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NASl UMELCI 
V HRANICI 

'Magdaléna HajóSsyová 
Bratlslav~anka Magdaléna 

Hajqssyová u.~:. na zaCiatku l> VO· 
jej s peváckej kariéry, po abso l
vovan l VSM U ( 1971 ], upozorm· 
111 na s voj mimorwdny ta lent. 
Px·Jrodzene, podm•e llova h to 

·možnos ti a LJe v opere SNU, 
svo1c1 p rvej umelec keJ s tlie!•, 
mula v1ac ncz dollr6. KTtíčovc 

_ po~tavy v Mo.~:artovcJ F1garoveJ 
t;vadbe, Co~! fan tutle, Don Gio 

. Vil u nim, Smewnovoj PredaneJ 
nuveste, Dvorakovej Rusalke, 
Clkkerovej ll r1:1 o Jusko a s mr

' t1 1 jeho Vzk rlesonl, v Boetho
venovom r'ldellovi, Gounodo
vo m Faus tov• u Margaréte čl 
Puc<::l lllho Boht'!m1!, lloh toho vy
reéuým svedc<::tvnm . s uspci.nou 
opernou čmnos'!ou s paJo lu su 
w vnalw ús pesná tmno~t ku n 
cenua. A h dom.Jc.:cmu dollrc 
mu ~::hyru ~a onedlho p ripo
j il UJ .:ahruntény. Zu lahra•uc
n9c.:ll lo.ontilktov hoh naJkon
k retncJ::.le ~ Pll l>rednou eu róp
skou opeu10u sccnou - Stli t
nou operou v Berlin u, kde nu J· 
prv llos tovcllu oko Marg<u·étcJ v 
Gounodovom l•cJustovt a Maq~<t 
réte, Gró fku v Mozartove J hg..t 
rove j svadlle u Elvíru i Annu v 
Do n Glovannun. Po.:vuh JU ttJ 
1111 svoj ZáJUZll do japonsku 11 
od d pr íla l97ll J81 ponúkll trva 
le ungaimé n, ktoré prijala . Po
pri tom ]8 vsal< aj sóli stkou Slo
VtillSke) tllht11'111Ón lľ., kde kon
com aprilél t. 1'. spwvčll<t v 
l:Jchu bP~·tove l Um!.l G 'ttllr u pn 
te j prlleillos ll s me so jeJ po
spyto va li na jeJ ber ll n~ko ptlso 
ben lf:. 

,.V be•·tlnskom ougaimán sum 
naAt udova la Ja•·oslavnu v Boro
dinovom Kniežati Igorovi, Evu 
vo Wagnerovych Majs troch stle
v,kocb norhnhenkých, Aglltu 
vo Weberovom Carostrolcovi, 
Fio•·dilig i v f\10ZIIJ'tovei opere 
Co11i len tutte, Micaelu v -Bize-

tovcj Carmen, Slraussovu A•·a
bcllo a Grofku v jeho posled
ne j opere Cap••iccio. 

S berllns kou Státnou operou 
sum vystupova la aj v ZSSR, Ru
munsku, Rak(•s ku a Japonsku, 
chystáme so do Spa ni elska 1< 

Poľska. V Moskve som spieva
Ja na zá ver Dni kultúry NDR 
v ZSSR v Beethovenovej IX. 
S)'mfónii, ktorú sme potom u
viedli a j v Berline, kde s me 
uviedli aj Ovoľlíkove Rel<víenl a 
Stabat mater. Pre Viedeí1 chys
táme s Pelrom Schreierom Ba
chove Matú~ove pašie a Mo
zartovho Idomenea. V Bedi
ne som sa rýchlo a klimatizuva
la, veď so súborom som sa dob
rc pozna la z predchádzajur:ich 
hos t'ova n l. A kerľ mám mul.nus t 
robiť v duiH·nm kolektíve, kde 
du~távam pre svoju prácu r:un
né podnety, tak tu ua miw vždy 
dobre pôsobi, lollu tá možnu~l 
(ll'tíce vyvoläva pľljemnc puci 
ty. Veď môžem si vyberal po
s tavy v hožiacnm repe1·tn6ri a 
viem s doslulol:ným časovým 
p•·eds liholll, ču budem p•·emil'
rovat. Slovom, nemám kedy 
,.vyc hladnút", lobn tu jo pro 
sp~Wáka vofke nobezpeCtln~tvo. 

Vllfmi pdjemný bol näš ma •·
cový zájazd d u Japunska, kdu 
sum s pievala v Carovne j flautu 
a na dvoch kuncerl{Jch áriu z 
!11ozartových opier. Na tomtn 
zä jazde som sa znova p•·esved
i':ila , akú istotu a sebadôver u 
takúto vzlahy dndávajú , ale aj 
o tom. aký jo ideálny s tav, kml 
môžem spieval' vo svu-

. jnm udbiii'C lo, k čomu mám 
vztah a co mi ,.sedi" a niklu 
ma nenúti do postáv. ktoré nie 
SÚ pre lnJla. 

U repertoár v štátnej ope
l'e je velmi Airoký, orientova
ný pr()df!Všetkým_ na nemeckú 
autorskú oblasť, najmä Wagne-

ra, Mozarta a Straussa a tento 
repertoár umožňuje velké s trie
danie hostr, a to nielen sólis
tov, a le a j dirigentov, je to sku
točne otvorené okno do svela. 
Relalfvne málo je v repertoári 
opier tolianskej a francúzskej 
pt·ovenlencie. Veje tu stále cer
sivý vietor, čo pokladám za 
velké plus. 

Susedná Kumická opera sa 
úzko pccializuje na vybrané 
tituly v svojskej úprave a in
terpretácii. 

V Berline pla ti neplsnná zá 
sada, že divudlo mu~l mať 
vlastnú jednotiacu Jinlu, ale 
musí byť aj istli vofnost' v mož
nosti hosťovania . Stá la výmena 
hostí umožňu je zdravú umelec
k íl konfrontá ciu, nedovoll za
stngnovn t' a v tom je zaKn veľ
ká v~hoda . 

Postupne sa mi podarilo cez 
hostovania , angažmán a zájazdy 
vytvorit si v kolektlve vefmi 
pekné priateľstvá, a to aj so 
s taršími kolegyňami m6jho nd 
born, !:o je dosť zriedkav~ z jav. 
Prijali ma medzi seba a ko ko
legyňu i prialefku, nie sú skú
pe na radu ani na uznan ie a 
chvá lu. 

Berlfnska krit ika je .ve fm i 
r6zno•·ndil, ale niet v nej neud
bornosll n zlomyseľnosti, ani 
skupinkovusti !:i bočných ne
kalých záujmov. Kaiidú insce
náciu sa snažia olljcktlvne 
zhod notil , vyzdvihnú klady i 
zápory a pfšu výsostne odbot·· 
ne, konlitru klívne a ni e p ichfa 
vo 11 noobjcktivne. 

PuhUkum v Berline, kucr sa 
mu n lcl:o päci , je oveľa spon
tánnejlie než u nás a ovácie 
po áriách, s ktorými je spo
jené, sí• celkom bežné. fo1edzi 
publikom je vera operných cli
tefuv aj zo Západného Berli
na, kdo sfce majú esami nulli
lií pre miéry, ale potom úroveň 
klesá, kým v naše j Státnej ope
re sú a j reprlzy overa vyrovna
nej~ic. 

Specifič nosť publika v DR a 
najmä v Berline je, ze sú lu 
ce lé skupiny nadše ncov milujú
c ich Straussa, Wagnera, Moza•·
ta !:i kohokofvek iného o po 
predstavení sa zhŕknu k or
chesll•iillu a 50- 60 fanú~ikov 
donekonečna vyvoláva spevá
kov. 

Pravdaže i pri všetkum tom
to, čo som o svojom berllnskom 
pôsollenl porozprávala, sa mi 
často za Bratislavou a SND za
cnie. Tu je vari celkom priro
dzené, ako je celkom prirodze
né a j to, že vžd y rada prldem 
na zopár predstavonf a j domov , 
le bo predsa len opera SND je 
mojou skutočnou ma terskou 
scénou ! 

Pu brutislavských koncel'luch 
sn SF ma doma do konca se
zóny čaká ešte koncert na Praz
skej jul'i. S Kouwmým ut·ches· 
t•·om hez dirigenta bude m s pie
~at konce•·tnú áriu W. A. Mo
zarta Bella mia fiama, adiu! 
Koncert bude v Bertramke, kde 
1\tuzart l(llO skladbu kumpono 
va l. V P•·a hc nahrávame s tes 
kou [ilhal' IIIÚlliOu na Jllatno ja 
nál!kuvu Lišku Bystroušku. V 
lete ma cakä dte konce•·t ~~~ 
Slovenskou filharmóniou, na 
kto rom 24. jú la v pieiltanskom 
Domo umonia s pievam p•·emié•·n 
novej skhtdby Ba1·tolumeja Ut·· 
banr.H l:llaguslaven mil•, ktm•ti 
polum uvedieme aj v Trenl:ian 
skych Tepliciach." 

'lút·otkv sme neprutí·hull 
plynul(• rolpráva n!e Magdalé m 
Ha jóssvovc j otázka mi - a j ked 
sme lllh občas vyriekli, keď sme 
preds" len na niektor(: s kutoc 
nos\1 z jl' j bcr lfnskeho pôsohe 
n ia boli zvedaví. 

A pravda že s me rnd! , ~c ďa l 

š•a nasa s lovenská speváčh ll 
prenik la ne svetové scény a pó 
dtá a šír i dobrS• ch9r Rl svo 
jej vl11stl . 

Pripravil: M. G. 
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110. vý rul!ie smrti V. I. Lenina nám IJnskytu je mOŽil08ť pri
pomenítť si znova niektoré jeho estetické myilienky a pudntlly, 
ktoré neskôr estetika ruzpracovala a stali sa trvalou súčas

fon nailej doby. Hlavný prlnos Le nina v usletlke spočlva v je· 
hu dôraze na dialektickom videnf umeleckých problémov a 
správnom vysvetleni hlav nýc h umeleck~ch kategórii. Pod ľa 

neho marxistická dia lekti ka učí veci vysvetrovat, vidieť a s ta · 
val ich v p•·avdivých propot•ciáeb. V jednnllivýc h konkl'útnych 
p rlpadoch to znamenalo :uedečtenie estetiky, obnaženie mno
h~ch pl'oblúmov, ktoré sa predtým an i neregis trovali, a lobo 
okolo ktorých sa len opa trne c hodilu. Leninova téza o tried
nosti nadstavby i umenia vniesla vedecký prls l up k posúde· 
niu viacer·~ch umeleckých javov, ukázala rôzne formy a spd
soby väzby umenia s jednotlivými triedami a prinies la zvl áAť 

závažné pozna tky k pos údeniu a s právnemu hodno teniu ume
nia, ktoré vyt·astá z predstáv a c ieľov vládn111:ej ll'iedy a s lúfli 
tejto tl'icdo. O mnohos tt·an nom prepojeni umelca ~~~ svujou 
dobou 11rinicsu1 rad pozo••uhodnýcb svedectiev. Zvl.Ut to do · 
Uzal vu s vojej stúdii o L. . Tolslom, ktorý vo svojej tvurbe 
pt·avdivo zobrazil a tým odrazil ,.obdobie prlpravy revu lftcie 
v jednej z kt•a jiu ullača nyc h sta tká rm i. geniá lne to osvullil a, 
zohecnenc povedané, ukázalo so jeho umelecké myslenie a ko 
k••nk yprP.d v ume leckom vývine celé ho ľudstva". Táto §túdia 
a rad iných jeho postrehov pozitív ne ovplyvnili metodológiu 
moder ných monografit a naut ili s tovky umeleckých kritikov 
a vedcov vidieť a posudzoval protiklady a z ložitosť vní•h·a vý· 
znamných umelcov a ich d iela. 

Lenin zdôraznovaJ, že v llOdmienkach ka tlílalizmu sf• v ka!· 
dej nárollue j kullú•·e pop•·i pannjíu:ej hur·žoáznej ku ltúre -
i keď nerozvinuté - .,p••vky demokra ticke j a sm:iall ~lickcj 

kultúry, lebu v kaldom národe je pra cují•ca a vykoris tovaná 
masa, klot•ej zivolné podmienky nevyhnutne rodia de mokra
tickú a socia lis tickú Ideológiu. V dôsledku stá le ·a zostru ju· 
cebo tri edneho hoja tieto prvky sa čoraz väčllmi rozvijajú, čo 
v konečnýc h dôsledkoch vedie k utvoreniu dvoch národnýc h 
kultúr vnú tri každého národa". Kvalilatfvnc zvláš tností ume· 
ni a a ná1·oduá ~pecifičnosť odréžajú zvláAtno psychické ustJ·u 
jenie da ného národa. 

Zaujimavé a všeobecn!! pla tu ií sú Leninove myslienky o vývo
jových t rendoch a nutných posunoch umenia dopredu. V jed · 
nej zo svojich statí hovm•i: ,.V každej dollc bývajú a budu jod· 
notlivé diolčie hnutia buď vpred a le bo nazad, doc hádza a bu· 
de dochádzot k rozličným odklonum od s tredné ho typu a s tred· 
ného tempa pohybov". Spomeilme si na situá ciu u nás a leho 
v niektorých blizkych š tá toch, aby s me túto jeho my!ilie nku 
mo hli potvrdil. Na inom mieste Lenin plše, že ,.d61e:tilojAie 
n hlb~ie neiŕ. nála da a jej Zlntma sú základ nú zá ujmy más". 
Le nin chce touto tézou hlbiiic pripf•lať umelcov k svujoj dobe, 
cbce odbúrať okrajové inspirácie, zbytol!no návraty k rlubam 
prekonaným, kochanio sa vo filozofiách, ktoré neberú ľud na 
vedomie. Podfa neho sa najvýraznejšl ta le nt zákonite IJrlpu· 
jí k progresrvnym snahám spoločnosti, pod llakolll týchto nu
\'ých te ndencii sa rozvtju, buduje svoju ume leckú autorito, 
ltryli talizuje umelecké a ľudskt: skilsonos ti a napokou sa ma· 
xlmálne uplntnf. Vera pripadov nám petvrd:w je túto tézu a Jil l 
platnosť niu je zatial ničlm oslabovaná. 

Velmi zá važnú a prospelhtú teóriu rozvin ul vn vztahu k mi
nulosti. Podla neho socialistická kultfía·a sa nevybuduje hez 
velkých minulých tradlcil. llnvol'f: ,. cpredstCivujom s i iný so
cioli:r.mus ako te u, klOI'ý je zalo2cný nll zák ladoch Vllc tkých 
w a losU, kiOJ'ýclJ dosiuhlu vefká kupilal isllcká kullúa·a " . Tuto 
východiskovú tézu J'Uzvij;t, obohacuje, aplik uje a doku:tU IB tak 
SJWiočnosti osot nú nadväznosť na slávne trodlcie. 

Závažné s ú jeho úvahy aku v živote tlOstupovať idoologiou 
proti žive lnosti, ako väc~ia uvedomelos t' n í1li umelcn le psie 
ruzmýšfať o zmysle svojho poslania. S pochopením sledo va l 
umelcov, ktorf uvednmelu p racova li s progrcslvnymi prvkami 
a vždy plne chápali svoju s pulol!ens kil úlohu. Podfa Le11i11a 
vývoj umonia nie je nli hoduý; vplýva llllií prili§ vnl'n logh:
kých ra ktov, ktoré de tel'minujú a ustaľují1 ua~e umelecké mys
lenie. Dodnes sú veľmi ui:lnné jeho tézy proti pesimizmu, k tory 
sa podra ne ho objavuje v7.dy vtedy, ked' sa sla•·é tried y ťatko 
lúcia sn svojimi pozlciami 11 nový poriadok sa ešte len usta
lnje. Vzt'alluje sa to do1Jt•e no dnesný existenc ionalizm us. ktorý 
sa zákonite zviaza l s burJ.olíznou spolocnosťou , pričom sa mr.
ni spolu s iiou a kryi:ta liznjú sa na jmii john probl nmnlickč 
a negatívne s trá nky. 

Lenin veril, že umenie sa bude a musi vyvl jat, pretuze kRd 
sa cos i premeni len na cfru konvenciu a ~alllónu, obvyklll dn· 
r.hádza k oslabeniu a! vy:tíliu . Vo svojej ~; l ií vnej knihe l\1ato· 
rlalizmns a empiriokriticizmus poskyto l zalia l najuce l en e j~ie 
\'~chodisko k správnemu vyk ladn impl'P.sioni:r.mu a uká zal ako 
filnzufíck y posúdiť niektoré umelecké temlonc ie a llmcrovaniH. 

Stovky jeho lfa liír.h filozoficko-estctlc kýt~ h m y~li ennk prešli 
postnpn11 do našej es tetiky, niekerly si v heim zivota a ni nn· 
uvedomíme ich leninský pOvod. ie ktn•·é s11 s tali sflcast'nu na 
~ej kultúrncí JlOiitiky. a ko napríklad jedna zo základnýl'h téz, 
ie ,.kultftra nie je mechanicky pospá janli. n ie l e je In žtv~. 
v neus tá lom vývine sa nachád za júci orgaui·,nw~;" . 

ZUENKO NOVACEK 



• MAZOWSZE V CSSR - po ôsml t:h rokoch zavftal 
o~i.itovne do Ceskoslovenska svetoznámy Státny l'ucl ový 
subol' piesn! a ta ncov ME1zowsze z PĽR a pl'cdst!ivil Sil 
na :>lovensku dlviíkom v Ziline a v Bratislave (8. a 10. 
apl'f la J. Nil pl i1ou pr ogl'il llHl bo l i tance, piesne a hudba 
z 20 folklórnych regiónov Poľska. Nadscné obecenstvo 
obd ivovalo bohatstvo po ľského ľudového umenia v au
t entickom podan! rep rezen ta čného poľského f olk lórn eho 
telesa, k tor ého vystúpenie videlo v Poľsku l v zahra
ni/;! - na vyše 100 zájazdoch v 39 k l'ajlnách piat ich 
konlincntov - už okolo 12 miliónov divákov. Na snfm
ke CSTI< záber z vystúpenia Mazowsze v Bra lislave. 

• RAKÚSKY MUZIKOLÓG FRANZ MAI LER navštfvll 
k oncom aprťla Bratislavu a v ar chfve mesta Br atislavy 
sa tento významný znalec tvo1·by Johanna St r aussa zauJÍ· 
mal na jm!t o Straussovu korešpondenciu s ar chivárom 
já nom Ba tkom. Pri tej to pl'fleži tosli sa streto l i so sér
r eda k tor om nášho časo pisu. 

• ĽVOVSKl PEDAGÚGOVIA V BRATI SLAVE - sedem 
p edagógov ľvovského konzer va tória navštfvilo Brali
slHvu a pri teJtO priležitosti zúčastn il o sa i na nieko ľ

kých vyučovacích hod inách na bralislavskom konzer va
t ót·iu. Ľvovskf hostia sa zaujfmall o výsledk y dosiahnuté 
v jednotlivých učebných od boroch, o koncertn6 vystúpe
nféj pedagógov a osnovy školy. Na záver ich návštevy 
bola usporiadaná pracovná beseda na riadi te ľs tve brali
slavského konzerva tória . 

• EVA A PETER Ml CHALICOVCI absolvoval! v aprflt 
dvojt ýžd i1ový úspesný zájazd po Spanielsku. Na ši esli cll 
koncct·toch v Madride, Zaragoze, Santiagu a ďa lšieh mes
tách uviedli sk ladby Viva ldiho, Br ahmsa, Paganiniho, 
S111ctanu, Ysayoa a Vác lava Kučeru . Okl·em ver ejných vy
:;tt'lpcnf nahrávali aj v rozh lase. Ohlas medzi návštev
n íkmi, k ri tikmi a organizátormi zájazdu bol velmi priaz
mvý, čoho dokladom je pozvan ie na ďalš i e španielske 
turné, k toré by mali abso lvovať na budúci rok. 

• SLOVENSK'2' KOMORN'2' ORCHESTER pod vedcnlm 
Zii sl. umelca Bohdana War chala otvoril l. mája t. r . 
hudobný festival vo Schwetzingene. 

• " MLADf: SRDCIA", maďarsk ý súbor piesní a tan
cov, n osite ľ vyznamenania Za vyni kajúcu prácu, sa pri 
prlleii tosti 25. výročia svojho trvania a 35. výročia oslo
bodenia našej vlasti Sovietskou armádou p redstavil v 
Bnttislave dvoma prcmiél'Ovými progt·amami : 4. mája 
v Koncertnej sieni Cs. rozhlasu koncertom speváckeho 
zboru súboru, 7. mája v budove oper y SND ce losúbor o
vým programom, k torého sa zúčastn ili popredn! pred
stavitelia nášho politického, kultúmeho a spoločenského 
i ivota. 

• SYMFONICK'2' ORCHESTER CESKOSLOVENSKt HO 
ROZHLASU v Br atisl ave hosťova l v dfíoch 8.- 11. mája 
v rakúskych mestách Salzburg, Linz a Villach. Na pr 
vom koncerte odznela Catkovského IV. symfónia a Dvo
i·ákov Violončelový koncer t v podani r akúskeho vio
lončelistu Heinricha Schlefelda. Na ďa lších troch kon
certoch vystúpi li rumunská sopranistka Eugénia Mol
doveanuová a náš tenorista Peter Dvorský s ár iami a 
duetami z opier Mozarta, Donizettiho, Verdi ho a Pucci 
niho. Symfonický koncert dirigoval a oboch spevákov 
so SOČRom sprevádzal šé fdirigent orchestr a Ondrej Le
nárd. 

• OPERU "GOYA" od zas!. umelca josefa Boháča 
uviedla po celoštátnej premiére v ostravskej oper e tieZ 
opent v Ceských Bud!!joviciach (pr emiéry 4. a 5. apl'fla 
t. r . ) v hudobnom naštudovan! Karla Nose ka a v ré i ii 
Miroslava Nekvasila a. h. 

• OPERETU "ZTREšT~Nf: NÁMLUVY" od skladateľa 
a d l horočného dirigenta ostravske j spevohr y, zas!. umel
CR Vlad imír a Brázdu (libreto Frank Tetauer, texty pies
ní nár. umelec jar oslav Selfert ) uviedlo 20. aprfla t. r. 
už po tr et! raz na svojej scéne Divadlo Zdeilka Nejed
lého v Ostr ave. Terajšiu inscenáciu (prvá , celoštátna 
premiér a sa tu konala roku 1949 ) pt·ipr avil ostravský 
súbor na počesť 60. nar odenfn sk ladate ľa a di r igenta 
Y. Ar.~zd u (27. 5. 1920 ). 

PROSIL SY SOM Sl NEJAKÚ TAK~ J(fQRÚ 
fJ'( 50M NEMUSEL M'LD'ŕ'CH. PÄt Ml 
NúT OBRPťAi A VT'MIEt\JAi ... 

Zlatý veniec 
mesta Bratislavy 1980 
Tohtoročn ý Zlatý vcnioc mesta 

Bruuslavy Sél konal bez predch!i
ll:tHJúccj súťaze speváckycn zllo
rov - detských, mládeilllckyl:ll a 
zbor ov tlospelych - ktoré poso
Llia v meste Bra tisl ava, r esp. t t:h 
ť: lcnov mo:i.no zarátať meazt tých, 
ktor! aspoú na nejaký počet r okov 
Sil mozu réltať medzi "do~asných" 
Bruus iavčanov. Poväčsine sú to vy
sokoskolác i, k tor ých štúdium viaze 
k llra lislave a záľuba v speve zas 
k svojmu speváckemu zooru -
Lúčnici alebo Techniku. Na dr uhej 
strane mnoh! č lenovia spomenu
tych zborov, k tot·í po stúdiáCll 
ostavaj ú v Br atislave a v záľube 
v zoor ovom speve - ako odcho
vanci Lúénlcc a Technika - po
ktačujú v :>peváckom zbore mesta 
Bru tisla vy. 

Naopak zas v Detskom spevác
kom zoore pn MDKO sú br atislav
ske dell, ktoré na zák lade konkur
zu sa dostanú do toh to výberové
ho zboru z r ôznych skôl a upišu 
sd na nejaký čas zborovému spie
vaniu. 

l o. ročnfk Zlatého venca mesta 
Bratislavy so kona l ako koncert 
néljlepšfch speváckych zborov mes
ta, k toré - ako spomenul vo svo
JOm úvotlnom slove Ing. Ľubos Mi 
sún, vedúci odd. odboru k ultúry 
NVB - v predchéidzajúcich rot
nlkoch (doteraz ich bolo 15) sa 
umiestnili nél prvých miestach (d j 
11 1 ekoľkokrát po :;ebe), stali sa no
siteľmi Zlatého venca, prvých cien 
a clvthali la tku náročnosti neustá
le vysšie. Možno teda povedať, že 
spevácke zbory z každej vekovej 
skupiny repre:tentoval! ju na úrov
ni. 

Bratislavský detský zbor pri 
MDKO (dirigovala Magda Pi láriko
va) reprezentoval bratislavské det
ské zbory veľmi dôstojne a výbor
ne, volil repertoár zložený z na
steh [ Zd. Mikula, M. Koi·fnek), čes
!>kých (V. Felix, v. Zedník ) a so
vietskych sklada teľov [O. Kabalev
skiJ ). Zbor sa pripravuje na zá
jazd do Francúzska a japonska (v 
letných mesiacoch) a tak sa sú
streďuje na prípravu dôstojnej re· 
prezentácie nášho zborového ume
nia. 

Spevácky zbor súboru Techn ik 
(dirigova l Pavol Pr ocházka) sa 
- ako je to u neho zvykom - za
:;kvel perfek tným prednesom zvo
lenóho repertoáru (O. Kardoš, I. 
Hrušovský, E. Suchoi1, l. Zeljen
ka), k torý m{t už zažitý, a le aj v 
premiére Slovenských madrigalo
v~·ch melódi i Tadeáša Salvu. 

Spevácky zhor mesta Bratislavy 
(dirigoval Ladislav Holásek) sa 
predstavil tak tiež vo výbornom 
svetle prednesom diel našich ( F. 
~uucr, ]. Ilatrlk), ale aj zahranic
n ých skladateľov (]. Fallk, P. Dam
bis). Medzi nich zaradil opäť pre
miéru - jarnú hudbu Ivana Hru
sovského. 

Hosťami festivalu Zlatý veniec 
mesta Bratislavy boli Br nensk f 
madriga listi s cllrigentom jozefom 
P<mčfkom - predniesli K. Slavie
kého Madrigal y a P. l~ezn ičkovu 
Písef'i prot! pustin11m. V tomto prf
pade neslo len o spestrenie pi'O· 
gramu, alebo len o formálne hos
ťovanie v pr ogra me, ale najmä o 
poukázanie na dalšie možnosti a 
formy pestovania zborového spe
vu. Brnenskf madrigalistl svojim 

poiíatťm a prednesom skladieh sii 
prfťažllvým prlkladom. 
Lúčnica - je] spevácky zbor za 

dirigovania zasl. umelca dr. :>te· 
fana Klimu - sa po dlhých t'O· 
koch opäť predstavil v rámci Zla
tého venca dielami v takom pl'ed· 
ncse, oký od nej očakávame, zvyk
li sme si naň - v perfektnom, 
adekvátnom dielam l skladate ľom. 
Okrem diel stabilného repertoOru 
posledných rokov ( O. Sos ta kovič, 
E. Suchot1, Zd. Mikula) vypoču li 
sme si aj premiéry dvoch sk la
dieb: Starinnyj tanec Gcorgin Svi
ridova a Igora Bázlika V mik ulilš· 
skcj kompánii. Obc sk ladby pr ed
niesol zbor Lúčnice - akože i nak 
- perfektneJ 

Zlatý veniec mesta Bratis lavy, 
ktorý sa koná vždy pr i p !'ťleži 
tosti oslobodenia mesta ( 4. apl'l
la 1945) sa pri 35. výroč! tohto 
svetlého bodu našich dejfn konal 
13. aprfla 1980 len ako slávnostuý 
!concert. Samozrejme, že bol re
prozentativny, veď na 1~om vystú
pili nojlepšie bratislavské zbory, 
Pripravuje sa však nová koncep
cia tohto fesllvalu. Iste sa v nej 
uplatnia všetky doterajšie skúse
nosti a dobré zámery. Z latý ve• 
n1ec - súťaž l koncert konan ý 
p~i prílo::mostl oslobodenia mesta 
- si zaslúži, aby sa preň vytvor i
l i také podmienky, aby bol prlťaž• 
llvý, lákajúc! a napokon aj do• 
coilujúci snaženia speváckych zbo• 
rov, k toré pôsobia vo všetkých šty• 
roch bratislavských obvodoch -< 
a nielen tých, ktoré sa už dávnej< 
ši!;l prebojovali nad " mestské" zbo• 
ry na út•oveľí. celoštá tnu ( ak nic aj 
zahraničnú). J. K. 

Slávl)ostný koncert 
speváckeho· z~oru Technik 

s programom, výlučne zostave
n ým z tvorl.ly našich a sqvie tskych 
skladate ľov sa Spevácky a)Jor 
Technik s di rigentom Pavlom Pro
cházkom pr edstavil na slávnost
nom koncerte v Klar iskách [28. 4. 
1980 ), usporiadanom na poč.es t 35 . 
výročia oslobodenia našej vlast! 
Sovietskou armádou. 

Teleso m ladých, spevu oddaných 
I udl, charakterizu je jasný, svet lý 
h lasový materiál, ku l tivovaný mu
zikálny prejav, zrozu miteľná ar ti
k ulácia. Dynamick y plasticky a vý
razovo difer encovane zazneli v in
terpretácii zboru skladbY. kmeňo-

vého. repertoáru, z ktor ých: musf-
1\le predovšetkýUl spon1enú ť "Za 
llprami, za._d.Qlam~" j . G_i~kcra, " In
termezzá" I. ieljenku, . "Ľúbostnú 
z Gemera" P. Procházku. Farbis
tou zvukovosCou a citlivým stvár
nením zaujali v i nterpretácii tele
sa skladby V. Sebalina "Zavoro
nok" a Vl. Agafonnikova " Dorožna
j ŕ.l ". Zenská čast zboru sa pr e
zentova la k ultivovaným podanfm 
kompozfcte "Slovenské madriga lo
vé meJódie" T. Salvu. Sympaticky 
sa zbor Technik predstavu v kom
pozíciách "Pieseň o spoločnej vlas
ti" E. Suchoňa, " Zem moja r od-

ná" D. Kardoša , ale aj v zbor ovýcH 
skladbách "Roztopas" l. ZelJenku, 
"Rytmus" L Hrušovského a "Več
nll hra" J. Hatrlka, k ladúcich ne
malé nároky na prec1znu rytmick ú 
puizáciu, zvukovú farebnosť a oso
bitosť , hlasovú plasticitu náročnej 
polyfónnej sadzby. 

Slávnostný koncert Speváck eho 
zboru Technik, nosite l a Ceny A, 
Zápotockého nás znovu presved
či l, že zborové umenie, pestované 
na vysokej úr ovni, môže byt zdro. 
jom hlbokého estetického zážitku, 

NORA KYSELOV A 

Kvalitný hosť v opere SND 
Kým v minulej sezóne bola E. 

Moldoveanuová jedným z v.iace- . 
rých kvalitných hosti v oper e SND, 
v tejto sezóne bol a zatial asi je
dino•t umelkyľíou európskeho for 
mátu, k torej umenie sme v brati
slavskej opere mohli obdivovať. 
Rumunskej sopranistke sa u nás 
zrejme páči, lebo po vystúpen! v 
sieni SF na BHS 1976 už dvak t·át 
stvárnila v SND titulnú postavu 
Ver diho ľraviaty. 

Moldoveanuová je lyricko-m lado
di'!lmatick ým sopránom s hlasom 
pomern e obmedzeného volumenu, 
čo však speváčka vyvažu je bezpeč
nou technikou dodáva júcou jej tó
nu dostatočnú nosnosť, bohatú šká
l u farieb a mi moriadnu obsažnosť 
jej v podstate lyrickej výpovede 
o i n terpretovane j postave. Bola 
ďa lšou z radu za h ra nič ných pt•cd-

staviteliek Violetty (po bulhar skej 
a _'poľskej speváčke), ktorá doká
za la, že naša predstava o predes
tlnácii partu Vio letty pre l ahký, 
koloratúrny soprán je archai zmom. 
V opačnom pr1pade sice ár ii "Sem
pre libera" t rocha chýba vonkaj
skový efekt, zato sme však bohato 
odskodnenf sprost rcdkovanťm In
trmne j dr ámy par!žskej kurtizány 
vyjadrenej voká l nymi prostriedka
mi vo zvyšných tr och obrazoch. 
je zaujlmavé, že v oboch predsta
veniach Tra via ty (medz! ktorými 
uplynulo as! 16 mesiacov) sa naj
men~ vydarené i kulminačné 
miesta jej Interpr etácie úpl ne zho
dovali. K prvým patr ili drobné i n
tonačné kazy v árii z prvého dej
stva, k druhým nádherné dyna
mické a výrazové zvládnutie árie 
zo stvrtól1o obrazu, umocnené he-

re<;kým stvárnen1m. Pražský ' teno• 
rista j. Svejda vzhladom k tomu. 
že na jeho materskej scéne je ta• 
lianska opera "popoluskou" r el a• 
t!vne uspokojil. Zárovei'í však po~ 
tvrdil, že ani spievanie v ta lian~ 
čine nemôže zakryť štýlové pód !Zo~ 
nosti a farebnú monotónnosť je4 
ho voká lneho prejavu s vysokou 
polohou, typickou pre v!lčšinu čes
kých te[lori$lOv [ falzet). Ak sme 
u neho dynamické nuansovanle ef• 
till len ako podriadenie sa sk la~ 
da terovmu zápi su, u domáceho P. 
Mauréryho krajné dynamick é pó• 
ly vyjadrovali dve polohy pasta• 
vy starého Germonta - arogan~ 
eiu a prisnosť na jednej, vrúcny, 
cit k synovi a Iútost na druhej 
stra ne. 

v. '· 

SOL TO $tJHAJ MAťO ... 
BOL TO $UHAJ MAťO .•• 
80L TO $1JHAJ MAĽO ... 



Stretnutie so sólistkou Opery SND Martou Nitranovou 

ČO MOŽNO 
VYSLOVIŤ 
SPEVOM? 

"Nastastle sú takl, čo sa zaťato a prác· 
ne prediera/tÍ cez splet novýc/z znakov, 
~>vmbolov, tn!>trukctí, lzojne zaplavufú· 
c ielt dneim~ parttlúry. ba dokonca sa ve· 
lita vyrovnal aj s ich často neznesllel· 
nou zvukovou podobou a nastaslie sú ta· 
kl aj u nás doma." 

( l. Podrnck9 v hodnoten! IV. týž· 
dt)a novej slovenskej hudobnej 
tvorby, HZ č. 7, 1979.) 

Ndťaslie sú tak! aj v súbore Opery 
Sl uvenskéhu národného divadla. Takl, ~o 
zápas s novým slovnl kom i so zvýiený· 
mi požiadavkami na pova hokresbu doká· 
žu korunovať umeleckým člnom . Medzi 
takéto činy patria v posledných sezú· 
nach aj va~e suchoňovské a cikkerovské 
Ju·dinky. Vde kreácie ocenilo obecen· 
slvu, ani kritiku neskrblila chvá lou. Pre 
M nlchov ste - podfa Informácii vefmi 
úspeine - pript•avili novú Suchoňovu 
Katrenu, Katrene aplaudovalo hradisko 
Vefkého divadla v Moskve, západonemec· 
ký Wiesbaden je zaliaf pos ledným mies· 
tom, kde ste mali vefký úspech so sú· 
časným i, " neklasickými" úlohami : s !sa· 
hel v Rozsudku, ale a j s Varvat•ou v Ja· 
náčkovej Káti Kabanovovej. Považujete 
la za " ipecialist ku" na modernu ? 

- O speclallzácll v tomto zmyslo ne· 
možno hovoriť. U speváka mô~e existo· 
var Iba špecia lizácia na hlnsový odbor, 
napriklad dramatick ý, l yrický čl kolo· 
ratúrny sopt·án. ú loha m imo odboru, to 
)e vlastne v)•nlmka - a ča sté v9nimky 
nevplývaJú dobre na hlas. V zmysle mo
derny, klasiky čl starsej belkantovej ope· 
x·y bola by !lpecia lizácia proti záujmom 
a vývoJU speváka. Ustrnul by v určitej 
vymedzenosti a ohraničenosti výt·azových 
prostriedkov. Podobne je tomu, mysllm, 
al u inštrumen talistov. 

Priniesla tieto ú lohy náhoda, " vyl y· 
povalo" si vás divadlo, alebo tu zohra l 
ú lohu aj vU zv9ien9 dujem o súl:all· 
nú hud bu? 

- Zatial šlo len o náhodu. Divad lo 
doteraz pro mfut ú lohy nepi:\novRio. Mys· 
ifm si, žo jo samozrejmou povinnosťou 
speváka vonovtt ť sa aj moderne. A in ter· 
prctovať postavy vrcholných prejavov vy
nikajúcej a vo svete cenenej súčasnej 
slovenskej ope1·nej tvorby je navyše aj 
cCou. Divadlo by však malo spevákovt 
Jnodornu kom penzovať klasikou. je to po
trebné pr e udržiAvanie r ovnováhy v lech· 
nike a aj vo v ýr·aze. 

V prfpade Isabel išlo o prvé oiivenie 
autor om naplsanej postavy, no Kaťuša zo 
Vzkriesenia a najmä Katrena ul majú 
istú interpretačnú lradlciu. Vale hrdin· 

ky boli nové, dodajme, fc vefmi presnd· 
l:ivé. Nové nielen v zhode s nov9m po· 
hladom inscenátorov na diela, s novou 
koncepciou ... 

- Ak moje postavy pôsobili sku točne 
novo, tak azda vo zvukovom obraze. Ten 
som progt'amovo a zámem e staval a na 
hudobných prvkoch speváckeho prejavu. 
U Isabel len budúcnost ukáže, či hlasový 
model a in terpretli cla mOžu sa stat V9· 
chodiskom pre ďalšie predstavitelky tej· 
to postavy. 

Menili ste n oju Katrenu pre mnlchov· 
ské naitudovanie Suchoiíovej Krútňavy? 
Co od vb chceli tamojif i nscenátori , čo 
si pri spolupdci s vami n•jväčlm i ce· 
njl l? 

- Po teši lo ma, 1e kvalitu tOnu a zvu
kový obraz mojej Ka trony. Mnlchovská 
in&cenácla väčšmi zdôrazňova la zvukov9 
než slovný a konverzačný obsah. Z to· 
ho potom vyplýva aj celá stavba reži jnej 
A orchestrá lnej p t'áce, k torá vychádzala 
síce z programovoslf obsHhu, ale tento 
transponovala do zvukového vokálneho 
výrazu klasického spevu. A nebolo to oa 
Ctkor účinnos ti i zrozumHeTnosli etick ých 
hodnôt a mravných konfliktov diela. Za· 
lia f čo u nás sa sna žime dávať pri vd· 
mi jasne slovami najavo, o čom spieva· 
me, tam sa hudobnými prostrieclkHmi 
zdôraziiuje citový, emocionálny význam 
slova a dramatickej situácie. V lnscenú· 
eli sú obsaclenf speváci rôznych národ· 
nosti, aj v monšlch postavách kvalitn f, 
naslovovzalf pm[esionáli , oduševnenl i 
dlsciplinovanf v práci. Nacvlčovalo sa 
velmi dôsledne, impmvizácla bola vyJú· 
čoná. A ešte čosi k mojej obľúbenej po· 
stave i dielu : práve tu som sl ešte väčsmi 
uvedomi la, že Kr(tlitava - napt·iek mo· 
<lel'llej a expt·cslvncj reči orchestt·a -
je dielo vzácne melodické l pro spevá· 
ka vďačné, dovoľuje ukáza( spevácke 
kvality . Tak9 názor maj(t aj moji mni
chovskl kolegovia. Predstavenia Krúlt)a· 
vy sú tu c~a st6 - a vypredané. 

Ten, kto svoje schopnosti odovadáva 
1účasnej t vorbe, vylúii si obdiv a úctu, 
lebo sa angalu je za čos i nové, al e aj 
preto, lebo moderna sa považu je z11 vec 
náramne ťalkít . Nato však ta j il', l:asté je 
aj :xh11dzovanie takejto práce: uchyfuje 
sa k moderne, lebo v " k lasike" by ťaz· 
tle obstál, čl vôbec atroskot11l , cesta po 
novom je achodnejiia, lebo niet s čim 
porovnávať, at d'., atď.... Páči sa vám 
takéto triedenie duchov? Je napriklad 
llpieve nie súčasných diel vec naoza j ta· 
ká náramne ťažká? l\1ilže abso lventa kla· 
sickej voká l nej ikoly n ičif? Aké sú vy· 
hliadky na vlt'a:.clilvo v parte súčasného 
iikladatera, ktor9 menej dôverne pozná 
a na jmä reipektu je problematik u spe· 
váckych procesov - jej technickú ob· 
Jasť? 

- Začala by som takto: v zásade i iad· 
na iná než k lasická vokitlna ško la ne· 
pxistuje. Hlas je školený alebo klaste· 
k ým spósobom, alebo ostal vo svo jeJ pd· 
rodnej kvalite, " nezhudobnoný" , nie je 
schopný výrazových modifikllcif. Skola 
ako obr az zvukového ideillu, s(thrn výra· 
zových prostriedkov a systém ich nado· 
búdania. Dejiny spevu vo svojom vývo ji 
abstrahovali podstatné zákonitosti tohto 
umenia - nielen v estetickom a akustic· 

OPUS OČAMI KRITIKOV 

OPUS a - licenčné platne 

G. Mahler: V. symfónia, Piesne o ntŕtvych 
deťoch. Berlfnsku filharmóniu dir. H. von 
Karajan, Ch. Ludwigová - mezzosoprá n 
DGG - OPUS 
F. Chopin: Scherzli. A. Rubinstein - k la· 
vit· 
RCA - OPUS 
L'arte di Placido Domingo. London Sym· 
phony Orchestra dir. Nello Sant! 
RCA - OPUS 
L. van Beethoven : Sonáta D dur, op. 28 
" Pastorálna", Sonáta Es dur, op. 31, ~. 3. 
Friedrich Guida - klav!r 
Amadea - OPUS 
Pietro Mascagnl: Cavalleria rusticana. 
Symf. arch. RCA di r . R. Ce l linl, spievajú: 
z. Milanová, J. Bjôr ling, R. Merrill, C. 
Smithová, M. Roggerová 
RCA - OPUS 
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1\l arta Nilranová ako Isabel v Cikkera· 
vom Rozsudku (SND, 1979). 

Snlmka: J. Vavro 

kom zmysle, ale aj v hygiene a vo fy· 
ziologickej organizlicil l: innosll hlasu. 
!ikola nám teda dáva dotvorený systém 
v )Tazových prostriedkov pro profesia· 
núlnu umeleckú tvorbu. Ncmule exlsto· 
vať osobitnú školu na modernu. Klusicky 
skoJen) h)US jO prO Súčasnú tvorbu roV· 
n11ko podmienJ..ou, ako pro klasiku. 1u 
vl-ok p1·Jvo viac ako v klasike zúie~l na 
odolnosti a energii zvuku - aby hlas 
dokáza l zdolať neraz vefmi silný a hutny 
ot chester. A len kiusicka školu po.wa 
spt.sob, ako zosiln iť zvuk bez númahy 
a ítnavy lu·dla. Preto jo aj pt•o súčasnu 
hudbu skolenio nevyhnutné - v estetic· 
kom i zdravotno-existenčnom zmysle. ::lú· 
ča~llá hudha vyžaduje viac silových prv
kov v tré111ngu, zvysonú opntrnost v el n
nosti hrdla - u jo menej vďačná . Preto 
ju mnoh! cti~iadostivl, ale aj slabšte 
slwlcnl speváci neradi spievajú. 

H l asivkový zltzrak na rampe, absul tit· 
na herecká Jlasivlta, to sa už tukmer 
nikde " nenosl" . Na scénu vstupuje ume· 
lee hudobno-dramatický, čot·az väMmi 
vedm e názoru, ze opera je divadlnm. 
Duein9 ideál má vedi e ť predsta vi ť po· 
stavu " komplexne", v rovnováhe herec· 
kúho a speváckeho p1·ejavu - a v obuch 
oplimálne. V motlel'llc i v klasike. V 
hodnoteniach pi'Cldukcil však takáto ku111· 
ploxnósť nie v~dy býva, zvii č~a na úknr 
speváckeho vkladu. Nedráždi vás obl:as· 
né nadradzuvanie her ectva, a to este vý· 
rokmi á Ja: x. y. poda l priam činnhc 1·n ý 
vý knn, her ecky detail ne prepracoval pu· 
stavu . .. ? 

- Opera sa hrá v div ad lc, jo však 
predovsotk)•m hudbou. A ako vicmtJ, hud· 
ho su renli.wje v čnse. Hudobné celky 
majú stut ický, na kona nie retat·dujúcl 
vplyv v priestore. Akciu teda nielen spo· 
ma ru jú, ale navonok aj znehybitu jú. V 
hudobných celkoch lí l' il a ensemblov sa 
" zastav!" dej a dramatický čas. No spe· 
vAk mus! ostať tým, koho a čo zobra · 
zuje aj v momentoch, kedy nekoná. Z1· 
vou dramatickou postavou ostáva znen!m 

JiJnqu - svojim hhwným výrazovým pro· 
Stl'll!tiiWIII. Ak IICtiUSIIIhne liCIIlllk spe· 
VOlil, )C liO VUilklliSÍ prejav SlriiC:II UIJ· 

suh i pósobtvost. Myslim, i.c tllv"""v i 
v opere aj dnes chyl>a vzdy skor spo·v, 
11 1,o herectvo. Moderno je nu hol't" ke 
umen1c niirocne]Stu. no bez kl.ts•I'J..tlho 
SJH!Vll oslavu Inn zlou ctnohrou. 

Casto sa hli\'IJI'l o vhudnusti l YJIII, uie 
tak v zmysle hlasuv ých pi'I!IIIJUk lildr.v, 
ilie skíit• v Jwduull:ni " vonkil jšn j s•:il rtín 
ky'' umclcu, Jll' Ípnd un jchu pnvahuvýc:n 
predpokladov. Aj vás ur.eni ll : hc1·ec:ky 
dr avá, typovn výburnu vyh•·il ná ... O sp!!· 
ve mlílo, ba nič. Nemáte JlOI: it lcl'ivdy, 
ak vlís sice chvália, a le vyzdv ihují• sknr 
typovú vhodnost', sítlad mentálnych da· 
nosti s charaklel'lllll vumi vy l vá t·auoj pu· 
slavy ? V súvislosti s vašimi výkunm i 
1110žno časlo čitat' či počuf: dravá , váS· 
nivá, výbušná, r ea listická atď. , a ll ľ .... 

- Isteže, je ideC1lne, ak spcv<l k hlaso· 
ve, fyzicky l vekom zodpdvedá zohru· 
zavane] postave. jo vsak takú hojno~ť 
"tdeá1uych" spcvúkov ? A tak so musi l 

I stých ntirokov ustupovnt. V opor o hy su 
vl.nk nema lo ustupovať z nlirolwv " a 
spev, a teda at typ treba hTadať v ))l'· 

vom r ade vo zvukovom obraze. Bez spe
váckeho umenia 1e ťa ž.ko by( typom -
toiJ!l~ nio ideálnym. AJ kritika nto vt.cJy 
Vi stihne skutočnO zftsllthy a prfnos spe
vltka. Zamici\ajú su pojmy, poclliciw ·sn 
dojmom na úkor krl tit:kej racio nl\ l no~ ti 
a objektfvnych kritéri!. Viac ako :támc· 
na pojmov ma vsak mrzl, zo neraz chý· 
b:IJú zakladnó znalosti o speve, o ope1>J 
a jej zivej histór ii. Malo by Sil doSifll'· 
nu( Aspon torko, HIJy sa ncvynásuli lu· 
lo::. né v:wry, ttiJy sa rozoznu lo, čo j(! li 
i::o nic Je proiesionullzmus. Ak je spcvut{ 
nu scéne dravý, výbusný, vilsntvy , reu· 
lt~lick y, nemohol to dostahnut bez spo· 
vu - zvuJ..u, a teda je to naJvysstc Ol. .. -
n ~.-nlc, uj keď to kritik pnpi:;<.~l nJhodc. 
je vsoJk v umeni nu hudu? 

Možno sa vo vašej profesii zastn v1 1, 
žil z úspechov, netlo ľaďo va( svoj na
st ro j ? 

- Zastuviť sa nemoino, hlus l ulolty 
žiJu len cv1kom o pt'čJ COu. PocucJ..cJ~Iu: 
mladosť hor! nudsonun, ale aj spu l liJO 
svoje rezervy - ak sa ich ncnuuctod 
cv tccnlm uopliu1 C. Už uko č le n ku ::iN U 
:-.om spo:wulu oývulého sólistu iw~icke J 
opory, tcuorl stu ::>to n islava MJurtunlt. je· 
mu vďut!m za záchranu hlasu, uic <IJ lu 
w, čo 1111 dnes umoži1uje poradi( st s 
úlohn1111 11 ucl r žu( su na scéne, bu dotrtu 
sa prodstuvn aj v zuhrumi::i. Nuucil 111<1 
nwion systému práce, ale UJ proles10uul· 
ue tnysliCť tt zis i<Oť teoreticky rozll lud 
o tomto umeni. UCi td spevu v zivoto :;(,u· 
v<íJ..u uotn[t význam len ok t'l!JOVY 11 do· 
p li1UJÚCI, alo podstatný. 

Ak by už di vadlu pre vás úluh y plá· 
nn\' llln k tu r ú by ste privítali? 

- t:'útu ml jo U l Mut·tou z N1~11 r y , vo
l a ml dulu uko spovlíi:kc, skodu, ;"u :;uiC 
tuto operu hrii iJ luk krMko. IJ.r.vnt:j~IC 
sli spoml nuia ::>nntuzzu, Tosku 111<1111 nJ· 
i>t udovanú v tuilu nčl n c , rada by som JU 
rul upllttnll, pt·ipruvunú JC MadoicuH; l 

U10rdunov1to Chc111cra. Z ďaisic h tut.o11? 
)uu.tl;kovu jonlifu, Dcsdcmonu, Wuglll!ro· 
va Vcnusa. VruJ mú m prodpokimty L 
schopnosti pro wugnorovský spev. l lo· 
vorlu 1111 to vlacct·f u nás doma, tnký 
na zor ma li aj v Mnlchove. 

Z. MARCZELLOVA 

A. Gahauer: Licenčné platne Opusu vhod no doplitn jú 
Jhis grumofónový trh o interpretačne pel'fcktné nlt hruv· 
k y dioi skladateľov, k to t·ých tvot·ba u nás ~lo JU c::.lO 
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probojovanä [ Mahler) , alebo _diel ~oveme zn_umyl.h'.,Zd· 
znlcvujúcich vsa k v podani sučasnych svetovycll spicJ..o· 
vvch intet·pertov (Rubinsteinov Chopin, Guldov Hec· 
tl10von ). Vrelo treba tiež uvlloť oprr·nti komplety .s pro· 
m uwntnými spevlikmi súčasnosti (Travia ta, La t:~ucon · 
da, Sicf iske nošpory ). Na dt·ulloj strano t reba zvuzil , c i 
jo únosné vydávať opory majúce charakter h istori ckého 
dokum(:Jntu ( Cavalleria rusti cuna ) so spevákm i, k l oryt h 
umelecký zonil ku lmi noval pred 30-35 rokmi 11 nnvys~ 
Ich mená väčSine dnesných slovenských diskofi lov tllC 
no hovoria. 

v . Režuchová: Ocenujcm aktívnu ii ce nčn í1 poltll lw Opu · 
&ll - vcfttka fundOVI.InÔillU výberU dos tu io SU ll[! nOs 11'11 

viacero zaujlmavých titulov, na k l ot·ýc h sme mali prtlo· 
~llosť stretnút sa s európskou (casta svetovou l ~ptc · 
kou či už vokálnej, ini.tL·umcntá ln •~j lnterprct<lclo ult•.llo 
rcJ>rozentantmi dingontského umenia. Najt·ozslahlot~la 
sa mi túto činnost vid! v oblasti vokálnej [operné kon· 
cCL·ty, profily spevákov ). Ako konzument všu k v1dfm 
r ezervy vo vydávanf mlad)•ch in terpretov, č i in to~· protov 
strednej gene1·ácie dneska. Zaujlmavé by boli i zoznamy 
živých laureátskych koncertov svetových súťa2l (Ca 1· 
kovského, Chopina, ak miim spomenúť l en ti e najbiiž
šio), a lebo nahrávky r ealizované po úspechoch Inter· 
protov na nich. 

L. Sustykevičová: Kvalita licenčných platnf s važnou 
hudbou (porovnúvaj(tc so sférou popul árnej hudby l sa 
v posledných r okoch potesito fn e zdvihla. Iste nie le 
jednoduché nájsť optimálny spôsob v selekcii splč ko· 
vých svetových gramafónových prod~ukcJ! ; }ltuly, k tore 
sa u nás objavili v poslednom čase vsak urctte uspokoja 
diskolilov, s nádejou na vyplnenie clalšich bielych miest 
na našom gramofónovom trhu. 

G. Verdi: Sic!lske nešpory. New Philhar· 
monia Orchestra di r. James Levine. The 
John Alldis Choir, zborma jster J. Alldis, 
spievajú: M. Aroyová, P. Domingo, S. Mil· 
nes, R. Raimondl 
RCA - OPUS 

umelaeká hod nota 
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T. Ur sínyová: Veľmi vítam vzácno sn!mky súčasn9ch 
popt•odných interpretačných zjavov, samozrejme, a l hts· 
torické sn!mky, ktoré majú dokumentačnú hodnotu, ale 
malo by sa zvážit čo pri našich nárokoch zvukovo-lech· 
nických a umelecko·lntorpretačných je pre dnešného 
diskofila zaujl mavé, atrakt!vne a esteticky účinné. Pri· 
tom som si vedomá vSe tkých možnosti prebP.ranlo li· 
ccn čnýc ll titulov. 

Aký je váš názor na dramaturgiu vydavateľstva OPUS 
vo vydávaní licenl:nýcb gramofónovýcb platní 

V. Adamčiaková : Ponúknutý výbet· llcsnčných gr ame· 
platn! Opusu svedči o starostlivom výbere vydavatel stva, 
1 ked nepochybne na svetovom t rhu je i množstvo ďal· 
šfch vynika júcich nahr ávok. Vydavatel stvo však zrejme 
obmedzujú aj výrobné dev!zové nároky zahraničných fi· 
r iem a na druhej strane l nfzk y prtjem za odpredané 
ll&~OP,latne z oblasti vážnej hudby .. 

V. Cliik: Vydávani e licenc ných nahrávok súvis! s 11 
nancnými možnosťami vydavtorstva. Pozera j úc z tohtt, 
zorného uhla Ide v podstate s dva t ypy - historlc:kf• 
(Mascagni ) i novšie (Guida, Rubinstein ). V každom pr! 
pade sú to umelecky vynika júce výkony a tak mOžu sh1· 
žiť za vzor našim Interpr etom a súčasne obohatia zbler· 
~>4 dlsjcefilov. 

v . Ži tná: Pr ostrodnfc tvom licenčných pintnf Opusu 
dostáva náš diskofll jedinečnú možnost aspoil čia&tocne 
sa orientova ť v zahraničnom lntet·pretačnom umeni a 
porovnavať ho s našim. Neviem, nakofko j e r enlélbllné 
vydávani e operných kompletov a čl predsa len nie je lu· 
xusom bez žiadúceho umeleckého dopadu vydať licenčne 
dokonca a rchťvny operný kompl et, keď vo svete vzn iká 
toiko cenných prekrásnych súi;asných nahrávok. 
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Po odrhodP. Frdnti~ka Tannenbergera a po dlb~om zahrantcnom 
llllgtli.lltdn prlmária Slovenského kvat·teta zaslú:Wého umel ca Ala
tl.~Jd Mô711lo zlialo sa, 2e osud tohto enscmblu je na vážkach. 
Po hntt~f~j spol upnict telesa s josefom Stkorom nastúpil v pos
l•Hinum Cú !.O zu vwlončelovy pult mllldý, l.uniJici(u.nv, ale v ohlasu 
humomclw muziclrnvama u)<; skúsrný vlolonCellsta jozeľ Pollho
r uusl<ý. Na tom to abonentnom podu jali mali sme prno~ltosť sa 
o tom, k ukym v9sledkom dospelo teleso v tejto novej, dúfajme, 
clf'llnllÍVIlej ZOSIIlVO. 

Sl uvenské kvartetu (v sulade s názvom] udr:llava st v kontexte 
nt:lhl.J lr su roz~i ruJúCcho počtu slllčlhovýcll súborov u~ dlhé roky 
vedmt• post11 vcme. A. 1\.lózi Je vucl:iclln hrá~om, splrltus movens 
lwartctu, ktorý svojim tvor1v}m pl'ino!>orn, lskt•lvým tempet·amen
lOm, u~lut.hlllou kunlllénou a prirodzene V)'Znlevajírcou spontán
nostnu určuje ty pil' ký lnterp1 etflcný naturet lf~ losa. Slovensktl 
k\illlt!lo je r redov>.etk ym sú hot om IHislovovzat}•ch hudobnfkov nl! 
Jl lllt! vzdutlt!ll~ľh od remeselného ukadem1ckého obohritvanla sklu
dieli. Ah:o u ka.l:dcho komorného telesa dochadza 8J u tohto sú
!Ju;·u ntckedy v ll·ori\'Om zápale k ur cllym vybočen1um z pevnej 
tempove) l!nw. ľotu narllsan1~ pred->tBVUJe vsak leo prechodny 
:. tdv, z k torého su hrac1 dok<~.lu V) n1nn1 ! u vt·atll do :.tý lom vy
mr.dwn~ rh knldJI tvor1ve1Jo muztcíro\'U llíll. 

1.. Ich vynlkiiJUCeho výkonu sn IStou mierou vytJei1uvalo Iba 
úvodn!! Sllll!ikové k varteto B dur ( Lovecké) , KV 458 od W. A. Mo
znrta, na ktorého podan1e rýchlych casti [Alleero vivace a:.sat, 
Al mg ru assa l) sa vztdhUJe vyss1e spolllenutä pr 1pomtenko. V ramc1 
olloz:1omowuna sH s ukust1ck ym prostrethm Konre1·tnoJ swne !:ir 
a tw by hručl m testumi [nujm!i mt znc ialku t ýc ll to tastl) v& hah, 
lni,llnklivne h1adul1 (11 nakoniec UJ nosil) S[H'ÓVn!l pulzovalll t: 
tempu. l v technickom vypracovani tohto chúlosllvo prteZI'ucnehu 
stollu by snw pod drobnohladom naslt aj nloktoré men:.w ne
dotluhnutostl l11tlien v súhre, altl l v mtonacil. Absolutórium ~~ 
vsu k nesporn e zuslúzi spevne Adagio, v k torom llom uwvut •• 
usl tH:htlllí, vrucnu kanllléna a osolrlty medi ta tívny podtón. 

IJuble progrHmovunú sk ladby sú ut. desatroi:t!l sucastou knw· 
i101cho r f'pertotu·u telesa [zafi xované i'j nu grumoplu tnt ). I CJ1 lwn 
cept:io ~a už vo v;~tkých parumet roch dovno usttilllu a v r,imct 
ll!JlO reuilty tluk.lzu potom hnlc1 nuplno ro:tv1nllt wuje vyn tklr JU· 
ce hudobne nHIJ;.trovstvo. Tél k v .kuvclovi ( Slái:i kuvé kva•·tetu 
F dur) mohli sme v plnej m i ere vychutnal jemntl ml llonky tlyll<t 
mlk v, nitlulloveJ prn.menllvosu zHramov!lnó <tu 11111llur 1adne utu1. 
n o, klenby ve i k~ ch hudolln~·ch uhl ú i-ov. s ve fk )Ili pochopclum, 
!. typicky dvol'o'tko\ sk)• optunlsllck~ m vyruwm, so ;;trokpn ul<~fJd 
zónom poet1ckelto lyrí:tmu 1 illlUIIZI\'I1C!hO z1vóho tcrnpero~mcntu 
pod u ll Sláčikové kvarteto F dur, op. 96 l Amurické) od A. Ovo
i'áka. V Obidvoch tllelnch dokuzal sítbor dosiuhnut tt.m t dOilln~ 
MUJWu lnterpretcicle, ved tech n1ck<i stránku vykonu je tuk :.uve
rtinn l' zvládnuta, ze v popredi JC vyltti;ne plné vntllo t•ne zuanga
iovunte u dokonulé vychutnávunw vyr11zuvych clfHUtlov. Áno, na 1-
mu poslodnyml dvoma cll clam• dol:úzalo Slovunsl\!: kvu rtuto, te 
je stil le prv ým kvart..:tovym ensemiJ iom 1111 Stovlmst,u. 

Osobité vyzdvihnutie :wslllil umeniu j . Purthonlnskúhu, ktory 
dokAall v pomerne kriitkum čase usvojl[ sl iitýl pr<lcc súllor u, 
Sj)ťlsub pr!stuptt a kvuli tou svojej hry vr rovnHt su skúsfm e,sina 
spoluhráčom . Poklur este v úvodnom Moznrtov1 vyknzova l 11 Jellu 
(a nlolen jeho) hra J::. té rezervy [zvu k niektor ých nlistrojov vy
'čnlmal v súhr!! s ostutnymi), hudobná !ntellgľnc1u , tvunvy zopni 
a dorcrajsle skúsenosti u robtH z vloloni:cltstu I'(Jv noGennéhu pnrt
neľll. 1\aprlek vcfml slabej návštevnost i zo.ídlo vystl1penw ~lo
vonského kv11rteta nadsený ohlas u poetom skromného publika, 
ktorému sa odmenilo dvoma prfdavkamL 

24. a 25. IV. 1980 

Dvojicu t9chto podu jali mótcme oprtivnene pokladal za vydan!
nu. Meno za11lú:Wého umelca Bohdana Warchala a jeho súhoru 
ltt ll.u sa ut dávno Zttrukou kvali ty, intenzlvneho umuleckého za
:ltlku. !' odarllo sa mu získať u publika pl'lum neobmedzenú do
Yeni, ktorú kaidým vystúpením upevi'lu je, stupl)uje. 

A tr11ktfvnost tohto programu zvysovall dvu momenty : hosCova
n le vynlka)t1ceho sólistu , zaslúžllí.ího umelca KSFSR Timofeja Dnk 
ilcera , ktorý sa predstavil v dvoch sklodMch: v K01u:erte Jlro 
t rúbku C dur od Tommasa Albinoniho a v Hummclovom Koncerte, 
a pt·edvrdenlo Schuber tovej Om~e G dur (D. 167] v podan i SKO, 
Slovenských madrigalistov a vynikajúcich »óllstov pnd taktovkou 
B. Wa rchala . 

T. Dokslccr mil vzácnu vld stnosť velkých lllllolcov - suverénnu 
Istotu tnchnlkv, pamllt1, .čo je mu 1deálnvm od t·azovým mo:.tfkom 
k muzikantsky sugestfvnemu podaniu Interpretovaných skladieb. 
ľrl vsetkP.J lusrinu jucej mtonačnej tstoto nie je vsnk tento ume
lec bezduchým exhibiciOnistickým virtuózom, ale v pr vom rade 
tvunvým typom hudobn lkd. j eho nállsk liiTIOI.iiuje mu citlivé mo
delovanie tvoreneho tónu, vkusné vil>r&lo, priam omral!ujúcu 
schopno~t n&hltJho strl f)dHnw registrov l tera~ovila dynamikA v AJ
blnonlm ), dokonHiú i!>totu pohybliv5rch paslí~i. ~o vSetko umociítt)C 
vzacna ekonomiku dychu. Málokedy počujeme hrať umelca tttk 
sústrr.clone, zaanguiovane a súčasne uvornene, prirodzene bez 
ak~cltkotvek zábnm. Nečudo, že pri t&kýchto črtách SVOJhO ume
lec..krho naturelu .w.lal Dok~1cer ve1ké ovácie publika, za ktore 
~~~ odmenil repr1zou tanečného fi nále z Hummelovho Koncertu. 
Napl'lok sl!'hUJUCl'ntU tempu sólistu dokázal Warchal pohotovo 
a 11n solídnej techniCkej úrovni vies( orcheslor {l keď v Alblno
lllm sme zoznamonult u rč1té drobné odchylky v súhre]. 

n. Warchal a jozor Kopelman v Koncerte pre dvoje husH a slá· 
~ i kový orchester G dur, op. 8, 1: . l od Giuseppe Torelliho potvrdili 
svoje velké tochn tc l;é možnosti. Prfklltdné vypt·acovnnte cletoilov 
bolo Im o l>ldvorn východiskom k účinnému vybudovávonlu celko 
VPJ llnle, ktorC1 v konečnom dosledku na jviac ovplyvnila kladný 
<IO J'• Ifl u posluc h<í čov z Interpretovanej skludby. 

\ druh!' ) polovici večP.ra riadil Schubcrtovu omšu B. Wat·chal 
u); ocl d1rlgentsk6ho pultu. je !!Zda zbytočné konštatovAť, že sú
bor účlnkujilf'tch v1edol suverénne a spornhhvo dáva l nástupy. 
Ž1<1tltt su nám všuk aJ poznamf'nať, ze sa Warchalovl podarilo pre
suctlt sn aj výrm:ne tvorivo, muzikantsky. SrhubertoVCJ Omst G dur 
dokúz,Ji v lin i.! ť punc neopakovaterne jemnej, medttulfvnef sklad 
hl', v ktorPj sa sm)IJila geniálnu invcm·ia autora so znamenitými 
vykomnl SKO, zboru (Slavenski madrlga llstl - zbor·majster Ladl
slc~v llulusHk] o s nemenej pre!>vedclvýml krelíclu mi sólistov. Ka;r 
ct }• učinkujútl prlspf'l svojou hrivnou ako tPhll čkou ku celkoveJ. 
prl!lln sugPl>tlvnej stavb tohto povabnl)ho clleln. 

Po dlhsom čase poču li sme op!itovne svietivý sopnln Magda
Ióny Hajóssyovej . v súčasnosti sóllstkv hnrllnskc j Stlltnej opery 
s lstintl, otvorenými v)·skaml. vyrovnanými regist rami vše tk9cl 
polclh, \'Pfkým spektrom dynmnlckých mot.nostf a navyše s oso· 
bi tým tvorivým zanlotenfm. Je) kultivovaný h ills n iesol sa nad ce
l}m aparfi tont účinkujúcich s nezlyhávajt1cou Istotou a presvedčl
vo~tou. Znamenltéhn partnera mlšllt v sl'll lstovl oprry SND, ba
~lstovl Se•·gejovi Kopčtíknvi. Oplltovne potvrdi l nielen k rásu svoj· 
ho h ln sov~ilo llmhru, nie lt j zmysel pre rovnováhu lntf!nzlly svojhc 
hlo~u Ink s orchestrom, ako i s osta tnymi sólistami. K týmto 
dvom ntli'Očn ým exronovaným sóllsllrkým partom pripojil sa spo· 
rahllv9, hlasovo l technicky dobre pripravený výkon tenoristu 
Petra Oswalda. V. CfiiK 

Zaslúžilá umelkyňa 
KLARA 
HAVLÍKOVÁ 

V sústavnej umeleckej aktivi
te zaslúži lej umelkyne Kláry 
Havllkovej nachádzame nlekol
ko takých momentov, pri kto
r9ch sa i:iada na chviTu zttsta
viť, bližšie sl Ich osvetliť a po
kúsi t sa nájsť pre Paše ztstn
nia a poznatky aj stršte zobec
neoia. Najskôr st vilak vsltn
nlme niektoré fakty. 

Co pokladáte za najvýznom
nejlie vo svojej práci za P l ' ll· 

došl é obdobie? 

- V predoslých meslacor h, 
konkrótne vo februári a v mor
cl, som absolvovalo viacero v ý
znumn9ch koncertov , ziljnzdnv u 
reallzovulu n trkorko rolhluso
v}•ch nall rl\ vok. Vzh11tdom nd 
rozdlelnos( 11 i.lrku rt>pt•rtatiru 
znumeuull verkt\ V)'piltiu sil, ml 
moriadne vrru nlinmhy, alt! u) 
pocit uspokotenla. Touto poc1t 
vvpl)vl! nujmU z vfJdomlu. že 
sa mi opil i podurilo uroln ( nie
čo pm!:itlvne pro p ropu~át'l ll u 
presadzovanie su mt~f' J hudh~. 
čo naďnlcj pok ll dllm zu hlavný 
nel U zmysel SVO f!'j Ulll!)lOCkP.j 
prAce. 

Z tejto bllancio sa žiHda pre
dovšetkým spumenúf vaše dve 
f ebruárové vystúpenia s Ces· 
kou filharmón iou v Prahe. 

- Pre slovonskóho. ale ttl 
hociktorého Iného unwlcn tP. 
kažcly pi'!IZSI<i' koncen mlrno
r iadnv z[Jvni.n). Pre n11'ín tym 
viac, že som hra 111 dio lo ens
kého skludutern Bohuslava Mar
Unit - jeho vvnlk<lj tlci \. k lit· 
v!rny koncP.I'l. Kto slf:dUJI! mo
ju 11mf'lerkú druhll dohi'P vtu, 
7.e dielo B Martini\ pntrf ut oct 
Student~kých ~las mPdzl mo1n 
verké 1{151\y. Stretla som s,1 s 
orrlwstrom 11 dtrlgentom, nlí
rodn ym umelrom VHclavom 
1\:PumHnnom, plne oddun\Th to
muto diel u. Budf! v<i s motno zu-

L 

Sn!mku: l. Grossmann 

U)llllllt, if: kiUVII'!It) :.kludlJV 13. 
Murtanit wm v tomto uhdoiJI 
nahrula v LJ·och rozh lasovych 
studltit'li. 

Nahrávanie v rozhló!se JC snétl 
menej ntraktivne, no tým vy
znamnej~ic, ak ide napr. o na
hrdvan ie nasej h.udhy v .t:ahra
nicných rozhlnsovych l túdiach. 

Rozhlos nepudcNlllJPlll. 
skôr nuopal\. Tentora.~: som nu 
hravnla najskôr vo \ 'Jedni, pn
tom v Mo·,l•ve a napokon v 
Bnl'llnu. V kazdom z týchto 
troch nahrávaní som uplutml<l 
rcprl'zen tucné slovf'nské dlul.l. 
Vo Vtf)dnl to bolo !:iu< ltoi10VO 
lmpt'Uinptu s varíítclu ml, v Mos· 
~.ve Jeho Elégill a takisto lm
prumptu, v Bf!l'line llornlska 
5u tn u Sonuta rustlca. Vo Vied 
nl som Hštc nahrula Kozcluhovu 
Sonútu u v MnskV!! Son(ttu ]. L. 
Du:.ika. Ah vt·zmemr. do uva lw 
aj p1·r.dchaJz,qúcP nu hróvnmu. 
ml'l>.Pm pov"duť, že v Moskve 
som uz nuhr,li.l tf;mcr celú Su 
clull1ovu klavfrnu t\'orhu, vo 
Vin Im na dosiuhnut1c tohto cif'· 
lu uz tiez veľa nectnhu. Pro 
rozlllus NDII sem zalial na 
hrala meneJ, no nemozno ne-

spomenÍlt , fe som tu nenrel a 
Cikkerovo Concertino pre k la.
vfr a orchester s Dratďanskou 
f1lhat m6nlou. 

V r6mcl Dni !leskos!onnskaj 
kult6ry v ZSSR ste V11tli11111 n 
viacerých •o•lets'kych mtt•· 
tách ... 

- Moje, v porad! uz sle!ite, 
turné do ZSSR som zač!nala 

nahrllvanlm a kon~lla ret•ittílom 
v Moskve. Onlslch p!!t kontt:l· 
tov som ubsolvovHifl vo \'t:d ln· 
lených konclnách Sovtetsl.r:nn 
zv!lzu, vo vefk~ch stblrsk v!,h 
mestách, a to v Irkutsku, Novo
slblt•sku, Kemerove, Novokuz· 
necku a v Ba rnaule. Počet obv
vaterov každého z t }·chto mtest 
prevyšuje l nlekoTkonásobne 
počet obyvHterov BratislHvy. 
Vystupovala som tu ako Jedmý 
reprezentant CSSR prt prfležl· 
tostl Dn! čs. kultúry v ZSSR. 
Vo voTkom priemyse lnom cen
tre Keme1·ovo m l napr. oblast
né orgány odovzdali krásn y 
diplom a čestné uznanie. Hrala 
som tu zo svetového t•eper t oá
ru llllnd la a Grtega. a potom 
slovensl<ú a českú hudbu. Som 
zvlášť rada. že som zlskala dal
šfch nndšnncov pro SuchoiJOve 
Metomorfózy. Medzi tými, čo 
prlsll po koncerte v Novosibtr· 
sku za mnou, bola aj mladá 
klnvlrlstka , absolvu)úca práve 
tamojšiu vy!>okú hudobnú školu. 
Rozhodlo sn Metamorfózy na
študoVII ť. Požiadala ma o notv. 
i\ ja tP.I'IlZ sto jim pred oefa h· 
l;ou úlohou Noty tohto d1ela 
wtlz u nlís už dlhé roky v ob· 
chodorh nedostanete ... 

Hnrď po návrate z Moskfy 
ste cestovali do Berlina. Aki 
koncerty a s akým repertoárom 
vás tu oi:a kávali po dnkoni:e· 
ni naht•ávania? 

Najskôr som hra la v 
rrwstskuj hale v Gôrlttz pred 
dvomtt llslrnml posluchllcov 
Mozurtov .,Korunovačnf' kon· 
rert. Hne<f nn druh9 tieň bola 
ropl'lzn v Zlltnu. No zlívPr zá
Jazdu som main ešte rec..itél 
nn zftmku Augustusburg pri 
Knt·l Mat·x-Stadte. Po dobrých 
skú<;P.nostlnch zo Slhírl som u
vádzulu jednotlivé skladby 
sprlm•ndným slovom, čo sa uká
zalo zvll\<;f rotrebné a osožné 
p1·1 sk lfldhách na~lrh autorov. 

(k ) 

Z koncertov MDKO 
Pr ia telia orgunovoj hudby v 

Bratislavu :.a tcslll no koncert 
francuzskeho orgun l~tu Rentí 
Saorgmn, ktorý sa mal konať v 
Hedute H. apr!la tohto roku. 
Asi šesť hodln rred zučlatkom 
koncertu sa usporladajucn or 
ganlzáclfl dozvedela, le zahra
nltn9 umelec z technických dô
vodov neprfde. Ako ntlhradu 
podarila sa jej zabezpe~l( umel
ca, ktorý, hoci mal tak krátky 
čas na prfpravu, registráciu a 
dramaturgiu koncertu, !.Vojfm 
výkonom nesk lamul pocotné 
organové publikum v sieni SF 
v Redute. Bol nfm posluchtíč 
VSMU v Brntislave, z t r i edy 
prof. F. Klindu, hnrich Szabó, 
laureát med.:inárodnej organo
vej sCr ťa že Pražská jar 197!1. 
Tento mlad9 organista ukllzul 
maximálnu pohotovsť a okam
žttú prispôsobivosť sa podmien
kam organu v Redute. 

Progrum pozostávnl zo skla· 
diob nastudovaných pre medZI· 
národnú bacl1ovskú sútaz v Llj)· 
sku tohto roku, ktorej su zu
~astní ako jediný slovtmský or 
g!lnista. Všetky skladby niesli 
pečať vysoko profes1oná !neho 
výkonu. Prvá polovica progra
mu pozostávala z organových 
skladieb j . S. Racha. úvodné 
Prelúdium a f úga O dur boli 
čiastočne poznucflné nervozitou, 
cratsie diela nám však poskytli 
bohatú kompozi~n(l a umf'lec
kú paletu pre poznanie k rás· 
nej Bachovej hudby. Vďačné 11 
mimortadne po:r.orn6 publikum 
spo z no lo rôzno typy chorálo
v9ch predohler, ktoré Szabó s 
vkusom a registračnou pesu·os
ťou Interpretoval. NajmU cho
rálová predohra Es dlH' s ko
lorovaným sopránom a A dur, 

k torá j e chur álovou fantlizi uu, 
l't!!!pstracne ro.~:lis!lnou. Obc cl .. .t 
ralové predohry su zo .t:blerky 
Osemuósllc..lt chonllov, ktore~ 
pl'lnása sprut;ovome uapevov 
prot estantskydt ducltovnych 
ptosn! ma Jstrovským spusobom 
" vo v~etkľch znilmych for
mách. 

Toccata a fuga d mol, BWV 
538, ktorá odznela pred pros
wvkou, je štýlovo 1 formovo vy
hranunu. Szabóovi sa JU podari· 
l o (111 ked mal mensíe tech
nicke zakolisanle v Toccute] 
udekvátne mtet'PI'Olovat. Elokt
na toccutu je zalo~enu nu po
hybliveJ téme, rozvfjaHej nn 
p1·meípe talianskeho concerts 
grossu. Fúga 1e prfkladom dô
kladnej polyfónneJ práce, pre
krásna Je záverečná tesnu. )ej 
tntorpretllcia p.:t trí k tým nu· 
ročneJším. Imrich Szabó podni 
tu vyrovnany vS'kon. 

V druhej polovic! programu 
odzneli organové sk ladby 1 o
mantikov - od F. Mendelssoh
na-Bat•tholdyho Sonáta pro or
gan B dur, op. 65, č. 4 a Fan
lazia na chorál " Wie schtin 
leucht uns der Morgenstern" 
od Ma:a:a Regera. V t}•chto 
skladbách sme už viac poc!till 
čiastočnú "ímprovlzovanost" v 
registrácii, zapríčinenou krát · 
kosťou času v príprave (na jm ll 
v Regerovl veľmi siln~ l. mn 
nua l pred nástupom chorá lu H 

žiada lo sa tiež viac uvornenos 
ti, romantlckej vzletnosti najmlt 
v III. vete Mendelssohnovej so 
náty, veď táto je typická pre 
skladate!ovu melodiku a vlrtuo 
z i tu]. Majstrovskú fúgu na zá
ver Interpret krásne vygrado
val. Mendelssohnove o1·ganové 
sonáty, sú po formálnej strán· 

ke skOr cyklickými útvarmi ., 
b<lrOkovom st91e, jednotliVé ve
ty su chápané ako prelúdl&, fú
gy u chorlíly. Sklada ter s11 tu 
poki1sll o syn tézu romnnt tckej 
cltovostr s polyfónnym mysle
nim. ChorCilové fantázie M. Re
guru patria k jeho "ukážko 
vym" skludb:'lm, spracováva v 
nlrh zn;ime népevy protestant
ských duchovných plesni. ln
WrpretliCII:l Regerov9ch diel pt'l· 
nášH určité tazkosll. I ch ne· 
prleh1adnost provoku je nlokedv 
orgunistu dielo prtvefmt rozi: le
nlt, trebu jemne dlferencov11 ť 
reg istre u a1 ú loha "Or.l(ana 
Pléna" JU tu dOloi!lltl. Pri uHer·
protárll ,.veTkého" Rege1·a tre
bH z, J chovnť v11fký ťah hudbv, 
vofku romnn tlckú lfnlu sk lad· 
b~·. 

Aj koď niek toré z tých to 
"vznl·ových" Intel pretačnyf ·b 
poziodovtek mladému or·ganls· 
tovt celkom novvšli, jeho Reg~: r 
bol vlJ tuózny a ucelený. 

Posluchátt sl vyžiadali od 
umelca prídavok, a ten. po fal.
kom, núročnom programe !:lU· 
verénnt> lllltral Bachovu h ntá· 
ziu g mol . 

Aj keď sme čakali na koncer
te výkon zahramčného umelca 
11 hratlslnvské obecenstvo do 
poslednej chvfle pred Zdčiat
kom koncertu bolo naladené na 
1iplne ln9 program, po dozne
n! posledných tónov organistu 
llnt·lcha Szabóa !ste nebol 
níklo sklaman)r, veď foho v9kon 
nebol Iba záskokov9, u le mal 
punc muzlklí l neho, výborne 
technicky pripraveného a po
hotového umelca . 

Ev.A KAMU.OV.J 



NÁROČNÝ CIEI vélio vyJadrenia, myš
lienkovej nadväznosti. Je 
to eklekticky vyznievajú· 
ca chor eografia, hoci vo 
velkej pr iestorovej di
menzii a v nlekofkýrh 
plánoch. Slovansky, bn 
dokonca až pohansky Iu
denA hudobná predloha 
nenachádza absolútnu 
odozvu v pohybovo-výra· 
zovom vyjadrenf jednotli
vých postáv, Ich charak 
terlzácle, konkrétnosti ci 
symbolizmu (prvý pár. 
druhý pár ~l trelf o štvr
tý pár). Závt!J' opUtovnc 
vyznlovo hmlisto o nejas 
ne. 

TRIPTYCH ZIVOTA Ve
~e~ hjletov z diel nárud
Jlého umelca E. Suchoňa 
CAROOEJNÁ NOC, POt
ME MAC~BRE a I. Zel
j enku ZAKLINAOLÁ. Lib
l"eto, choreografia a ré
ž il•: K. Tóth. Dirigent: P. 
Bagin . Poéme macab1·e: 
nah rávka OPUSu. Scéna: 
P. M. Glíbor. Kostý my: l!. 
Purkyiíová. Premiér a 21i. 
Bll l' lla 1980 v SND v Bra
tislave. 

N1c je každodenn9m 
ZJ:tVUITI Ct prav idelnosťou, 
ZP. premiérová lnscenáCIH 
ba letných súborov naštr.h 
diVIldlel pozostáva v91uč;
ne z diel domácich au
t orov. Práve pre tento 
fAkt sa posledná premiO
l"a baletného súboru SND 
dostala do popredia po
zornosti odborného pub
lika l sl rokej verejnosti. 
Baletný večer pozostáva
iUC! z diel nár. umelca 
Eugena Suchoňa a Ilju 
ZeJ,enku, k toré pohybovo 
realizoval nový šét bale
tu SND Karol Tôth, da l 
svojim umel eck9m vý
~ledkom podnet k úva
h ám na tému ambfcle 
tvorcu , náročnost rea li
zácie daných myšlienok a 
efektivita umeleck ého čl
n u vo 'vzájomnej súvis
l osti. 

Vofba hudobných pred· 
lôh, ktoré neboli pôvod
n e určené k scénlck o· 
chor eograflckej realizá
ci i ako l vorba tematiky 
.jednotl!v9ch čast! trlpty· 
chu, dávala choreogra fo
v l a režisérovi slroký 
prlnstoľ k tomu, aby vy
I VOI'II náročný, originál· 
nv ha letný večer s pri
márnym prvkom pôvod
no~\1 a umeleckeJ jedno
značnosti. 

Ak9 bol v lastne Trlp
t y: 11 života? 

IJJ'OIOAlUL"glcký V9bor a 
zlozcnie baletného veče
ra možno bez rozpakov 
ozntJi::lť za kvalltatlvny 
pl'inos do repertoát·u ba
l otnOho sCibOI'U SND. Oba
ja skladatelia. ktor~Th 
skludby boli vybratc k 
ChOI'COgľ!!tiCke) kre-teli, 
zaujlmajú v dejinách slo
ven~ke j hudby 20. storo
~la významné m1e~to. V 
r amcl ve~era prezentovu
lo sd kompozičné 1 IHneč
né umenie sučasného, 
my~ lien kovo-naro~ného 

tnmdu, samozrejme, až 
na Carodejmí noc, ktorej 
zuradonle mozno v~svet

llť lnterno-provádzkuvý
ml l diváckymi potreba· 
m l. Stoji v~ak zn úvnhu 
V> pusll ( Ca rode jo ú noc a 
doplni( v budúcnosll tPn 
to balotn9 ve~er Iným 
dielom E. Suchoúa, resp. 
lnčho autora, v zmysle 
l';tylovtlho l mysllenkové· 
ho zjednotenia. Realizo
vaná premiéra má pre to 
p r1estor . 

Carodeíná noc - ranň 
cllclo skladateľa, ktoré 
má Ambicle I.Jyf akade
l niCkým, bolo pohybovo 
realizované prostriedka
m i klasického tanca. 
Myšlienkovú podstatu 
diela navodzujú a vysvet
Jujú verse Viliama Tur-

~:.ínrlto v prognunovom 
hullettne: " ... Celá zem 
prflmleiJa sa na podobu 
zeny ... tú milovanú Zom 
to lono vsetk9ch det! . - : 
i Zom, tú žena hviezd, 1 
tvoja hv1ezda ž1on". Pý
tum Sl! všuk ako sa toto 
všetko odrazilo v balete. 
v choreograflckom stvur
nenf? My~lienka zaniká 
v spleti flgú•·. rtgthok 
(Chlapec, Dievča-Strom 
čarodej, Carodejka·Sln ko, 
TiP1i slnka, Mot9f, Vážka, 
Vllv, lúče a pod.) ro· 
man!lckého ladenia 1 
naivity v pohyboveJ ne
jednotnosti, v choreogra
flckom slovnfku mensej 
vonačnostl. Symblôzo hu
dobného a pohybového 
vyjadrenia je vefml vor-

Inscenované diela no
dávaj(! v!icšle moznosti k 
výraznejsím tonečnym vý
konom, ktoré by prusiiJh-
11 poiadovanú proloslo
nálnu úrovei\ baletného 
súboru SND. Sólisti a S(l· 
bor odviedli kvantum 
práce, vychádzajúc z 

G. Demovičová (Ona l a P. Vokoun [On) v Suchoiíovcj 
Poemc macabre. Snímka: J. Vovro 

ná, skôr nie je oko je. 
Myslím si, že bol mozn9 
Iný, prijatefnejsl výklad. 

Poi!me maca bre 
., ... Poznávaš sl lú hr
dosť pokory: trvať-vojsť 
vclkým kľúcom svetla do 
tmy,... bez odpovede, 
hed v1eš, že mčomu ne
unikneš na vrchole svel
la a tmy" (P. S\llicha -
programov} bulll!lin). 
lludohne l myslicnkovo 
Istú, smelO ož provolca
livnP dielo. Dramut 1 čnosf 
hudobnej predlohy sa 
vsnk sldi<;o v drnnHJlut·
/!ICkej a chorcogt•nflckul 
výstavbe, jej komunlkil 
tívnos\1. Zmi'Sol poswv 
On o On u (postavu On 
sl vvkladám ako svmbol 
hfadonla v živote. roll·os· 
JlPktivu pohladu nu plv 
nu\le životn a postavu 
Ona oko symbol mlndos
tl, l(lsky '' smrti) JO ťa?:
ko Identifikovaný a člta· 
tr.ln5• z tnsccnóC'Ic. Durtá 
Ml stavané form1ílnc, pô
za na pózu, so ZIIVIJreč 
nou gradáciou. ktorej 
chýba jasná a určit;\ 
pOlO lti. 

Zakllnudlá - " ... Blys
ne sn z ena a ko C1smev :z. 
hôr, JdS tejto zeme, od
haz dťivnych plemien. žo 
snil, ic túžil - žil tu 
ľudský tvor!" [V Tu rčá
ny - programovy bul lo
lln ). Op!lť si kladiem 
otázku ako u predchá
dzajúceho diela o zmysle 
a logike, jednote pohybo· 

partov danych choroo
grufom. Samozrejme, t9m 
nC'Ivrdlm. ze bv sa tu nil: 
nf'našlo h md•vlduálnrJ
sinmu pohľadu a rozbo
JU. 

Or chester vnden5• Pav
lom Baginom bol spofah
llvou oporou tunl'l:níkom 
nielen v Carodojnl'j no
Cl, a le i v ná1·oCných Ze l 
Jí.nkov}•ch Zakllna<ilúch 
- okrPm uz spomi"!IIH; 
hn vzt11hu medzt 
ln.dhou <l t.lloreogr.diOII. 

Kostýmy v CurodeJnCJ 
lll'CI boli pl'ills larubné, 
diV<Jrky možno flih1vé. 
ale narúSUJLICf' a rozbfJtl· 
júco celkový tamlčný oiJ
ruz, farebnú lodenw po· 
stdvy Ona v Poenw nw 
ruhrP. bolo nie OiiJ~ťust
ll!lJSII' a prvý ptlr v Zuklr
nad Iach \ VZPrd l u koby z 
iHI'Iro baletu Scénu re
i.!>Oklovillu plne potruby 
chnreogrufa. 
ZáverečnO konMiltova

nle nie ju IIHIJeclnolfuch
sin. Vynúra su ntálkll, ~l 
ukccntoval n podpnrovnt 
cl<m) trend, pr1or11U pre 
hodnocovrlnlu na SLI~as
nejsle vnímamP taneCnc
ho umeniu. Samozrejme, 
zo sml' JCdnoznnčne za 
podporu toh to smeru, 
k l or9 je urč ito ná ročn ej
Hl pre súbor, r ho•·eogl·a
fa l dtváku. ale l spolo
čensky aktuálnej!;!. K 
hodnoten9m lnscenéciám 
h(tdam Jen tofko, ~e mo· 
nej by znamenolo viac. 

Tom Rom 

Záhor z churcugrafickej krolic ie Zcljeukových Zakliaadiel 
Sntmka. J. Vavro 

ILJA ZELJENKA: Baletnli symfónia v Jty
r ocJI eastiach 

ORCHESTER SMETANOVHO DIVADLA V 
PRAHE diriguje O OREJ LENÄRD 

© OPUS Stereo 9110 0828 

Treba vysoko oceniť pružnost OPU~u, 
vďaku ktorej si ZelJenkova dielo bolo 
moi'nu vypočut ešte pred ]Oho scénlck9m 
stvoíl'nPním (premtery v Prahe boli 5. a 
6. m~lju 1980). Dúfnjme, 2o to v sloven
shcj dJ).kogrufll nebude počin ojedine
lý. 

Toto je vážny Zet,unku, co sa musi 
poruvut s hlavou v dla nrach. Váinost 
vrtllm p1cdovsetkým v auto1·ovom upot
nom vzop!iU smerom k J!!dnotliltcmu a 
s.ičasne vwcdilnenz1unulnemu dielu, kde 
labulačný aspekt JO sice vz11ty do uvahy, 
no Ibu ako zťirodok, funkčný Impulz. 
1\j z kusý<;h poznámoh v purt1turc v1dno, 
ze programov9ch výkluclov diela by UIOh
lo byť niekoľko a presných sujetov este 
voac. Zt:IJcnka vsak as1 chcel nu plsať 
hudbU SO speclfl!.:kou vnútOI'OOll proce· 
suc\lnostou, k torá hy Sil striktne neupi 
nt~la Od VIZUiline diiiiiiiJ, 1111' mili!! SVO( 
ollsollll\'O-oiJrazny plán. Vyswl mu vyiie 
'.iO·nuntllovy kulus, vrhllnly na papwr 
sluby v ]t!dmom rozmachu, uilat> z Jed
nohu kusu, skomponovuný 11 nlr. .wran
zuvuny (Co je súi::usnynn autornu hoJnO 
vyu:llvun}• postup). l\etreiJu llnst l l't'ttť, io 
tmelom cel ku 1e trag 1čno: nto a!J~trakt
né, p loché, o ie poiraté v JO hu pr1um kr
vavo bolestneJ podstato. V Baletnej sym
lonu m.n11cháclzume kontrasty v tom 
zmyslo, alm tch vyuiiva európsky sym
fomzmus od Beethovena po Muhlet·a a 
Sostalwviča, kde zápasili diskrétne, vý
rilzovo uplne odlišné svety a rozvijajú 
sn l komoinujú podfu určeného ideovo
tek tonického plá nu. To, čo v Ze l jenkovt 
pr1padá nu pohľad jasnejšie, svetlejšie 
l druhú co sť, lnvokáCIII sólových husi! 
a vlucoré dols1e sekvencie), je vlustne 
este stupi1ovon!m tragického: kde sa už 
ncmozno dop&trať jeho drene cez zvuk. 
silu, bú~lv9 r ytmus, gradovanie, turn nu
pomože lkavý !>pev, v podstate e!Jte trýz
mve,s!. Nest•hlasím s textom na oba
lo, i.o il>' závnr bol "vlťazn9m, oslobo
dzujúcim !mále" - to by právo lmpli
l;ovalo klus•ckú v9stavbu. Modcľn9 Zel
jcnkov J!IZyk sl všnk nechce podmaniť 
ibu hltl~koslovte, alo preniká vsetkýml 
v1stvomi kompozic1e, teda aj syntaxou 
d formou, tou hlavne. Jeho pr ehovor ne
smcruw od nastolenlll problematiky cez 
ponpellt k záveru, ktorý by vsetko vf
(dzne vyrlesll, ale svoju hudbu koncipu
JC ta k, ~e doslova rozprestiera zvukový 
prud !HlrJzaj(ICI Jedm9 koncentrovaný 
psycluck}• :.tuv. Okumih, hort nas9toný 
významami u súv1slostoml jo tu rozvi
nutý ao hudobného casop!·lostoru. Za to 
!>úhlusfm, že Záverečný spev (pravda, 
podmienený predchádzajúcun) má "cha
rakl!ll' katarzie", úfavy z prežitého, do 
ktoríJho sme boli sklt~datcfom vtlohnutf. 
Pr1pomenmo untické \ragódte. Cikkerovo 
'v zkrles1•111e. posledné šostakovičovB opu
sy - sú tiP.ž bez vfťazných záverov a 
koľkú hrlarliU prmásajú. Tvorcu takých 
dlf.pm:ici u formátu oko Zeljenka sl 
musi klus(. bu je jeho povinnosťou voc1 
vlustn(nnu talentu. t' lohy najťnžšlo - a 
nczfahčuvať si Ich. Práve v tom vldhn 
vC'fký !'llcký dosah Baletnej symfónie 
- ft' tragická konzekventne. každou no
tou, jo psychoanalytlcky pren1ková, vý
razovo 11ž nezneslterne kondenzovaná a 
tým odvážna. Veď nemá nijaké ncústroj
né ,.prllrpené" opthnlzmyl Ak hola toká 
ZeljPnkovn tvorivá vn(llorn•' vlzla, po· 
lom IH•mamc právo odmiNal Ju v mene 
ničoho. 

Som sl vetlom9, ze \wt o t'I!H.Iky sú len 
skromným pokusom prlbllzlt sa k dielu. 
Musul ~om Ich vsilk po vypoCull platne 
nuplsd t a to sa stava zriedka. Má !oke
dy som mal v posledných rokoch sú
stavn9clr stretnuti so slovenskou hud
bou tak} silný pocit, ~e stojfm tvl!rou 
v tvár umeleckému dielu, ktoré ma oiu·o
muje a l proti mojej vôli strháva. Duch 
Zel)onkovcj Trolej symfôn1o, "o.GvlóšttiO
rllo t1·ac1tcného". je mcljmu naturelu hllž
sf. No napriek pochybnostiam, kon fúz· 
nemu vnlmu111u, l napriek tomu, >.o SH 
ml clwfluml žtadalo zasttaviC pla tnu a 
prolestovat p1·oti temnej apelutlvnostl 
hudby - ostal nukon1ec údiv •1 záil· 
toh. A onu katarzia. T~ká, ze baletnú 
scéntcl•ít t•eallzJclu sa m1 ani nežiad11 VI 
dieť, aby nezrušlla moju vlastnu poslu 
~h!itsku vfzlu. 

IGOR PODRACKY 

~ RANZ SCHUBERT: Fantáz1o C dur " Pút
nik" (O. 7601 ; Moments muslcaux (0. 
780) 

PETER TUI'eRGZER - klavh· 
9) OPUS Stercu 911J 0763 

V bolw to':>ll zloaek, ktorň spoluvytvd 
•nfu ľop!'l'czm·ov in torpre tacný profil, vy
•·azne v popredi stojl hudobná l llleilgon 
<-1!1, umelecká rozvaha, z k tot•ých vy 
chadzc1 11 ktorým podr111 ďu je všetko os
tatné. Toperczer mA uré1tú klaslclzujú<;e 
tend!lncle v tom do ... 1·om zmysiP slova 
Táto črta premietnuta do praxP nepred 
stavuje suchopárny akad~:~mlzmus čl ab
senciu tantazl jnej zlat k y, ale predovset-

kým uprednostl'lovame agogtcky pomerne 
skromne zvlnenej t empovej h ladiny. Na 
tomto vedomom obmedzen[ tvorivého pri · 
stupu j e však najcennejšia umelcova 
schopnost dokázať naplnlt hudobnCi plo· 
chu h!hkun ellu, pol'!zlou. tvorivou in
venCIOU a (UlltiiZIOU. 

I kl:ltf je typom, ktorý smeruje k unt· 
verziílnostl t•epertoáru, v Istom obdob[ 
sa zámerne vyrovnáva s určlt9m slo
hom. Poznámr jeho nahriivky Ravela, 
Szymanowskl!ho, l:'t·okofif!vu z tvorby 20. 
storocl<J, z obdohta romantizmu CnJknv
skéhu, Chop111a. Schumannu. Teral k n1m 
pripája Schuberta, ktorého svet tak zntt
menltP rezonuje s typom joho uml'IOC· 
kóho nntlll'olu. 

Osou, okolo ktorej Toprl i'CWr hud u je 
architektoniku pomem~ ruzslohlyUJ 
pldch Fltni!IZII' Puunh, 11:1 vvviii.I'IHISt 111· 

tcrprl'l<ll:ny!IJ ziož1Pk. \k b\ sn1e po
stupovali od lt!h 1rlr.k. z kln•·ych V\,.,lil
val tlllll ler· ""01'' vefkoryst'l kon• I'P• 1u 
diPill, 111Ust'li Ili SOli' Sl VSIIIIIlllf il Vy
ZdVIiliiUt ZdOH'I'Ill' pidSiiCkť ~dUI'dZÍHIVIl · 
111e ~r ·huiJm·trJVflJ moli\ ir.kllJ prdC"e, kill· 
ró ~~~ zniZUJH 1hro v niPI<toi'IÍI li hutrll•j· 
slrh ba~ovyc ,, tl'lllillll'kých 111!~\llpill li l v 
z<íverP/'num /\ll eg re j. 

Pcdal1zucia je u toh1o kiavii"ISlll lólkiS
Io OH' ptrdérnou z.olezllostou . Top!!! l""~' 
berle 11 vyuilvu pe!láh· s c11on1. vho'ium, 
zmyslom pri' tnlfli'U. ~luila mu pri do· 
sahovnnf IHI·ehnyrli Pft>htuv. pri' dokre«
lovanHl 1Wiadv ,, fll'l tom nnz;;~nv.qu 

pnezraf:nu Jttsno~l .,, hutwrtovsko l h IR· 
VlrllCJ ~lldZh\. 

Topn1rze1 111.1 IJ'iOllJty 1. 11 priJ IWput1ué. 
&OlVll pozoruVUt!i ln~ HKORII'f..r• l111ľ.IIV 
l mlntlomwty nA akordoch, v pHntllrh u 
pnd.J, dos.lhUJil tSm vvzdvllinn\IP 11 vy
ruzové umot.neniP nu:~ktor~rh munwntuv 
cBikoveho hudobného toku sklildhv. ile
to mtninuru~ovania jecilneCne dokazutu, 
ze mHio niekedy predstavuw vu1c ll má 
o to vll~sí výl"n<:ový dopad. Osobitne ž•a· 
da sa pozAstaviť nad citlivým pumomrn 
medzi hlavnými a vod fnjslml hh1smr. kto
rú Topf'rc.zer neruz [pokl!lľ ~ll v nll;h 
nspOii ll!ÍZnllkl' SCIIUhlli'IOVSk!!j ICillilliC· 
ker prárol ni\padne vvnilša. 

V oblasti Vý1·azovo1 je Toperczerovl 
blfzky svet osobitého i::ara schuhertov
skej kantilény, poetickosti l dramatur
gickej hutnosti, vzrušených. no tempo
vú hlAdinu pomerne málo no1·ušujuc1c h 
úsekov. t\ právo v tomto zámere uta
jujll Sit nezvyi::atné naplitle. 

Perfek t no~ť a zvukovA bt·ltaneiu tech
nicky exponovanych úsekov u Toper cze· 
1·a by si zaslúžili mimoriadnu pozoJ"nost. 
Pri vše l kom obdive k tnjlo zl ozk o musi· 
mc vša l< prlznať, že virtuózno krkolum
nostl záverečného Allegro Fantazle pre• 
juvtll sa predsa v istom oslabonf tvori
vého ·upteru (v porovnani s tasclnuJÚCI· 
1111 prv} mr trom• časťami). 

V súvislosti so zvukovou rb: lou (dr. 
Milnn Slovlcký J žiada sa povšimnuť sl 
neza nedbateľný atribút nahrávky; nu· 
pnek nevyhnutnym strihom ooctarllo sa 
v nuhr.Jvucom procese ud•·znť napnutost 
výra<:ovej lcllvy veľkých dynamit.kych 
oblukov a tým logicko-prlrodzený spad 
hudoi.Jn{,mu prúdu. Pochopiteľne, to pod· 
statne napomáhu pr1azmvému dojmu zo 
skveleho zvllídnutra architektoniky :>lro· 
kých plôch, čo popri výrazovom zvlád• 
nutl putrf k nojvijčším hlndom tejto vy
ll lkaj(Jcej nahrávky. 

Ak v Pútnikov! dominovala celková 
koncupcla v)·stuvlly, lslll (v tom dobrom 
zmy~le slovu J exlllblcla skvelej tnchmky, 
a virtuozity, 6 rnimatur Moments mus1· 
taux vy:Zaclujc od rnterpreta lntrovel'l• 
nujsf prlstup, ~tlOZ1bllné a prirodzene 
v~znluvajuco vysti hnutie 11 obmleitanle 
Zdcl!vevov zv!ičsa lyt'JCkých, poeticko me
dltutlvnych n(llod. Nn ICh nahrOvkl! To
percz<•r jednoznačne polvni:wjr, zn JB 
majHlrum uj v tejlo oiJiustl. Mii priam 
lll'vyčorpHlefný fond bohatého cttovl::ho 
Ztl:lHntiu, ktorú dokl1ie skv!'IP v stúdiu za
flxovu( na zvukový zawum. Zdá o,a že 
nie JO typom ktorému by uh~encw po
sluch.ica wbranovalu cllovo so vypnat 
a uvulnnne tvont. V súlado s obsahom 
tychto schublll"tovských mtniutúl' Iazisko 
Toporcz1 rovhn tvorivého úsilia !.Ú:;II'Pďu· 
je sa v pi'VOin rude Od vyo;tlhnuiiP prr:~ 

menllvu~IJ n!•luduvfiho vlnenia. čo ~n. 
pocholJilolne. pr·emreta [v porovn11n1 s 
Putnlkomj 1 do ;,1rSe1 amplitúdy agoglc
kých výkyvov. T~mto konštAtovaním llfl· 
chceme alda znizova1 kvulltu lopr•rt lfl· 
rovet lnterprntťicw, ba naop11k. -:nalf· 
mu sa postihnú( zúklar1n(J Čl'\ ll 1 v porov
nani s Fantózlou l odlišného prfstupu, 
ktorý pok ladlune ZtJ správnv a lecilnA 
mozný. Pokia! by smr> t:11ct>il Pl'!'dsn "'li~t 
v nahrávke týchto skladhiclt>k n1~ " ' '"' 
reze1·vu, uzda JedtnJ: v 5 Mumrmlo" mu· 
sica u x f mul l A ll eg ro vivA en 1 "rt v hlo.!· 
rarch1i tnterpretučn9ch p11ramotrov ·lo· 
stal do popredlo prf'dovsolkym naliPha· 
V9 Spdcl e draVOf.( flU úl\01 III'ČII<•J prlrO· 
dZflOOSII a P.iC'ganciP 

Petf'r Toperczer pomaly \-.tuputP. me
dZI umelcov strNineho veku. Pr·esvf'd~l

vostou v~r11zu a schopno~fon cllov~ho 
dotvárania sldacllllefovho zl\mrru v!lMk 
n2 v niloclom veku dosrAhol ll'f'ln<.l. k 
AkeJ nedokflir nejeden umelpr· clo~rullt 
Hni v zeniiC' svojich tvor1v9r1t st hopnos· 
tr. Af schu1Je1·tovská nahrávka je doku
mentom Toperczei'Ovho tvorivOho úsilia 
neusllilr> hľadať u vvrovnávaf Sil s prob
IP.motlkou cľolšloho slohu a t'ým zdoko
narovdt SVOJO, u;i; teraz vefJ.;e umeme. 

loiLADQ Cl!IJC 



Oj, DUNAJU, 
MODRÝ DUNAJU ... 

Pod týmto titulom uskutočnil sa v aprl
ll t . r . Festival ludovef hudby podunat
ských ntirodov, ktorý prlpravufe a orga
nizuje Radio-7'elevizla Novt Sad v t u· 
hosltivii. 

Novi Sad te hlavn{jm mestom a kul· 
t úrnym centrom autonómnef obl asti Vot
vod/no. Le~l na brehoch !iirokého Duna1a 
a motno o 11om povedal, ~e je mladým 
mestom. Písomné sprtivy o meste pochti· 
dzatú 1ba z roku 1748. P{jchou mesta sú 
r adnica v renesančnom ~týle s vysokou 
vežou, z ktorej Je pekný v{jhlad na mesto 
a okolie, ortodoxnti katedrtila s Ikonami, 
Matica srbskti s galériou vlastniacou 
obrazy VOfVOdinských ma/strov z 18. a 
'lY. storočia. 

Na brehu Dunaja oproti mestu sto/l 
a nad kratom sa vyplna Petrovaradtn· 
ska pevnosť, klord chrtinlla kral pred 
tureckými vptidmi - Turci Ju nikdy ne· 
dobyli. V Je; bllzkostl bola dlho hraní· 
ca medzi osmanskou a Rakúsko-uhor · 
skou monarchiou. Na úrodné polia okolia 
Nového Sadu sa po ústupe Turkov pr i· 
staltovalo vera obyvalelov z bývalého 
Rakúsko-Uhorska a tak aJ dnes v No
vom Sade počuJete lwvorlt po srbsky, 
madarsky, nemecky, rumunsky 1 slo· 
vensky. 

dali umelci z Viedne. Pozornos( ztskala 
speutli:ka Eva Oskerovti a teJ partner 
Walter He/der , melódiami z viedenské· 
ho folklórnelzo ztizemia. Paletu far ieb 
folklórnych lwdobn{jc/1 pre;avov výraz
ne obolzatila citarovti skupina "Gerebenu 
a speutlčky Kamllla Nagyovél 1 Kltlra 
Bodzouél z Maďarska. V repertotirl na
čreli do star~tcll !>týlouých vrstiev a tc/1 
lnterpretticla, ako aJ spracovanie plesnf 
mali uysok1í umeleckú úrove1l. Dalej sme 
mali možnost poču( popultir neho Inter· 
preta ludou"ých plesni Zvonka Bogdana, 
Tamburd!isky orchester Save Vukosavlje· 
va z Nového Sadu a Slovensk[ oktet z 
Ľublany, ktor ý majstrovsky tnterpreto-

tľi!tan1e ul'li!lcom % 'BI1l1iars'/(a, 'Si r!tnll· 
tie umelcov poduna/s/f!}ch ntlrodov spes· 
tri lt a reprezentat!vnym sp(}sobom obo
hatili umelci zo ZSSR: Trl o bandur ls· 
tiek z KyJeva a spevtlk Vasil Petrenko 
spolu s Orchest rom ludov"ýc lt ndstrojov 
" Rflpsodia" z I vano-Frankovského domu 
kulttíry . 

A konečne medzi tých, ktort v tomto 
roku festival výrazne obohatili, patri aJ 
Orchester ľudových ntlst roJov Cs. roz
hlasu v Bratislave. Pr iSiel na festival 
s osobitou koncepciou programu. V rtim
ci uceleného bloku predstavil v jednotil· 
vých člslach pozoruhodné slovenské lu· 
doué ntistro1e: fu jary, pl!italy, gajdy, 
drumble, liptovské "okttlvky" - husllč· 
ky domtlceJ v{jroby. Na koncerte sa or· 
cllester prezentoval uynika{tícim sp6so· 
bom. Uznanie ztskall za v"ýborn4 sól/S· 
tlcké pretavy huslisti M. Dudlk a S. Mo· 
l ota, fujarista J. Pe§ko so skupinou pi§· 
talktlrov, fujaristov, drumbllstou a gaJ· 
do§ J. Vranka. Program orchestra ďa· 

le; obohatili spevtlci A. Varglcovtl, A. Hu· 
lejouél a J. Dubovec. Okrem koncertného 

V roku 1970 vznikla v HudobneJ re
dakcii Radw·1'elevtzia Nov/ Sad mys
lienka usporiadať každé dva roky v tom· 
to meste festwal ludoveJ hudby tých nd· 
rodov, ktoré sptiJa r ieka Duna/. Vyslo
vila sa tým súčasne aJ mySlienka pria· 
telstva, bll'!.!;leho spozntlvania ntirodných 
kultúrnych hodnot, ich vzáJomné/lo oce
mmla a !ilrenla. A tak sa na podklade 
pozvunl a organlztitorov zúčastnili na tom
to, v porad! už VI. ročntku festiva lu, pu
zurulwdni umele/ spevu l hudby, kto· 
rýcfl sprostredkovali ako reprezentantov 
vlastných národnýc/z fludobno-jolklór
nych prejavov rozhlasové stanice Mnl· 
chov, V/ede11, Bratislava, BudapeU, No
vl Sad - Bele/zrod, Bukure!;t, So/ia a 
Kytev. Festival sa kontl formou ueret· 
nýcll koncertov, ktoré zaznamendua ce
l evlzia i rozlllas. Z ce;to veľkolepeJ pes
ti e1 prehliadky realizujú aktutllne in· 
formtlcle pre obidve massmédtti, ztizna · 
my z koncertov vysielafú v osobitných 
p1 ogramoch (čiastočne aJ v priamych 
zu enosoch}, súčasne Ich poskytufú v!>et· 
kym zúčastneným rozhlasovým staniciam 
p1 e vlastné využitie. T!)m tento festival 
suofe /zlauné ciele a ztimery pint dostoJ
ne. 

Zé her z vystúpenia s lovenskýc h účastnikov na festivale Snfmka: l. Dlhák 

Na tollloročneJ festival oveJ prehliadke 
v osobitých koncertoclz mali sme mot
nost vidiet l počul u pestreJ palete kro
/Ou l farieb hudobných pre{auov to, čo 
su na brehoch Duna{a od Jeho prame1ia 
11 NSR až po teho rozplynutie v Ciernom 
mori v ZSSR zrodilo. A t ak po ouvertúre 
Veľkého orchestra Radio-Teleulzla Novi 
Sad predstav/ll sa na scéne fódler l - sú· 
r or/enc1 Forsterovcl, drumbllstl - bratia 
Mayrovcl a sólista na citaru - Rudi 
Knabl, všetci z rozhlasovej stanice Mnl· 
chov. rch p6soblvé vystúpenie vystrie· 

val ľudové plesne v moderných kompo
zičných spracovaniach. Možno poueduf, 
že z hradiska utrtuozity narudč!;i oiHiw 
z!skalt vsak sóltstl u hre na luc/oué na
stroJe z Rumunska: c/mbaltsta fon Mlu, 
na/sta Marian Bucur, tarogattsta o sa· 
xujonista Marian Radulescu. rc11 sólooa 
hra a virtuozita je zameranti predovset· 
kým na efekty, repertodr spl11a skor es· 
trtlclno-ztibauné požiadavky. Z llľadlskfl 
č/"tocy folklórnych pre;auou uelkú pozor· 
nost upútali bratia fon a Stefan Petreus 
hrou na lwsle a gitaru. Ich !it"ýloua ln· 
ter prettlcla plesnt z Erdelu (Sedmohrarl· 
ska} bol a v tomto žtinr l urchnlnm ume· 
leckého majstrovstva. 

Sktllu farieb folklórnych preJavov nfl 
koncertoch výrazne obofiOl/1/ IJullwrskr> 
speutičky Kalinka Vlčeuouti, Kreme1w 
Stanteuouél a vasika Andovouti zo So· 
/ie. rch speudcke kvality, rovné a hrdel· 
ne sfarbené hlasy, prednes t rasraoýrh 
spevov ntim vzdialenOm vlachlasom u 
sekundových s(Jzl>ukoch. Vl/VOlali obd/u l 

Zomrela Zofia Lissa 
Diía 26. mat•ca 1980 zomrela vo Var· 

•ave význa mná polská muzikologička 
univ. pt·of. dr. Zofia Lissa , zakladaterka 
a dlhnročná rladilefka Hudobnovedné ho 
ústa ' '" Varsavskej univerzity, ktorá tu 
vyc:hnva la vinceré generác ie pofských 
n111zikol6gov a zaslúži la sa o to, :ie sa 
pul ská hudobná veda dosta la na popred· 
n é miesto v svetových reláciách. 

Prof. Lissn pochádza z t:vova. Tu Atu· 
du va la muzikológ iu u A. Chybióského, 
filnznti u u K. Twardowského a R. Jngar
d cna, tratej psyc hológiu i deji ny umenia . 
Doktnrský titul zlskala v roku 1930 a po· 
tom pôsobila na Konzervatóriu K. Szy
m onowského a na Hudobnej ikole F. 
Chopina. Od roku 1941 f ila v Sovietskom 
zvä:r.e, kde aktfv ne o. i. pracovala v hu
dotmej sekci i Zväzu pofskýc h vlasten · 
c ov. Od t'. 1945 zastávala fu nkciu kultúr· 
neho a taAé n a pofskom vefvys lanec tve 
v Moskve. Roku 1947 sa vrátila do Pof· 
s ka a tu jej zverili funkciu zástupcu 
riadite ra Odbot·u hudby na Ministerstve 
kullúry a umen ia. Habilitova la sa na 
Univerzite v Poznani a v roku 1949 za
ložila odbor hudo bnej vedy (od r . 1958 
ústav ) na Variavskej univerzi te. Na je· 
b o čel e s tá la vyie jedného štvrťstoro· 
čia . Bez me na prof. Lissej nemožno ho
voril' o mnohých zasadnutiach . S me
RUm prof. Lissej sú nerozlučne s pä té vý· 
znamné vedecké zasadnutia , vedec ké 
kongresy o tvorbe Proko fieva (1959) , 
Szyma nowského (1962), F. Chopina 
(1960) a kong t•esu Musit:a Antir1ua Euro· 
pae Orientalis . Aklivne pt·acovala v Zvä
ze pofských skladatefov (v r . 1949- 19!i4 
bola jeho podpredsedkyiiou) , bola člen · 
kou Vý boru dejin a t eórie umenia pri 
Pofske j akadémii vied , zasadala vo ve
d eckýc h radách Spoln!fnos ti F. Chopina , 
..... _ .......... akadémie Yied a 

v prug rumovej rade Pofské ho hudobu ehu 
vyda vatefstva. 

Tešila sa vefkému med zinároducn•u 
uznnniu. Pofskú hudobnú ved u repre
zentovala vo vedeni Medzinárudnej mu
zikologickej spoločnosti (1965- 1977) , nn 
mnohýc h vedeckých konferenciách a 
medzinárodných muzikologickýc h kon 
gresur.h 1 Salzburg, Brno, Berlin, Moskvu, 
New York, Ľubfana, Kodail} . Bola člen
kou koreiponde ntkou Akadém ie der 
Kiins te v Berline ( 1955}, Sächsisch e Aka· 
de mie der Wiessensc haft v Lipsku (19631 
a Akadem ie der Wiessenscha ft und Lite
ra tur v Mnhuč i (1972 }. Za zásluhy o roz· 
voj hudobnej kultúry ziska la vysoké illíl· 
ne vyznamenania - Rytiersky križ a 
Oílstojnlcky kr ll (dvakrát}, Rad pofské· 
ho obt•oden ia a tiei vyzna me na nia Zvä
zu pofs kých sk ladaterov (1950}, St á tnu 
cenu ll. stupňa (1953}, Rozhlasu a te le· 
vfzie (1966}, Striebornú medailu Bien
nn le v Be nHtkach za prá cu Ästhetik d er 
Fi lmmusik (1969) a Cenu UNESCO za 
hudbu (1979). 
Proľesorka Zofia Lissa je a utorkou 60 

kníh a u iekofko sto štúdii a článkov pre· 
tiovietkým z oblasti teórie hudby, este
ti ky a hudobnej psychológie, metodiky 
muzil-olog ické ho výskumu ako aj a na · 
lýzy hislot·ických prameňov. Jej práce 
boli prelože né do mnohýc h jazykov o. i 
do člnštiny a japončiny. Bola neobyča j· 
ne aklivna na poli bádateľskom, popula
•·izétorskom, pedagogickom i verejnom. 
Jej vr.decká vliestrannosf je j umoi ilovala 
vyjadroval sa v najroz lič ne j~íc h formác h. 
nd pt•lsne vedeckýc h analýz až po popu· 
lá rne rozhlasové •·elácle pt•e deti . Sedr.m· 
desiatročné jubileum, ktoré oslávila v 
októbri 1979, bolo pl'fležilosťou zhrnúť 
a zhodnotil' trva lé hodnoty jej vedeckýc h 
p rác a inšpirujúci prinos do polakébo 

vystúpenia na festwale uskutočnil OĽuN 
este ďalsie samostatné koncerty u Sta
re; l'azoue, Kysači a Petrove/ medz/ na
Stn!/ kra;anmi, ktorl žtjú u fuhosltluu. 
Očast tohto nti!;llo mladélw umelecké· 

llo telesa na Festwale ludouef fwdby po· 
rtunajských ntiroclou u Novom Sade bola 
prospe!Jnti l u tom zmysle, že konfron· 
tác1e sú pre každého umelca 1 umelecké 
teleso velmi užitočné. Nafmtl vtedy, ak 
/cle o llladanle vlast nýcf1 umeleckýc/z po
siOfOU a prtstupou. Nadviazali sa kontak· 
ty, priateľstuti. Festival dodal chuti do 
clal!>eJ umelecker prtice. Presvedčili sme 
sa, ~e každý z ntirodou u pouodt rieky 
Dunaja md vlastné hudobné dialekty. fe 
u nich skryttl osobitd lludobnd reč kaž· 
ťll!ho ndroda. fe úctyhodné, že prtiue tú· 
to ret Sl organizdtorl tohto podujatia 
zvol/fi za prostriedok komunikticle, zbil· 
~ouanta kultúrnych hodn6t a uzti{omné· 
110 obohacovania. ONDREJ DEMO 

Sn ímka: B. Wlelopo lska, Va rSava 

hudobné ho :llivota. Mimoriadne ocenenie 
si zasluhujú jej práce Estetika fi lmovej 
hudby, Dejiny r uskej hudby, úva hy o 
tvorbe F. Chopina, Skice z hudobne j es· 
tetiky, Beethovenovské poloniká a množ· 
stvo iných. Zbomlk prác, venovaný č in

nost i prof. Lissej vyšiel v Porskom hu· 
!lobnom vydava tefstve r. 1979. 

Zivý vzťah prot Zofie Lissej k aktuá l· 
ny m hudobným problémom sa prenUal 
oj na je j ziskov, o osudy ktorých sa vždy 
dojemne starala. Keď sa po osloboden! 
ucitla v prvých radoch budovatelov zni
t:e ne j krajiny, vniesla tvorivý a organi· 
zátors ký rozmach do života hudobnej 
~cdy a výrazne povzniesla úruvei1 muzi
Kológiu v pofskcj kultút•c. 
Smrť Zofle l.isscj je velkou sh·a tou 

pro poľskú ved u i propagáciu pofske j 
kultúry v zahranii:f. Pocho va li ju l. IV. 
1980 vo Varilave. 

IRENA PONIA'l'OWSKA, Var~ava 
,(•P.J:eklad:. M~ Le~ 

@ZA 
V rámci kultúrnej výmeny medzi NDR 

a Argcntinou vystúpil v Buenos Aires 
známy Gewandhausorchester z Lipska. 
Pod taktovkou dirigenta Kurta Masura, 
uviedol vietky Beethovenova symfón ie. 

V novosiblrskom Divadle opet·y a ba
letu bola sovietska premiéra opery Pani 
Bovaryová fra ncúzskeho skladatera Em
mannela Bo ndevi lla. Opera, skomponova• 
ná na motivy rovnomen ného románu Gus
tava F laubeda, sa stretla u kritiky aj 
obeceustva s u~;,na nlivým úspechom. 

Pri prlležitosti 85. naroden~n Cat•la 
OrUa us poriada Inštitút C. Orffa v Salz· 
burg u v spolupráci s "Orff-Schullw,erk·Ge· 
sellschaften" v Rakúsku a NSR v dnocll 
27. júna - 2. jú la v Salzburgu Sflmpó· 
zium na poč esť jubilujúceho skladat~l'a, 
na ktor111n sa má zúčastniť okolo 4.110 
ft čas(nfkov. 

"Sesf fúbos tu ých listov zo 16. a 111. 
storoč ia '· lll'e sopt•án a ot·chester od 
Heinric ha Sutet·meistt·a uvedie ako sve
tovít premiém Orchester de la Suisse 
Romandll pod vedením dirigenta Pien·a 
Columba a za spoluítčinkovania sopra 
nistky Edllhy Mathesovej 13. augusta t.r. 
v ŽP.n cvc na počesť 70. narodeniu skla
dateľa (12. 8. 1980) . Dielo vzniklo na 
objullnávku mesta Zenevy a s pomlnaného 
orchc~tra. 

" Htulb<t 1945-1980" je náplňou hudoh· 
ného festiva lu v Bazileji. V d iwch 20. 
mája a~ 7. júna t. r . na doví~ttich kon
certn ýc h, operných a ba letných poduja· 
tia ch odzne jú die la Henzeho, Ho'tligera, 
L•getihu, Ptmde•·eckého, r.utos lawsi.tého, 
Mesiaona, Brittena, Bouleza, Cag~ho, 
Stockhuusona, Oallapiccolu, Deria, Ch.á· 
veza . Ma t·tina , Zimmermanna , Stravi nské-
ho, Fnrlne •·n, Nnna a ďa l~ich sklada"' 
teruv. 

l\ledziná rodná s pevácka súťaž " Em·ico 
Cat·usu" bude sn konal' v ditoch 10.-15. 
júna 1. r . v milánskej La Sca le. 

Rakúsky zväz skludaterov vo Viedni 
vyjJisujc med ziná rodn(• skludatefskú sú
ťal! Jl t't: rok 1981. Jej uzá vie rka je 31. ja• 
null ra budúceho roku. Bliz~ic podmien· 
ky o súf<~ž i poskytne Oste reichische Kont• 
ponistnn bund , Baumannstrasse 8-18, 
A-1030 Wien. 

Doteraz neJ!rcdvedená .,Lustigo Sinfo· 
ni l! tta ·' Paula Hindemil ha bude mať svo
ju prr.mié t·u 14. septembra t. r. v Západ· 
no m 81Jrlfne v Jlredvedenl Rozhlasového 
symfonického orchestra vedeného dirl· 
gentum Gerdom Albrechtom. 

" Mnlchovský operný festival 1980" 
(6. 7. - 3. 8. 1980 ) hude mať na svo• 
jom tnhtornčnom pt·og rame okrem osved• 
če n ýr.h til ulnv (Gava lier s r u žou, Fidelio, 
ú nos zo Serailu. Paleslrina, Tristan a 
lzo lda, čarovná flauta , Lent', }udá! Ma· 
kabujs ký. lfigénia na Tauride) tiei no· 
vunalltudovanft Straussovu operu 
" Fauct•s nnt" ( 0 1111a zmar J. V koncet·t· 
nom pt·edved enl zaz nie dva razy aj tak
me•· znbudnutá OJJBra ,.Corregidor" Huga 
Wolfa. Festivnlového podu ja tia , ktn t·é pro· 
g •·amnvo a interpretačne za hezpečuje ba
vorská š tá tna opera v Mnlchove, budlí 
sa konal' okrem budovy Národného di· 
vudln tie ?. v slaroin rez ide n čnom divad• 
le ( Cnvi lliésovo divad ln ) n v Herkule· 
snvej sále Rezide ncie, v ktorých je pri· 
Jl ravený osobitný prog t·am. 

Pt•i prfležitos li !iO-rol! niího jubilea Roz
hlasn\Ot!hn symfnniekéhn nrc heslra vo 
F•·ankfnrte nad Mnhannm uskutoč nil nr· 
cheslet· pnd ved onim svnjhn ~éfdh·igenl a 
Eiiahu l nbnla l l koncot·tov v USA. Na 
11rogt·u mc ma l die la Haydna, Beet hnvc· 
na , D1•oráka, Mahlera a Henzehu. Vy
vrchnhmfm tu rné bo li dva ko ncerty v 
n ewyurskej Carneg ie Ha ll a ko i kon ce t·· 
ty v Kcmn edy Ccn le t• vo Was hing to ne a 
Roston c. 

Karlheinz St01: kha uscn bul me nova ný 
čestným čl enom American Academy and 
Instit ute of Arts and Letters. ..;.._...;._;;.;._ __ _ 

V krá tkom časovom rozpätl ( 3. a 10. 
februá l'a t. r . J uvied li Verdiho operu 
" Macbeth" dve prominentné západone· 
mecké sceny - zá padubeJ•llnska Nemec· 
ká OJIUra (hud. naš tudova nie Giuseppe 
Sinopoll, t•éžia Luca Ronconi ) a hambur · 
ská Štá tna opera ( hud. nait. Christupf 
von Dohná nyi, r é :i: ia Gutz f t•iedrich J vo 
vynikajúcom sóllstickom obsadenl. V 
ha mb ut·skej inscenácii , ku ktorej scénu 
d kostýmy naVI'hli pražskí výtvarnlci Jo
sef Svobod a a Jun Skalický, spievajú 
Piero Cappuccilli (Macbeth l, Grace-Mel· 
z ia Bumbry (Lady Macheth), Nikola 
Gjaurov (BanquoJ, Carlo Cossutta (Mac· 
duU} , Riidiger Wohlers (Malcolm ). 

P1·ofc~or Giitz Ft•íedrh: h, v s úi:asnnsti 
~é frez isér ha mbm·skej Stá tnej opery, má 
sa s tat' od sezóny 1981-82 generálnym 
intendantom západoberllnskej Nemeckej 
opery. Funkciu prevezme po Siegfriedo
vi Palinovi n má ju vykonávať pät ro· 
ko-. 



Z HUDOBN€HO ZIVOTA BRNA 
K 95. výročiu založenia stáleho českého divadla v Brne 

V ciuchu osl áv toh to j ubilea nesie sa v 
Br nd ~elá, práve prebiehajúca dlvadel· 
na semna 1979·80. 

Ako vyzerala a vyzerá v súčasnosti 
slluáclt.t v br nenskej opere? )ej exlsten· 
cla bol~t rozčlenená vojnami na tri pri· 
bll~ne uovnako dlhé epochy. Prv9 časo· 
.w9 úselc! od roku 1884 do konca prvej 
svetovej vojny bol obrazom boja za svoJ· 
h y tnosC českej kultúry. I šlo v ľ\om .Ere· 
dovšP.tkSbn o to, vybudovať v z ložltých 
národno~ných zápasoch pt•ofeslonálnu 
J!;esk li. OIJIBrnú scénu v Br ne s prevažne 
~esk9m ~erným repertoárom. 

Osllle voybudovat po prvej svetovej voj· 
a e nový slobodn9 stát sa odrazilo 1 v 
ku ltúre. Na če lo brnenskej opery prlchá.
dza František Neumann s programom, 
ktorý Ju p o prvý raz postavil po boku 
popt'P.clnýah európskych scén. srubn9 v9· 
voj bol p1~rušen9 druhou svetovou voj· 
no<~. V t'Oiru 1945 sem nastúpil A. Balet· 
ka a po 11om Z. Chalabala. Prvému pri· 
p adlo lllohoa obnovlt prevádzku brnen· 
skej opery v oslobodenej vlasti a nad· 
viaza t na dosiahnuté výsledky predvoj· 
novej úrovne, druhému zas povzniesť sú· 
bor na špl~kovú Interpretačnú llroveň. 
.V roku 1952 prichádza do funkcie šéfa 
F r. )flek a darmaturg V. Nosek. 

v nadväznosti na minulé obdobie ust· 
hiJe Sil súčooné vedenie brnenskej ope1·y 
a ml!xlmálnu demokratickosť operného 
umenia. Osou umeleckého programu sa 
sláva dielo B. Smetanu, L. Janáčka, B. 
Marllnít, S. Prokofieva. V stálych návra· 
t och k dielam týchto skladatelov sa for· 
mu je a kryštallzu.Je názor, že zmysel 

opet·ného umenia a jeho budllcnost je 
v sym éze, že ideálom moderného hudob· 
no-dramatick ého lltvaru je totálne dl· 
vadlo, že deflnitlvnu hodnotu operného 
diela overuje len a len jeho scénlck9 
~Ivot. Súborné predvedenia )anáčkovho 
operného odkazu v r oku 1958, Smetanov
ho 1961, skompletovanie operného diela 
B. Mat•!lnú v l'. 1974 a uvedenie t emer 
celeho operného odkazu S. Pr·okofleva 
podmlei1ujú konkrétny stýl opernej Inter · 
pnHácle. Pri uvádzanl diel Iných auto· 
r ov hfadajú Inscenátori predovšetkým 
súvislosti a nadväznosti rôznych skla· 
datafskych škôl a slohov na umelecký 
l lde:ový odkaz skladatelov, ktorých die· 
lo zostáva pilierom brnenskej dr amatur· 
g1e. Za posledných dvadsať rokov zaznel 
na brm•nskej -scéne prakticky ce lý čes· 
ký klasický r epertoár v reprezentačných 
tituloch (Dvoi'ák, Fibich, Foet·ster, Ostr· 
'čll, Novák) , rad súčasných autorov ( Bu
rian, Kvapil, Horký, Suchý, Blažek, FI· 
scher, Berkovec, Cikker, Krejčl, Hur
nfk), podsta tná pozornosť jo venovaná 
sovietskej a svetovej tvorbe 20. storo· 
čia. Pohfad na ruskú klasiku sa mimo 
hlAvné diela rozširuje o opery známe, 
ale v zmys le zdlvadelnen la opernej tvor· 
by mimoriadne významné (Rimskl j·Kor· 
sulmv), zá ber do svetovej klasiky Ide 
ai: k baroku a upozorilu je na významný 
pt·mos českého predklaslcizmu v diele 
Josefa Myslivečka. Brnenská opera obja
vuje pre jav isko doteraz nepredvedené 
diela mimoriadnych hodnôt: )anáčkov 

Osud, B. Martinu "Slzy nože" a "Troji 
pránl" ; odhaluje nové Ideové pohlady 

na hlavné diela tohto storočia '(Danto· 
nova smrt, Ohnivý anjel, Lulu, Nos). 

Od 2. októbra 1965 hrá brnenská ope· 
ra v novej budove. )ej súčasná práca 
je poznamenaná snahou o neustále zdo· 
konalovanie profesionálne) úrovne kaž· 
dého pt odstavenia a o vytváranie pries· 
tOJ;U pro uplatnenie tvorivého experimen
tu. Za tým účelom bola vytvorená ko· 
morná scéna Miniopera. účasť brnenskej 
opet·y no celoštátnych prehliadkach, do· 
mácich l za h ra ničn9ch festivaloch l na 
stale častejšlch zahraničných zájazdoch 
je dobre oceňovaná a snaž! sa tak na· 
p lni ( janáčkovu predstavu o medziná· 
rodnom význame brnenskej opernej scé· 
ny, na ktorej čele stoji od sezóny 1978-79 
zasiCi žllf• umelec Ilja llylas. 

Začiatk y brnenského baletného súboru 
ako sumostatného a svojbytného celku a 
jeho traciicle siaha jú do rokov 1918·19. 
Sú S!Jo jené s menom slávneho choreo
grafa Achi llo Vlscusiho a neskôr }orosia· 
va llladfka. llned na samom prahu vy· 
tvoren~ skladba rýchlo sa rodiaceho re· 
pertoáru (Mozart, Gluck, Balaklrov, Ned· 
bal, Cll!kovsklj, Debussy, Strauss) jasne 
naznoľ:ovala umelecké perspektlvy. Pri· 
člnu výsadnOho postavenia brnenského 
ba letu v rôwych vývojových perlódac!J 
tkvie predovšetkým v pôsobeni výr az· 
ných umeleckých osobnosti. Nadlho po· 
znamenal umeleckll tvlir súboru choreo· 
graf a tanečnlk svetového mena - I vo 
Váľta Psota. Ked bol angažovan9 do sláv· 
neho Ruského baletu, prevzala vodenie 
brnenského súboru choreog1·afka Máša 
Cveju~ová. V roku 1936 sa Pso ta v rac ia 

lto !tn!l'. Teno finnos'ť vyvrcliollla sveto· 
vou pt·emiérou Prokofiovovho baletu Ro· 
meo a Júlia. 

Po náhlej Psotovej smrti (1952) naslú· 
pili na čelo súbor u jeho najbližši spolu· 
pracovnfci a žiaci: R. Karhánok, V. Vílg· 
nerová, J. Nermut, J. Slezlngrová, V. Av· 
ratová, M. Figarová, Z. Doskočllová a 
ďalši. Z nich na jmä Kat·hánek a Ner· 
mut dosiahli v nasledujúcom desaťt·oč( 
rozhodujúci vplyv na formovani umelec
kého profilu baletného súbot·u. V roku 
1961 sa ujal funkcie umeleckého šéfa 
choteograr L. Ogoun, ktorý kládol dó· 
raz nielen na rozvljanle klasickych fo· 
rlem baletného umonia, a le predovsot· 
kým na moderné výrazovO tanečnO pro· 
SlľiOdity 

V roku 1964 prichádza do Brna M. K(J· 
ra, ktorý svoje umenie postavil na vý· 
razovon. základe hereckej churukterlsll
ky. Uviedol znovu rad velkých a zá
važns·ch diel domáceho I svetového ba· 
letnčho repertoáru. Kúra opať zdor·uz
ml prvenstvo k lasického tanca a svojim 
osobitým umonfm ovplyvnil pt·ofll br· 
nen5kého baletu. 

Od roku 1967 prestali byf výnimkou 
ZllhrnnlcnO cesty. Súbor uviedol na ja· 
v•skách v Sp!!nlolsku, Nórsku, Luxcmbur· 
sku, Svajčlarsku, NSR, NDR, ZSSR pre· 
važne klasický svetový repertoár. 

V rokoch 1974-77 viedol brnenský ba· 
letn}· súbor zaslúžilý umelec )li·l Ni.lme· 
ček, v sučasnosti je na čelo súbo1·u ná· 
rodnli umelkyi\a Oiga Skálová, ktorá r ea
li:wju nové umelecké plány a formutc 
nov6 porspektlvy. 

D•·amatu rglcká odvaha brnenského ba· 
let u, vefkosf umenia, prevaha výruznych' 
Intet'PI'ctačno čl dramaturgicky ObJUV· 
ných lnscenáclf, úspechy doma l v zahra· 
nič! stavia tento súbor medzi prvé v na· 
šom ~té t e. 

PETRA HEERENOV.Ä 

Premiéra baletu Bohuslava Martinu v brnenskom štátnom divadle 
BOHUSf,AV MARTINO: ŠACH KRÁĽOVI. Libreto a cho· 
reografia zasl. umelec Ľ. Ogoun, MAURICE RAVEL: BO· 
LERO. Choreografia Ľ. Ogoun, IGOR STRAVINSKIJ: VT,\K 
OH IVAK. Choreografia a réiia O. Wiesner a. h. Diri· 
Rent J. Stych. Scéna V. Stolfa. Kostýmy K. Aamusod 
a .h . Premiéra ll. IV. 1980. 

Druhá premiéra baletu So Brno v tohtoročnej jublle)· 
11 ej sezóne priniesla zaujfmavú konft·ontáciu v zmysle 

' dramaturgickom 1 choroogJ·aflckom. Baletný večet· po· 
zostával z diel vyn ika júceho predstavitela českej moder· 
n ej hudby B. Marllnu, predstavitela francúzskeho Im· 
p roslonlzmu M. Ravela a jedného z n ajviičšfch sklada to· 
Iov 20. storočia I. Stravinského. Táto stavba dávala mož· 
nosti obom choreografom, zasl(lžllému umelcovi r:. Ogou· 
1\0VI, predstavitelovl súčasn ej modernej českos l ovenske j 
tanecnej tvorby a D. Wiesner ovl, nádejnému adeptovi 
nastupujúcej generácie choreog rafov, ktorý sa uviedol 
:na posledných celoštátnych ba letných súťažiach . 

· Ich pohybové vyjadren ie je diametrálne odlišné - o 
lo zaujfmavejšla je výsledná umelecká efekllvlta pre· 
m lt:rového večera. 

\ 'ofba hudobn9ch diel Sach kráfovl a Bolero stavala 
Ľ. Ugouna pred náročnejšiu tílohu ako Vták ohnivák 
D . \\'iesnera v jeho javiskovej prvotina. Pokúsim sa to 
zdOvodnlt. 

Vták ohnivák je dramaturgicky riešený podla !radič· 
ntho libreta na t-ému starých ruských rozprávok, s ma· 
lou úpravou v postave čarodeja Kašleja, k torý tu vy· 
slupu jo ako vták-sup. Pre tých, ktort poznajú aj Iné va· 
r lanty tohto diela bolo zau jfmavé, že mladý choreogr ll[ 
siahol k tradičnému spracovaniu v celom rozsahu. Je 
autné !Nled konštatovať, 2e stýlovo čisto a v zmysle 

zvol eného llbretn. Zostala len určitá rezerva v pohybo· 
vom naplneni a jeho varia čnosti jednotlivých akcii -
duet Cároviča Ivana a Vtáka Ohniváka, zúverečný obraz 
1 jeho ce lkové doriešenie v otózko jusného zmyslu apo· 
teózy. )e len samozrejmé, že sa choreograf bude na· 
da lej zaoberať týmto dielom a dopracuje niektoré spor· 
né miesta. 

z oboch choreografi! r:. Ogouna sa ukuzuje byt úspoš· 
nejšie Bolero, ktoré opustilo clnug rtt flckú Ul'čl tosť u per· 
SOnlflkoval vásnl vosť, KrÓ ~ll u si lu ZIVOLU postavami 2cuy 
a Mu~a. Ich duetom. Pokus o dra mu llzéclu využltl m 
zboru, ktor9 predstnvoval vscobecnO spoločenskO zlu .• 
nemal tu pa tt·ičnú dramaturgickú Iskru l d•·amatlcku 
pointu. Možno, že v dramaturgickej výstavbe predčnsnu 
nasadil tento personifikujúcl ziJor a nevyuži l ho naloz•lo 
s narastanlm hudobnej parlitíu·y pro poi n tovanlo zú· 
verečných taktov. Núkala sa Lu tiež pdluzllost komorne 
ladeného dueta Muža a Zeny na zvýr·aznen ie llisky, vel:· 
ného p lamei\a života. 

Balet Sneh kriHovl, uvedený v svetovej pr01n iére po 
päťdesiatich rokoch [B. Marllní'l ho naplsal r . 1930! l 
je rozhodne zaujímavý, ale zilroveit rozporný v uri:ttulll 
pohybovo nadnesenom akcentovanl vlastnej šachovej 
hry. Neviem, či by nebolo ideálnejš ie konkretizovať 
šachové ngurky spoločensky aktuálnejšlmi bytosťanll . 
Napr iek tejto ml niítvahe dokázal cho•·oograf svo1o nmJ· 
strovstvo a skjbll volenú tému v jeden uzavretý drama· 
tický celok. 

Zaujfmavá konf ron tácia dvoch I'Oprezontantov choi'OO· 
grafických generácii vyzn ievH z111ierlivo - u slut·suj 
hladanie, d ialóg a hlbsí myslienkový ponor, u mlud· 
sej akcentovanie i stoty, štýlu. 

Z In terpretov by som vyzdvihol výkony sólistov v Ho· 

Pred XV. ročníkom Medzinárodného hudobného festivalu v Brne 

Záber z inscenácie baletu Sac h krárovi od B. J\1art inú. 
Snlmka: R. Sodláček 

l ct·o - L. )arosikovej a L. Vaculíka a. h. Vacullk opli( 
dokazuje svoj talent l terl1nlckú zdatnos(, hereckú tvúr· 
nosť a v duele s nesporne talentovanou )aroslkovou vy· 
tvCiruj ít silné osobnostnO puto vďačné pre dlváku l cho· 
r uugn1fa. 

Rulolný večer v Hmu su urtlte zaradí k zuu)ímavi :Jsim 
lwlolnym lnscondCJám v mysilenkovom l choroo~ raiJL · 
kom zmysle. - ETU-

Pätnásty ro:C:nfk medzi národného hu· 
i:lobnOho festivalu v Brne (26. IX. - 5. 
~.), ktorý ponesie v záhlavf označe· 
n ic "Musica theatralis", bude tematicky 
zameraný na probl ematiku hudobného 
divadla. Program tohto festivalu sa bu· 
d e opierať o Inscenácie operného súbo· 
ru brnenského Štátneho divadla, k toré 
už sú v repertoári alebo budil e~te doň· 
ho zaradené. "Festivalový l esk" má tým· 
to r eprfzam dodat llčasf špičkových m i· 
mobrnensk9ch, pripadne zahraničných 
sólistov. A tak sa napriklad v otvára· 
cej Predanej neveste má objaviť v mo· 
1·avske j metropole už mnohokrát avlzo· 
vaná Gabriela Ber1ačková a Peter Dvor· 
ský. V Rusalke prlslúblll účast Libuše 
Márová a Zdeni!k Kroupa, v záverečnej 
~ej pastorkyni, u ktorej za dir igentským 
,p ultom má stát zasl. umelec Bohumil 
Gregor, sa počfla pre tttulnll postavu so 
sólistkou frankfurtskej opery Bulharkou 
Elkou Mecevovou, Kostolntč,ku by ma· 
la vytvorit zasl. umelkyňa Nadežda 
JCnlpplová, ktorej v sú'č:asnej dobe bez· 
konkuren~ná Kostolntčka je ale v Br ne 
už dostatočne známa. Domáci súbor sa 
predstavi ·ešte popoludňajšou reprlzou 
Zámečnlkovej detskej opery Ferdo Mra· 
~ec, dalej Gréckymi pašlam! B. Martinu 
a Prol;o[levovým Prlbehom opravd ivého 
ll,loveka. Tento sovietsky skladatei a ešte 
Giuseppe Ver dt budú zrejme jedinými 
ltutoi·mi v oblasti nečeských (a neslo· 

ti nar uová, Bul harka Nelly Boškovová 
Amneris a uvažuje sa este o ďalšieh hos· 
LOCh. V stý lovom prostred( jaromi!i·ické· 
ho zúmku uvedie Komor ná opera brnen· 
skej ]AMU v réžii l. Hylasa a za hu· 
dobného naštudovani a R. Ke[fora Mfčo· 
vu oper u "0 pú vodu )aromi!i'lc". 

Dellor zomre l pred nlokorkyml mes•ac· 
ml ), ich ki'Ujunov The London t.::urly Mu · 
sie Group o sovietsky l lortus Mustcus, 
ktorý uvedie llry o Donlo lovl od ft·Rn· 
cúzskc!Jo anonyma z 12. storočia. lnok 
repertoár host! vo vseobecnostl nic 10 
ešte ctcftnltfvne stanovený. 

V ··~mel fcstlvolu sa tnkt1ei počt t a s 
prnhlwdkou tcll:víznyrh n ftlmových 
Uptcr, V l'iÍ iliCI ktOľOJ by Úllljl!JilC:I 111Uii 

moi nosf vidieť )ulicltu Buhusluva Ma•·· 
tut u, Boh.í Covo Oči, )unúčkov opcrny t! pl · 

lôg Z lll i'lvoho domu, Sa l vovu lclovi ;w u 
operu Murgtla n Bt:snu n diilsic dii!IH. 
Nu clJvudnlnú prodslavulllll nudVJ<~I.c uz 
IL'Udllc :-tó lwlof..vjum s lnntHIJkuu zilodnuu 
:so zúhi<Jvím fr.sttvu lu u dc~I.~ J u nkc11~ . 

VI,AOtM I R CECH 

•enských J celovečerných opier. Festlva· 
!ova Aidu má pohostinsk y dirigovať Ju· 
Wj Simonov zo ZSSR, jeht, krajan Zu· 
t'&b Sotkilava má vytvorit :>oslavu Ra
-esa, Aidu Rumunk a Maria N1stor -Sla· 

Svoju ú čast prlslúblli l obe naše ná· 
rodné divadlá. Pražsk9 súbor sa predsta· 
vi Fiblchovou N evestou messinskou, In· 
~cenáclou, ktorá sa stretla zásluhou ml· 
morladne úspešného hudobného naštu
dovania zas!. umelca Zdei\ka Košlera s 
vefk9m ohlasom, Slovenské národné dl· 
vadlo oboznámi festivalové publikum s 
Cikkerov9m Rozsudkom. Výpočet hostu
júclch súborov uzatvAt•ajú opera Stál· 
neho divadla Olomouc s Pauerovou Zu· 
zanou Vojlrovou a operný súbor plzen· 
ského divadla J. K. Tyla s Arabellou 
R. Straussa. Na tieto predstavenia nad· 
viažu a festival o pt•oblemaliku hudobno· 
zábavného divadla rozšfrla pražský Se· 
malor s muzikálom "Kdyby tisic kla
rlnetú " ako l Brnenskf gaJdoši. 

Co sa týka hosťovania ďa lšfch zahra· 
n lčných umelcov alebo celých súborov 
tt·eba povedať, že na f esti vale, 2:Iar, ne· 
vystúpi nijaký zahraničný súbor. l ked 
sl nerobfme ilúzie napr. o viedenske j 
Slátnoj opere, predsa sa l en v týchto 
sllvl slostlach núkali možnosti zoznámi ť 
sa aspoii s oporn ými síthol'lnl na ~ l ch so· 
sedov: s dráždansk ym, lipsk ým. huclapP.lí· 
t lansk )•m, varšavským o trehArs t kyjev 
ským ... 

Zo zahran ičia vsak predsa uvitélm .. 
trl síthOJ'Y, známy brl t"k ý mnd rlgolový 
súbor De ller . Con sort (Jeho ved úct Alfred 

KONKURZ 
Rill ditefstvo cSU v Bojniciac h vypisuje k u 11 k u r z nu uhsadonic tyr.htn uúslrn· 

jových skupín: 
ul:itera hry na plechové dychové nlistrojo, 

- učitera hry na akordeón, 
- učilefa hi'Y na husle (môže by( a j iný s ltičikový nástroj - vinia, vinlnn-

l:oln). 
Poi alluje sa ukončenie konzervatória ah! bo vojeml ke j hudobnej šku ty. Pl'i 1atým 

uchádzačom sa doricii a j by tová otázka. Nástup k l . 9. 1980. 
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UDBA 
AMEDICINA 
(Historický prehlad) 

Vzťahy medzi hudbou a medicínou sú 
.tak staré, že sa touto témou v európ
skom meradle už častejsf e zaoberatr, 
re,.p. zaoberajú hls toncl mcdic!ny, le
k<~rl, P"YClJOJOgovla, 1yzrol0govia a psy
chwtrl. Velmi pestré a m nohostrutm é 
vzť1:1hy medzi Jwdbou a medtc!nou vy
tvllra predovšetkym objek tlvne existuju
ca hudba, ktorú medlclnu vyuz!va uko 
p ru:.tnedol< k liečebným učelom. 

ľsychoterapeulfcké úi:rnky hudobného 
zazttku poznall uz v star oveku. Podfll 
mektorych autorov patri do kategórie 
lludobuej terapte aj vyhánanfe démonov 
z chorých ľudi pomocou zvukových efek
tov - bubnami, rapkáčmt, pričom cllo
rotJu te myslená ako demon, ktor9 ma 
pud vplyvom neprl]emného hluku opus
tH telo postihnutého. Tá to hypotéza vsak 
v tejtO genentlizovanej forme ncobstojl : 
chýba tu element hudby - vefk9 lomoz 
bc<: r ytmu, a hoci aj prfmillvnych ná
znakov me!Odte nie Je hudbou. Naproti 
tomu llečlvé metódy Indiánov pomocou 
t0nov9ch efektov treba uz zu rudiť do 
klltegót' ie hudobnej tera pie: takt sa me
Jlf, tsté r ytmické ce lky prav idelne sa 
strredajú. Spevy, označované za .,llečl· 
vé spevy" predstavujú 90 percent tch 
celého hudobného arzenálu. Obsahujú 
melodické prvky, takisto ako aj hudobné 
etek ty a spevy u pocetn9ch in9ch prlml· 
t!vnych národov. 

Sem patri aj znúmy prípad, spomcnu
t9 v Starom zákone, keď Dúvid vraj vy
l iečil melanchOllu kráfa Saula t ým, že: 
,.vyhanal zlého ducha" z jeho tela svojou 
hrou na hurfe. (Nemeck 9 historik med t
c!ny Werner KUmmei/Werner KUm mei: 
Melanchol!e und die Macht der Musrk. 
Dre Krankhelt Ktlmg Sauls In der histo
rlschen D1skussion. MedlztnhistOrisches 
Journal, lllldeshelm, 1969, Band 4, He[t 
3J4) analyzovat tento povestný údaj po
dfa názorov roznych autorov, k torí sa 
snažili zdovodnlt úspech Dávidovej hr y. 
~ctwrastlcki spisovatelia boli tej mien
k y, že harfu mysticky pôsobi la lýtp, že 
mala tvar krlza. Až od 13. storočia prl
plsovall liel:ebný úč.lnok samej hudbe 
a v r. 1531 Cajetanus vyslov i l názor, že 
lrra na harfe sama vyll cčtla Saula t 9m, 
že srdce, zúžené mel anchóliou pod vply
vom lahodnej hudby sa r ozslrovalo. Na
p roll tomu Kalvín tvrdil, že nie hudba, 
aie božia vôla vyhnalo zlého ducha.) ln9 
klasický prlpad poskytuje Homér. V Ody
sei p!Se, že spevom vyliečili ranu Ody
seovi. je t o Inak jedtn9 prlpad, že hud
be pl"lp!sall priamy somatický liečivý 
účinok. Veď všeobecne je v~dy reč len 
o psrchotcrapeutick om úl::lnku hudby a 
nnpr. nikdy sa netvr di lo, ze patologické 
zmeny organizmu možno odstrániť hud
bou. V tejtO prvej etape spájania hudby 
s ll ečen!m hlavnú ít lohu hrali magické 
predstavy. Pomoc Apul !Ona ako boha u
menia a hudby sa pr ivolávala hudbou a 
spevom. je to mot!v, k tor 9 sa vyskytuje 
e" te aj v súvislost! s polomyllck ym le
Jnn·om Askleptodom. Až grécki a rlmski 
Iilozofovla spá jali vedome a racionálne 
hudbu a medicínu. V Ich dielach už vi
díme snahu na vedeckom podklade sa 
p r ihližovat súvis lostiam medzi hudbou a 
med rc!nou. Lekári ak o Aelianus, Are
t oios, Caelius, Celsus, Galenus a Hippo
krates (resp. au torr zbierky Corpus lll p
pocratir,um) sn znoberali vplyvom hud
by na zdravie človeka v rámci svojich 
vi,eobecnych medicfnskych diel - ako 
Galenus v Opera omnia, lli ppokrates v 
crtovanom Corpus Hi }Jpocralicum, filozo
fovla-hudobnlcl ako Aristides Quintilia
nus, Boethius, Ptolcmaios vydávali zas 
k ulhy o hudbe, kde sa nachádzajú aJ 
silmostatné state o JeJ súvislosti s otáz
kami zdritvla a choroby alebo vsunuli 
pH tričné kapitoly o tejto tema trke do 
svoJICh sOborných diel ako napr. Aristo
t cles, Cicer o, Platón, Seneca, ba aj histo
r i k Plu tare hos sa zaobera l touto proble
matikou v knihe, venovanej výslovne 
hudbe (De musica) . Jeh zásluhou bolo, 
že namiesto dovtedy panujúcich magfc
k 9ch predstáv l"aclonálne sa pribli žovali 
k tematike hudba-mediclna a snažil! sa 
poznatky vedecky podchytiť a systemtzo
vut. 

Pythagore jci (7. stor. pre n. l.) pova
žova l! člsla za základ poriadku v koz
m c, ktoré fo t·mujú matériu. Ich twrmó· 
nHl podmteinlje zdravie a tá istá náuka 
o harmónii plati aj pre hudbu. Určité, 
týmto č!seln9m pomerom zodpovedajúce 
melódie, vyvolávajú vnútorné očistenie 
tela, preto možno hudbu prakticky po· 
u:l:ívať proti psychlck9m poruchám, nlfl
dzl ktt'ľé - pr!značn9m spôsobom - po 
čltalr oj opilosť . V tejto vyv inutej for· 
me objavovali sA však tlelo predstavv 
až od 5 storočta pred n. l., na jm!l u fi 
loz or ll l a Jl1 b lichosa. 

Podobne rozm9šfal aj Platón, keď tvr · 
dil, i e na správnych t;íseln9ch pomeroch 

zaloz!:!ná h udbu je v9znamným faktorom 
harmonického, teda zdravého rozvoJa 
cloveka, ba vyznanll re)sfm než vychova. 
Filozof Damon tú to - povedal by som
vseobccnú platOnsku harmOm u rozvtidzal 
do podrobností: pre určité afekty stano
vi l urč i tú hudbu. DOrlcka bojovne po· 
vzbudzuje a podobne. Ba odporúča l brať 

l teky v spojitosti s hudbou, lebo Inak 
sú vraJ neúč in né. 

AdstoteJes vide l sve t al<;o súhrn zmys
lovych vnemov, ktorých správna vyváže
nosť určuje aj zdravie, Ich nevyváženos! 
sposobuje chorobu. Hud ba teda neučln
k u je Ideovo (svoJim správnym č!se lným 
pomerom ako to tvrd ili pythagorejcl a 
Platón ], ale zmyslovo. Rôzne tóniny vy
volávajú rôzne nálady, k toré zas ovplyv
l'lujú zdravotn ý stav človeka a cielom 
hu cl by 1e vytváranie priaznfv9ch nálad, 
ktor·č slúžia zdraviu, t. J. očtsten lu ( ka
tharztsl a zotavenJU (d ragogél. Ten to 
poznatok sa jav! u Plutarcha ako tzopa
nck9 erekt, napr. pr ! trúclllospeve silné 
nnrtekame zmterr'luje vnútOrné napl!lre. 
Zo vsetkých prikladov vyp19va, že gréc
ki filo:.wfovia pr i zdravotných efektoch 
hudby vzdy mysleli len na psychické 
účinky a nie na somatické, ako predtým 
eite magicky založený Homér. 

Stoici kládli doraz n11 pneumu, Imagi
nárnu žJvotm1 silu človeka . Hudba Je 
vraj v stave ju regufovat Podľa Ptole
maia a Senecu t rúbka roznecuje pneu
mu, Iné nástroje JU upokojuju a pr·e
to - ako p!še Seneca - Mecenáš po
treboval hudbu na zdolávanie depresU 
a nespavosti. 

Osobitné stanovisko zauja li skeptici aj 
Epikuros: hudba jo Indiferentná tak ako 
napr . kuchynské umenie. 

Pocl t•obnejšio ne~ hlavn! precl staví tella 
!Wllckoj filozofie analyzovali pomer hud
by k lckín·skeJ vede untlcki lekári. Zá
sadne sa prid r Z1avuli poriadku harmóme: 
ak sa lá to narušuje, treba tak ako v 
hudbe, aJ v medicíne pr·tdávuť alebo odo
berať. Hippokrales, resp. jemu prtplsaná 
zbier ka :>pisov obsahuje v tomto smere 
e~te pomerne malo: flauta je vraj dobra 
pre sluch, proll s1uchov9m poruchtlm 
a tcť. Napr oti tomu Celsus už výslovne 
vyhlasuje, že hud ba JC llečiv9m pros
tnedkom. V prípade duševných chorob 
predptsujt: okrem kúpeľov, masáži , l!i· 
Xtttfv a diét llJ .,rozveseľujúcu hudbu". 
Xenokrates (v L storoči 11. 1.) to roZši 
r uJe na organovú hudbu a Asklcpiades 
Indikuje hudbu na konkrétne určenú 
chor obu - frenezls (v dej inách medrcl
ny rôzne ch!ípaná nemoc, všeobecne 1:1.<:tla 
považovaná ako zapul mozgovej bl ..
ny). Soranos zustupovttl osubr tnú mren
k u: hudbu má psychick)' účinok - slú
ŽI aj h lasov9m cvičeniam - ale fyzikál
ne nepô~obt. Galenus vyzdvihol upoko· 
JU)úci účinok hudby pr i opilosti a vo 
!Unkci l uspávanky. 

Neskorši anttckl autod (AI-Isteides, 
Qui ntlltanus, Ptolemalos, Claudius, Boe
thfusj odklonili sa od ar istotelovského 
názoru, že hudbu pôsobi na zmysly, 11 
tvrdi li, zc účinkuje len psychicky, a to 
alopaticky: veselá hudba rozpty i uje smú
tok , kludná hudba tlm! nek fud. Týmto 
ll"acfonálnym poňa t lm hudby ni č nového 
nepriniesli, až na tvrdenie Ptolemaiovo, 
že Interva l ok táva posob! na rozum, 
kvinta na poctty a kvarta povzbudzuje 
vitáln u sllu. Trebu vsak vyzdvihnúť ešte 
jeden medlc!nsky poznatok , ktor9 sa ob
jllvuje už u antických autorov, najprv u 
Heroma r. 290 pr ed n. l. (Werner K Um
mel: Puls und Musik. Medlzinhistorlsches 
journal , Hi ldesheim, 1968, Band 3, Hefl 
4), a ktor9 rozvádzal ďalej Ga lenus, až 
vznikla okolo neho v stredoveku celá 
literatúra - že toti ž budha a tep člo
veka priamo súvi!li a a to matematickým 
spôsobom. 

Stredoveké názory boli vlastne synté
zou antrckých s krestanstvom. AugusUn 
tvrdli, že afekty možuo vyvolávať spe
vom podra č!sel n }'ch pomerov, ale hlav
ným cterom nle je opiltovné zlskante 
telesného zdravl!l, ale povznášanle sa k 
bohu. Cassiodor us p t·ipúš(al ialmy na 
rozptýlenie smútku a Beda Vencrabilis 
uznal ich priaznivý účmok proti únave, 
melar:chOlti, bolemu hlavy. TomU Ak
vi nský videl sfce hlavnú úlohu hudby 
v teologických zamer aniach: vyháM 
zlých duchov, sprost r ed ku je vtnnfkom 
odpustenre, pravda, len duchovná hud
ba, k torá je učinná uj ako urava dusev 
ne ctwrým . Naproti lomu lekár Con· 
stantinus A(ricanns pnznllva hudbe aJ 
výs lovne psyclioterapeutické účinky 
pod ra antického vzoru. Pri melanchOilt 
ll'eba pred pisova! llekv kombinovane ~ 
hudobnou terapiou. 

RenJ!Sancia priniesla zásadný obral v 
probl ematike hudba medic!na. Do popr e· 

dia vstupuje lekár , ktorý skdma fi~lnok 
hudby na Iudskú konštittlclu z lekárske
ho stanoviska. Doznievajú však ešte aj 
určité magické, okultné tendencie a 

• p redstavy. Napr. Agr ippa z Nettesheimu 
( 1486-1535) žiada liečivú hudbu pri
spôsobovar konštelácii hv1ezd a lst9m 
čfscln9m pomerom: v zdravom stave ma 
sa k r v rovnať k hlenu v pomere 2:1, k 
žltej žlči v pomere 4:1, k čiernej zlči 
v pomere 8:1. LekAr pri llečeni má správ
ne kombinovať tieto faktory: Indivtduál
nn kon!Hitúclu chorého s konštelactou 
hviezd a s prlllehavým hudobn9m modu
som - ako on ho no.~:ýva - s dórtc
kým, lyd ickým atď. Druhý extrém zna
mená Paracelsus (Thephrustus Hombas
tus j, ktorý v zajati chemického mys
lenra vôbec nevenova l pozornos! úč i n
kom hudby na zdravotn9 stav. Medzt ni
mi stoj! vsak rad racionálne mysliactch 
lekárov, resp. lekámv-ftlozofov hudobní
kov t Hiemnymus Curdonus, 1501-1571 
a !nt), ktor! už vedecky skúmali súVIS· 
lostt medz! hudbou a llečiv9m procesom. 
Tllk spomenutý Cardanus vlci! blohoclar

' ný účinok hudby vo vyvolavan! zmyslo
vých vnemov, bo Massilius E'icinus 
(1439-1499 J uz sl všíma hudbou vyvo
lávané fyzikálne účtnky chvenia vzduchu 
a tvrdi, 2.e oživujú ducha, robia člove
ka odolným proll nemociam. Ze to apll
ltoval OJ prolL moru, bolo nutným dOs 
sledkam dobového myslenia. Giosc[[o 
Zarlino (16. stor. ] , znAmy ako tvorca 
nového harmonického myslenia v hud
be, vná"a do problematiky v antickom 
"vete menej ocet~ov<~ný prvok - otázku 
suvlslostl hudby u tupu. Podra neho má 
sa le:<ar z hudby naučiť čiselné pro
porcie, ktoré mu umozt)UJÚ správne hod
notenie tepu. 1nak este tvrdi, ze lllldba 
zn11eri1Uje IJolestt, pr10zmvo účin kuje na 
sluch, o~ožl protr proLL moru a sialen
stvu. Nllnka o tepe v spO]Ltostl s hud
bou objl!VUje ~a po sporadick9ch po
známkach v dte lach arabského autora 
Aviceunu ( lbn Si u a, 980-1037 ) u Petra 
A hanusa (1257-1315]. k tor9 výslovne 
pozadovul, ally sa lekur vyznal v hud
be. Vo vyvinuteJ [orme sa však mtchu
dzu u lcl<áru Michala Savanur olu (1384 
a z 14138 ). Pri sVOJO Ili výskume dával do 
súvislosti frekvenc ru tepu 1:1 wenzurálnc 
noty. O nccely(;h !>IO rokov po uom 
Str uthiu!l (1510-1567] odporúčal spájať 
noty s ná u kou o tepe ( ľulslehre l a v 
17. sto roči Samuel Hufentrefrer (1587-
1600 J v diele Mono~;onton symbohw-bio
manticum (Ulm, 1640] ďalej rozvi ja l tu
to teorJU: radil notami naznačovať tep: 
pu lsus longus, brev1s, moderatus, čo vsak 
znamena lo len r9chlost tepu. Athana
liius Ki t·cher (1601-1ti80) v diele Mu
"urgia rozoznáva 4 tepy podla veku, k to
ré zodpovedaJú 4 kľúčom - sopránové
mu, altovému, diskantu a basu. ľodfa 
Davida Sennerta rovnajú sa styrom hod
notam nôr. Mat'rJuet (1687-1759) ul Vld· 
~;eJ leltúrsky skúmal frekvenciu tepu a 
zustanc1 la l romechan iky - telo je stt·oj 
- alt o Alberti v Ha Ile, povazovali tep 
za mechanick9 JUV, nre hudobn9. Tep 
nezobrazovall už notami, ale bodkamt u 
podobne. Coskoro však si uvedomovali, 
že hudbu skutočne ovplyvJi uje tep (v 
18. storoč! lekári Unzer, Hufeland, llu
dobnJK Grétry). 

Zo stredovekého názoru, že tep a hud
ba súvtsra antropologtcky, kozmicky, 
vwrklo praktické pravidlo, .c:c tep je me
rad lom času v hudbe (Zell mu ss). Quantz 
vyslov ll názor, :i:e .,Puls ist Metronom". 
Až v nasom storo<':! Hcrbart a Riemann 
( r. 1903) stanovili , ze normálny tep ako 
uzka Čll!>o vá jednotka - ani rýchla, ani 
pomalá - môže slúžt ť ako zák ladné me
radlo. 

Po tomto malom vybočení zo sledova
neJ témy hudba a medictna vrá tnne sa 
v chronolog ickom prehlado do 17. a 18. 
storočta, do obdobia osvietenstva. 

Názory filozofov-lekárov sn I::Ol'UZ ViU(; 
zamcrtUvané medtc!nsky. Desca1·te5 (1596 
a z 1650} vychádza sice z tatromechan lc
kého stanoviska (hudba po sobi mecna
nicky}. ale tvrdi, že jej účinok cez ner
vové vlákna priamo zasahuje ·no spí rl
tus v tele, v konečnom výsledlw na 
dušu. Podobne uvažoval lekár Ettmiiller: 
durová tónina obveseľuJe , molov(! vyvo
láva smútok. Všetc i, vč!tane už spome
nutého Athanasiusa Kir cher a (1602-
1680 }. ako prfvrzencl ldeallstlck~J filo
zofie predpokladali vitálnych duchov 
(Lebensgelster, spiritus vllales ), na kto
rých nudba pôsobi a ktori t rež sami re
gulujú stav šťa vy ( humores) v te le, te
da prvku zdravia a choroby. Angličan 
Quincy odporúčal hudbu prol l zhuste
niam v tele a všeobecne sa hlásalo, že 
hudba odstratluje bo lesť a kŕčo. Velk! 
lekári 18. storol::1a He1·mann Bocrhaave, 
Gerhard van Swieten, reformátor zdra
votn!ctva v habsburskej monarchii, od
porúčali hudbu ako liek najm!l pr! me
lanch0111 a hypochondrii, ktorou trpel aj 
sám van Swletcn. Swleten nap!sa l aj 
osobitné dielo o úlohe a prospešnosti 
hudby. ktoré vyšlo posthumne (Mnfchov 
1773). Podl a výskumov rakúskej histo
ričky medlc!ny Erny Leskyovej (Erna 
Lesky: Van Swletens Hypochondrie. Zur 
Beru fskrn nkhelt der Gelehrten und zur 
Musiklherapie. Clio Medica, Acta Acade 
rniae lnternallonalls Historiae Medictnae 
Vol. 8, 1973, No. 3 l Swieten sám hral no 
kontrabase a v hudbe vtdel vhodn9 pro· 
striedok na utešovanie a povzbudzova· 
nie, ale v pr-!p11de melnnchOlie mA bvt 
komhnwvanú s liekmi 11 diétou Tónov(• 
chveniu l"()Zpírsta j(r vr<q ~i ern u žil; Keď 

vau Swreten dostal barónstvo, do erbu 

st dal vložiť troje liuslt. Andr' !lnot 
pr edpbova 1 huduu proti pomätenosti, Jo· 
hann Peter Frank, zakladatel modernej 
sociálnej hygieny, proti ktčom. Frana: 
Mesmer, hlásateľ tzv. magnetického lie
čenia. usporadúva l svoje seansv za spľle
vodu hudby. Koncom 18. storočiu zmo
hutnela viera v liečebnú sil u hudby. 

Pred rozborom názorov v 19. storol!f, 
kedy zásluhou Alberta Haliera, zakle· 
datcfa modernej [yzlológie, sa ner vov9' 
systúm dostal do popredia, tr eba stručne 
spomenut jednu zaujímavú medzihru z 
15.-111. storočia, rozruch, ktor9 se odo· 
hráva l okolo tzv. tarantizmu. 

V r. 1492 naplsal Sa nte Ardoini v di e· 
le De venents (O jedoch ], že v Apulit 
su vyskytuje tst9 druh pavúka, neskôl\ 
vedecky ,naz9van9 Lycosa tarantula Lin· 
né, ktor6ho uštipnutie spôsobu je boles· 
li v žalúdku, zvracanie, zadržovanie mo· 
ču, zápchu, melanchóliu prechádzajú~u 
ut do fantazírovania. Otravu vraj vv l t~
ti tanec, ktorý - podla hypotézy AUtO• 
t·a - vytriasa , rozdeľuje a napokon vv
lučuje j ed. Hlavn9m liekom je tu teda 
hudba, predovšetkým bubnovanie a ta
nec. AJ spomenutý A. Klrcber tvrdrl. i e 
hudba, hýbajúc vzduchom, pôsobí na šťa
vy v tele, zrieďuje jed, dráždi ho k po
hybu, až sa cez póry vyparu je, ba hud· 
ha zabl)a aj pôvodcu zla, tarantulu. Vv· 
nrkajúci taliansky lekár 17. storočnt 
Giorgio Raglivi takisto sa zaobera l ta
ranuzmom z hladiska učoného lekara 
a jeho v9vody podrobne analyz.ova 11 
Glauco de Ber tolis a Carlo Agoshm, ta
l ranskl historici medtc!ny (Giauco de 
Bertolls - Car lo Agostlnf: ll .,taranto
lismo" nell'opera di Giorgio Baglivl. Mh 
uerv11 Medica 1966}. Podľa Bagllviho tre
ba však liečenie hudbou a tancom kom
binovať s predchádzajúcim podávanlm 
lrekov. Hudba účinkuje vraj natofi<O na 
postihnutých, že cflia rozdiel medzi kon
zonanciami a dizonanctamf a rôzne na 
ne reagujú. Tak isto tvrdi, ze hudba a 
tanec pôsobia proti koagulácii krvi,_ resp. 
v zmysle vtedy platnej humoJ·áhl e) teó
rie proll zhustentu štiav - humores •. a 
čo' Jo nový prvok v jeho vývodoch, aj 
na mozog cez usl, cez sluch. Liečenie 
ustipnutých tarantulou stalo sa čoskor:o 
dedinskou zábavou - tanec bol spreva
dzan9 husfamt, plšťalamt, g i ta r ou. Hud
ba nebola špecifická, jej hlavnou cha
r al<terlstikou bolo stá le acceler ando l v 
spomenutom diele autori uverejt1ujú no
ty vhodnej hudby proti tarantlzmu ). Mo• 
dernl badatella, v prvom rade neme~kll
americký historik medlc!ny Henry SJge
r ist, vyeMdzajú z dvoch p t•edp_ok ladov: 
1. pavúčí jed nte je nebezpečny, 2. _ten 
isty druh pavúka sa vyskytuje aJ m11uo 
Apuhe, napr. v španielsku, ale Inde l~e
došlo k podobným javom a uzatvára Jú. 
že Isto o lst9 druh neurózy. 

Do problematiky hudba - liek neprl
náSala li teratúra 19. storočia okr em zdó
r azilovania významu nervového systému 
v procese liečenia budbou podstatné no
voty, zlomom nebola ani Hallerova nau
ka o irílubillte a senztblllt e, ani ne• 
skor úplne prekonan9 brownizmus, l eO• 
l'ia o sténil a asténii: slab9 ton us v te
le t reba podrázdfť, silný tlmiť. J. J. Rous
seau videl účinok hudby v tom, že cez 
sluch pôsobi na dušu, teda bezp1·ostredne 
má Jen psychick9 účinok . Na romto pod· 
klade vybudovali l'Omanllck! autori vše· 
obecne aj dnes platnú teóriu: hud ua 
vyvoláva afekty a dri\žd i senzol'lck y bez
prostredne, je teda účinná len p roti psy
chickým poruchám. Môže však nepriamo 
pôsobil aj na telesné, somatické ocho· 
r enla: zrýchlujc tep, obeh krvi alebo 
naopak, utišuje v prlpade lel argte. 

v 19. storočí aJ v Uhorsku vznikli dva 
mensio spisy - čo do originality síce 
bezvyznamné - ale ako prvotiny v teJtO 
oblasti sú zau jímavé. Viktor lvancic!J na· 
písa l latinskú dlzeJ·táclu o hodnote hud
by z lekárskeho hradfsl<a (Pešt 1834] a 
Emil 1:\t erkel maďarskú (A zene orvosi 
tcktntetben l. Prvý sa zaoberal viac-me· 
ne1 len historickými precedencfam l pr·ob· 
tematiky, ale Merkel skúmal otázku zo 
sudneho stanovlskll: vplyv hudby na 
zdravie človeka, na obeh krvi, srdca. 
svalstva, náladu (hudba cirkevné, národ
ná, podľa nástrojov, tónin, ry tmu, jej 
rôzny vplyv na chorých). účinné je vra t 
v pnpadu chorob zo zoslabnutia sluchu 
( tu bui)On hrá osobitnú u lo hu ). dny, ne
spavo&! L, duševn9ch chorob, slúži vraJ 
predchuclzaniu epilepsie. 

Au lor l 20. stm·očia položili v9skum 
psychoterapeutickej hudby na sol!dnt~ ve· 
decké zá klady. V zmysle kvantttatlvneJ 
teórte skúmajú psychické procesy aj kva· 
lltativnym meranim Ich somatických od
razov: tnerta sa tep, tonus svalstva, ref· 
lex. Podl a duesného c hápania proces sa 
odohráva takto: tón pôsobí cez ucho oa 
mozgové nervy a vyvoláva elektrick{) ll\1-
pulzy. Oalš!e médiá sú bulbus, mozgová 
kôra, hypotha lamu s, thalamus, cere bel· 
lum. Ich prostr edníctvom ovplyvňuje vý· 
menu látok, tonus svalstva, dýchanie, 
obeh kl"VI - dur zvyŠUJe tlak krvi r BI.· 
her, Courtier). Ak teda možno kvantf· 
tal!vne analyzovat emocionálny účinok 
určitej hudby, je možné predpokladať jeJ 
význam vzh fadom na liečenie portlch . 
:>tručne : hudba je prostriedkom pr e pr e· 
:adente duševných chorOb, má však na 
lľete ll Aj somatické - psychologi cky a 
sociologicky podmieňované - choroby 
a ochor enia . 
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