
Od roku 1970, kedy sa po prvýkrát 
uskutot nilo v Br atislave Medzinárodné 
pódium mladých umelcov zo socialisti c
k ých kra jin, očakávame kazdoročne kon
certy tohto podujatia so zvedavosťou, 
akého intet•preta utá " v zálohe" tá-ktUL·á 
agentúra socialistickej krajiny, ktorého 
interpl'eta (alebo komorný súbor) pokla
dá za vhodné pt•edstaviť prostredníctvom 
tutet•pódia zahraničným pat•tnerom a po
posun (t ť ho tak na ceste na medzinárod
né koncet•tné pódiá. Za desat' rokov [n 
terpôdia boli sme svedkami mnohých 
zaujimavých výkonov, no ibn niektoré sa 
dostali. vysoko nad b1•anice pt•iemei'U. 
Oveľa častejšie sme mohli sledoval' u 
" bývalých interpodistov" ich ďal~í ume
lecký vý~oj, ich umelecké dozrievanie, 
k toré sa v nasl eduj'ťícich rokoch spo jilu 
~ vytúženým úspechom na koncertných 
pódiách. To robi lnterpódium zaujim;t 
vým. no náročným podujatlm, preluze 
zaintet·esuvaní musia mať vefkfr dávku 
skítse11osli i odhadu pl'i posúde11i (nera;~ 

ztkalne popuslil uzdu zasa v druhej čas
. ti Schun111nnovho Adagia a allegra. 

NDJStHrsť učastnťk l nterpódta, 33-roč
ný Eh·ain Amador z Kuby hru na gi
tant vyuCuje a popt•! tom veľa koncm·
lUJ€. Progra m bratislavského koncertu 
zostavi l z dlel autorov španielskej a ku
Mnsl\ej proveniencie, no v súlade so 
svojim naluL·elom Interpretoval prevažnH 
skladiJy lyrict-;6 cl mela ncholické. Popri 
doi.Jt•ej prstovej techni ke - využil j u 
vo virtuóznych p1·vt<;och ·hra ných diel, 
predstavil so ako majster vnútorného na
pätia, no jeho jul:ný pôvod sa prejavil 
viac v rytmickom cilon!, ako v očakáva
nom tentperamonte. ]oho nástroj nemJ 
prierazný, ale skôr decentnejSf zvuk -
a láto okolnost. spojená s char akterom 
diel , prispela k akejsi jednotvárnosti eP
Jeho vystúpenia , v ktorom sme postt·á 
dali viac kontt'l!stu v repel'toári l in ter
pretácii. 

]eduJý vtolončelistn nM tohtoročnom 
lnterpódlll, Daniel Veis, zastupu júci CS':>R 

Interpódium '80 
z jedného pol! u tia), tvlit•nosti a vývoja
schopnosti mladého umelca. 

Tu je Jnte•·pódinnt pu profesionálnej, 
resp. ' pracovne j stránke - z hradiska 
perspektív obsadzovania [i omladzova
nia 1 medziná1•odného koncet•tného živo
l a pi'B h u d ítr"l' rnky O n >b$1 st1·ánkR po
dujatia je spo jená s [estivalom Brati 
slavskyc h hudol.tnýt:h slávností. kturt 
každoroi:ne ohuhacnje o nuvé dimenzie 
z hfadisk a interpl'll t li~ ného. Tohto rok11 
sme buli svndkami m imut·iadnehu záujmu 
publika u t ieto k oncerty mladj ch. A to 
nielen o k uncurty ut•chestt·álne (boli Y 

Koncer tnej sieni Slovenskej filharmó
nie l, ale i komot•né - putorecitály (ku
na li sa v Zrkadlovej sieni P-l'imaciátnelw 
paláca) . · .' ' 

ll. r·očnfk [nterpócl io nadvinzn l v r[lm
ci d VO Jročného striedania sóli~lov ct ko
morných súborov na !J. rol.:nťk a vytvoril 
p t•ies tor pro prezen tovC:tnt e lnstrumentdl
nyt.:h· sólistov IJucl' s orclJest L·om [ 8 in
terperlov na l ror 11 koncCI'toctl], 11leho 
v l'iímcl polOI'ecltálu [4 in terpreti 1111 
dvoch koncet·toch ). Samostatný koncert 
mal Jeden komorný ot•c llcsler. Spol u ma 
lo tohtoročné lntHI'pódium 13 účastníkov 
z 10 vysielojúcich krajín: Bulharsko, Čt)S
lwsloven~ko, Juhoslftvla, Kuba. Maďar
sko, NDR, Pol'sko, Rumunsko, Sovietsky 

Eva Dianuvská sa predstavi la Bcethove
novým 4. k lavf rnym koncertom. 

zviiz - a po pr výkr át 1 Vietnam. V hi<;- [delegoval llo Pragolwncort) sa predsl<l-
lórlt podu jatia je to doposiar najväčs! vil · "de jure - l de fac to" pripravený 
počet prihlásených krajfn a zároveií roč- nuslúpl ( na lntenzfvnu dráhu koncertné-
nik s najmensfml zmenami: tba namlcs- ho umelca. Má ukončené ~túd iá na mos-
to juhoslovanskej m terpretky prišiel ná- kovskom konzervatóriu a dostatok t ech-
h rfldn!k , neabsentovala n iJaká krajinn. nlckej !>uver enity l muzikálneho cítenin 

V paleto nástrojov dominovali husll! k tomu, etby plne zaujal. Disponu je pek-
!5 IHát), st yrlkt•tít bo l klavťr a po jed- ným tónom. jeho prejav je kultivova-
nom gitar a, violončelo, l esný roh a lw- ný - v súlode s po7.iadavi<uml Schuman-
morný orcheste t·. Takm e1· polovica účast- novho diela (koncertn mol, op. 129] . Ak 
nikov mala menej alm 25 rokov (ju iJo- nú m v jAho Schunwnnovl predsa l P.rl 
s1ovm1ský l ntel'prel do koncil 18!) a ďal- n1 ečo chýbalo. tak v !!čs! odstup od pa r-
ši to l<rem lwblínskoho reprezen tanta) lltt'tr y, ton pl'Ís lovočný nadhľad, ktor ý 
boli po dvadsaťpäťke jeden, dva alebo tri z .,lnlerprnlácie" t•oiJf ,.tvorbu". Vc isovi 
•·ol< v. Mladých umelcov sme tnk spowci- k lomu postučl11 IJohalsie konce1·tné skú-
V/111 prr.vl:1i ne v čtt se . kP.d v končia alebo senosl1 - sanca, ktorú si umelci jeho 
prílve uknnl:til stúdtá. UkúzH l o sa, že v · ci1·uhu zasl úžia. Na hrillisla vskom kon· 
tomto veku síce nadobud li techniclai certe mal d01J1·ého porlne1·a v mladom. 
zručnosť l preds111vy o huclobn9ch iity- 24-ročnom sovietskom dirigentovi Valeri· 
loch - no nte v:l:dy korešpondovala ich JOVI Gorgi jovi. 
výpoveď so zámerom, nie vždy sa im po- l:lohalé pôcliové skítsenosti má soviet· 
darilo prBIImoč1t náročné diela presved- ~ka huslistka ana )oiiviliová. Už prerl 
,Clvo a mqmii - s odstupom a nadl1l a· deviatimi rokmi ukonť: IIR moskovské kon 
dom. zcr viltóri um a v súcusuostl je sólistkou 

Najmladilf účastník lnterpódia - 18- \loskovshej iMtlne) fllhurmónie. Suverén 
ročn~ Ratlovan Vlatkovič z JuhosláviP na techni ka. vvtdi.Jflni• vkus" l ujasnetH• 
(lesn~ r oh ) n6.~ svojím výtwnom nept'l'- koncepcia dovnru j tí Jr' l plne sa odd a' 
svedčil o sprúvnosti Zllrttdenia na také1o mterpretovH n~m d·ifllam. V oboch kon ,. 
f ór um a to napriek tomu, že má na svo rertoch (VIvaldl - g mol. Mozart G dnr. 
1om !<an te u~ niekoľko pekných úspechov !<. Z. 216) mnhl clllivt>lio partnera v m l!! · 
z 1nterpretačn ~•ch sú ťaži. V dielach Chr.- dom sflfovl kKO 7.ilina Janovi Valtov1 • ' 
I'Ublniho [ 2 .sonáta), Rudolfa Ma tza (Skl- No práve PL' i jej hrr. nás sná cr najviar 
ce pre l esný roh a ldavlt·) a Robet·ta ruši li nepresnosti v nústupoch. ale :Bi .in ,. 
Schumanna ' (Adnp,lo a Allegro) sa mu tona čné nei!istoly žllinsk{lho telesa. k lo ,. 
neda t•llo I n to načn e, 'čast é boli i lapsusv ré malo Inak poknr prepracova né sp r iu 
technické. jeho tónov1l neistota sa čias- vodné pm·ty. 
točne stra11lil v Skl cách juhoslovanské- Na lom Istom koororte ako Nllna. ja$. ' ' 
ho sl{ladateľa Rudolfu Matza [ k lavirist· viliová, r v\lst(lpil l '·2'4-roijn~ Ralf,·Carsten 
!t a MIL·na Nochtová mu tu 'holn ddbrou, ' ' BL·iimsel z · N'ÓR,' k tôrý. sí z Mozartmr~cll ' · 
spol ufvorlacou partnerkou), ··svojej 1 mu-· ' · husľových koncertov vyb'l'·al o .. dur.,:-K: Z. · l ' 

218. Jeho dôvemé zozmtmovanie sa s 
tJdl'litur oo bolo zrejmé z niektorých pek
ne prepr<lcovunych usekov - no ne
vyslo mu vsetko. Miestami netstý tón, in
lonačné neistoty 1 rezervy v nosno.>ti 
tónu neprlspoli h presvetli;tvosti jeho vý
konu. Vyspe l osť :,óllstovlto podania pt·ecl
slihol výhon :lllinča nov - zrelsl, detail
nejšie prepracovaný H s ujnsnenejsim 
postojom k cliolu. než aký mal sólista. 

Vyspe lým huslistom je 211-ročn ý Krzys
tur mictana z Poľska. j eho Stravinskij 
[ lwoco1't D dur) bol uelým umeleckým 
dio lotn, na kturého tvarova n! so vo vzác
nej zllotle cíteniu l predstáv podieľal so
vietsky dl rige nl - s6Jistov I'OVesnik Va
lel•iJ Gergijev. Skoda. ze ich predsta
vy nedokázal vždy pretlmoči( a poclic
IHC sil na ntch l sprevádzajúci orches
ter ~t<llnej filharmóllle Košice. Ich nn
presnosti v nústupoch, Intonácii i r ozor
vy v dolvii l·aní nálad (vtac vtipu i m,t
ztkunlskej iskr y sa napr. žiadalo v 
f\ri1l.j naru~ah inak volky dojem z uváž 
l1vého, nn hudbu sustredeného šmieta
nu. 

VýlJornc zapôsol.Jil l 22-ročný .Florin 
Paul [ .Runtunsko) . Zo svojho- nielen na 
svoj vek obsiahleho r epertoáru (podľa 
vlastných slov )llá na~ludovoné talonor 
vsetky Z[IVIIŽI1é diOIII I<OnCertantncj hus
ľovej - só listickej i komornej ltteralú
ry; je dv o jnftsobným vlťazom Paganln iho 
súťuze v ]ilnove a eslo predtým zfskal 
2. cenu no Thlhoudovoj súťaži v Parfži) 
vybral Paganlntho koncert D dur. Zjav
n;i bola E'lorlnova muzikalltn, ktorou, 
:,polu !> ui. dobrým technickým zázemím 
naplnil toto dielo vet·vou i brilanciou. 
Ttut.lld Jat:Ht-J "'" 111U dnrllc; len v l. čas
l• - no Vladimfr Válek za dirigent
ským pultom orchestra Slovenskej filha r
mónie mu pomohol pnčlat ol: n ú neistotu 
prt'llwna ť. 

lluslista Jnzof Toporcer - jeden z re
prezen tantov SSR del,ogovaných .na Inter
pódium SlovkonCI'I'tom - je už zr el9m 
LIIIIC!rum s vel'kytu vzťahom k tvorbe 
:..!U. sto roL ta. Ak sme ma li na jeho polo
roctlált nlelaoró v911rutly k jello Res
plghiho "Jo~enncj básni" - z hľadiska 
tn tonatnej istoty l mu<~:ikantských do
tia !Jnulostf, kd e sa žlmla l hlbši ponol' 
clo Rr.sptghillo hudby ( novzťnhujc SH 10 

na výl.Joruélw p<ll' lneru za klavi rom Iva
n;, i?alov!i;a), musíme lwnštatovať, že sa 
mu ovel'a vine poci<.Jrllo vyťažiť zo ,.So
noty sOI'IO per V1olono solô e percusio
ni" op. BU junu J lunusu. K výslednému 
tVHI'U totltO lUUJfmuvélio dielo prispel 
vcťkou HHOrou 1 Franlisok Rek, pedokt
ne O\' ládu jú cl sekciu IJ!c!ch so vi.etk}•mi 
Ich dynumlchýml nuansa mi. 

Ako umelec tllsponu júci boha tými vý
razovyml proslrlntlkami sa l~oporcer 
predstavil najmii v už usaclenorn Sostalw
vlčovi (lO preludlí, op. 34 - t ranskrip
cia D. Cyganovu). Obdivovali sme tu je
ho poel1zmu~. vystihnutie kontrastov i 
vnútorných nupiitl. Pravým spolutvor· 
com výslednóho tvat•u mu bol opäť lvlln 
Putovič. 

Z klaviristov bolo prekvH pen!m najmii 
!Judbu európsky cil toca Vietnamka Tíin 
nu Ngnyel Mlnh. ZčtJsl! euL·ópske prostre
die jOJ rudskeho 1 umeleckého rastu l po 
štúdiu ll ét moskovslcom konzet·vutóriu je 
v súčasnosti joliu aspirantl<OU l nolozili 
zéklacly Jei chápania tvorby tejto pl·ove
mencle, predovšetkým romuntickýcll a inl
preswntslickýcll diel. Výberom z tých
to st}lov sa predstavil!! l na poloreci
tált. jej Chopin [l:!& lada č. 4 f mol l bol 
:;tý lovo uc:hopon9 dobre, vkusne agogic
l,y zvlneny. no predovšetkým nežný a 
poetický ~ umiernenými dramatickými 
hranami. Tlelo, spolu s bri lantnou tech 
111kou nevyzclvihovala prilis ani v L iszta
vi ( Me[istovsky vulčfk ). Zamerala sa na 
pi'OC!zne prepracovuntP fráz a vnútor
ný ta h drVI:ll'tilllentl'. • Naturelu umelkynr. 

.najviac vyhovoval Dflbussy (Eslempes). 
!<Je nHjm() "Večer v Granade" 11 "Zá
hrady v daždi" ~yslC:tvala plasticky so 

,zn:tystom pr!! hlboký vnútorný ponor do 
pptlstaly dleltt. 

Na JmhHlsí t-;luvlrts ta toh toročného ln 
urpódla - 20- ročný Pete1• .Nagy z Ma

tľl:l t'ska ·si z vo Ili Moz11 rtpv l<oncl;lrt C dur 
( f(. Z. 240), • aby V · I\Om,, clemonštroval 
svo ju pe1·lt\Vrt, technl)w. mu?JJ k.e li tu a vkus 
'pri dynatni,Ckom prepracovan f, sóll s1i.cké
ho . [mrt\l. Re.:úrvy sa , ukázf! ll . v odst~pa 
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Vietmtntsl(á k lav iristk a Ton nu Nguyet 
Minh bu l a· prvým umelcom tej to krajin y, 
k torý vystí1pil v Bratislave. 

ot.l dwla a najmä v jollo vyrovnanom 
tempovom zvlápnulL Je vecou jeho ďal
šteho dozrievaniu l umclockél1o rastu do· 
spleť k interpretácii Mozurta s vyrov
mmosťou vonkujsou i vnúlomou. P. Nagy 
k tomu vsetky predpokluc:y má. 

Mozal'luv ,l.JručneJsl uj)U» - :w zr•,
l l:ho skiHdatefuvho oiJllohin si vybral o 
i.e"t rokov stiH'ŠI Dimo Oimov z BuliMr
sktl (cl mol, K. Z. 436). Nepn:zentoval 
llo vsuk s patričnou 1stotou a nad~ll.l
dom. KoncepCIU difoľf!ncovC:tnia charak:e
ru 1 nálad časti mu nm:úi;ali l empové 
nevyl'Dvnanosti, prumonlacc z nedostat
ku dlscipUny (v pnsá~ach často poru· 
sov!! l rytmus zrýchľovanim ). 

Koncepc1u, zHioženú na kont rastoch, 
prezentovala vo svojej interpretácii Bee
thovenovho 1. kluvlrneho koncertu 
(G dUl', op. 58) slovenská klavirislkd 
Eva Dianovská-Vit•sťkovlí. Konlrastot:h 
wmpový<;ll ["trleclula k lasicky stroho po· 
1Htlé Clseky <; pHsé~o1ni značne uvorne
nýml) i dynamických ( lyl'lcké piflna 
striedala s n1ckecly oz ostro zne)úCillll 
fo rte). Jr.j castym ugogickým zmenám 
!;a ne::. tu č ll vidy v ču s prlspósoi.Ji ť dlri
~~ent, skuseny V. Válek - napriek zrej
mej snahe viest orchester SF v sprwvoct
nom parte tal<, aby čo nujlep~lc vysie! 
soltstkou pt'IPI'avuný tvar d1ela. Tu prét
mentll ncsúh t·y tt neJednotnosť ťahu. V 
plnej mtere stt všuk Dlttnov~kej p~du

rllo proukúzu( svoju vefk (t suverén'lu 
~echtnckú zdatnosť a perlivú prslov"fi 
techniku. Svo jim pochopením vnútorného 
pulzu Bemhovonovoj hudby vsak vyvo
la la diskusir. - joj pr!stup k nemu chá
peme ako postoj SÚČilSilé iiO mladého clo
veka, ktorý nechce pasl vn e prijať tra
dované, u le ZitU Jim u k nemu, svoje sta
novisko. 13utlc pre nús prolo zauj lmavé, 
spozna ť , čl umolkyi ta v pl'ieiJellu svojo [ 
clalscj - Za iste bOi10(0j kOIICOI'lllCj pra 
xe ostane lul,ojlo koncepcii vecná, ale
bo i;a<;om svoj postoj prehodnotí . 

Profil ll. rotnlkll lnterpódiu by nebol 
úpl ný bez zastaven ifl sa pr i koncerte 
Komorncho orchr.str a thiliskéhu Štátne
ho kon ze1·va tória Sarad~išviliho . Teleso 
zložene z poslucháčov a ašpirantov te jto 
skoly predviedla ll!l vysoko) technickej 
1 muzikantskej úrovni dielu ll. Purcela, 
A. VIvaldiho, P. l Cajkovské!Jo, \V. A. 
Mozarta, P. H!ndomltha a S. Cincadzeho. 
Tbiliské konzervatórium vychováva -
ako sme sa dozvedeli na tlačovej besede 
od vedLiLICh člnilerov SkOly - budúC!Cb 
členov orchestra pre gruztnske orches
tre. A tak dôrazom na výučbu a prax 
orchestra Inej hry sl môzeme vysvetliť 
tlokonalé ovlťldante t eJto dtsciplťny. V i ch 
hre nebolo ·nepresného nástupu či into· 
načného lupsusu - charakteristicM bo
la jed notnos'G vo výpovedi a jednoliatosť 
v k va lite .zvulw l tónu. Svojfm . koncer
tom pripr•ovit ten to orchester jeden 'z vr
cholov l ntorpódia. 

-. .VIERA. REZUCHOVÁ . .... . 



Pokus 
o zmapovanie 

'I'éma IX. muzikologickej kon
ferencie v rámci cyklu Hudob
né tradície Bratlsluy a ich 
t Yoroo!'ie boli\ a!.:tuló r.a o~
trt.owt l p~·íť .. _:i\ "· ·: o ~.s L:~ ••. 

:..l:ll G J ' " pc.:.lu. L~ · ' n 11 ,_;. 

;t.~'1' :: J o l• l:ll.h ~ c.)~.t , .;._ lfl ' 
llll;,.o.~ } Ch tl<>].ll0:-.1• to .. u ·~llcl :... .: 
ho podU)o.tl él, lctc.re ~otri jds<»l · 
nej l'lratlslave 11 JeJ hudobn9m 
sliívnostiam. Téma znela: Hu
dobn6 kritika v Bratislave v ro
koch 1920- 1980 u referen ti sa 
pt'cdstavill vo Filmovom klube 
v ditoch 8. a 9. októbra t. r . 
úvocl n9 r eferát prednieso l ve
deck ý tajomn!k kon[eroncie 
dr. Zdenko Novái:ek, CSc., ~ 
av lzovllných da l~fch piitni'istich 
vl'ťspovkov ouznr. lo t r inás!. Do
jin y slovenskej huuobnoj kriti
hy, joj z(ts toj pri budovu nť slo
venskej hudobnej kultú ry, do
cenenie jednotlivýc h krilickýcll 
osobnost! l poznan iu ohsa hu n 
dtn t·uktcru ich priícc n ori rm
IHcie pu tl'f zu t iur lltcdzi .,bielo 
m1ustu'' pro na~u m u~ikológiu . 
Jej si l y odčerp{t vttjú úlohy v 
i n }•c lt oblastiach a uzda az na 
sk ú11 1anic činnosti niekto t' Í'Ci l 
zjavov a honkrélnc najm!i I va
na l:lullu , hoclnoLOn lu postave· 
n l<t itudouncj k riti ky u nás sn 
systema ticky u v hompluxnosti 
doteraz nuvenovula p1·imcn1n<Í 
pm~or nosť. Pokusom o zmapovH
ni o týcl1to biel ych miest n1ožno 
nm:va( sllhor prfspovkov, ktoré 
ml ;mel i na tohtor ol!ncj kon(e
l'l! II Cii, p rtJS lll!j~ ic, pokusom o 
l l tsturické 7.tnll po vn nic, pretoiu 
nn históri u slovenskej kritiky 
sa ur1untovu ln prcvaznú vilci;i· 
nu udznc l ~t.: b rcfc rútov. Cas, 
V V III IJd~cn ý pre kon rc renciu, do
volovul pred n iesť Iba ohran i
ču t l )' počet referú(ov u aj uúdu
to rskó zúzcnt le nlc je pro túto 
disC iplínu zvláSť ši roké, pred 
sa v::.a k sa v lHstne po prvý ru~ 
podtu·tlo súst redi( tol ko faktov, 
in furlltáclf a postrehov o slo
vcnsl'<l:!ť' h\iclóbnej kritike, že 
nw tet·illly z kon f>! l'cnc ic moz
no povalovn ( z;, vine noz so
lídnu bázu pr e cruli;i c výskumy 
n homplex né spn1covnnio témy. 
V (1vounom rc fcl'itto sa najvtič

siu po~omos ( venovala spolo
cen:;kcj u k ultúr nej k l imo, v 
ktoruJ sa moh li us lwtočn iť pr vé 
k•·oky 'p ro ľeslo n úl n cj lwdounej 
k r itiky na · Slovensku, podteln 
českej muziko lógie a estetilq1 
nu je j niír,orovoj or ien tiícii, 
f un kcii kl'l llky [ll'l presadzova
n l Ideálov socia l istickej lutdob
nel kul tí1ry a v neposlednej 
IÍJ!cre a j unal9ze s(tčasnóho sto-

vu slovenskej kr itiky a hudob
nej publicistiky a chat•akterls
tike niektorých jej reprezen tan
~0\'. Seriózna pl.'!pra"a, •nno:'-

c O l l ..! .,,;.,l''j)UH•!lc;j llélCe ~cl 

.tt' u• IJJ •: r ~•l.l' .:i k · 'uDr . l l \~ 
• i .uiÍ(' li. f:í..uh a. - (l r.Jr-.~ u"a1c 
:,,!.\'S!: <> lio h uó.ul.n.O::liu '.ivora v 
t,upl'<:~vl.'atu;;.,j Clliiii - , ktorý Stt 

zamerul na pr vé desaú·očl e slo
venského hudobného života po 
vstup A lexand1·a Moyzesa, v po
stihn ut! hlavných - poz i trv
nych l negatťvnych cÍ'l vtedaj
šej kri ti k y, v t•ozbore jej záuj
mových sfér l v por trétovoní 
jej I'Cprezentlln tov (Kol!sck, 
Kvét, Hoi·ejs, fluluzlck9, Karl· 
č(t tlsky u i. ) . Dr . Dobr oslav 01'0 1 
f iguru je v živo topisoch sloven
skej hudobnej kultúry na jmli 
nko zakladutol scmtniíra pre 
hudobnu vcclu nn FFUK v Bt·<~· 

lislavo; l'hO•·. Ladislav Mokt•ý, 
CSc. vo svojom velmi zaují
muvo•n príspevku - Kritické 
koncepcie ci t·. Dobroslova Ol'l c1 
- poukitw l na podhubiu, z k lu · 
l'óho vyrastali Orlove núzory ll 

k to1·é vďaka svo jmu si l númu po
staveniu v slovcnslwm hudoiJ· 
nom ži vote su pokú~u l pr osu· 
dzova(. Prekvapi li dv<ljll m ill
el i referenti: pos lu cháč ft !. roi:
níka hudobnej vedv FFUK Jiín 
Pulkovic pribl!i enlm postaven i.t 
hudobného rcfertmtstva v Slo
vens!(ých pohľudoch, tiiHllyzu. 
vaním nujmti k ritickej i: in nosti 
I vana Biillu, prvej vses tl·annc 
e1·uuovanuj osobnosti, J(torú pri 
spieva IH tlo ča sopisu a zu ne
hu uj hudua na stránkach !'o
hľadov si vydobyln na]slr~t 
(J I'iCSlO I', cfulej CÍiÍilkUV j ozct.1 
1\resilnl,n a Otu Ferenczyho. 
Gejza Vujda rozšíril v mntcrW
Iovo boha tom u vzorovo kon 
ci povunom l'Cfeníte obraz o 
brulislnvskcj hudobnej k r iti ka 
upozomuním na inon(trodnú hn
uobnú ak ti vitu za l. é:SR sltJ
ctovall ím hucl o iJnuj publici sti k y 
muďnl'sl<ýc li novín Hfl'lnló me· 
!l~i dvorne VOJilllllli. PhDI'. Tt:· 
r·úzia Ursiliyovlí v pr íspcvlw 
l l llci Obnú k ri tikA v tusopi ~e 
ELÁN na prelome epoch pn
pomenuln osobnosti slovcnslwj 
kultúry, ktoré sa v tom fo sprie
vodcov i literál·nym 1l kultúm ym 
zt voto111 a t ri búne slovenskej 
l n teligencin (vychádza l v Pra
hc) vyslovovali k pro!Jlémom 
huduy ( Ruppcldt, Smutck, Pl ic
ka, A. Moyzes, j . Strelec a ďal
~ ~ . po roku 1939, kedy Elún pre
šiel do l:lratislavy nu j tn11 Z. Bo
kesová a K. lludec ). vyzdvihla 
osobnos ť biísntka a noviniíl'd 

Pn hlad na úča~tnlko• konfcrcn cle. 

Anna Moffová 
I steže s nie menšťm očakáva

nťro, ako nn vystúpenie Scblffo
v e, sme pr lchádznll na koncert 
americ kej sopt•anlst ky Anny 
Mof[ovej. Speváčku doslova o
pr adená legendou, mala znručit 
ojedinelé f estiva lové podujatie 
po st i·ánke interpretačn ej, ale 
i dramaturgickej. Na progr ame 
bol i oper né árie, ktoré v poda· 
n f hviezdy by mohli by ť skt!· 
točne záztt kom. Zinl , u·ž v 6vod· 
nom Moza,·tovi sme museli kon
iltntovat, ~e Mof!ová už zdalo
ka ncpatrt k šp ll:l<ám súčasné
ho svetovóho speváckeho ume
n iu. An i po prestCivke ohlásenú 
1ndJspozfcla spev&č.ky, k tor á· 

mnla bezpochyby zastri e ť zjav
né nedostatky hlasu, nemohla 
spdsoblť , aby sme joj výkon 
osprovodlnill. Mo[fová Je už za 
svojťm zenitom a zrejme nie 
zapo'ča t9m práve na koncerte 
v Bra tislave. A tak od árie k 
árii sme spolu s iíou tfpli a čo
t•az viac obdivovali spočiatku 
(v porovnan ť so slávou Anny 
Moffovel) nami l nkmer neregis
trujúce llo dirigen ta Ondreja Le
nárda 11 Symfonický orchester 
Cesko 11lovenského rozhlasu. Lo
n(l rd so svojím orchestr om sa 
stali stredobodom pozornosti . 
Ci už v ú lohe sprievodnej ale
bo v P.Odanl predollieľ a medzi-

Medzi na jm ladšleh íti:astn fkov 
konfct·enc ie vatrili Gejza Vajda 
a Eva Katuvá. 

]ftna Č iet u lw -Sm rckn . Eman 
Mu nt(tg v rnfurúlc Urali s lo v~t<ei 

hudoiJnú "ritiha u d ielo Vlii<~

mu Figusu -Ryst rého predstavil 
nnj1nti citovaním z twrcspon
tioncic lvnna Baltu a ~éľ relial' 
toi'U Poh ľadov Stefana lúcmé
ryho osudy Ba llovej stúdiu o 
Octvunovi , uverejnene j v Pohľa
doch. Eva Katuvá upozol'lllln nu 
jednu z vý~IHIIll n ýcil. i kccr v 
kontexte odkazu prof. Ji'tna 
Strclt:a nie dominuntných či n
ností na : činnosť k ritickú, 
"tor(! sa prejavila na jmii v ko
montovaní operného zivotn a 
sleclovunfm trenčia nskoteplické
ho fest i va lu. Anna Kovárová sa 
vcnovil la min u losti krit1k y vo 
Východoslovenskom l<raji ,. Ma
rinna Bárdiová hudobnej kri
like v Str edoslovenskom kraji. 
OIJ11 referáty sa vyznaĽova l l ú
silím o čo na j poclrobnej~lc zma
povanie kriti ckého ~ázemia v 
mimobratislAvských hudoiJn ýc l! 
cen trách. lgur WusscrburgP.r 
hovo,·ti o proill !!moch pr ofosio
n(tlncJ hutluiJnej kriti ky v ob· 
!asti popul úrnoj hudby u o jej 
pu iJiiki!Cll ých mo)\nuslincll v 
slovenskej tla či. Pre rc1cr on
tovu chorobu ncmohll sme ::.i 
vy poču ť príspevok dr. J. Tvrdu
ňa /\ko homontova la stovonsl<á 
kritika čcsl<ú tvorbu a, žiuf, 
odpadli aj so zóujmom or:uká
vn né r eferdly j. Blullu (Povoj
novú opernú kritika) a l. Pod
ruc"ého (Fun kcia a úlohy sú
ča snej hudoiJnc j k ri tiky). Pri
spevot< Jána Albl·m:bta Socia
list i ckú krit ickú ori r:nWcin su 
venoval olázk(lm orlcnt(tcic so
cia l isti ckej hudobnej kritit<y od 
roku 1948. Zaoberal sa úlohami 
k 1·ittky pl'i funkčnom pt·chod
notcní spoločenske j úlohy a 
llutliJy v mladej socia l ist icke j 
spoločnosti. Zárovcr, nadhodil 
otázk y, týkojúce sa nad\·Hznos
li pr i vznikn socin llstickeJ hu
rlobnoj moderny, nač!'lol Ul'Č i l l\ 
problémové okruhy, ktoré vyža
dujú este ujasnenie. 

ZUZA NA l\1ARCZELLOVA 

h ier sa tandem Lcnúl'd - SOéR 
doslova blysli. Orchestet·, ako 
t ech ni cky perfektnó teleso, Lc
n i'ird, ako d i rigent, ktorému typ 
romantickej opery otvúru ne
tušené možnosti scbarealizúcic. 
V jeho podan! sme počuli 
.,š lág re" interpretované tak mu
zika ntsky u v kusne, ze nám ich 
prichodí porovnať s gramop lut
t'!Ou operných p reclohier dlrl· 
govaných Jlcrbertom von Kara
janom. Z koncertu sme odchá
dzali naplnení hudbou Masse
netovho Intermezza z opery 
Thais, Intermezzom z Leonca
vallových Komediantov, č i Pre-

. clo lu·ou k Mozartovej Fi gurovej 
svadbe ... 

YLASTA ADAMCIAKO\!A 

Spevácky zbor 
mesta Bratislavy 

Dostalo sa mu pocty, otvárať 
svojfm koncertom sériu festl
valov~ch podujati tohtoroč
ných BHS. Dramaturgia progr a
mu (3. X. t. l'.) predstavila au
•orov a diel a 20. stor orla, prl
•:om št}·JoVL' L'uzpuUc bCJlo o ni ;
' v i,irsl . 1\iyslim 1ll uap J·Jl; luJ 
lu> l'uul~llliZUIUU! jJUwllUC .Oll<J 

l.ulltp uúi'n€ JllYSh:tuC. Sel':.':C ~ ~j 
ľanejeva a jeho zbor Po:.u•!, 
aká hmla, alebo na sk ladbu Vo
nill jarem, zeme má od Ft·anliš
ka Sauera, k tor[! ,vyu2fva nád
vllwosť nu IJohuté tradície čes
ké ho zborového umenia v kla 
sickom duchu - vrú tane zvu
kovej vznesenosti u i::.teho pa
tosu. Moclcrncjsimt pohľudm i nu 
zborovú ťui(túnl boli sklud by 
totysskcho sldaduto!u l'uuls:~ 
U um bi sa, núsllo l vanu Hru~ov
ského, I<Lo•·ý nu Húfusovu l>us
ntcké text y napísal Jm·nít hml
bu, Polluka i\ ndt·ze ju 1\o~zew
skú i!O (Riekanka) 11 ]UI'Ujlt Hat· 
riku s jeho zborom 1-l ol'il:ka ze
lená, vhoune ~u rali eným .lU 

ldunot pouobného prístupu l< 
fo l l\lórtl<Jj lni;pidlc ii , Cild,crov 
~IJor Za h01·umi, w dolu mi. /\ku
by sa v lla l rikovom prístu pe 
CJclukud I:ovill ten prist up 1\ ľu
dovej t i'Udícii (je jedno, c i in
spit·ač n í·m podnetom je text ale· 
bo urtilé kon krót ne hudobné 
momenty L l( to rý si ucti pr azd
ktad, atmosféru pôvodného, Ol' l 

gi niJlncho, bez vyrazných slruk
turú lnyt:h zúsahov a au torských 
<llliiJici l Jl i l SC IJiljll'C~U il túCI U. 
Dwnbisovu Zvony sú iného ro
du, ue.i: vy~sie spomínané sf-lad
by. V hojnej 1nierc využi vHjít 
zvu lwnwlcbné prvky a tzv. 
,.usporiudunú a lealoriku" (po
dľa slov autora ). Nú lallu textu 
il zí~>~liDr ~boru to p ln e umoiilll· 
j ú. Pri tom sa pred Spuvút:ky 
zbor mesto Bratislavy postavili 
nové voktíl no-technické ú lohy, 
i<Loré teleso zvl(td lo na obdivu
hodne j úrovni. Koszewského 
Riekanka z cyklu Hry nie len 

názvom pripomína lltlllosféru a 
inšpiračné podnety podobného 
diela Ilju Zeljenku {Hry a r le· 
l<anky J zo sľukárskello progt'll· 
mu Pleseň života. Ibal:e tie b1-
c!e a pfšfalka tt.~ chvbajú ••• 
(\UI>)'.U\<. ,;,,t) i <ll ~IJUť lh.> l :;<; i e:..im 
l' u nt ru pun t:turu úv J y .-lc.;u-me 
tcrudiU!t l; ,tJ!lo cl.~•·<.~kt ... !'U !'on 
c<.;rtu, opéiť :o Z\'~·~·l)p~··ml m.
rvl;ml nn jm!i na rytmickťl pu l 
z(tciu hlasov. Hrušovský sn 
pred stav i i s uz spoml nuuou )ar
nou. hudbou. Bohaté skúsenost! 
sk laduteru v zborovej tvoruo 
boli vyuzité v premysienom grd
dovuni celku, menej v typic
ky impresívnej mílt~de , k tor ú 
vtc I va n Hru~ovsk~ majstrov
sk )' ~akomponovú vať nielen do 
ZIJoruv9ch du:d. Je vi;uk mozne, 
ze ~kludbu lrciJil pOČUl VÍU(;• 
krút, prcnilmuť k jej myi; licn
ke - nic vzdy zrozutnitelnu tl
motuneJ č lennu telesu - 1 k 
dômyselnej stuvbe. 

S]Jcviícky zbor mesta Jlrati· 
!i l <~ v y su zhostil svojeJ rcpru
zcn ta lfvnc) úlohy veľml zodpo
vedne:. Nc~ľnlll:tl sl ú lohu ani 
po sli'Únkc dramaturgickej 
ani umeluckH]. Mó clonov kva
li tnej illasovCJ aj muzt"antskc j 
úrovne. Napriek tomu sú tu 
aj r ezervy: v prvom rade sn 
musí súbo1· zuaviť i stého akudo
mizmu. VMč~ta citovú zoangni o
vanos ť ju isto vecou uvo ľncllla. 
No nesúvisí tba s pohodou. Mu
sí v ych(ldzať aj od dirigenta, 
z jc lio koncepcie - o llož z 
neusla lc j pr ú cc nad kultivova
nosťou a milkkosťou tónu, je· 
lto turc l>nosťou a plitSlit.:llou, 
IHIJmii v zenskoj skupine (osll·ú 
a prenikavé soprúnyl). Na dy
namici<ó poziudav ky na johyb
neji>io reagovali tmélVé 11 1Uz~klí 
hlasy, resp. m u:i.t vôbec. Pre· 
zentúcta Spevút:keho zboru mes
ta Bratislavy pod vedením Lu · 
dislava lfolástw bola noprink 
č iastkovým pl'ipomicnkum dôs
to jným úvodom fP.stivn lu . .. -uy-

Janáčkova 
filharmónia 

]ej koncert (5. X. t. r.) bol 
poznačcn9 zmenou úč inkujúce

ho sól istu - namiesto výcho
donomcckého huslistu Gustava 
Schmahla sme počuli Bohuslava 
Matuuška z Čiech. Pochopite ľ
ne, postihlo to čia s tol!ne a i 
zmenu reportoáru: znzncl Dvo
híkov Koncert pre husle a or
chester u mol, op. 53. j a n účko

vu filhnnnónla z OstroV}' pod 
vcdonlm svojho šéfclirigentu dr . 
Otnkura 'ft•hlíka sa na BliS 
ukúzula v tom n<~Jpriaznivejsom 
svetle. ]ej mohutný, početn í• en
semble znel prlciJojne, fU t'P. IJnc, 
zohrnlo, bolo to teleso mnj
str ovsky pripravené na n á roč

nú konfron táciu vo fes tivalo
vej at mosfére. Už úvodné Finá
le pre verký orchester od Ota 
E'erenczyho bolo ni elen ak tom 
(!Cl y voči hostitcľslwj krnjin c, 
ale i vhodne zvolenou ouvertú
t'Ou p1·ogramu. Efektné, brilan t
nó dielo bolo zahrané s muž
nou si lou a iskrou, akú sklad
ba vyžaduje. Men ej v ~ra zno za
znel Dvorákov Koncert JU' C hus
lc a orchcstct• a mol, up. 53. 
Bohuslav Matou~ek je technic
ky vyspel ý hrúi:, ale trochu ci 
tovo vtiahnutý, akoby sporil ~ 

romanttcJ.. )•m vz letom, nký po
dobné d ielo nutne vyžadu Je. 
Navyiie ruši li [v d tvercr'!nej čos
tt koncertu ) nepresnosti v sú
hre sólistu a orchestra. Ztíve
reč n d časť večera bola opil ť vy
grndovaná po kazdej stránke. 
Or. Otakar Trhlík spamäti di
rigoval rozfah ié 11 núročn6 die
lo Bohuslava Martinu - jeho 
4. xymf6nlu. Zrejme nj skotoč
nosť absolútnej koncenw !cle a 
znalosti partitúr y zo stra ny d i
r igen ta , ba pt'illm fud ské sto
tožnenie sa s hudbou vefkého 
mo1·avského skladatera dali in-

Dr. Otal<a t· Trhtík zo1.al s janá~
lw von filhann6niou zaslúžený 
úspech. 

terprot i.íci i punc ncopilkovatcT• 
nosti. lnterpretúcw bola maxi• 
mil lnym naplnenfm partit úry aj 
koncepcie šé fdirigenta. Tä spo
č ivalu v podčiorkn ut! putcti c
kost•. vznešenosti , dramatickej 
vásmvosti svmfónie, pričom tba 
vnútOI'né Largo nesie mclan• 
chol i ckŕ, žalostne nnriel<avó tó• 
ny vefkého smútku nad vojno
vými u cla losťaml. l-loci viics la 
ca s ť ~ - sym fón ie B. MarllnC1 sa 
nesie v hornej dynamickej h ra
nici, posluchúč nebol t 9mto zvu
kovým atakom unavený, n ie 
skôr znehybnený silou hud by. 
MartinO je pre niís stále obja
vom mnohostrnnného poh ludu 
na k ra )inu ľud ských poznan! , 
c itov, snov, myšlienok, str etnu
t! s pl'frodou l chytrcisCou rud
ského ducha. - uy,-



Viedenský 
komorný 
orchester 

Br<~tlsla vské hudobné sHivnostl su nies· 

U tohto l'Oku ' ' znamen! ••ystúpenla vyn!· 
u . .:.:! : tU . .: lL .t. .. !. uLh.JJ'J :. . ;,.J l U.ľ!.:~! .... .;~t i'J\ .!.~: i_ 1 )J'· 

\; \ .1 :"LLl)lJ \ i ~".t.:' . .:.. JJ!:. ~ ~ ... : .1l.; lv j 'H .' Ul'Cl L ..... .. 

l ..;t ::> ,,ä ~-' _,~h(U!JI .\.U1'(Lilu \ťih.>UJII . 'ľ;.:.!· 

r:u J~ "'·lgc.H u •. li o~ L :Gtti:tlr.uta h:Yblilt•o J 

(11·ovnu sú l>or·u, ved ho u nús poznúmc 

ot;o vymka júceho reu llzú tor·o rozslahlyclr 
1 uiwlno-drmnatlcl<ých diel. Wäss je nn· 
sporne !.l.úsen ý i svo jím spôsobom šur· 

lll<IIH IIý cl rrige nl, ale cllrigovu( cel ý kun
•:crt :r. d iel W. A. Mu:r.arl a nie jl' 1111! 

pr e l<~k ý formal <l i i'Ígenlo. akým te on, 
huzpruiJiemnlit:ký. N iu i;o sa l yka slýlu
vo:;li, Uí napohun niu je tal, [r pocbtat.~oí, 

ir k di r igC!Ill svojou koncepcrou zaujme u 
pr·esve<ll:!, nle mysl ím t u nu dosla llnullt• 

Jt:dnolwteho zvuku orchl!slra, 1edn ot
n ycl1 mh!upov n ln tonu i:nej trstoty. Na
pnek lomu. ze sme sa v prog ramovom 
hu l le t ine dočrlllli o mimoriudnosli n v)·· 
tlirnoi;nosli ot·eh eslrH, to io svojo m•t j· 
st rov~ t vo mohol v Brulislave potvrdi( ilJa 
v lJiverlimen te, l<Z 138, keď hmli sliíci

ky bez účn sli dychových nástrojov. V 

tomto diele sme shutoO.ne obdivovali zvu
kovú vyvil ženosť telesa, oiltlivovl:tli sme 

prilcu s d ynamikou u pel'fcktnú r·ytmic· 
kú st rúnku. Z priebulru da lších sh1,t
dleiJ o Ich tntcrprcUícií sn zaskvel už 
illit klnv irny purt Koncertu pre klavír 
11 ot•t:lwster A dur·, KZ 414 v podan( Put 

ra Topcn;zent . Ten to jeho Mozart znesio 
I le vy~oké Jn·iléri á, ktoré sl sám posla· 
vil ;,tv(rrnenlm Mozartovho ll molového 

koncer tu. l keď ten to posledný Toper
czcr·ov Mozart n eposk ytuje to l'ko vnú tor · 
ného d rumalizmu n konfliktnosti oho 

p redosl ý, bol to typicky toperczerovsky 
ponímaný Mozart, perliv ý, vkusn 9, nob

lesn ý, lnký , akého .snte nupokon od mrs
ho vynikajúceho pianistu l prcdiJOk lada-
11. - -ava-

Pamiatke 
Bohuslava 
Martinu 

V rámci toh t oroč ných IJru lislnvskýclt 
ltudobn ých slúvnos tí sa usku točn i l v ne· 
tlel u 5. októbra v llopoluli itllji;ích hodi· 
tuíc l t v Do11ru Cssr ll nu llerliunslwí 
u lit:i pu iJlicislický pr·ogrum nn počesť 
l:!o l ru~ lavu Mal'linil. Usporinlinteľ01n IJolo 
v yd;rvaterstvo českého hudobného f ondu 
l'd It ton. 

l'odu jnlic su konalo v roku !JO. v ýro
i';i ;r tHtrotlenia sklodu tel'o v Pulicke a pri 
p r•lozilosli v yda nia súboru 5 LP platni 
z drni tohto význumnúho i:t:shého hudoh· 
ní1lto sklaclatel'a vo vydavatdstvc Pun· 
ton. 

lJspot•fudonie tohto podujatia v Brat!· 
s1Hvc n eiJolo n Cthodné. Veď sk lnda torn 
v iuzulo k Slovensku hlboké pOlo, na~a 
Tudová prese i1. V ob(IOb( formovan ia svo
jej osobnost i obdr žal Bohuslav Mar li nú 
od éesJ.. c j akadémie vied malé stipen 
d ium, k toré mu umožnilo zber Yudových 
l) i csní na Slovensku. V n eclúvnej rninu
losl t boli vydané jeho Nové slovenské 
p iesne [ 30 piesn! pre spev u klavír) . Dô
kuzom prll'nu l ln k nasej YucJovej piesni 
bola l skutočnosť, že Slovenské ludové 
p lUsne, spracované V. Figusom B ystrým, 
llo sprevádzali po sve te pr l jeho m no
h yc lt zahraničných cestách. 
Vydavateľstvo Pnnton pt·lprav ilo svoj 

p rog ram sklbcním hovoreného slova so 
žrvou hudbou. V úvode prof. Václa v 
Jlolzknecht nacrtol profil Bohuslava Mar
tlllt:r oko človeka a umelca. PhDr. ja
roslav Miltule, CSc. mal príhovor ako zo
stavova t eľ l autor sprievod ného slovu 
Vydaného súboru grnmoplatnl a nií rodn ý 
umelec j osef Pálenlček, osobn 9 p r in te r 
Murtin(l, oboznámil pr ítomné publikum 
so súkromným životom umelca, j eho útc
korn pred fašizmom l li poslednými chvl
Iami :livola vo švajčiarskom m estetku 
Lwstal. Zi vé hovorené slovo bolo dopl
llCné au ten t ickou n ahrávkou hovoru 
uu1elca. j ed notl ivé príspevky boli dopi· 
nené hudobnými ukúzknml z diela sk la
dateYa - Slúčikov9m kvartetom a Con
certinom pre violončelo a k lavlr. 

EUGEN KESZOCZE 

Elena Kl ttnawvá (vpt:avo) a An na Starustová v dialógu Elnkll·y 
a Clu·ysuthcmis. Snfnt ka: j . Vnvt·o 

ELEKTRA 
Richanl Strauss: Elektra. Opera v jednom dejstve pudfa t ra· 
gédie Huga vuu Hufmannstha la. Prek lad J. Krtméry a A. lh·a · 
xutot·isuvá. Hudobnú nuštuduvanie Tibor Frdo. Dit•igenti T . .Fr e
~~~ a G. Auer. Režisér Miroslav Fi11cher. Scéna a kostýmy Bernd 
Leistnc r , NDR. Zbormajster Ladislav Holásek. Zbor a orl!ltester 
SND. Sól isti : E. Kittnal'Ová (Elektra), A. Staroslová ( Cb rysn· 
thcmis), O. Haná ková ( Kl ytaimncslra ) , ľ . Hrubant (O reste~ ), 
dr. G. Papp (Aigisthos), S. Beitatka (Orestuv upatrovnik), 
V. Schrenke l (m ladý sluha ), S. Jani:i, P. t-1ikulái (starý slu· 
hu), M. t-1cie t•ová (dozorkyiíu), A. Martvuilová, l. Kiri luvá, A.l\1i· 
t:ltal k ová, A. Kfuková, E. Hnličkov li (sl í1iíky ), ďale j A. Kubiln 
kuvá. f\'1 . Lcjuvová, A. Bukúciová, D. Pechuvá . Premilit•a 4. ok· 
túh t·a 1980 v Opere Slovenského národného divadla v rúnrci 
llra tislavských hudobnýc h slávn osti. 

V bi lanc ii zúzitkov z lolttoročn ú l1o 1Jr·utiswvskél10 fr.slival u 
dvíha so Elektra nu pop1 cdné m iesto. je t r ut ia v du ji n(rc lt S ·u. 
v povojnov~·c lt sezunnch JCdlllá, v nich sa au to r Eleklry dust•tl 
nu IJrnllsluvsk,\ jav isko svoj111~ Ga va lierom s ruzou. /\ ri adnou 
no Nnxe a pomerne ters< vou, v nejednom ohlncle ziskovou 
lnsccnúciou !:i<rlome. Straussove Olwr· y putria medzi nnjl11·ane j· 
~ic dielu medzi núrotll rúho r·epcr l o{t r u, u nás je .,str aussovsl<ý 
ltsl " popísaný veľmi skJ'<.llltlle: n ie ibn pre in ým smerom 
orien tované zá7u 1Jy núsho operného al>onenla - rovnakou 
IJur iérou pri za raďuvu n! !:itr·uussovýc lt diel jr. uj . lch n(rročnosť 
nu lntor pretúclu z n ich zvlúsť ei;tu opusov z kolekcie tzv. sytn· 
fonických opier - So lomn, no tHljmä Elektry. Ziadajú veľký 
orchester·, veľkú lechnicl<Ct v yspelos ť j edinca l celku, od diri
genta schopnosť analýzy 11 zorientovanie sa vu zvukovej huš
line, v mnľbe, v ilustr áci i, v svojske j kombinác ii a v Jr re lllll· 

l t vov l tém. Novou koncepciou autonómneho veden l11 orc l t<!s
l nr a spevn~·ch hl'lsov je Stra uss aj voči spevu lwvi veľrni nt't· 
rucn í•: píi;e pr·e11 smelo podľa aiJso lútnych zákonov, 11i e ne
spevne, o le n ovo, vo fne, vo v lastn ých tu ktoc lt. tún ln&t:h už po 
úpl nú di sonantnos ť tónu reči , \Vugner je proll nemu ta knwr 
stylizuj ítci. Prierazn9 m ater·lál, exaktnosť, ale l zivos(, tnUZi· 
l<ó In osť a p ri tom výr azová vo7nosť a k tom u nevyhnutnlí dú v ka 
kreatívneho nadania - osohnosli , lo sú iun v s l ru i: no~li vyi: ís
l oné poziadavky, ktoré pn:d spuv;íl<a-her·ca kladie st rau ssov
ská postava. Ze napriek takýmto n.:írokorn Struuss nemusí IJy ( 
domúctm au torom Iba vo veľkých opern ých domoch, to po
tv•·dzujú pozitívne výsledky aj no menslch scénach. K nim sn 
svojo~t Elektrou prih lásila aj Br·ntislavn. Prlťazl ivý titu l , odva
ha su l>or·u !>Opa sovať sa s ním, ole aj kvality inscenačného 

výsl edku sa budú iste t ei;lf adekvatn ej navstovn ícl•eJ pozor
nosti. Po IsteJ pauze znovu je tu totiž Inscenácia, ktorú vyhL'Cl• 
va tým, že sa v nej dosta li do dôstojného par tnet·stva 11 hod· 
notovej rovn ováhy všetk y zložky. 
Zúročila sa nííročnosť zas!. umelca Tibora Frešu pri nastu· 

dovaní diela v orchestri 1 so sólistami. Pl asticky predstuvu te 
komplikovanú partitúru v skladatHfom sankclonovanom retlu· 
kovanom obsaden! - s dominantou s!ce na symfonl clwm al· 
fresco, no k slovu sa dostíívll aj Jyrtcké l extatlck,é, potrebná 
zvuková monumentálnosť a Iste počas repríz sa výkrl!:lt:tllzuje 
aj vzťah orchestra k zjasnenlu a transparentnosti štrul<t(tt·y. 
Vzrušenú klenbu, ho rúčkovitý oblúk Stra ussove j partitúry už 
teraz zachováva, udržuje v potrebnej temper atúre, d rllmutti:· 
nosť c!tlt z každej noty, zjavná je pomocnú ruka poskytnu •li 
uj dl)S\'I>c::e:-nu v~·ra:m. K-.ra!ltnó - \' rámc! d !G!Jo:::!c!! operné lJG 
;:;u l.iOL'U o!)t i .uulu.., - l'- ::. ,JJ;:\"<..cJ;,_ ull!:'-H.1 Jlllt. , :Jl'<- il'-"' - ~ El c.!ri l'y 
:.tt putludlo t.UJ.at ~u listov, !(t ol'! Ll~.> J :·: :.u \) ! toYiu l '!l ' i:i;i, spu
mínwr~m Stn•n:ssov9111 po~l(J.LČU \'k<Ílll. PJ•,.t.lst ~ \ il! s· bc~ .,;tt> !l 
r,;in,!!hy, h~!JOUII:Ihit tia:ti ul'C0t1 'Li'á1Ut1l.v tu!;U, l•'.-<:::ivliCJ c itOI11t1 
partitúry a disciplinované muzicfrovanle orch estrn bolo vhod· 
ným poľom pre uplatnen lo sa koncepcie M i ros lava Flschor·ct 
u hosťujúceho výtvurnlka BOI'Ildtu Lelsl neru. 

I ch Elektra je drámou pomsty, slú7.J vlii;~ml llol'nw nnstlrnlovllt U 
psychologizu júcem u tP.xlu než zobruzen itr bw·lJUl'sl;ého Grf!clw 
d<ivnych č ias, Ide to v1lčšmi o " ponor do ľud ského vnút ru " m :/. 
o vierohoclnCt rel<on~t rukt:iu Elel: trinho ala u poms1 y, ktur y 
v ykon[1 znovunújclený, mallw u i jej tn ilent:onr ~a v rllnu t ý :..ya 
Orestcs. I de o zobrazenie cesty človeka posadnutého purn!;tou 
k vylú zenému cieľu. Ciel fC 11epchny, l aku je 1rj zi votné pro
str e(lie toho, k to oir usilu je: unuvo, ukoiJy vlhlw rnút·y vytvd
I<IJÚ interiér, V ktorom ZijO J:: leklri! (nei.ijr. - !>pUIUje Sil i-J· 
dl nou myslicnhou, myslienkou pont ~ liť ot covu smr( ), setľ , C<Jr .t 
a ne!;l\úr cc rvotr sú clominu ntn ými la r iJutn i , •whrmla ,.tllvad ~;J 
Il }t:h" svetie l prirodzen ým ziaren í ru falde!' znúsoiluJe at 11tO· 
~ [éru iOhlo prostred i <~. Kostýmy do Eluk try nie sú "ven H:·' , 
I HZI\0 iCh začlen i(, nie Sll sl yl iz fl crou, skór cltnrokleri:wcn i oli 

prostriedkom: E lektrl n kozen ý, i:it:rn y, rozdraplw n ý cltar·<r J.;I.:
llzuje temné sily, vy pr·uh los ť, tú zl.Ju po pomste, iun~h t't ntii k
kosť Clt rysolh omi s zvý razťtu je plitvos(, nnr·u:Govlwstn-nwdr.Jstý 
vzdusný i;at, v l'út:hu h riesnr~j l l psychl clcy l fy :?it:l\y upadn jt'r· 
cej matky K l ytaimnestry es te zotrvačne dominuje cervcťr ..• 
l:'l sclt urov rttl<opis na (; rtúvu kontúr y poslítv ostr o, plustic:l\ y 
il l ndi vidt tali zovH ne, svoju l ú7.bu po jav iskovej uklivil o spevú· 
h:1-herca U!>l<utuc r'tujc uj teraz, núti k c inorodosli, k choreugr.r
Ji i po t·tybu, všetko j e natoľko .,telesn e" pr·ot lmoi:ené, ze Z(.rve· 
recn ý tanec Elnklrin ui n cvnlma nre <tk u ta k ý ... 

Zasl. utn clk y ťta Elenn Krlln ;n·ov(t dosinlrla vyčerpdva júrnu 
stt'rcliou a jej strhu júcim tlmocenlrtt mífn i l< na SVOJeJ ceste l rtt· 
tloiJnodrumRli ckej umel kyn e. j e v štírtliu prodestlnovanosti p ru 
ťu zké, .,komplexné" úlohy podobné Flcklrn. sl o ji za !ton holtil t<i 

HudoiJu{j naštudovanie El ektr y bulu v r ukát:lt zasl. umelca 'fi· 
hont Frešu. 

javlskov.'í sk(r scnosť. fond, ktorý mlí dostatoč nú si lu pre zilp:ts 
s orchestrom 11 istczo veľ kú dilvku umel ecl<ej pokory a schop
nosti pris pósoiJova ť sa inscen{rtorským poziaduvkúm. Prollpó
lorn tejto spotlatku jeu nne d'A rc a nuskôr posad lej pomsli· 
1!•1 ky je jej sestra Cltrysolhomis. /\nn u Sturostovú s (lramolicl:y 
Jll'iebojným sop rúnom, ktorilho judr·o a j v JllljeXponovnno jsíc h • 
parliúch osUrva jemné, portrélu je by tosť Citliv ú. noschopn(l' 
él bSOl' iJOVO( slalonos( pomsty,_ &p ieVit O S(llSIÍ zons(va ll ll1ól• 

torstva, jo j melodick ú k lenby maj ú čistotu o ernolívtiy náboj/ 
K l y tuimnestra da la pl'llcWos( zusl. umelkyni Oľge H;wúlwvc·~ 
pre ohr·omn e mnohovrstevný ži votn ý por trét z lomenej osob· 
nosti, pre zobrazenie psychicl<ého r ozklatl u, prl ktor om kt·ti· 
rovská dt\stojnos( lll<í uz ihn mrtlé ~ !ovo. Orestc~:. z.u sl. umolc·l ' 
jur aja ll ruiJ;r n tn zuujtnc najm(i h r clinsl,ulntt·\ tonúln ym voJ..iil· 
n ym zafa r he11í111 fJ hot·oickou koncepc iou, v podnnf zas!. unw l• 
ca dr. Gustáva Pappa sa epi Íód na poslnvii Kl y la i mnostr·inllo 
milenca Aig islho povyi;uje na markantntí a pantlltnú. 

ZUZANA MARCZELLOVA 

Slovenská filharmónia s Ladislavom Slovákom 

Rakúsky, violončeliata Heinrich Scblff. 

Prv9 večern ý koncer t toh toroč n ý c h 
Bratislavsk ých hudobn ých s lú v nosti pa t· 
ri! už tradične Slovenskej filharmónii, 
ktorú p re túto [J t'H ežitos ť pri pravil je j 
š!Í fd irigent Ladislav Slovilk. Ovodom za
zn elo prem iéra diela Symfoniu sluvacca 
nedávno zosnu lého čes ké ho sklada tcľu 
Janu Tausingera. 'ľau singer venova l svo
je dielo Slovenskej filhurm6nii a v jeho 
obsahu so v yznal zo svo jho vzťa hu k Slo
vensku, pt•ičom , samoucjme, nemohol 
obfs( Jeho fudové hudobné t radície. Sym
f onla slovacca je jedným z desia to !~ diel 
čerpajúcich a vycháclzu jCrci ch z núšho 
folk lóru, ale nijaké doposia f tak or·igi
nálnc, ako prúvc toto, nr.vyuzilo fuclovú 
boha tstvo nášho rudu, doposia ľ ni jaké 
nedol<ú za lo da ( zaznie l ľudovým frag
men tom v celom lnšt l'lrmentdt·l orchús
tra ladeného pt·evažne v jemných, Jyric 
k ých farbl:ích, nljukit komhinúcin nasc 1 
fudovej lntcllci e s hudbou súčnsnou ne
doklizala tuk zou jať. MoZno, ze prftve 
l en autor, ktorý nevyrústol v okru l] u toh
to folklóru, môže sa s ním ta lc vynal ie
zavo "hr<~ť ", a zat ien i ť ho mtproslo no
vátor sky do organizmu celého diela. 

Symfon la slovucca patrí SVOjOU cel ko~ :.r 
vou koncepciou nepocltyiJue iueclzi to 
nu j l cpi;le, éo v t•[!mci premiér na l us
llvale odznolo. Jej Crsp esn6mu v yznun iu 
prispelo, su11wzrejme, i llltstudovn nie a 
interpret<icia l.lldislavom Slovúkom, k lu· 
rý pn\ve v tomto diele preclstnvil or
t:ltestct· nu úr ovni skutoi:: nc: fesliva to vej. 
Skoda len, i c na podobne v ysokej (trov' 
ni n ezm::nc la i zúvereč n{J 7. symWnia 
Sergeja P•·okoficva. Bolo by znieslu v l.rc 
fu ntúzle, fahkosll l búrlivost i. Slov(JI' a 
jeho partner· - filhut·món iu - s.t v '>a l.: 
stali vynikajúcim spolu ln i P.rp rrHn rn Dvu· 
r ákovhe Kuncurtu pre viulnn /.: elu u Ul'· 

t:hestcr It mul, v ktor<lllll sa aho sól ista 
predslov! ! u. nús ui znftu ry lleinl'iuh 
SchiU. Schiff L>ol tnk, ako sme to očai: < Í · 
vnli, vyntkajúcl. Je to rnuzi lwnl, i<l orf!lln 
temperament u vrúcnos( sl rll.'ívn so se· 
bou dirigenta. orchestf: r' a , snmozn•i rl W, 
i pul>l lkum, ktorý sloj [ v ysoko nncl tc•Lil· 
nickou či k_oncnpčnou p r·oll l t!rnnt rkuu d if'· 
In, k torý su htttlbott nekonnčne l llspiru -
jo n s[Jm sa sl.:íva i pre orr.hcslN l ttspl
l 'tt jítcim 

VLASTA ADAMtJAKUVA 



žezové pondelk 
Táto akc1a, ktorú usporaMI· 

va MDI\0 v Bratislave v rámci 
Knltu rneho leta 1e vftai10l l uda 
l osťou , lebo je známou skut oč· 
n ost, žH dZezový zivo t v Brati 
slave zi vor L Z čas u na čas (Ilie 
v inou d7r•zovýcll hudobni k ov ) 
~~~ v sprievode dunenia' a ou·a· 
sov prPbtídzil k životu, aby do· 
k éza l svoju životaschopnos ť a 
zv liidol tuké náročné Akcie, ako 
Brutislavské dže7.ové rtn i, n lc l1o 
p o1n á linl budovať tradíciu Dze
zovýcb ponclell<Ov. V rá mci sty
r och džezov ých pond elkov sa 
brH tisla vsk~ mu ( v podstate kon
šta ntném u ) publiku prezentova
li dzezov6 sú bor y, až na Ba
rok jAZZ k vi n tflt, stý lOVO pomer
n e pl'fbuzné. 

Prfjemným pt·ekva penrm bo lo 
vv~ t Ct penie Kvinteta Lad isl ava 
Gerhnrdta (L. Ger hardt - a· 
k us l ic ký k lavír, K . On drničl<i:l 
- gitarn, J, Brisucla - k ontr a
ba s, f. Sošoko - bicie, P. Lipa 
- spev) . Kvin teto prini eslo n1 e· 
koľko osvedčených nver greenov 
Iloagleho Carmich Acla, Son nv· 
ho Rollt nsa, Mlles Davisa a 
p od. P. Lipa dostal pomern e si

·roký priestor , svoj r epertoár 
odspieval precrte ne a presvccl· 
č i vo. NH } Zilnj f muvej~ou časťo u 
p rog rnmu bol a v lastnú tvorba 
1~ . G r!i'llil~·clta. Skl adby U7. som 
si povysl1oč il , Kon zultácie, Ro
my a Deni s, Už sn ženiť n <~ bu
dcme v m nohom nad väzujú 11a 
lo'i'isne dialógy Tomm yho Fia 
n agana a Jimmo Jlall a z pint
ne Commllmcn. C:er lw rcltov vsn· 
deprítom n ý, !Hlrmonicky \ Fa
rebne boha tý a dyna micky ocl· 
ti efí ovaný spr ievod, logicky vy
stavané sóla tvor ili sC1čas ť ono· 
h o p ríjemného p r ek vapen ia ve
č e ra. Neocl d ellte ľn c s l<lnvlrom 
L . Gerharclta sa pOllybovala a j 
gitar a K. Onrlre ic k11. V p r ies
tore vyl1 r aclenom P. L ipovi sa 
k Rpelll zmen ila na vzorné spre
vád:wjúce teleso. 

keď džezom miestami tba ochu
tenú alw zvláštnym korenlm. 

úal sim koncet·tom tohto po
duJa tia bolo v ystú penie Cesk o
sluvenského džezového kval· te
ta (E. Vikl ick ý, A . Charvát, C. 
Zel citák, jj, Tamaskovtč). S 
kva rtetom vystOpll a j člen Br
n enskélto symfonické l1o orch es
ll'a hu!.lista ]. Beránek a bra
tisl~tvský spevák P. Lipa. V šty
roch skl acl l.JI\ch pre album "V 
llolomóci meste" huslista f. Be
r ánek s mlmonacl nym citom a 
bezchy iJným preclnnsom charak
terizujúc im hud obnf l<n z obla:;
ti vážnej hudby odoh ral svo je 
part y, ,.blysol sil" pozonthod 
nou tmpt·ovlzáciou. Cel (! tl ruhi't 
Čll Sť k oncertu cloknzova\a , ze 
sme su str etli s kvalitn ým sú
borom. 
Záve t·ečn(i poduja t ie Dzezo

výcll pondel kov nHllo t itul Gah
rie l ]onli~ a hus tia . Hosťami 
bo li K . Vn lebný - vibra f ón a 
sa xoFón, Ľ' . Uhl fi· - k ontrabas, 
]. Däme - bicie. V prve j polo
v ic i večer11 host.i ter G. jonáš 
a hosť K. Vr~ lebný vy tvor ili tan
dem o aký hy !Jol urč ite ve ľký 

z:í u jcm nielen na Džezových 
pondel koc h. j emne, citlivo in
terpretovaná hucliJa v ]onáso
v ýc ll k l ovil'll ych pasážach p r i
zn áva la k la sické inšpit·ácie, bo
ll sme svedkami krásnych dia
l ógov vibré! Fón u a kluvl ra. Ryt
mi k a Uhlfl· - DOme sl za sl úzi 
osob i tné ohodno ten ie, pre tože 
svo jim bezchybn ým vykonom 
p odpori la oboch sóli stov be:t 
rustvč h o zós<thu . Dämeho bici e 
- lo !Jo la ve ľ ká škálA dynamic
k ých h laclfn o cl senzit!vne pu l · 
zujúceho rytm u v blues už po 
expresTvne for te vo výhusnonl 
sw ing u, obr ovský zmysel p re 
vyvM.en osť a l<o lektfvnu hru. 

MARIAN GREGORJČKA 

Snlmka: I. Grossmann 

Koncertná -se zo na 
sa začala 

Prvou l us l ovičkou nastóva júce j sezón y bol 
koncert Filha•·monického kvarteta v Klaris
kitch (22. 9. HJ80) . Tento komorn ý súbor , h1·a
jC1ci v <~ložen l ] . Skoi'epn, A. Lehotsk ý, j . Pet 
rovtč u P. Sochmr1n, su po'ču s piat'ich rokov 
LXJst l!n cie pre javova l neobvr.o ine ak t\yne a 
umelecky Lí spei;ne o ter az l<Oru novtlt svoje :h ;i· 
lie tym, i:e sa stal telesom Sloven sKej filharmó
rcl e nn čtastkový úväzok . Na recenzovanom 
k oncerte uviedol sklad by M. Hur lasa, l. Zel
jl-)nku a A. Dvoi•á lnl. 

Nedávno l. Hur n il( v časopise llucl ebni roz
hledy nnbá<lal 1< smelému vy.zdvillovanlu ta len
tov. s ntdo~ťou mu moZem vyhov ieť v pr! pa lt e 
Mm·tina Burlasa, i;er stvfJllo absolven ta VŠMU 
v triede proL j. Ci k k era. Nénia (i:.ament) pre 

' : sláčikov ii kvarteto zožala už cel ý r ad úspechov 
& právom: tento žalospev, skomponovaný pod 
dojmom tl'uglckej priateľovej smrti je mate
r itilovo Zilu j i mavý (štvrťtóny, dvojintervalov ý 
mottv, p t·ipomina júci geni iílnu Gr ešákovu an ti
uspuvänku v Zuzanke Hraškov ie ), výrazovo pó· 
sobi v ý ll fo rmá lne zvládnutý. Pozoruhodné je 
twž to, že hudba nevyhnut no p l ynie svo jim 
smerom, teda, ie au tor prejavil tak pr epotreb· 
n ý in štinkt pol1!aľ ide o rozv! jani e procesu. 
F!lharmonl cké k varteto už p red časom hral o 
t(!to skladbu a dnes JU mä interpt·elačne bez, 
pečne zvládnutú. Hlavne vo výr aze demonštro
valo svoju zrelosť. p ričom Sél zdá, že p ráve po
lohy myšlienkovo záv.ažné, vypil té, s tt·aglt;kvm 
podtextom dávaj ú s(lboru možnos ť demon!;tro
va ť svoje b.vality { p t•ipomínam v tejto súvislosti 
výl.Jorné na~tudovanie šostakovíCovho ,.adagio
·véh o'' 15. kvarteta). 

Ako sa už v posledných rokoch stalo zvykom, 
s veľkým n apätím a záu jmo m sa očakáva la ]Jl'P. 

m\éra skladby Jlju Zeljenku - . tentoraz jel to 
Tretieho sláčikového kvarteta. Co nového pl'l-· 
nieslo, na ktor ú stranu au to r ovho nevvčerpateľ
néh o tvor ivého r egistra udrelo? NaJprv sa v y
nára duch h r avosti, spätý tentor az ani 1119 
natolko s obsahovo-obrazným n ábojom alm s 
Inštr umen tálnou zJožlwu. V sklad be sa priam 
s pôžitk om preclostiera ce l ý ge j:lir nápadov a1·· 
tlk ulačných a rýdzo nástrojových, prlcom Zei
J'lllket striktne od mieta ,.výmys ly" a je celkt)lll 
sk1·omn ý: vystačf s klasický m aJ'Zenitl om. Alw 
n ovo, modeme a objavne v~a k zn1e jeho " ocl 
s ttl ponticello po su l ta sto " l Rafino van é uJ
strojové ri ešetľia vy(tsťujCt do rvclu sekvenci i s 
osobitou zvu kovou charakteristikou. Na p r vé 

· počutie je menej sledova teľná väzba zvu kov ých 
objektov, azda Iba s výnimkou závoru, k tory 
j e podobne aico v Mutác.iíich zopalwvan im úvod
ného materiál u, lenže už nie s funkciou expo-. 
zit ného r ozbehu , ale zavŕšujúceilo dozmevan ia, 
'ľáto striínka Zel jenkovej hudby, to t i ;J; podsw ta 
jej súdl'.Znosti a uplývania je ťažšia n A od hllln
nie, hoci intuttlvn e Ju vžd y celkom jasne po
ciťujeme [Dychové kvinteto, Huci iJa p re k id· 
vf r a or cheste r ). l nteepret\ si svojim star ostli
v ým naiitudovanl m cleclikác tu ~klucl by naoza j 
zaslúWi. 

Konečne Sláčikové kvarteto Es dur , up. !'il 
A. Dvoráka. V prtpacl.e tohto majstra m(tme 
v sebe nechtiac za fixovaný akýsi i cle!i lny p t'fid 
r<~~s . nedovoľujúci fahková Zne oce iíova ť reálne 
zn ejúce výkony. Pt:ilom nejde o detaily tP.clt
ai ckého charakteru, a le o obsahové p oiJatl e, 
vystihnutie pravého priestor u, zmyslu a duclla 
tejto htH.lby. Filharmonické kvarte to, podľa mó j, 
:'io názoru, nedospelo ešte k bodu, keď sa Dvo~ 
1'ákova h1~dba po-dáva I arl ko, pl·tr odzene, hra
vo. Este mu pri všetkej snah e, ch ýba r oz. afný, 
nadhľad, kto1·ý by jej koren!tosť a zároveit de
l i kátnosť správne p repoji!. Cel k ove vsti k mo:l.
no povedať, že početné publlkum konce1't p lne 
zaujal a pre Filha rmonic'ké l<varteto zname
nal dalš! úspešn ý tvorivý ~in . 

IGOR PODRACKt Nepriazn ivé počasie presunu
Jo hosťujúci BaL'Ok jazz kv in tet 
z ba rokového ni'tcl voriu cl o v. 
Jdubu. Na Jm!i kluvit'istu E . Spl\
či l a i ste nepoteš ilo, že bud!:' 
lirat na rozlatlPnom klavl t' i a k 
tomu bez podiílov. V brožl1rk e 
lw lwncertu j e tento slibor cha· 
raldcrizovun~· alw ., hudo lmé te· 
l eso, interprctu júr.l! 1Ja1·okovú 
h ud bu v mocl e1·nPj podobe tak. 
abv i nštt·umen tHčná a zvukovii 
ziÓži<H bo lll pri ~ poso l>c n ii mn· 
dcrnému pol~(! liu sú i:asnosl i, 
a l 1~ forma 11 mterpre tačný st yl 
dwl IJo l Z<Jchovnn ý. Troc iJu ruz
piii: l~ý dojem vyvo lala Piuzz:t 
n ovona ] . r.ev lsa. n eubvyk ly1n, 
n o zaujímavý1n v ldmlum bo lo 
v originá li i nteqJI'I: tu vnn(S Kvar 
teto F dur O. Scurliltti llo, w
u ja .la úpra va Ba clwvl10 Prel (l
dia C d ur. Z druhej ,ast i kon
certu norni llova lo Concerlino 
pr e kl arinet, fla u tu, klav ír , 
k ontrahns a bicie F. Uhlli·N. 
Barok j azz kvintet prod ukuJe 
n esporne zaujíma vú hudbu, i 

Hindemithova Harm ó nia sveto 
Mimoriadny koncert Sloven· 

ske/ f ilharmónie elita 23. 1 X. 
i jw mena/ akési pretlt aklte za
čiJW/liCet sezóny . Oramalttr gic
ť:'t; pritažliv.lí proqr am - krm · 
''er mt> predver/enie 1-lindemi
thovet operu Har mónia sveta
~ veľa sl ubutúcnn o!J.wulen •m 
- . Slovenská /illwrlll(mia, :) lo · 
venský fi/lwrm onw ký zbor 
{ e/Jomwjster Pavol Ha x aJ, ru· 
kú!ôktt d irigent K11r1 !Voss a te
~lemísr sóli~;tou meil i inrlr ollné· 
llo obsadenw ~ naplnil kon
c}~rlllú sálu Sloo!'nsket fillwr -
1l!Ótlte do posle.lneho m iesta. 
/1 1,'alislavské prerlt>ecl(•nte luJ/n 
u~astne qenerálknu . O c(vrt dn i 
Reskôr pr edstavil sa cel !í en
~amble 11 r ak úskom Unzr , atnt 
si predvedením tohto diela pr1-

pu111 enu1 85. výrol: te narocterlľa 

t/11 /uru. !·:~te duu momenllf sú 
W llfllllrtVll dmyent. · Kurľ 
Woss lt.>kut oénil pred 1.1 r ok
mi raA:tísku premr~ru Hur mônie 
sveta ll l>ola práve u Zemskum 
divadl e u l.inzi. 

Prect moh11! r> ,1j m Lnterpretač
ným aparCltom stCll teda ume
lec, ktor!i mal už s náročnfjlll 
Hindenw!wvým dielom sk úse
nosli. Bolo to zrt:Jimé z predue· 
rlC!nia cele; opery . I nlerprC!tač · 
ne dominoval U!ÍIJOrne pri pra
vený zhor. tJ arche st rr11 net zl o:
ke boli e.~te rezervy v nástu
pach i i ntonol'n~. zo s6listické
l lo o/Jsadenin tJZJnikali clua;a 
~peváci z ND R tenorist a 
h'ber lwr(/ Biichner (Ulrich . l(e p
leroo pomocník 1 a altistka U le 

·· tri?kel ...::.· Buru'khar illová : (Ká.~ 
· iai•ína . Kep/er otJa mat/wj . -

Opera preästavila suo;ho au
tora ako veľkélw ma;st ra poly
)6nie, o/Hlívoval i sme vzá;om
nú prekomponovanosľ vokálne; 
a or chestr álne; zloiky, spevnú 
melodiku. Kompozične i inter
pretačne nezabudnuteľný osta
ne velkolepý zti.ver - Keplera
vo vi denie harmónie sveta, čis
tá mollulná riava lwdby . ·Tot o 
criapollwdinové dielo, ktorému 
predsa l en chýbalo to scénick,j, 
l e/Jo opera ;e lwdobné divadlo. 
bolo pr llis veľkým dú§k om pre 
IJi.ič!iiu časť br at islavskť!lw obe
censtua a tak v záuere aplau
dovala uz len približne tr etina 
p6vodne preplnenej sály., ·· 

VIERA L.I PPOLDOVA Oil'igent K. Wiiss 

.v agner l ratislavv Ctený pán r1adite11 

Zašlite l áskavo jednu sto guldenov rakúskel meny na 
adresu 

Po d l hych rokoch cmig t•áciC a striedajú cich sa ú sp>J
chov s n eúspechrn1 dosta l sa Richard Wagner n učakanc 
clu pri azne buvorsl<ého k ráľa ~uclovfla ll. Kráľ sa p r e· 
J<'l VII ako horlivý ct1t eľ Wagnerovej hud by a r ozhodo l 
sa uiahč i ť joj cestu clo sveta. V roku 1864 p ovolal sk la· 
dat e ľa do Mn ic l1 ova a poskytol mu fin a nčn ú i morá lnu 
podporu ; hneď v ďalšom rok u usk u toč nilo sa v Mn!c hove 
p rvé pr edvedenie Trl stana a Izoldy . Ale Wagnerova mn i
Lhovská idy la netrvala dl ho. Koncom r oku J.865 bol nťi · 
ten ý opustiť bavor ské sfdelné mesto u us<td i t sa v T t• i b· 
sclicne pri Luzerne. Zanedlho mu zomre la mani tdka Min 
ll<! a Wagner sa rozhodo l spojiť svo j ďalsf život vo ľn ý l >l 
zväzkom s Cosimmou Billowovou, dcérou Ferenca Ltsz ,a. 
Tento vztah, ktorý vzbudil v radoch pmi tfm ov m noho 
pohoršenia, Ul(Qnéil v r oku 1870 soiJúsom . Bol to roll 
prvého predvedenia jeho Va lkýry a z te )to doby poch<1-
dza tiež Wagnerov list zaslaný do Bratislavy. 

V Bratislave sa v tedy h ralo ešte v sta r ej budove mest· 
ského d ivadla z r oku 1776. Riaditeľom divadla bol v r oku 
1870 Adam Bauer a jeho spoloč n!I<Om I gnác Cze rn i tz. 
I ch spo ločnosť uvádza l a vcelku hodno tný opernjl reper
toár, v ktorom bo l i za stúpenf Auber [ Nemá z Po t• tict). 
Bo iel die (Biela pan!), Deli bes (I<riíľ to poveda l ). Mar sch· 
n et· (Hun s Hei ling). Meye!'IJeet· (AfrJCankR, Di \1orall l 
l Mozart (FigarovA sva cl!Ja ) . Z Wagnerov ých opier hra lo 
brat islllvsk~ divucll o Lollengr in ll a Tan nh !iusera . K pr vP.J 
z tých to op ict· sa vz ť <tll ujc doteraz n epubll lw van 9 sk lll 
dat!'rov list, ktorý jo dnes u ložený v oblastnom Státnom 
RrcilívP v LitomP.i' ICiRch. Bol napisan ý 6. januára 1870 
11 adresovan ý rluclileľov i divud la l. Czernilzkému. Ri
char d, Wagnet v 11om P,1še: 01·iginál Wagnerovllo lis tu 

pána Louise Maritschr.cka 

V. Be7.. Huncl slllurmstl' . 90 vu Viedni. Po tv r denku o te jto 
zásielke m i láskavo zašlite. Druhli sl - na zák lade toh
to oznámenia - ponechajt e ako lJOtv rdenku o zapl!i
t r.n l bonorciru za pťevédzlwvé p1·ávo na moju oper u 
Lohengrin . Okrem toho dostanete pa rt i lli ru (za netLo 
č i astku u na k ladtl te ľa Bre it kop fi:l & Här·tela v Lipsku ) 
aku pri ostatn ýc ll mojich opet·;lc!J. 

Tak by bola zii ležl tos C, ako predpoklauám, t tež podľa 
Vúsllo želan ia vybAvená. 

S dokonalou úctou 
Richar d Wagn r.r 

Luzer n 

13. j anuára 1&70 

Akým spôsobom Sil dosta l autogra f do l ítoml.m ckého 
ltrchivu nemozno už dnes zist l ť. List te súi:asťou ko lek· 
c ie n eznftm eho zbera1 eľa (azda t Litomei'!c] , k tora ob
sahuje ešte ďalšie vzácne IIUtog t•a fy (Beethoven, Brahm~, 
Haydn, Schubert, Li sz l) . Podľa pripo j ene j poznám!<v 
111ožno predpokladu (, že ztJerateľ z(slotl Wagn erov l ist 
v aukci i, a to za 300 fr ankov; nevieme v~a k v k to rom 
čase. 

L1st je dokladom p r iam eho kontak tn s na jväčš!m skla
date ľom d t·uhej polov tce 19. s t oročia él svedč! o tom, že 
IJra tislavské di vad lo sa snažflo uvAdzaC súdobé d iBlll 
a dr2ať kr ok ::. opPl'nými sr:énaml obrll ll hlízkycll duna j
sk ých m etroool!. BOHUMIL PLEVKA. 



TV O IBA 
DuiJt'e ml utkvel v ptttu!itl deu, 

k ec! 011:111 [)l'emléi'Ll Tt'l ti pevy na 
poeziu M. Vulk11 od PH vlH l:lagiltH 
Bo l11 to nostdlgich{t pnpoonienl.il 
iltullemskýclt t' ius, Dotykov, kto
ré sme sl otnvldšt často t·ccitovcl-
11. báseu Nite mi sprítomm la dob
t•é !to pr tatelil, tragickv poznume
naucho osud orn. /\lc uz vtedy, pri 
prvom pučutl som V8dPI. ~n to spo
soiJol& lllldl>u, ze priive pro~té, vy
~užné a dojllrottvr> zhudol>nen!e 
pt,oJmlt!illlo Lu hlboku rezonanciu , 
kerf je človek scltopn í !st počuté
m u aktívne v (tstt·ety 11 zvuky sa 
z:ouvajCt s v5fznnmumi a poc:itont, 
hto 1111111 sCt Nti hudbe moi!:no bd 
úč11stný mnohynoi sposoiJmi, ale tu 
t o bezprostredná subl imiicw akus
ti ckého na rudsl\é sa ml vidf bvť 
f(lon duchovne najcenneji>fm spôso
bom. 

Sedemdesiate t•oky boli pre Pav
la Bagina ohdoblm veľl(ého a tak 
trochu nečakaného rozmachu. Vetl 
dovtedy sa komponovaniu venoval 
lb11 sporadicky, navyše iba v jedi
nom žánri - upravuvanl Yudových 
p lesní a tancov. Potom náhle pn -
1:11 Tri spevy a celá séria komor
n yr.h opusov: Melancholické mi 
n iatúry pre kom01·ny orchester, 
Quatro tnvenztoni per arch!. Akv11 
relv pre dychové kvm teto. 4 pll s
tor<Jie pre flautu sólo. Prelúdia 
p it' sláčil<ovC kvtlrteto. V hudoh. 
net reči l ol>sahovum pozadí tultto 
súhoru skladieb nacllátiZfHne vel'a 
spoločných cf'l a jednotiac! estrl
ti ck9 názor, l ttk.:!e sa moi!:no po
ku ->iť o zov~eobecnujúci pohlacl do 
a• torovej tvorivej dielne. 

Pokia! ide o organizáciu tóno
vétJO materiálu, p1·ešiel Bagin ccs-

• t ll od . folk lóme ladenej tematiky 
ai' l< doclckaf ónlL ;,Ľuuuvé" Mtpevy 
v lc~zu na saba isté ctbjektlvne daué 
v írwam1• a vynucujú si adekvi:Ítne 
stSrlové rioiôenlc priebehu, sudzbv 
i tvat·u. Vo chvfli, ked SH autoro
vým námetom stalo zachytenie 
vlastného subjektťvncho sveta a 
vn1ílor ných pocitov sa tejto bttzy 
musP-1 zrtocť. Ví•chodisko nasicl v 
chroma tickom uvolnenf melodiky 
a akorcl tk y (Tri spevy]. konJbJnn
vanom neskôr s dodekafónlou [o
ve1·1I sl ]u v Akvareloch, študiách 
s rt~ dom). DtJležlté je. lc melodlc-
1<9 pr iebeh je aj p r i tomto postil· 
pe kontrolovaný sluchom, avsuk o
proti typicky slovenskej chuti ra
ných sklad ieb nadobudol obecnejsf 
v ýznam, psychologický a Indivi
duálny podtext. 

Bagin sa domnieva, fe vel'k~ 
!>vmfonlcky apa t·át je pre sútasné
ho <,hladateľa t vrdiím orieškom, ze 
nAil majú právo len vyvolen l -
a sam ~h medzi nich nepočíta. To 
je ~vm p-1ti cký a nasludovnniahod
ný postoj, vyr;ilú(izujúcl z re~Innllo 
zvaí;cnlil vlastnýcll 1110..:nosli a tvo
nvelio tl'pu. Ostatuo a j sučasn ý 
trend slw mon'lovama symfomzmu 
J'ô~uyml spôsobmi, 1\torych IBdi'O 
spoúfva v destrukcli zvukovej kom
pilktnostl orches tra nou dáva z11 
fl l'llvdu. Bllgt nowt [,olllornosť nP.
tkviP ilJu v m<~lom pol:tP pouzitýctJ 
n.tstľOJUV, die hlhS1P u dô5.1eune 
!JI'l'llika ust! o1cnst vom )Cho hud
bv. Najv}sni:neJ~te hv azda holo 
povedal, ze md otzlw hustotu vo 
v~ntk5fc!J parametroch: nchromndf 

Nad 
tvorbou 
PBYla 
Bagina 
vet•tJkalne bloky, znedka využívA 
bilnejsle dynamické polohy, pri e
beh je prepauzovan ý, priezračn ý , 
odohľúvajúci sa ponajviac v streu
nom registri so zaujlmav5fml iu
verznSrmi piamssiroovými vrchol
mi. Teda niekofko zosúladených 
prostr!Qd kov podporu je komorn ú 
povt~hu výpoved e. 

Pre jej vnfma nle jo I'OZhudujúce 
zásadné min iaturlzovanle plochy. 
lakon lché, doslova rn in Cttové pl o
chy sú pr e Bagina pravidlom. Ak 
sporn!name krátkos ť, o lebo lepšie 
i:asovú primeranosť, tak dneiint'l 
prax už zreterne i nklin uje k uve
domeniu sl obrovskej dôležitosti 
tohto f aktu pre dopad hud by. Po
maly, ale !ste sa dad prekonliva t 
názo,·. i!:e hodnota skladby Je pria
mo llmel'na jej mlnutáY.I. Nie je to 
nadviazunie na Webet·na, sk ôr tu 
pôsob! cel ý komplex stim u lov z 
terajši eho zrých leného zivota, kto
rého tempu a pr!ťažlivosli sa v 
takmer nijakej oblasti nemožno vy
hnut Azda i ba umen ie môže byť 
pokoJné, bez chvatu a náhlenw. 

Šaškov organ v Hlbokom 
V ev. a. v. kostole v Hlbokom, okres 

Setuca, sa zachoval Šaškov organ, po
sta vený pudfa nasledu júcej zmluvy: 

"Kontrakt mezi Cirkvi Ev. A. V. Hlu
bockau z ]edné a panem Marlinem Šaš
k em z druhé strany z ohledu vystavení 
ôrgana dne 29ho novembra 1853 uzavre
n ý. mocí ltterého l. vé ra n ize podpfsan ý 
Martin Sasko zavazujem se do roku 
1855llo clo p t·vn! nedl:\le pu sv. Martine 
pro Cirkev Ev. A. V . Hlubockau vyst:l 
VIt a jf odevzdut organ z nasledujfcfch 
mutacl záleiejlcl 

L Principal cinovSr 8 strevfcovSr, bas 
drevenný 

2. Octava cínová 4 strevicová 
3. Qu in ta dlto 3 str evícov6 
4. Superoctava dtto 2 str·evícová 
5. Mixtura dtto Stlr násobná ( Vier-· 

fach) 
6. Flaut prtmo, ern aj dr evo 4 stre

vícová 
7. Saleclnal dtto 8 st t•evfcová 
6. Flauta Major drevenná 8 strev!co

vá 

Pcdlil 
9. Subbass cl revenn ý - 16 slrevícový 

mOfe b y? psyclionygientckou r ela
xáciou. Ktovie, cl práve to nie je 
lld Jh lavnejšla príčina Baglnovho 
1-.omponovanla, na l<torú poukazu· 
iH unikátna i:rla jeho hudby -
vyso~t 11(1 obľulw pnmn l 5fch le mp 
llvc-tr i allPgl'íi mmf pri11m llP.Cil(' ÍI 
IJyť, leo nkos! z povinnosti sa Ot, tt 
11 nH:dzt z.ipluvou v poméilo~tl nu 
un~o1ane] hudby, dcl!kátno t tono 
vane1, 1.vlneno ~u od~ijajúcej U!l 
t.a čiatku clo knncd v pokOJI a klto 
:IH. Tu, pl'llvrln . nävyšc a k nlfl su 
prílniJ1nP. ani prudšiP. vý razov(> 
kon tniSII', j() potrd1ny vel'ml p r r.s
llí' od lwd. Nu flllt'nšiH .,nt<o~lOtd" 
proporc1f sa lhno(f ocl r uzí nu sklud 
Im v podobe zdfllavosti či nevyraz
no~ti jdomn iovam sa, ie to JC p ri
!Jild Me iancholl r k 5fch minlatúr) . 

Dusti:ív11mc su k celkovéi!Jll vý
zoru Baginovej hudby. Vyššie spn 
minané princípy poetiky ho rob,a 
umierneným. az piach5fm. Progra· 
lllOVO·ObSélilOVfi Zéímery móžemo 11 

Troch spevoch tleslfrovať priamo 
z textu fz Vál kove 1 poézie sl skla
dateľ zvoli l vHrše nostalgické, pi 
nl' tichého smútlw a prillm enej 
bolesti), ind e z nftzvov sk ladieb, 
tempových a In terpretačných ozna· 
čPnf. Vsade sl! v popredí níilat!v 
11 obrazy. obupínajllce zí1 kladn\· 
bod scbiJSpytovania, ktorým je mP 
l anchólia. Ncvtfm·avej. jemno l<'l· 
lo,·ovanej o podávu noj výpovedi 
Vl'r!mc. lebo su neprezentuJe V\' · 
hojne. nevnucujP sa. Nie jo vypa
I'Hrlenii. SvoJim l'harilkterom ~n 
tvnN s tym sltnýlll p rúdom sl! čtis

ne) tvorby. htor~• llft~cifl novú t•i t
livosť, prosto tu, harmón iu v kll
mornom, no subl! lne detaily bo· 
halom hucl obnont prejave. Neob
rllúclza ani ncorumunlizmv. lebo 
rhce mnť pu~lucháčov. prlhovoro! 
~o im zrozumitPfnuu J'PČOU. 

l:lugm svoju "rnolancholtckú té 
mu" podáva I) OZ zve ličovan ia , 
sko umne o č t sto. VdHka tomu sú 
joho najvydarencjslc d iela - Tri 
siJevy a Prelúd1a - pósol>ivé a \ul
!>porne obohacu jú profil súčasne j 

slovenskej hudobnej spisby. Poch:.>
plle fne, ostat pt·i tomto vyh,·ane
uom ~týle a neopakova ť u:l po
vedané bude Pľe uutore neľahk6, 
hoci spektrum zaujlmavých detai
lov môzc ešte podstatne t·ozi>fl'lt 
(povedzme farebne. alebo myšl ien
kovo vo voká lnych dielach). Do
mnievame sa, na základe jeho tvo
r1vélto vzop11liu v L'OkOCil sedpm. 
tleslatych, že má v sebe nnzhro
maždené zi1mery, nápéltiV, dostatok 
tvorivej energi e. aby mohol p t'l,:;ť 
s ďalším i cennými opusmi. 

IGOR PODRACKY 

GRAMORECEN.ZIA 
ROBERT SCHUMAN . Sonáta č. 2 g mol , op. 22; Nove

letia č. 2 O duJ' 
F RA NZ ti SZľ: S n y l lisl<y ( 3 nuktUI'nll ) 

l zohlina sml' ť '1. OJISI'Y 'ľrisla u a l zolda 
STA N ISLA V ZA MBORSKY - klav it· 
Opus Stereo !l1J 7 0670 

Rokom narodema L946 i doswhnutýn1i výsledkami za· 
nod'uje sa StAtl islav Zaml>orsi<Sr v rädOch slovonskvcll 
ldavlt·lstov medzi generl:íciu trHisiatullwv, k torll su čocaz 
uá"tuJčivejsH' v J,ontexte slovenského 1nterpretačnúllll 
t~mcnJu dostliva 1-. slovu . lamhor:-ky 10 typom tochnJCKV 
.t.nHmenite pripraveného umelca, tvot·wm vefkulepých 
l;oncopclí, v ktorých sa vydatnfl uplalt'lUJC jeho zdrélv}•, 
mužny temperament. VychádzaJÚC: z danosti svojho zalo
žen ia sl vel'm l vhodno vybral pro svo ju profdovú plHtMt 
tilela veľi< Srch pt•cdstavitcľov romantickej klavrrnej llte
l'lt túry. 

Zamborského pr!stup k Schumannovi (s výn11nlwu 
Andanti na Sonáty g mol a vedľajslch myšltenok okraJO· 
vých rSrchlych custí tohto d iela) zohradiíuje dravú ua
llelutvost, onen Sturm und Orung - typ1cku crtu prett
stavllP.lov ro rnunttckej epochy. Monsic rezervy prumollld 
J lly~lim, precľovslHk9m z toho, t:o í'.tllnuorský 1110 je tv- · 
pom štúdiovým, a lo pódiovym. K vrcholnóonu vzopUtiu 
tvonvýcll sfl potrebUJe mšplraclu obecenstvtl . To. i·o 1e 
nit 11om naJbUgestfvnejsio - usobuostny vklad - po
tlač ila táto nahrôvka v hiurtll'cllli jCdnolltvych kulll[lU· 
nentov dusf do úzadia. Pn SchumHnnuvej Sonále sledo
val moment výst!lvby, spravnoj vuil>v tempu, svujll h 111· 
tliz lu spu tnl tva l oprlltam o mzv<~ioy. t /, tJiau ísl-.1:1 jeho vý
vojtl je to krok dop1·edu.) Do podobných poldh IIOdno
tPnia dos tá va sa aJ tn terpretac1u náročnej Nove lelly. !e 
moirné ju zahra( aj vwc poeucke]šle. zntiar čo Zam l>or
sky sa prfli& sústredil oa bravúru u zvukovu prlebojno::.t. 

V pnclnnf Lisztov~·ch Noktt1rn pre111V ol Zamborský znw
~el prt' poeticl.y znsnP.n CI kanttll:nu, nesk!zava du znt'il\· 
i;ilej sentimentolity, no nic je ani akademický. l\1.dd 
oSLe v iac molill byť odllšené kantilény od sprit::vodll yciJ 
IJlllSOV. 

l nterpJ•et sa nedokázol vyhnut mensiemu I'HŠpAk tova
nlu r\' tmichej kresby. Po exponovaní témy prvého Nok
tut·na pud ncírol:nym dvofhmatovým ll emulum pi'IChií · 
dzarC1 pasážové kadenciC vždy prl'ikóro. V Nokturue 
E dur (č. 2) je zas v zúverečnom úsehu sallo voce zo
tretý t•ozdiel m edz! 118 a 1/16 notwn1. SI<ludater tot:ž 
v záujme ukľud nenla po vásn1vom vypiiti pJ·cdciHitlzujú
ceho úseku uvftrlzn :z:t~ver rozvijunOJ mvšlicnkv bez bnLI 
kovama. čfm sa usiluje pripravi t codový usek ul.ludľtu 
jCtc ich osmln (ca l mato). Zamborsk9 ll rá tu vs11k na
miesto rovnomomSrch osmintek p1·ot1 tnolám rytmus bod
kova n9. Okrem toho jednolidto!-.ť pruuu v lum to Nuk
tul:ne narušujú v usek u un poea un imato pl'ill šné ce
zury pri preníisan f rúk a neopodstatnené rozslrcntc rio 
gruncllózna. Mo1no ho vysvetliť iba koncepčnou snuhuu 
zaťuzH dyna m1ck5f vrchol a spomalením sa súčasne Vl'· 
hnúť násleun9m chúlostiv5fm skokom obidvoch rúk. 

Poetickú zvukomaľbu skladby Pri prameni (z Rokov 
putovan ia ) stvltJ'uil Zamborský so suvereni tou, elegan-. 
crou a Jemným ndckvátnym tteilovaním pastelovej cl y
namlky i s pol\'P.bným poelick5fm zázom!m. S úctou a ob
divom vyslovujeme sa aj o nezlyhávajúcom nar1:1sta ní 
mohutných gradaci! v parafráze na l zoldlnu smrť z Wag
nerovej opery Trlsta n a lzolda. 

VLADIMIR CIZIK 

E - ll 8, z Kvinty 2 2/3' od C - G 8 a 
zo Superoktávy od C - D 3 píš ťaly. 

Náhradné zinkové píšťaly objednal 
zbor slco už v rok u 1920, no kutnohor
ska [Irma " Velkozávod stavby var han 
- josef Melze1· - Výroba harm ónif" po
Slfl l a 29. sept. 1920 dva rozpočty, "prvnl 
ua p!šťaly a poti·ebnou opravu organa 
za cenu 1<. 3745-. Dr uh9 rozpočet jo na 
prestavenl organu do zadu, jak jsme 
r:.pol u ujednaly. Robota tato byla by dos
ti velika, neb musel by se ce19 organ 
I'OZebrat i od gruntu. Práce ta však by 
byla dobr a i velice pekne by vyzlralo 
s kostola l organ ista by vidiet dal O l j eš
tll ncco placu by ostalo napred pro 
zpňváky". Zbor sa vtedy rozhodol za 
p re loženie organa zo zábradlia empory 
dozadu. Vstavanú klávesnicu odstr ánili 
a Josef Melzer dodal novSr hroc1 stôl a 
urobil a j novú t ra k túru, näkladom 
9555-K., zaplatených diía 9. augusta 
1921. 

Prestavbu v H lbokom previedol Franti
šek Križ, dielovedúci firmy Melzer. Po
elfa jeho slov - tlmočených Mel zerom -
ma "organ lepš! resonanci preto, že je 
vac na mur u a ttm je pak ton organa 
jasnčjšf l siln1:\jš1" (list zo 6. aug. 1921 ). 

10. Octav-bass drevenný 8 strevícovSr 
l l. Viol ln- bass d t·evenný 4 s'tr ev1cov5f. Organ v Hlbokom Sntmka: autor 

No ilustráciu Melzerových argumen tov 
pro pozmenenie dlspoz!cie organa v Hl
bok om, podávam tu odstavec z jeho Hstu, 
dalovanilho 2. febr. 1921: "Dovolu jem 
sobi! al upozor n i li, že keď sa r ohf tato 
r epara tura bylo by i zahodno zmenltl 
d lsposlcl mutacl a to, místo Kvinty 2 
a 2/3' dálí Gambu 8' skoplovanou na 
hrubou octav u. Mutaci tou to, dosta l by 
organ 1 Jiný h l as h l avni!, pak na prová
zenf spevu 1 jako solov Sr hlas, ]est velmi 
pekný. Cena Léto mutace by byla 1 su
sazentm Kor. 2800 ale na organu by bylo 
to zn titl, že al na hlase ]est n l:\co nové
ho • • ." 

Za prítomnosti predstavttelov M1111str,.·. 
stva kultúry SSR, V5fchodoslovenského 

krajského v5fboru l<SS, KNV il ROH bol 
do funkcie riaditeľa štátnej f ilharmónie 
v Košiciach od sezóny 1980-81 uvedený 
Vladimir Cuch t·t~n. Súčasťou pracovnej 
schôdze bolo aj poďakovan1o bývalej rta

dlteľke Anne Kovái'ovej, k torá vykona la 
vera poziHvneho pre napt•edovanle or· 
chestra, pre rozvo] kultúry nlolon vo 
Východoslovenskom kraji, ale aj v celo
slovenskom meradle. 

II hf> My ale opet n!že podp!saná Cirkev 
Ev Hlubocká zavazujeme se za takový
to o1·gan zpomenutemu panu Mart;tuovf 
~uskovl vyplat1t1 v hotovosti 12M zl 
str tj. jeden tlsfc dve sto zl atSrch na 
)itri iJrné Minci. a sfce tak, :Ze dne 14llo 
d~cem iJra roku tohoto vyplatfme Jemu 
pr!!rl kem 200 zl str tj. dve sto zlatých 
n<t strfbre. ostatnSrch pak tisi c zlat5fcb 
Str na raz sloi!me panu Majst1·ovi pri 
ori-'VZ<Ia nf urg11na vereln Srm službám bo
ž!HI 

Cehoz pro vetst bezpečnost prítomný 
!<.Hol tul\1 z oba u str!ln vydán a podepsán 
jes1 v Hlubokem dne a roku hore vylo~e 

né ho. 
]menem Cirkve, z naloženl Konventu 
dn ~' 211o Oktohra r . 1853 dr žaného 
]ozet Hu rban , fm·!l r . 
Martin Saško, 
Ot·ganao· z Bo•pzovej." 

Táto zmluvu jtl nHplsaná na dvojhárku 
s 11<~ť'ouyrn kolkom .,3. Gulden v zá.blo\'l 
( 3 7.li!tl\). pod cirkevnou peča!ou v čer 
venom vosku obsahuje este 12 podpJsov 

kurátorov, svedkov a k ostoln!ka, v pr!
tomnosti notára. 

V tomto prípade nezavinil len šaško 
viacročné meškanie dokončenia organa 
V zápisn ici konventu z 21. júna 1857 
~ílame, že "pl'edsecl nfk.. . pi'tpomenul 
]ak žádaucno jest, aby organ co nejspiše 
se stavi!tl zapo~el, ktorého vi!tš! částlw 
již dovezena jest a v chrúm i! složena se 
nacházf". Ciale] však vysvitá zo zápisnicE>, 
Ze " do 15. nov. 1856 složl11 audové cil·
kve na o1·gan - len - 466 zl. a 14 1/2 
k rajc . v strl.ebre, .. . a pan Saško žáda j!cl 
200 zl str nem C1 ~e uspokojen být! ". 

Údajne bol h lbocký organ dokončeny 
v t•oku 1857. no poistenky Saškovcov, 
otca a synov Martina a jána na menšie 
pla tby siahaju po februtí1· I'Oku 1860, al e 
tlo hovoria už "o d lu hu organovém". 

j edenásfregl slrový org<:m, vystr ojen ý 
uktávovou spo JI<ou , f ungoval v p ôvodnej 
podobe až do posledn5fch t•ol<ov prvej 
-.vetoVeJ vojny. Vted \ zr~kv~t·ovall vš!lt· 
k9ch 35 prospektovSrch ctnovyr.h pišt a l 
a to z Prlnctp!'llu od B 16, z Oktávy od 

Našťastie v Hlbokom nepomýšlal1 n~t 
obetovanie Kvinty a slúži ku eli, pre
dovšetk9m organistu, že sa tu zachoval 
Saškov krásny a dobr 9 organ s nepont· 
šenou cllspozfclou, na pôvodných vzduš- · 
nl ciach. 

Poradie registrov súhlas! s d i spoz!ciou 
v i<an trakte. len Sa llclonál je na posled
nom mieste, p1·ed nfm F lau ta Major. Ai 
Mlxtúra l 1/3' osta la štvorradová, l'e
petuju na c2 a je j najvyšsf chór prejde 
od cz do terclel Nl. na to. že funk cia 
oktúvovej spojl<y bola prl prestaven! or
gana v r. 1920-21 zrušená, udJ•žuje sa 
organ vo vzornom poriadk u. Lutherov 
portrét, teraz na h1·acom stole, zdobil 
povodne poclstaveL o1·gana. 

OTMAR GERGELY! 

Vladimfr čucbran patr! k našim po
predn5fm akordeónov5fm umelcom , oa 
svojom konte má v iaceré v5fznnmné ume
lecké úspechy, vfťazstvá v ce loštátnvcl! 

akordeónovýcb súťažiach, medaily zo za
hraničných, množstvo koncertov doma l 
v zahranič!, pedagogickú činnosť. podne

covanie sklada telov ku komponovnnlu 
pre akordeón, orga nlzovanl o akordeóno

vého koncertného života, početné na
hrávky pre čs. r ozhlas a čs. televfziu, 

profllovú platňu so slovenskou pôvod· 
nou akordeónovou tvorbou. 

Verfme. že svo j umelecký rozhľ11d, dl
horočné sk úsenosti v koncertnom živo
te p lne uplatnf okl'em akordeónu aj pri 
ďalsom llmeleckom r1:1stP. Státnej filhar

mónie Košice. 
STEFAN éURILLA 

• 



Varšavská jeseň ·ao 
IM· ••u ,.......... o lúke 

.... • ...... ,..,...... f..tiqla 
s6buaj ll••ltr "Varia•Qá i•· 
.,~ (11.-21. •pt••bra t. r . ) 
,rtpo-ba .. bilaociu , 'ktor6 
n , relall ,.Jo(orldtor" ,uda ja· 

. tla : u %5 futinlo't"fcll kooeer· 
tocll (priamerae l deone ) od· 
nelo 115 skladieb. Z tollo bolo 
~ d iel stfasatcb polaktc h 
llkladatafo• a 81 skladieb od 
u.~traaH!atclt a utoro•. PoJ s U 
,remi6ry malo 41 d iel, neto•6 
- l nJkfclt a 27 k ratllclt, kto· 
ri oltjedaal tn. Warutat Ma· 
ll)'cuy pre noj lpactfiko .. a t 
.,..,,,.. 'S lladobaf clt mlalat6r 
( dHaoa lerton6bo, 6ameY· 
a6bo cbarektera ). 

Tohtoročná " Va ršavská je -
aei'l" bola teda na bitá koncerta
mi, d.Jelami, kompozič ný-mt a J 
int e rpretačný-mi či nm i. Pozorn 
vater s odstupom času svoje 
d ojm y t r iedi. Cas doslova po· 
n orí n iektoré zážitky pod hla 
dinu vedomia , Iné ne c bá na ry
sované presn ými kon túram i. 
Dnes je pod ivný ten, kto by sa 
pousmia l nad takmer §tvrtslo· 
ročným s nažen!.m organizátorov 
festivalu 11 zlahčoval jeho vý
znam. Ak ka žd ý podobn ý hu
dobn ý n á por p rináša vo svo
jom pr6de kvalitu strleda nú 
menšt~l či ni jakými zá iltkami, 
aj va rbvské jesenné d n t m a li 
avoje p rlUvy a odlivy. Treba, "'* )li'ISD&t (go 9S&Crobom 
~ podlaJd&), le do to· 
Jl'ldla M .. U IO eoru 'flaO 
dolttft nutnosť atyf nt ch bodov 
1 publikom . Niek to to možno 

nýca možnos t!. Dok ladom toho 
bolo napríklad polské u vedenie 
Latoslawskltbo Dvojkonce rt u 
p r e hoboj, harfu a 12 nástro
jov v ko mornom naštudovaní 
Polskí!ho komorného orchestra 
pod tak tovkou autora a vo vy
n ika júcom sólistickom obsaden l 
( Heinz a Ursu la Holligerovct ). 
úvodné a leatorické pásmo, aká
si ouvertúra diela, bolo skOr 
piéti s tický rn zotrváva nlm Luto· 
slaw~kého n a postupoc h, pri
značných p re uplynulé obdobte. 
Aj ked práve toto dielo vyvo
la lo viacero za - l proll, osob· 
ne mi bolo sympati c ké čistý m 
násled n ým rukopisom, jasnos
tou c1e la v oblasti ,.11bsolú tnej 
hud by", detailnou p rácou na 
sóllstických partoch, zvukovou 
jemnosťou a inteligentným 
zmys lom pre !ormovú proporč
nost. 

Ak sme už s pomlnall istý p ri
klon súčasných autorov k cito 
vo prehlbenej výpoved i, ru ku 
v ruke s týmto z na ko m prichá
dzala a j s naha o n ovlí prehod
notenie toho, .čo z vyk ne me na
zýval ,.národ nými črlttmi". ~lo· 
vanská hudba v jednom i dru
hom hra la prim . Pripomenirm 
napriklad osobit ými cesto mt 
kráčajúceho Wojclecha Klla ra , 
ktorý demonšt rativne hlás a prl
chylnosť k bohatstvu o rigtnfll· 
neho goral ského folklóru. Vo 
Var~ave zaznela tohto r oku je
ho orcbestr61na pleaeti Sivá 
IUDla pre barytOn, dlelo, v kto· 
rom mqma symfoniCkého l)l'tl· 
du ( prta m o r ganovo znejllceh o l 
je akýmsi irnpreslv nym zák la· 

Svajčlaraky bubo jista Heinz Hulllger vz budil mimoriadny o bdiv 
~tojím lnter pretal!nf m umenlm. 

nazve komercionálnosťou 
iný bude vidieť vplyv evident
n ej ,.neoromanttckej" vlny, kto
l'~ berie do úvahy c itový hla ú 
obecen stva, jeho túZbu po ta
kom umeni, ktoré nielen kon
struu je, ale l vypovedá, rozo
c hvieva, stepluje život v nás 
11 vplyvy sveta o kolo nás. Toh· 
toročná Va rša vská jesei~ brala 
- via c ako v minulos ti -
ohlad na poučeného, no počet
ne zastúpeného posl ucháča, po· 
le pre experim e nty sa presu
nu lo najmä na nočné kon certy, 
uskutočnené pod bus tou 
Chopina - v Hudobn ej a kadé
mii, nesúcej meno toho istého 
au tora. 

Nedovollm s i generalizovať, 
no zdá sa, že okrem zreteľné
ho a kvalitou dominujúceho 
s ldadatofského akcen tu na 
tvorbu s istým obsahovým po
solstvom, je tu a j další mo· 
m ent: pr(lcl sonori stt c kých hľa
dan i, technologických pos tupov 
prešiel do etapy "čistenia " 
kompozičných rukopisov, pres
nosti a fixácie zápis u, je mne1 
cizelérskej pt·áce, ba niekde 
p t·iam syn,tézy doteraz zist~· 

dom, nad ktorým zni e prostá 
goralsk á p ioseií . Celkove pri· 
náša die lo účinok práve kon· 
t rapun kto m jednoduchosti a 
nov ej · hudobnej reči, pričom 
charaktet· d iela nezaprie rod 
tvorcu, jeho koren e, ale nijako 
nezjednodušuje otázku: ako sa 
skloniť k zemi, z ktorej ras
tieme. Sovietsky sk tadatel Al
fréd Sn itke sa prezentoval jed· 
n ým z najzaujímavejších prl
s pevkov tohtoročnej Varšavske i 
jesene - ll l. husfovým kon
certom vo vynikajúcom podaní 
Olega Kagana. V trojčasťovom 
diele komorného orchestrálne
ho obsadenia nedominuje vlr· 
wozita sólistu v k la sickom vý
z name - ale vynesenie dvoj
póiovostt lyricko-dramatickej . 
Vedomá snaha o syntézu "sta
rého" a " nového" jazyka roll! 
dielo komunlkatlvnym, závereč
ná volná časť. s dominantou na 
huslislickej výpovedi (n ielen 
sólove j l dáva priestor pre s(t•Jw 
prezentácie hudobného poetlz· 
mu. Dos lova ruská citovosť, ba 

i pátos nezapr ~t ani tu autora, 

k torý prispel clo diskusie o re
nesancii n árodn ých prvkov oso-

bi tým p r!spevkom. Zygmunt 
Krauze , organizátor a inspirá
tor Warsztatu Muzyczneho, 
zd ruže nia, ktoré od r. 1967 svoj
sky provokuje auto rov k písa
niu originá lnych, h!adačských 
diel, so - ku podivu - pred
s tavil llus1ovým koncertom, 
vychiídw júcirn z dotykov jedl· 
nečnej virtuozity na jednej 
strane - !l stylizovanej !udo· 
vej melodickosti nn strune dru 
hej. Formovo proporčné die lo 
zaznelo v kongeniálnom p odan i 
Ko,nstan ty And rzcjn Kulku, dnes 

Au gustyn Bloch p ud jehn 
vede ním zazne l piesňovf cyklus 
A. Blocba " Carmen biblic um'' 
pra 10pr6a a 9 aútrojov. Spo
Jatl!baluwal The Loadoa Slllfo· 
aletta a Halili& Lukomaka. 

Wojciech Kilar patrí k popt·e !l
ný m osulJ nostiam poľskej hud 
by, čohu dôkazom bo l a j mi· 
moriadny ús pech jeho orches
tl•á lnej piesne Siwa mg la l Sivá 
hmla ) pt•e ba r ytón a orchestet·. 

na jpoprednejšieho pofského 
husl istu. Viaceré sk ladby pol
ských ~kludttte ľov boli inšpi r o· 
vané s tar ými bib l ickými za tmn
ml- tre ba vsalt povedať, že s t· 
la fi lozo fick6ho slova ču s to pre
rá s t la hud IJu súčasnosti 

Tohtoročný varšavský (esli· 
va l vsuk najvýraznejšie fol'lll O· 
vala prog ramov(! p rchliallka 
J..lasikov hudby 20. storočia. Bo
lo to poučné zopukovanie s i -
ba BJ oiljuvenie - diel, ktoré 
J'UZ ili cestu novej zvukovosti. 
fot·movému usporiadaniu a cs
tcUckým nlizorom, koreSpondu· 
júcim s tepom nášho vek u. V 
tomto ollladc priniesla Vat·~a
va 1980 nlekofko vynikajúcil;h 
J ntcrpretučnýclt zážitkov, ktoré 
presiahli dokonca vklad no
vých, pt·cmié rovaných diel (v 
globá le, nic v joclnotlivosliac h , 
k toré - napl"fi<lad - spomi
name vyšš ie) . 

Predovšetkým: bol tu Sviato
slav Richter. ~iia jeho osobnos· 
ll dominovala hned na troch (l l 
koncertoch. Najskôr mal recitál 
z klavlrnoj tvorby Sergeja Pro
kofieva, v ktorom okrom kla· 
viristovi dedikovanej IX. soná
ty C dur, o p. 103 l ,. ... K~žrlé 

'redYadaJite tejto sod'iy f• nf· 
kou uda lost'o u m6jbo u malec k6· 
bo iiYota", ako sa Richter vy· 
ja dril) zazneli ,.takmer " d rob
nosti: Legenda op. 12, výber z 
Prchav ých vid!n, op. 22, Tanec 
a Valčlk zo štyroch skladieb 
pt·e k la vlr, op. 32, č ast z cyklu 
Mysllenky, o p . 62, Pastorálna 
sonatfna, op. 59, Pät skladieb 
z balelll Popol uš ka u Ron do 
h mol, o p. 52. Richter svojou 
genialitou posvä tll každé dielo 
priam transcendcntá lnos ťou, 
všadep r!tomn ým s mútkom; kto· 
rý už ani nebol nostalgiou skla
date la , ale vyvieral kdesi z 
vn útra p oznan ia a hlbokej rud
skej múdrosti interpreta. Ri ch
ter predviedol vo Vuršuve opä( 
jednu zo svoj ich legendárnych 
7udských a umeleckých "paľ· 
li!", skumuiuj(tc na svoje p lo
cia tri náročné koncel"ty, z kto
rých v knždom bol a b,solútnym 
kráfom. Aj z jeho tniciat!vy za· 
~al ex istovať a pracovn! zaujl· 
mavý f,) r chester mogkOI(Ského 
konzervatória, s ktorým prnd
viedol tlinde mitllovu Komornú 
hudbu c.'' 2, Óp. ' 36, Komol'Dý 
koncert od Albana Ber ga n Ja
náčkovo Con certino. Okrem (o
ho s. Richter 'neo pn kova te! ne 
muzicíroval pl'l vy~tú pen l Ga
li ny PisHrcnkovcj, s k torou u
viedol Szymano wského Piesne 
muezlna 8 V SfJOlupráCi S ViO· 
listom ju r ijom Bnšmetom zusc 
Sosta kovičuvu Soná tu pre vlo .lu 
a klavlr, Ô"p·. H7, "posledné d ie· 
lo skladHtera. (Spolu s II. vio· 
lo nčelovým koncertom g mol, 
op. 126 od D. Su~takoviča to bo
li dva hudobne nu js tlnejšie zií 
žitky festivalu.) Richter te da 
bez V1cl1telneJ n&m.ahy a úallla 
sa postavU za velk6 clle la bud · 
by 20. storočia , svojou doko
nalosťou vnášajúc do ich obsn
hovosti a j edinečnosti črty 
priam definitivne. Súčasná hud· 
ba potrebuje geniá lnych inte r· 
pretov - aspoň tá, ktorá st to 
zaslúži. Richter p rehlbil na~e 
pozncmia nielen cez absolútnosť 
virtuóz!l - položil pred nás 
z ložitý vnútorný pulz hudobné
ho myslen ia. 

Takmer s nobskou záležitosťo u 
jesennej hudobnej Varsavy sa 
s talo uvedenie nedokončenej. t u 
ll o rekonštruovanej opery Ar
nolda Schiinberga ,.Mojzls a 
Aron" . Dielo uv iedla DOsscl
llorfská opera pod taktovkou 
lilinthera Wicha a v naš tudova 
ní rež iséra Georga Reinhurdta. 
Učebnicové 11 z mugnetofónu 
"nubraté" vedomos ti o diele , 
ktoré polská kri liktt propagova
la v bulletine ako ll i'Cidielo hu· 
cio bncj drámy 20. storočia, do· 
sta li prlležitost ko nfrontácie 
"mtživo". ]e to ťaZké, určite ge
niálno snazonic, prezentu júCP. 
dvanás ttónovú hudobnú reč 
Schänbet·ga, kde slovo je l"OV· 
n ocen né hudbe, ak ho dokonca 
ne p •·evyilu je. Pravdou je v!;ok 
aj to, že v podobe scénickej 
dielo k ládlo nie malé otázniky 
u ž ivos ti, iJktuálnosll u p reko· 
n11nost1 istých konzekven tných 
postupov v hudobnej technoló
gii. Mu lá kontra stnosť javisko
vo-s<;énickú, ktor{t je alfou i 
omegou opory a ko [ormy, kla 
die význa m tohto diela skór do 
roviny úva h, či by nevyzne lo 
účinnejšie ako oratórium - v 
koncertnej podobe. 

Vorsavská jesei\ p rin iesla 
niekolko kritických istôt, viace 
ro tém na úvahy - ale aj mat
ncjslc zážitky. V kolose, ak ým 
je tento festival súčasnej h urt
by, je jazýček hodnotových vá h 
vZdy rozkývaný vetrom aktuá l
nosti. Až čas a jeho plynu tie 
mnohé ústál t a zctcfinitívni. Náš 
pozorovatel s i však dáva súcas
ne otázku, čl je ozaj nutné, nby 
sme Iba s ledovali, čo sa deje 
na tomto fesllvale - bez aktív
neho vstupu do jeho konfron
tácii. Chyba či fa hosta jnosf (? l 
je na oboch stranách . Ale ur· 
čito to neprospieva ant jedne j. 

T. URSINYOVÄ 

Státna filhaPmónia Košice v španielsku 
v. dňoch 15.- 25. augusta sa 

orc hester košicke j fil harmónto 
zúčastnil na 29. medzlnárod· 
nom hudobnom festivale v s pa 
nielskom Santanderi. Tento fes· 
uval je členom asociácie me· 
dzi národn ýc h hudobných [esli· 
valov a svojím charakte rom a 
významom s a ponúŠa na t11ké 
IH"eh liadky hud obného ume n 1a 
a ko je napr. v juhoslovan(;l:o m 
Dubrovníku. Dominantou boli a l 
tentoraz baletné preds tave nia. 
ktoré na dvoch veče t·och s prC· 
vádza l náš OJ'chester pod tak
lovkou fra nc úzskeho dirigenta 

Michela Queva la. Na baletnom 
ga lakoncerte vystupova li znó· 
ml umelci baletného umenia . 
ako napr. jekaterina Maximovo· 
vá a A)exej Vasi liev zo ZS~H . 
ale i da lšie ba letné púry z mi · 
Iánskej La Scaly, z Belglckn. 
z Kuby a pod. Každý baletný 
pAr uviedol uzavreté čisla z 
hudby Coj kovského, Gluoka , 
]. s. Bacha, H. Be rlioza a l. Na 
[esllvale , k torý sa uslwtočt1oval 
za pt•ftornnos ti a sl 3000 poslu
cháčov, (>a žd ý veter na zustre
senom námestl Piazza POI"t1ca
da, sa okrem núsho orchestra 

zúčastnili Londýnski filha rmo
nitt s A. Davtsom, Lisztov ko· 
morný orchesle t· z Buclapestl 
rereza Berganza, ] . P. RampHI 
" ďa lši. 

Tre tí koncert Státnej [ilha r 
111ónie Košice v Spanielsku sa 
usku točnil v meste La Coru illl 
pod taktovkou Borisa Velata 
kd e rovnako ako aj v naslc· 
dujúcom meste Pamplona ll · 

viedli Slovanské tancP. A. Dvo
i·óka, skludby ]. St raussa, ). 

Offenbacha, L. Bernsteina ll F. 

Lehára. Mesto Pamplona upúta· 

lo našich m uzikan tov najmä at· 
mosfét·ou, ktorú vytvorilo obe· 
censtvo z ložené pribiline z 5000 
mladých fuclf, kde hrali vlast· 
ne uprostred davu v parku. Ak 
by sme mali hovoriť o ume
leckom pdnos e zá jazdu o rches
tra v S panle lsku, potom treba 
zdôrazniť predovšetkým výbol'· 
nú s poluprácu s dir igentom 
Que valom, pohotovým, rutlno· 
vaným majstrom a výborným 
m uzikantom, čo aj ohodnotila 
odborná kritika, medzi inými aj 
známy baletný kritik M. Béjard. 

LÝDIA URBANČIKOVÄ 

Zo zahraničia , 
Dve komp letné nahrávky diA· 

la Dietl"icha Bu~tehudeho pre 
organ (Walter Krart - Vox, Mi
chel Chapuis - Telefu nkeu) 
dopÍiía tretia - nahrávka Svat· 
čiara Lion ela Rogga zo Zenevy, 
pod fa recen zií, na jfundovanej· 
iíia , najpresnej~ia . Opiera lô8 n 
najnov~ie vydanie Klau~a Bll!:k
m a nna (Breitkopf und Hiirtell , 
a le aj o revíziu Buxteh udeho 
die l od Josefa Hedara (19!12, 
Hanse n) . 

Holandský bary toni11ta Joha 
Brilchler za sprievodu Ta na 
Grone hu pri pravil novú nab ré•· 
ku d iel Schuma nna a Weber· 
na . 

Takmer súčasne s nahrávka· 
mi Pé llea a 1\t é lisandy od Clan· 
da Debussyho v ndtudovaof 
He rbe r ta von Karajana a Ser 
ge Bauda spr!stupnila firm a 
Ei\11-Eiectrola p re francúzsky 
tl'i1 naiL~vku diela z roku 1941. 
Trmto Pé tteas vznikol v ok u po· 
vu nom Parlž i, dir igent Roger 
Desot·miérc zohna l napriek ne· 
priuznivým nkolnostia m burloh · 
ník ov z rôz nych po pred ný1: b 
francúzskyc h orc h esh·ov a u· 
hezpečil úctyhod né vok á lne o b
sadenie: Irene Joocbimnvá 
spieva Mélisa ndu , Jaques Jun
sen Péllea a Golauda Henryová 
Etchvcry. 

Re né Kollo spieva piesne Ri· 
oharda Strausaa za aprieYOda 
heasea ského rozhlaiOYého or
chestra a dirigenta Chriattaaa 
Stallinga. Nahrávku pripravila 
firma Eurodisc. 

Na gramofúnovom trhu sa oh
javili š tyri spevácke portrét y: 
Joa n Sutherlandová predklarlá 
mozartovský program l o. l. ii riu 
Zuzanky a Cherubína z Figa· 
rovej svadby, C-durovft á ri u 
Grófky); Cht•istiane Eda· Pie t"l'e, 
ko loratúrka z Ma •·tinir1ue spie· 
va pod ve denim Biihma o Sol· 
t iho sopt•á nové pal"ly z tohto· 
ru č n ých salzburskýc h Hoffman· 
novýc h r ozprávok od Jacquesa 
Orfe nbac ha, ktoré insce unvali 
dit•igent James Levin , r ežisér a 
scónugt·a r ]can Pierre Pounelle 
v titulnej úlohe s Placidom Do· 
mingo m; Edita Grú berová sa 
p 1·ed stavuje v s céna c h zo 
St r aussovej Ariadny na Naxe 
a Frederico von Stade f1rývka· 
mi z Rossiniho Otelia a d iela· 
mi Haydna , Mozarta . 

Pud t itulom " Ideál na gramo
fónová opera" vlta recen zent 
Opet•nweltu nahrávku Glinkov· 
ho Rus lana a Ľudmily s d iri· 
gc ntom J. Simonovom a so só· 
lista mi B. Rudenkovou, T. Si· 
ne vskou , B. Murosnvom, J. Nes· 
terenkom a cľa lším i. 

E"irma De utsche Grammllllhon 
s pl"ist up nil a na trh novft na• 
hrávku Put+inihn Tosky. Her· 
bert von Kat·p jau po nahrávke 
z rotm 1963 s Di Stefanu m, Pt•i. 
ccuvou a Taddeim pr edstavu je 
sa po 17 rokuc h s pro lagou is· 
lami Kati ou Ri cc iare ll iovuu, JO· 
sé Canerasom n Rugge rorn 
Ra imondim l Scarpia). Vcelku 
veľmi k ladné recenzie n ovej na
hrávky vyčitajú Karajan nvl pri· 
vel'kú tol erantnosť a ústupky 
speváknm. 

Vydavateľst vo Rei ncic;hs hofcn 
sprlstupnilo na kniž ný h·h pub· 
likáciu Ta li a nska opera v 18. 
storoči. Autoro m je Reinha t•d 
Strohm. 

Stará hudba na nových pla t 
niach Huugarotonu : Maďarský 
gr egoriá n , štvrtá platňa edfcie 
prináša Vel'konočnú titut•gick~ 
hudbu v interpretácii súboru 
Schola Hungarica. Organista 
Tamás Zászkaliczky nahral vý· 
bet• z najvýznamnejšej nesko
rorenesančnej organ ovej š koly 
ll Transilvano od Girolama Di· 
rutu. Pod názvom Staré ma· 
d'arské tance vychádza un11a1'P.S• 

cový materiá l. vybraný z pra· 
meňov zo 16.-16. storočia v 
Úlll"ave pre eimhat a v inte t•tJr C· 
tácii Gyiingyi Fa t•kasovej. 

Na tohtoročnom jubilejnom 

desiatom l"Očniku známe ho fes 
tivalu elek tr oa kus tickej hudby 

vo f r ar.cúzskom Bou rges socia · 
listickli kt•aji ny reprezentovali 
autori z Maďarska, Pofska a 

z NDR. 



JUBILANTI 
Idu Čornecká uskutociluje už 34 rokov 

Ilíl Kunwrvatórlu v Bra tislave svoje cic
Je na poll rozvoja a zvc!a<rovania slo
ve:lskej vokálnej pedagogiky a umenia . 
Nedí.vno oslävila svoje sesfdesiatiny v 
p lnej pracovnej llk t i vite. 

!;pc v studova la u D. 2uravlevovej, vý-
7.1l.t tllnej priekopnfcky sloven skej vokál
nuj pedagogiky n<t lludobno-dramarickej 
llk<•t•émll v Bl'lt tisla ve. Po absolu tó r iu 
v r oku 1944 vystupova la konccrtne a 
llil lmívala v ro:.:hlase, od r ok u 1946 sil 
v~uk p lne venuje pedagogickému povo la
n iu - v y u čuje spev na IJrHti slavskom 
k onzerva tó r iu, od r oku 1971 ako vedúca 
spev<ick eho oddelen ia 11 od r ok u 1979 
st't ľ.as n e uj extel'l1e na VSMU. 

Patr1 k tým pedagógom, k tor! sr uve
domujú potrebu n ové ho spôsobu výcho
vy spev[lkov tak po odborne j, ako ll ] po 
spoločenskej str[tnke. ll lnvný dôrHZ kla
d ie na v ybudovan ie a v yrovnanosť vše t
kí·ch zlo/.lek techn ických ll Ví•razových 
- spev s krásnou plynu lou kan tilénou, 
v rlicny výraz a dekla mačne zrozumitc l ný 
p r ednes. Na základe ind i vid uálneho p rí
stupu volf vhodný postup práce pre kaž
dého svojho žiaka, vycMdwj!ic z jeho 
f yzio logických a psych ických predpokla
dov. Počas svojej pedagogickej p ráce do 
siahla vf·razné výsled k y. Vychovala do 
50 absolventov sp evu. Z n ich ako oper ní 
sól isti upozornili na seba najmä P. Dvor 
sk ý, D. Su t·yová, M. lla r niíctková, B. Frcs
ser ová, J. Kosec a E. llanzelová. Mnoh ! 
tť! j absolven ll sú členm ! operných zborov, 
SFZ, SĽl.JKu ; · odpotn! ~l udÔbnl p racovnf~i 
11 p1Hfag 6govia spevu. Mi moriadne úsilie 
venu je I. Cel't1ecká vyhladllvaniu spevác· 
k ych tR len tov. Utčll s t ňuje sa práce v 
p oi'Otách spev<ick ych súťa l: í STM, ZCSSP, 
tSU, slovenských konzervatOrH a spe
v4ckych stítd! M. Schneldra-Troavsk.ébo 
1 A. DvoUka. Velkt podiel mt na ztn
tenztvnenf spoluprtce Konzerv11tOrla v 
Brat i slave s l udovými ~koln m i umenia [ s 
bývalými absolventmi, ško l y l usporadú
van!m k rajsk ých 1 ce loslovenských se-

min~rov spoj r.n .ýc li s praktick ými ukH 
kHmi vyul::ovRn la spevu. 

Pri pri lc:Gitosti 50. výrol:iH Konzcrvo t6-
rill v Bratislave dosttt la l. Cernecká čest
Dý diplom 11 pumtitnú medailu Za zásluhy 
O !'O<IVOj slovenského hutiOIJilého skol
stva, v r oku 1976 udelil jej Mestský ná
rod ný výbor hlavného 111csta Bratisl avy 
uznanie :ta dosiahnuté úspechy vo vý
chove !l vyui.:ov.mf. U:.:nunie ZH jej prá
cu vyjadnl uj mlulsler kultúry M. Válek 
v liste Hdresovunom riad i tcfovi bt·ntislttv
sl-.eho konzet'V!llórin. Najväčšou odme
nou za jej dotera jš lu p rlícu sú predsa 
len dosio hnuté pcdngo~ické v ýsledl<y, 
hrdá je nu speváck e úspechy sólistu 
opery SND Petr/l Dvorského, laureáta 
Stát ne j ceny 1\lvmcnta GottwHida, ktor é
liU ucila od jeho 15 rokov. Prfnos prof. 
l. Ccrneckej k rozvoju sl ovenske j vokál
nnj pt!tlagogl ky a huc(obne j kultúry sl vy
soko vá:Girne a oc:ci\u jeme. 

MAGDA r>"IARTINtEKOVA 

Marta Szokcová vstúpila do svoj ich ju
bileJných scsťdesiutin s vcdomlm bilnn
COVRť svoju prácu. Jo to logické, pretoic 
za 25 rokov lntenzrvncj ucitc rskej či n
nosti urobila prácu za ech"! ~encráciu, 
nrebojovávala rad nových zásad, po
vzniesla akordeón z estrád neho nástroja 
11a koncer t ný, ovplyvnila jeho novú me
todiku a main urcitý vp lyv na prvú vlnu 
skladieb n11p isaných nasí mi skladntormr 
pre tento nástroj. Mnoz.stvo vykonanP.f 
príice je o to pozoruhodnc jsic, že juhi· 
l antkH - po mnturite na gym n{tziu -
~ ~ len postupn e zbicraln odbornú kvalifi
káciu il nHstupovula r ok u 1953 v Nových 
Z~m koch v lastne oko nekva l i fi kovan{! 
u či terkll hu dobnP. j školy. Vše tko to, čo 
dosia h la a čo si ll!tpokon utriccl i la tlo 
systém u, zfsk !lval /1 nn postupnej cP.ste 
~ivotom , p ričom je j h l11vn ý r ozle t zRč fn a 
od pr lchodu na Vylltiu hudobntí §kolu 
roku 1956. Nikdy sa nestala virtuózkou 
na akordeóne, ale nové metodické z4-
SI!dy domt!llale od zA čiatku svoje j pe
dagogickej č i nnosti a ešte ich teoreticky 
umocni la vysokol>ko lským štúdi om hu
dobnej vedy a výchovy. Pr áve na jej p d -

klade sa ~o~re ~~~ klasick y ulčazuje ako 
~ocial i ~tická spolocnos ť dáva jedi ncovi 
moi nosll vypru covtt ť sa vo svojom odbo
re, v JUillion tkinom pr!pade do pozicte 
vcducl!ho mutotllktt akordeónovej h ry . 
S n evi.ednuu huzevnHtosťou odkryla sla
btny stlll'ej vyučovacej kon cepcie akor
dcónovej hry, s pat1·ič n ým teoret ickým 
1 p rHkllck ý ru n!tdhYadom ZHCHla Iliada( 
vo svete skladby, ktoré vyu:Gíva Jú akor
tleón konccnne u zvlásť ~a zapúlila za 
novodobé prevody, p repisy č i transkrip
cie organových skladieb p r e akordeón. 
Túto Jl!j p rax pósobliH pred 15-20 r ok
mi ako radlk!ílny k1·ok v akordeónovej 
hre, a le sút asno plne odôvodnený cín. 
V nadscnej a podrobnej pr;íci naučtla 
S d jubilan tka lrans[urmova ť tieto skladby 
do novej tec lllli ckej 11 ZVLifovcj t~laténe. 
Kwk za krokom si Mllt'llt Sz~lWová h\1-
oovalu svoju pedugug ickít pozíc iu,' ziska
vala uu tori tu v sirs!ch k-l·uhoch a sú
časne k tej to pra xi viedla svoj i <;h ZiC.
kov. /\leo pro[eso rka Konzervatôria J v 
llratislH vc a VSMU vychovala cel(t gene
račnli v lnu, nuučila ju chápuť ukordeón 
po novom, povznása ť ho na úroveit stu
L"ych kla!.ických m1slroJOV a bo jovne sa 
sta vať za model'llé ocenenie akordeónu. 
Nečudo, ze s tak pevným systémom zá
sild, hú/.ev natosťou u p racovn ým nHdse
n ím ma la pro f. M. Sz1ikeová úspechy. 
Vychovaln rad dnes už koncertu júcich 
akordcon istov (Kúkon i, Rlicz, Kučerko
v!í), rozsia la po Slovensku hihi; l vzťah 
k tomuto nástroju, dala clo pohybu me
todic;ké zllzem ic na n iektor}•ch I.:SU, pod
niclilu hudobnú kri tiku, aby si vi ac ce
nila túto pr"cu a ako funkcion{t r ka mc
Lizináro<ln ých tt kordcónovýc ll spo locnosl l 
nH)illu čosl u robi ť t pre našu propag:í
ciu vo svete. T11 klí to sit'Oká prf•ca si 
vl.<l y vy1.uLl u je č!OV IJ k <t am bicióznello, nr.
únav ného, dťlslr.d ne k rlt č ajúce llo za svo
l in\ ideítlom . Tnkí•mlo typom je i nasa 
j ubi lan t kit. S t ýmto vetlomi m ju pozn á
me, tak s ňou roky spolupracujeme a t a
ttto v9znam '1 úctu 1e1 prtk:lad4me. 

... 
Kl avlrlstk u Máriu Masarikov6, pro [e

sor ku bra ti slnvského konzervatória , po-

znajó' llohr e je'j spolupracovn1ci • c fas
tocne i nu ~11 kultu rna verejnosť. T:\t~;~ 
sos(LlcsiHlnii:kH pa tri lc tcj .gCliCrácii, Id u
rá získlJ lil pevné ziiklad y v tr iede Ann y 
Kafendovcj a svuj tA lent mohla rozvinú ť 
práve zásluhou výr Hznej nwtodtky man
želov Kafendovcov. I ch mCllóda dob•·e v y- . 
hovo va\a dispozfcfii m Múric MH sll ri knvej, 
jej citlivému ztnyshl pre detail r. je j at 
nevšednej hú1.evnnto&ti . ll oci <sa to nH
spomlna, Masarikovči je i stým uwtodíc
k}•m pokrai;ovanlm ziíklarlnych il trv!l · 
l ých mr.todickýc lt pokynov t-\nny KH fcn
dovcj . Dá Sil povedHť, je jej zd ravo pr'1· 
trvťtva júcim svedomhn, pn tvdu , s tým ru ;.
diclom, že jubi lantka pocllopiiH i h•sto
r.ickú ohraničenosť to jto mol úd y a svo
jou známou dych ti vosťou po novýc h pn
~oatkoch túto nwtódu rozvinula R dCl 
(slo j m i.OI'Y i pt•ivledla do .in ých hi sto
r ických súvis lostí. Keď sled u jfl ll1 už ta k · 
mer. 20 r okov jej pedHgogickú pt·ilcu , 
zdá su mi , :l.e Móriu MHSilt'i kovr. pocltopi· 
Já, že mctocl i cké základy A. Ka[cndovei 
l voriil základ jej modernej výučby, ale 
nie sú doktrfnou, k torú n emo?:.no pretvú
rať, nlc sú nedotknuteľným odkazom, a le 
živým materiálom, k to rý jo v ýcllodi!'
kom, ale nie hotovým l dnes modcl'll\' 111 
modelom. Navyse jubilantkA zostRia do-
dnes v h rlíčskej kondfcii, dopt·ofilov<t fn 

si svoju prácu dlhorocným (t č l nkovanim 

v popredn ých slovenských zborových te· 

lesácl1, k de ako koncertná kluvirlslkli má 
nepochy bne zásluhy. ]o to pedagóg s ne

sm iet' llP. veTkou pP.dngog ickou skúsenos-· 
tou, pri tom sk romný, s n ervom starých 

IJOCtiVýCh "kan tor~v" ll lúskou .k studen-, 
tom. Je j metodický vkla•l do nM~ej . kl tt~ 

,: 

vírno j pedngugi ky jn zlívažnou sú časťo u ·' 
cel kového m ctociicl>él\o mys lenia nasi ch ., 

pccl ng6gov. Miiri n · Mu ~u ri k ovú by m il la 
svoje vybrúsen é mr.toclické :tásndy, k to- . 

ré. odovzdala desiatkam svojich aba9l·.: , 
ventov, zhrnúť. Iste by nás prekvap11o·, • 
l!o se m Ože nAzhr omat dl! vo vifdomf pe- · 
dagóga za t11kmer 40 rokov práce. . 

- ZN-

250 ROKOV ČESKEJ OPERY 
VystítpP.ni e mlAdučkého llavl~kovho . 

kvarteta, ktoré prednieslo Novákovo 2. 
slačikovú .kvarteto D clur, op. 35 bo lo 
naJiep~lln doklndom, že o Novakovu hud
bu je v lastne povinnos ťou ~u zasadzo
vať. V podon1 m ladých umelcov v yznelo 
toto d ielo (!pl ne objavne, p lné d r amo
lického n(t bojn, prepracov<tnn j sHcfzlJy,· 
bolo · obrazom ve fl<ej tvot·i vr:j osoiJnus-

Zmo to až ncuverl tern e, keď naša slo
venská má este iba to posled né dvojčís
lie, no skutočne pred 250 r okmi zaznela 
p rvý r az v jaromei'iclach nad Rokytnou 
opera v českom jazyku. 
česl-.á hudobná spoločnosť s poče tným i 

ďalšfml inštitúciami pr ipravi li pri tejto 
prile:Gi toslf r ozsiH hlu akci u - od feb
ruíir a do konca septem br a t. r. u sporia 
dali v celom Ti·eblčskom okrese najroz
ličnejšie poduja tia, cyk ly pr ednášok o 
českej oper e, k t·ajskú prehliadku amn· 
térskych komorných súborov, koncerty 
pnamo v jaromiíi·lciach, vsetko s cic
rom rozvinúť v najslršlch v rstvách oby
vate ľstva tejto oblasti kultúru a ume
n ie. 

Cela akcln vyv•·choli la v di\och 24.-27. 
seplcmbt·a, kedy CHS uspori adala v jaro
múric iach Muzikologické d ialógy 1980, 
venované otázke opery v naji:iirsom k on
texte. Podrobne so venoval i hudobno
l'Cgio nallsllckém u výskumu juhozá pndn ej 
Morov)', sa mostatné zasadan ie bo lo ve
nované témo H udba na zúmk u v j a roma
i·Iciuch a opera 18. storočia očami dncs
k n, p1·evažne teoretick ým problémom bo
lo venované zasuclnulf e na tému Socin
llslfcké hudobné divadlo - v ýsledky, 
úlohy, pl'Oblémy. Pridruženou akciou Mu
zlkolog ických dialógov (k toré sú už p ra
videln ou akciou Č HS a kona jú sa v naj
rozlič ncjslch te1·itórlách ČSSR a h lav
n ým zámerom podrobne mApovať hudob
nú minu losť a pt·!tomnosť tej-ktorej ob
l ast• ) bola Tribúna mlndých- súťa :l 
o najlepšiu prácu z hudobnej vedy a hu
do bne j výchovy pt•c posl ucháčov a ab
solven tov [ilozo[lck ých a pedagogických 
fa l; (nt CSR. 

Komorná opera Miloša Wasserbauera 
pri JAMU v Brne naštudova la a v zám
k u v jaromiíi·iciach pr edvied la operu 
Frunlisl<a Vác lava M!ču O p í\ vode ]aro
m~i'lc na Moravlí z roku 1730 v českom 
jazylw. Open t je v iac histor ick ým doku
m entom než umeleckou hodnotou , čo s i 
však uvedomova l už Vladimír Helfert. 
Bolo však zaujlmavé zoznámiť sa s t ým 
to dielom naživo a treba vzdať hold 1\o
m om ej opere JAMU za jeho naštudova
n ie. 

V rámci Muzikologických dialógov bo
ll u castnfcl svedkami spomienkovej sláv
n osti k 110. výročiu naroden ia národné
ho umelca V!tlízslava Nováka v Bítove, 
kde V. Novák v l ete pravidelne chodie
va l, a za loženla Spoločnosti Vítlízslava 
Nováka p r i českej hudobnej spoločnos
t i. ZHložen!e Spoločnosti Vítezslava No 
vilka sl vynút ila skutočnosť, že je na
šou povinnosťou vehementnejšie a orga
nizovan ejšie sa zasadzovať o to, aby 
sa Novií kov i deovo tvorivý odkaz sta l v 
muximá lne možnej m iere hodnotou, zasa
hujúcou vedomie najšl r š!ch vrstiev. Z 
programového prehlásen ia v ýbot·u Spo
lo~nosti Y.ltezslava Nováka .(za &.lenov 

ústredného výboru Noviikovcj s po loč nost i 
boli zvol eni: nár. umelec, pro[. 1\. Mov
zos, univ. proť. ci t'. ij, Stccl r ot'í, DrSc., 
n ár. um elec prof. O. Karclog, pro f. l. i-lu r
ník, dr. M. Schnior cr, dr. ]. Fukač , akad. 
ma liut· ] . Novák, MUDr . V. Kopecký -
p r imár Stil tn yc lt kúpeľov v Tepl i ciach 
nad Dccvou, dr. V. Lébl , CSc., T. Kadlec 
- riacl lte1 múzea v 1\ameni cl nad Lipou, 
J. Nechvá tal - clit•igent Speváckeho 
zdruzenia V. Nováka v Znojme, V. Spi 
ling - riad itel ZOS Bitov l vyberáme: 
" ... UkÍI:tillo sa, ~.e pr! rastúcom záujme 
zahran ič ia o tosk ú a slovenskú hudbu 
20. sto ročia , hlovnc o janóčka, Martinú 
a súčosnú slovenskú operu, bude treba 
upravi( cestu do sve tu uj dielu V. No
váka, bez ktorého by bol obraz oboch 
kultúr ncOplný. M(•me dóvocly h l lís i ť sa 
k Novú l<ovi n ie len pt'P.to, ze svoj i m uéi
t e ľskí·m a umeleck ým vp lyvom prispel k 
jctl notc OIJOC h nasich nárotlných kultúr, 
afe 1 preto, ze svojfm ~ Ivotom a umelec
k ým v ývojom sy tnbo l lzuje pr e nits zá
kon itý IJL"Cchod nHšej tvorby z när od ne 
zaklmlu teľsk e j éry cl o epoch y socia list ic
kej, s ktor ou su Novítk svoj i mi posled
ným i cl iclomi l obči a nskym i postojmi zre
teľne sto ložt'lova l ... Spol očnosť V!tezsla
va Nová ka bude sa starať o Novákovo 
dielo ako o jedinečnú Ideovo-estetickú 
hodnotu il bude zais(ovať jeho distribú
ciu v národnom, celoštátnom i ši rokom 
i nternac ionálnom r ámc!. 

Novozvolcn9 výbor p red ložil toto p r o
gramové prehlásenie: 

- Na pôde ČHS sa rozv inie čin nosť 
v}•boru, ktorý do zHčiatku roku 1981 vy
tvori podmienky pre rozvoj členskej zá
kladne Spoločnosti V. Nováka. Do tejto 
doby budú podané návrhy na ustanove
nie špeciálnych odborných komisii a od· 
bočiek v t ých miestach republiky, kde 
budú pre priícu Spoločnosti podmienky. 

- Vzniknuté komisie a odbočky ur obia 
do konco roku 1981 analýZil stavu a vý
voja novákovskej recepcie a upresnia 
program svojej činnosti tak, aby sa jej 
výsledky odrazili už v koncepcii Roku 
českej hudby, ktprý je aj jubilejným ro
kom V. Nováka. 

- Spoločnosť rozvinie v centre i 'l 

odbočkách spolupJ:ácu s organizáciami a 
inlliltíciami umeleckého, pedagogického, 
vedeckého, agentážneho i vydavaterské
ho typu, s oblasťou tlače, rozhlasu a te
levízie. 

Spoločnos( vyuz11e špecifickej 
zviazanost i V. Nováka s radom pt'Oiltredí 
CSR i SSR, podpol'Í lniciatfvu t•egiunáJ .. 
nych p l'iu :ovnfkov :~:nsadzujúcic h so o No
vákov odka:.: a prispeje k integrácii ich 
snáh. 

- Spoločnosť vypnu:uje vhoqné formy 
propagačnej i pupularizačnej práce a 
uplatili ich pri presadzovani diela V. No
váka doma i v zahraničí. 

- Budú dané podnety k odstráneniu 
nl!dosta lkov na edičnom pql\. 
. - Spoločnosť p r i speje It hlbiiiemu ve-

deckému osvetleniu zjavu V. Nováka a 
jeho súvislosti s oboma naiH mi národ
nými kultúrami usporiodanlm sympózií, 
seminárov a pod . Za délleiitít (tfohu po
kladá aj vydanie vhodných in f ormatív
nych malf:riáfnv vu svetových rečiach. 

li . Univ. pror. PhDr. Bohum{r S tčdro ii, 

DrSc. zhodnoti l význnm V. Novó kn, nttr.; 
un tclcc Andrej Očení\s sa vyznal zo vzťa

hu k svo jm u u č iteľovi , pekné pozdravné 
listy s vyznanfm poslali n<i rod . umeler: 

- Najnt:skt1r do júna 1!182 zvolá výbor 
Spoločnosti Valné zhromaždenie svojich 
členov, zhodnoU dosiahnuté výsledky a 
sformuje nový program činnosti sment
júcl výhl'adovo al do posledných rokov 
storočia. 

Eugen Suchoií a PhDr. Jozef Kresá

nek, -DrSo. 
VIERA LIPPOLUOVA 

Romeš čandra tlieskal konzervatoristom 
l Učitelia a žiaci Kon

zeruat6ria u Kosiciach 
pripravili u predvečer ;u-
bile;ného 50. ročníka 
Medzinárodného mara-
t6nu mieru {1. októbra 
1980 u Dome odbórou} 
prltemné prekvapenie. 

Slóvnostnú ndladu, kto
rou Kosice u prvých ok
t6brouýcll dJ) oCll Wi . u
mocnili lwclbou, spevom, 
tancom, bohatou a pes
trou !ikdlou nd/ad, ktoré 

KONKURZ 

vyvierali z uysttípent s6-
listou či orchestra, bal e
lu či speudckeho oddele
nia šk·oly. Hymnou demo-
kraticke; ml ddeže 
symbolom súdrinosli 
mlaclých na cel om svete 
u boli za mier sa dOstoj 
ne a manifestačne ukon· 
čila slávnostná ak11démla 
košiclct!lzo konzeruatórw . 
Autorom scenára a ré i iu 
mal riaclileľ školy PhDr. 
Stefan Mereiíš, CSc. Pr!-

t omn! domáci l zahranič
nl pretekári, ako a; :á
stupcovla vere;n~lw a 
kultúmeho ~Ivota mesta 
prijali tento nevšednfí 
clm: kosických konzerva-· 
toristou s veľkým naclile· 
nim . Nezabudnuleľn!ími 
ostana najma sloud uzna
nia u vďaky, ktoré u zá
vere slávnosti vyslovil 
predsecla Svet ove f ra ely 
mieru Romes Candra. 

· IX· 

Riaditelstvo Slovenskej filharmónie, Bratislava, Pal ackého 2 v yplsu je k n n• 
k u r z do orchestra Slovenská filharmónia na tiet u miesta: 

- zástupca koncertného majstra, 
- orchestrálny hráč husľovej skupiny. 
Konkurz sa uskutočni 14. januát•a 1!181 o 13,00 It v koncol' lttt.:j sieni SF. Pri· 

hlUky so stručným životopisom zailile na k ádl'ové a personálne oddelenie SF. 

KONKURZ 
Státne divadlo v Ostrave vypisuje k on k u r z nn miesta 
l. husH, fagotu a trúbky do operného orchesh·a, 
na miesto ll. basu clo operného zbo•·u a 

na mie11to lesného rohu do operetného orcheslt•a . 
Prihléiky zailite najneskodie do 15. decembra 1!180 na ~iaditef11lvu Štátneho 

divadla v Ostrave, PSC 701 04. Nástup podla dohody. 
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jean Baptiste 
UILLAUME 

.Fraucnzsko hushat·s ke um e
nie je v s t r edue r Európe flU 
nw r ue málo známe. Ceské kra 
jiny, Nomecku i Rakúsl<u vžtl} 
uplýva li veľkým puči om prvo
l l'iod nych huslitn·uv. Ma jstrov
sl<u llusl'flvtí n(tstroju sn s pL·a 
vid lu d ováža li z in ýc h kl'Ojín 
dn stá tov, klut•é mali n edosta · 
tok dumá t:lch výr ubkuv. Tamoj· 
s i.a ~ľuchlu , ci t•kt!v i mešťania 
kt'I>UVuli nlisl t•o je od začia tk u 
J !l. storo čia n kre m Talianska a1 
vn f'rant!úzsku , klut•é ma lo v 
hu~ lilll'sknm umeni výiJOt•n fl pu
ves i . Tak mo~nn napl'ik la d odô
vudnit vel'ký pocot vyn ikajít
cich talia nskych a franc úz
skych nás trojov dovezených v 
minulo m storoči do Ruska, kto
r é s ú pýchou š tátnyl!h :~: biel'Ok 
ZSS N a často sa nac há dza jú aj 
vo vlastníc tve hudobnlkov. V 
Mada••sku a Rumunsku je ti ež 
vta1: ltuster francúzske ho pôvo
d n, a lebu aspui1 domácic h prác, 
OVIJ iy vnenýeh [ru ncfizsknn SkO
Jun. a ftzoml nli~hu štá tu sa 
,;fre lá vamo s fran cúzsk ymi nú
slt•ojnti iba uiedkavo, na S ln· 
vensku ·je ich le n niekol'ko de
siatok. Jl!din ým význa mn ý m r e 
prezentantom l'r mu:ftzskej hus 
liarskej ~ku l y v Cer: há c h hol 
pražský husliar Kare l Ror o
mcms Dvoi·ák (11156 - J909). kltJ
rohn p•·ár!e síí s ilne poznačené 
šlltdiom vo Ft·a ncí•zsku. 

Oom é nun francúzske ho lnl s
lial'slva okre m mate rskej kra
jin y bol i a sú, s vSn imkou Ne
m ecka a Ta lian ska. s .Fra ncúz
s kom susediace š tá ty. Okrem 
nich tie , kto•·é s táli v minulos-
11 pod vplyvo m f•·a•u:ítzskej kul 
l íu·y, ak n natlr. Rumunsko a 
cá 1•ske Rusku . 

Ze sa slalu francú zske hus 
l iursko UIIH!niP. ha p 1•e lome 18. 
a 19. sto•·o ~la o najmä v d ru
boj polovic i 19. storočia s ve lo · 
zntí mtl je zásluhou hŕs tky vy
nika jít ~ ic h hus lia t·uv a s lá i!iká
rov. Med zi ni mi zaujíma kl'účo

vé JlOs tavenie Jean Baptiste 
:V uillaume, 

Dejin y huslia r ske ho umen ia 
by neboli vznikli bez po znania 
aiuentických hudobných ná
st r ojov, kto•·é sú, :i: ior, z dreva, 
Jo•ehkó a veľmi fahko z ničiteľ

n é, Tým ,;a dá vysvetl il' ma lý 
počet zachova nýc h n l\strojov zo 
16. a 17. storočia , čiastočne a j 
verkii medzery v poznani život
ných osudov ich tvo•·eov. Casto 
sm o odkázanl len na kusé a nie 
vll.d y s pofahlivé pfsomné a vý
tvarn é ikonograľickó prame ne 
m in ulns tl. E~te viac lo plati o 
starlilch ~;lrunovýc h nástrojoch 
a ich výro bcoch. 

flr11ncú:r.sky kongen iáln y hu~
Jiar Vu i llanme m á vefkú záslu
ho , i ke1f via1; v ú lohe obchod
n íka a 'ko his torika umenia, ŽI! 
podobný osud nepostihol aj 
k lasické obdobie ta lia nskeho 
Jm s liarstva . Väčši n a 5pi čkových 
nást rojov najväčillch la liaR
skych majst rov preš la jeho r u
kami a d ostali sa pustupne na 
miesta , kde sa Im venuje zas lú
žená pozornosť a sta rostlivosť. 
Len leb zlskanhn a zachuva nfm 
moh li prlsť k s lovu a j pL·ví za
nietenci či u ž z radov h uslia
•·ov , p edag6gnv, hudobníkov, 
obt:hodnlkov, zbe •·atefov aleho 
umenovedcov, ktor! sH c hopil i 
pera a :~:oc hovali pre budúce 
generácie to , čo by sa bolo •n c
návt·ut ne stra tilo . 

Z DEJIN FRANCúZSKEHO 
HOSLIARSTVA 

Výt•oba sláčikových hudoh
nýc h nlistl•ojov dos iahla vo 
Franclízsku velmi skoro vysu· 
ký stupeň dokona losti. Svedči a 
o tamn viacet•é g~tmby a viol y 
zo 16. a 17. storočia . Sú maj
s trovskými dielami antickéh o 
lulnliL·skebo um e n ia. O prvom 
ol.tdobi husliarstva sa vie mii
Jo. Práce najstnrlíťch majstrov 
- Re uau1ta, Desponsa, Du 
Mesnila a ďaních - sa z väč
~ej časlí nezachovali. Ail Fr. 
Mé da rdom pr ichádza viac s ve l 
la do te m noty dejín . Od n eho 
s ú z ná me Jlllknií husle v arn a 
tinvslwm l!týte, ktorých pekn ý. 
~ lat, nia vel'mi t rva nlivý Jak , 
sa vc l'mi JlOdohá tlt lianskemu. 

StaJ'e j 1ikole, ku ktore} patl'i· 
li llOIIUay, Pierray , Grossot . 
Sa lu l !'aul, Véron, Ga vini és, 
ChnptntY, Gnersant a Ouvra rd, 
siUili zo vzo1· Amatih o práce. 

geniálny 
francúzslcy 
h11811ar 

Gitat•ovli husle Fr11 ncisa Chuno· 
ta . 

Väčlii na z týf:hto m 11jstrov pu
uzívola p ekný, m äkký la k, po
do bný talianskP.mu. Nap t•i ek lu
mu su z le jto e poc h y zacho valo 
mli lo vy nikajÍiceho, pret ože vo 
Fr a n c1ízsk u mali hus liari dvo
jaký lok: nekvali tn ý pre lacné 
nást r o je a lepší pre drahé. Tým 
sa znat ne znehudnotilo viac po
zoruhodných prác. 

Zal!al sa v5eobecne používať 
r ýchlo schnúci, no zvukovým 
vlastnostiam ~kodlívý Ael ak. La 
k y boli such é a tvrdé, najčas
tejšie mdlej ž ltohnedej farby. 
Až N. Lu potom l francúzsky 
Sll·ndiva ri - pnz u. t•edak tora) 
uustnt obrať k le ps il:mu. 

Začiatkom 19. slut·očio praco
vala v Pal'lži skupina zna meni
tých majsi:L·ov - PicJne, Fent, 
Go nd, P. Silvesh·e a Vui llaume. 
Jeh mená Mi natrvalo uc hovali 
dol.t1'ý zv uk. 

Franc fl zska likola má p red 
nemec kou tú prednusl', že fran 
cúzski hns liot•i zača li skôr p•·a
covať podľa ploc hejiíich mode
lov. Ketľ stt·otil vplyv ama tiov
ske j ~ko ly svoju priol'itu, pri
k lái•alo sa aj vo Francúzsku 
ť.u raz viac k vzorom vy tvore
ným Slradivm·hn o Guarneriln 
del Gesú, zatial ~o husliarske 
ume nie v c meeku a An glicku 
c!>le stále zut rvá valo Jllld Sta i
nerovým vpl yvom. V Pal'iži u
lll'Cdnostňovali plochý mode l 
už od konca 18. s to t•ol:ia. Prá 
Cl! majstrov N. J.uputa, jeho 
najleJliHeho ž iaka G. ~-. Gandu 
i Vuillamuca , ktorí pi'Vf spo
znali nuvé um e lecké požiadav
ky, z ískali prevahu na d súčas
nými ne meckými l an!(lickým i 
nás trojmi. T letn u ž ne vyhovo
vali nový m nárokom na ver
kosť a nosnosť zvuku pre no
je vysoké k le nut ie, podmienení\ 
ustrnutim pri zvukovom Ideá
le 17. a 18. storočia . 

Na druhe j s t r ane nemožno 
n cvyčltat viacerým fronc(tz
skym huslior•om , že umel}'m 
prepa1•ovaním na sta ru ( pečP. 

nfm, zadynwva ni ut a nHll'e níml 
1. ne h odnocovo li drevo n llslro· 
jov, čfm 1.rnenlii li hodnotu svu
jich PL'ÓC. Tento z lozvyk vzni
k rll uz v 111. storo~í. Mun hé zo 
star!ilc h hus le l' majíi 11 j pl'iten 
ké d revo. V Mi t·e•!ou r lc , dtu:~
nom hlavn om meste fra ncftz
skej ltns l la r·skej vuľkuvýroby, je 
ešte dn eH rozklt•oná - na jm ii 
11 Jacnuj~ich nást r~ojov - mo-

rP.nt., dr'IIVII , ahy htk na fllr•eh
uon• s ýtom p11dklode bol ž iad
v}• 11 hl boký. 

F•·a ncítzsk i výruhr.ovla s llii': i
kuvych ná stmjov - okt·em vcr
l<ýt: h lll fljS II'IlV - v7.d y l'lllli p1'3-
fl0Vftli ,.vu VP.lknm". Osi lio~ vlil:
s inv husJiai'OV Slllf)l'fl\13 111 Vido; 
k výi'Obc vc l'kôhu IWI! Iu . uk n k 
suahc vy lvm·i t tli' VIl ll'indny v9-
r ,.hok. Túttt zvyk lost , zaužlva
tií, niele n v noskrii'~Om vnl'ku
p oduiku ,.Miret:lllll' l", ale [lí v 
Pal'fži v d•·uhe j polovici 16. stu
ručia . hla vne však v 19. siO I'II~Í 
mns11n e bral d o 1ívahy pt•i hntl
nnt rm • kaidéllu ľl•an c úzsl<e hu 
násti'Oja . 

f. B. VUILr.AUME 

poc lltídzal zo sfa t'Cí 11llslfnrskef 
rocl1n y v Mlrecou rt ll, l<tOI'li sa 
t u usadil!l u?. v 17 s10rul:l. jr:j 
rodokmeli poznilm<. on uH' IRI I:u 
18. sto1·očiu. Vsetcl Vut llau meo
vt p rodlwvla bo li len pJ•iemer
n ými huslll•rml, vrá ta ne frho 
o tca - Claudea-ľrnno.,oisil. Svo
jim piatim s1 nom vsak musr; l 
slúžiť dobr ým pl'lkladom, prn
toie štyria z nich sa stR I! hus
lia r mi. jean Bapllsto sa nu ro
dil r. 1798, v porRdi druhý. 

Vyul:il sa v Mit·ecou •·t e o 
svojho otclt ll r. 1819 ho vzul 
Francis Chanot clo Parf:Za, ally 
s n im prncov11 l. Mlad ý \ 'ullllln
me bo l c lllldolm y, pr!ruda ho 
v~al< ollc111riln n1Piť'O prfslovd~
nou skromnosťou . ul!' llj lnin•o
rladnou uslluv11us ťou A r·ttíla· 
closllvostou. Od prvého di'lu bo l 
fanat ikom svojej práco a tulo 
vlastnosť ho neop usllla do !wn
ca ži vota. )Pf výs led kom bolo 
okrem 30ll ma jstrovských ná
strojov takme•· 7 miliónov fra n· 
kov, ktoré znn echa l svoj im po
tomkom. 

Najprv vyrábal pre Chanot11 
tzv. gitarové husle - Chano-

Hierug lyfický " pudpls" v n ás tr oji. 

Mla d ý Vuillamue 

lov vyná lez. Po dvoc h L'OI\'ocli, 
kec! sa pre neúspech p•·estolo 
s Ich výrobou, začal zhotovo
vať normálne husle pre výrob· 
eu organov N1colasa -Antonla 
Létého. Od r . 1823 ich zača l 
označovať vlastným meno.Ql , 
na jprv použfval rukou p!sané 

. .:-"::··. 

nále pky. Rolw 1825 sa slal Lé
tého spolocn fkom, ktorý okreiU 
výroby organov sa zapod ir~val 

aj s hu~llat'&lvom. 
Vnlma vý mlad ý Vuillaum P u 

Chenola a Létého vera zísJ, ul 
po stránke umelecke), <>polo 
čenske] 1 obchodneJ. Roku lll'' ll 
mal už, vďaka SVOJej usilovnos
ti, potrebné finančne prost~led

ky n a osamoslatrJente slľ. Otvo 
rU sl vlastm1 d lelnu v Rue 
Crolx·des-Petils-Champs, v kto
rej p ra covAl do r . 1858. 

Roku 1858 ~" Vuillaumenovcl 
(manže lka bola lntehgcn tM<. 
rozhľaden á li v podstut n e1 m •e
re pl' iSpP.III k m u:2:ovým celozi. 
votným ús pechom, viedl a jebo 
bohatú zahraničn (! kore~pon· 
den clu ) presťahoviJ ll do vl list· 
néllo dom u na Ru e Demo•11·~ . 
V prfzemf sl h uslia•· za n ad1l 
nové pnestorné dielne. 

V tomto dome zomrela 1'. 1865 
pani Vulllaumeová a o des;; t 
r okov neskorsie 11875) a, v Pr
k ý ma ]ster . Pochovaný je na 
el n tol fne v Montmartrl , kclP po
dnes s tojf jeho nélhrobn j• ka
meň. 

UMELEC 

Vypálený znak v hus li ar: It 1 zviičšené 1. 

J. B. Vuillaum~o~ sa p ceslávll 
hlavne svojimi napodobenina
ml husle! S trad •va l'iho , GuarnP
r iho, Amallho a Maggi niho. 1\eď 
prisie l ako 19-ročný do Par!· 
ža, bol už vyučeným ltu~liurom 
so zrlecl ka vým naclanlm. ]et•o 
prir odzená int e ligencia, styky s 
hudobným s vetom, mnoh ými u
me lca mi, (napr. so sve tozná
mym 11lws tikom Savarlom life
bo s lllvnym muzikológom F. j. 
Fé U som ), hla hodárne vplýv~ li 
na vývin , zjemn enie umelec
kéhu ettu l rozvtnulle husliar· 
s keJ os obnosti. Počas svojho zl
vola zames tniív<tl vera remebel
n fkov, oo s An1 bol be zpoch1by 
ZO vsetkyc·h Oé!Jlt!psfm . 

~ . .. it .... : ... . 

kan H~ptH.te \uill.H'CH(' á l~~ttl$ 
'H\~...- (l,\t'>Čť.S l~ li'~ \'h.ln)p:t ,!/~:, 
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1\lálepky J. ll. Vnilltt umea. Sn!mky: archi autora 

P t•! svo je 1 pr·ilci !Jol vo všet
kom pPdantný a m imori Adne 
náročný. Na príklad osobne Vl•
be ral drevo, neľutojúc f1nančné 
náklndy, bez ohľadu n1t to. čl 
sa na cMdzalo vo S va jčiarsku, 
Tyrolsku a lebo Rakús lw. Dre
vo hfncta l \' starých lw s tnhH' h 
l v st<u·i ná rskych l{rámoeh. 

.- • .. KvOII •jecltnej pekne l doske bol 
•ochotný za platiť hoci d rahé sHr-

' •· ré kusy náb ytku. Vhodn ý l'e zo
nančný matfl l'tá l nachtldzal v 
kH !itl e foc h , n o kupova l aj ce· 
lé sll'Omy, kto ré potom sám po· 
pntl. 

Na prlpt•avu :tískaného llre
va pouilva l vsetky možné pl'o
s t rledky. dokonc !J kyselinu a 
pec 1 na utrchle nle vysycll'""a 
drnva) . Vuillaumt~ vždy e xpe
rimenloval , vyskúša l počas s vo
Jej dlhoročnej kariéry l'ôzne 
me tód y. Vzdal sa ich až vted y, 
((ed nebol s pokojn ý s dos iah.· 
nutým výsledkom. Pravda. väč· 
Sla /!asf jeho nástrojOV je VV• 
robenó z n e prepa rovaného d r e
va. Po via cerých rokoch dosp e l 
k n ázot·u , že no jlep šle •·ezo. 
nančné v lastoos ll má drevo u
sklad ne né 30 a ž 40 rokov, h r u
bé 3 cm, skladované, prikryté 
nH 'čerslvom vzduchu. 

MIKULAS KRESAK, 
podľa najnovsfch za ll l·a
n lčných prameňO\' 

.( 1-'0kľa/!ovanic v bud. 'ťsle. ). 




