K. Tauslga .,Uhorské a clg<~n
sko rnelódlo" - svadobný dar sklt!da
teľa nastávajúcej manlelke Seraflne Vn1-
belyovej. Toto bol začiatok prlatPlsrva 
85-ročnej ľauslgovej vdovy s mladou 
klavfrl stkou-krajankou. Prof. Móryova 
vyzdvihu je fei vysokú Inteligenciu a du 
ševnú čulosť. Svojimi už reumiltlckS•nri 
prstami demonštrovala spOsob Li~ztove( 
a BUlowovej hry. Spoločne chodlir v 
Drážďanoch na koncerty a schádzal1 c;a 
s vefk9ml klnvlrlstaml, napr. s Ignácom 
Frledmannom a Emilom Snuerom. Na 
pl'lhovor Seraffny Tauslgovet prišla Mtlg
da Szakmár·yová po absolutóriu Vysokej 
hudobnej školy v Drážďanoch r. 1925 
na dvojročné štúdium do VIedne k sláv
nemu Emilovi Sauerovl, taktiež Llsztov
mu žiakovi. Ešte pred odchodom z Dráž
dan zahral a s drážďanskou ľllharmó
nlou, ktorú dirigoval Eduard M!lrike, 
prasynovec velkého básnika technicky 
náročnú Llsztovu "Uhorskú ŕantázl u". 

V listoch adresovaných Magde Szak
máryovef spomfnala sl ľauslgová občas 
aj na svoje rodné mesto, na ko'ncerty v 
starom divadle a v starej Redute, na 
Rybné námestie, kde stál dom, v kto• 
rnm !ll Tauslgovej starý otec z matkl• 
nej strany Pavol Szlemenlcs (1783-
1856], významný profesor práva. 

Pri prlleži tostl angažovania Magdy 
Szakmáryovef ako sólistky v Prazskel 
opere r. 1930 - po klavlrnom šttldl u 
absol vovala aj spev - pozývala ju Sera
fina ľauslgová ešte rok pred svojou 
smrťou, aby u net v Drážďanoch bývala. 

Zivy kon takt so spolutvorkyňou hu
dobného života čias Liszta a BrRhmsa 
ukazuje nám túto bratlslavsk(l rodáčku 
v novom svetle a potvrdzuje kontinuitu 
i JUdobnef traclicle Bratislavy vo v9vo(l 
celoeuróp~kych hudobných dejln. 

GABRIEL DUSINSKf 

12. Bor·dun 16' 

[velká okt. clr. krytá, od .c 
drev. otvorená) 
r dreveny, zaclna ako 8'. na c 
repetufe] 

Organ MaJ•tlna Sošku ml. v r . k . far. kos tole v Pe:tlnku 
[ 16&3 ). Snhnky· O. Gergell t 

M. Salko ml. a ddrou a synom. 

Pozltlv: 
13. Princ.:&pdl 4 Fns 4' (v prospekte os tHII povodne 

len mensle plš(aly l 
14. Mtxtura 
15, Fugllru 

l, 1 3' 2-3x, repe tu IB na Ct 52 

16. Moest.t 

17. Solfctnal 

111. Copula major 
19. Duletana 

p~~<.lál: 
tO. VIolin -

21. Quinta 
2L. Vlolon 
23. OctnviJ, ,~· 
24. Subb11ss 
25. Princlpalbass 

2' ( povodne 4', presadené o ok
távu nižsle] 

4' r úzkomenzurovaný, cl nov~ cy 
llndrlcký hlas ] 

8' (C - d dreven~. ďalej cfno 
výJ 

8' r cl rev krv tá, prrebežne l 
8' (C - d spoločná s č. 18, dtr 

lej kov, Kasrenbart] 

4' [v prospekte nahraden~ C -
H) 

fľ (dr. ot v .. pOvodne Cornet 2x l 
8 [drevPnýl 
U' [ d r evHný 

lA' (drevený kr·vtý] 
16' ( dt·evený otvorený) 

Rozsahy: C - !1. re::.p. C -- h, repetu)e po d 1• • 
PomOcky: Posltlv Copula, Pedal Copufil. Prvá IA ma· 

nuálová, druhá spllfa pedál ~ hlavn\'im strofom. lrett9 
Je oktávová spo Jkll. Organ čtstll a noravoval v r 1943 
5t. Markuštc z Karlovej Vsi, v r. 1947 vyoavll O \ ll/il l'l 

sk~ z Nitry mechy elektrickým čerpadlom. v nnr.l••d
ných desaťročiach sf udrl!ufp organ p. Baclgal nr~a
nlsta, ktorý preložil hrnci stOl od oozftfvu k lof.;vnP1 
o,krlnl, abv mohol dlrlgovaf zbor at počas hrv 

Organ v Pezinku svedči nielen o Saškovom rc !'Imre
kom nadanf a remeselnom maJstrovstve. alo aj o hoh11 tcj 
umeleckej Invencii. Skoda, l!e l!ll v epoche. v ktore! s11 

organy sta li artiklom továrenskej produkcie 11 nccloqal 
viac prflel'l tostl samostatne! stavbv vllčšleho nll~trola. 

Jeho unlkl\tnv organ v Pezinku fi' ovlc!Pntnnu nllmlat
kou, podliehaJúcou prlsne( ochrane. 

OT~AR GERGELY( 




