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XXVIII. PIEŠŤANSKÝ FESTIVAL 

Rumunský huslis ta Steta n Ruha predniesol na Piešt'anskom festiva le Br ahmsov hus
lový koncert. Snímka: R. Palkech 

Nezvyk lé tropické horúčavy sprevá
dzali t ohtoročné letné · hudobné. slávnos
ti, ktoré sa už tradične organizujú vo 
viacsrých slovenských mestách, najmä v 
kúpelno- rekreač.ných st rediskách. Najväč 
ší a najvýznamne jší z týchto podu jat! 
bol opä ť Piešťanský fes tival. jeho 28. roč
nik prebiehal v di'íoch 23. júna - 28. jú
la. Počas !piatich týždňov sa uskutočnilo 
26 koncertov a iných hudobných akcii, 
do k to rých sa zapojili umelc i z pä tnás
tich krajín Európy a Ameriky. 

Dramaturgický plán v záklaťln ých ob
rysoch zosta l oprot i minulým ročníkom 
nezmenený. V š irokom zábere zahŕňal 

na.jrozličnejšie žtinre počnúc symfonic 
kými koncertmi a končiac operetami. 
Medzi nimi s tál výrazný blok komorn ých 
koncertov, ktoré spol u s recitálmi pred 
stavova li najväčšiu časť festivalových po
du ja ti. Viac ako po iné roky bola za
angažovaná Slovenská filha11mónia, Órga
nlzá torka Piešťa n ského fes tiva lu . je j or
chester zabezpeči l všetkých päť symfo
nických koncertov, dalej účinkoval Slo
venský filharmonický zbor. Slovens ký 
komorný orchester, z.o sólis tov Ma rián 
Lapšans ký. Preds tavil sa a j člen orche~
tra SF Alexander jablokov, ktorý ako 
sólis ta repreze ntova l ZSSR. Okrem toho 
viacerí hráči orchestra vystú pili v rám
Ci komornýc h koncer tov. 

Dramaturgia pripomenula t ohtot•očnýc h 
jubilantov z hudobného ka lendára 
Richarda Wagnera, Johannesa B.rahmsa, 
Sergeja Prokofi~va ( škoda. že pre zme
nu programu nebolo nakoniec uvedené 
uni jedno jeho dielo ] a národného um el
ca Eugena Suchoňa . jeho Baladická sui
ta pre vel ký orchester op. 9 odznela už 
na otvá racom koncerte za d irigovanitt 
Vladimlra Verbické ho. Sta rost livo naštu 
dované dielo ocenil pr!to mný a utor svo· 
jimi prejavmi tľznan ia. Pre obecens tvo 
to bola zas e príležitost zahrn úť ová ciami 
nášho národného umelca v predvečer je
ho 75. na rodenín. Vzťah E. Suchofía k 
Piešťanom je vyjadrený v jeho dlhoroč

nom vedení festiva lového výbor u ét v 
čestnom obči ans tv e mesta. Piešťany. Vla
dimil· Verbickij uviedol s orchestrom SF 
aj symfonickú fa ntáziu Francesca da Ri
mini, op. 32 od P. I. Cajkovského. Sku
točnosť , že skl adba vyznela dos ť fádne. 
nemožno vyčíta ť len dirigentovi. Táto 
kompozícia je pre dnešného poslucháča 
naozaj ve lmi prieh ľadná a tým aj málo 
zaujímavá . Snáď a j preto pat ri medzi me-

nej frekventované diela veľkého rus kého 
roman t ika. 

V ďalšieh sy mfonických koncertoch sa 
za dirigentským pultom •vyst riedali do
máci dirigenti Ladislav Slovák, Ľudovlt 
Rajter a Oliver Dohnányi. 

Ladisla v Slová k ukáza l v Dvoi'ákovej 
5. symfónii F dur, op. 76 svo je výrazné 
dirigentské umenie. Zostá'.la majstrom 
pri budova ní veľk ých gradačných oblú
l<Ov, z ktorých sa nestráca napät ie. Pod 
jeho vedením podal orches ter SF jeden 
zo svojich najlepšieh výkonov. Ľudovit 
Ra jter zožal najväč$í úspech za predve
denie Mozartove j Omše C dur, KV 317, 
Korunovačne j, pri ktorom spoluúčinkova l 
SFZ [zbormajster d r. š. Klimo] . Diri
gent s.voj imi precízne presnými gestami 
dokonale ~tmeli l vše tkých účinkujúcich . 
O svedčených sólist ov - V. Stracenskú, 
v. Kociána a ). špačka - doplnila 
mezzosopranis tka ). Zerhauová , k to.rá za
far bením hlas u a muziká lnym prejavom 
dobre zapadla do vokálne ho kvarteta . 

Popri s taršíc h skúsených dirigentoch 
dosta l príležit osť aj Oliver Dohná nyi, ne
sporne v e ľk á nádej nášho dirigentského 
umenia . Uviedol sa a ko velmi pris:pôso
bivý partner pri sprevádzaní sólové h o 
nástro ja i a ko umelec už s vyhranenou 
koncepciou pri prác i so s ymfonickým or
ches t rom. Zretelne sa to prejavilo hned 
v úvodných Dibákových Variáciách na 
té mti Vlli!zslava Nováka pre orch este r 
op. 7. Dohnányi s a spolah livo orie ntu je 
i v zl ožltej ~ej harmonickej sadzbe a pri 
muz iká lnom stvárnení diela mu neunik
nú ani najskryte jšie súvislosti. So záuj 
mom očaklívané Che r ubiniho Rekviem 
c mol pre miešaný zbor a orchester vy
zne lo v plnej ma jestátno-s ti a dramatič · 
nosti, s k torou kontrastovala ti c há re
zignácia a na.pokon uzmierenie v zá 
vere s kl adby. Na ús pechu má výrazný 
podie l SFZ. k to rý prip ravil zbormajster 
Pavol Baxa. 

Pre poslucháča vďačná Mendelssohna
va 4. symfónia A du r, op. 90, Talianska, 
zaznela pod taktovkou u nás známeho 
d ir igenta Dennisa Burk ha z USA. )ej 
predveden iu by boli prospeli vzletne jšie 
te mpá a väčšia ľahkosť v okrajových 
častiach. Nie bez výhrad molin o pri j a ť 
aj interpretáciu sólového partu Mozar 
tovho Koncertu pre husle a orchester 
A dur, KV 219, ktot·ý odznel na tomto 
večere v podan í Alexandra )a blok ova. 
j eh o Mozart bol k rehký a hravý, čo by 

samo osebe bolo s prá-vne, k eby sólis ta 
bol našiel adekvá tny kontrast te jto po
lohe a zabránil ta·k jednotvá rnosti. 

Ukážkou vzorQIVej interpretác ie Mozar
tovej hud·by sa predstav ila Ida Cernec
ká v Koncerte pre klavir a orchester 
Es dur. KV 271. Pri zachovan ! všetkých 
štýlovýc h požiadaviek tu domln o'.lala ver
ká výra:z.ová a dynamická oscilácia. Cer
neokej Mozar t bol maximálne prepra
covaný a koncepčne premyslený. Kaž<lá 
no•ta ma la svoje presné miesto vo vyššom 
celku. Ani velmi rýchle tempo (Rondo ] 
neubra lo nič zo zreteľnosti. Bol to jeden 
z najlepšieh výkonov na . tohtor-očnom 
Pieš ťanskom festivale a ·vyvolal spomien
ku na podobný umelecký zážitok z Mo
zarta, ktorý nám n a-posledy poskytol pri 
svojom hostovan! zná my mozartovs ký 
šp ecia lis ta Rakúšan Rudolf Buchblnder. 

Marián Laplianský sl vybr a l pre svoje 
vystúpenie Griegov Koncert pre klavfr 
a orchester a mol, op. 16. Kto čakal na 
fúkan ý bombastický pátos, -k torý sa od
dávna spája s Interpretáciou tohto k-on
certu, musel sa c!tlt tak trochu za·sko· 
čený. Lapšans kého Grleg bol totiž cel· 
kom iný - par excellence lyrický, medl
ta tlvn y. senzibilný. A vlastne nie sú prá
ve tie to at r i·búty na jtypicke jšie pre se
verského majst ra z prelomu storoč ia? 

_výkon šva j čiarskej klavir is tk y E-my 
Hemz·Diémandovej ·v Haydnovom Kon
certe pre klavlr a orchester D dur bol 
velkým rozčarovaním. Už v prvej časti 

mala viac vážnejšlch pamäťových la psu
sov, a ked si musela vziať na pomoc pri 
pravené vreckové vydanie nôt, bolo zjav 
né, že vystupuje s nenaštudovanou s klad
bou. Neistot11 sa pre ja·vovala i v tech
nickom zvládnu tí, hoci Haydnov Koncert 
pa tr! v tom to smere k menej nároč 
ným. 

Bra hmsov Koncert pre hus le a orches
ter D dur, op. 77 máme možnos t počuť 
ta kmer každoročne na fest ivale. Z po
rovnávania vychádza ve ľmi priaznivo ru
J)1 Uns ký huslista Stefan Ruha. Ba dá sa 
povedať. že jeho podanie sa n a jviac pri 
blížilo k ideálne j interpretácii. Spl ňa l 
nielen náročné technické požiadavky, a le 
ukázal i h lbokú muzika lltu, zrelý muž
ný výraz a zmysel pre stavebnú stránku 
rozľah lých plôch tohto k oncertu, najm!! 
š ii·oko traktovanej l. časti. 

Na Piešťanskom festivale hosťovali aj 
štyri komor né orchest re. štátny komor
ný orchester Zilina vys túpil pod taktov
kou r-akúskeho dirigenta Helmuta Hasne
ra. Pr ! Suchoňovej Serenáde op. 5 pre 
sláčikový orchester najviac vadilo, že 
nebol vystihnutý charakter jednotllvých 
častí (máme na mys ll hlavne Pochod a 
Scherzo]. Viac vyťaž il dirigent z orches
tra v Schubertovej Symfónii B dur, D 485, 
v ktorej dal plne vyznie ť kantilén·am a 
bolo c ítiť, že tento dl"uh hudby má dob
t•e zažitý . Sólis tka Dženy Petrova z Bul 
harska v Chopin{)vom koncer te pre kla 
vir a orchester f mol, op. 21 neprekro
č ila rámec priemeru; najlel?šie je j vy-
zn eli lyrlcké úseky. · 

Komorný orchester Mpribor l juhoslá
via 1 s a ngli ckým dirigen tom Simonom 
Robinsonom zaradil clo svojho progra mu 
hla vne diela sklaclatelov 18. storočia 
( ). Ch. Bach, W. A. Mozart , J. A. Kol e
luh, K. Ditters von Dlttersdorf) . Z tvor
by slovinskýc h skl adatelov odzn ela Se
renáda Benja mina l pavca. l ked tento 
ensemble bol založený iba v r oku 1979 
r pri jeho z rode s tál niekda jš! .koncertný 
ma jster orchestra SND Jaroslav Bí lik l. 
dosahu je už solídnu úrovet1. Možno oča
kávať, že sa v budúcno-s ti s tane aktív 
nvm prostrednlkom pri výmene sloven
sko-s lovinských kultúrnych hodnôt z ob
lasti hudbv. 

Medzi naše na jmladšie komor né telesá 
patr! s úbo r Bratis la vsk! sólisti. ktorý vy
stúpil pod vedením Jacka Martina Hä nd
lera, pôsobiaceho v NSR. Lux emburský 
hus lis ta Luis Franclni zahral hned dva 
koncerty - Bac hov a mol a Mozartov 
D dur, č. 4, KV 218. Jeh o výkon bol skla 
maním. Technicky a pamäťovo nezvládol 
sk ladby, hral povrchne. ruti nérsky a _ie
ho vystúpenie pôso•bilo nedotlahnuto. Ne
priaznivý doje m rozptýlil druhý sólis ta 
večera, náš v iolončelista Jozef Podhora n
ský v Bocche riniho Koncerte B dur . je-

ho hudobnému c!ten iu je nesporne na j
bližši romantizmus, a preto k štýlovému 
predveden iu tohro diela po treboval znač
n ú dávku sebadiscipllny. Silnou stránkoa 
Podhoranského je oduševnelý pre ja v, u
~rachtilý tvá rny tón a široké dyna mické 
i výrazové spektr um. Bratislav skí s ólisti 
ma li úspech na jmä v Mozartovom Diver
timente D dur, KV 136, k toré bGlo pred
vedené živo a s chuťou . Určitým problé
mom však zostáva skutočnosť, že pOSÍu
cháč viac vnlmal jednot livých špič k o
vých umelcov, miesto toho, aby mat pred 
sebou jednoliaty stmelený kolektiv. 

Slovenský komorný or chester s ume
leckým vedúcim Bohda nom Warchalom 
uviedol okrem barokovej hudby a j folk
lórne zamer:mé dielo I. Zeljelliku Muucíí 
s lovaca. So záu jmom bol očaká·vaný Ba
chov Koncert pre dvoje husll a sláčiko
vý orchester d mol BWV 1043, v k to
rom dostali príležit osť pr!slušn !cl naše j 
najmladš e j h uslistlckej generácie Jura·! 
Ci!marovič a Bohda n Warcha l ml. Id e o 
dva rozdielne muzikantské typy, prič-om 
obaja hrajú vzhladom k svo jmu veku s 
pozoruhodnou technickou a intonačnou 
istotou. Cižmarovičov pre jav je impul 
zívnejšl. spontánnejší a temperamentnej 
š í, Warchal ml. hrá nap roti tom u zdr
žanlive jšie, uhladenejš ie a noblesne jšie. 
Celkový prls tup ku koncertu však mali 
z jedn otený a rozd i elnosť ich na tu relu 
takto ešte obohatila dielo o d ia lóg d-voch 
rozličných indivídu!. Zvláštne uzn anie 
si zaslúži perfektný výkon orchestra, kto
rý nebol iba sprevádzačom , ale t retím 
sólistom. 

Vystúpenie Barokovho súboru Adolfa 
Scherbauma zanechalo zmiešané pocity. 
Prekvapila nepresná s úh ra, miesta mi l 
tleč istá in tonácia . Dobrú poves ť zach ra
t1ova l legendárny Scherbaum so svojou 
s tá le dobre znejúcou tr úbkOu a sopra
nistka Barba ra Ikas . Štýlovo pred nies la 
Bachovu- kantátu )auchzet Gott in allen 
Landen, BWV 51 a Scarlattiho á riu z 
kantáty Endimione e Cintia, kde mimo
riadne vydarené bolo sólo t r úbky so 
sopránom. 

Zo zahrani čných komo-rných súborov 
da lej účinkovalo Schubertova trio z NDR 
a Takácsovo kva rteto z Maďarsk a, ktoré 
nie je u nás celkom neznáme. V rok u 
1981 získalo titul laureáta MTMI n a Bra· 
tislavských hudobných s lávnostiach. Ic h 
pr og ram bol zložený z diel rôznych š tý
lových období l Haydn, Dvol'ák, Bartók) . 
Clenovia Takácsovho kvarteta s ú per
fektne zohraní. ich hra pôsobí a ko zvuk 
jedného nást roja a udiv u jú na jmä preg
nantným rytmickým cltením, ktoré však 
n epreká ža muzicírova niu, ale je jeho ko
renlm. Ten to spôsob hry je ideálny p re 
interpretá ciu Bartóka, no t•ovnako sa 
osvedč i l a i u Haydna [ Menuetto]. Vy
stúpenie Ta kácsovho kva rte ta možno hod
not iť ako jeden z najväčších prínosov 
tohtoročného festiva lu. 

Cembalis tka Marica Dobiáliová-Kopecká 
zauja la vyľOvnaným výkonom v s uitách 
F. Couperina a ). Ph. Ra meaua. jej vy
s túpenie doplnili dve skladby pre čem
balo, hus le a violončel o od posledne 
menovaného s kladatefa. Spoluúčlnkovali 

Peter Zajlček a )ana Vaculová . 
Organovému umeniu boli venova né dva 

večery. U Gabriely Riedlbauchovej možno 
mat výhra dy na jmä k in terp retác ii ba
r o-kových majstrov, Ruš ili prel<lepy 
( Bruhn: Prelúdium a fúga e mol), tem
pové výkyvy (u Bacha všeo-becne ] a nie . 
kde bol príliš počutelný prechod z jed
n é ho manuálu na d r uhý ( Bach : Prelú
dium a fúga h mol, BWV 544). Podstat 
ne lepšie vyzneli skladby súčasných čes
kých skladatelov l P. Eben, V. Riedi 
ba uch). ktoré boli zah ra né s plnou Is to
tou a presvedčivosťou. 

)á n . Vladimir Micha lko s a predstavil 
vo velmi priazni vom svetle. Má spola h
livú prs tovú i pedálov(! techniku , od pr
vej noty hrá s maximálnym nasadením 
a pevne drží tempá. Skoda, že v Bacho
ve j sklad-be Tocca ta, adagio a fúga C dur, 
BWV 564 s tredná čas ť bola príliš rýchla 
( zodpoveda la tempu Anda nte ), č fm s a 
zotrel jej hlba.vý a meditat ívny ráz. Dob
re vyzneli vydarené i i nv enčné Llgat6ry 
I. Zel jenku a záverečný bravúrny Vlernc 

[ Pokračovmiie na 3. s t r. l 



itaccat~ 
• NARODNÝ UMELEC JAN· CIKKER 

začal pracovať na svojej deviatej opere. 
Za predlohu novej opery si zvolil pro
tivojnovo ladenú komé diu bratov Cap· 
kovcov Zo života hmyzu. 

·• CENU MINISTRA KULTÚRY ZA ROK 
1982 zlskal hudobný skladater Ilja Zel
jenka, a to za vynikajúcu skladatelskú 
činnosť, najmä za ll. koncert pre kla· 
v lr a orchester. 

• NOVA SLOVENSKA OPERA. Zaslú· 
žilý umelec Tibor Freiio, d irigent ope
ry SND, dokončil svoju druhú operu, 
Dbohý Fran~;ois, ku ktorej na.pisal libre
to režisér opery SND Július' Gyermek. 
Predlohou ku skomponovaniu opery sa 
stala poézia F. Villona. Zaujfmavosťou je, 
fe titulnú postavu v tejto opere vytvá
ra činoherec. 

• SPEVACKY ZBOR TECHNIK, pôso
biaci pri SVST v Bratislave, ziskal na 
medzinárodnom hudobnom festivale v 
Cantonigrós v Spanielsku dve prvé a 
jednu druhú cenu. Spomedzi 19 s6.borov 
z ôsmich krajin sl prvenstvo vyspieval 
v kategóriách mieiianých a lenských zbo
rov a druhú cenu ziskal za prednes ro
dových piesni. Repertoár okrem povln
nfch skladieb tvorili diela národných 
umelcov Jána Cikkera a Ota Ferenczy. 
ho a cfaliiich súčasných slovenských skla
daterov. SCíť.ažný Císpech speváckeho zbo
ru Technik, obdiv odbornlkov l dalilfch 
divákov potvrdili aj viaceré koncertné 
vystúpenia v mestách okolo Barcelony. 

• DIEVCENSKÝ SPEVACKY ZBOR 
STREDNEJ PEDAGOGICKEJ SKOLY V LE· 
VOCI s dirigentmi Martinom Saférom a 
Igorom Gregom reprezentoval slovenské 
zborové umenie na sei ťaži zborového spe· 
vu p re d etské a mládefnicke kolektlvy 
v juhoslovanskom Celje. " Miadinski pev
ski festival", ktorý sa uskutočňuje kal
d é dva roky a jeho súčasťou je celoná
rodné i medzinárodné súťa!, mé tri ka· 
tegór ie - pre detské, dievčenské a mie
šané mlédefnicke spevácke zbory do 20 
rokov. Levočský zbor vo svojej kate
górii medzi kolektlvmi z Talianska, NSR, 
Polska a Juhoslávie zlskal v pásmovom 
hodnoteni striebornú medailu. Popri po
vinných skladbách s mimoria dnym ohla
som odbornikov i bežných poslucháčov 
sa strcUa najmä skladba Rytmus od Iva
na Hrušovského. l M. M. l 

• CINSKY SÚBOR PIESNI A TANCOV 
ZO SANGHAJA hosťoval v posledných j6.
lových dňoch na Slovensku 1 Bratislava, 
Pieiiťany, Prešov). Posla nlm súboru, kto
rý je zložený z hudobnlkov a spevákov 
Sanghajské ho orchestra rodovej hudby 
a mlad9ch tanečnikov Sanghajskej ope
ry, je rozvijať tradičné umenie činskych 
národnostných menšin . V programe, s 
ktorým sa súbor u nás predstavil, boli 
ukážky hry na tradičné rodové hudob
né nástroje, rodové piesne z rôznych 
krajin Ciny , inl trumentá lne skladby, ta
nečné člsla a iné. 

V krás nom prost red! zámku Hradec 
nud Moravlc l. kde sa zdržiaval v ro
koch HlOU u 1811 i Ludwig va:n Beetho
ven, prebieha l v júni už XXII. ročník 
celoštátne i s(iťaže o Cenu Beethovenov
ho Hrudcu . Súťaž je rozvrhnutá do troj · 
ročného cyklu . V jednom roku súťažia 
mladí kluv irlsti. v druhom huslis ti 11 na 
pckon v treťom violončelisti a komor
né sú bor·y. Tento rok s úťužili klaviristi 
a k nim pr ipo jili i violistov a čemba
li stov. 

Vi oli s ti súťaži li v kategórii do 21 ro 
kov l tzv. Mladá vio la l a potom v inter 
pret ačnej súťuž i od 22 do 30 rokov. To
to rozdele n ie vzniklo z iniciatívy Minis· 
tcrs tva kultúry CsR. 

Sú ťaž otvori l predseda organizačného 
výboru, riadHel zámku J. Seidel. Predse-

"' dom vio lovej poroty bol J. Kodousek z 
AMU. Mludl violisti v oboch kategóriách 
iJreuk úzali velmi dobrú pripravenosť a 
ich výk ony i výbe r s kladi eb znesú i t ie 
naj prlsne jš ie kritériú. Obzvlá šť v inter · 
pretučne j súťaži l od 22 do 30 rokov l· sme 
s potešením konš!éltova li, že i v tomto 
ná s t ro ji mánu: nádejný u ta len tovan ý do· 

PO 25. ROČNÍKU KOCIANOVEJ HUS[OVEJ SÚŤAŽE 
V ÚSTÍ NAD ORLICi 

Pred 25 rokmi zrodila sa v ústi nad Orlici, v meste ,.hudob
nlkov a textilákov", z in iciatfvy učitelov ĽSU a z nadšenia 
miestnych člnltelov súfaž mlad9ch huslistov, dnes už známa 
v celej Európe ako Kocianova huslová súťaž. Na prvom ročnl
ku sa zúčastnilo necel9ch dvadsať súťažiacich z okolia Ústi; 
súťaž teda neprekračovala lokálny rámec. Ale neúnavn ou prá
cou poroty l všetk9ch zložiek zainteresovan9ch na súťaž!, už 
na svojom siedmom ročnlku pr ivltala i zahraničn9ch účastni
kov z Bulharska a Maďarska. Dnes v análoch súťaže figuru
je ll štátov, medzi n imi napr. aj Ja p onsko, Flns ko, Anglicko, 
Rakúsko. Prv! účastnlcl zo Slovenska sa zúčastn il ! na súťaži 
v jej štvrtom ročnlku (1962] . 

Na 25. jubilejn om ročnlku, k tor9 sa konal v d r1och 7. až 9. 
mája a ktor9 sa spájal l so storočnicou ma js tra Jaroslava Ko
clana ( 22. II. 1983). sa zúčastnilo a súťažilo 91 účastnikov 
vo veku od fi do 16 rokov. Z toho bo.Jo 32 zo zahrani č ia. Zo 
Slovenska boli prihláseni traja. Najmladšlm súťažiacim bol 
6-ročn9 Stefan Milenkovič z Juhoslávie. 

Treba konštat.ovať, že Koc!anova h uslová sú ťaž sa v9razne 
zaplsala do dejln československej hudobnej kultúry. Objavila 
ce19 rad talentov ( Hudeček, Matoušek , Pavllk, Pazdera, Kot
mel a In!). Táto súťaž je však nielen prirodzenou základňou 
talentov a v9sled·kom práce žiakov a Ich učltelov. ]e j v9znam 
je daleko ši rši: systematicky zaznamená-va v9sledky práce n áš
h o zák ladného hud•obného školstva v odbo re sláčlkov9Ch ná· 
strojov a p r ispieva k propagácii a rozvoju hus l ovej h ry nie
len u nás, ale l vo svete. 

Tak, ako sa s talo zvykom a p ravidlom, od s iedmeho ročnlka 
( 1965 ] sú súťažiaci rozdeleni do štyroch kategórii podla ve
ku: I. do 10 rok ov, II. do 12, III. do 14 a IV. do 16 rokov. 
Súťažiacemu , ktor9 svojim výkonom najviac presvedči, udelu je 
sa titu l Laureát Kocianovej hus lovej súťaže. Ten to titul ziska
la 12-krát CSSR, 4-krát BĽR a raz MĽR, NDR a Ang licko. Ak o 
jediný zo Slovenska zisk a! ho v rok u 1970 Jindtlch Pazdera 
zo Zlliny. 

Dokladom toh o, ako radi účastnlci KHS spomlna jú na súťaž 
i na prljemnú atmosféru, ktorú vedia obyvat elia ústi nad Orli
c i pre nich vytvoriť, je a j to, že n a otvá'ľacom koncerte prldu 
vzdať hold majstrovi Kocianovi i te jto sú ťaži predovšetk9m 
ti, pre ktor9ch znamenala prv9 prienik do povedomia hudob
ného s veta ( HudeCek, Hlinka, Pavllk , ]anáčkovo a Kocian ovo 
kvarteto]. 

Po skončeni súťaže vystúpia vlťazi jednotl!vých kategórii 
(prv! traja v každej kategórii] na záverečnom koncerte. V 25. 
ročnlku bolo umiestnenie nasledov.né: 

I. kategória: 
l. juliana Georgieva, BĽR 
2. Laura uscllanté, ZSSR 

Stanka S!meonová, BĽR 
3. Pavol Spore!, CSSR 

II. kategória: 
l. Ores t Surgot , ZSSR 
2. Arus jak Ba ltajanová, BĽR 
3. Ga br iela Demeterová, CSSR 

Vellka Conková, BĽR 

III. kategória: 
L Ellzabet Florea, RSR 
2. Andrius Gudaltas, ZSSR 

Ellna Džagarová, BĽR 
3. Radost Paruševa, BĽR 

IV. kategória: 
l. Pavel Eret, CSSR 
2. Jindrich Vácha, CSSR 
3. Anca Sain, RSR 

Oleg Lupinis, ZSSR 
Hana Ko tková, CSSR 

Titul Laureát Kocianovej husrovej súťale ziska! v tomto ro· 
ku už po d ruh ý raz náš Pavel Eret z pralské ho konzervatória. 

Z toh to prehladu vidn o, aký 'POdiel n a súťaži majú zahranič· 
nl účastnlci v porovnani s našimi. 

Dobre redigovaný ZPRAVODAJ pohotovo Informoval o prie
behu súťaže a vo forme a nkety s č lenmi poroty pr.!n iesol mno
hé zaujlmavé podn ety a postrehy. Uvádzame aspoi\ jeden za 
všetky. Na otázku, prečo sa na KHS tak často umiestňu j l1 na 
popred·n9ch miestach účastnlcl zo zahraničia a čl je naša hus
rovA š kola horšia ako v ln 9ch k-raj inách , výstižn e (za mno
h9chl 1 odpovedal prof. R. Sťastn.t z j anáčkovej akadémie ml!· 
zických umeni v Brne: .,Mysllll\, le je to da·né systé mom lia· 
dobného lkolstva. U nás neexistujú - na rozdiel od iných zt. 
častnenfch krajin - lpeciélne ilkoly pre talentované deti" . 

]a, a ko dlh oročný č l en poroty, vldlm význam KHS aj v tom, 
:Ze vysoká umelecká úrover1 nabáda každého husHstu k syste· 
matickému lntenzlvnemu cvičeni u , prebúdza v týchto mladých 
ludoch pocit zodpovednosti a počúvanlm ostatných majú mo!· 
nosť porovnávať v9kony. Velmi cenn9m prlnosom sú semináre 
a diskusie s Inými pedagógmi o problémoch huslovej hry 
a pedagogiky. 

O tom, s a k9m záujmom sledujú ~úto súťaž (tsteckl rodáci 
a ctitelia majstra ]. Koclana, svedči ·! rozhovor s ministrom 
v9stavby a techniky CSR, Ing. F. Srámk om v ZPRAVODAJI, 
v ktorom sa vyznáva zo svojej lásky k husliam, k hudbe, ku 
Kocianovi, 1 k svojmu rodnému mestu ústi nad Orlici. Bustu 
]. Koclana odhal1l r iaditel Ceskoslovenskej televlzle dr. ]. Ze· 
lenka, CSc., tiež rodák z lJstl a slávnostný prejav mal pred· 
sed a poroty, jeden z posledných žiakov majstra Koclana, 
doc. V. Snltil z pražskej AMU. Akú pozornosť venovali sllťa!i 
všetci obyvatelia mesta, netreba osobitne plsaf. Na velmi srdeč· 
nom s tretnuti pri jal účastnikov súťaže a porotu predseda MNV, 
ktorý vysoko hodnotLI pr iebeh 25. ročnika a pr lslúbil všestran· 
nú pomoc .pri organizovani ďalšieh ročnlkov. Ceskoslovensk9 
rozhlas n a stanici Hviezda l Ceskoslovenská televlzla venovali 
tejto súťaži tiež vera pozornosti 1 p ri estoru vo svojom vysie
Ian!. 

O KHS p lšem obšlrnejšle nielen preto, že Išlo o jej jubilejný 
25. ročnlk , spájajúci sa v tomto r oku l so storočnicou majstra 
ja-roslava Kociana, ale aj preto, aby som takýmto spôsobom 
prlbllžll našim husrov9m pedagógom, riadltel om ĽSU 1 ostal· 
n ým zodpovedným pracovnlkom v našom hudobnom školstve, 
ak9 význam sa pripisuje KHS v zahranič!, dalej čo tá to sl1ťa! 
znamená pre kultúrnu politiku CSSR, pre jej huslóvých peda· 
gógov a hlavne pre žiakov - účastnikov tejto súťa·že s me· 
dzinárodnou účasťou. Ako člen poroty od začiatku tejto súťa!e 
a v posledných rokoch aku jej podpredseda, mal som mo!· 
nosť sledovať nielen zväčšujúci sa počet súťažiacich, ale aj 
n eus tále s t úpajúcu kvalitu každého ročnlka. A to po každe j 
stránke, teda 1 z hladiska huslovej pedagogiky, ktorej bol! ve· 
nované mnoh é seminá re a d is k usie a môžem zodpovedne po
vedať, že prebiehal! na vysoke j pedagogicke j ú rovnL 

Na Slovensku, ž!al , t a k úto sú ťaž s medzinárodnou účasťou 
pre žiakov do 16 rokov nemáme. Mus lm však tiež konštatoval, 
že KHS venujú n aše ĽSU malú pozornosť a oboslela·jú túto sú· 
ťaž min imálne. Za 25 rokov jej exi·stencle jediným laureátom 
KHS zo Slovenska sa stal J. Pazdera a počet súťažiacich nepre· 
sahoval v jednom ročnlku člsllcu desať. A to už nehovorim 
o absencii huslových pedagógov, ktor! i ako pozorovatelia by 
s i odn ies li nielen zo súťaže samotnej, a le aj z hudobno-pedago· 
g!ck9c h seminárov mnoho cenn9ch podnetov pre svoju ďalšiu 
pedagogickú prácu. V posledných rokoch napreduje európska 
huslová pedagogika m!lovými krokmi. Neudržiava ť kontakty 
s takými podujatiami ako je KHS, znamená Izolova! sa od toh: 
to diania, čo v kťlnečnom dOsledku znamená stagnác iu a teda 
i určité zaostávanie v tejto oblasti. Bolo by potrebné vážne 
sa zamyslieť a urobiť čo najskôr opatrenia, ktoré by nám umož
nili viacej sa podielať po každe j stránke n a tejto súťaži. A ma! 
na pamäti aj to, že úspech KHS nie je Iba v tom, že je pre
myslene organizovaná od prvých začiatkov. Ten úspech spo· 
člva najmä v tom, že jej organizátor i a všetci, ktor! sa akým
kolvek spôsobom pod!ela jú na jej práci, robia pre úspeclt KHS 
všetko nielen premyslene - s rozumom a vysokou odbornos· 
!ou, ale hlavne so zapáleným srdcom. JAN. PRAGANT 

BEETHOVENOV HRADEC '83 mami, kto ré boJI &pôsobené neospravedl
nen ým nedostaven lm sa viacerých pri· 
hlásených. Vznikal! t ak zby točné k{)m· 
pHkác le s ubytovanlm, st ravovanlm 1 s 
rozvrhom pr lebe]lu celej sú ťaže. Preto 
sa uv až u je, o tom, aby bola každá pri· 
hláška závllzná, a a k sa neúčasť včas 
neoznámi, bude treba prija ť také ťlpat

renla, k·toré by nepomohli k tomu, aby 
už v budúcom .-oku i po tejto stránke 
moh la súťaž nerušene prebiehať. 

(Súfaž violistov) 
rast, ktorý môže dôstojne reprezentovať 
naše koncertné umenie i na na j nároč 

nejš ich pódiách. 

Umiestnenie súťažiacich bolo nasledov· 
né: 

I. cena : Václav Benda. AMU I II. roč. l 
ll . cena: Mirosla v Kovár, JAMU [II I. roč . l 

René Vác ha, AMU [ III . roč. l 
III. cena : nebola udelené 
Cestné uznanie 
s odmenou : Ján flša, abso.lv ent AMU 

Eduard Vanl!k , Konzervatórium Brno 
Cestné uznanie: Dagmar Bekrová, Kon· 

zervatór lu m Pru ha 
Prémia Ceského hudobného fondu za 
na jlepšiu interpretáciu i!eskej súčasne j 

skladby: 
Dagmar Bekrová za predvedenie Pa.r · 

tlty pre vio lu a kl·avir od Ja na Tausin· 
ge ra [ k lavlrna spolupráca D. Nouzéi · 
ková l 
Na záverečnom koncerte laureátov 

čembalovet a violovej súťaže sa predsta
vili do prestávky dvaja violisti: Zdenl!k 
jastrembský predniesol Sonátu pre vio
lu a klavlr B. MartinO. Po prestávke za 
sprievodu Janáčk ovho komornéllo orches
tra z Ostravy. ktorý dirigoval zaslúžllý 
umelec Jaroslav Noh e jl , zahral René Vá
cha Koncert c mol p re violu a orches
ter od j . Ch. Bacha a Vá cláv Ben da Kon
cer t D d u r pre v iolu a o rchester K. Sta
mica. 
Súťaž bola po každej strálflke ve lmi 

dobre p r ipravená organiza·čným výborom 
na čele s jej p redsedom, vel mi inic ia tiv · 
nym r laditelom hradeckého zámku J. 
Seid lom. Výbor sa zaobera l i s problé-

Zo Slovenska su na súťaži zúčastnili 
iba dvaja violisti z Bratislavy: Milan Ra
dič a Eugen Lakato.~. a to je zaráža jl1co 
málo. Pre poslucháč·OV konzervutórii, 
VSMU l p1·e mladých začlnajúcich umel· 
cov je taká to celoštát na súťaž jedineč
no u pr!le!itosťou oboznámiť sa so špič

kovými mladými violistami z celej CSSR 
a porovnať &voje snaženie na najširšom 
a na jkompetentnejšom fóre. Dúfam ale. 
že i to sa zmeni k lepšiemu a že v 
k.-átk ej budúcnosti s.lovenski violisti sa 
výrazne presadia v tomto ušlachtilom zlí
polen l, ktoré má jeden c iel: zvýšiť úro· 
ve11 vi olove j hry u nás. 

)AN PRAGANT 

Televízny zápisník 
filozOfie - i uspekty sociologické, kto ré tvoria dla lek 
t:ckl1 jednotu v pôsobeni tejto významn·~j kultúrnej osob
nosti. 

Skutočnosť, že Naďa Hrčková sama bola moderátorkou 
programu, kladne ovplyvnila reláciu, ktorá pôsobila ne
nútene, spontánne a vyvolala tvorivú a tmosféru ·besedy. 
K tomu, samozrejme, prispeli aj otvorené a úprimné Fe
renczyho vyznania , Il ko i fu ndované vstupy dr. Richarda 
Rybariča, CSc., ktorý zdôraznil historický kontext vývo
ja slovenske j hudby a mie~1o Ferenczyho v tomto vývo
ji. Ucelenosť po hladu doplnilu účasť interpretov: diri
genta zaslúžilého ume lca Ondreja Lenárda a sólistu ope
ry ND v Pra he Re né Tučka, ktorl h odnotili Ferenczyho 
dielo z hladiska interpretácie. Naímll Lenárd sa preja
vil a ko zusv!lten ý znalec Ferenczyho hudby. Výber hu
dob n ýc h ukážok obsiahol boh atosť a mnohorakosť tvor· 
hy O!,a Ferenczyho. 

·torkou scenára. Pôsobivosť relácie vyzdvih la účasť ju· 
bilantovho synovca Karena Chačaturlana, ktorého vstu· 
py na besede boli nielen poznačené dôvernou znalos
ťou diela tohto skl adatela , ale aj r. itovo preteplené Iás· 
kou a úctou k nemu Íl jeho dielu. Vstupy náro dného 
umelca Ladislava Slováka opäť dokumentova li Leho za· 
svätenú znalosť sovietskej hudby a vrúcny vzťah k ne j. 
Zdôraznil najmä osobitosť a súčasne spoločné zo aky ve
likánov tejto generácie sovietskych skladatelov - Pro
kofieva , Sostakovlča a Chačuturiana. v čom ho vhodne 
doplt1oval doc. dr. Ladis lav Mokrý, CSc., ktorý popri 
moderá torka, šarman tnej Elene Galanovej bol vedúcou 

V pos ledno m tllnuvom týždoi sme na te levizne j obra 
zovke zaznanuina li dve vý borné hudo bné relácie, z kto· 
rých rni lovn lci hudobného umenia mali velkú rHdCJsť . 

Okrem vysokej umeleckej a muzi ko logicke j úrovne relá 
ci i preze nt ovulu ic h t~:levizia v prijatelnom vysielacom 
(: use a tak ju mohli sl edovať poslucháči v~etkých ve
kových kategóri i. 

Ditu 24 . túnu popoludní r eda k torkll dr. lldikó Sch rei· 
berová zurudi la do vysielania reláciu o národnom umel 
covi prof. dr. Otovi Ferenczym, CSc., a to pri prll ežitostt 
udelenia mu tohto nilj vy~ši e ho um eleckého vyznamena
nia . Vysoko trHilll hodnotiť scenár dr. Nade Hrčka
ve j, CSc., ktorú v itom vys tihiu podstatu osobnosti a tvor·
hy toh to význumného predstuvit ela s lovenského hudob· 
ného ~ ivot a. Ztlélruznilu v jeho tvorivej práci ustavi č n é 
plodné prr~ l ínanir! hudobnej teórie H hudobne j tvorby, 

Dťía 30. júna vo večero ých hod inách sme zase mali 
možnosť v id ieť k rásnu a za u jlmavú reláciu vsn ova n ú 
nedožitým osemdesiatym narodeninám sovietskeh o hu
dobného s kladatera Arama Chačaturiana. Relácia vyšla 
z dielne redaktorky Evy Holubé nskej , ktorá lloln aj au -

osobnosťou besedy. . 
Ukážky z tvorby sk ladu telu okrem baletn ých snlmkov 

reprezent·ovali aj vzácne nah rávk y z Koncer tu Sloven
skej filharmónie di r igovane j sa mo tn ým Chačutu rianom. · 

Uchvátila ·na jmll in terp retác iu l l. symfón ie, ktorá tak po 
umelecke j, ako i po televizncj 11 techn icke j s trán ke Je 
na v ysoke j úrovn i. 

Bolo by velmi žiiHlttCe alle t ie tu l'l! liicie ni eko lko ráz 
repriZOVItť. 

ANNA KOVÄlOVA 



PROFILY MLADYCH 
Sklada tel 
MARTIN BURLAS 

Martin Burlas (1955) patr! k najmla d
l fm absolventom bratislavskej Vysokej 
lkoly múzických u~enf, ktori už počas 
itOdla vstúpili do povedomia naiiej hu
dobnej verejnosti. Kompoziciu začal ltu
dova( po maturite na gymnáziu (popri. 
ktorom sa súkromne vzdelával v hre na 
klavfri u M. Masarikovej a skladbe u J. 
Hatrfka) a pokračoval v je j l túdiu na 
Vysoke j lkole múzických umeni v Bra
tislave v triede národného umelca Já na 
Cikkera. Od absolutória v roku 1980 
pracuje ak_o hudobný režisér vo vydava
tefstve OPUS. Z doterajl ej tvorby: Va
riácie pre velký orchester (1980) , Pred
posledné leto pre vibrafón, klavlr, har
fu a komorný orchester (1980) , Obrazy 
pre zbor a orchester ( 1981 ), Nénia (La
ment) pre sláčikové" kvarteto (1979) , 
Hudba pre hypochondra pre klavlr 
(1979) , Klarinetové kvarte to (1980 ). Hud
ba k rozlúčke pre husle, violončelo. fa
sot, čembalo a flautu (1982 ). zborové 
a elektroa·kustlcké diela. 

Martin Burlas buduje svoje diela väč
šinou na diatonlckom zákla de a použ!va 
čo na jjednoduchšie kompozičné pros
triedky. Absolventskou prácou sú Variá
cie pre orchester, postave<né na rudovej 
plesni Povedzže ml , povedz, ktoré čer
pajú najmä z har monického podk ladu 
hlavnej témy - Ide teda o rôzne mož
nosti harmonického a na jm!l orches trá l
no-fa rebného s pracovan ia. Popri vlace
r~ch elektroakustick ých kompoz!clách 
( Prlml trvna hudba, Plač st romov, Hud
ba pre modrý dom, at ď. ) upozo.rnll na 
seba najmä Nénlou pre sláčikové kvar
teto a skladbou Sotto voce pre mlešený 
zbor a orchester, premiérovo uvedenej 
na Týždn i novej slovenskej h udobne j 
tvorby 1982. 

Sn!mka: R. Polák 

Už Nénia pre sláčikové kvarteto nesie 
určité znaky, ktoré sa ukazujťí a ko sú
čast autorovho estetického Ideá lu. Vznik
la v roku 1979 pod dojmom tragickej 
smr•tl pria.tera z Moravy Jána Poláka. 
Tým je určený l charakter diela, ktoré 
je založené na plynulom, pokojnom, 
mle~tam1 až statickom hudobnom toku. 
prer~vanom kontrastnými epizódam! -
spomlenk!!JIJll na spoločne prežité uda
losti. Pomalý ťívod, vyrasta júci z rytml
zácle Intervalu či stej kvinty , rozv!ja po
mocou krátkeho dvo jlnte rvalového mati
vu v bolestnú melodickú l!nlu, ktorá je 
vy jadren!m smútku, žiaru. je meditáciou 
na d prežitým l neuskutočneným. Účinok 
znásobuje použitim štvrttónov, glisánd 
v .rámci mal~ch Intervalov, vibráta, trha-

vého kfčovitého rytmu a citlivou dyna
mikou. Do popredia vystupujú t ragické só
la husi!, violy a violončela. Mimohudob
nll motiváciu umocňuje smútočným po
chodom (vy jadrenie VIIlútor.ného bo ja, 
vzdoru, odmietnutie zmier enia sa so sku
točnosťou ) a otvoreným záverom ( tr
valá spomienka, úcta, nádej) . 

Sn ahou po jednoduchosti, netradične 
riešenou formou, vyplýva júcou vždy z 
momentálne j potreby tvarovania a roz
vljania myš lienok l Inými charakteristi
kami sa stal MarHn Burlas v posled
nom obdob! jedným z na jdis kutovanej
šlch skladaterov. Prvú vlnu vyvolala 
skladba Sotto voce pre mielaný zbor a 
orchester, kedy sa -odborná verejnosť 
zhodla na tom, že Ide o velmi za u jima
vé a originálne dielo l spôsobom práce, 
myšllrnkovou a lnštrumentačnou s·tav
bou), ale má určité "chyby krásy", n a l
mil vo for me. Jedno z jeho posledných 
diel Hudba k rozlú~ke pre komorné zo
skupenie (premiéra na TNSHT '83) však 
vere jnost neprijala a vyhlásila za kr!
zovú. Autor sám sl však za skladbou 
stoji, súc presvedčený, že ·v nej vy jad
ril sám seba a ani remeslu nezostal nič 
dlžný. Kde je teda vlas tne chyba? 

Pokúsim sa naznačiť jedno z mož
n~ch vysvetleni tejto otázky, .ktoré mi 
vychádza z viacerých strán. V prvom 
rade je to snaha autora po maximálno m 
~ jednodušenl prostriedkov, dovedenom 
miestami až k prlmH!vlzmom [samozre j
me uvedomelým ). Dalej ·popretie fo rmy, 
hfadanle nových formových možnosti a 
nakoniec statická meditatlvnost až str
nulosť (vo funkcii zastavenia v čase ). 
kotorá v s po jeni s predošl~mi char.a,kte
rlstlkami vyúsť u je v niektorých pr lpa
doch do monotónno'itl , prl!iš nej uv-orne
nosti až rozvláčnosti. Je t o však naozaj 
tak ? 

Zoberme to po poriadku. Z jednod~še
nle v~rarzových prostriedkov je charak
teris tické v súčasnosti pre mnohých skla
da terov. úspornosť matel'lálu, koncentr(}
va·nost, jednoduchosť melodických mode
lov a práca s nimi nie na základe kon
tras tu . a le postupného rozv!janla, obmle
i\an ia, ozvláštňovanla procesu; podobne 
i v rytmicke j zložke, ktorá obmleňan!m 

zák ladného modelu napomáha rozvíjaniu 
melodickej llnie. Polial by bolo všetko 
v por iadku. Problém sa objavu jo až v 
ďalše! sfére - pre náš spôsob mysle
nia n etradičnej forme, l< to rá (v spojeni 
s ďa! šlm i charakteris ti kami l ná~ho sú
časného, hudobne vzdelaného poslucháča 
plne neuspoko j[. Prečo? Je oo naoza j tak, 
a lebo .. . ? 

V s úvislosti s n lekt.orými posledn ými 
dielam i Jozefa Malovca sa stal verml dis
kutovaným .p roblé m časovej únosnosti 
ur'č i tého typu hudby - meditácie bez 
výrazného členenia a kon trastu. Nechcem 
porovnáva ť týchto dvoch sklada terov, 
nebolo by to správne, ale ·len poukázať 
na jeden spoločný problém, .ktorý ja 
OS'Obne nepovažu jem za problém autor
ský, a le posl ucháčsky. A a ni to nie vše
obecný - dotýka sa totiž len okruhu 
ná ročných, hudobne vzdelaných poslu
cháčov. T9ch , ktor! h udobné dielo sús
tredene počúvajú a hodnotia prlsnymi 
kritériami; ktor! rpotrebujú invenciu, dô
myselnú prácu s mate riálom, pevnú ar
chitek túru. dynamiku, kon trast, atď. Na 
druhe j s tra ne ructia, k tor! neprešll dô
k ladným hudobným školen!m, potrebujťí 
hudbu ako relaxáciu či ako povzbudzu
júci prostriedok na dosiahnutie psychic
ke j rovnováhy, Oni sa nemôžu (alebo ne
chcú 1 súst red iť na počúvanie, potrebujú 
sa upokoj iť , nie una•vit. Preto Im vôbec 
nevadl j ednoduchosť, rytmická monoltón
nosť, mnoh onásobné opakovanie melo
dických a rytmick~ch modelov - orá
ve naopak. Potrebu jú to. Preto dáv,.ajú 
prednost tzv. .,populárnej hudlJe" pred 
.,vážruou". A Martin Burlas, k torý má 
k niektorým druhom populárnej hudby 
velmi bllzky vzťah , s i to zrejme uvedo
mil v plnej miere a postavil sl za úl(}
hu prepo jit tie to dve sféry - kompo
novať diela jednoduché, oddychové, ale 
pritom vážne a seriózne. Hravé, a le pri
tom meditujúce. Uzavrel sa do seba, chce 
ob jav!t svet - ale na jprv seba, vytv.orlt 
sl vlas tné videnie. Zvolil si ťažkú cestu, 
zatial veľmi málo prebádanú. Ak však 
svoj prirodzený talent znásob! hťíževna
tou prácou a pevnou vOlou, výsledky nás 
môžu v budúcnosti prekvapiť. 

EVA CUNDERLlKOVÄ 

Slávnostný koncert speváckeho zboru LúčNICA 
Vystúpenie speváckeho zboru Lúčnica, k toré sa usku

točnilo v Ko ncertne j sieni SF 5. 6. 1983, nám pripo
menulo 35. výročie vzniku tohto zborového telesa, ktoré 
sa počas svo je j exis tencie tak l(.ýrazne prlčlnll o o roz
kvet nášho zborového umenia a šlrenle súčasne j sloven
skej zborovej tvorby. Spevácky zbor Lúčnica spolu so 
svojim umeleckým vedúcim a l. zborma jstrom zaslú! i
lfm umelcom dr. Stefanom Klimom sa predstavil svojim 
poslucháčom š tý lovo rôznorodou dramaturgiou. V úvod
ne j času programu to bola )ludba renesančných maj
strov ( ). Gallus - Musica , ). Arcade It - ll bianco e dol
ce cigno, C. Monteverdi - Sfogava con Ie stelle, L. Ma
renzio - Giá toma a rallegrar, G. Ga stoldi - Vezzo 
sette n.imfe e belle a C. Monteverdi - Gor D1'io ), kde 
dominovala uš rach tllost I n terpretačného prejavu, s pon
tánne muziclrovanle a vysoká hlasová kultúra. Skutoč
ne, široký v~razový registe r sa tu snúbil s rahkostou 
a hravosťou int erpretačného pre javu. Už nie tak jedno
značne vyznelo stvá t•nenie diel ma jst rov hudobného ro
mantizmu l A. Dvol'ák - Vy bi! hla bi'lza, Napadly plsd, 
Večernl les a F. Schubert - Lindenbaum). Najmä u 
Dvofáka som pociťova l absenciu romantickej rozosple
vanostl, akoby všetkého bolo málo - vzruchu, spevu, 
dynamických oblúkov i emocionál neho vk ladu. Je prav
da, že tento vefk ý št~lový skok mal byť preklenutý zbo
rov~m dielom B. Martinu - Bolavá hlavi!nka, t reba však 
(lprlmne povedať, že prudk ~ posun do romantické ho štý
lového obdobia nebol na jpresvedčivejšl ani po stránke 
Interpretačnej, ani dramatu rgicke j. V takýchto prlpa
doch som zástancom konzekven tného rešpektovania št~-

lave j postupnosti, preto'že z tak r.ozsla hleho re<nesančné
ho bloku sa treba postupne odpútať a n ie náh le od
štartovať. Záver prve j časti programu patril zborovým 
dielam G. Svirldova - Starinnyj tanec, A. Zemanovské
ho - Nepozieraj na mládenca a E. Suchoňa - Ej, dzi
ny, dziny dom. Adekvátne interpretačné stvárnenie tých

·to pôsobivých zborových diel sa stretlo s mimoriadnym 

n~ch momentoch. Jednoznačne však treba povedať, že 
večer so s peváckym zborom ~účnlca bol pekným, svia
točným zážitkom, že potešil milovn!kov zborového spevu, 
kto r! odmenili zbor a je j dirigenta dlhotrva júcim a nad
šen~m potleskom. IGOR BERGER 

ohlasom u poslucháčov, a j ked už do prvej časti pro
g t·amu by sa bolo žiadalo zarad iť jedno rozsiahlejšie 
cyklické dielo. Druhá polovica programu túto drama
turgickú požiadavJ<U j e dnoznačne potvrdila. Počuli sme 
tu Klimove Trávnlce, Mikulove Lúčne hry, Suchoňov 
vtipný miešaný zbor Bodaj by vás čerti vzali, od J. Cik
kera - Vyletel sokol, D. Kardoi a - Milá moja, P. Ebe
na - Dievča lastovli!ka, Kukačka, I. Hrulovského -
Horami, lesmi Bartókove Styri slovenské rodové piesne. 
Ferenczyho Verbunk a na záver od E. Suchoňa - Aké 
si mi krásna. 

TI, čo sledujú Interpretačné výko ny speváckeho zboru 
Lťíč nica určite pozna jú tieto diela, čl už z nahrávok 
alebo verejných koncert ov. Pozna jú t iež vysokú lnter
pretač·nú úrovei'l toh t-o zboru, ktorý pod veden!m dr. Ste
fana Klimu podáva vždy vysoko hodnotné umelecké 
výkony. Tak tomu bolo l t eraz, aj keď všetko azda ne
vyšlo tak dokonale a presvedčivo, a ko to poznáme z na
h rávok, č l z predchádzajúcich vere jn~ch vystúpeni. Mal 
som pocit, že v zbore panovala trochu nervóznejšla a t
mosféra. Snaha po maximálnom výkone akoby zväzovala 
r uky. Túto výhradu však n emož,no paušálne zovšeobec
i'lova t, pre javovala sa sporadicky, v krátkych ohranlče-

Jubilujúci spevácky zbor Lúčnica. 

XXVIII. PIES'tANSKÝ FESTIVAL 
( Dokončenie z l. st~. 1 

(fmpromptus, Toccata) . Na koncerte s po
lullčlnkov al - tentoraz v úlohe tenoris
tu - Pavol Baxa . Jeho vys túpen ie nebolo 
najšťastne jšie . V rozhJahej sá le a v sprie
vode hoci aj opatrne regis trovaného or · 
xanu sa nemohol plne upl a tniť s pevákov 
mal~ komorný h las. 

l dnes, keď sme už navyknu tí stretá
vať sa na kon certnom pódiu s technic
ky vyspelými h ráčmi , bol výkon mex ic-

kého klaviristu Manuela Delaflora z toh
to aspektu nadpriemerný. Snáď preto sl 
zvoli l pre hrané skladby rýchleJšie tem- · 
pá v a l!egrových a prestových častiach. 
Nebolo to však na úkor zreteJnos tl. Všef
ky prstové a o ktávové pasáže boli poc
tivo vyh rané. Ak sme vyzdvih li techni
ku, neznamená to, že by interpret ne
precHII obsah hraných skladieb. Výber 
repert oáru bol velmi premyslený a zod
povedal naturelu umelca l Bach : Kl)n .. 

Barokový súbor Adolfa Scherbauma so sopranistkou Barbarou lltasowo ... 
Snlmka: M. Ottinger 

. . 
cert F dur, .,Taliansky", Beethoven: So
náta D dur i!. 3, op. 10, Orlando Otey: 
Sonáta .,Tenochtitlan", Bartók: Sonáta) . 
Všeobecne možno povedať, že Delaflo r 
dáva prednost dielam s prevahou raci(}
ná lnej zložky. Pridáva l vla stn ú skladbu 
- Etudu č. l - a s vysokou virtuozitou 
uchopelllu Lisztovu-Paganiniho La campa
nellu. 

Komorný zbor Malmti so svoJim zbo.r, 
ma js trom Dan-Olofom Stenlundom sa pre
zenitov al s tvo r bou severských - prevaž
n e švédskych - skladaterov a Sucho
ňovtm zborom Povej vetrlk. Vo vystú
peni švédskeho zbor u bolo sympatické 
nadšenie a rados t , ktorú Im pôsobi spev. 
a prenesenie tohto pocitu na obecen
stvo. 
, Slovenské národné divadlo bolo skrom
nejšie zastúpené ako po i né roky. Jeho 
baletný s úbor uviedol Melikovovu Le
gendu o · láske. Beznádetne bola vypre
daná velká sfi la Domu umenia SF pri 
dvoch operetách Emmericha Kálmána. 
S Cardálovou princeznou hosfmral po 
dva večery spevoherný súbor NS z Bra
tislavy a s Grófkou Maricou opera DJGT 
z Banskej Bystrice. 

XXVIII . pieštansk~ festiva l zosta l -
až na niekofko v~nlmlek - v hrani
ciach priemeru. )e potešitefné, že kon
frontácia slovenského interp reta·čného u
menia so zahraničlm vel mi prlaanlvo do
padla pre našich umelcov. V záujme ob
jektivity však t reba p riznať. že chýbali 
s(>listi a súbory z Ciech a nlekofko za-

Snlmka: arch!v Lúčnice 

Mexický klavirista Manuel Delaflor. 

hraničn ých umelcov nesplňal.o umelecké 
kr ité riá festivalu. V bud úcich rokoch by 
bolo žiadúce sa viac zamerať na kvalitu, 
hoci a j na úkor k vantity. 

KORNEL DUFFEK 



RECENZUJEME 
JAN KOUBA: ABC HUDEBNICH SLOHÚ. Od raného stfe· 
doveku k f. S. Bachovi. Supraphon 1982. 

Touto prácou sa dostala na knižné pul1y nesmierne 
potrebná pr!ručka, orientujúca sirok9 okruh čltatelov 
v základn9ch problémoch hudby približne šestnástich 
storoč!. Skoda, že tu je potrebné použiť minul9 čas -
nakoľko tak ako sa dostala, tak r9Chlo aj z knižn9ch 
pultov zmiz l a [ aspoťí v predajniach na Slovensku 1- Keď
že hlad po podobnej Jmblikácii pociťovali čitatelia už 
dárvno -- él to viaceré kategórie čitateľov r rastúca obec 
poslucháčov starej hudby, žiaci odborn9ch škôl, nešpe
cializovan! záujemcovia o históriu l - niet sa . čo ču
dovať. Najm!!, ak možno konšta t ovať, že medzeru v pr!
stupnej litera túre o hudbe pred J. S. Bachom vyplňa 
v tomto pripade kvali tná knižka, naplsaná s profesio
nálnym nadhľadom, ale pritom pútavo a prlstupne. Tak
že snaha autora iste nebude· len "zbožn9m želanim" a 
redakcia si môže priplsať k dobru ďalši úspesn9 titul 
v edlcii ABC. 

U Koubovej knihy treba oceniť už prehľadné rozvrh 
nutie takej rozsiahlej l átky, akou je hudoba od dôb gre
goriánskeho chorálu až do polovice 18. storočia. A to 
tým viac, že Koubov v9klad je sice populárny, ale vô
bec nie je z jed nodušujúc!, nepohybuje sa na povrchu. 
Postihuje javy do značných detai.lov, nest r áca júc z cen
tra pozornosti základné vývojové tendencie a súvislos
ti. Kouba dokáže viesť čita teľa po velkých celkoch 
[napr. qpera v jednotlivých vývojových fázach baroka 1. 
no z{H·o·v eň upozorni na mnohé, jemné detaily (talian
ska hudba l. polovice 18. stor. má bližšie ku klasicizmu 
ako inde l. "Neušetri" čita t eľa dokonca pred ta~ ml 
problémami, ako je baroková teóriu hudobno-rétorických 
figúr a pod. A to je velmi správne. T9m. že v piatich 
k apitolách zameraných na jednotlivé štýlové obdobia 
zachováva rovna l< é členenie, dáva čitat eľov i možnost 
porovnávania, pričom na závažné súvisl osti upozori'luje 
buď f ormou od kazov, alebo st ručným zopakO'vanlm fak
tov a ich bezprostrednou konf.rontáclou s novou ·Situá
c iou. 

Kouba vychádza z modernej l i t eratúry a interpretu je 
prís lušnou formou a na patrične j úrovni súčas.ll.Ý stav 
výskumu v jednotHvých oblastiach hudby 3.-18. sto
roč ia. j eho výklad je úsporný a treba obdivovať, že na 
takom mal om priestore dokáže povedať tak vera. Jedno
ducho a výsti žne charakterizuje a i zložité javy [vhodne 
využíva k tomu aj notové priklady a schémy l. ako 
nal) r. stredoveké rytmick é mody, vzťah modus a ordo, 
taleu a co lor. imiliíc ia a k ánon. V tomto môže byť knih a 
aj pomôckou pre študentov, ktor! tu nájdu problémy 
uko na dl ani, a ruôže im pos lúžiť ako východisko. 

Aut or zabi eha a j dn .,probl ematickejšlch" sfé r , tým 
problemat.i ck e jších. čím o starsiu hudbu ide: tempo, 
dynam ika, fa rba il zvuk, agogika, t. j. v podstate do in
!e r pret ačných problémov. Týmto však pomôže odbúrať 
mnoh ých strašiakov, ktor ! má tajú nielen poslucháčov. 
;d e čn~ t c a 1 amat érskych a Ztič! n a júcich pro-fesioná lnych 
rnteq>r etov stare j hudby. 

K pozr tívam patrí a j autorovo videnie protikla.dných 
vývojových čí·t [ n ie je t u miesto na vymenovanie všet 
kých -- chvfilyhodných - formulácii ä la ,.zárovei'l sa 
v~a k v te JlO dobe ... " l. Rozhodne n ie na poslednom 
mieste 'treba vyzdvihnúť a j zaradenie hud by do celkové· 
ho sdc l éi lneho kontext u, do myšli'enkovo-fllozofick9ch 
prúdov: že vidí paralely nielen v samotne j hudbe [ často 
i medzi vzdialenými obdobiam i ako je gotika a barok l. 
al e i medzi hudbou a ostatnými umeniami, najmä vý
tvarným. Tu sa objavujú mnohé šikovné formulácie [len 
náh odou :;pomeniem e n11pr. Watteau-Couperin), svedčia
ce o autorovom širokom rozhľade. Takže, v knihe mož· 
no naozaj ťažko hľad a ť problematické miesta. Snáď moh 
li by ť vysvetlené skratky T, D a Tp, ako je to napr. pri 
schéme fúgy, možno pozornejšieho čita te ľ a trochu zm!i 
t ie tým , že dvoji cu pavana - galliarda uvádza ako prí 
klad vo vývo ji tanca v 16. a rovna k o 17. storoči, avšak 
to sú - pravdu pov lo! diac - chybičky krír sy hľadané n a
si lu. Skôr by bol o možné vyzdvihnúť ďal š ie pozit!va, ako 
stručný :;lovn l č ek skladateľov s výstižnými charakte
nstikami n odkaz na základné notové a gramofónové 
edície n il k onci kni hy. Summa-summarum , Koubova kni · 
ha je prvým k rokom v ob l ast i teórie na cest e za po
pul ar!zác iou hudby šestnástich s to roči, a tým aj je j 
zu radením nu mi esto, ktoré je j patri : po boku ostatn ej 
hudobn ej produkc ie dvoch storoč i. ktorá bežne znie na 
konr.er tnýc h pódiách a ktorú sme všetci pri jali za svo ju. 

LADISLAV KACIC 

30 rokov práce Detského speváckeho zboru 
československého rozhlasu v Bratislave 

Dirigent Marián Vach a Detský spevácky zbor Cs. roz
hlasu v Bratislave počas jubilejného koncertu. 

Snlmka: R. Francisci 

Je to va-ri až výstižne symbolické, že keď sa Cesko
slovensk9 rozhlas dož!va zrelého veku šesťdesiatich ro
kov, jeho najmladš! kolekt!v, .ktorý spoluvytvára pro
gram, s~ tiež pripoml.na významné v9ročie - 30 roJwv 
umeleckej práce. Je to Detský spevácky zbor Ceskoslo
venského rozhlasu v Bratislave. 

Vytvorenie tohto umeleckého telesa ovplyvnil dyna
mick9 rozvoj Hlavnej redakcie pre deti a mládež. dnes 
Hlavnej redak cie pre mládež a vzdelávanie, kde sa osa
most atnilo hudobné vysielanie pre deti, profi lovali •nové 
typy relácii a narastali vysielacie hodiny. V roku 1953 
bol šta tu tárne ustanovený rozhlilsový detský zbor a jeho 
zakladajúcim dirigentom menovan9 hud obný skl adateľ 
Ondrej Francisci. 

Zbor a dirigent tu teda boli, al e r epert oár nevznikol 
zo di'la IH! dei\. Ten bol o potrebné c ieľavedome budo
vať a trvalo niekolko rokov. než sa zbor mohol lw n
certne predstaviť na verejnosti. Na svo jom poslednom 
slávnostnom koncerte ll. júna tohto .roku sa zbor pred 
stavil výberom zo starsej tvo.rby, a l e predovšetkým 'uvie
dol premjéry objednaných skladieb. Napriklad scénickú 
k ompozlciu Náš zbor od zaslúžilého umelca Milana No
váka. Dn es by dramaturgia zboru mohla mať r ôzne k on · 
cepc ie, dirigent si može vyberať zo širok ej pal ety zbo
rových skladieb u piesn! všetkých generá ci i slovensk9ch 
skladateľov. Prvé roky tvorby jeho repertoáru však bo l i 
prlekopnlckou prácou. Dirigent Ondrej Franci sc i mohol 
siahnuť iba k niekoľkým zborov9m skladbám a úpra· 
vám slovensk 9ch ludov9ch piesni. Slovensk ! hud obnf 
skladatelia - národn! umelci Eugen Suchoň, Dezider 
Kardoš, Oto Ferenczy, n eskorši e zaslúžili umelci Tibor 
Andrašovan a Bartolomej Urban ec podpori li úsilie roz
hlasu vybudovať nielen slovenský .reprezentačný det
ský zbor, ale i jeho repertoár a začali preťí kompono
vať. A nezostali osamoten!. Pridali sa skladatelia mlad
šej generácie a okolo r ozhlasového detského zboru sa 
vytvoril tv.ortv9 kruh automv, ktor! počas 30 rok ov jest 
vovania zboru vytvorili základn9 fond zborovej a pies
riovej litera t(Jry pre detské zbory. 

Dnes je v rozhlasovej fonotéke vyše 500 nahrávok 
zborových skladi eb a piesn!, ale najcennejšie je, že nie 
sú len archlvnym materiálom, a l e tieto diel a žijú v de
sia t•kach ďal ši e h detských a mládežnfckych zborov po 
celom Slovensku. Je tu zastúpená aj tvorbu zaslúžilých 
umelcov Milana Nováka a Ladislava Burlasa, ďalej Iva
na Hruilovského, Ilju Zeljenku, Alfréda Zemanovského, 

čas svo jich k onzervatoriá lnych liet, kedy sa sta l asisten 
tom dirigenta v Zilinskom miešanom zbor e a súčasne 
samostatne viedol detský zbor. Po ukončen i štúdia na 
VSMU, k edy ·pôsobi l ak o asi st en t dirigen ta v Lú čn i c i 
a neskôr uko druh9 zbormajster, pr·! jali ho (popri prá 
ci v Techniku l za zborového dirigenti! a umeleck ého 
vedúceho do sp eváckeho zboru SĽUK- u. Počas. jeho pô
sobeniA v Techniku krivka umeleckého rastu súboru ne· 
bo la porušená - skôr naopuk. Dokazujú to ďa l š i e vy
stúpenia IHI festiva l och a sCrť a ž iach : Festival pol i t ir. ket 

Igora Bázlika, Hanuša Domanského i na jmladse j gene· 
rácie - Petra Breinera, Petra Cúna, Martina Burlasa 
Vladimira Godára, Vlťazoslava Kubičku i skl adatelo~ 
popullírnej hud by. 

Na spom!nanom jubilejnom koncerte vystúpili so zbo
rom dvaja dirigenti. Zakladateľ zbQru Ondrej Francisci, 
ktorý zbor vi edol 25 rokov a jeho nástupca MariAn 
Vach. Zmena dirigentov pred piatimi r okmi nenarušila 
umeleckú úroverl zboru, pretože Marián Vach už nie
koľko r okov predtým externe pôsobil ako druhý diri· 
gent. Pri svo jom nástupe veľmi ciel'avedome predostrel 
svo ju ·k oncepc i u vedenia zboru. Prevzal všetko dobré 
čo jeho predchodca životnými skúsenosťami vybudo: 
val a obohatil o s účasn ý trend v tvorbe r epertoáru a 
zvukovej podobe zboru. M ladý priebojný dirigent, záso
bený sumou ved•omosti z Vysoke j šk oly múzických ume
nr, sa učil nj ďalej. Predovšetk9m v cudzi ne u r.ozhla; 
sových dirigentov v Bulharsku, Sovietsk om zväze a Ru
munsku. naj mä všal< pri pravideln9ch medzinárodných 
stretnuti ach r ozhl asových de tsk9ch zbor ov. Zvuk zbo
ru postupne začrnul by ť priebojne jš! , jeho 'Silu netvorila 
masa zborových spevákov, ale kvalita i ch hlasov. Pe
dagogick é výsledky originá lne demonštroval Marián 
Vach na spominanom k oncerte. Scénickú kompozlclu 
skomponova l Milan Novák práve s tým úmyslom. Na pó
diu sa vystriedali všetky sku piny zborových spevákov, 
od najmenslch - žiakov 1. triedy základnej školy, až po 
konc er·tný zbor. S každou skupinou •narastala kvalita 
zvuku a koncert ný zbor ukázal hlasovú techniku a vý
raz, ktorý smelo môžem e porovnávať so zbor mi dospe
lých. 

Detský spevácky zbor Cesk os lovensk ého r ozhlasu v 
Bratislave, ak o naznilč uje j eho názov, je vytvorený pre
dovsetkým pre r ozh lasové potreby, teda pre vysielanie. 
A s kutočne v prvom r ade vytvára nahrávky zborových 
skladieb a piesn! pre fond trvalých n ahrávok i pre mno· 
hé r elác i e a dramatick é diela. Pln! stanovený dramatur
gický plán nahrávok, a l en potom navyše študu je kon
certný reper toá r a k oncertuje. Každý m l< sa ni ekoľko
krát predstaví na lwncertoch v Cesk uslovens ku . Spieval 
a i na koncer tných zájazdoch, s úťažiac h a f est ivaloch 
v Sovi etskom zväze, Maďarsku, Nemeck e j demokrat icke! 
r epubl i k e, Belgicku, Bulhar sku, Rnkúsk u, Taliansk u. Mi· 
mor iadny úspech zisk a! zbor na Medzinárodnom stretnu
t i rozhlasových detských zborov v Sof ii v r oku 1982, 
kd e odborná kr i t ika i poslucháči vysok o ocenili i nter
pretác iu l skladbu Ob1·ázky z prlrody, ktorú skompo· 
nova ! pre detský zbor prof. Ivan Hrušovský. Na Medzi
národn ej sú ťaži zbo rov polyfonickej hudby v Arezze v 
r oku 1980 zbor predviedol náročný pq·og ram, medzi iným 
aj Detské hry od Ilju Zeljenku a zi sk a! ocenenie za 
na jlepší um el ecký výkon. 

C it a teľ sa môže sp ýt ať, č o d eť.om 8-1 0- ročné čl enstvo 
v zbore dáva. Veď spevác i po lovicu svoj i ch večerov 
v týždni prežijú v rozhl asovom štúdiu, ma Jú ted a popri 
školských a Iných povinnostiach a i ne jaké voľno n a iné 
záľuby? N už ve ľa v o ľna n emajú, ale ten. kto v prvom 
r oku nezut ek á a vydrž!. pot om je zboru verný až na 
pr ah svo jej dospelosti a ť ažko sa s nim lú č i. Ale vy
počítajme pr akticky, čo zbor deťom dáva. Predovše tkým 
kvalitnú odbornú teo reti ckú a prak tickú zborovú vý
chovu, k torá v mn ohých pr l padoch .ovpl yvnil a zamera
nie na budúcu profesiu ( spomeňme aspoi'l zaslúžilé umel
l<yne Gabri elu B efwčk ovú a Magdu Ha jóssyovú 1 alebo 
záujmov(! činnos ť: preto mnohých členov vidlme v ra
doch zboru Lúčn i ca a T echnik, kam pri cháclza.iú ako 
dobr e pripravení zbo rov! speváci. No n a jcenne jšia pre 
deti je rados ť z aktl vneho vzťahu k hudbe, pocit dôleži· 
tej č ia stočky kolektívu , ktorý naplf'ra ži vot , ale sú časne 
vychováva k zodpo·vednosti, tvorivosti, zu š lach ť u je a for
mu je harmonick ú osobnosť človeka . 

JARMILA PRIHELOVA 

Spevácky zbor súboru TECHNIK jubiluje 

kde je mladosf . . . 

tvorba sa v iaže k Slovensku. Zauja l o najmä Campanovo 
Rorando caeli s ef ekt ným vy uži tlm echa štyroch sólistov, 
ako a j Simbrackého Congregati, použl va júce techniku 
benátskej pol ychórie. V dr uh ej časti v ečera sme si vy
poč ul i tvorbu k onzekventne si ovenských autDrov, sú
ča s ťou ktore j boli i dve premiéry - Madrigal podla 
Gesualda od J. Hatr ika vystavaný na exponovanej výra· 
zovosti vychádza júce t z chromatického renesančného 
madl'igal u C. Gesualda da Venosu. Druhír premiérovú 
skladbu - Procházkovu Fugettu na tému D. Fridericiho 
- napisanú v " starom sl ohu" t r eba ch lí pať skôr ako 
vďačnú z borovú skladbu než vážne jšie s kl il d a t eľ·s k é die
lo. Celkov e možno hodnotiť umelecký v ýkon tohto po
predného amatér sk eho zborového tel esa ak o velmi dob· 
r ý: správne lineárne vedeni e h lasov v polyfónn ych sk lad
bách. celková vy rovnanos ť hlasov [ snácl s výnimk ou sop
r ánov na exponovam!j šl ch mi estach). dobrá zr·ozumi
t el'nos ť speváckeho textu, veľm i preclzne vybudovunil 
dynamik u. Okrem skvel e j a podmaií u júce j práce din
genta treba spo menírť pekný výkon sól i·st k y l. Berna
dičovej [má mäkký, veľm i pekn e posadený alt l a kla
vi r·istky J. Ryc hl ej. Medzi ú činkujúci mi a početným pub· 
likom [ po vHčsi nP. býval i čl en ovia sCr boru 1 sa v y tvoril 
živý k ontakt a koncP. r t p rebiehal v ozaj srdečne j atmo· 
sfé r e. 

j ednu z 111ilýc l1 udalosti ul) lynulej koncer tnej sezóny 
bol o nepoc hybn e vystúpenie Speváckeho zboru súbor u 
Technik. Koncert. ktorý sa konal dľía 18. 6. 1983 v Kon · 
certnej sieni Cs. rozhlasu usporiadali pri pri'l ežitosti 
30. vý1•očia založenia tohto súboru. A tak sa popr·i h od· 
no ten! tohto poduja tia zlí r ov ei'l ponúka možnosť stručne 
zhrnúť doterajšiu prác u ll výsl edky Techniku. 

Technik v dnešne j podobe samostatného speváckeho 
zboll'u vznikol v roku 1956. Ako sa-mostatné teleso sa 
vyč l enil zo spevácko-tanečného súboru, ktorý zal ožil i 
už v roku 1953 z inicia tlvy poslucháčov a zames tnancov 
SVST. Vtedy stál na čel e súboru Vladimir Slujka, ktorý 
vo funkcii d irigenta a neskôr i umel eck ého vedúceho 
vi edol zbor do roku 1973. Už v prvých r okoch svojej 
ex i stencie dosiahol Technik dobr é výsl ed·ky - l. cenu 
v kdtegórii vyspelých súborov na celosl ovensk ej pre
hliadke ĽUT v Starom Smokovci (19571. Poto.m to boli 
úspec hy na Slávnostiach a Festivale zborového spevu 
v Bansk ej Bystri ci a Br-ne, STM v Prahe a B·r atlslave. 
Od r oku 1964 začln a súbor hosťovať i v zah ran ič! -
pr ináša najvyššie ocenenia a uznania hudobných odqor
n lk ov. tl a č e i vere jnosti , v lťa zstvá na súťažiach, ako sú 
Concor so I nternazional e el i Canto Coral e v taliansk ej 
Goriz ii , Internati onal Musica! Eistedffod v Laangollene 
( Veľk á Br itánia }. International Ch ora l and F.olk Dance 
Fest ival v Gorku ( lrsko ). Inte r national Chorbewerb v ra
kúsk om Spittal!, vlťa zstvá v Arezze (Ta•liansko) , Kno.kke 
[Belg i ck o ). Tours [ Francr'rzsk o ). Od r oku l 973 sa da t u je 
spol uprá c11 súboru s vtedy už skúsen ým zbor majstrom 
Pavlom Procházkom. So zbormi za ča l pracova ť už po · 

!)l esne v Martine, Akademická N i tra. Med zinárodná sú
ťaž ak ademi ckých zborov v Pardubic iach . množstvo cien 
zo súťaže o Zla tý veniec mesta Bratisl avv, atď. Z počet· 
ných zahraničných zájazdov spomenieme aspoi'l účink o 
vanie v Rumunsku, ZSSR, juhoslávii , Bel g ic ku, NSR, Sv aj 
č iarsku. Popritom Technik realizoval vel il nahrávok 
pr e rozhlas, televiziu, Supr·aph on, Opus. al e i pre za
h ranič-ný rozhlas a te l eviziu. V hodnot en iach Techniku 
z medzinárodných suťaži a fest ivalov sa vyzdvihuj e t ech 
nicky skvelá interpretác ia, virtuozita, premyslená dyna
mická gradáci a, vyrovn tmosf hlasov ých skupín, doka· 
nalé polyfónne vedenie hlasov, perfektná hudobnli dis
cipl!na. l naše spoločenské a n a jvyšš ie pol i tie ké orgány 
ocenili výsl edky vlastnej umeleck e j, al e i i deovo-vý
chovnej prlice súboru. Okrem štátn eho vyznamenania 
Za vynikajúcu prácu treba sp omenúť Zlatú medai l u 
50. výročia založenia KSC, stri ebornú medai lu SZM Za 
socialistickú výchovu a rad ďal ši e h vyznarnenanl a dip 
lomov. 

Dramaturgia súbor u sa opiera jednak o cel·ú ~kálu zbo
rových skladieb a cappell a počnúc r enesanc iou a kon· 
č iac novinkami súčasných skladateľov, jednak o tvorbu 
slovensk9ch skl trdatefnv. Na tomto mieste trebll spom e
núť plodnú spoluprácu T echnik u s mnohýrn1 slovensk ý· 
mi autormi (Mikula, Zemanovský, Hrušovský, Zeljenka. 
Hatrlk a i.). ktori p!šu pr iamo pr e súbor. l n edllvn v 
sl ávnostný koncert dramaturgic ky vychádzal z už vys 
ši e uvedeného Zilme.rania. V prvej č a sti i?il o o svewvli 
zborovú li ter·atírru. Tu by som ocenii uvá dza ni e tých 
starých autorov { Campanus. Šimbracký n i n ll. k tnr ýrh 

Na ma rgo toht o podujati a sa mi ponúka jú sl ová P. ľi'D · 
cházku: .. . .. kde je ml udosť. tam je i k rása a lásku, 
a kd e JC krása a lásk a. tam je i dob r o . . . " . 

JUR AJ DMA 

Zu sta vrws t n d111 k un et!rtu k :Jtl r · ui:nt~mu jubilt!u . . . 
Sni nrk a: I ng. V. I!Ak 



Svetová premiéra sovietskej opery v Brne 
Bmcnskl\ clramaturgJII s1 u'- nJekulko desaťroči za

ldadlí na tom. že práve Brnu bol o miestom n lekolkých 
sve tovýc. h a českos loven s kýc.h premiér, pripadne l pr 
vých zahraničných uvedení sovietskych hudobno-drama
ti c l{ých die l. Tohtoroč n ý 20. máj obohatil početný rad 
doteraz prcmi érovaných ti t ulov o prvé uvedenie nového 
operného di el a PORTRI!:T od Me~íslava Vajnberga. Sute· 
l ovým východiskom je tu r ovnomenná Gog.orova nov ela, 
k tor ej dul charakter oper ne j textovej predl ohy skúse
n ý l ibreti sta AlcKander Medvedev; reži jnú koncepciu 
novi nk y modeloval potom univerzálne ori en tova.ný Geor
gij Ansimov. Sklada·ter. l ibretista i r ežisér uvltali mož 
nosť uv ies ť dielo prvý r az v Brne, kde mohli počltat 
tak s dotcruj~ imi skúsenosťami súbo ru, ako l s r ozvinu
tou tJ·ad ic iou r ecepci e sov ietske! hudobno-dramatickej 
tvorby: Por trét mal tot iž vyzniP.ť ako manifestlícia by
tostných k reatívnych s il súčfl sn e j so-vietskej opery i ako 
osobi tú opt)nent úr a "muzel1 ln eho" poja tia operného di 
vodi a. 

Nové dielu je k tej to funkcii p redurčené už svo jou 
nezvyča JOOU genézou. Oper u men~i c h roz merov chcel 
na daný ná met skomponovať nedl ho pr ed svo jou smrťou 
sám D. Sostakov ič . Medvedovovi a Va jnber govi sa sice 
výsl edný tvar r ozrásto l na tro jdejstvovú dr ámu, avšak 
nadvilznosť na šostakovlčovskú a čias t očne i prokofle
vovskú divadelnú poetiku je tu nesporná, najmä keď 

Vajn.berg ak o autor 16 symfónii n r ovnakého počt u slá 
či kových kvarte! má so Sostukovičom spol očnú nejednu 
umeleckú i osobnostnú Č J' tu . Vaj nberg sa však najmä 
vo svo jic h scén ických pJ'ŔCilC h dopJ·acoval už dávno 
k svo jmu vlastnému hudobno-dr amn tick ému stanovisku. 
Dramutický ťah ôsmich k ontrast ných ·obrazov dokázal 
7.HbezpečJť vyc izelovan ým o rchestrá ln ym prúdom, do de
ta il u pr epracovaným v lntenciflch súčasn ej inštr umen· 
t ačn r.j sonoristik y. Pr áca s orchestrálnymi hlasmi je pri
tom vcrm, st r iedma: sk lft tl atel je natolko cit livý k ja
vi~ kovém u dian iu, že prllk ti cky nikde vokäl nu akciu ne
prellrývu. /\ predsa vyc hfltl7.Hjú drama tick é, epicky ko
mentu júce 1 lyricky k ontenplllol!vne impulzy préve z or 
ches tra. z nepompéznej a predsa významovo nosnej te
mati ck ej práce i z u s tavi č n ých drobných premien, po
súva jlicich vo výslednom efekte zmysel drl1my cez ba
riéry tle tove j čnsovos t i i vonk <IJškovosti. Pravda, ni e 
všade je pr i ebeh drámy rovnako dynamický a presved
čiv ý. v zásade vsak dielo rezign ujúce na vyskt:Jsané 
opcmé mechanizmy nest r áca ťah. 

ViJI'n bergova fl exibi lná hudobná reč umož.ňu je ~Cd <~ 
vJ cryhodno u predsa vysok o ~tylizovane navod1ť tragick y 
životn ý Jll'ibeh maliara. l1torý sa spreneveril svojmu 
najvlastnc jšiemu tvo r ivému poslan iu u je čoraz v!! č~mi 
~ tva n ý tlómonmi všednosti a prlzemnosti. Ansimov za 
spoluprlJco sov1etsk eho výtvamlk a Borisa Blanka c hápe 
scénu uk o zv idJteTncn(J projekciu významového diania 
vyvolaného hudbou jed notli vých obr·azov. Setrl rekv izi 
tami a v podstate i herec kými pohy bmi a gest om~. 

od hercov však žiada bezvýh rudne cieravedomost. Dil'l · 
gen t Václ av Nosek, ktorý su okrem iného zaslúžil at 
u preklad textu, zamerul h lavnú pozornosť na prepru
covun ic zvukových zvlästnustl pa 1·ti t úry, vynára sa však 
otázku, č1 napnti v stredných Ghrazoch trocha nepribrz
tli l hudobný spád a tým i herecké v ýpovede. Rozhodne 
s1 všu k dokážeme predst a viť predvedenie omnoho pohyb
liv ej~i e. energicke jšie a v tomto zmysl e výrazn ej~io pod
porujúce jnvisk ovú ak ciu. 

Ost rednil pos tavu mil l lil ra Ca rtkova naštudoval i pr e 
br nonskú m scenáCJU dva ja her ci - skúsený Vladimir 
Krej~lk 11 hP.J'eck y neobyca jne tvá>rny )iri Holešovský. 
Každý z nich prepož i čiava tej to pos tilve svo j špecifick ý 
hlnsový t11nbre a modeluje vnútomý vývo j i na lomenosť 
hrdinu s n<~ saden im rôznyc h vý razových prostriedkov. 
Vzhľadom 11 tomu, že Ca rtkov je vl astne na scéne stále 
v ilk CII, ide tu skutoč ne o v e ľk é výk ony, pot·ovnatelné 
s nr~ j ná ročn ejšfm i postavam i s účasnéh o hudobno-drama-

Vlodimir Kl'll j i:lk aku Cartkuv v bJ•ncnskcj inscenácii 
Portrétu. SnlmkA: V. Vailák 

t ic kého repertoá r u. Beh času a osudu reprezentu je sym
bolická, ale nie schematická postnva Lampá>ra, ktorú 
národný umelec Vilém Pi'ibyl chápe celkom vecne, n e
patetick y, at k eď s určitým podtextom súcitného né
znaku postaven ia človeka v divadle sveta. Vyni.k~júco 
reži jne ocl llšené sú postavy rudi, ktori nnjvýraznejšie, 
a j keď trebár s len nakrätko, zasahu jú do Cartk ovovho 
života: Pavel Kam as jedinečne steles1'1U je ľudový typ 
sluhu, Jaroslav Mujtner vieryhodne vystihuje morálku 
oportunistf ckého žurnalistu. Jii'l Prichystal zaujme uko 
obchodnlk s ob1·azmi a Stanislav Bechynský prepožič i il· 
va pr i rodzenú dostojnosť a autoritu postave profesoru. 
Pestrý k aleidoskop spol a symbolických. spol a žlín rovo 
typizovaných zástupcov rozmanil9Ch spol očenských 
vr stiev vzniká dobre p remysl enou s úč innosťou a herec
kou i niciatlvou ďalšieh sól i st ov (uveďme aspol'í A. Ba
rovú, R. Nováka, P. Poláška, Z. Smukai·a, J. Skrobánka, 
). Bara, ). Klána, ). Janskú, B. Kurfiirsta, at ď.) , ku kto
rým je t reba pripočltať e~t e A. Sťňvu ako "nemého" 
predsMvitera mátožného star ca z · obrazu. Pr áve v drob
nokresbe týchto postáv a ich pôsobnosti nn morlí lku 
hlavného h r dinu :najviac zažiaril o i 1\nsi movovo r ežijné 
umenie. Portrét je nesporne diel om. k torému ide o n e
trad i čný prieni k do vonka jšej l vnúlornet rea lity. Vyras
tá z tJ'aclfcil r usk ého psychologického realizmu, svojim 
spôsobom funguje ako moralita, n euchyTu jtí ca sa ovšem 
k prostr iedk om epick ého divadla. Záklaj.lnou myšlienkou 
je tu inovlícia pr inclpov hudobnej drámy. ktorej zá-
1\ladn ým ideovým h ý·baterom je výzmamové dianie hudby. 
Brnensk á svetová pr emiéra novej opery tak názorne do
kumentova la jednu z dôležitých vývojových umeleckých 
tendencif stH~asn e.j sovietsk ej hud obnej dr amatik y, 

)JIU FUKAC: 

ELIXÍR POHODY V OPERE SND 
\ l lllll ť'ttll ! !, vydanom k bl'dtJs lavskej inscenfJCi l Doni 

Zt!ltJho opery Nápoj lásky, sa zusvtítene po jedn t1va •O r~; 
nnsa nci i diel t<J i ianskej IJelcan tove j opery "ot tocen ta . 
11ko Ta l iun i volajú 19. s toročie. Prečo si v SND tentoraz 
z nej zvolili k i nscenovani u pr áve jed nu z nujuznáva
nej~ic h k o1111Ckých opier berga msk ého majstra, ni e je 
s1 !ažké d omysl ieť. Ob javné č JOy v predver diovske j ta
lianske j opere môže s1 dovolil súbor ma júci pre ich 
\'Okti lne zvló t1n utie dobre vyšk olených špec ia listov. Nám 
príchod! i n scen ova ť over ené hodnoty a diela s vyváže
nou hudobnou " javiskovou hodnotou. Takým dielom 
Nl\po1 tl'isk y nepochybne je. Potvrdzu je to a j fakt . . že 
na rozcliel ocl mnohých Donizett ih o a Bellini ho tragJC· 
kýr. h opier n epotrebovt~ l Nápoj Wsk y "znov uvzkr iese
ni e". ll r fl sa od svo jho u odu nepr et rž ite a takmer vždy 
s úspP.chom. TP.n si zis lw pr uvdepodobne a i nová bra1i 
slavskó insc flná cia il nebudP. tn výlučne len zásluhou 
sklacl atcr·'· 

Výtvnrnfk Vladimir Suchánek 11 režisér Július Gyer
mek mn l i s touto l udovou komédiou ( al ebo žánrov9m 
c,hrflzkom z vidieka l pr edsa Jen väčšie šťastie. než pred 
desa f roci m s Inscenác iou genlfllnej salónne j bu f f y sk l it 
dnt ela ( Den Pasquale) a hoci najmll réžii možno vy 
Wa ť Lli'ČJ'tll n edotiahnu t osť JHJZOitčených pos tupov a ne 
jed notnos ť použitých prostriedkov, predstavenie má spátl 
n švih 11 !Jude pa triť k lepse j pol ovi ci pr oduk cie ope1·y 
SND v s; lohl\le i v jednot l ivých z ložkác h. 

Orchestrálne naštudova nie Viktora Málka je solldne. 
, pochopením pre komornosť pnrtitúry ll vo vilčsm c pr í
pHdov s dostatočným odpichom H vzletom v ensembloch 
" fi nálových scénach. ktoré podobn e ako reci tat l vo see 
co poukazu jil na kompozičnú na ctvl:iznusť na rossiniov 
~k(J hu f f u. 
Nntzú važJHlt~o u spev fn; kou postavou opery 1e Nemori 

no, vyskytujúc i sa v int e rpre1učne1 t radícii v dvoch 
mutA c:Jflch. Prvú prP.dstuvujú k ret1cie ve l'kých l yri cko· 
dJ'amatických tenoristov počnl1c Car usom 1.1 končiac Car· 
rP.rason1. druhú štý lovo tHIIJ!<né uchO)Hmie. zanech·anó te
noristmni odboru tegg1ero poční1c Schippom u k ončiac 

Alvom. T ypom hlasu inkl inuje Peter Oswald práve k teJ
to druhe! koncepcii. a i keď n 11 rozd iel od talianskych 
umelcov. z ktur ýc. h si hr al pr iklad, n i e je jeho hla:. 
natol ko poh yhlivý a pružný vu vysok ých polohách a n f!
ovllJda ho nalolko v i rtuózne. V ~ pôsohe interpretácie 
JP. v~ak JH sne r. i tatel n{J snahu o ~ týlovosť a rešpektOVHilif·! 
i nt erpre la čn ej tracl íc iH. Voti t~Jj t o ~" spevák sprenc
ver u ln azdit ltm tým. 7.e v snnhe zvýš iť nosnosť svo jho 
IJtiP.ho 11 farebne menej pút nvého hl asového materiálu 
ľ, t~ t P. ! ~I f) použfva fnr tl! neY, ~ll to ?.i ud <J . Na druhej st r11 

ne a 1 kec! 1<:hn prudchadzdJLICe krc!lt:ll! IWpreukázo l i mi
moriadnu vyra:wvli tvárnos ť hl asu, tu sa mu miestami 
úspešne poda r i lo doda ť svo jmu spevu ~lad lla sto - bôlny 
nádych kore~pondu jtíc i so zlik ladn ou nála dou interpreto
vanej postavy. Aj keď výsledný voká lny efekt nie je 
tf'dil t'Pi k rnn jrdn oznili'n\• 7il prfst up k nii i:Jmlovll niu. 

Zaber z insccnat:ie. V popredi P . ~1iku l ás aku masti~kár 
Dulcamara. Snl mka: J. Vavro 

a v podsta te i za výkon l naJm!! n u druhej premiére], 
si spevák zuslt:Jži uznanie. Akceptovať možno a j herecké 
uchopenie postavy, kladúce dôr az na Nemorinovu detln 
skos ť . 

Výr azne incl iv itlualizovaná n ielen čo clo charakteru, 
ale aj h lasových nárokov je posta.va Adl ny. ]ej part je 
in ý než party don izettiovsk ých t ragických herol n, iný 
než l yricko-kolora tLII' ne až sub1·etné sopránové party 
z Dona Pasquala alebo Dcéry pluku. Pre Adtnu speváčk a 
n epotrebuje mimor iadny hlasový r ozsah ani virtuozitu, 
za to musi doda l postave lúbeznos ť (n ielen v spTáva'nf, 
a le hlavne v hlase ]. aby nám holo zjavné, prečo po n ej 
Nemor ino torko šali e. Táto výrazová kval ita t r ocha chý
hal a kreácii Sidónie Haljakovej-Gajdo§ovej, čim sa spolu 
s prfliš ur istok ritt icky ladeným kostýmom postav!! vzďa 
l ovala 11t mosfére pr(behu. K peknému výkonu sa však 
umelk yi\a rozospieva la v druhom dejstve, kde v n iekto
rýr:h vyš~ie po ložených paslížach mohln upl atniť svoje 
)asnP. výl;kv. ale 11j kd f! sil v ni ek torýeh momentoch ( nH-

GRAM O RE CENZIE 
JURA) HATRIK: Profilov6 platňa 

OPUS Stereo 9110 1336 

• Pociťujem už dávnejšie a po vypočut! platne z his-
torického kompletu OPUS-u, umoUiu júceho verejnosti 
spoznať všet·kých našich skladatelov, ešte viac - vnťi
tornú podl~nosť voči Hatrlkovej hudbe. A predpokla
dám, že to nie je Iba Individuálna skúsenost. Osobnostný 
H at rlkov šarm, intelektuálna zvedavosť, sústavné sledo
vanie vývinových ciest súčasného umenia, by&trA ana
lyticko-kritická reflexia hudby, slovom bohatý vnútorný 
život nevyhnutne ovplyví'iuje Hatrlkovo komponovanie
l nás pri dotyku s jeho výsledkami. U t9ch, ktor! ho 
poznajú nielen z počutia táto skutočnosť do Istej miery 
nežiadúco skresluje percepčnú situáciu. Vzniká akási 
bar iéra z mimohudobných Informácii, vytvárajúca súbor 
oča kávani nedovofujúc!ch priamo prenikať k intencto
nallte vla·stných zvukových objektov. Ľahšie to maj\1 ti, 
čo mlčia. Pritom je zaujlmavé, že Hatrlk-skladatel sa 
úporne snaž! o výpoveď s bezprostredným emotlvnym 
účinkom, čim vlastne práve tvorbou vyjaiVuje svoju 
,.skrytú tvár" a kompenzuje racionálne temperovanie 
svojej osobnosti. Dalo by sa povedať, že Hatrlkova hud
ba jA komponovaná v Inom ·systéme, .než jeho iskTlvo 
paradoxné a myšlienkovo husté verbálne prejavy. Vy
hýba sa komplikovaným riešeniam, ktoré by najmä v 
t ektonike znejasľíovall hudobný priebeh, rovnako vo 
vrstve významovej smeruje k zrozumlternej logike obna
žovania zmyslu, nekumuluje nedešlfrovatel.né prou.re
čenla. Ch.ce byt - pochoplterne na báze dneška a osob
nostného gesta - muzikálny, čistý, Judský. TAto dreň 
je, pravdaže. nesená rozmanitým artikulačným apaTAtom 
a nie vždy rovnako markantná. Dá sa však vypočut aj 
z napohlad takéhD búrLivo komplikovsného Dvojportré
tu [Slovenskú filharmóniu diriguje B. Režucha). Ideou 
tu je, že Sanc·ho Panza a Don Quijote sú, psychologicky 
vzaté; jeden .,kompletný človek" a na ·tomto je posta
vené celé dielo; preto sa kontrasty prestupujú natVzá
jom v obidvoch častiach. To je podla mľia jasné rie
šenie - a dialekticky plnohodnotné. V hudobnej reči 
badať orientáciu k polyštyllstlckému traktovanlu a sé
mantt zovaniu tematického pulzu, čo Ha.trlk vo svojom 
vývoji •neskOr pozmenil smerom k jednotnému štýlu. 
Taký je vo Fragmentoch z odennlka, cykle ženských 
zborov na text neznámej ženy (Slovensk! madrigallsti 
a L. Holásek). Krehký a čistý zvuk s účinnými Invoká
ciami niektorých centrálnych slov, kompaktné spojenie 
dodekafónle a lineárnej polyfónle, súcit s hrdinkou, túž
ba po cHe a porozumeni - to všetko je v pozad! navo
nok maximálne redukovanej Hatrlkovej hudby. O Dennl
ku Táne SliiVičevovej, monodráme pre soprán ·a dycho
vé kvinteto na autentický ruský text [B. Sulcová a Bra
tislavské dychové kvinteto) sa už vera ráz plsalo a pri
pravuje sa aj jeho televlzna podoba. Ak som pri pre
miére pochyboval o rovnocennosti hudobnej zložky v 
celku, neskôr som bol v brahsl~tvských Klariskách dojatý 
pOsobivosťou svetelno-divadelnej vrstvy a zakaždým nad 
šený sólovým partom v Sulcovej podani, potom opätov
né počúvanie z platne ml pr tnieslo predovšetkým hu
dobný záŽI!tok, postavený p·rá·ve na priehladnosti a čisto
te .autorovho zámeru. Ukázalo sa. že ide primárne o hu 
dobné dielo, l keď výnimočným spôsobom sa otvárajúce 
ku k ontaktu s v izuálnymi prvkami. Premyslenosf pro
jektu je zrejmá , ale v súlade s ňou pôsob! rozvibrova
ná c itová vrstva, skladatelovo stotožnenie s námetom. 

Dúfam, že táto platí'la nás bude inšpirovať k tomu. 
aby sme si pozornejšie vypočuli a 1 iné hudobné diela 
jura ja Hatrfkn so snahou súst rediť sa na Ich vlast.nú 

hudobní! intencionalltu. 
IGOR PODRACKÝ 

prtklad tam, kde vysvetluje Dulcamarovi, že n11 Nemo
r in i! vystač! so svo ji mi ženskými zbraňami) dostava 
do vzácneho súladu s určitými rysmi interpretovanej 
postavy. V podani altemujúcej MArie Turňovej pôsobí 
postava Adiny prostejšie a lúbeznejšie a vyznačuje sa 
a t preclznejšou intonáciou. Jej vysoká poloha je zvonivá 
a s výnimkou záveru posledného duetu s Nemortnom 
znela .bezpečne, jej' hlasu však chýba v!lčšla farebnosť 
a lesk v nižšlch stredoch a hlbkach. 

Ani jeden z predstavtterov seržant a Belcoreho 
Pavol Mauréry a Frantllek Caban - nemal so zvládnu· 
!fm partu technické problémy, no predsa Ich spevácke 
i herecké stvárnenie postavy je dosf odlišné. Cabanov 
Belcore je skôr rozšafný suverén, kým Mauréry svojho 
hrdinu výraznejšie karikuje. Mauréryho ba'ľytón je ly
ri ckejšl, a le tmavšl, Cabanov dramatlckejšl, ale svet 
lejšl. Náš osvedčený verdiovský interpret dodáva kreácii 
spôsobom jemu vlastným " Hallantzujúci " charakter. je
ho Belcore je povahou tónu značne bllzky kreácti 
niekdajšieho hosťa SND - mladého M. Basiolu, a to z 
rozhlasovej nahrávky. Nová posila nášho barytónového 
odboru F. Caban má f arebne jednoliato znejúci hlas, 
nosn9 vo všetkých polohách. jeho doméno~ však bude 
asi Iná repertoárová oblasť než talianska opera. ktorú 
cltl skOr v štýle nemeckých spevákov. 

Ťažko určiť, ktorá z dvoch podôb i nterpretácie pod
vodného mastičklíra Dulcamaru te vydarenejšia. V poda
nl )ozefa Spačka je tak t rocha furtákom, tak trocha 
ludovým filozofom, ktorý Sl hravo poradi V každej si
tuácii. Spolahllvý je a 1 po speváckej stránke, hoci v ná
ročnej vstupnej árii mu vyššie polohy partu trocha spô
sobujú problémy v zmysle menšej hlasovej uvornenosti. 
Mikulálov Dulcamara te viac roz~ržltý, stále sa čohosi 
obáva jú cl [odhalenia podvodov ? l a pred člmsi uteka
júc! (so zvláštnou zárubou a j smerom k divákom) . s 
množstvom vydarených speváckych detailov, ale podob
ne ako v jeho ·oboch predchádzajúcich kreáciách s ab
senciou ucelenejšej voklí~nej llnie. Taktiež sa zdá, že 
spevák niekedy priiiS uprednosti\uje výrazovú stránku 
prejavu na úkor farebnosti a krásy tónu. V malej pasta· 
ve Gianet·ty, ktorú réžia výrazne exponovala, sa zdala 
herecky uvolnenejšia i hlasovo presvedčlvejšla Anna 
Czakové než Anna Kfuková. Výsledný vokálny efekt in
scenácie mOžu ešte v novej sezóne pozmeniť ďalši pred
stavitelia Nemorina - Jozef Abel a mladý Miroslav 
Dvorský. Ako hosť sa v nej zrejme občas objav! a 1 Pe
ter Dvorský a iste jej dodá ešte v!!čšleho lesku. Po
hoda však vyžaruje z pl'edstavenia i bez neho H nielen 
pohoda, ale t poučenie. Lenže to v ňom odhllllmEY'až 
vtedy, keď poch opime. že kJ'eáciu neurčujú kvalltatlvne 
len pl' imérne hlasové danos ti . t~kými sú intenzita a krása 
tónu. VLADIMIR BLAHO 



.. 
NÁŠ ZAHRANIČNÝ HOSŤ 
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NLkdy newpne svoj f rancúzsky esprit, 
priam ho zo seba vyža r uje v každom 
životnom momen te. jeho hudobný tep 
11eustále kmitá med<. i dvoma krajnými 
poloh ami : magické s tr hnutie a rozumo
vé vyrovnanie, vyvoláva júce obdiv. Nie 
je to nťt h odal Do tera jš ia kariél'ét popred
ného francúzskeho di r·igenta Serge Bau
doa bola len zákonitou výslednicou ne
únavnej p r{tce a muz·ika ntských vlôh 
(otec bol profesorom na parfžskom kon 
zet·vatóriu a jeho strýkom je sláv ny vio
lonče lista Paul Tortelier ). V roku 1959 
nastúpil ako šéf rozhlaso-vého orch est ra 
v Nice a už o tri ro.ky mu Karajan zve
li ! svoje naš tudovan ie Deb ussyho ope
ry Pelleas a Me!isanda . Keď sa s ta l Char
les Munch ~éfom Orchest re de Paris, vy
bral si za svojho s polupracovnfka práve 
Baudoa. A konečn e, v rok u 1971 sa stal 
tento mimoriadne ct ižia dost ivý h udobnfk 
šófdirigentom Orchest re de Lyon, s kto
rým už po druh ý raz vystúpil ·na festi · 
vale Pražská ja r ( prvýkrát to bol•o v ro· 
k u 1978). Po dva večery bolo možné do· 
s lova vych utnávať prednost i tohto span· 
tánneho tel esa. či už vo Faus tovom pre
kliatf Hectora Berlioza, a lebo v s klad· 
bách Bizeta, Ou till euxa a Roussela . 

Mnohokrát s te dirigovali českú (i)har-

Dirigent 

SERGE 
BA UDO 

.móniu. Ako si spominate na túto spolu
prácu? 

- S najkrajšlmi pocitmi. Pracovať s 
vašfm reprezentatlvnym orchestrom zna
menalo pre miía vždy radostnú udalosť, 
pretože .hudobn!ci z tohto t elesa sú mi 
velmi sympa tickl. Počas koncertov 1 na
hrávok, ktoré sme spolu realizovali, vlád
la vždy dokonalá h armónia. Doteraz s me 
pre vašu fi rmu Supraphon nahrali skl ad
by Debussyho, Ravela a Honeggera. Do 
budúcnost i máme ešte mnohé plány a 
ja ver!m, že ich na základe nášho pria
teľstva uskutočn!me. 

Na vašom koncerte sme obdivovali ne
zvyčajnú orchestrálnu farebnosť, umoc- · 
nenú mä~kými fortissimami v sekcii dy
chových ·nástrojov. Kde sú pramene tejto 
vašej tradfcie a v čom spočiva jej odliš
nosť od českej? 

- To je ťažko poveda ť. Vy to môžete 
mo1íno vycltiť lepšie, ako ja . Ale pokiaľ 
ide o našu tradíciu, je pravdou, ak ho
vorite o farbách orchestra. Francúzski 
skla datelia takmer vždy využlvali pa
le tu nást ro jových t imb:rov, tak ako ma
liar i využ!va tú farby .pre konečný sú
Jad. A Berlioz bol jeden z prvých, komu 
sa v romanticke j perióde podariio obo· 
ha tiť zneni e orchest ra, vďaka úlohám, 
ktoré prisúdil každému .nástroju. jeh o 
zásah do farebných plôch orchestra bol 
natoľko revo lučný, že máme dôvod vi
di eť v ňom predchodcu snáh neskoršej 
Dr uh ej viedenskej školy, reprezentovanej 
Schônbergom, Webet•nom alebo Bergom. 
Vz hladom na germánsku tradíciu stoj! 
Berlioz možno v Ul'Čitom ·protik lade, le
bo a ni jej na jväčš! romantickl skladate
lia. akými boli Schumann č i Brahms, nie
žeby neh !ada li farebný zmysel svo jich 

skladieb, ale povedzme v rámci orches
trálnej ·Inštrumentácie bol! viac klaslc
kl. Tradičná je však u nich velká hlbka 
výrazu. My sme zase boli vždy nesmier
ne fasci:novanl úlohou maliarstva v ume
n l. Nazdávam sa, že mal!ari to bol!. čo 
nám poukázRJ.i n a nové farebné maž· 
nosti v hudbe a potom sme to boli zase 
my - hudobn!oi, ktor! sme udržiavali 
túto korešpondenciu s maliarstvom. To 
však neznamenalo s tratu hudobného vý
razu. Naopak, a j keď náš hudobný ·výraz 
je možno menej spontánny, ale je o to 
viac prepracovaný. 

Popri pravidelnej koncertnej činnosti 
ste zároveň činný aj v ope re. Z ktorej 
oblasti čerpáte viac pozltivneho? 

- Mysllm si, že d'irigent by mal v zá
ujme zlepšovania s vojich kvalft robif 
oboje. Napri ek mnohým podstat.ným roz
dielom vzn iká neobyčajne k rásna t·ovno
váha. Opera je čosi ako fonma športu, 
kde sa stále môže niečo diať . Od.o mňa 
vyžaduje často zásahy na úrovni reži sé
ra, najmä ak sa vys ky!tujú technické 
problémy, ktoré prekáža jú spevákom v 
!ch úlohách. V•tedy sa treba mať stále 
n a pozore, nikdy n ezaspat! A to je n e
obyčajné drážd id lo pre reflexy. Byť sym
fonickým dirigentom je o niečo pohodl · 
nejšie. V tom zmysle, že až na niektoré 
výn imky, keď sa nepracuje s dobrým or
chestrom, by nemali vznikať ťažk ost i. 

Publikum je azda najdíUe!itejiil spolu
tvlll'ca, ktorý dáva vdej umeleckej čin
nosti zmysel. Zodpavedá výber · vášho 
programu takmer vždy jeho vkusovým 
postojom? 

- Určite nie. Existujú skladby, kotO'ré 
sú pre ludf ťažko pri jatelné. Ale to nie 
je dôvod na to, aby sa n ehrali. Lebo ak 
sa 9tá le h rajú iba také diela , ktoré pub
likum bezpr.ostredne do jmú. potom sa 
budu je na extrémne tradicionalistickom 
r epert•oári - a to osobne n emám rád. 
Na zostavovanie ·programu nie som však 
sám: niekedy sa stáva, že . vys tupujeme 
pres ne s takým programom, a ký máme 
chuť ponúknuť, inokedy ma jú zas a orga
nizá tori st rach, že to či ono dielo ne
mus! zod povedať ohápavos,ti ľud!. Ne
tvrd lm, že dirigujem všetky diela s rov· 
nakým úspechom, no my.slfm s i, že ľu dia 

by mali vynaloži ť aj u rč ité úsilie, aby 
nové skladby obja·vili a ocenili . 

JURAJ POKORNÝ 

V arnenské leto 
Naši ! Lillia pozna jú Varnu skôr ako centrum letne j rekreá

cie, prípadne kri:lova t ku d a lších c ies t po pobreží C·ierneho mo· 
rn, než a l<o mesto medzinárodného hudobného fes tiva lu Var
n enské leto. O!J jekt ívne ve rl<é, 300-tis fcové mesto, s a roz
J<Iadá na o brovskel ploche, krfdla mi svoj ich s fdli sk pokrýva 
zem. ako twne nepokojných ča jok či k r ič iac ich g la t·usov. Tieto 
dva podobne druhy morských vtákov by mohli vo jsť do zna ku 
mestä - na jm11 jeho starše j čas ti, ktorá je útulná a posunu ta 
pnumo k brá ne do Prlmors kého parku, rozkladajúceh o sa na 
ploche 17 ki lometrov (je vlastne spojnfkom medzi Varnou 
a Zlatými pieskami ]. Cajky a glarusy bez strachu pre lietá va jú 
n ad ulicami, ho telmi a plážami, neus tá le h ľada j úc potravu 
pre svoje mláďa !ií, aby v noci - vo svetl ách reflektorov nad 
I>etným divad lom - vytvárali rých lo letiace útvary , nie ne
podobné zos tavá m na leteckých prehl iadkach. Varnens ké le
to - akokoľvek je to neu veriteľ n é pre návš tevnfka. ktorý :-;a 
prvý raz oboznam uje s jeho atmosférou - je najs tarš fm bul· 
hdrským hudobným fest ivalom a organizu je sa od r. 1926. 
Prnvda, pravidel né medzinárodné stretnutia hud obnikov v tom
to pôva!Jnom, čtstom a ud ržiavanom prlmorslwm centre sa ko
na jú od r. 1967. Dnes je Varnenské leto rozsiahlym podu ja tim, 
k toré trvá ocl 18. jún a do 31. júla a má vo svo jom celku nie
koľko dramat urgických dominánt. ú vod je viac-mene j komor
n ý: sólové a temat icky špec i[ikované koncerty sa odohrávajú 
n tl jmti v kosto le - múzeu Sv. Ata nasa a v Histot·icko-umelec
knm múzeu, otvorenom iba nedávno, zás luhou bývalej .minist er
ky kullú r y Ľ. 2ivkovove j. [Mimochodom, hneď pri hoteli Ode· 
sa , postävenom blfzo morského pobrežia, sa budu je Fest iva
lov~· komplex Ľ. :Ziv i<Dvovej , ktorá bola pos l ankyňou za Va rnu 
a má zäsl uhy na kultúrno·spol očen9kom rozvoji tohto tretie
hL na jv li čšieh o mest;,t v BĽR . ] Tohto roku bolo slávnostné 
otvoreni e fes tivalu v Dramatickom divadle, kde známy a v Bul
llm·sl\u populftrny dir igent , národný umelec Ivan Mar inov uvie 
dol s Varnenskou štá tnou filhat·móniou Mendelssohnov Koncert 
pre hus le a orches ter e mol , op. 64 [ :.'O sólistom Minčo Min
čevom ]. Bul hars kú ra psódi u "Vardar" od P. Vlad igerova ·
d národná umelkyillt Ra ina Ka baivans ká skvostným spôsobom 
zaspieva la árie ;: opier Wagne ra, Pucciniho, Verdiho a Cileu. 
Tlilo ouvertúra festiva lu bola naznačenlm fi ná lneho diania. 
kedy je veľa vynikaj úcich sól istov pozvaných zo Sofie, aby 
účin kova li v mscenáciách varnenske j Národne j opery, nehovo
riétc o ·domácich, rovna ko zauj fmavých spevákoch ( .pres vedčili 

s me sa o tom na premiére ci'Albe rtovej opery Nfž!Jla, kde nad 
inscen ačnou zložkou dominova l zvuk orches tra pod veden!m 
N. Necľe l kova a speváci, .z l\torých .s pomei'\me aspoi'\ ná rodného 
u ~rwlca Kiril u Krus teva v Olohe Sebasliana a Mari Krikorianovú 
ako Martu] . V posled né dni po l d ruhamesačného fes t iva lu s i 
posl u c hú č i malt možnos ť vypoč uť také osobnos ti bulharského 
vok<'tlnehu umenia, ako sO ná t:ocl nl umelci A. 1Mi l čev.a , T. Kos· 
to v, St. Cigančev. resp. l . Kons ulov a M. Krikorian (v Tru
hucl ítrovi J. či na rodného umelca K. Krasteva, zas lOžilú umel
kyilu St. Evs tat ievovú u T. Kostova (v Simone Boccanegra). 
n~s p. národnú umelkyií u A. Mi l čevovú , zaslúžilého umelca 
N1kolu Smočevsk éll o, Christfnu Manolovú a zas lúžilých umel
cov Michai la Zidarovu a Ivana Velčeva (v Carm en]. Ako vidiet, 
Ora mat tcké di vud lo a ta m siclliH ca Nl! r·odná opera vo Varne 
sú rl'a lšim významným centrom hudobného diania. Tu mala 
svoj jed i nečný komorný rec itá l a j mezzosoprani·stka Margarit.a 
Ltl nvú s rakúskym klaviris tom Helmut om Deuts chom. je j r e
per toá r bol pr!sne štý lový a j edinečne inter,pretovaný: Cyklus 
ôsmich cigáns kych piesni na básne H. Com ada od j. Brahmsa 
ä výber z piesn i toho is tého a utora; druhá časť večera bola 
venova nil Mahlerovým [!ia lim piesi'\am na poéziu F. Ruck erta. 
Zaslúži lá umelkyiía Margarita Lilavá prednies la v Bulhans ku 
pom erne neznú me diela nemec kých romantikov s imaginác iou, 
akii hy prúvom pris lúcha la s tredoeurópske j speváčk e, odchova 
ne j tradíciou I<Omorného muziclrovania, keby k tomu nepri
dal/l navyše a i prekrás ny, s ýty, bezchybne ovládaný hlas, pri · 
s lúchajúci ak!ýmsi .,zázrakom" práve južným národom. Bol to 
v<c hol ný L.frž:tok 7. pár dnf, stráven ých n a fes tivale . 

Inou dramalurgickou dominantou je Xl. medzinárodný ba
letný konkurz, ktorý sa vo Varne tl>OI'iada každé tri roky. Toh
to roku sa konal od 9, júla do 25. júla v prekrásn om .pros tre
d! Letného divadla, k de o. i. účinkoval aj ba le t Komickej opery 
z Be rll na, vedený európsky známym T. Schill ingom. Vo s vojich 
tanečných variáciách n (l h udb u Beethovena, Schuber ta a Sebu
manna však sú bor nie veľm i nadchol početné medziná rodné 
obecenstvo. 

Sympaliokou črt ou Varnenského le té) je ä i č asť , venovaná 
mladým laureátom medzinárodnÝch s úťaž!. je to čosi podob- , 
né s našimi BHS i keď v ine j forme, no obsahovo s tým istým 
zámerom: zaangažovať pre pl:!toti1nost 'i bu.dúcnosť nasi upujúcu 
generáciu umelcov. Nás tohto roku reprezent·ova l violončelista 
Boh uslav Pav l as ·s kl aviri stkuu Hanou Dvoi·ákovou. [ Skoda, že 

Dramatické divadlo vo Varne - sldlo Národne j opery. 
Sn!mka: CSTK 

sme v programe nevideli ďalšieho zástupcu českého č i s loven
s kého interpretačného umenia!] 

Medzi orchestrá lnymi zoskupeniami na Varnenskum lete s i 
n esporne maximálnu pozornosť zaslúži dvojnásobné vystúpenie 
Len ingradske j fil harmónie s dirigen tom národným umelcom 
RSFSR Alexandrom Dmitrievom a sólistom zas J(ržilým umel 
com RSFSR Vladimlrom Krajnevom (klav!r] . Vynik aj úce kva
lity bulhars kého zborového umeniu boli na Varnenskom Jete 
de monštrované nie raz - a je s i z čoho vybera ť! Tak v Stra
vinskéh·O oratóriu Oidipus rex [ op11t s výbornou sólistiek ou 
"sofijskou" zostavou spevá kov: Christ ina Angelakovová, Nik o· 
la Smočev ski , Nikolaj Stoilov, Sto11 Geogiev, Nikola j josifov, 
Kasta Con ev a Dmitar Berov • . . ] spoluúčinkova l s Varnenskou 
štá tnou f ilharmóniou neprofesioná lny, a le vynikajúci mužský 
zbor "E. Manolov" z Gabrova a v Dome námorného loďstva 
inte rp retova l repe r toár od Mozarta 'cez Sebalina až po súčas
ných bulharských autorov varnenský zbor "Morsk é zvuky", za
ra dený do programu fes tiva lu práve pre vynikajúce kvality. 

Varnens ké leto - bez ·amb!cie vyčerpať jeho bohatú dra
maturgiu - je podujat!m, kde sa strieda jú za sebou bulhar 
skl, švédski, n emeck!, polskl , sovietski, maďarsk ! , fran cúzski 
a ini umelci s bohatým, pestrým, možno povedať i populárnym 
repertoárom. je to festiva l, ktorý stavia na obohateni l etného, 
dovolenkovéh o ča su h odnotnými, nie Taz o jedinelými zážitka
mi v prostred!, ktoré bude ešte jed in ečn ejš i e , k eď začne r. 1985 
slúž iť moderný Fes tivalový komplex Ľ. Zivkovovej. Budú tam 
dve ko ncertné sály a kino, n ehovor iac o tom, že secesná bu
dova divadla, malebne pos taveného v centre s tarého mesta . 
bude od budúceho roku renovovaná a obnovená na jmä v p re
vá dzkove j časti . 

TERf:ZIA URSINYOVA 

,. Zo zahraničia 
Koncom júla zomrel vo veku 84 rok~tv 

Georges Aurlc, najmladši člen Parllsket 
šestky. S·tudoval na pari!skom konzer
vatóriu hudobno-teoretické discipllny, 
najmä kontrapunkt a na Schole canto
rum vornlí kompoziciu u Vincenta d'ln
dyho. Vermi ho priťahoval film a javis
ko. Bol jedným z priekopnfkov moder
nej filmove j hudby. S~omponoval filmori 
hudbu k vy!ie 80 filmom (Moulin. Rouge, 
Kráska a zviera). pričom spolupracoval 
s viacerými významnými francúzskymi 
l R. Clair) a americkými re!isérmi. Ok
rem filmuvej a scénickej hudby k mno
hým divadelným hrám kom·ponoval tiel 
opery, no najmä balety ( Mrzutl, Námor
nfci, Maliar a jeho model, Faidra, Izba, 
Cesta ku svetlu a iné). Je tiež autorom 
piesňových diel (Osem básni Jeana Coc
teaua, Styri piesne nešťastného Franctiz
ska) a klav(rnych (Sonáta in F, Partita 
pre dva klavlry). Mnoho rokov sa Aurlc 
venoval aj hudobnej kritike, pre ktOri 
bol predurčený sv.ojlm široký.m a dôklad
ným hudobným i vlieobecným vzdelanlm. 
Významný taliansky dirigent Carlo 
Zecchi oslávil koncom júla svoje osemde
siate na rodeniny. Je dobre známy aj slo
venskému obecenstvu - v rokoch 1962-
73 sedemkrát host'oval v Slovenskej fll· 
harmónii a pripravil s jej orchestrom 
poslucháčom hlboké umelecké zálltky 
najmä interpretáciou diel J. Haydna, W. 
A. Mozart.a, A. Corclliho, L. Cherubiniho, 
J. Brahmsa a iných. 

Herbertovi von Karajan1Jvi udelili Me
dzinárodnú hudobnú cenu UNESCO, kto
rá je najvyššfm medzinár.odným ocene
nlm zásluh na poli hudby. Cenu sláv
nostne prevezme v Stokholme 1. októbra 
1983, v "Medzinárodný deň hudby". 
Maďarský klavirista Gyorgy Ferenczy, 

bývalý profesor na Vysokej hudobnej 
škole F. Liszta v Budapešti, zomrel vo 
veku 81 r·okov. Bol vynikajúcim interpre
tom najmä klavlrnych diel ·F. Chopina 
a častým hosťom na najvýznamnejllch 
koncertných pódiách sveta . 

V rámci tohtoročných Medzinárodných 
Bruckneravých slávnosti v Linzi [ 4. 9. -
2. 10. 1983) uskutočni sa vedecké sym
pózium na tému "Johannes Brahms a An
ton Bruckner" [8.-11. 9. 1983). 

Opera Simplicius Simplicissimus od 
Karla Amadea Hartma·nna mala svoju 
východonemecklí premiéru na scéne 
Mestského divadla v Gere. Dielo hudob· 
ne naštudoval Michael Stolle, ré!iu mal 
Lothar Arnold, scénu navrhli Wolfgang 
a Eva Bellachovci. Titulnú úlohu spieva
la Ursula Unruhová. 

Nové dielo Krysztofa Pendereckého 
"Lux Aeterna" bude mať premiéru 23. 
nov.embra 1983 vo Washingtone v pred
vedeni Národného symfonického or
chestra a pod taktovkou samotného skla· 
datela. V rámci koncertu bude mať sd
časne americkú premiéru aj skladaterov 
violončelavý koncert. 

Na scéne Moskovského ·akademického 
divadla K. S. Stanislavského a V. l. Ne
miroviča-Danl!enka mala premiéru nová 
opera Genadi ja Gladkova "Starš! syn", 
ktorú skladater skomponoval na námet 
rovnomennej komédie Alexandra Vam
pilova (libreto J. Michailov). 

Hamburská Státna opera pripravi v na
stávajúcej divadelnej sez6ne umelecký 
večer z diela Arqolda Schonberga. Uve
dú na ňom po prvýkrát v Európe v scé
nicke j podobe skladatelovo nedokonče
né oratórium "Jakobov rebrik", a tak
isto v scénickom predvedenl kantátu 
"Ten, kto preli! Varšavu". Hudobne na
iituduje obe diela Christoph von Dohná
nyi, ré!iu bude mať Hans Neuenfels. 

Doteraz neznáme klavirne trio od 
Claude Debussyho ziska! v dra!be ame
rický zberater, ktorý zadal rukopis die
la triu univerzity vo Wyomingu k prvé
mu predvedeniu. 

Drama.turgický plán Státnej opery v 
Budaaeiiti na sezónu 1983·84 počita iba 
so iityrmi novými titulmi (budú premié
rované na scéne Erkelovho divadla). a 
to z toho dôvodu, že slít asne sa začne 
pripravova ť a obnovovať repertoár pre 
zrekonšt:ruovanlí hlavnú budovu, ktorá' 
odovzdajú do u!lvania na jeseň 1984. 
Prvou premiérou bude Pucciniho Madame 
Butterfly so štvornásobnou .alternáciou 
titulnej postavy [V. Kincseová, J. Kuke
lyová, l. Tokodyová a K. Pitti~á), ďalej 
bude nasledovať niekoJko desaťročl ne
uvedená opera J. Masseneta Werther, ba
letný súbor naštuduje Popoluilku s. Pro
kofieva. Stvrtým titulom bude uvedenie 
Rekviem G. Verdiho, ktoré bude ilesťkrát 
dirigovať G. Patané. K hosťujlícim umel
com budúcej sezóny pa~ria N. Gedda, R. 
Scottová, S. Jerusalem, G. Aragall, P. Cap. 
puccilli, J, Nesterenko a ·Z. Peskó. 

Gerha rd Walter Nestler, poprednf ne
mecký muzikológ a dlhoročný riaditel 
Vysokej hudobne j školy v Karlsruhe, 
zomrel 4. júna t. r. v Baden-Badene vo 
veku 83 rokov. Známym sa stal prácami 
"Das Erklär~n von Werken den Musik", 
"Die Form in der Musik" a "Die Ge
schichte der Musik". Bol tiel úspeiiným 
sklada telom scénickej hudby (hudba ku 
Goetheho "Faustovi" a Hofmannstahlov· 
mu .. Jedermannovi"). komorných a pies
ňových diel. 
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Za národným umelcom V. TRDJANDM 
·Meno nedávno zomrelého ná · 

rodného umelca Václa•va Troja 
ns ( 24. 4. 1907 Plzer'í - 5. 7. 
1983 Praha 1 je nerozluč-ne spä
té s mnoh~mi filmami národ
ného umelca jlflho Trnku; prá
ve v te(to kompozičnej oblasti 
presadli Trojan hudobnú zložku 
ako neoddell tehrú súčasť v~
sledného ·umeleckého tvaru die
la a jeho melódie sa vryli do 
pamäti najmenej dvoch gene
rácii. V~sostne tvoriv~m spôso
bom tu rozvl(al a prehlboval 
čarovno-poetiok~ svet vlzl! Ji
rlho Trnku v o filmoch k resle
n~ch [ Dedko zasadli repu, Vod
nik ov mly·n] l bábkov~ch (Spa
llček, Cisárov slávik, Certov 
mlyn, Princ Baja ja, Staoré po
vesti české, Osudy d()bréh o vo
jaka Svejka, Sen noel sväto ján· 
sk ej J. Napriek tomu, že Tľ()ja
nov rukopis vždy melodicky 
svieži, Lnvenčn~ a inštrumen
tačne dokonal e ma jstrovsk~ -
tu zanechal priam .prtek~>pnlc
ku oprlicu, nemožno Tro·jaliov 
v~znam pre českú hudobnú sú
časnosť splošťovať tba do ka
tegórie filmovej hudby. 

člla a P. Dl!dečka, organ u B. A. 
Wiedermanna] l n·a jeho maj
strovsk ej škole (tu hol .žiakom 
J. Suk a, A. Hábu a V. Nováka) 
akoby by predznamenali jeho 
ďalš! k ompozlčn~ v~vo(, ktor~ 
bol však čiastočne celkom pri
rodzene ovplyvnen~ áj sk lada
telovou činnosťou v Ceskoslo
venskom rozhlase ( hudobn~ re
žisér a programov~ . referent], 
v Státnom kreslenom filme (hu
dobn~ dramaturg) l na -pražskej 
Akadémii múzlck~ch umeni, 
kde prednášal o filmovej a scé
nickej hud-be. Skladaitelské skú· 
senosti tak zároveň spájal s 
dalš!ml tvorlv~ml zložkami, kto
ré sa navzájom ovplyvňovali. 

klad symfonické Roomarné va 
riácie <na tému Jarnej plesne 
F, Mendelssohna-Bartholdyho. 
je to brilantná ukážka technic· 
k e( dokonalosti a sviežej skla
datelskej fantázie, kde na té
mu známej melódie vyt•voril 
ma•jstrovské hudobné .,žarty" v 
št~le ~vorby Bacha, Mozarta, 
Ver.dlho, Smetanu, Dvoi'áka, Ja· 
náčka, R. Straussa a Stravin
ského. 

kové k varteto, slá čl.k ové k v in · 
teto s dvoma violončelami 1: v 
te(to oblasti sa pohybova·! L ne
skoršie, o čom sved ·čl napri 
klad jeho pôvabné Dychové 
kvinteto, skomponované nn 
motlvy národný-ch piesni v kla
sickom slohu. 

j edn~m z vrc·holn~ch diel 
Václava Trojana je detská ope
ra Kolotoč, ktorú dokončil v 
roku 1939. Je to (edna z ·prvý-ch 
prác svojho druhu, ktorá pred 
značila všetku povo(novú čes
kú L slovenskú tvorbu pre de
ti. Trojan v spolupráci s Det
sk~m diva<l lom Mily Melanovej 
poukázal •na n ové sk,Jadate!ské 
cesty v tvorbe pre deti, odmie
tol .schematické tradičné ·prvky 
v tomto druhu umel eckej tvor
by, vych ádza júclch často z po
vrchn~ch pohladov a úspešne 
našiel cestu, po 'ktorej dnes po
kračujú mnoh! súča;snl skl a.da
tella staršej i mladšej generá
cie. 

skludater vý-razne do'kumento
val l v scénický-ch ·h1.1dbách k 
rozh lasov~m h rám u dramutl · 
záciárn. 

Václav Trojan bol pr evažne 
skl ada.terom tradicionalisticke j 
orientácie. ktorO však pov~šil 

na vysokú úrave!r; netvoril epi
gónsk y podľa svojích velk~c h 
predchodcpv, ale v ich 1 inten 
cif,ch ciefavedome hladal nový 
vý-raz. k orešpondu júcl s nový-mi 
požiadavkami na hudO>bnú tvor
bu. Nepoddával su cudzlm vzo
rom, svo ju tvorbu n ikdy ne
halil do rúcha tendenčný-ch 
smerov. Zostal vždy vern~ se
bP. - v svo(ej t•vorbe i v syo
jom osobnom živote. Bol jed· 
ným zo skladaterov, ktorý-ch 
miloval cel~ národ - a člo · 
vekom naskrz živým, pln~m op
ti mizmu, prirodzenosti, humoru 
i lásky .k v~etkému dobrému a 
krásnemu. Každé stretnutie s 
nim, čl už osobné alebo pro
stredn!cotvom jeho skladieb, bo· 
lo vždy sprevádzané rý-dzimi 

Tr.ojanove štúdiá na pražskom 
k onzervatóriu [ kompozlcia u j . 
Ki'ičku, dirigovanie u O. Ost~-

Filmová hudba zohrala v Tro
janov~-ch t-vorl-v~ch etapách na j
v~znamnsjšlu úlohu a ziska! za 
ňu .tiež mnohé ocenenia, z kto
r~ch nemožno nespC)(I)enúť ce
nu CIDALAC (Medzinárodn~ v~
bor pre filmovú popularizáciu 
umeleck~ch a literárnych diel] 
z roku 1982. Trojan sa stal 
úspešn5·m skladatelom pro
st r ednlctvom SV()jlch fllmov~ch 
hudieb, ale ťažiskom jeho tvor
by je L koncertná produkcia, 
ktorej jedn~m z dôstojn~ch :re
prezentantov môžu byť napr!· 

Taktiež jedno z posledn~ch 
scénick~ch diel (okrem nedáv
no dokončeného celovečerného 
baletu Sen noci · s-väto jánskej, 
určeného pre Národné divadlo]. 
javisková ·báseň na ludové mo
tlvy z Ciech, Moravy i Sloven
ska - Zlatá brána. ·na libreto 
národného umelca K. Pllcku, j e 
dokladom Tro.janovho ·dokona
léh o skladatelského umenia i 
jeho väzieb na najlepšie tradl
cle na!ej hudby, s pilté s folk· 
lórnym základom. 

Václav Trojan sa ako jeden 
z nemnoh~ch autorov u ná.s za
radil k prv~m skla.datelom, kto
rl per.manentae zaraďovali a
k ordeón do rámca •váž.nej hudby 
(Zrútená katedrála pre akor
deón, Rozprávka pre akordeón 
a orchester, a Iné]. V oblasti 
k omornej hudby sa úspešne u
platnil už •počas št-údil ( sláčl-

Pr!klon k divadlu sa u Tro· 
jana v~razne prejavil L v ostat
n~ch scénický-ch prácach (na· 
priklad v hudbe k Tylovej hre 
\'ani Marjánka, matka pluku. 
ku Goldoniho Preflkanej vdo
ve, Hr1.1;b!novej Augustovej ne
dell a mnoh~m dalšlm ], zmy
sel pre dramatickú skratku 

rudsk9mi hodnotami i dokona
lou umeleckou presvedčiv osťou. 

Preto jeho odch od je bolest
nou stratou nielen pre českú 

hudbu, ale i pre našu širokír 
kultúrnu verejnosť. 

T. G. HEJZLAR 

KONCERTY V KLARISKÁCH 
Koncertn~ život hlavného mesta Sl o

venska obohacu Je v tohtoročný-ch let
n~ch mesiacoch t ra dičn~. už IX. cyklus 
k omorný-ch koncertov v pôvabneJ k on
certneJ sieni Kl arl:slek ; 'tch usporiada
telom sú Slovensk~ hudobn~ fond a Ga· 
léria hl. mesta Bratislavy. úvodné vystú
penre dr) a 16. má (a zverila dramaturgia 
umelecky v~razne na'J)redu (úcemu ko· 
mernému telesu - MOYZESOVMU KVAR· 
TETU - hrajOcemu v zloženi Stanisl av 
Mucha, Fra nti ~e k Tl:!rl:!k , Al exander La· 
katoš čl ján Slávik. jednotll v! č l enov i!! 
sú poslucháčmi VSMU v Bratislave a 
úspešne sn presadzu fú i ak o Lndivlduál· 
nl sólisti : ich mená sa však predsa čo 
raz nástojčivejši e fixu jú v povedoml náv
števn!kov k oncertov v súvislosti s ak
tivitou na poll komornej hudby. Teleso 
sa postupne vyhraňuje. vytvára sl vlast
n~ interpretačn~ št ~ ! . vyberá z bohatého 
kvartetového r epertoáru diela. ktor é in
Spiru jú k potr ebném u dotváraniu 11 s 
ktorý-mť sa môže stotožniť a v neposl ed· 
nom rade zdok onafujú súhru u technic
kú zák l adr1u svojho prejavu. Poč11s 
ôsmich rok ov od za l oženia naštudovali 
JllO\<zesovci (pôvodne Muchovo kvarteto 1 
mnohé kmei\ové diela rôznych št~lový<ch 
obdobi, ich ruk opis a hlbka interpre
tačného vkladu te v šak najpresvedčivej 
Sia v súčusn9ch skladbách. 

Tieto boli ťažiskom dramatur·gte re 
cenzovaného vystCrpen ia. úvod patril au
tor·ovi, ktor~ je vo svetov~ch deJinách 
hudby zaplsaný< ako hlavný< kryštalizátor 
formy sláčikového kvarteta - }osephovi 
llaydnovi a jednému z teho ?;iestich Er
dlldyho kvartet ( B dur, op. 76, č. 4 l. 
Interpreti hrali techn icky dobre pripra 
ven!. snaži li sa zv~ r·azntť char akteristic 
k9 (us 11 .rnhkosť notovej predlohy, na 
zdávam sa však, že by bol o vhodné zin
tenzlvn l ť vnútorn ý< dynamizmus, kon 
t rastnosť, nechať vyznieť akúsi pľedpo · 
veď r·omantizmu a ešte zretefnejšie spá 
lnf jednotli vé - Inak starostlivo pre
pracované detaily do súvislého celku, 
svietiaceho a n ad fahčovaného v samo
zrejmej jednote so skryt~m dramatiz
mom. Sústredenosť hráčov s pribúda 
(úctm časom naras tala. a tak vyznenie 
Sl6čikové kvarteto č. 6 Bélu Bartóka bo· 
lo z v~razovéh o hľadiska v mnohom pre
svedčivejši e. O technickom zvládnuti sa 
nezmier1ujem. pretože te úplne bezchyb
né a slúži im ak o základ pr·i hfada nr In
terpretačnej koncepc ie. dosahovani čis· 
Ioty umeleckého št~! u a adekvátneho vý- 
razu. Bartókovo geniálne dielo malo v 
Ich predveden! plnokrv.nosť . nevšedný 
fah, interpreti gradovali napätie, neza
búda júc prit om na plastické stvárnenie 
kontrapunktlck~ch hlasov. vyspievania 
melodlck~ch kantllén a dynamickú kon
trastnosť. Koncert vyvrcholil Hudbou pre 
ltyri sláčikové nástroje od nácodného 
umelca Ota Ferenczyho, a to tak zo zor
ného uhl a dramaturgie ako 1 sugest lv 
nej i ntei'pretácie. Trotčasfové dielo vzdá
va hold ma js trov! Bartókovl ( prepraco
vané In memoriam B. Bartók 1. te sO
časťou programov repertoáru sláči kový-ch 
kvarte! už desať rok ov, zdá sa však. že 
v Moyzesovom kvartete našlo velmi 
vďačného partneri!. Interpreti upútali 
zrelosťou prlstupu, ver vou a zápalom, 
odrážajúclm sa zákonite v hre. k torej 
vtlačlll zrete fnos(. pestrofarebnosť, ob
divuhodnú pl astickosť, 'POdriadenú jed 
notiace j niti, opterajOcej sa o použité 
kompozičné pr·vky. Architektonika diela 
te podriadená zákonu plynulosti. a tu 
nie je lahké pri Interp retácii udrža( vn!· 
manie poslucháčstvn všadeprltomný<m 
dynamizmom a neupadnúť miestami do 

fádnosti. Moyzesovcom sa to podaril o 
nad očakávanie. A ak som si zámerne 
zvolila hned od začiatku koncertu ver
ml vysoké kritériá hodnotenia - pre
tože vychádzam z pr edpokl ad u sústavne 
sa zdok ona ru júceho, velmi perspektl-vne
ho ensembl u - s potešenlm konštatu
Jem, že ich v~kon takéto kritériá plne 
znesie. VIERA POLAKOVJCOVA 

Koncert v Klariskách 30. mája mohol 
znamenať r·ozpaky a sklamanie. V žiad
nom pr!pade nie však zo strany publi· 
ka, skôr zo st r any účinkuJúcich umel
cov. Prerieden~ počet obsaden~ch se
dadiel bol ako nemá v~čltka, otázka 
znie - komu?! Organizátori tohto atrak
tlvneho cyklu vynaklada jú pravidelne pri 
porladanl podu jati tO najväčšiu snahu. 
aby všetko vyšlo v prospech úspechu 
koncertov. A k te(to snahe patr! L nále
žitá prapagácia. Oznamy v masovokomu 
nikačných prostriedkoch, plagáty i osob
né pozvánky tentokrát neprilákall do 
Kl arisiek davy. A k onštatovan ie, že ,.kul 
terra nie te povinná" , te len slabou úte· 
chou pre všetký-ch zainteresovaný-ch. 
Alebo azda mená umelcov, k tor! v r ám
cl k oncertu vystú pili, neboli dostatoč 
n9m .. magnetom" ? Všetci. ktor! koncert 
absolvovali iste súhlasia. že tento de
f icit v nt~vštivenosti podu ja t ia bol jasnou 
škodou! 

Pražskl umelci, hobojista Tomislav No
vák a pozaunista Stanislav Brada, vzhfa· 
dom k svojmu mladému veku nie sú ešte 
prizdobenl ple jádou oceneni. Oba(a sú 
všélk lau reá tmi medzinárodne j interpre
tačnej sírfaže Pražská jar, čo te vizit
ka o k valitách nie zanedbatefná a čo 
bolo i mpulzom i pr·e pori adatP.lov - pr i 
zva( v sOvislosti s blržlaclm sa Ro·kom 
česke j hudby t9chto český-ch interpretov, 
duť priležitosf im i bratislavskému pub
liku k vzá lomnému zoznámeniu sa. Pr les. 
tory Klarisiek sú prltažllv~m u prille
hnvý<m miestom na komorné k oncertné 
produkcie, treba však podotknúť. že nie 
každý nástroj, či zoskuper.ie tu nachá
dz!! optimá lne akustické upl atnenie. Z 
oboch pr·ezentovan~ch nástroJov prost r'e 
dle viac akusticky svedča lo sonórne sn i 
vej farbe hoboja. 

Tomislav Novák otváral koncert zre· 
dukovanou podobou Vivaldiho Sonáty 
c mol 1 bez l. časti J. Už úvodn~m na
sadenim n prvý-mi tónmi presvedčil a 
dalš!m stváriJOvanlm svojich člsel po
tvrdzoval epitetll , ktoré teho umel eck ej 
charakteristike po tomto bratislavsk om 
debute patria. Je to ml adý< umelec, ktorý< 
disponu je vefk~m talentom, muzlkl!li· 
tou a v~etkým i náležitostami, ktorý-mi má 
byť vyzbrojen~ umelec. Napriek• mladé
mu veku prejavil neobyčajnú zrelosť pri 
diferencovan~ch postojoch k v~stavbe 
interpretovaný-ch skladieb. Jeho Vivaldi 
splevul, nebol však romanticky rozšafný< 
a prekantabilizovan~. jednotlivé časti, ú
sek y. fl•ázy vykresl oval s pevnou a lo· 
gickou poin tou. Silnú dáv~u muzikant
sk ej inteligenci e U'J)ia tnil pri interpre
tácii Koncertu (k oncipovanéh o na moti · 
vy Donizzetiho opery La Favorit! a ] od 
Alessandra Pasculliho (o bllžšlch biogra
fický-ch údajoch sa o tomto taliansk om 
autorov i encyklopédie nezmier1u jú] . 
Efektná skladba by velmi l ahko pr ivied
la intellpr eta na scest ie nevkusu - plná 
f ráz i parafráz, vďačná , plsaná o. 1. s ak · 
centom n u technick(r bravúru. Nováka 
ponúkaný< lákav~ lesk nepohltli, dielo 
pochopil z toho najsprávne j~ieho zorného 
uhla. stvárnil ho s natlhfadom, t riezvym 
odstupom , humorom u a ktualizačný-m vti -

pom. Komu je známy kompozičn~ ruko 
pls Ivana Parika, uplatil.ovan~ na(mä v 
sérii sonát pre sólové nástroje, iste mOže 
súhlasiť s názor om, že Novákova kreácia 
Hobojovej sonáty bola prlkladná a priam 
objavná. Apartnú drobn okresbu . a fareb
né rozvrstvenie celku tlmočil tak dôsled. 
ne a zain teresovane, že k ompoz!cia v je
ho podani vyznela ako skutocne verná 
a bohatá reflexia kompozlčného zámeru. 

Podiel ·pozaunlstu Stanisl ava Bradu na 
koncerte nemožno hodnotiť ak o menej 
kvalito~. napriek zvuk ovému rezultátu, 
vy.pl ývaj(Jcemu už zo spomlnaného akus
tického handica pu. Bez v~hrad moono 
tvrdiť, že tento u nás zriedka koncertne 
prezentovan~ nástro j zvládol a viedol 

mlarl9 umelec k tomu najlepšiemu v~
sl edku. Dve skladby odlišne j proven ienč
ne( L časovej za trledenost i (Koncertná 
suita pre pozaunu a klav!r P. Hindemi
tha a Sonáta a mol pre pozaunu a kla
vfr A. VIvaldiho] zahral Brada s plnou 
u zodpoveda júcou zaangažovanosťou hu· 
dobnlka, s tvoriv~m pr lnosom i tech
nickou Istotou. ktorá práve v pr l pade 
t oh to nástroja nie (e tak samozreJmá. 

Klavrrnym sprievodom opatri l skl acl•by 
Petr Adamec - ako programový< bulletin 
uvádza - skúsen~ komorný< hráč. Nie 
rutinn ou samozrejmosťou, al e vždy no
v~m . sviežim a plnoh-odnotný-m vkladom 
umocr1 ova l sólisti cké kreácie. 

LÍDIA SUSTYKEVJCOVA 

K životnému iubileu Želmíry Gaburovei 
Zatiatkom toh toročného leta oslávila svoje sedemdesiate narodeniny 2.elm!ra Ga· 

hurová. dlhoročná pracovnlčka sl ovenský-ch ústredn~ch hudobn~ch inštitOcil. Patr! 
k tý-m pracovnlk om sl ovenskej hudobnej kultúry, k torí svojou dlh oročnou svedo
mitou, neraz nenápadnou. čl zdanlivo nevíditefnou prácou, urobili velmi vera pre 
je j ú!ope~n9 rozvoj. 
Rodáčka z Oravy prišla do Bratislavy v roku 1927, aby tu absolvovala stredo

škol sk é L vysokuškoJ.sk é štúdiá potrebné pre učiteľské povolanie, pr·e ktoré sa roz
hudla ešte v rodičovskom dome. Počas st redoškolsk ~ch štúd ii súčusne študuje na 
Hudobno-dramatickej ak adémii klavl r u A. Kafendovej, navštevuje hudobno-teoretic· 
ké prednášky E. Suchor1a a neskôr si zvolr dej iny umeni a za druh~. vysok oškol sky 
študovan~ odbor. Už v priebehu štúdii vytvára si dôverný< a hlboký< vzťah k sl oven 
skému umeniu - k h udbe, divadlu, vý<tvamému umeniu, i k slovenskej literatúre. 
Dychtivo - s otvoren~mi očami, citlivou a vnfmavou dušou sl edu je všetko to úsilie, 
ktoré smeruje k obohateniu národnej kultúry, postupne Sll zoznamuje u dostáva do 
lillzkostl 1 styku s mnoh~mi t~mi, k torr sa podieľa jú na jej tvorbe 1.1 profi l ácii. Keď 
nP.skor~le zo zdravotn~ch dôvodov zanecháv1.1 pedagogické povolanie u prechádza 
pracovať na tisek kultúry, je rovnako dobre pripr avená i na plnenie náročný-ch úloh 
v tej to oblasti. Roku 1950 prichádza na hudobné oddel enie Pover enictva školstva. 
vied 11 umeni f neskôr Slovensk~ vý-bor 1pre veci umeniu, potom Poveren!ctvo kultOry, 
ne!okôr Poverenrctvo šk olstva a kultúry 1 a dáva v~etky svoje sily a schopnosti do 
služieb prudko su rozvl(a(úceho sl ovenského hudobnébo života v pofebruárovom 
období. Za pá ja sa tu iniciatlvne do práce, ktorej nápl ň sa čoraz väčšmi rozrastá: 
pomáha 'Pri organizovan! slovensk ého profesionálneho orchestra - Slovenske( fil 
harmónie, podlefa sa ·na vzniku Medzinárodného hudobného f estivalu pracujúcich 
v Bratislave fzá rodku dnešn~ch BHS l a hudobných festiva l ov .pracujúcich v kra i· 
sk9ch mestách, jP. pro~ramový<m dr amaturgom najrôzne jš!ch kultúrnych podu jati. 
o!'láv, (ubllel. Prechod na nové pracovisko - Zväz slovensk~ch skladaterov v roku 
1958 bol nielen prlrodzen~m a loglck~m krokom. ul e i ocenením jej kuitúrnehn 
J'OZh fr.du. vedomosti a organizačn~ch schopnosti. Na novom pracovisku zverujú 
jej referát zah raničn~ch stykov u referát dokumentácie, n o okrem svedom itého ve 
deniu zverený-ch referátov nechý-ba pri organ izovani a zabezpečova n i ni jake j väč~e j , 
č1 závažneJše j zv!lzove j akcie (Rok slovenskej hudby, Rok českej hudby, k oncerty 
k 25. v9ročiu SNP, k 25. v~ročiu oslobodenia CSSR, spolupráca so Zv!lzom česk ý-ch 
slr ladutelov, atď. ] . Počas dl horočného pôsobenia na Zv!lze slovenský-ch skladaterov 
odovzdal a 2.elml ra Gaburová zo seba vari na jviac, tu mala prfležitosť napl no uplnt
nlf svoj oddaný a nezištný< vzťah k slovensk e! hudbe, tu napokon našla a j mnohý-ch 
úpr·trnn~ch pr·iate l ov spomedzi skl adateľov, inter,pretov, muzlkoiógov i pracovn ik ov 
zv!lwvého aparátu. ktor ! neraz ocenili jej precrznu a záslužnú p rácu. Nielen oni . 
a!P. h;!žd9. kto mal možnosť zoznámi! sa s touto ušl achti lou ženou, spoznal v nei 
čl ov Ek u rý-dzeho charakteru, človeka nesmierne korekt ného, obetavého a ochotného 
pumôct 11 poradif v každej životne( siluácll. ako aj vzácneho človek<~ s mimoriad r1e 
vyvinutý-m vlastenecký-m cltenlm, ktorému všetk o to domáce. sl ovenské bolo a je 
nad v~etko ostatné. č l oveka, ktor~ sa dokázal 11 stále dokáže tešiť z každého. hoc 
a1 sebumenši eho úspechu v obl asti slovenského umenia, hudobného obzv lášť. 

V~etci ti, čo 2.el ml ru Gaburovú poznajú a vážia si jej vykonunú prácu v prospech 
rozvoju sl ovenskej hudobnej kultúr y, ako 1 je j ľudské kvality, ~~ v u fíoch jej vý
znamného životného jubilea na r1u s vďakou a úctou spomína jú a žela iii je j do bu
dúcich rokov iba to najlepšie. A. G. 
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Storočnica úmrtia 
Di'\a l l. august a t. r . upl ynulo 100 ro

k ov od smrti Jána Kadavého. Patril k 
t ým Cechom, ktor ! v 19. storoči prichá
dzali na Sl ov ensk o, aby tu r ozvinuli bo
hatú ku lt ť1 rn u a osvetovú činnost. Tak 
i ]án Kadavý dal do služieb Slovensk a 
všet ky svo je sily a schopnosti , ktoré sa 
pre javil i v jeho všestranne j činnosti a 
v snah e o r ozvo j národ nej kulWry. Oo 
cle jln slovenskej ku l túry sa zaplsal a·ko 
podporovater česko-slovenske j vzá jom
nost i, pedagóg, hudobný sk ladater a dl-

JANA KADAVÉHO 

Portr ét Jána Kadavého. 

r igent Slovensk ého ~pevokolu , editor pr
vej notc.vanP.j z.bierk y sl ovenských ru
duvých p iesni, Tudovýchovný p racovnl k 
a propagátor spisovnej slovenčiny . Svo
jou záslužnou prácou sa zar adil medzi 
popred ných slovenských vzdelancov Hl. 
s t o roč i a . 

ján Kudavý ( ll. 4. 111 10 - ll. 8. 1111131 
~a zapoji l do slovenského ku ltúrneho ži · 
vota v čase, ked sl ovensk ým vzdela n
com 1i>lo o vv-tvorenie jednotne j l lterár· 
ne1 slovenčiny n o dohodu na s pol očn ej 
l<ult úrno-poli t ick e j práci. j eho postoj k 
te jto s k u t očnos ti nebol hneď jednozn ač · 
ný. 

Kaduvý bol zásl uhou sv o jich učiteľov 
vyc hovávnný v duchu slov anskej vzá jOIII · 
nust 1. Toto jeh o slovanské pov edonHP. 
~a pr ehlb1lo č!tHn í m Kollá rove j Slávy 
úcé r y r vy~ l H rok u 1824) a osobný m stv · 

k om s Jánom Kollárom, ktorý ho r oku 
1839 pozval ako učltera na slovenskú 
evan jelickú školu do Pešti. Popr i svo
jej pedagogickej a ·v ychovávatel skej č in 
nosti sa Kadavý spoznal so štúr ovcam i 
(Jankom Král om, Ľudovltom Stúrom, Jo
zefom Miloslavom Huľ'banom ]. ktor! sa 
často zastaiVili v Pešti u Jána Kollára. 
Kadavý sa v Pešti dost al do centra slo
venského k ul túrneho a literárneho ži vo
ta , a pret o bol c;lobr e Informovaný o hnu
ti štúrovcov v Bra!ti'sl ave. Al e i tak bol 
Kadavý pod silným vplyv om Jána Kol
lár a, s k tor ým úzko spolupracoval. Ro
bil k orektúr u mnohých J$ollárov ých spi 
sov : Slávy dcéra, Cest y do Horn! I1tálie, 
Kázni a reči, pričom sa venoval otáz
k am vzá jomnosti Cechov a Slováko v. čo 
dok azu je naj m!! jeho spis Vzá jemn ost 
ve prlkladech mezi . Cechy, M oravany, 
Slovák y, Slezáky i Lužičany z roku 1843. 
Kadavého spis Vzájemnost ve .. pi'lkladech, 
k torý sa opiera o Kollára a jeh o prácu 
Ober d1e literarische Wech sel sei tigk elt 
zwisch en den ver schi edenen St!lmmen 
und Mundart en der slavisch en Nation 
( Pešť 1837]. ob ha ju je myšlienku jazy ko
vej a li terárnej jednoty CechDIV a Slo
vák ov, al e nenapáda v ňom slovenčinu 
ani snahu uzákoniť ju za splsov n.ú reč. 
I ked bol Kndavý pod siln'ým vplyvom 
Jána Kollára a v o svojom spise sa ne· 
priamo sta-via !proti spisovnej slovenči
ne, predsa sa postavil neskoršie na st r a· 
nu štúrovcov a prik lonil sa k spi sovnei 
slovenčine. 

Pod vplyvom osobných konta-k tov so 
~t úrovcam i a cestovania po Slovensku 
sa Kadav 9 stnvi a na st ranu štúrovcov i 
za cenu k onflhk tu so svo jim pr edstave
ným - Kollárom. Stáova sa aktlvnym pro
pagátorom spi sovnej sl ovenč iny a sám 
začrna !>pisovnou slovenčinou plsať. Ten
to Kadavého posto j, ak o a j revol úcia 
l841l- 11l49, ktorá s i vynút ila jeho od
chod z Pe~ti. znamená deflnltlvny r oz
chod s Jánom Kollárom. Tri roky žil v 
Cechách . al e zost al v spojen! so Slo
venskom, a to prost r ednlc tvom Milosla· 
va Hodžu a Jozefa Milosl ava Hurbana, 
s ktorým bol v p!somnom styku. V sep
tembri roku 1851 ·prichádza Kadav9 na 
Slovensko, k de už potom zostáva a ak 
t!vne zc~ sahu je svojou činnosťou do sla· 
venského l;ultúrneho ži vot!t. Svoju osve
t ovú a ludovýchuvn ú prácu or ient u je na 
vydávanie kn ih pr e slovenských r oTo!· 
kov a remesel níkov 1 Priatel fudu ] . ča · 
sopisov u k alendáru-v l Nitra , :Z.ivena]. 

K hudobnei kultúre Liptova 
1\k ll iCk lu !-.lilhn<• pu vl>eobccno- h i~ lu· 

rick < ~! alebo odburn e1 hudobnej l1 ter 11 
túre, él by Sil obozn<ínul s hudohnuu k ul
l Íl rOll LqJ lO V č l , d oč f t U Sil ll Sllilhách S Ú 

<' asných k ll ii(I I'II YCh de j1 1 1f!ľu v llHdVi U· 
za ť 11a hu<l ohné t rad íc ie. ktor ých k or ene 
'il<lh atil do 1 ~1. 'il urucw. do 1: 1as obrode· 
.11111. Me!>t fl Llfllovsk y Mikul<í s. Li ptovský 
llrf1dul<. Hužomberok 11 ďal ~i e s11 v hu· 
dobných dn ji n;\ch Slovenska spumínHjú 
~ p rav 1 <ll a 112 \" 'iíl vis lostl s hudobným ž1· 
VUIOIIl li r ull i!l pOlOVICe i 9. s toroči u . 

Z111 11m ky si'1 ll ól (l ll ii v spo ji10st1 s činnos

ťou ~pevu k o l ov r z nic h lllljStll r SI na Slu 
vensk u IJOI prúve v Li ptovskom Mi k ulil 
š1). s I UZVO!O ill spoločen s kf!llO spev u tuh · 
lo ubdoblil , so zberom a úpravami l u 
dovýc h p1esn1. pr ípa dne s vl astnou kom· 
poz ič n uu 1:1 nnosť uu . Menft - August l-I n· 
risl av Krč n 1 é ry, K11 r ol Ru ppel cl t, nes kôr 
Pavel (; ;Il lu, MUX1 11111if1n lludec ll da l ~I C 

sú nerozl učne spiit ú prcdovi>etk ým s 
li pt ovským iw l tílrno-pol ltl!'k ým dianí m. 

Kult ú rny 11 nepochybne a1 ~lll dobn ý 
ži vot L1 ptova v 18. st o roči S it sústreďo
va l - vd aku predch fltlzajt'l ce j t rad lci i -
nu jp rv v Li)llovskej Mare 11 Palúdzi, ne
skor tiež v Litovskom Mikuláši a v Lip
tovskom Hrádku. Po vyhláseni tolera nl: · 
ného patentu v ruku 1711 ! tu íl činkovali 
vedia seba ki1111.1. u č1 tell u, kul túrn i čin i

ll~ l iu. a teda a1 hudobn fci dvoch kun· 
fesií <JV<II1jellck c l č l k <l tolír. ke j. Li p· 
tovsk ý M i k11 i {1 ~ bulu m es t eč ko, k tor é sa 
l'lJ7.VÍ!H lc' sfi:<J blclz k rál ovskýc h priv i l é· 
XII. w to vsa k a1 bez z[lsahov nemeck ých 
ko lon1stov. Z<lfl sa. ž~J slovenský element . 
klory vytvor •! v ncs kor~nom obdobi z 
Wil li ob last i. uk<' 11 1 z Turca . stredisk o 
'il ove nsiiU I k niti'1ry, nehol tu ·uni .pred 
ro kom 11100 zaned ba t e ľn ý_ Na;r.nač u jú to 
t1ez llll! lla ll pt uvsk ycll ka nt o•·uv-orgunis· 
l OV, IIH!dZI k to r ými IHIChfl cl:wme V čaSO 

vom rozplil1 od 50. rok ov 18. storočia až 
d11 ·m. ro lwv i 9. storoc la , l)revažne slo
vansi<V. r<!sp. slovensky zne 1í1Ce priezvis-
1« 1. Napríklml: )f111 Slrn1sko 1 ~upč ;, , 

1752 1. Antl nq llola l i'al íu izil , 1795 1. An· 
d r<~ i KIIIIJ ! l Kunqatni1. 1795 1, junq Ni?.
Jll k [Trs i i!IW, 111251, Ig nac Zvada [Smr e 

cany, 111251 , Jak ub ]anlk [ Kvačany, 1795 1. 
Ján Si acht ll ( LL~o~ t ovská Lužná, 1825 ]. Ma
tej H oranec ( Strba, 1825 ]. St efan :t;la t ov
ský l Liptovsk á Osada. 1825]. ]án Slu~ 
ný ( U ptov sk ll Sie tnica. 1825] a in!. 

Z Uslll ei'I10VatefOV a tVOI'COV h udobné · 
ho ži votH Liptovského Mikulái a v obd o· 
h i k lasicizmu ·pozná me doteraz i ba me· 
ná " ludimugist•·ov". ktOI'I boli súčasne aj 
or ganistami. V pol ov ici· 18. sto roči a v 
zmienených lunkciách pôsobi l i v L i ptov
sk om Mikulflsi Andre j Llppay [ '1700} . V 
l' Ok u 1752 bol tlž 21. r ok v sl užbách 
far ského ch ril n1u. K in~ t 1·um en t áru ch6· 
r u kostol a put l'i li v tomt o obdobi ok r em 
organu tymp11ny, f lautv a dva lesné r.o· 
hy. Koncom lH. sto 1·očiu vystriedal L i p
paya l g nflc Csenes u v 20. rokoch 19. 
s t u roč 1a ]án Put·schek l • 17911. j e zná · 
me. že v L.i pt ovsk om Mikuláši z1; adil i 
j <~zu iti v l'oku 1754 gymnázi um. Skol sk é 
tl ivadelné hry, ktor é pr edvádzali, is te' ne
hol i hllz í1čast i hudby, Gymnázi um za
ni klo 7.rušen!m rehole. 

Jedn u ·. stránk u hudo·bne j k ultúry Lip· 
tovského Hrádku nám približuje z oznam 
hudobných ná st r o jov a hudobn!n z 1'0· 
k u 1825. zaznamenaný v k Anonických vi 
zi táci ách l'!msko-ka tolfck eho tarského 
k ostola. Kým v Liptovskom Mikul áši ma
l i v r oku 1825 na chóre f arského k osto· 
la ok rt~m 7-r egisti'Ového o rga nu l en 2 
tym pany u 3 t uby, ln~t,rumen tá r Li ptov· 
!>k ého H rádku zah r1i ova l v tom istom 
čase 5 h usH, 2 vio ly, viol ončelo, 2 flau
ty, 4 kl arinet y, kont l'flbHS, 2 ragoty, 4 
h01·ny, 2 t rombóny, 6 k l m·l n 11 5 tympa
nov, bu dok onca a j tamburlnu a trlan· 
ge! . k toré !x)li Zl' iedk avé v bežných chrll · 
nHJVýc h inštr ument f1ror.h. Spolu teda 
predstavovu l hrádoc ký súbor hudobnýc h 
nástrojov 36 Inštrumentov čl jeden or~nn 
s 24 •·eg istrumi. Tento historick y cenný 
organ pos tavi l okolo I'Oku 1797 sloven · 
ský Ol'/.(llnár Ond1·e j Pa.žický. 

PomtH'OI! bohatá musela byť aj notu· 
vá zbi er ku hrúdockého farského k ustulH. 
V r oku 11125 zah l'iiOval H 139 sk lad ieb; hu
dova l a p i'Ofi lnval in tamo j~ f organist a 

11ku aj na pomoc pri zak l adan i čitater
sk ých spolkov a k nlhk u.pectiev. Význam
ná je t iež Kadavého pomoc pri vydá·va
n! diel sl ovensk ej literatúr y - Sládko
vičovej Mariny, Hurban ovel ú n ie a pod. 

V č11se. keď Ka-davý pôsobil ako učlter 
v Nemeck ej Ľupči [ dnes Par tizánsk a Ľup
ča ). zacal sa venova ť pedagogickým otáz
kam a hud be. V noviná·ch Evan.jellcka 
cirkev ( 1/1860 a 2/1861 ] uverej ňuje člá
no.k Ci r k evný spev, v kto r om krit izu je 
vel mi n !zk u úroveii h udobných schop
nosti organistov. Základným deklamač
ným pra vi dlám venoval štúdiu Shodll 
osnovy a nápevu v Tuctovej p i esni , pub
likovanú v Sok ole r oku 1863. 

Ked sa KudH•Vý rok u 1870 presť ahoval 
do Mar tina, jeho agiln osť sa pre javila 
na.p ln o a všet k ými sme1·mt. Krátko po 
svo jom p r lchode stal sa .. učbárom " pr l
pravnej t r iedy mar tinského gymnázia, 
ktorá z jednocov ala ner ovnakú prl.pr a'Vu 
žialto.v z Tudových škôl. Kadavý na gym
nllziu vyučoval všetky pr edmety, okrem 
toho učil žiako v .h ra ť na husliach a ne
skôr a j na k l av l r i. V r ok u 1873 vydal 
metodickú •prlručku spevu pod ná'7-vom 
Mal ý spevák , obsahu júcu elementárnu 
hudobnú náuku a pr ak ti-cké cvičenia spe
vu, k t orá mala zj ednotiť a usmerniť me
todiku vyučovania spev u na národn ých 
šk ol ách. K zavedeni u Mal ého speváka do 
škôl však nedošlo. Kniž.k a, h oci bola 
pr vou metod ickou tp r lt· učkou n a Sl oven
sk u, zosta l a " l eži akom 'J)re n ašu národ
nú ne resť a ,p re všeobecnú madarizátor
skú nespevavú dobu" ( S. Hur ban-Va jan
ský) . Kadavého rodinné ne~ťastie l smrt 
manžell<y r oku 1873 J u sériu neúspechov 
v pr ác i vy-vrcholili v ro ku 1875, k edy 
po za tvor enl mar t insk ého gymnázi a zos
t al bez miesta. V tejto ťažke j situácii 
mu pomohol Slovenský spevokol v oskyt
nutlm fi n an čnej pod·pory v o výšk e exis
tenčntího mi nimu. 

Marti nsk é pôsoben ie Ján a Kadavého je 
C1zk u sptllé s hud obným živo-tom mes
tu. Ked p1·vý zborm a jst er Sl ovenského 
spevok olu ] ozef ln~tit orls roku 1873 z 
Marti na odiši el, nastúpil na jeho mi esto. 
Desaťročné zbormajstrovské účinkovanie 
Kadavého ( 11173- ! 883 ) bolo pre Slo
vensk ý spevokol zv lášť významné. Za je
ho veden ia spevokol sústav ne r ozširoval 
svo j repertoár a uskut očn il viacer o sa
most atných koncer tov. Ok rem toho Slo
venský spevokol účinkoval na rôznych 
slávnos tiach. večierkoc h. nn lm11 vsak pr i 
divadeln ých predst a-veniach. V sú•vlse so 

farského k ostola Fran ti sek Pos:plšil. Ana
lýza zbierky ukázala, že hudobný r eper
toár ch rámu tvo rili v obdobi klasicizmu 
všetky v te j dobe bežné druhy •;h rfl · 
mových sk ladieb. V síl!ade s pmkti\:k ými 
pot r ebami n a. jpočetnej~le zastúp ené bo· 
l i omsové kompozfcie, fl l'ie, hym ny n mo
teta. Z ostlltnej sak rál nej tvorby spo
menieme ofertóriá, litán ie, nnti f óny, n e
!íporv a duetá. Za u jlmavá je zmi enka o 
tom, že chór vlastn i l aj noto·vé mater iá
ly orntór ll, čo možno p ri hudobn ej zbi el' 
ke zm ieneného rozsahu považovať na 
Sl ov ensk u za neobvykl é. Fa,kt, že sve t
sk á tvorba bola ZHstúpená l en symfónia
mi, poukHzuje -n 11 zre jme výlučné uv la t
nenie tých to diel v rúmci chrámových 
pr odukci i , a to vo f unkcii inštrumentál 
nych preduhier . medzih ier a doh ier . Keď · 

?.e všet ky clt ovan P. d i ela hr ádoc kej nu· 
tovej zbl e1·ky sú v inventári uvedené 
bez mien k omponistov. n ie je možné 
r epertoár ch 1·ámu charH kterizovaf z hla
diska jeho príslušnosti k západosľoven · 

ském u. alebo k spišskému typu hudob
ného l'eJH:J r toítru Slovensku obdobiH .k la
siciz mu. Rozdiel oboch zák l adných ty.pov 
spoč rva v odlisne1 mier e zastúpeni a eu· 
rópskych sk l t~daterov . k tor! svo jou tvor 
bou p1·ezentovali r ózne oblast i št ýl ových 
a r egionál nych svuj r flzov hudobného v y· 
jadrovanla. 

N ot ová zb ier ka. ako u j i nstrumentllr. 
pot r ebný p1·e oživenie diel v ne j sústr e
dených , svedčia o ak t!vno m hudobnom 
zivote L iptovsk ého Hr ádku v obdobi k lu -

sicizmu. ] eh o súčasťou boli a i 'Predsta 
venia ochutnfckeho hudobno-divadel ného 
k n ižku. V k ult í1 r nom ?.l vote mest ečk a zo· 
hr al i na prelome 18. a 19. storoč l ll dô· 
leži tú úl ohu. N ebolo tot iž náhodné. že 
práve mi k ulášski ochotnlcl mali vedú· 

c:e postavenin v di vadelnom hnutí Slo· 
venska. 

K miest um, kde k onco m 18. s t oroč ia 

u zai:ia tk om 19. storočia nadobúdali v~e

o becné i hudobné vzdelanie učit elia a 
organisti 7. Liptov a a Oravy, pat r il pu
IJri Spišsk e'j Kapitule a j Ru!omberok. Len 
pnnwrnc ma lá časť - pok lar je to mo7.
né sledova( - htHi í1cil:h uč i terov a or· 
ganistov z l ~kala apr ohl\ciu v Br atisl nv e 
a v Banske j Bvst rir. i. ll udohný m produk-

Slovenským spevokolom dostal sa Kada
vý do popr edi a ako skladat er a upravo
vater l udových plesni, l ebo jeho hudob· 
ná tvorba bol a venovan á predov~etk9m 
pot-rebám spevokolu. Harmonizácia a xbo
t ová úpr ava l udových 'Plesni tvorila za. 
klad jeh o skladatelskel činnosti. Zhar
monizoval desi lnky slov ensk ých , čes
kých a ďalšieh ( sl ovin'Sk ých , srbských 
a in ých -sl ovansk ých ludových piesni], 
ktoré potarn zaraďoval do tzv. " ven
cov". Zo samostatných 2lborov vynikla 
harmonizácia p iesne N i tr a, milá Nitra, 
Kadavého najpopulárnejšl zbor. VlastnO 
zborov ú tvorbu r eprezentujú predovšet· 
k ým skl&dby Bratislava, Vlasť moja, Co 
čušlš a Sv . Mar tinský pochod. Vllčšina 
Jeho zborov sa zachovala v rukopise. 
Niektoré z n ich však môžeme nájsť ' 
prvom diele Bellových Slovenských 
štvo·r spevov [ Viedeň 1864 ). v prllohe So· 
k cila H l ahol č. 77 ( Praha 1880 ), vo Vlas
timila l 1888, č. ll a 17} a v Slovenských 
štvor spevoch, ktoré roku 1895 usporia
dali a vydali Ján .Mellčko a Blaže j Bulla. 

Na sk l onku života sa Ján Kadavý za
poj il do podujatia, k to.ré je nat rvalo 9po
jené s jeh o men om. Keď sa roku 1879 
utvoril o pover enlctvo pre zbierani e a 
vy dávan ie Slovenských spevov, stal sa 
Kadavý jeho členom - usporiada-telom 
- a zredigoval pr vý diel tejto notova
nej zbi er ky sl ovenskýc-h Tudových -piesni. 
Vydanie p1wého dielu Sl ovenských spe
vov v r okoch 1880-1882 sa úzk o vtaťe 
n a jeho zberatel skú, f ol,k lor isti ckú a re
dakčnú činnost. v zbierke vydal 603 ru
dových pi esni a pripo jil k nej úvodDI1 
št\1diu, v k tor ej sa pok Usil -podať výklad 
o vzn ik u, typológii a h uddbných zvlášt
nostiach slovenských Tuctových plesní. 
Kadavéh o Slovenské spevy .sú významnou 
základňou a vých odisk om pre vedecké 
pozn anie umenia, reči a duše slovenské· 
ho rudu. S pá jali Slovákov s Cechmi a 
boli podnetom na (l.pravy a umelecké 
spr acovanie pre takých sk ladateiov, akt 
mt boli Mikuláš Schneider-Trna-vský, 
Leoš Janáček a Vlt l!zslav Nov á·k. 

Vydanie Sl ovensk ých spevov malo vet
k ý ohl as. Kadavý sa <pr výk rá t dočkal ná· 
Ježi tého uznani a, ale pokročilý vek a 
zhoršujúci sa zdravotný stav mu nedo· 
priali vera r adosti z dosiahnutého výsled. 
ku. Rok po vydani t ejto Zlbler k y Kadav9 
zomrel. 

2ivot a všestr anná č innosť Jána Kada
vého je vzácnym prlkladom Oibetavej a 
tvorivej práce človeka, k torý významne 
zasiahol do viacerých oblast! slDIVenské
h o nár odného života. V cAl ej svojej ·č ln· 

nosti sledoval ná r odný záu jem, žil a tvo
r il medzi Iudom a pre Yud. Bol to "mu! 
v pr áci za dobro nár oda neúnavnt" 
(S. Hurban-Vajanský). 

BORIS BANARY 

ciám r užomberského farsk ého •kostola 
vtláčali v obdobi klasicizmu peča ť hlav
ne dva ja, z Mor avy pochádzajúci hudob· 
n!ci - Josef Smrček a Juraj Langer (za 
poskytnuti e in formácii d a k u jeme dr. v. 
Považanovej } . Pr vý z hudobn!kov ziska! 
vzdelanie v Bratisl ave. Do funkcie ref<
to t a a organistu nastúpil v Ružomberku 
dl) a l. septembr a 1788. Počas svojej pO· 
sobnosli za ložil a viedol i chl!11pčensk9 
zbor. Na chóre k ostol a mal k dispozl· 
ci i organ s 10 reg ist r ami. Predtým vlast
n il k ostol organ elum, k toré neskôr pre· 
vi ezli do Hrádku, h oci bol o pôvod-ne ur
čené pre Palúdzu. Smrček mal zodpo
vednosť a'j za ostatný inventár chóru. Za· 
hriwval 2 husle, l viol u, 2 horny, 2 kla
l'fny u 2 tympany, t eda spol u 9 hudob· 
n 9ch nást r o jov. Rozsah u obsah nato· 
véhu mater iálu chóru sa ná m nepodari· 
l o zis t i ť . Z útr-žk ovitýc h správ v ieme len 
tol·ko, že arch !v obsah oval niel en ruko· 
pisné, ale a·j tl ač ené noty. Neobjasne· 
nou zat ia l ostáva aj dlžka ružomberské· 
ho pôsobenia J. Smrčka. ktorého vo funk· 
c lách vystr iedal Langer. V ma ii 1812 
prija l magist rá t mesta Ru~omberka ]u· 
r aja Langera do funk cie rek tor a a or· 
gan istu. Stal o sa tak potom, čo do 'tých
to funkcii - napr iek prlslubu - nena· 
stúpil už spomenutý uč lter hrádockej 
normálne j šk oly František Posp!šil. LMJ· 
ger zastával obe mi estu už do roku 
1830. Skol sk ými h rami s h udbou pr ispie· 
va li do hudobného života Ru-žomber ku 
piaristi. Jeh klá~t or tu bol v či nnosti od 
roku 1789. 

Je p1·avdou. že k sturMm hudobným 
de jinám Li ptova pnzname zatial velmi 
mál o tak primárnych hudobných pumia· 
tok. ako a j Info rmácii. kt01·é súvisia so 

staršou h udobnou kultúrou Lip tova. Na· 
pl' iek te jto skutočnosti umožnili pramen· 
né v ýskumy posl edného desaťroč i a od· 
k r yť a rekonMn10vať - hoci v el mi ú trž· 
k ovite - n iektor é strfm k y hudohne j his· 
tórie miest L i ptova z dr uhe j polov ice 1!1. 
storočia a zo začiat ku 19. s t oročia. Tým· 
to spélsÓlmm máme mot.nosť nspof1 sčasti 
spozna ť hud obné zéizr. 111ie. z k torého vv
rástlu obl'odeneck éi hu<lolmf• kult úra Sln· 
venska, v ktun1 j prftvH l.ip tov zohral vý
znamn í• úluhu. OARtN A MODRA 


