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MARIAN JURIK 

Slávnosť kultúry 
Dni sovietskej kultúry v Ceskosloven

sku sa skončili. Doznievajú posledné 
podujatia z p:ríležito9tl Mesiaca českoslo 
vensko-sovietskeho priateľstva. Oprávnene 
si kl_a'(!ieme otázku, čo priniesli pre ná!s t ie
to uplynulé kultúrne sviatky. Pop.bi nespor
nom politickom a kÚltúrno-spoločens-kom 
výz,name po,s.kytli nám jednotlivé vystú
pe.nia podnet na zamyslenie aj po stránke 
čisto kultúrnej a umeleckej. Už samotný 
fakt, že štátom financované a riadené men
šie i veľké ensambly predstevujú také 
umelecky vyt·ovnané kolektívy, dokazuje, 
že sovietsky systém v riadeni kultúry, i 
keď zdanlivo špecifický, prináša pozoruhod
né výsledky. Pri nedávnom Medzinárodnom 
'pódiu mladých umelcov sme sa mohli o 
tom pr·esvedčiť z referát-u zást~pcu so
vietskej delegácie, ktorý hovoril o\systéme 
l:lmeleckého školstva a výchovy umelcov. 
Nad. problematikou organizácie sovietskeho 
umeleckého školstva vyslovujú obdiv aj v 
ostatných krajinách, posledne · v Nemecke:j 
spolkovej republike. 

l • 

Predseda ZSS ·prof. : dr. Oto Ferenczy 
prijal mi1t istra lw.ľtúry Gruzínskej 
SS.R • Otat.a Vasiljeviija TaJ.ctakišvi!iho. 
Minister Tctktakišvili, · prof. dr. Oto 
Ferenc-zy a · nár odný .umelec prof. 
A . . Moyu!s v, srdečnom: ro-zhovore. 

' Snímka: čSTK 

z príležitosti Dní sovietsk-ej kultúry sme 
sa zase mohli presvedčiť, že len pri vy

tvárani takých pod-mienok štátom, ako sa 
vytváraj-ú v Soviet skom zväze, mohlo dôjsť 
k sformovaniu takých •vynikajúcich kolek
t[vov, ako je š tátny ;akademický zbor ZSSR 
vedený národnýnt umelcon'l prof. Alexan
drom Svešnikovom, alebo Štátny súbor ná 
rodných tancov ZSSR ve-dený národným 
umelcom Igorom Mojsejevom, alebo štát-
1neho súboru piesní a tancov 'Gruzínska. J e 
zauj!mavé, že hoci ide o súbory, venujúce 
sa rozvíjaniu, uchovávaniu a propa'govaniu 
národného umenia, každý z nich má svoju 
individuálnu · tvár, svoje reprodukčné maj
s trovstvo, svoje vlastné tradície a každý 
si kráča svojou vlastnou cestou zďokona
ľu;j(lc a prehlbujúc ·svoje umepie. Túto 
črtu, ktorú zatiaľ u· nás nepoznáme; asp~i'l 
nie ·v takej výr~znej podobe, · rriqžno po
zorovať aj u oS!atných ensemblov. Tak je 
to aj v prípa-d e Státneho malého akademic
kého divadla z Moskvy, ktoré priamo s do
kumentačnou hodnotou uviedlo u nás dve 
inscenácie s vojieh klas ikov Ostrovského a 
Gorkého. Doplňme .však toto poznanie ešte 
o konštatovanie, že výber, ktorý repre
zentoval sovietske umenie u · nás, rešpekt o
val široké poslucháčske zázemie. Koncert né 
pt.Lblikum sa cítilo možno ukrátené, avšak 
llL'íležitosti stretávať sa s poprednými so
vietskymi umelcami bude dosť po celý r ok. 

V rozhovoroch v tlač!, rozhlase i televl -
zii s predstaviteľmi sovietskej i našej 

kultúry často · padali otázky, ako budeme 
po~·aeovať vo ' výmene kultúrnych· hodnôt 
díalej. Skutočnost ukázala, že. dobt·e pri
pravený program, dobre volená koncepcia 
takýchto veľkých prehliadkovych či • .fl'iSti
vatových akcií, sú neodškr-iepiteľným príno- 1 
som nielen pre ·vzájomml kon!rontäciu, ale · 
vôbec pre· rozvoj kui 6Urn'ého ·života každej 
krajiny. Možnosť poznávania umenia iných 
krajin P,psúv~ naše, v~dom9sti vždy o ki,l~ 
ďalej, oploc!.ňuj'e naše · vlastilé umenie · a 
vlastnú kultúru o nové inšpiračné p9dnety. 
Z možn'ošti po-.mania ' a porovnávania via
cerých hodnôt,. ku,ltúr a ,trad!cil bude .sa 
l'Odiť nová kv~llta aj našej kultúry. Dni so. 
vietsÍ<ej kultúry ako aj hosťovanie . soviet
skych . umelcov v rámci Mesiaca českoslo
vensko-sovietskeho priateľstva nám túto 
konfrontáciu ponúkli skutočne v bohate j a 
plnohodnotnej mieľe. 

1-{erbert-,.vo.n Karaja11. 'snÚrtk~ zo seriálu o. Makarova ', (ZsSR), : kto~g. ·na 
n~ed-zinárqdnej výstave "V. l ntetpressfoto, 1970" v Prahe . zísT~al zlatú me .. 
qailu. 
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Hudba • vidiek • perspektívy 
- ' ~ ! 
Zj 

fi 
Stagnácia záujmu o koncerty váž nej hudby je už niekorko rokov sprie

vodným znakom nášho kultúrneho života a prináša so sebou rad problémov, 
ktorých riešenie nie je možné dlhšie odkladať. Aj východné Slovensko pre• 
žíva návštevnícku krízu, aj tu sa poriadatelia boria s ťažkosťami, nad kto
rými sa bolo treba zamýšľať už skôr. Iniciatíva Hudobného života prišla 
v pravý čas a jej výsledky bude treba pozorne preskúmať, akceptovať a po
stupne presadzovať do koncertného života s ma:rcimálnou snahou zastaviť 
odlev poslucháčov z koncertných siení a vytvoriť predpoklady pre obrat 
k lepšiemu. K problematike, tvoriacej rámec ankety, pripájam , niekofko 
postrehov a skúseností z organizovania koncertov v Prešove a svoje ná-VII zory na možnos ti riešenia aspoň niektorých problémov s vedomrm, že je to 

. • iba zlomok toho, čo daná problematika obsahuje. . 

V hierarchii prenosu "hudobných 
produktov" ku konzumentovi má vý· 
znanľnú úlohu sprostre dkovateľ. 
Na jeho adresu odtneli mnohé kri-tické 
pripomienky. Mysl!m si, že ľuďom zastu
pujúcim koncer tnú agentúru, nechýba 
snaha a ich práca sa vyznačuj e ' osob
htm obetavo sťou . Na druhej strane kon
certná agentúra prispela ku vzniku nie 
jedného problému. Medzi ňou a uspo· 
riadateľom bol a aj je vzťah čisto ob· 
Chodný, prevažne jednostranne zameraný. 
;,to .ponúk.anie berte, ak ne<;_hcete ne
berle" - s takým názorom sme sa ne
raz stretli. Málo, alebo vôbec sa starala, 
a-ký bude , dopad jej sprostredkovateľ
s·koj činnosti u konzumenta. Budovanir 
~:\ll1iumetského . zázemia, na ktorom je 
záv;slá, bolo pon<?chané ;jedneJ týžden
ne; bodine hudobnej výchovy po de 
via'tu triedu ZDŠ. To su nepodarilo pre 
známe ťažkosti, s ktorými hudobná vý· 
chova zápasí a dnes voláme na poplach 
a zisťujeme príčiny . 

Obchodné organizácie na celom svete 
lnve<>tujú obrovské sumy . na prie skum 
trhov, aby rentabilnosť ich podnikania 
bola efek tívnejšia. Doposiaľ som sa v 
llk'ruhu svojej pôsobnosti (o iných ob· 

lastiach nemánl pre:hľad) nestretol, aby 
"koncertný obchod" bol skúmal, čo, ko
mu a v akom.: prostre.dí pr edáva, vho(l: . 
nosť ponuky v závislosti na zložení pub
lika. výchov-né aspekty programov v 
spojl•tosti. s •budovan!m "koncertných 
trhov", otázky dopytu a pod. 

Vývoj ide nezadržateľne vpred a od· 
vo lávan.i·e sa na nekompetentnosť, ne
dostatok kapacit, nedostatok kádrov 
pre výskumnú prácu, vec nevy-rieši. Od
ďaľovanie systematického a vedeckého 
výskumu sa už teraz vracia a-ko bume
ran~ s nepríjemným zásahom. Svoj po· 
diel na komplexnom výskume musia od· 
vie~ť i naše hudobnovedecké illštitúcie. 

Pt•i zamýšľaní sa nad možnými spô· 
sobmi zlepšenia terajšej situácie zo 
s tt any sprostredkovateľa nepovažujem 
za v~·ťhodisko návrat k starým (preži · 
tým) formAm a metódam práce - k 
ožlvo\'aniu Kruhov prlatdov umenia tam .. 
kde sa neosvedčlll. V začiatkoch exis
tencie zohrali sice pozitívnu úlohu, alE' 
po kt:átkom čase s a v pr evažnej väčši ·. 
ne miest na Slovensku rozpadli a z tých, 
ktoré sa udržali (väčšinou zásluhou 
obetavých jednotlivcov) niektoré ex! s· 
tujú už iba formálne (to .je· aj -pre'šov-

ský prípad). Pričiny toho sta-vu dosta· 
točne nepoznáme, nik ich neanalyz-ova! 
Stručne sa dajú zhrnúť asi ta-kto: izo
lovanosť, žiadna, alebo minimálna spo 
tupráca a výmena skúsenosti, nedosta
tok centrálnej koordinácie práce, ne
dostatočná metodická pomoc a časte 
necitlivý -pr!stu.p usporiadateľa k prác1 
č lenov. Aj toto rozbilo mnohé ·KPU, kde 
obetavo .a bez nároku .na finančnú od· 
menu niesli _ niekoľkí nadšenci "slasti" 
usporiadateľskej činnosti . 

Závažnou otázkou koncertnej politi
ky je propagácia. Hlbším skúmanlm jej 
dnešného . st avu by sa mala zaobera! 
koncertná • agentúra a seriózne sa za
myslieť ako zlepšiť vlastnú propagáciu 
sp11ostredkovaného. Všetku vlnu za ne
dostat ky· v propagácii presúvať na uspo
riadateľa a volať po náprave inde, len 
nie u seba, .ie veľmi jednoduché. a le> 
málo účinné. Zlepšenie usporiadate ľskeJ 
pt·opagácie m'usí byť podporované zho· 
t·a. Meno sólistu, názov telesa. koncert· 
ný program, to všetko musi byť pre· 
hľadne a bez chýb nap[sané a dodané 
orga nizátorovi, aby sme prestali byt 
svedkami skomolenin na plagátoch f 

bulletinoch, ktoré vyplývajú z nespráv" 
neho prenosu in formácH ( často telefo· 
nicky) a nedostatočného hudobného ško, 
lenia organizačných činite ľov. 
často diskutovanou otázkou je dra 

maturgia. Pohľad do dramaturgických 
plánov koncertných podu,iatf v Pre~ov"' 
nedáva príčinu kritizovať , koncertnú 
agentúru za dramaturgickú neatraktív
nosť programov. Pestrá paleta telies a 
umelcov, ktorí tu uviedli mnohé sklad.
by svetove_; i našej hudobnej litera
túry, mohla uspol<o:ji1: aj n~ročných po· 
slucháčov. Ostré l«itické pripomienky 

boli však K ·samotnej r e'alizác!i "plá'!lo· 
vaných programov, hlávne k mnohým 
zmenám. Poslucháč pripvav-ený konzu
movať programova.né, sa. neraz až tesne 

·pred koncertom dozvede l o •zinene··pro
yt·amu. Sprievodným znakom · zmien sú 

· nepríjemnosti pre usporiadateľa, ktorý 
.ie najčastejšie terčom kr-itiky. @krem 
toho zmeny rušivo -zasiahnu (iba tam, 
kde sa to .robí) do plánov pedagógov, 
ktocl venujú časť hodín hudobnej vý
chovy k príprave študentov na 'koncert . 
!<ažd á zmena je agentúL'e · ('aspóň by 
mala byť) včas známa a .ie 'preťo ·kraj
ne nezodpovedné, al< sa uspol.'ia dateľ 
o nej d-ozvie až t-esne pred 'kohr.ertom. 

Pokles sprostredkovateľských • . mož· 
nosU na vidieku motivoval v ankete ná
zor. že t reba v prvom ra.de . ivý'šiť • po
čet koncertov a až potom prihliad ať 
na dramaturgickú otázku. Považl,l iem to 
za nesprávne. Viac koncertov pred 
Pt·ázdnymi hľadiskami je nereä lne V pr
vom rade treba získa ť kon-zumElnta, po. 
stupne a systematicky budovať Kon
certné zázémiP a vytvoriť pl'edpnk lady 
pre zvýšenie koncet·tne:i frekvencie. 'ltá· 
lo by za utoáženie, vytvorit! pri agentú
re, osvetovom ústave, alebo inej inšti• 
túcil komisiu, ktoré by sa touto proble
mat ikou zaoberala, ktorá by bola v sty
k u s usporiadit:eľmi a organizátormi 

· koncertov a Ich pomocníkmi, metod icky 
im pomáhala, ale súčasne bola aj kon
trolným orgánom. Us poriadatelia, ktorf 
ll f!ma;iú záujem o koncet·ty, a j pri dob
rom finančnom dotovaní nevykážu pat
-lčn O činnosť Spôsob a efektlvnosť ich 
orár.e a miera vynaloženého úsilia pri 
organizovaní koncertov sú prakticky ni· 
Kým nekontr9lované. Pok·iaľ bude uspo
riadanie koncet:tov ponechané náhode, 
~lebo dobrej ··vôli niekoho, nemôžeme 
ča·kať ani nápravu, ani zlepšende. 

<P~kon~e:t\í~ : v buc:Iú.c~m: čísle.) 



S Ondrejom Franci~ci~ 

... o detskej 
zborovej 
. tvorbe 

V týohto dňoch sa dožíva 55 ro
kov dkigent Detského spevácke
ho zboru českoslov~nského · roz
hlasu v Bratislave, hudobný skla
dateľ Ondrej FRANCISCI. S ,ju
bilantom · sme sa rozhovorili o je
ho tvorivej a umeleckej činno.sti 
z posleilných -rokov 

Koľko piesní ste doteraz napísali pre 
deti? . 

- Je ich niekoľko desiatok. Väčšina 
je pôvodných - umelých a uro~il 
som aJ veľké množstvo úprav sloven
ských ľudových piesni. Zaradené sú do 
cyklov. Ale aj medzi nimi sú mnohé 
jednotlivé sklad-by. Z cy.klov spomeniem 
DETI SLOBODY, OD JARI DO ZIMY, VI
TA-NIE JARI, DEŤOM PRE RADOSt, 
ROZPR1S.VOčKY a spomínaná MOZAIKA. 
Niektoré zo spomenutý·ch zbierok sd vy
dané tlačou a boli odmenené v rô~nych 
súťažiach. Naposledy to boli tr·i sklad
bičky pre detský zbor ä capella ROZ
'PRÁ VOČKY, ktoré získali III. cenu v sú
ťé.ži hudobného vydavateľstva SUPRA
PI·ION v Brat islave. 

Niektoré z vašich plesni dosiahli 
úspechy nielen doma, ale aj v zahra
ničí. 

Áno. Mnohé sa nachádzajú v škol
ských učebniciach, časopisoch . a a j na 
gramafónových platniac-h. Piesne OJ 
ZELENe LETO, MÁJOVÁ odz.1'1eli na 
mnohých koncertoch roz;hlasového det 
ského speváckeho zboru. Tiež ich spie
v.ali budapeštianske a sófijské det i a 
vyšli tlačou v jednej maďarskej a bul
harskej Zlbie~·ke piesni pre deti: P~·ed 
niekoľkými rokmi boli po,pulárne piesne 
ČERVENÁ ŠATKA, TÁBOROVÁ, PIESEŇ 
ŽIAKA LAJDÁKA. Za najväčši úspech 
považujem to. že t akmer všetky moje 
ptesne sú v Cs. rozhlase program<~v-ané 
a detským i speváckymi zbormi na Slo
vensku i v Cechách pred•vädzané. Na
zdávam sa, že sú u deti aj obľ-úbené. 

Co vás inšpiruje k vytvoreniu piesne, 
alebo skladby pre deti? 

- Je to vo väčšine pripad<~v text, 
k torý vyhovuje mojim predstavám. In..: 
špir·ovali ma aj záujmy ďeti, kt oré mi 
namači.Ji , čo ioh najviac zaujima. V nie
ktorý<:h pr ípadoch sa zasa textári mu
seli prispôsobiť mojej hudbe. Progra
mová potreba Hlavnej redakcie výchovy 
a vzde·ll\van ia čs. rozhlasu ma t iež pri
nút i ča-sto k vyt voreniu nových piesn i. 
Myslím si, že aj t o možno nazvať in
špirač.ným zdr ojom. 

Väčšia · časť vašej tvorby je zameraná 
na piesne a skladby pre deti. Odkiaľ 
pramení tento váš záujem?. 

- Obľúbil som s i ich už počas povin
nej š kolskej dochádzky. Potom na uči
teľskom ·ústave v Miškolci, kd.e sonľ sa 
akt!vne zúčastňoval práce v detskom 
zbore a k:de som v posledných roko~h. 
svojho štúdia viedol š tudentský spevác
ky zbor a orchester. Pri štúdiu skladby 
na VŠMU v Bratislave som sa špeciali
zoval na inštruktfvnu a zborovú t vorbu 
pre deti a mládež. Už aj z t oho vidieť, 
že vzťah k tomuto žánru ma neopust il 
dodnes, čoho dôk.azom je aj moje pra-

covné za radenie v čs. t•ozhlase, kdé už 
l l. t•ok vediem De'tský speväck1{ ·zbor 
Cs. t'Ozhlasu. 

Dopočul som sa, že chcete meniť kon
cepciu koncertných vystúpení rozhlaso
vého zboru. 

- Pri koncertných vystúpeniach det
ských zborov ( najmä na Západe) vy
žaduje sa viac at raktfvnosli a e fekt
nosti v programoch. Aby rozhlasový 
zbor aj týmto požiadavkám vyhovel, 
zaradil do druhej polovice svojho kon
certného programu čls la spestrené a 
oživené tanče.kami a hra mi skupiny detí 
v krojoch - chla pci s valaškami a pod. 
O tom, že tento nápad malé a veľké 
det.i uvfbali, presvedčili s me sa na let 
nom súst redení zboru v Trenčianskych 
Tepliciach. Tu pod vedením od-bornej 
inštruktorky si s veľkou chuťou osvo
jovali prvky týcht o hier a ~ancov. Pd
nieslo t o osvieženie do obvyklej práce 
a vzbudilo záujem o vzácne prvky na
šej bohatej ľudovej kultúry. Pritom 
zbor nič nestrati zo svojej základ•ne:j 
l! nie. 

často sa stretávame s názorom, že . 
je u nás nedostatok piesni a zborových 
skladieb pre deti. 

- Aby &ne si tento prob
lém objasnili, musime sa 
vrátiť d-o minulosti. Pred 
17 rokmi, l<edy vznikol Det
ský spevácky zbor čs. roz
hlasu v Bl'a:bisJ.a.ve, .O'kll'em 
Dolinského skladbičiek a 
úprav s lovenský<:h ľudový<:h 
piesní boli . ešte Mat úškove 
piesne pre deti, Dusíkove 
dve pionierske _,Pies ne a 
Kardošova PIESEN ŠŤAST
N'l'CH DETI, ktoré čak•ali na 
vhodného tnterpreta. Aj 
Moyzesov·e TRI DVOJSPE
VY leža'li na pulrt·och pre-
dajní. Ex!stenci.a rozhla- , 
sového dets•kého -spevác-

keho zboru si vynútila t vorbu aj pre 
tento zbor. Veď po vy.sielani čs. rozhla
su boli potrebné· stále nové a nové 
kvalitnejšie piesne a skladbičky. Do
sahovalo sa to vypísaním súťaží na · 
piesne a texty -k piesňam, objednávka
mi, ale tiež aj osobným'. presviedčaním 
skladateľov o nutnosti tvorby pre deti. 
Tak . potom · vznikli Ferenczyl1lo DET SK~ 
OBRÁZKY A SPIEVANÁ ABECEDA, Su
choňova suita OBRÁZKY ZO SLOVEN
SKA, l<ardošove piesne pre najmenšie 
deti POM0ŽEME SLÁVIKOVI, Hir.nerova 
zbierka piesní HORE GRÚŇ OM,_ DOLU 
GRÚŇ'OM, Ko.walského ZVERINCEK- a 
moje spomfnané cykly, jednotlivé pies 
ne a zborové skladby pre deti. A.i ďalší 
skladateli.a ako M. Novák, B. Urbanec, 
T. And·rašova-n, T. Frešo, F. Alvín, F. 
Prášil, š. Németh-Samorinský, A. Tu
ča·ps·ký, F. šauer, M. Brož, L. Burlas, 
z. Mikul·a, A. Očenáš, A. Zemanovský a 
ďalší •obohatili širokú palet u programo
vých čísiel nášho zbor u. Z uvedených 
faktov by vyplývalo, že máme dosta
čujúce množstvo t vorby pre deti. Pred
sa však tvr.dím, že jej ešte nie je dosť. 
Medzera, ktorä bola v mi·nulosti v tej
·t o oblasti, sa síce vyplnila, al,e näm 
stále chýbajú diela reprez;entačno-kon
ce.J:tného chara~teru, ako aj rôzne prí~ 
ležitostné piesne a dostatok vhodných 
dvoj- t rojhlasných pi.esní pr e začiatoč
nícke detské zbory. Tento st av by s a 
podľa môjho názoru dal vylep.šiť, keby 
sa básnici zamerali viac na t·vorbu tex
tov pre deti. Hudobných skladateľov, 
k torí čakajú na dobré texty, je dosť. 
Dúfam, že súťaž na piesne a na texty 
k piesňam, ktorú vypísal českosloven
sk j rozhlas v Bratislave, prinesie aj v 
tomto smere zlepšenie a práce odmene
né v súťaži budú znamenať ďal ší prínos 
v tvor be pr e deti. 

Myslím si, že je nedostatočná propa
gácia tvorby pre detské zbory .. . 

- Mát e pravdu. Vydávanie die l je 
zd!havé a ťažkopádne. Aj titulov pláno
vaných na vydávanie je ne.dostatočný 
počet. V poslednOOJ obdobi bolo badať 
z!.epšenie. No v budúcnosti k žiadúcej 

, mier.e asi ťažko dôjde, hoci pri dobre j 
organizácii iVydávani·a a odby.tu· by sa 
tento stav mohol zlepšiť. To isté plat! 
a j pr e. vydávanie gramofónovýoh plat ní, 
kde je stav netrtešený. Pl'i dostatočnom 
množstve a p.r. i dobrej organizácii pre
daja by sa íste ,p t:edalo na školách ve ľa 
platní zo Suchoňových OBRÁZKOV ZO 
SLOVENSKA, VAftiLA MYš!CKA' ·I<Ašič
KU a z' ostatných nahr ávok. Aj Učiteľ
ské noviny by m alí viac pozbrnosti ve
novať novým piesňam a •zborovým 
skladbám pre deti. 

Môže .detský spevácky zbol' . és. roz-
hlasu v Bratislave prispieť k od stráne- · · J ' 

. , l i 
niu nedostatkov v huqobnej výchove a · ·. • 1 ' 
viesť tnla<lých· poslucháčov k estetic- <1 • 

liému vnim.anitJ hudobného djeJa, re~p. 't 

piesne? 

- Iste. Najmä' svojim repertp~1;om, 
vd'aka tomu, že sa jeho pies ne za po
moci éteru dostanú do škôl. Učíte!' so 
žiakmi si môže vy,počuť správny pred
nes piesne a zborovej skladby pr e škol
ský detský spevácky zbor. 

Zhováral s a: Marián Martinák 

' 

Minulost 
a súčasnosť ·. 
organového 
umenia 
na Slovensku 

certnú prlležitosf zatiat poskytujú c'hr~ .. 
mo vé organy (často vynikaj úcej tech .. 
nickej kvality, nehovor iac o iclt význa .. 
me z kult (trno-hist or ického hľadiska). 
K rozkvet u slovenského organovéhc> 
umenia' prispievaj ú ' aj slovenskí sklada .. 
telw. · · 

VYSOkÁ 
1

lNTERE'HETAČNÁ úROVEŇ' 
slovenských organistov dokazuje niele11 
stále sa zvy.~ujúci záujem nášho obe .. 
cens t va o k oncerty organovej hudby, 
ako t o naposledy veľmi výrazne po .. 
tvrdil l. medzinárodný festival organa-< 
vého umenia na Slovensk u, ale najm/1 

OHGANOV€ UMENIE NA SLOVENSKU úspechy slovenského organového umenia 
má bohaté tradície. Do 19. l!t~ročia bol v zahraničí. Myslíme tu predovšetk ým 
t o snáď jediný univer zál ny nástroj, k to- na medzinárodné úspechy doc. dr. l?, 
r ý sa nachádzal talcmer na každej de- Klindu, na vít'azst vá slovenských mla .. 
dine a bol nositeľom hudobnej kult' tíry dých organistov na medziná1·odných sú.., 
cirk·evnej a často i svetskej. Primera- l'ažiach (prednedá vnom rwpr. I van Sokol 
ne t omu naši Ol'gatt i sti boli predstavi- o Prahe, teraz V. Rusó v . Belgicku a i.) . 
teľmi učenej i ľudovej hudobnej kulhí - Keď list uj eme v zahraničných časopi .. 
r y. Diferenciácia cirkevnej a svetskej soch posledných mesiacov, radujeme sa 
hudby, k u ktorej došlo v druhej polo- z výsledkov a d6st oj nej 1·eprezentácie 
oici 19. a prvej polovici 20. storočia ma- nášho umenia a sme naň právom hrdí. 
la za r._ásledok, i e organové umenie do - Napríklad o I vanovi Sokol ovi, ktorý bol 
stalo špeciálne cirkevné poslanie, lebo v poslednom polroku 1ta k oncertnom 
orga1~ sa nachádzal väčšinou v kosto- t urné v Belgicku, Po!sku, Svajčiarsku .a 
loch. Determinácia organového umenia Nemeckej spolkovej republike, priniesli 
pre cirkevné účely v masovom meradle noviny samé superlatívy (,. ... hra I. so~ 
l' iedla do určitej miery často aj k zní- kola vyvolala uspokojenie už svojou \li"" 
:iovaniu umeleckej úrovne organového zuálnou stránkou: je nezvyčajne úspor-
umenia (najmä, keď vo všeobecnosti uči- ná. z hľadiska hudobného je zdiscipli• 
telia prestávall byt organistami a kan - novaná až do per fektnosti, v značnej 
tormi). Bolo treba - najmä po Il. ~oe - miere vyviera z plnej slobody technic-
t ovej vojne - vykonať veia pre re- kej a správne disponovanej registrácie. 
habilitár;iu organového umenia, pre tmi- Osobitným znakom jeho Interpretačného 
verzálnosf hudobnej kultúry a pre zvý:- umenia je schopnosť plastického poda-
šenie umeleckej úrovne profesionálnych nla veľkých hudobných fot•iem .. . " :1 
organist.ov s najvyšším un~eleckým vzde- · D z i e n ni k P o 1 s k i 31. I. 1970), 

, latJím. Tento proces rehabilitácie prebie • " ... I. Sokol poskytol vo svojom reci• 
hal 'takmer v celej Tcultúrnej Európe. táli na;jvyššie umenie organovej hry a 
Napr. ·V .ZSSR sa organové umenie stalo dokonalé zvládnutie diel a nástroja . . . " 

. · roú1·zoprávnou súčasťou univerzálneho L u ze rb e r Ne u e s t e N a ch ri c h_. 
hudobného umenia a pre koncertrzé po- t en, 16. VII. 1970~ A podobne píšu t 
treby sa začali st avaf technicky qynika- ďalšie zahraničné noviny: L e s o l r 
júce organy v akusticky bezvadnýclt (Br!f:celles 9. IV. 1970 ), La libre 
koncertných sieňach. Pre koncertn~ _po- be l·g iq u e (9. IV. 1970 ) , H ee t L a at-
treby· sa ča.sto využili aj výbor né ná- s te N ie u w s ( 11. IV. 1970 ) . L u b e c"' 

. stroje v ·chrámoch. Aj v súčasnosti maž- ke 'r Na ch ri ch ten (23. VIl. 1970 ) • 
no v • Sovietskom zväze konšt·atovat' tra- o· st ho l steiner A n se i g e r ( 23. 
dičnú • obľubu kortCertnqho organového V ll. · 1'970 ), L li b e c k e r Na c h ri c h~ 
wnel;'lia. (D6kazom· toho sú ·aj • návštevy te.n (30. vn 1970) atd'. Nie vposled .. 
poč.etn.ých sóvietlikych'.hesťujúcich orga- nom. rade k úspechom .~ lovenského or-Jo 
n istov, naposledY.• ru1pr. o, Jančeka li die- ganového umenia patria aj nahrávky sú"' 
lami siíčasnéj org.a1~ovej . tvorby mla- časných i starších slovenských skladieb 
dých sovietskych ,autorov). pre organ na gramof ónové plat ne a ich _ 
. AJ NA SLOVENSKU 'mozno za pas- ohlas doma i v cudzine. 
l edných 25 rokou· zai ttamenat' veľký roz - · SLOVENSK~ ORGANOV~ UMENIE za 
mach organového umenia a koncertov postedrtých 25 rokov pln.e rehabilitovalo 
w etskej or-gaitave] hudl>y. Vel'kú záslu- !mtelecky i spoločensky tento král'ovský 
htt na tom · inajú orgartoví ' pedagógoviá· · nás'troj úspešnou prácou slove,~ských 
naštch , k'ónzérvatqrlí, ale. nájl'riä · vyso- . qrganlstov, slovenskou organovou litera-

·.kych ·h:udo'ón,ych šk6Z: Pôsobenie ·, Rieg- túrou - súčasnou i staršou, a preto 
ra-Skálľckého· ·~· doc: · dr. Fer.dinarzda ' mohlo dosiahmd t aké prenikavé ús pe-
Klindu, ale· 'ať vplyv zas!. umelca' prof. chy u domáceho i zahraničného obe-
dr. J . . Reinbi1rge-ta z AMU 'malo ten vý: censtva. Komplex·nost nášho hudobného 

, ,·· sledolf.~.!e ... na·:§l~vens1..1J. ~ie ·.ct lá- , pl,e,jptla ·' ' .žipotá -st žiada, aby sme umeleck ú po-· 
: l:}t,~rk~Ju<:'te'b,,•Jtn::la?u.;.~ga.ti~!~O, , .ktorí ~,.' _te'!gii.f: _ n~šho_ súčasného ~~ho 
• Pľ;f, -{io~aetf]'_:féeng~r-.!r:yc~- P,l!rifi'}l~či~c!.t ~ ·~ ~1nem~ este 1 naďalej a viac rozvr7äll 
su odkazatíi ·na ] edtrty org!ln v 'kon:. · p'r-e" 1Johat stvo umeleck ého života u nás 
certnej .~ienl Slovenskej 'filharmónie, te· a pre d6stojnú reprezentáciu v zahra• 
bo vo všetkých iných me$tách im kon- • ničí. -mp• 

:~<· ... . 

-Sláči-kári Ľ· ŠU Z., 
Hudobný skladateľ Július Kowalski, riaditeľ ľ.ud9vej školy umenia Bratislava-Vf

noht:ady osiavuje v t omto roku . 40. výročie svojej umeleckej a pedagogickej čin
nost!. 

Výr-azným_ dokumentom jeho bohatej a plodnej činnosti bol koncert Sláčikového 
orchestra ĽSU Bratislava-Vinohrady, na ktorom 24. októbra t . r. v Koncertnej sieni 
čs. rozhlasu uviedol Kow-alsk! s úspechom rad diel barokovej, klasickej i súčasnej 
t vorby. · 

Kowals ki ako int et'pret je typom vitálneho, energického hudobn!ka. Má tiež 
schcpnosť tento t·ys v s vojej pedagogickej práci s úspechom naočkováva ť zve ren
com v súbore. Na pr vý pohľad pri h re S láčikového orchestra zau jme posl ucháča 
zanietenosť hráčov, ich živé a vr úcne podanie. Ako u 'podobných súboro v býva 
zvykom, ·tntonácia nepatrí k jeho najsilnejším stránkam. Vel'ml presvedčivo stvár
ňuje však úseky lyd cké a niekedy aj ľahšie. jeqnoduchšie tanečné časti. Napr iek 
nezávideniahodnej sit uácii so skúšobnými priestormi (súbor musi skúšať v pivnič
ných miestnostiach, v akusticky s kreslených podmienkach}, úroveň, na kt orú sa 
vypracoval, vzbudzuje oprávnený obdiv a rešpe·kt. 
Celovečerný program orchestra bol sč.a.sti premiérou, sčasti re.pl'lzou čf.sel kon

cet-tu, ktorý us.porladala ĽšU-VInohrady na jar tohto roku. Z 3 Hä.ndlových sklad
bičiek najpresvedčivejšie vy.z,nelo úvodné Bourré. Po Mozartových 4 menuetoch a po 
Boe·thovenový·ch 6 nemeckých tancoch, zaujal súbor inštrumentačne dobre posaoe
nym! 2 častami od A. Komarovského. Speváčka Sv. Pätoprs tá vystúpila s orches
t r<>m s dvoma piesňam! od M. S. Trn avského a jednou od V. Figuša- By·strého. Po
merne rozsiahla Suit a nemeckého sk.Ladateľa K. Pet scha uza tvorila prvú časť pro
gramu. V druhej Qast! odznela jubilantova inštr uktívn a tvorba: Malé epizódy, Skice 
a na~mä Concel:\tino pr.e husle a sláčikový orchester, v ktorom s veľkým úspechom 
vystú~la''.býva~á žiac'l~a 'ústavU' ~· K;· Hab'Qvštitalkovä; -ok-

l!lanskoby-st.lrická reprh:a Verdiho Do
na Carlosa (13. novemi,)r.a) bola pre mňa 
príjemným prekvapenún. Hudobníi ~lož-

. ka p~edstavenia bola na výške o čo sa 
~o sólistov pričinili predovšetkým šte
f'an- Babjak (~ósa), Ľ.udmila Vyskočilo
\lá · (Eboli ) a hosťujúci predstaviteľ Do-

·., 'Há . Ca t• losa - , zashlžilý ... ull1elec tvo Ži-
·de k z J:\l'SŽ:s~ého ND. Babjakov .mäkký 
a farebný barytón, j eho bezpečná mu
zikalita, nosné ·h!qky i výšky v celom 
predstavení dominovali. Zídek ukázal si
ce obdivuho.dnú spevácku i javiskovú 
rutinu, v porovnani s par tnermi ozajst
ný fond veľkých javís-k, ale aj niekoľko 
intonačných prehreškov a tvorenie tó
nu, ktoré je Verdimu dost vzdialené. 

' . 
Ne:inožho nespo1~1enúť výr~zove . presv'ed. 

.č i;vý .. výkon . D. ·Rohovej (Aizbeta z v a
loi-s.), jej Jyrickému sopránu ch~b.a však 
šírka,. ..Íilll;avšia farba, v · .ensembloch a 
dľollmatic.kých pasážach · .ie na prekážku 
aj menšia objemnosť mat eriálu. Jej ob
sadzovanie do vypäťých dramatický_ch 
úloh t r eba považovať za 'východisko z 
11,údze. 
Začiatkom sezóny sa podarilo vede

niu opery súbor doplniť o· niekoľko čle• 
nov. R stabilnému kádru pribudli sopra
nistky M. Malätková, J .. Vašlcová; mezo
sopr.anistka J. Scholzeovä a skúsený čes-· 
ký-barytonista M. Novák-Markov, ktotj 
pomôže odbremenil! preťažovaného S. 
Babj&ka. Po.pri angažcwant buffo-t enoris 
tu J. Sitku, vrát il sa do súbor u osvedčený 

· M. Kopačka, ktorý spolu s ďalšou te
norovou .posilou - F. Urci.kánom roz-

. šfllia dramatl·cký spinto odbor. Len ba
sfstit SÚ ešte problémom. V spomínanom 
predstavení Dona Carlosa nepresvedčil 
ani s-tály hosť L. Lo.ngauer (Filip), ani 
A. Bystran (inkvizítor). Kubičkov vy
soký bas s a uplatňuje skôr v úlohách 
lyrických a riaditeľ divadla (bývalý po
oredný bas ista SND) Jän Hadr.aba sa 
na ja\ i sk u objavu je iba sporadicky. 

·BJ• 

l 



8-ede.msto koncertov R. KERERA 
Keď mu 

blahoželať, 

prehodil: 

po koncerte prišli. 
istý pán žartovne 

- Nechcel by som, majstre, 
dostať od vás zaucho. Stačilo· 

mi počuť váš úder na klávesy. 
Kerer sa zasmial : 
- Nie je to až také straš

né - povedal. Viem zahrať i 
najtichšie pianissimá. 

Na čo myslíte? - spýtal 
sa. 

Na hudbu. čudný druh 
umenia . . . Slovo je konkrétne, 
vždy, niečo určuje. A hudba 
'láva voľný chod myšlienkam. 
I?odľa toho ako človek hrá. 
niekedy viem uhádnuť, aký je. , 

- Áno, niekedy sa stáva, že 
človek je sentimentálny a chce 
t o zakryť. Ale v hudbe, v ne· 
jakej lyrickej pasazt zahrá 
t ak srdcervúco, že sa hneď vy 
zradí. Alebo naopak. Zdá sa, 
že človek je jemný, nežný, 
zdvorilý: zahrá Beethovena, a 

tiež s a prezradí . . . Zaujímavé, 
že Beethovena pokladáme za 
naj demokratickejšieho sklada
tera, prístupného davu, a on 
sám v jednom zo svojich tes
timtentov napísal: " Keby ľud
stvo vedelo, na čo myslím, keď 
píšem svoje diela, zmeravelo 
by hrôzou" ... 

kritik musi hľadať , nie chyby, 
ktorých sa môže umelec do
pustiť, ale vystihnúť ducha in
terpretácie. Pomýliť sa môže 
každý. Keď bol v Moskve A. 
Hubinš tejn a hral Chopina, tic.l 
sa v jednej časti pomýlil, to
čil sa v ne j, točil, až sa na
koniec vymotal a - prešiel. 
Neviem, čí pre taký e videntný 
lapsus by sa niekto opovážil 
tvrdiť, že Rubínštejn je zlý 
klavirista. Bol by to absolútny 
nezmysel. Je to veľmi relatív
ne. Treba pozerať na podst atu 
každého hudobného pt·ejavu, na 
to, či umelec vie upútať poslu
cháča, alebo čl ho necháva v 
sále driemať. 

Zo sá ly doniesli klinčeky, 
červené, plné. Sice pekné, ale 
neviem, prečo som povedala : 

- Viete, že klinčeky priná
šajú nešťastie ·r Madame Pom
padoure dokonca rozkázala po
vytrhávať ich zo svojej záhra
dy, lebo sú prejavom zlého 
vkusu? ... 

- Na tieto kvety mám ver
mi dt·ahú a trochu smutnú 
spomienku ... Mal s om pätnásť 
rokov a prvý vereJ11y kon
cert. . . Keď som skončil, do.o 
niesli ml, ako teraz, tiež t akú, 
možno trochu väčšiu kyticu a 
povedalí, že mi ju pos lala istá 
slľčna. Predstavte si, pätnásť 

rokov a slečna, akiste tajná 
ctiteľka... Vybehol som na 
chodbu, ale tam nil<to nebol ... 
Celé dva mesiace s om zaspá
val s myšlienkou na tajomnú 
neznámu . . . Až potom som sa 
(lozvcdel, že k~ticu mi pos lal 
môj otec . . . Na povzbudenie . .. 
Žiar, nedočkal sa môjho de
butu na ,.veľkom" pódiu .. . 

Nastalo ticho. Mrzelo ma, že 
som začala o klinčekoch, keď 
bolo treba hovoriť o hudbe. 
Majster si medzi tým sadol ku 
klavíru a začal hrať druhú časť 
z prvého Brahmsovho koncer
t u. Ten, ktorý skladateľ veno
v-al Kláre Schumannovej. 

- Nádherná hudba, - po
vedal ticho. - J e v nej všet
ko: i modlitba, nesmelá nádej, 
úzkosť l zatajená láska ... 

Hral zdržanlivo, ale s akým
si vnút omým vypät ím. 

- Vo vašich notách je Bee
thovenov výrok: " Ich schreibe 
nicht fiir die Menge" . . . Nl'
píšem pre dav .. . 

Iná téma: Kritika. 
- Kritika! - pokrči l rame 

nami. - Myslím sl, že dobrý 

Znovu začal hrať. J eho hra 
bola pružná a dynamická, zra
zu sa stávala nežnou, zádum
ctvou i t rochu smutnou .. . 
Ktovie, či smútok nevyplýva! 
z hlbky srdca a či to nebol 
smútok za t rinástimi rokmi 
nútenej pauzy, keď umelec ne
m ohol hrať ... 
Počúvala som majstra a 

mysle la som na s lová Dmitrija 
I<ubalevského, podľa ktorého 
"I< e r e r . j e p r e k r á s n y 
k l a v i r i s t a, k t o r é h o 
mo ž n o p rávom zarad i ť 

d o p r v e j p ä ť k y s o v i e t 
s k y c h k l a v i r i s t o v". V 
ten večer mal majsteľ Kerer 
svoje 700. vyst úpenie. Poctil 
nim Bratislavu . . . 

Irina Krchňavá 

tempa te jto casti, musíme uznať, že tent o 
moment , vyvážil dirigent pevným uchope
ním m4zJkan~skél;10 net·vu a sugestívnou . 
konce pciou. V celkovom kontexte progra
mu zaSlúži si uznanie l technická úroveň 
a spád 3. valč!kovej čast!, ktorá v šumí· 
vých rýchlych pasážach kla\iie pomerne 

: ve ľké nároky na sk)lpinu sláčikových ná
strojov. V posledne j časti nana ,jvýš pre
svedčivo vyz_nel posledpý nástup tr iumfálnej 
metam0t'fózy hl.avnej myšlienky symfónie. 

HLAS KRITIKA 
Veľm! neuspokojivý bol sprievod k Pro

kofievovmu L klavírnemu koncertu. Só- . 
lista - Richard Kerer patrí po Gilelsovi a 
Richterovi do na,jvyššej garnitúry ,soviet
skych klaviristov. V jeho . podani zaujme 
sustredenosť prejavu s akou tvorí. Jeho 
interpretácia je bez zbytočného pátosu, 
vonkajších gest. Pt•ejav je mužný, technic
ky [antastlcky vypracovaný, farebne ne
obyčajne bohatý. Má určité sklony k mo
nume nta lizovaniu koncepcie, ktorú demon
štroval pred nedávnom pri podani I. kla
vírneho lm ncertu P. I. Čajkovského. Pri 
~ resa dzovan1 tohto zámeru ho neodraďuje 
ani od lišná koncepcia d irigent a, alebo ne
::ohotovosť orchestra. Sila Kererovej osob
nosti, urč i tá dravá sugescia je splr itus mo
vens hudobného procesu a vedie tak h rá 
čov, ako l d irigenta. Urči té výhrady moh li 
by sme mať voči zvukovej kvalit e jeho vý
konu, no• príčina príllšne.J prierazností kla 
vírneho tónu spočlvala v nesprávnej voľbe 
koncertného k rídla Petrof, ktoré už začína 
- ako všetky nás t t·oje tohto typu - do
stáv ať plechový timbre. O tom, ako sa vie 
Kerer pohróvať s jemnejšími odtienkami, 
mohli sme sa presvedčiť na pridavku Cho
pinovho Nocturna Es dur a na Prel údiách 
A dur a d mol. · žk-.. 

. Počas talianskeho zájazdu SF na d ruhe,i 
dvojici novembr o vých abonentných koncer
t ov (12. a 13. XI.) vystúpil pod taktovkou 
hosťujúceho azerbajdžanského dirigenta Ni
jaziho (vlastným menom Nijazi Zulf ugar!l· 
vič Tagizadze ) Symfonický orchester Cs 
rozhlasu v Bratislave. Zat:adenie tohto te · 
lesa do abonnoment SF bolo vyznamenaním . 
ale súčasne aj záväzkom. Koncert sľubova ' 
s lušnú úroveň - z v iacerých príčin: l. v 
súčasnosti pred vád za SOČR súbor všetkýc lo 
Beethovenových symfónii, a preto srne oča 
lcávali I. symfóniu C dur op. 21 tohto maj 
stra na uspokojujúcej úrovni, 2. Čajkov 
ského V. symfónia v podani hosťujúceh·· 
dirigenta a 3. hosťovanie .iedného z na.i 
väčších sovietskych klaviristov - Hicltardl' 
Kerera, ako sólist u v Koncerte pre klavil 
a orchester č. l Des dur, op. 10 od Ser · 
geja l'rokofjeva. 
· Koncert odznel ako jedno z početných 
podujati Dní sovietskej kultúr y. Zla)', ne
môžeme vysloviť spokojnosť s jeho úrov
ňou. V pr vom r.ade sme sa dožili sklama- • 

nia v kvalite in terpretácie BeethovenoveJ 
L symfónie. Štýlové požiadavky toh to die 
l a vyžadujú zt·eteľné a presné rešpektova· 
nie dynamických znamienok, pl'iezt·ačno~r 
·e lkovej faktúry, jednol ia t E' harmónie. ·De· 
tailnému vypracovaniu· zostal však orches
ter veľa dlžný. Najviac sme to pociťovali 
ori náhlych sforzátach, pri striedaní d y· 
•latttických kont rastov a všade tam, l<tle sa 
' iadala l'ahkosť, vzdušnosť a elegantný švih 

Mene.1 sklama lo podanie V. symfónii' 
e -mol op. 64 od P . I. Čajkovského. Mož
''IOStiam orchestra a naturelu dirigenta skôl' 
·odpovedal jej dramatický charakter, je: 
<irokodychä lyrika a v 3. časti i tanečný 
<vih. Sice aj tu miestami technické nt>· 
!ostatky a intonačné poklesky pôsobili veľ 

•n i rušivo, v celkovom dojme prevažova li! 
ntenzita muzikantského e lánu najmä o r· 

nhestrá lnych hráčov. Zvláštnu pochvalu za
.; lúži sr v 2. - pomalej - časti pekn~ 
mOdelované a muzikantsky presved čivé só· 
lo lesného rohu a ďalšieh nás trojov. I ked 
by · sme mohli mat výhrady voči volbe 

D. 'KäbaleV'Skii 
o ~udobnei 
výchove 

V rámci Dní sovietskej kul
túry zavít al do československa 
a j národný ume lec ZSSR Dmit
rij Borisovlč Kabalevsldj. Pľi 
príležitosti jeho návšt evy v 

· Bratislave poskytol redaktorke 
CSTK rozhovor. 

Dmitrij Borisovlč, ste zná
my protagonista umenia, boli 
ste u nás na Slove nsku, stre
t ávali ste sa s poprednými 
predstavi teľmi umenia a hud
by. Aké máte dojmy z t ýchto 
rozhovorov, aké problémy za
ujali vás a vašich slovenskych 
kole!JOV? . . : :. ~" ;, ' ' J 

- Mal som významn~·· stréf~ , . _: 
nu tie na Zväze sJo\)ensMcťt . 
skladateľov. 8!lsedy .sá · tykal1· · 
tvoŕbY. ( ~ko t.aJ<e.i a ri,~ÝÝc:n . P,l il;~ ', ..• 
nov. Samozrejme, ž~ poť{nl'nta;. · · 

' ša beMda pŕešta ďo o!S!asti hÚf:. ·' 
~l obnej . a e'sťeti cke,j .: vyéhovy o' 

detí a mládeže a t u sa vy
skyt la plná jednota v názoroch 
v tom, že nemáme pr ávo zo
stať ľahos~ajnýn'\l · k tomuto 
proolému. ·. · 

'Otáz'ka hudobnej a estet ic
kej výchovy deti a mládeže je 
tak isto dôležitá ako otázka 
tvor by a . pr e hudobnú kultúru 
je ' tó otázka čist·o Je:ctné). . 
· Myslíme ' si,' 'že' ,je nu tné 
zjednotiť úsilie dvoch min is
tet·stie v. Te nt o problé m j asne 
stojí ako pred komunistami 
Slovenska: tak '' a~ préď nami. 
Min(sterstvo kul t úry sa' zaobe
rá problémami rozvoja umenia, 
ale · pritom mu nepodliehajú 
školy. Min isterstvo škols t va, 
žiaľ, na druheJ s t rane neve
nuje dostatočnú pozornosť to 
muto problému. 

Sme presvedčeni, a v 'tom sú 
naše názory jednotné, že bez 
umenia, bez esteticke j výcho
vy, bez tvorivého ·pr!stupu nie 
je možné vychovávať . . 

Prišli srne k záveru, že .le 
nutné navzá jom si pomáhat~ vo 
vedeckom a teoret ickom vy
pracovan! pronlémov, ktoré vy
plývajú z úlohy zjednotenej 
vedeckej a estetickej výchovy 
osobnosti a pomáhať si navzá
jom aj fo rmami práce. 

Možno sa nám podat'í zor
ganizovať v Moskve týždeň 

československej hudby, napísa
nej pre deti a mládež a v 
československu predviesť týž
deň sovietskej hudby pre de 
ti. Bolo by veľmi dobre, keby 
sa na ňom zúčastnili detské 
kolektívy, detské symfonické 
o rchestre, ochotn!cke krúžky. 
Taká výmena by v praxi uká
zala, ako sa nám podar ilo po
kročiť v t e jto oblasti. 

Okrem t oho zorganizujeme v 
decembri (v Moskve) hudobné 
sympózium, na ktorom sa ve 
decky zdôvod! nutnost estetic
kej vý.chovy. československý 
·tväz sk ladateľov a Zväz skla
dateľov ZSSR tu uvedú diela, 
ktoré boli napísané za posled
ných 25 rokov. · 

Irina .~rchňavá 

.... ~BBDM~mB~BU~ .. ~ ............ ~~ .. ~~ ............................ ~~~ .............................. _.~ •• ~r~~~-*· ........................ .. 

V rámci Dní sovietskej kultúry vystúpil v SD v Ko§iciach baletný súbor divadla S. M. Kirova z Leningradu, V ce · 
louečernom programe predviedol výňatky zo známych baletných diel ČajkoosTcéllo. Prokofieva, Cllnčat(<rjan(l 
a Sostqkovtča. Veľmi tí.spešné IJ_o lo aj precl.~tcwente sa .~tátr1elw súboru piesní a tancou Grctzínske j SSR kto,· ý 
v rámci Dní kultúry a tunn•J;" z~~'? {J'e::e •!I OI'rtl košwkémtt publiku bohatý program z gmzí•t~kych •tá•udných • 
piesní, tancov a hudby,- Snlmka:. ČSTK 



Fráň.o.vá. 

na pódiu SF 
Pod taktovkou svojho dirigenta Jii'i

ho Waldhansa vy.st úpila 22. a 23. októb
ra na dvojici a bonent ných koncer tov SF 
(ako prvý hosťujúci orchester) Státní 
filhar monie Brno. Koncer t nemožno za
značiť k akt ívam bratislavského hudob

-né ho života z viacerých príčin . Už dra-
m aturgia podujatia nebola práve na j 
šť-astnejšia , pretože t ak v ob;j avnost i 
(výnimkou je azda Janáče_!<, ale aJ toho 
balada pre orchester - Sumarovó díte 
v kontexte ostatne j au torovej tvorby 
n epatrí k práve na jvýznamnejším d ie
lam), ako i vo vynaliezavosti sa rovnala 
takmer nule a okrem t oho umožňoval a 
P·rogramova ním známych d iel od-haľo
vať s labiny ume l-ecko-technickej úrovne 
brnenského orchestra. 
Janáček síce k ladie na interpretáciu 

pomerne vysoké nároky, no Wa ldhanso
vo poňatie nevyužilo ani tých málo šan
cí, ktoré sa mu pri interpretácii · toh to 

!]iela ponúkali. Pomerne pov-rchné vy'
p tacovanie partitúry po stránke dyna
m icko-výrazove j , nedot!ahnutosť v a-r ti
ku lácii, v technickom vypra'covaní nie
k t orých partov boli p reká:bkou prl pre
s adení - presvedčivejšej koncepcie. 
Uznanie s i z aslúžia ;jedine niektoré só
la , na jmä husľové v podaní koncer t-ného 
majstra Josefa Doležala. 

Sv-edectv-om zníž·enej pohot ovosti br
nenského telesa s t-al s a orchestrá lny 
sprievod k Mozartovmu Klavírnemu 
koncertu A dur (Kochel 488), v k t orom 
sólový part interpretov-ala mladá s lo
venská klaviristka Tatjana F ráiíová. Or
chester hral príliš hutne, sýto. Jeho vý
r azu v meM ihrách skoro úpl-ne chýbala 
spevnosť, eleganci-a a priezračnosť, kto
ré sú conditio sine qua non pri štýlove j 
1nte,l'pr etáci i t vorby t-ohto veľkého vie -

densk!ho maJstra. Navy§e tAto 1!rta J;o,. 
la vypuklejši.a pri súhre s kla vlróm -
popri diametrá lne zásadne odlišr10tn . po
nímaní sólistky. Fráňová na svojom ne
dávnom diplomovom recitáH ·(na jar 
1969) preukázala mies tami prirobust ný 
zvuk a sk lon k :veľkej technike. O to 
väčšmi nás zali jíma1o , ako sa jej - po
dar í tieto tendencie prekonať pri podaní 
Mozar t a. Is te, pri výsledku. zohralo ne 
malú úlohu a,; štúdium Fráňovej na vie 
denskeJ Hochschule · fi.ir Musik v triede· 
pi·of. S e id lhoľ.era. Podarilo sa jej už 
dosiahnuť vzdušný, priezračný - prej av, 
jemné poe t_ické stvárnen i.e a pevnosť , , 
Moz:ar tove j hudobnej reči. Urči té me
d z-ery pr ejavu je pri dosahovaní Zt'éteľ~ 
nost i pasáží, pe rlivosti tónu. Veľké 
technické možnost i zvied li ju vo finá le_ 
k tr;ochu pťehnanému tempu a tým • s~ 
časne a j k zo t reniu mnohých detailóv -· ~· 
drobnókresby. Stredná - pomalá čast ' , 
niesla určité znaky romantického chá
pania . Pr i mladom veku klaviristky je 
to však skôr prednosť ako nedo.staj:Qk, 
pretože dokum entovala svoju individua-
litu, bohat ý citový fond a krás ny spev ~ 
ný tón. Vyzdvihnúť sa žiada dych· a,~ , , 
plastika jed_notlivých hudobných fr áz _: 
v kantilépe a j v pasážach . Škoda, že. or
chester svojou prihlučnou hr ou zakryl 
množstvo pasáží a nástupov só lového 
pa ľtu. 

Dvoi'ákova Novosvetská symfónia·. 
e mol op. 95 pat r í k na jhranejším d ie- , 
!.am -symtonického .reper toáru. Je j za 
radenie na program chápame ako sna
hu po pritiahnutf čo najširš ích má's 
obecenstva.' Za t akýchto okolností oča
kávame vš ak pr ina jm.enej solídnu, 'ak 
nie objavnú· interpret.áciu. V podaní br-· 
nenskýc-h umelcov sme sa jej však ne
dočkali . Povrchne vypracovaná partitú
ra, ne zreteľné fr ázovanie sólových ná
strojov - na jmä v rýchlej ších mies 
t ach, pr irobustné -:hápanie vystavané na 
protiklade prfkrych kontrastov (s .a b
senciou prechodných dynamických od
tieňov ) bolo azda s výnimkou Scherza 
prekážkou, aby -sm e mali 7 .Podania t oh
to d iela väčší pôžitok. -žk-

Vynikajúca súhra SKO 
Posledný koncer t ok tóbrového abl)• Nasvedčoval t omu ' aj výber programu 

nentného cykl u - vystúpenie SLOVEN- na jeho poslednom .bratislavskom vy-
SKE:HO KOMO RNtHO ORCHESTRA NA stúpení. Ťažiskom zostáva i nad'alej 
ČELE S B. WARCHALOM (29. a 30, X.) baroková koncertantná literatúra (AR-
vysiela~i i pr iamym prenosom na vlnách CANGEI.O CORELLI: Concerto grosso 
éteru. Tento čin musíme hodnotiť na- C-dur, op. 10, č. 10, GEORG" F RrEDRICH 
najvýš kladne, pretože r ozhlas si vy- HANDEL: Concerto grosso h-mot, op. 6, 
bral pre reprezentáciu s lovenského in- č . 12, BELDASSAR GALUPP I: Concerto 
terpretačného umenia skutočne vzorové a quattro G-dur , č. 2 a Serenáda od 
podujatie. ALESSANDRA STRADELLU), ku k toreJ 
Časté personálne zme.ny v prvom sl o- môže~e pripočf~~ť aJ Ko., cert pre fia u- ·.~ · ·· i -. ' 

venskom komornom ensembli ( túto tu, sWčiky a čembalo c-níoľ op. 44 od • • 4 

chat·akter;isjjkll· si ,-.SKO, .právom :l;81il,u,- 'h· ANTONIA VIVA.LDIHO so sóli stom MI
huje) odzrkadľovali s a v nedávnej ll)i- LOŠOM JUIJKOVIČOM. Novinkou pre 
n ulosti určitou stagnácioll revertoárit. - . brat islavské obecenstvo boli Antické 
B:v ~archa! m~s~l, zrejme i k ",;ôli zahra- tance Ottorina Re'spighiho, k toré od-
mcnym ·agentu:ram znovu nastudovávať zneli ako finá lna skladba. . 
čísl~_ ~meňov~ho · reperto~r;t _z _predchá-: l Výkon~ SKO niesol sa v znamení vy-
dzaJUC!Ch sezon. Stabllizae~a . v obsadem sokého standardu, ktorého sa t ent o s ú-
začína sa od minulej sezóny prejavo- hor zásluhou vedenia B. Warchala do-
va~ i v neustálom ob.ohac~vaní reper- pracoval. Vynikajúca súhra, sýty plno-
t oar u. _Pomerne ča~té re~rí~y ~ro!! ra- zvučný tón, · znamenité technické vypra -
m.ovanych d iel v nu nulost 1 (1 pr1 vset- covanie, dokonalá artikulácia vo frá-
k~~ vy~~k_ej umelecke~ úrovni) za-príči- zovaní a, naj mä vysoká pl'fl\>edčivosť 
mil ~rc1ty pokles záuJmu obecenst va o a spontanita podania. Ensemblu j e n.a 
yystupe?ia SK~. Z t~jt_o prí~iny, ako mí!e _v~dlalené školométsl<e prísne pre-
l pr~ su s~reden!e ~ 3 vo}nych dm (mnoho ~~avan~e- skladieb, ktoré -mnohí považu-
pravidelnych nav,:otevmkov , - ! z radov JU za stylové. Naopak ; jeho pre j av cha-
studentov --~'! .c.ase~ vystupema odce~- rakterizuje plnokrvná hudobnosť, prie-
tov~l_o ~ zapr1c1~1l !, ze oP_roti _pred cha- hojnosť 1 vysoke nadšenie. 
dzaJUCim poduJatiam okt obroveho abo- . v ·" 

neutného cyklu bol koncert SKO po- ~ftlos _ J urkovlc, ~ko vo s vojich pred· 
merne m enej navštívený, hoci umelec- cl~adza_jucich vystupeniach, zaujal vy-
kou úrovňou predčil väčšinu podujati tnbenym slohovým cítením, spoľahlivou 
v tomto mesiaci. in tonáciou, krásnym tónom v kan t ilé ne, 

B. Warchal okrem svojich nespornych muzikalitou,' t emperamentom a zre tef-
u.meleckých a 01:ganizačných schopnosti nosťou pasáží. Právom vyvolal u bra-
!:1~ aj mimor~adn: vyvinutý c it a In- tlslavského obecenstva srdečné prejavy 
stmkt pre vol bu stu<lijného reper t oáru. s úhlasu a o bdiv!' -žk-

S prihliadnutím na okolnosti . .. 
Nebýva pr avidlom, aby učiteľ nást'rojovej hry- na Ľudovej škol e umenia 

robil samostatný recitál pre verejnosť. _o t o vzácnejšie pôsobil kl avírny kon
cer t L tt m í r a S t e f á n Tt a, učiteľa ĽSU v Banskej- Bystrici dňa 9. novembm 
1970 v sále Robot níckeho domu. Po jednoročnej prestávke (od mája 1969 J sa 
nám L. Stefáne~ predstavil s novonaštudovaným programo.-m, ktoréh~ cha
rakter inklinoval viac k hudbe popu_lárneho charak teru, ako vyslovenie tra-
d:ičného klavírneho zamerania. · 

Prvá časť programu (W. A. Mozar t - Sonáta A. K. z 331, B. S ~~ e ta _ 
na - Koncertná etuda C, R. Addi nsel l - Varšavský. koncert } až na 
prvú skl adbu, Tcde veľmi pomalé tempo a intonačná neistota zot reli zo Sonáty 
brilantnosť a mozartc vskú hraoosť, ďalšie vyhovovali naturelu i nter preta. 
Hutnosť akordov_, r ýchle tempá, malé kant ilény, vypracované ·pasáže Zen zná
sobili dojem z take j známej skladby, ak ou je Varšavskg koncert. 

f Jula 
l% 

~ 
V minulých dňoch sa ba.nskobyst l'lckA 

operná scéna predstavila s vojmu hudob
nému publiku novým d ie lom - operou 
m ladého bulharského skladateľa Kras i
míra Kjurkčijského J ULA . . (Prvá pre
m iéra 29. X. 1970, druhá premiéra 3. XI. 
1970. ) . 

Opera v dvoch de jstvách (piatich ob
razoch ) podľa libreta - Pet ra Filčeva 
(prek lad A. Buranovský ) bola rezult á
tom družobných vzťahov operného sú
boru DJ GT s ope rou zo Starej Zagory 
( BĽR ). Sklad ate ľ Kr asimir Kjurkčinsk ij 
(nar. 1936) siaho l vo svojom die le do 
nie tak dávnej minulosti európskych ná
rodov, ke_ď h rozba fašizmu spôsobova la 
nie len s traty na ľudských životoch, a le 
depta la aj ľudské city , myšlienky, ideá 
ly. Príbeh prost ého dievčaťa July -
s lúžky v dievčen skom penzionáte, za
chycuje jej 'duševný prerod na základe 
konkrétnych životných si tuácií, v 'kto
rých s'! Jula formuje nielen svoj cha
rakter, ale aj vzťah a p'oznanie k okoli
tému svetu. J e j kont akt s o svetom, 
ako aj Vl'úcna oddanosť a náboženská 
pokor a prechádzajú cez dve os oby -
ďalšie hlavné post avy ope ry - ses tr u 
Agnesu, preds tavenú penzionátu a Ne
z námeho - muža, k torý hľadá v kapln
ke penzionátu bezpečie na -~teku. Obe 
tie to postavy sú nielen charakt erové 
prcludy a protiklady vo vzťahu k Jule, 
ale každý sám o sebe j e 'aj predst avi
teľom dvoch rôznych svet ov - sveta 
náboženského asketizmu, odriekania, 
pokory, proti svetu slobodných myšlie
nok, hr dinských činov, odsúdenia ne
voľnosti ,a bezprávia. Nad týmto všet
kým dominu je postava July, ktorá 
upúšťa od p.okory a pobožnosti pre -lás
ku k Neznámemu, ktorého smrť otvorí 
Jute oči , aby poznala životnú pravdu a 
svo.j krutý osud. 

V opere DJGT t r i h lavné post avy vy
t vorili poprední sóli st i Dagmar Rohová 
(Ju la) , Ľudmila Vyskočilová (sestra 
Agnesa), štefan Babjak (Neznámy). Ich 
výkony boli veľmi vyrovnané. Dagmar 
Rohová dala h lavnej hrdinke opery pe
čať nesmelého, neskúseného dievčaťa, 
ktoré nielen s lovom, ale aj svojím ko
nanjm - pohybom bolo viac rozpačité 
( čo sa pre javilo v sp eve), ako uhlade ne 
ukáznené. Tým mysllm, že postava ne 
utrpela, lebo svoj v,ýkon vyrovnala v zá
vere, ktorý podala s h lbokým precíte 
ním.,. Alter nujúca Már ia Malätková, spe
vácky dobré - fun dovaná (na slúžku v 
penzionáte pôsob ila t rošku .. 1\laza-nej
šie" ) ne zaprela svoju mladosť a po
stri\ dala práve ortú t•bzpačitosť a ·neskú 
senosť obmedzenéh o dievčaťa, i keď 
s pevácky, najmä spočiatku pôsobila su-
ver é,nne. '-' ; ' _ . ',.. _ _ 

Ako NezNámy pt•edstavili sa štefan 
Babjak a Mirko. -Npvák-Markov. Post a
va ako taká netvorí v opet•e dominantu, 
nie je speyácky natoľko nátočná. o to 
viac však vyžaduje kompenzáciu pohy
bom. Nesporne psychika utečenca -v po- . 
stave Štefana Babja,ka bola domyslená 
do detailov, pôsobila presved čivo, čo bo
lo umocnené kultivovanosťou tónu a čis
t ou -intonáciou. V druhom obsadení Mir
ko Novák-Marlwv na utečenca bol'mies 
t aml až d os ť r ozvážny, bez vzruchu, čo 
ubera lo postave ·z plastičnosti, i keď 
spevácky sa --u jal présved či v:o. 

As ket izmus, zásadovosť, prísna odme
ranosť, ba priam panovačnosť, zj emňo 
vané náboženskou pokorou -- t o sú 
vlastnost i sestry Agnesy. l:udmila Vy
skočilová ju vytvorila s nesmiernym ci
tóm a s nezvyčajným zmyslom pre t ú
to charakterist ik u. Intonačne náročný 
part dotvá rala na scéne tak kategoric
ký, že závery f ráz akcenť()vala hovore 
ným s lovom. To dalo pos tave výraz, kt o 
rý vzbudzoval strach a pokoru. Bez
pochyby bo la to kontrastná postava pro
ti svojej a lternujúcej mladučk!fj Jane 
Scholzeovej, ktoi·e j chýbala herecká 

' 

Dagmar Rohová v t i tulnej postave 
opery Jula, Stefan , Babjak v <úlohe 
Neznámeho. Snímka: K. Miklóš! 

skúsenosť umocnená speváckym - výra
zom. 

Celá uvedená kontrastnosť pos-táv je ' 
vei'mi spätá s hudo bným výrazom or
chest ra, ktorý j e zvukomalebný, odráža 
všetky citové záchv-evy h lavných po
s táv. Náhle zmeny y situáciách na scé• 
ne majú vždy odraz v hudbe: od pián 
po for tissimá, od voľného pomalého 
t empa až ku pr estu a glis-andám, v č-as
tých in terva lových skokoch (výšky, 
hl bky), doplnených v druhom- de js tve 
zvukom s irény, bombardovacích lietädiel 
a pochodom nepriate ľských voj sk, t o 
všetko bolo dobrou školou a skúškou 

. pre orche.s·ťer spevohry (dirigent Anton 
_Bur anovský), ktor ý t o zv l<Í dol na vý
bornú. Hudba mala nádych bulhar ského 
koloritu. Orchester sólistu nevedie s 
kant ilénou, je len j eho harmonickou 
oporou .. účinkujúci žens-ký zbor -- cho
vanky penzionátu - nebol t iež bez pro
tikladov: vrúc na modlit ba v prvom dej
stve, či š antivá mladosť s obl:ažným! 
rytmickými 'nástupmi v d ruhom dej
s tve, boli zvládnuté spoľahlivo . 

Qpera J ula plne vyhovuje aj t echnic
kým a pr iestorov:ým možnostiam _ ban
skobys tr icke.i opery. Veľmi vkusne a s 
citom riešená scéna (Milan Hložek a. ·h. ), 
viac jednoduchá a st-r iedma. výbornou 
symbolikou vynikla v druhom dejstve 
(bombardovanie ). . _ 

Myslim, že opera DJ GT uvedením d ie 
la súčasného bulharského sklad ateľa 
nielen kor unova la svQje družobné vzťa 
hy s južnými priateľmi, ale dôstojne 
postupovala aj pri dramaturgickom vý
bere; myšlienky pokojného a šťastného 
života chráneného pred hrozbami bez
Právia majú aj dnes svo,;u aktuálnosť. 

Eva Michalovi\ 

Nad koncertom 
Svešnikovovcov 

(Dokončenie z minuléfíc)· čísla.')· 
ľ.ví podiel na t ýcht o jedinečných pa .

rametroch umelecke j -kvality telesa má 
jeho zbormajster nár, umelec A. V. Sveš
nikov. Jeho gesto j e vláčne, nanajvýš 
ekonomické. Dlhoročná s polupráca s te 
lesom, ako i dirigovanie skoro celého · 
programu bez partitúry vyústili v do
siahnutie ideálneho kontaktu medzi d i
ri gentom a č.Jenmi zboru. Svešni-kov pr! 
svojej koncepcii d iel vedome zdôraz
ňuje ich ty-picky r uskú melanchóliu, š i
rokodychosť melódie, mäkkosť harmó• 
n ií. S veľkými výrazovými prostriedkami 
svojich zverencov na,r ába však ' úsporne 
a p.ouživa ich 'Vždy na pravom mieste. 
A v tom j e jedn a z príčin sugest ívnosti 
i~h podan ia,- ktorá pôsobí pri všet-kej 
d tsciplíne bez-prostrednou úprimhosťou 
a spontaneitou. -

Drama turg ická zostava programu so
vietskych ume lcov bola dokumentom ich 
úcty k odkazu ru ske,; fo lk lórnej t radí-cie 
(úpravy Svešnikova, Grečan i nova, šosta
koviča a ďalších ), ku zbor.ove,l tvot·be 
veľkých skladateľov m inulé ho storočia 
(Glinka, Čajkovskij, Musorgskij, Tane
jev, Alab iev), k tor! nadväzovali najmä 
na domácu, ale l zahraničnú ( taliansku~ 
l'udo.vú pieseň. Trochu nám chýbala mo
dernej šie or ientovaná súčasná domáca 
tvorba ( len Ešpaj, Chrennikov , sčasti 
s em môžeme zaradiť aj Rachman inova), 
k torä, ako sme sa mohl! presvedč iť, vla 
ni v rámci Dní estónskej kult úry na 
vystúpení 32-č l enného komorného ' zbo
r u z Tallinu, :ie v ZSSR na vynika júcej 
úrovni a svojím vedomým príklono-m k 
folklóru môže podnetne vplývať aj na 
našich skladateľov. · · 

V druhej polovici programu okrem S u k o v e j Piesne lásky, v k t or ej L, 
Stefánek veľmi citl ivo , zvýrazňoval hudobnú myšlienk:tt, S u c h o ň o· v h o 
Larghetta z Hor alskej suity a C h .a č a t u r jan o v ej Toccaty, udivil inter
pret publikum uvedením dooch, najmä v orchestrálnom podaní známych 
skladieb: M. P. Mus o rgski j -Veľká brána k yjevská aG. G ers hw i n 
Rapsódia v modrom. Zdá sa, že dlžka sTcladieb a technická náročnosť neboli 
pre L. Stefánka ťažkým ~rieškom, pret ože ich zvládol bezpečne, so zmyslom· 
pre výraz a celkovú koncepciu diela. Možno sa snád' pozastavir nad drama
turgiou p1·ogramu. Ale · vzhľadom na pedagogické zameranie i nterpreta, mo ž
no tu čo =to pardonovať. Vychovar na ĽSU predovšet kým praktických muzi · 
kantov j e viac ako potrebné, a k tomu má prispief aj poznanie rôznych dru 
hov skladieb pre klavír, ktorých 1 stelesnením by mal byť sám ttčitel'. Pre to 
nesporne treba vítať výkon, ktorý L. Stefánek popr i svojej pedagogickej prá
ci f . >.dal na t akom -dobrom umeleckom stupni. 

- em -

SnímTca z európskej premiéry muzikálu Zorba 
na Novej scéne v Bratislave. Réžiu mal B. Kra
mosíl, dirigoval Z. Macháče{c, choreografom 
predstavenia bol B. Slovák. l-Ilavnú postavu -
Zorbu hraz- Vlado Muller ( na obr. s Karolom 
Vlachom). Snímka: čSTK 

I napriek tomu, že celý program po
zostáva l z čis.e l a capella, vďaka kon
trastnému zostaveniu j ednot livých zbo
rov. priam neobmedzeným výrazovým 
-mož nos ti am telesa, ako i zásluhou pri 
hliadania .na gradáciu, každá skladba 
nútila pos l ucháča · od zač iatku do kon
ca k plnému vn ímaniu a prežívaniu. A t-o 
j e tnyslíme bez ohľadu na rad zopako- . 
' 'an_ých a pridaných čísel to naj lepšie 
vysvedčen ie o vynikajúcej úrovni Stát 
neho akademického zboru ZSSR. - vo-



$tyridsaB.fyri 
pohfadov 

• , l na :reorgan1zac1u 
umeleckého 
ikolstva 
· Európska asoctacia kon'zervató" ' 

.. rií a, vysokých 'hudobných škôl, 
ktorá má centrum v Ziil'ichu, , or" 
ganlzovala v októbri vo Viedni už 
svoj VII. kongres, tentoraz s 
ústrednou témou: REORGANIZÄ
CIA UMELEC~HO ŠKOLSTVA. 
Lákavá problematika priviedla do 
Viedne 44 ria(lítefov a ··rektorov; 
ktorí rokovali štyri dni. Zo Slo
venska sa kongresu zúčastnil ria
clltef bratislavského Konzervató
ria dr. Zd. Nováčel<, CSc., ktorý 
je členom Asociácie a ktorého 
zvolili viesť tretí pracovný deň 
kongresového zasadnutia. Požia
dali sme ho o zhrnutie hlavných 
výsledkov ~ajmä preto, že nie
ktoré z diskutovaných problémov 
sa dotýkajú i nás. -Red.-

Ked' sme si vl.an.i m·čov·ali v 
Bern~ tému pre tohoročný kon
gres, azda ni:k!to netušil, čo všet
ko sa v diskusii objavl. Keďže 
pľez!dium videlo zložitosť prob
lematiky', roztriedilo problémy tak, 
aby sa najskôr diskutov-alo o tom, 

·čo mládež očakáva od ľeorga.nizá
cie umeleckého školstva, ďalej o 
pľoblémoch modernizácie výučby, 
napokon o problémoch sp·rávnych 
vzťahov pedagóg.a a žiaka a na 
záver došlo k :výmene s~úse.nost! 
jednotlivých čle~ských štátov. V 
niektorých západných ·krajinách 
vyví ja študujúca m ládež silný tla·k 
na_ vedenie umeleckých škôl a pt·i
chadza neraz s nejasným pt'<lgra
rnom reorganizácie. Reprezentant i 
týcht o štátov uvádzali viac pri
kladov. Prevažne sa nám však 
~dalo, že tlaky študujúcej mláde
ze (ktorá v týchto štátoch plati 
i vysoké školné). smeruJú k jed
nému cieľu - chc(l dokona lé a 
vysoko kvalifikované prednášky a 
vyučovacie hodiny. J e to požia
davka iste správna, hoci, ako sa 
ukázalo, nie každý z vedúcich 
týchto inštitúcií ju aj tak chá:pe. 
Dosť času sa preto venovalo pr ob
lémom, do akej miery tl'eba reš
pektov-?ť požiadavky študentov a 
~de nájsť hränfcu, aby tieto po
zladav·ky neprekročili mieru únos
nosti. Prijal sa asi takýto záver: 
vedeni.a škôl sa majú postarať o 
dokonalé a max.imálne vyhovujú
ce P.edagogické sily, prič·om tre
ba c1tli'vo triediť, čo v pedagogike 
zastara lo, čo treba nahradiť no
•Vý~t, · po&\ruprpi. pEmieť. sa :i t,~a: . 
dramatto~.rgiu•· prednesovej litet·atú
ry a pod. Mnohé z týchto otázok 
~~ :, ~~á~. •·?~~p,ro,~tre:dJ~~ . nedotýka
.JU,' . ·nak{'tl·kd ....... hovorím . za kon
zervatóriá, ktoré poznám - pe-. 
dagogické sily sú na dobrej až 
veľmi dobrej úrovni, vyučovací 
program a osnovy sa v priebehu 

rokov niekoľkokdt do.plnm a . 
?Jmodernizovali, začíname praco
vať v mode1m.ých laboratóriách s 
možnosťou do·brej zvukovej do
kumentácie a pod. 

Najviac pozoľnosti sme ·venov·all 
otázke moder11izácie. Nestáli s.me 

· tu ni jako v pozadí, nakoľko nie
ktoré štáty začínajú len uvažovať 
o moderných spôsoboch štúdia, 
ktor é by im pomohli dostať do 
rovJ1ová•hy teoretické súdy s 
praktickou hudbou - a zatiaľ v 
Bratis1ave už máme tieto 'dis·po
zícLe šesť rokov (vybavené štú
dto) a mohld s me teda odovzd11ť 
našim zahraničným kolegom urči
té skúsenosti. Zau jímavá diskusl·a 
sa vyvinula okolo vzťahu umelec
kých škôl k súčasnej "avantgard
nej" hudbe. Objavili .sa hla·sy až 
nekriticky zhovievavé, na druhej 
strane v niektorých štátoch tak
mer výsmešne odmietavé. Sám sa 
prikláňam k názoru (tak ako vtac 
ria:d:iteľov a rektorov}, že v tejto 
oblasti neplat! nijaká šablóna: ak 
je disponovaný žiak a rozhľadený 
pedagóg môže sa v dramaturgii 
školy objaviť hoci punktuaLisotic
ká alebo aleatorická skladba, ale 
nemožno · •jej v celej hierarchii 
hod.nôt a v školskej práci dať ne· 
úme·r ,lé mlesťo, · alebo ju favorizo· 
vať. Pokiaľ ide o tvorbu kLasrko·v 
nášho storočia, rozpr.estrela sa už 
vo vyučov.acom procese všet•kých 
UJ111el(>('kých škôl - a ak niečo 
bráni v ďalšej cesrte, je· to roz
diel•ny pr1stup k notovému mate
riálu a rozdielne možnosti ztskať 
ho zo zahraničných vydavateľ
stiev. Osobne som odmietal ·ná
zor, že škola sl získava moder.ný 
profil tým, ak má 1-2 avantga.r
distov vo svojom ped·agogickom 
zbore -- a všetko ostatné Ide tra
dične . Moderný profil sa . nadobú
da v procese každodennej prá
ce, v s tálej konfrontácii umelec
kej histórie a prítomnosti, sú
ča sne však i v nebojäcnom po
stoji k pseudohodnotám, ktoré sa 
neraz votrú d<~ serióz.nych snáh 
prítomnosti. · 

Treti okruh problémov -- o mo
dernom vzťahu pedagóga , a žia 
ka - prichádza najmä z tých 
krajin, kde si študent musí za
platiť vyučovanie. Diskus ia sa za
člna v tom bode, či i v !iberárnom 
vzťahu profesora a študenta, kde 
ustúpi pr!snosť a dôslednosť kon
troly, sa môžu získať pedagogic· 
ké výsledky. Dospelo sa k názoru, 
že pedagóg nemusi byť dôsledne 
prísny tam, kde žiak je sám na 
takeJ vysokej intelektuálnej vô,. 
ľovej a pracovnej výške, že vie 
spracovať a rešpektovať i naj
vľúdnejš! pokyn pedagóga. Vy
skytlo sa tu viac názorov, - do
ložených prikladmi o správnej 
rovnováhe ľudskej zdvorilosti a 
pedagogickej dôslednosti. Nechý
bali ani citáty z rôznych súčas
ných pedagog!l< · a· psychológii. 
Cenný bol závet· kongresu, kde 
vo voľnej tribúne sa dali ponúk
nuť rôzne námety, hovorilo sa o 
výmenných koncertných zájazdoch 
a mohli sme tu odovzdať aj naše 
notové materiály - tým, ktorl 
majú záujem o slovenskU hudbu. 

Zdenko N o v á č e k 

Po rakúskom Musikprotokolle 
Rakllsko má ve!a hudobných festivalov, no nez.asahujú všetky ob

lasti k1•ajiny. Pred tromi Ll()kmi bola zahájená v Grazi široko lmncipo
vaná "š t a ie r s k á je se ň" (Steirischer He1·bst), krorá okrem vý
tva.rného a divadelného umenia obsahuje aj literatúru a hudbu. Hu· 
dobná časť tejto akcie, tzv. Mus ikpr.otokoll (od 18.--30. X.] je reali · 
zovaná na konfrontácii hudby "učitelov a žiakov." Na tohtoročnom 
Muslkprotok<ille bol hlavným "učite!om" Edgard Varese a "žiakml" 
au tori z najrôznejšlch kútov sveta. Popri rakús~yc~. hudobných tale
sách prišli aj hostia zo zahraničia (Symfonickt .rozblasovt orcliester 
z Dánska, Symfnnický orchester rozhlasu. a ·tlflev1zie z Ľubla.11y,, Bu
dapeitiansky komorný súbor a Symfoni.-;kt orchester rozhlasu z Ba
.den·Baden. Zo sólistov trP.ba zylášť uvl·esť sopt'll,tustku Eriku Sziklay 
z Budapešti (r.od·om z Austrál!e, žije v Rím'e,) .- '~rgaret Bakel'-Genov.esi,' · 
ktorá sa špecializuje na lnte·rpretáciu avai)'ťgardy·~ a violončelistu Siég
f,t'ieda Palma. Z aut-or ov zauja.! Rakúšan Diet~ar Polaczek ha.ppemingovou 
skladbou Applaus l. pre dirigenta, recitliN?~ í'qor a dvoch hrát:ov na 
bicie a skladbou Applaus II. pre obecenstv,u. Dáni prišli. s nápadom 
na podchytenie záujmu obecenstva. Pred koncertom r.ozdali hlasovacie 
lístky, na ktoré mohol každý 02)načit dve najzaujimavejšie diela. Tieto' 
orches ter po skončen! kon<.:ertu z,opak.oval Jednou z víťazných skla· 
dleb bola Varesova Ionisation pre orchester bictch nástroj.ov a druhá 
skladba bola Formula 1970 od Niels Viggo .~ent.zona. Z juhosl<Jvanskej 
hudby zožali úspeah Protlvety pre flautu a. orchester od Primolia Ra
muviia. Jeden z n.ajlepš1ch dojmov zanec'tiall Maďar! s repertoárom 
v.la:Hnýcll aut•orov, ktorý obohatill dvoma dielami sovietskych sl,lada
telov (Roman Lendejev: Tri nocturna a Edison Denisov: Dve časti 
s talianskych piesn(). 

Zázltkom, pre ktorý sa vyplatilo pl'!sf do Grazu, bola opera G. Li• 
getiho - akási "ozvučená pantomíma": A ventures ' a Nou•elles AYen
tures. Dielo zac.hytáva v t rlštvrtehodinovom .s lede ep,izódky z velko· 
me~tske j ulice . ~umy a zvuky v orchestri s neartilmlovaným, ilo velmi 
eulO(' ÍOlléÍIUe pôsobiacim •lllasovým pr.ejaVÓm spevál{ov, " ak·O aj S pan:• 
tomimickým herectvom vyvolali veľký ohlas, takže za jeden ' veče1 
uviedli dielo clvé!IHát. · · 

Len pre infonuáciLl -- 9 :w 14 koncertov· bolo 1/ Grazi, ostatné \Hl 

vid ieku, za účasti početného obecenstva. NeG!lýball hlavne l1lJ.adt Iudla, 
ktorí na jesen zaplnili mesto a teda aj hudobné podujatia. Musil<pt·o
tokoll má za sebou 3 ročnlky, no medzi mnohými fEstivalmi Európy 
s i získa l v.e!mi dobrý ohlas. V r. 1973 sa v jeho rámci uskutočn! Ju · 
blle jný 50 ročník Medziná rodného festivulu súčasneJ hudby - ISCM. 
Dúľopne, t e cluvtedy s11 clo grazskej hudobnej kon frontácie dostam. 
a j s lovenská hudbu. 

M, Mésarolova 

l 

BEC·a ·N .ZU.iEME 

KRITICKA 
APOLO GIA 

Najslávnejšia slovenská Musetta -
Mária Kilíoňo vá -flttbová. Snímka z 
pubWcéicie 8. Kriška: Giacomo Pucci-
ni. ' . 11111 

Obhaj.ob~ umeleckých hodnôt vo torme z<~ 
svätenej knižnej publikácie je iste záslužným 
činom, najmä ak ide o hodnoty roky nezmy
selne stavané do pochybného svEtla neume· 
leck.osti a skazeného vkusu - čo v nt~šich 
zemepisných š~rkach plati o diele Glacoma 
Pucciniho temer jednoznačne Slovensk5' 
operný režisér č. 1 - Branislav KriAka, autor 
publikácie Giacomo Puccini (ed!cia Suprapho
nu, 1970) t·ehab1lítuj~i kvality diel posle'dné'ho 
majstra bel canta · svojimi powrt~hoďnýrrťi 'in- · 
scenaenými výsledkami:· Spomeňme ' si z pd-· 

· sledných sezón na košickú 'a ' bratislavskú 
Turandot (1965], Plášť a Giannl Schicchiho 
[SND, 19681, Toscu (JO Brno, ,19701. Ak sa 
praktik rozhodne pre obšlmejšiu formu pi
saného prejavu, svedčí to · jedná k ô nepbpie
ratelnom vzťahu k zyoleneJ ténie, jed\la~ ·sa 
za rozhodnutlm skrýva p9tre11a napJno. v.ypo- . 
vedaf to, .čo N1Zl1\l~u'j:fi. .. 1l~sq(3t~i1C~~. li; ·čo' ~i..V!l
rejnosť, zm!Uen!i t~·adovanýtni . ná~ot·mi, n.ecbce 
naplno uvedonliť: živ~tnos~ a dramatickú silu 
drvivej časti jav!Sl{•OVej tvorby tohoto autora .. 
Kriškova · obhajoba Pucciniho ope~ného diela·. 
je vrcholne objekt!vna a kr~tická, - vyhýba sa 
extrémnym názorom, hlučnej glorifi!,ácil i pau
šálnemu odsudzovaniu. Je účinná, p&etpže vy
rastá 'z dôkazu zálwn1tosti a. opodstatnenia ,ve
rizmu, z r.ozboru jeho este~ickýclh ltánonov, 
z ktorých nle všetky sú rovnako c!ôležité a pre 
Pucciniho opery typické, pre~ože vyrastá z de· 
tailného poznania diel vo . forme .part1tút·y, ale 
aj javiskovej podoby. Je presv.edč1vá,, pretože 
tohoto autora nepova2ttje za g~n!a z "radu vel· 
.kých", ale iba za nesmiern.e pôsobivéllo dra
matika zrozumitelného širokým vrstvám oper
ného obecenstva. 

St.opäťdesiatstranová knižka ( tažko hov.oriť 
o monografii , lebo typicky monografický cha
rakter má iba II., resp. III. kapitola) je roz
delená do piatich, tematicky dosť rozdielnych, 
ale v konečnom efekte úzko spolu súvista.clch 
kapitol. V prvej, ktorá nesie ti1ul Zápasy 
o Pucciniho, naznačuje Kriška, v č-om spočival 
a dodnes ešte spoč!va odmietavý prístup časti 
hudobnodivadeln.ej kritiky k dielu tohoto au
tora. špecif lkttje túto problematiku aj na čes-

, koslovenské pomery, poukazuje lla pod.iel z Ne
jedlého na osudoch Pucciniho opier u näs, . 
zaoberá sa vztahom JanáčeK-Pucclnl a doka
zuje mi výrokoch velikiinov európskej kultúry 
·(Brecht, ·Mann,. Sclltlnberg, Stravinskij], že 
osudy Mimi, T.oscy a Butterfly, neboli iba kr
vákmi a ·sentimentálnymi hist-orkami s páč!v.ou · 

· melodikou pre. meštiacke obecenstvo a vôbec 
ľudí s nedostatočne vyvinutým vkusom. Zaují· 
mavá je pasáž o styčných bodoch operného() ve~ 
l'izmu a fllmového neorealizmu, o ich dobovej 
zákonitosti, ale a j ohraničenosti. Druhá kapi
tola (Tvorba a dielo) má vce lku k<Jmpilačný 
charakter, je to sled faktov a dát, z·námych 
okolností z procesu tvoroy .i premiér jednotli
vých majstrovsltých opier. Zároveň je tu vš al' 
aj pokus ·. vysUhnúť v týchto dielach to prí-

. značné, puccinlovské, poukázať na ich sllné 
.sti·anky i slabiny, špecifiká, zatriediť 1clh ao I<<Jm· 
pletného kontextu. Zauj!mavé je, že presvedči
vejšie sa to dar! Krlšk<Jvi pri známejš!ch die
lach (Mauon Lescautová, Bohéma, Tosca, Mada-

, me Butterfly, Turandot) , alebo pri tých operách, 
ktoré už Inscenoval (Plášť a Giannl Schlcchi l . 
V pr!pad4l. Plášta sa mi dokonca. zdá, že sa 
dal v ciuwakterlst il\e ovplyvniť trochu aj svo· 
Jím rež!jný,m výkladom ( dôra.z na vzájomné 
odcudz.eri)e Mlclleleho a Georgetty ). Menej 
pre~veďctvo autor vykladá Dievča zo Západu 
a S'e:?tru ,Angeliku. Súhlaslm s n1m, že ide 
o najproblematickejšie a azda a] najmenej vy
darené opery (nehovoriac, pravda, o Lasto· 
vičke ), nepozdáva sa mi však, že v súvislosti 
s Dievčaťom a10vorf o "zjavnej prevahe lyriky 
a sentimentality". Sentimentality je tu skutoč· 
ne dosť, ale nakollw je vkladom autora Pucci
ni.ho a nakolko neodmyslite!nť~ patr! k typic
kému diváckemu westernll? .A lyrika? Azda 

expoz!cia a záver L dejstva. Za to prakticky 
celé IL dejstvo }e vys lovene nabité dramatiz
mom a spolu s II .dejstvom Toscy a jednoak
tovkou Plást ho považujem za esenciu natura· 
listicko-brutálnej podoby verizmu v diele skla
date!a. Takisto si tnysl!m, že hlavný problém 
Sestry Angeliky nie je v téme, pre taženej mys 
tUwu, ale sl<ôr v nedramaticlwm, etud.ovitom 
(expo·z!cta zabe:cá takmet• polovicu tejto .hodi
novej opeľy). na jednu p.ostavu zameranom 
librete, ktoré prakticky postráda dramatickú 
zrážku (grófka iba ak<l "o:.~uamovatel " ]. Prav
da, Kriškovi nemožno upr1et právo na• vlastný 
názor. Tretia kapitola [Verizmus ) obsahuje 
sondu do estetických zákonitosti tohoto smer u 
v š iršom zmysle, ak.o a j konkrétne príklady 
jednotlivých prvkov z Pucciniho opier. Vo voľ· 
ne Jwncipovanej IV. kapitoLe (Inscenačné pro· 
blémy l zaujme postreh, že lt odmietavému po· 
stoju časti kritiky vo veľkej mlerl;l prispieval-o 
i t.o, že sa Pucciniho opier - ako "pre v<idzko
vých", uj!mail druh<Jradé a treťoradé dirigent· 
s ké u režisérske osobnosti. Posledná kap1tula 
je čosi ako záznam, úryvok z Kt'is kovej režij· 
nej knihy k inscenácii Turando t v SND. Hla
danie inscenačného štýlu, najz<ldpovedajúcejšej 
atmosféry, detailné rozbory charakterov v kaž
dej dramatickej situácii, určenie funkcie zboru 
a baletu, riešenie r-ozporu medzi realisticlmu 
pravdepod,obnostou a r<Jzprávlwvou .,neLogič
nosťou'', ro v§etlm je zauj!mavým čltaním 
najmä pre zalnteresovanéihú Citatela, l{tOrý 
Pucciniho dielo d.obre pozná. · 

Kriš k{)va lmlž1iá práca o Pucclnim si naozaj 
zaslúži pozornosť, aj !{ed možno (iste nie vi
nou autora l prichádza n a verejnosť tr.ochu 
oneskorene. Zdá sa t<Jtiž, že naše posledné 

. pucc!niOvské inscenácie pofvrdH1 životnost a 
oprávnenosť autora~na nagich scénach v plnej 
miere. Potom Kriškov Giac.omo Pucclni a:?poľi 
túto oprávnenosť clotvl'dzuje. Cos i mi všal{ 
v knižke predsa chýba. Po dlhŠej úvahe pri
chádzam · na to, že · "kritická obhaj.oba" Pucci· 
nih.o nie je všad.e rovnako silnú a presvedčivá. 
Ai stupeň zaujatosti autora o skladateľa a jeho 
dielo nie je všade rovnako silný. Nezdá sa 
mi však, že by Kriška mal po rul{e málo ar
guúrent<Jv a· pr.esvedčivých dOkaz:<Jv. , Vsetky 
v jeho práci nájdeme. Problém , bude skôr 
v štylistickom zvládnutí, v hierarch11 tém a 
problémov. Neraz nadliho zabehne do podruz
ných vec1, .skvelý postreh doslova zašifruje 
a zaobaH do menej podstatného, ziisadnému ve
nuje máLo priestoru a vedľajšiemu zbytočne 

., vera . . Obsah tematických kapirol sa prekrýva, 
o jednom diele sa hov{)r! pomerne vyčerpá
vajúco, o druhom menej. To je vš ak len malá 
chyba krásy na knižnej práci režiséra, ktorý, 
dúfajme . že deflnitfvne našiel pre Pucciniho 

, miesto - .a nielen z hladiska plnej pokladnice 
-- na slove nskom opernom javisku . BO. 

•. ~ • f 

Autentický folklór 
na platniach Supraphonu 

Vďaka s polupráci Supraphonu s redakciou 
ľudovej hudby československého rozhlasu 
v Bratislave vznikla ed.ícia gramoplatní s 
nahrávkami živého folklóru z jednotlivých 
lokalít Slovenska. Chceli by sme Informo
vať čitateľov Hudobného života o dvoch 
platnlac~ veľkosti "g", ktoré pripravil z roz
hlasovélio . programu Klenotnica. ľudovej 
hudby redaktor ONDREJ DEMO.' 

Gramoplatňa č. O 47 0743 prináša nahrávky 
zo šarišsk~j svadby. Piesne V sušedovim sadze 
slavik vyšpevuje, Cieže to húsky na Dunaj plá
vajú, Gdo chce mladú ženu . mac a iné nahrala 
Folklórna skupina . z Vyšných Raslavíc, ktorej 
dlhoročným vedúcim je tanečník a spevák 
Stefan Uderman. Primášom ľudovej hudby je 
Martin Zolták. Na druhej strane . platne sa 
producíruje ľudová hudba čerkaným tancom, 
verbunkom a polk_ou. Zivú tanečnú atmosf éru 
vyvoláva štrnganie ostrôh. 

Záslužnú činnost redaktora O. Demu mal náš 
rozhlasový poslucháč možnosť oceniť už · veľa
krát práve v reláciách klenotnico'vél!o typu. V 
súčasnosti zahajuje O. Demo V. ročník tohto 
cyklu relácií. Pri jednej príležitosti sa vyjadr.il 
o svojej práci Demo 1wsledovne: "Usilovali 
sme sa v programoch prinášať autentické hu
dobno-folklóme materiály v ich najužšej spä
tosti s pôvodnou funkciou. Uvedomili s'me si, 
že s vadobná pieseň, ktorá sa funkčne viaže na-. 
pdklad na , sn1manie party neves ty. pôsobí ove
ľa sii.nejšle na poslucháča. ak ju počuje alebo 
priamo zažije pri svadobnom obrade. Podobne 
možno hovoriť aj o iných piesňach, ktoré sa 
funkčne viažu na rôzne spevné priležitost í v 
rámci ročného cyklu: jari, le ta, j esene a zi
my." Veľký ohlas malí v klenotnlcovych pro
gramoch O. Demu svadby z rôznych oblastí. 
Slovenska. Nedávno vyšla kompletná nahrávka 
svadby z Liptovských Sliačov, o ktorej by sme 
chceli informovať čitateľov Hudobného života 
v najbližšej budúcnosti. 
Gramoplatňa č. 47 0942 prináša piesne a tan.· 

ce z oblasti stredného Slovenska. Dve piesne 
interpretuje na fujarách trio Kubincovcov z 
Utekáča (Fujarôčka moja a li ej, čieže to 
ovce hore Grúňom idú). Druhú strmw platne 
vyplňajú temperament né rozkazovačky pred 
muzikou mužov a mládenco·v z Očovej . Ľudo
vú hudbu vedie v súčasnosti najlepší primáš 
v okolí Detvy, Dušan Berky. V rýchlom slede 
stále gradovanej nálady počujeme piesne: Gaz
da môj vyplat ma, Oj, gazda ·som ja gazda, 
Jaj čože .~om porobil pod Poranou z lesa, Ja
níTc, Janík širy zbojník, Doliny, doliny, bodaj sa 
zvalili a šteboce, šteboce. Obidve gramoplatne 
vrelo odporúčame do pozornosti. - am -
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Vydan.im platne Dub1•e sme sa oženili (Supr.aphon 
1150795), sa konečne dostáva ' do obchodov prvá sJ.o
ven~ká LP venovaná modernému džezu. Iniciátorom 
jej vzniku bol klav irista Ladíslav Gerhardt a vybral si 
k nej výborných partnerov:· trúbkára Laca Décziho, 
),.ontrabasistu Vincanca Kummera a bubeníka I.aca 
TrQppa. Koncepcia platne je p_riamočiara: zahrať si 
h udbu, v ktorej menovaní lmdobnfci vyrástli, l;:torá !m 
je bUzka. Neštylizovall sa do pózy a nes1lil1 do origi
nálnej polohy. Medzi šiestim! skladbami nájdeme pät 
štanl;lardov džezového repertoáru: Nearness of Y.ou 
The Man l Love, The Song Is Y.ou, Star Eyes. AutumL~ 
In New York [na siestej, titulnej skladbe sa autorsky 
podielali štyria interpret!). Interpretačný ideál, ako ie 
tu prezentovaný, sa nezmenil od čias, keď Laco Déczi 
utvoril v Bratis lave svoju prvú skupinu: Eas t Coast 
Combo (1959-60]. No kým vtedy Déczi stál na špičke 
výv.oja, teraz pôsob! konzervatívne. Vychádza zo šk,oly 
Cllfforda Bvowna, ktorá d.odnes znamená silný trend 
n1edz1 džezovými trťíbkármi. Na rozdiel od väčšiny 
ostatných jej pr!slušnlkov Déczl neprijíma ani len diel
čie podnety z neskoršlch vývojových štádi!; daný štýl 
všal\ doviedol d-o kvalltatlvnej vyzretej ·úr.ovne, Z plat
ne sa môžeme presvedčiť, že výborne zvládol vš etky 
p rvky toht.o s~eru: prierazný, čistý tón, nápadité lm
p.l'ov lzácie, bopové frázovania. 

Na · rozdiel od Déczillo, Laco Gerhardt sa tentoraz 
prezentova l v inej polohe, ne:Z na akú sme uľího 
zvykli. Pri svojom nlístupe do bratislavského džezového 
života (1961) sa zameral na baladický spôsob hry, in
špirovaný predovšetkým Bil1om Evansom. Nikdy však 
nebol zameraný na úz.k.o vyhŕan•ený smer, skôr inkli
l1Uje k eklektickému pon!maniu ; je otv.orený najrôznej
ším vplyv.om a pritom si dokaže zachovať svojský pr!· 
stup, podla ktorého je jeho hra ldentlfikovateiná 
1 v rôznych štýlových kontextoch. 'Fento·krát Gerhardt 
v zhode s vyhraneným Décziho spôsobom hry sa za· 
meral na bopovú tradíciu a hneď dodajme, že nahrá
vanie ho našlo v mimoriadne d.obrej dispoz!c\1. Pi·e 
jeho osobný vývoj má táto LP ve l ký význam, realizoval , 
ju totiž po takmfi)r dvojročnej [H'estávke v .. d žezovej 
činnosti, v období, ked už sa zda lo, :l;e svoj záujem 
preniesol ria iné žánre hudby. 

. Pri väčšine európskych džezových nahrávok najcit
livejš lm miestom býva rytmická sekcia. často sa stáva, 
že sólisti produkujú zaUjímavú hudbu, alebo že aran
žo-vané časti sú dômyselne naplsané, a n~priek tomu 
chýba nahrávkam atmosféra, pulzác!a. Pri LP Dobre 
sme sa .oženili t<lmu našťastie nie je tak. Kontra
basis ta Vincenc K'Ummer a bubeník Laco Tropp vytv.o· 
rili sólist-om výborné pozadie a vo velkej miere sa za
slúžili o úspech platne. Pozoruhodný je najmä Tropp.ov 
vývoj; tenUl v súčasnosti najlepši československý bu
beník intenzívne spolupracoval 1 s viacerými popred· 
nými americkými sólistami (v zahraničných kluboch ) 
a to dodalo J!3hO hre nové dimenzie. 

· Z u'vedeného vyplýva, že lmdobnlci dobre realizovali 
zámery, ktor é si vytýčlli. Plah1a však prináša pro blém 
- do akej miery je ešte únosné exploatovať v take j 
!':istej, nezmenenej forme .princlpy hard bopu. je to sice 
smer, ktorý vyžaduje perfektnú predpr!pravu: dôkladnú 
znalost harmónie, melodi·ky, technickú vyspelosť - a le 
ktorý práve v tomto obdob! stráca aktuálnosť a kon
takt s obecenstv.om. Ak si vš imneme neskorš! vývoj 
Gerhardta, alebo Troppa (platťia bola nahrana v apr!li 
l'. 1969), zistime, že ich !hudobné myslenie sa uberá 
inými cestami. Preto platňa Dobre sme sa oženili os tane 
zreltm dokumentom jednej, pravdepodobne uzavretej 
etapy výv.oja týchto hudobníkov. 

Igor Wasserberger 

TOP 10 SINGLES 
ANGLICKO (Record Retailer, 14. ll. 1970) 

' 
l. ( l) WOODSTOCK Matthews Southern Comfort 
2. ( 2) PATCHES 
3. ( 5 ) BLACK NIGHT 
4. ( 3) BAND OF GOLD 
5. (15) WAR 
6. ( 4) ME AND MY LIFE 
7. ( 7) BALL OF CONFUSION 
8. (14) THE WITCH 
9. (13) RUBY TUESDAY 

10. ( 6) PARANOID 

USA (Billboard, 21. 11. 1970) 

l. ( 4) I THINK I LOVE YOU 
2. ( 2) WE'VE ONLY JUST SEGUN 
3. ( l) l'LL BE THERE 
4. ( 7) THE TEARS OF A CLOWN 

5. ( 3) FIRE AND RAIN . 
6. ( 5) INDIANA WANTS ME 
7. ( 6) GREEN - EYED LADY 
8. ( 8) SOMEBODY'S BEEN SLEEPING 

100 
9. ( 9) GYPSY WOMAN 

10. (13) MONTEGO BAY 

Olarence Carter 
Deep Purple 
Fceda Payne 
Edwin Star r 

Tremeioes 
Temptations 

Hattles 
Melanie 

Black Sabbath 

E'artridge Fan1ily 
Carpenters 

Jackson Five 
Smokey Robinson 
and the Mi1·acJes 

James Taylor 
R. Dean Taylor 

Sugarloaf 

Proof Aged Soul 
Brian Hyland 
Bobby Bloom 

REO V PKO 
Oporou · kapely Je výborná dychová sekcia, naJml 

trumpetisll Ajvar Knnninš a ' Gunar 'Freidenfeld, Zá· 
lubou väčšiny muzika ntov a hlav ne R. Paulsa je džez, 
čo sa dalo pos trehnú ť aj na tomto vystúpeni. 

"Zriedkakedy sa stretneme s predstavením natolko 
uchvacujúcim a temp'eramentným ako bol lwncert REO" 

OSI'SEE ZEITUNG [NDR] 

REO sme videli o počuli po prvý raz. Môžeme po· 
vedať, že predstavovanie dopadlo pečal\ane dobre. 

F. Hora 

" ... po techn ickej s tran ke je to orchest eL; výnimočne 
vysokej kategórie. Jeho výkon je slcvelý". 

PIAIVIAN SANOMAT [FlNSKO] 

"V R. Paulsovl sme stretli jednétllo z vedúcich pianis
t.ov Európy. V technike nepozná ť.ažlwsti. V tomto sme
re je ho možné porovnávať s takými ldav!ristaml ako 
.sú Art Tatum a Eroll Gardner'' . 

KANSAS UUTISET [F1NSK0] 

Malý výber z recenz!! po vystúpení REO (Rižský 
estrádny orchester] v NDR a Ffns.ku. V rámci Dní so
vietskeJ kultúry v čSSR s1 mohlo ten to súbor vypočuť 
aj bratislavské publikum. 

Kt.o vlastne tv.orí ensemble z Lotyšska? Predovšetkým 
štrnásťčlenný orchester ( 3 trúbky, 2 trombóny, a.lt
s!lxofón a flauta, 2 tenorsaxofóny, barytons~:~xofón, kla
v!r, gitara, kontrabas a basgitara, bicie]. ktorého di· 
rigentom, umeleckým vedúcim a klaviristom je Ray
mond Pauls. štyria vok(tlni sólis ti sú: Nora Bumbie· 
reová, Margarita Vilcaneová, Olur Grinberg a Zdlslav 
RomanovskiJ. Spoluúčinkuje päťclenný dievčensl'ý vo
kálny súbor. 

Vo svojom repertoári majú sklactby rôznych štýlo
vých oblast!, od upravených !udových piesn! cez estrád
ne kompozície až po džezové veci. Konkrétne na tomto 
koncerte zaznelo dokonca päť pôvodných českých a 
slovenských skladieb. Väčšina skladieb je výborne 
aranžovaná, na čom sa v plnej miere podrera R. Pauls. 
Medzi vokálny mi sólistami je ďaleko najlepšou Murga· 
rita V!lcaneová, ktorá má vý'borný hlasový fond, po
merne velký rozsah ,temperament a dokonalý zmysel 
pre show. Zbor má slušnú úroveií , choreogra fia ich 
vystúpenia bola však pre nášho diváka trochu nezvyk
lá. Medzi najlepšie skladby, ktoré sme s! vyp.očull, 
možno zaradiť: Kal!nku, (inštrumentácia Gerdt Nat
schinsk!) a Dunajské vlny (R. Strauss) v úprave R. 
Paulsa. Raymond Paul1 

Country beat 
)irího Brabca 

Opustiť angazmán v divadle Se
mafor, postaviť sa na vlast·né IW
hy s ideou - zostať vyslouene 
štýlovou kapelou - bolo rozhod,
nutie, za ktoré zaplatil C o u 1t · 

try beat Jiŕího Brabc:a 
tvrdú dari, ale súčasne získal i 
cemtú skúsenosť. Scéna Semafo
ru totiž zaisťovala kapele bezsta
r ostnú existenciu. l keď sa pri 
tendenciách divadelného repertoa
ru produkcia kapely stále 'oiac 
r~zdrobouala na uniuer::alne qw
zwír ovanie. A práue to Jifí Br a
bec nechcel. 

Minulý rok I'!CI jeseň wzavreÚ s 
Milanom Drobným dohodu, že' ho 
bttáti doprevádzať ·(ako aj N'<{Jďu 
Urbankov ii. ) v štvorčlennom obsa
dení ( Kahovec, Macháček, Mysli
vec, Brabec:) ako Jollies, a popri 
tom bttdtí. existovať ako štýlová 
profesiollálna kapela s i nterpre
taimým moder1tým country and 
western. A tým sa začala písať 
nová. kapitola Cowtt ry beatu Ji
f ího Brabca. 

Pokiat ide o štýl a zvuk. ty
pick{Jm predstaviteľom country 
je spevak Ladisla v Vodi č 
k a. Amatér , ktorý pr ichádzal ka· 
pelu počúva!' ešte do pražskej ka
viarne Astra a chpel to skúsiť so 
spevom V muzilcant skom svete 
nezvyklé - lebo hneď pri prvom 
počúvaní L. Vodičku počuli hlas, 
ktorý im pripomínal Johny Casha 
a bolb t o pre1me t o, č o pot-re/Jo
valí. 

Istou rarit ou j e osobnost gil a
ristu K ar l a K ah o v c a, býva
l ej beatouej hviezdy. Ide vlastne 
o nový pokus, ktor ý j e v št ádiu 
zrodu. Pokúša sa o štýl Bucka 
Owensa, ktorého t ri piesne na
spieva na novej LP plaťni. 

" Dvorným t extdrom" j e J i ŕ í 
G r o s s m a n n, ktor ý bol t iež 
jednott zo wdičíek pri kolíske ka
pely moderného c:ountry beaflt v 
rok u 1966 a otextoval známy hi t 
- B ll z z ar d, ktorý sa stal i 
hit om sk upiny. Na textoch sa po· 
diela! aj P a v e l V r b a. 

Ladislava S i e ber o v ä 

Dnešný stručný komentár 
venujeme dianiu ;_, po p- music 
u našich južných susedo v. V 
TOP 15 týžclennfku Magyar If
j úság ved ie Saro lta Za la tnayo
vá so skladbou J ános bácsi pi
pája. Po tri skladby tam majú 
Zsuzsa Konczová a s kupina Il 
lés. Tri kompozície Tízezer lé 
pés, Gyongyha .iú lány (Omer:Ja 
Red Star ) a Mári a volt (Met
ró ) sú už plných 43 týžd ňov v 
rebríčku . 

V novembri vy.š li dve Lf> 
platne bea tových súbot·ov. 
Pl atňa kapely Metró má názov 
Bgy est e a Metró klubban. J e 
to p rvá .,live" LP v Mad'Ht'sk.J 

Z úspešné ho koncertu v 
Stockholme sa vrátil i Sarolta 
Zalatnayová a kape la Metró. V 
Maďarsku ma l v Erkelovom cl! 
vaclle vystúpe nie Oscar Pete r 
son. - fh-

Polemika • recenz,lou s 
Je nesporné, že oblast, ktorá nemá podľahnúť stagnacii, potrebuje 

okrem širokej základne samotttých tvorcov i rozvinutú oblasť teoretwk·u, 
v tomto prípade zazemie širokej a podnetaej publicity. Nakol'Tco Hudobný 
ži vot je časopis v podstate muzikologický, nemalo by nič brániť tomu, aby 
publicita i z oblqsti pop-m11sic bolá IW jelio stranách vedená v duchu 
seriózne j analýzy . Ciastočné sp!rlanie tejto podmienky vidím v poslednom 
čase v publlcite Františka Horu, ktorý, ako .w zdá, ovláda záfcladnä 
diskografia , ma prehľad o dianí v pop-music at á. Tým ui ac ma vBak pre·. 
k vapili niektoré . podstatnej sie nedostatky v j eho recenzii medzinqr odnej 
pop'"l>lww·, v PKO, nCf, ktorom vystúpila poľská . . ~kt<pirw Skaldowie, l)1ar yl a, 
Rodowiczóciá' a bratislavské Collegium Musicum (HZ č. 20 ). 

Aut or článku napr. c~vádza - cittljem: "U skupiny Skaldowie zaražala 
nevy~·ovnmwsť í;týlového prevedenia. Naj markant 11ej šie sa to pre j avtlo na 
d voch slcladiJách: po pop-songu Maľouaný dym, ktorý znesie Mjprisnejšie 
kritériá, nasledovala skladba Prekrásna uiolončelistka c ditclw 1910 Fruit
gum Co" . Na adresu autora pret o uvádzam, že ,.nevyrovnanosť . st ýl o1:ého 
prevedenia" mo::mo vyčítať inter pretovi, k t orý nedodr'.!í štýlové .zásady 
v rámci i nterpretácie jed11ej skladby. Akonáhle ušak stoja za seliou dve 
štýlovo rôzne kompozíc ie, z ktorých viiak ka ždá, alco uzavretý celolc splňa• 
podmie•tky il'tterpretácie daného štýlového trendu, nie j e možné vidieť 
chybu v .,rteUýl ovom prevedení" - ako uoadza F Hora - ale 11aHajvýš 
v chybnej . dramaturgii programu. Aplikujtíc t úto o lázku na ko•1c:ert sku
pit'ty Skaldowie, čim však nech~em zalcr!j vat , že t1t' určit~ dramatwyich J 
nedo~tatky slcutočne boli, dodávam, že Slcaldowie sa do značnej miery 
snažtli o prierez ich tvorby posledných roko~·. čo ;>om si pred napt.wním 
týchto r iadkov opqf overil vypočutím niektorých ich LP. 

V ďalších l'iadkoclt avádza F. Hora, že organistovi A. Zteliliskému "mož 
no vytknúť podobné pasáže ku zuctklt orgal!u 8. Attgera". Tak isto ako by ne
bolo na mieste vyčítať hociktorému k l aviristovi interpretačntí podo/J11osl' so 
Sviatoslauom Richterom, nemožr.o chápať a/co zápor príklon k určttej, dalo 
by sa povedql', škole. Potom by sme mohli vyčítať napr. Vargovi podobné 
znulcy u interpretačn0JI prístupe k hudobnej matérii s K. Emer.~onom. 
fludobttý publicista by mal rozlišovať ptílte epigón.~tuo 'od vl astného t vo
r iuého pr ístupu, ktorý uychádza síce z princípt~ in t er pret ácie určitého veľ
kého vzoru. no tettto pomocou vlast nej umeleckej osotmo.~ti ďalej r ozvíja. 
Myslím, že tieto slová, k toré plne platia o Vargovi, su do :mačnej miery 
vzťahuj ú i na Andrzeja Z ieli'ňskélto. 

F , Hora ďalej ttvádza, že vok'alny prelat• Skaldow pn polltínal v niekto
rých ča.stiac:h " rusk é zbory 19. storočia' . čo sa z;w i:í demonšt rovať uve
dením kompozície "20 minút po polnoci" . Rusk é zúory 19. stor očia je na
toľk·o široký pojem, že ho ne•nožno cilápar ako kategór i u, nakoľko ako 
taká •·1ehovorí nič. Aut or článku však mal zrejme na mysli melodick é 
pruh:y ruskej ľtÚJ.o uej piesne, prípadne typickú sl ovanskli melod ilw, na
toľko výraznú a nosnú, že slúžila za základ k modálnemu kompozičnémtt 

princípu mnohých slova)tských skladateľov 20. storočia. Je cel kom záko. 
nité, že tiet o melodick é prvky vy.~tttpttjú do popredia i u skupiny Skal
dowie, a to nielen o jednri } .~kladlie. Polciaľ ma však F. Hora na myslí 
špecifické znaky RUSKEJ t udo·tJej piesne. tie sa najvýraznej šie oárai.ajú 
v kompozícii Nedejdziesz od strony mor z, v ktorej sú doko11ca aplikované 
v št-vorhlasnej vokál1tej úprave - čiže v podst al e zborovej sadzbe. Ter·
mín, ktorý st atdo" .zt!Olzl, však v žtadnom prípade neolntojí. Neob.>toj i 
ani ·t urdenie, ž'e " na zá t•adu sklad ieb boli unavu jlico dllté a stále sa opa
kujúce motívy". Nechcem na tomto miest e pnpomínať čo je to mot ív, 
téma, t ematická praca a pod. Chcem tu poznamenať. ze kompoučllá vý· 
stavba sa mi nevidela ako unavujúco dlhá a naprzek rešpektouaniu indi
vidualno.~ti httdobného cítenia si myslím, ze to me j e ilia vec vkusu. Treba 
si uvedomit. že ok rem princípu ~ozvíjania sa u hudbe 20. storočia u mno
hých jej 1,;/asikov. · plne uplat il il i sy st ém r i adenia motíuov a t~m. I keď 
t ento spôsob nemožno v žtadnom prípade .,prišiť" Zieliiís lcého skladuteľ
skc j pr ac:i. nq n iektorých mzestach sa prejavuje. 

K Horove] stati k tt sknpine . Collegiwn Musicum toľko : Nezačali rondom 
z repertoáru skupiny Nic:e (to vô ber: nehrali) , ale Bachovou Sarabandou 
z vlq.~tllého repertoáru , (Pr itom o výr aznej šej podobnost i tu hovoriť ne· 
možno). O CJtázlcach prí11osu v súHislost i s výme11on Vacho - Váne by sa 
dqlq uiest .~amostqt II!Í polemika, prav!ia. za predpokladu Tronlcrél ne j .5íclt 
ar[J!fntentoo, než uvttdzq F. ll <~ra. čo však na j eho hodnvt er1í lt.ajvwc za . 
r áza, je m iellkiJ; o t om. že úu llení l,;ovi Hájkovi " chýbali vlast né nápad•té 
sóla". Collegium sa nesnažia o showmannsh-é vy rz ilmutie j ednotlivých hrá
čoo •. čo čas to potláčq S(tntotmí hudbu. Pretv i /J tlbnové. ale c ostatné sóla 
presadzuj ú iba t am, kde ory anicky zapadajtí do celkouého proce.~ tt kom· 
pozície. To11wt o, do detailov prept acc.Vatlému procestt podriaďuje kazdý 
hráč celé svo je ci teme i schopnost !. Iba tak mohl t Collegwm Uwacwn vy 
t uor(ľ organick'!! dokonalú a zr;hrattí skupirw , patl'tacet dnes medzi špii!k o· 
vé európske l cltlsá. 

JÁN KOVÁR 



symfonická 
redakcia 

l 

čs. rOzhlasu 
'Venovala v priebehu celého roku f970 
z výšenú pozornosť hudobnému odkazu 
L. v., Beethovena. V. mesi-aci jubilea -
v decembri dochá d2ia k VY.Vr choleniu. 
Okrem celoročných ' P.l'.avJdelných · cyk
lov relácii a k oncel'tov ako hapr. Nad 
životom a dielom L. v. Beethovena (vy
sielaná 2-krát mesačne ), v• 'rámci ktoré
h o 8. XII. o 15,30 . hod. n a: ná r odnom 
progr ame odznie i posle drná relácia -
Na prahu smrti a koncerty z j eho dieľa 
na !ll. progra me v~dy v piatok o 
16. hod., ·pripr·a<vili sme na · národnom 
programe· 14. XII. o 20. hod. hodinovú 
reláciu s názvom Génius vzdialený či 
blízky:, ('B.eethoven a ~20. st.), na 15. XII. 
o 14,05 K,oncert z tvorby' L. v. Beetho 
vena, 13. XII. o 19,3'0 p okracujeme v 
CY'kle 'Beethovenových sy!nt9-J"Íií j eho VII .. 
a VIII. · symfóniou so Symfonickým or
chestrom čs. rozhla·su v Bt·atislave. Kon
cert diriguje zaslúžilý ' umele.c· dr. Ľ. , 
Rajt er a vysielame ho priamym · preno
s om · z· koncertnej siene SF. V deň Bee 
t hovimbvých n atoaen!n'1 6.' ·XII. · pr eberá-· 
me na III. pro,9rame priamym preno-' 
som z NDR· operu Fidelio; 

Na· decemtier pripadaj ú a j ďalšíe dve 
významné jubileá - 100 rokov ()d na
irodenia Vít ezs !ava Nová~a a 80 rok·ov 
od n arodenia Bohus lava Mar t inu. Do 
c y.k lu Ako žili a tvorili pripravi~ sme 
na III . .prog~·ame . 7. XH .. o 15;45 prierez 
životom .a di elom V. Nováka, 4. XII. o 
14,05 na národnom progí·ame koncer t 
z j eho tvor by a 15. XII. o 12,30 bude t•o 
zase koncert venovaný dielu B. Mar
tinu. 
Ďalej upozorňujeme poslucháčov na · 

Sovietsky deň v rozhlase, kt or ý sa usku
toční 10. XII. a na realizácH ktorého 
sa podieľa i symfonická ll'edakcia pro~ 

gramami: o 10,30 r~ládou Nad bale tmi 
S. Prokofieva, o 14,30 Z klenotnice rus
kého hudobného umenia, o 15,30 o so
vie tskych hudobných umelcoch, laureá
toch Medzinárodnej súťaže P. I. Caj
kovského. 

Premiéry: na národnom programe re
lá cie Štúdia mladých - 5. XII. o 20.30 
hod. posedenie pri vážnej hudbe s čle 
nom čiltoh.ry DOPH v Bratislave Fran-

. t iškom Zvaríkom a 12. XII. o 20,30 Zo
známen.le sa s mladými sovlNskymi itt
terpretmi; Malé kro niky z dejín hudby 
ponúkajú 15. XII. o 15,30 reláciu Prečo 
prepadla Traviata a v t en ist ý deň Pre 
priateľov opery uvádzame Operný ma
gazín. III. progr am: pre mi lovnikov s ta
rť! j. hud by 2 relácie z cyklu Hudobná 
h islória zivá - 1. XII. o 21.15 čo zna
me nalo hudobné baroko pre eurÓllSke 
kraJiny - 2. časť a 11. XII. o 21.15 
O interpr:etačných problémoch baroko-

, vej pudby v súčasnosti. V Hudobných 
. pOľlTétoch 6. XII. o 17,00 pohovoríme 

si o m ajstrovi t al. hudobného baroka 
A; , CoreJ.Iim a 13. XII. o 21,15 . o jeho 
vot i<om súčasníkovi A. Vivald im. Z kon
certov t ohto žánru - 13. XII. o 18,1;3 

· bude hrať Barokový súbor Adolfa Scher
bauma, 18. XII. o 15,20 Koncert z vokál
no~ inštrumentálnych skladieb starých 

. maj·~trov, . na národnom programe 11. 

. Xl{. o 15,30 , Výber z madrigalov a šan-
• SÓil!JV· , hudobníkov minulých storočí v 
podaní Lúčn ice a Techniku a 16. XII. 

: o 21,QO Slovenské komorné orchestre 
· hrajú st arú hudbu. 

Pr e priateľov operného umenia: na 
. !ll. pi·ograme 6. XII. o 16,30 Scény z 
. ope'r y VZkl'iesenie od J. Cikkera, 12. XII. 
' o 19,15 Scelly z opery La Gioconda 
. A. , PoiJ.ch.iellih:O a Manon od J . Massene
. ta;' 15. XII. o 14,00 Koncert v podaní 
rumunských umelcov; na národnom 
pr ograme: 4. XII. o 15,30 Koncert só
lístliy SND A. Svobodovej. V Nedeľnom 
opernom koncerte 13. XII. o 14,00 spie 
vajú. E. Schwarzkopfová, J. Sutherlan
dová, V. ·de Los ·_Angeles a M. Calasová. 

Rec.itálové programy: na nár·odnom 
programe 7. XII. Piesňový recitál 
S. Mjartana, na III. programe 3 kl·avírne 
r ecitály - 8. XII. o 21,30 Miloša Váiíu, 
ll. XII. o 13,45 Rudolfa Macudzinského 
a 18. XII. o 13,15 Ivana Paloviča. 

-č-

Verký výkon L. Kogana 
l 

V rámci Dní soviet skej kult11ry vy ... 
·~túpil 21. novembra v Brat is lave v Kon• 
t:.ert nej sieni čs. rozhlasu so samostat..
n ým recitálom .národn ý umelec ZSSR, 
laur~át Len jn_ove j c.eny,, .huslio>ta Leonid 

'Kogan s tklaV>i~·~stom Naumom Valte
rom. 

I napriek tomu, že koncert kolidoval 
s Leningt·a dským baletom, Koganovo 
veľké umenie prJti.ahlo Nd poslucháčov, 
kt orí. z podujatia odcbádQ:ali s vedomím 
p rekrásneho a neopa·kova•teľného zážit 
iku. 

Kogan ov výkon .niesol sa v znamení 
pokornej oddanos ti tlmočeniu hudobné
ho obsahu diela. Jeho prejav ,ie jedno- · 
duchý, skromný, prostý akejkoľvek oká
zalosti, zbytočného pátosu. I napriek 
tomu, že farebná škála j eho husľového 
t ónu siaha až ku kovovo lesklým, ne
obyčajne sýtym vrcholom, zaujme mi
mor iadne širokou výrazovou stupnicou 
pr áve v jemnejších odt ienkoch. Ďalej 
nesie jeho hra určité znaky ekonomiky 
tak v používaní dynamiky ako agogiky, 
no súčasne priam fascinuje poslucháča 
intenzitou citového p01noru. Kogan op.ro
ti mnohým huslistom volieva radšej 
podsta.tne pomalšie ť'emp.o, ale v l.'ámci 
n eho dokáže vyťažiť maximum zo svo
jej neobyčajne široke j a bohat ej hu
dobne j fan tázie. 

Silou svojej osobn osti vyvoláva u po
slucháčo·v neobyčajné napäti·e, jedinečnl1 
tvorivú atmosféru. Okrem toho má m i
moriadny cit pre odl!šenie slohových 
zvláštnosti toho-k torého diela. úvodná 
I. s onáta h mol od J. S. Bacha popri 
príkladne j vyváženosti agogiky a vý
razu u~ od začiatku zauj ala svojím 
osobitým, neopakovateľným čarom, aké 
je v lastné len tým najväčším hudobní 
kom. Jednodu chosť, pdr-odzenosť cha
rakterizovala aj podanie Brahmsovej 

Hudobný kalendár 
19. december 

1915 narodila sa Edith P i a f f o v á 
(vl. m enom Edith Gi-ovanna de Ga·s
s ionová ), s vetoznáma francúzska 
šansonierka (umre la 20. XII. 1963) 
- 55. výročie nar. 

21. decembet· 
1850 narodil sa Zdenek F i h i c ll, 
významný český hudobný skladateľ 
(umrel 15. X. 1900) - 120. výročie 
nar. 

'24. december 
1930 zomr.el Oskar Ne 'db a l, český . 
hudobný skladateľ (nar. 26. III. 
1874) - 40. výročie smrti. 

:51. december 
1910 narodil sa Vladislav B r u n
n e r, č len oJ;chest ra Slovenskej fi l
harmónie, koncertný umelec - 60. 
výročie nar. 

' 

3. sonáty d mol op. 108. š irokodyché 
plochy meditatív.nej brahmsovskej lyri 
ky kladl1 mť vä~šinu interpretov smeru
júcich k okázalosti neprekouateľnú pre 

.~~žku . • .Kqg~n neopakovateľJle ... P.okázal .. 
· však vystihnúť hlboký' pokoj,- spod kto 

r ého vyznieval na povrch Brahmsov odo
vzdaný smútok. Navyše chápal t úto so
nátu ako finálovú. Výrazový a dynamic
ký vrchol vložil do poslednej čast i , 

Vo F ranckovi (Sonáta A dur ) vý
da tne budoval kon t rasty kľudného poe
t ického výrazu a bolest ne vzrušeného, 
dramatického výrazu. 

S veľkým vkusom, bez akéhokoľvek 
náznaku snahy po virtuóznej exhibicii 
stvál'nil I<og·an Ravelovu rapsódiu Tzi
gane. Odhalil ďalšie veľké možnosti 
svojho veľkého májstrovst va - tempe
r amentné, vzr ušené farby a rytmy, ale 
s pr íkladnou dávkou kultivovanosti a 
ume leckej rozvahy. 

N. Valterov výkon zaujal svojou mi
moriadne muzikálnou, a zväčša i dos ta
točne kult ivovanou hrou na klavh·i a za
s lúžil sa tiež svojou mierou o vy tvore 
nie nezabudnuteľnej . tvor ivej atmosfé
ry. -žk-

Medzinárodná 
sútaž 
GAUDEAMUS 1971 

Medzinárodná súťaž interpretov 
• súčasnej hudby pre rok 1971 bu

de prebiehať v holandskom meste 
Rotterdam v čase od 15. do 21. 
apríla. Svojim špecifickým zame
raním, výlučne na interpretáciu 
súčasnej hudby, má medzinárodná 
súťaž GAUDEAMUS mimoriadne 
významné miesto v množstve sve
tových medzinárodných súťaží. 
Pre informáciu prinášame nie kor
ko poznámok o tejto súťaži. 

Medzi podmienky súťaže patrí: 
- že všetci účastníci súťaže 

prednesú len súčasnú hudbu, 
- súťaže sa môžu zúčastniť só

listi inštrumentálni, vokálni i ko
morné ensembly, 

- účastníci sú·ťaže si môžu re
pertoár vybrať voľne, 

- nepožaduje sa žiadne kon
krétne dielo, ale bo nástroj. 

Záujemci o súťaž sa musia pri
hlásiť do :n. januára 1971. Celý 
súťažný program musí trvať naj
menej 60 minút a má obsahovať 
najmenej 6 skladieb. Ďalšie po
drobnosti o súťaži záujemcom po
sl.:ytne redakcia Hudobného živo- · 
ta. -r-

Inventúra slovenskej etnomuzi~Qiógie · 
• ·l' ;.. . -

Elnomuzikológia je dnes ešte i v hu- pr iíce v styčných oblas~rach etriomuzi.ko .. 
dc,bne j vere j nost i n ie pr íliš ťrekvento va- logického' a n~rďdopisnehO,,' . vý!>.k;~m'\t:,,Pra~ 
ným pojmom. Nie je sice ťažké rozlúšt iť covnlc i z · českých' inštitúcii sa väčšinou 
jeho výz'nam, ale pochybujem, že si ka~- zaoberali vo svojich vystúpeniach. vše
dý dokáže urobiť aspoi'l .akú-takú pr ed - obecnými teoretickými problémami, a le
s tavu o te jto ved nej discip líne, ktorej bo dop!ňali plastičnosť obr azu o sloven~ 
p~·edmet výskumu sa preplieta v uličkách skom hudobnom fo lk lóre informác.iami o 
hudobnej vedy, folkloris tiky a etnografie. výskyte dokumentačného slovenského ma
Predpok ladajme, že malií informovanosť teriálu v českých fondoch a archívoch 
vyplýva skôr z mladost i a skr omnos ti o s t ave bádania v št údiu ľuaových p i.esnt 
tejLo veclne;j d isciplíny a vedcov v nej , 'z hľadiska hudobného referov~ala A. El· 
ako z malého záujmu popular izát orov ve- sche ková, z hľadiska slovesného. S. Bur~ 
decké ho života na Slovensku. Kým učený lasová, . o stave v ·etnochoreológii ho\ro
näzov s a natrvalo usadi l v špecia!izOva - · r i! K. Ondrejka, j eho prispevoJ< vhodn e 
ných odbor ných časopisoch, • či v kor eš- doplnila z . . Jelínková z Brn a . . O . s tave v 
pondencii ú s tavu hudobnej vedy SAV, etnoorganológii pripr avil r eferát .I .. Mačák, 
ktorého etnomuzikolog ické oddelenie je doplnil ho svojim pr!spevkom E\ Matúš. 
už d lhý čas organickou súčasťou, me ná účastníci s eminára sa . v referáte 
vedcov a technikov sú rovnako dôverne L. Lenga, o stave bádania v ľu dovej in
známe v na.šej a zahranič11ej odborne j i;; trumentálne j hudbe, obo:~;námili s naj 
lite<atúre, ako v nespočetných dedinách moderne jš ími postupmi pt·i t erénnom vý 
celého Slovenska. Ich prácu v teréne skume. Zdalo s a mi, že podrobné diskus
mcžno priro vnať k práci ·archeo lógov. né príspevky o možnostiach využívania 
geológov, či orni to lógov . .. ,ie však oveľa filmovej, zvukovej a fotografickej tech· 
(ažšia, alebo oveľa ľahšia , ako ka ždli prá- niky patr ili medzi najzaujímavejš ie. Veľ
ca s ľucťmi. Takto sa za posled né dve kli zásluhu na úspešnom priebehu disku
desaťročia zhromaždilo ti síce kvalitných s1í 0 možnostiach využitia najnovšej t ech 
zúz.namov ľudovej hudby, ta ncov i slo - niky pri výskume a spracovávaní mate~ 
vesné ho fo lk lóru. Boli p ripravené vedec- r iáltl má doc. M. Filip. Príspevky A. Mó· 

. ké práce, ktoré i napt·iek ich významu žiho, M. Ruttkaya a 'A. Sulitku skonkre 
cllhé roky čakajú na vyda nie. Pt'áca do- t izov.a li predstavu účastnikov seminára · ó 
spe la do š tádia, kedy t r eba · robiť inven- súčasnej výs·kumnej t echnike. Je poteši
túru. Pomaly sa začala real i~ovať myš- t el'né, že unľkátne prls.tr oje svetových 
lie nk,a na usporiadanie cyklu seminárov, parametrov vyvinuli technici priamo v 
kde by bolo možné konfront,ovať do~iah- úHV. Ukáz·alo sa, že post upné uplatňo
nuté vedecké výsledi'Y zo stavom báda- vanie najmodernejše j t echni·ky podstatné 
nia v čSS R a neskôr presondovať., aká pomáha k objektivizácii vý.skumnej čin~ 
je váha vykonanej prťice v širš ích európ- nos ti. rôznych úsekov 'etnomuziko lógie . 
skych kontextoch. I. etnomuzikologicl<ý v priebehu rokovania viackrát vystúpila 
seminár bol v dňoch 18. XI.- 21. XI. v ·do popredia pot reba rozšírenia in terdisci
Trenčíne. V. hoteli LaugaricJo sa stretlo plinárnej spolupr áce, najmä na úseku 
okolo 50 popredných československých zvykoslovia, v ktorom sa spája proble
etnomuzikológov, host! Z pr!buzných ved- mut ika et nografie, s lovesne,j folklor i•Sttky, 
ných d isciplín i zástupcov pracovisk, kto- e tnomuzikológie a etnochoreológie . 
r i využivajú výs ledky vedeckej práce pre z referátov 0 stave jednot livých zvu~ 
umelecké účely. Na usporiadani seminár a kových a rukopisných fondov si bolo 
s a podieľala.: okrem ÚHV SAV a j Sloven- možné utvoriť takmer dokonalý obraz o 
ská národopisná spoločnosť, SNM, ZSS a množstve i kvalite zápisov s lovenských 
MK L e tnomuzikologický seminá r niesol l'udových piesní v slovenských a českých 
názov SCrčASNÝ STAV ETNOMUZrKOLO- archívoch a dokumentačných centl'iich, 
GICKI!:HO B.Ä.DANIA NA SLOVENSKU. i o výsredkoch výskumných akcii v teréne 
Názov presne obsahuje inventarizujúc! mad'at'ského a ukrajinského e tnika na Sla
charakter rokovania, čo je pr!ZI'lačné vensku (refet·enti : L. Galko, J . Kováčová, 
vzhľadom i< celkovej ko 1cepgii týcht o se- o. Demo, s. švehlák, J. Gelnár, o. Hra-
minárov, kto.rou sa pod,robnejšie zaoberal A -· k 
riadite ľ úHV doc. L. Burlas pri o tvoren! halová, R. Kvetová, T. g, M. Musm a, 
seminára i v záverečnom ptlhovore. J. Mark!, E. Muntág). 

. Zásad.ný hodnotiaci referátb ktorý pred- Vyvrcholením tohto významného podu-
m esol O. ·Etschek sa podro ne zaobera l j atia bol round table na tému Súčasný 
situáciou v etnomuzikolo9io.kom bádani stav folkloristlckej dokumentácie v· ČSSR 
na Slovensku. Referát u viedô l, že výsled- a problémy spolupráce, kt orý pripravil 
ky dosiahnuté od priekopnickeho diela a viedol O. Elschek v spolupráci s M. Leš
zakladatera modernej slovenskej hudob- čákom. Zúčastnili sa, na ňom desiat! et 
nej folkloristiky prof. J. Kresánka sú na- nomuzikológovia a vedci z pribuzných 
torko pozitívne, že stavajú ~ účasnú slo- vedných d isciplín z viacerých s lovenských 

. -V NIS kú etnomuzikológiu n:a popredn~ a ·českých pracovísk. Disk.usia .ukázala, že 
miesto v európskych r~láciách. Referá t ex is tuj ú blízke · metodologické kore lácie 
objektívne ukázal prednosti a nedostat - medzi hudobnou, slovesnou a tanečnou 
ky clotE!rajš ieho vývoj a tejto vednej dis - ťolkloristlkou, a to predovšetkým v ob
cip lí ny a čiastočne naznači l , akými smer- !as ti k lasifikácie a štrukturálnych ana
mi by sa mala práca v bud úCnosti uberať. lýz zhromaždených materiálov. Súčasný 
Ďalši e referáty ctop·!Jllali všeobecné tézy s tav bádania t ýchto vedných odborov nú
pr ednese né v h lavnom re ťe t•át.~ a kom- t i čoraz zjavnejš ie využívať najmoderne j
pletizovali obr!lz o dosiahn11,tvc1} výsletl- šie technické vymoženosti. Spoločnou 
koch detalhaejšimi rozborm~'~' l)rác:e na úlohou pracovisk na jednotlivých úsekoch 
;jednotlivých úse~ocg tejto vtnej disci- výs kumu bude vypracova nie analogických 
p!íny. v disl<u.i ll vyst(jp ili 1 h ~ia z pr!- postupov v klasifikačných systémoch a 
buzných vedných disclplírt, na. má s loves - pomocou počítačov postupné spracová
ne j folk loristiky a et nograf ie, aby kon- van ie zhromaždeného mater iálu. 
frontovali vlastné metódy a výsledky Milan Leščák 

Jubila11t 
Diía :;. novembra oslávil svoje päťdesiatiny popredný tenorista bratislavskej opery 

päťdesiatych rokov a dodnes pla tný člen súboru v oblasti charakterových a komických 
postáv A l e x an der B a rá n e k. Začínal v Sloven skom ľudovom divadle, potom pô
sobil v zbore SND a vo vojnových rokoch ako sólista budapeštianskej opery. 

Alexander Baránek vytvoril počas svojej dlhoročnej činnosti v sólistickom ensembli 
opery SND množstvo komických tenorových postáv (Triquet v Eugenovi Oneginovi, t i- · 
tulnä postava v Egkovom Revízorovi, Voiíavl<a vo Figliarovi Geľovi , Vašek v Pre
danej neveste). Jeho mäkký, lyrický tenor sa uplatňoval však aj v náročných posta
vljll!t svetového repertoáru: (Ernesto z Do na Pasquala, Lyone l z Marty , don Ottavio 
z Dona Juana, Offenbachov Hoffmann, Cavaradossl, Pinkerton, Rudolf z Bohémy, Al
maviva z ·Rossiniho ·Barbiera zo Sevilly, vojvoda z Mantovy, Alfred z Traviaty). 

e Hudobné vydavateľstvo Panton otvá
ra v sezóne 1970-71 činnosť Gramoklubu 
mladých, ktorého poslan!m je podporiť 
hudobno- výchovné a vzdelávacie tenden
cie medzi m ladými ľuďmi. V tejto sezóne 
vychádzajú 4 série v rozsahu od 6-8· LP 
gramoplatnl. Prvá séria zahrňuJe hud.bu 
XX. storoč ia - predovšetkým komorné 
di elo L. Janáčka, druhá sé ri a obsahuje 
hudbu minulých storočí - zvlášť niekto
ré neznáme skladby Anton!na Rej chu a 
českej barokovej hudby, tret ia séria ,je 
zamera·ná na vynikajúcich českých kon
certných umelcov a te lesä (napr. Ta !ich 
a česká filharmónia). Súčasne táto sér ia 
venuje pozornosť a j mladým tale ntom, 
napr. hus.Jistovi Václavovi Hudečkovi, v!-

OPRAVA 

ťazom medzinárodnej rozhlasovej súťa
že Concertino Praga a naj lepšlm účast
níkom Medzinárodného pódia ml adých. 
umelcov. Stvrtá séria je v.ý berová a zá
ujemca sa môže rozhod ti(lť pr·e , Ódber . 
7 I,P . ~latní : v akej koľvek kombinácii ·z . 
pr edchádzajúcich· sér ií. · Ku každej sé'rii · 
GM vydá brožúru s výkladom jednotli
vých skladieb a s info rmáciami o kon
certných umelcoch a te lesách. Gramoplat 
n iam GM je po technicko-zvukovej strán
ke venovaná mimoriadna pozornosť a 
vyjdú v repr ezentačných obaloch. Cena 
každej gramoplat ne je 44,- Kčs. Pr i
hlásiť sa možno na adrese; Panton, Pn• 
ha l - Malá Strana, Ríční 12. 

Autorkou portrétu I. Zeljenku v 22. čísle Hudobného života je Z. Mlnäčová. 
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Stanislav, Ivan Oradnlč~k . ľlačla Nitrianske tlačiarne, n. p., Nitra. Rg. č 
RS 8261/68. AdrP.sa reda kcie: HUDOBN'f ZIVOT, Bratislava, Volgograd· 
ska 8, t el. 592-37. Administrácia: Vydavatelstvo OBZOR. Bratislava, Cs 
armády 29/a. Inzertné oddelenie Bratislava. Gorkfho 17. Rozširuje PNS 
CP.ntl 111dl'léht"t vý tlal!ku 2,- Kč1. 



lýdia Majllntov.t 

Nad niektorými črtami sovietsl<ei klavírnej pedagogiky 

Vladimír Krajcev 

Tohtoročná švrtá meda:inárodná čaj
kov.ského súťaž, v ktorej, podľa slov 

Emila Gile lsa, bola nebýV'ale vysoká cel
ková p.ianistická úroveň, doplnila plejá
du sovietskych koncertných umelcov o 
nové mená: Vladimír Krajnev si vybojo
val prvé miesto a Vil,tór ia Postnikova 
získala miesto tre tie. 

Rovnako 8'ko l·aureáti mi'lllilých Čaj
kovského súťaž! - Van Cllburn, 

Vladimír Aškenázy, John Ogdon, ·Grigorij 
Sokolov, Míša Dichter - sú t o klaviris
ti vynikajúcej t r iedy. Ter.az ich čakala 
čestná úloha otvoriť tohtoročnú kon
certnú sezónu recitálmi v Lenin grade a 
Mos kve. 

Mala som možnosť v.idieť .a počuf Vla
dimíra Krajneva i Viktóriu Postni

lwvú niekoľkokrát počas rokov, keď sme 
sa takmer denne stýkali v Moskovskom '• 
konzervatóriu. Učili sme sa v dobe ne
zabudnuteľných koncer tov- stretnutí s 
A. Rubinštejnom, A. Michelangelim, I. 
Stravinským, P. Hind.emithom, Y. Menu
hlnom, S. Richterom, žili s me pod. doj
mom výstav kinetického umenia Nus
berga, obrazov Petrova- Vod kiná, s nad
sen!m sme sledovali nové Inscenácie Ľu
bimova v divad le Na Taganke. Avšak 
rozhodujúcimi pre študentov Moskov
ského konzervatória boli kontakty s 
Genrichom Nejgauzom, najodušeV1ne\ej
ším umelcom - hudobní-kom a naj~ 
väčším pedagógom. Po·d jeho vplyv()m 
sa formovala celá škola sovietskych kla
'Viristov. 

Súčasný interpretačný sloh, t.o je. ak á
sl nadnárodná tradícia, ktorá sa vy

značuje p.r!sne logickým vyváže.nf.m hry, 
od porom k otvore nej emocionálnosti, 
veľkým zladen!m techniky a intelektu. 
Ruská klavírna škola sa nevymyká tejto 
tradlcii, ale predsa s tojí zvlášť; mos
kovskí klaviristi akoby boli označení 
zyláštnou firemnou značkou. 

Cím sa vyznaCUJe sovietsky 
klavírny štýl ? 

"Zvíťaz! nie ten, kto hrá technickej
šie a prec!znejšie - poznamenáva ame
rický k lavirist a počas sú.ťaže - ale t en, 
k to je umelec;kejš!". časté vystupovanie 
s koncer-t ným programom pri-rodzene 
pridáva istotu, rezervu koncer tne j pev~ 
nosti, zoceľuje, často však skrýva vážne 
nebezpečie stratiť sviežosť spojen ú. s pro
cesom zrodu, stratiť emocionálne vzru
šenie, napätie. Neraz bývajú poslucháči 
sklamaní, ked' umelcovi chýba na scéne 
horúci zápal, osobné zaniet enie. Schop
nosť dávať pri každom vystúpeni "kvap~ 
ku čerstvej krvi, svojho srdečného r o
zumu a rozumného srdca" (K. Stanislav
sklj ) je vlastná súčasným najtalent o
vanejším reprezentantom sovietskej kla
vírnej š koly. Talent je spojenie troch 
princípov - vášne, intelektu · a techniky. 
A prejavuje sa intenzitou sústredenia 
na pódiu, zvláštnym napät ím, neobyčaj
ným vyžarovaním, ktorým interpret 
hypnotizuje poslucháčov. 

Keď v 1963. roku G. Nejgauz pr·iviedol 
do ~ningradu svoj ich žiakov, Volo

d'a Krajnev s a vryl do pamät i práve 
veľkou sústredenosťou a zaostrenosťou 
interpretácie Debussyho Detského kúti.
ka, v ktorom podivuhodne konkrétne vy
znel každý tó.n. V 1963. roku sa xačala 
koncertná dráha Krajneva. 

Pr ogram koncertov 19. a 20. septem-·. 
bra 1970 v Leningrade (~ahrňujúcl 

diela Haydna, Schumanna, Prokofieva a 
Debussyho) predstavH Krajneva ako 
sformovaného, z,re lého klaviristu. Dva 
večere s rovnakým prog ramom, to bola · 
šťastná náhoda, kt orá umožnila pozoro
vať Krajneva v rôznych psychologických 
stavoch. Oba· koncerty (každý r1.1al veľ
ký ús pech ) boli úplne odlišl')é. Prvý ma l 
väčš! ner vový tónus a niekedy až prl
liš ·veľké napätie, ktoré občas : vadilo." 
Tak . n.apd klad vo .. veľmi- dobre.:.tahnmej , 

Haydnovej Sonáte Es dur op. 86 sa zda
li trochu preostrenými všetky kontrasty 
tichého a sllnéh<>, rýchleho a pomalého ; 
vo vynikajúco zahraný.ch Sehumanno
vých Symfonických etudách predsa len 
vadila ut·čitá nervozita, niekedy pre
hnané forte; virtuozit·a v Debussyho 
skladbách (Ohňostroj, Ostrov radosti) 
bola pr!liš. zjavná; v nesmierne ťažkom 
finále Vfii. Prokofievovej sonáty Kraj
nev nasadil také tempo, že aj ostrieľa
ní profesioná li boli doslova ohúrení. 
Skoro bolo ľúto, že sa miestami s trácal.a 
j asná prokoľievovs·ká áikcia. 

Druhý večer ( nečaka1ľe navrhnutý 
I<rajnevovi pre ochorenie klavirist

ky Novlckej) bol výnimočne vyrovnaný, 
kľudný v tom najlepšom zmysle s lova 
a zanechal nielen pocity nadšen ia, a le 
aj potešenia. Možno, že je malicherné 
spomínať maličkosti, ktoré moh li byť 
lepšie, keď na koncerte boli skutočne 
veľké úspechy. také poetické objavy, 
pod ľa ktorých sa pozná Umelec, schop
ný vo vrcholných momentoch vytvárať 

,svoju zvláštnu poetickú atmosféru. Ta
kým i objavmi ~li Krajnevova Osma so-
náta Prokofieva a Čajkovského Snežien
ky z cyklu Ročné obdobia. 

Je známe, že skutočný majst er sa 
ukáže práve tam, kde niet zjavného 

pohybu li pozornosť poslucháčov sa ne
dá · udrž\lť ničím vonkajším. Krajnevovi 
sa darí lyrika s ohromným vnútor ným 
si1str edenhn, ale navon'ok úplne jedno
ducho, kľudne, zdá sa že až nezúčast
nene. A obecenstvo je vďačné za pocit 
spoluprítomnosti, zbliženia sa so skla
datefom v · najintímnejších náladách. No 
'kulminácie .~ú takým .mohutným výbu~ 
chom temperamentu, takou besniacou, 
udivujúcou virtuoi itou, · takou nevyčer
pateľnou aktivitou a silou, že vzniká 

l N;:o:v í 
........ .:1' 

k'<.~. V tejto súvislosti by som cheela 
ldôrazniť niektoré zvláštnosti Kra jne
vovho štýlu: lakonizmus planis tického 
gesta, zobecnenosť koloritu a í empa, 
neobyčajne zdôrazňujúce prostotu a 
teplotu Čajkovského hudby, kt orá je 
sama '> sebe tak výrazná, že jej in
tl'rpret vóbec nemusi pomáhať, ale na
opak, skromne ujsť do pozadia, čo však 
býva často tým najťa žším. 

Umelecký štýl Kra jneva nie je taký 
lap idárny ako napríklad Van Clibur

na, jeho lyričnosť je zdržanlivejšia, 
Vlastná, veľkolepá technika ne budí 
zv lášt nu pozornosť, ako napr. u J . Ogdo
na aleqo u G. Sokolova. Najpôsobivej
ším kúzlom Krajneva je takmer fana
tici<á vášnivosť choler ika, stály príval 
ozaj nevyčerpateľnej energie, vzácna 
poetická intuícia a schopnosť vo chví
ľach emocionálneho vypätia tvoriť no
vé, nikdy a nikým dosiaľ nenájdené. 
.,l<ra jnev je sformovaný umelec a vir
tuóz:". povedal E. Gile ls na záver súťa,
ze, .,je temperamentný, prudký, emo
cionálny. Má ohromný hudobný a tech
nický potenciál". 

*** 

Viktória Postnikova sa pr eds tavila 
mos kovskému obecenstvu ako lau

reátka čajkovského súťaže 27. IX. 1970. 
V programe uviedla Bacha, šostakoviča, 
Skriabina a Liszta. 

-yeľmi Istý a presvedčivý interpretač-
ný štýl má sovietska klavlr~stka 

V. t>ostnikova, je mimoriadne talent ova
ná a temperamentná, disponuje veľko
lepými vir tuóznymi možnosťami. Takto 
hodnot! klaviristku predseda medziná
rodnej porot y .Emil Gilels. Najlepšie ry-

', 

sovietsk • l 

virtuózi 
dojem, a.koby ani najn"vši Steinway ne
stačil požiadavkám súčasného klaviristu 
a potrebov~l ďal š ie zdokonalenie a zmo-
hutnenie. · · · 

OA sma Prokofievova sonáta so svojou 
veľmi váž·nou a ušľachtilou lyrikou 

a neobyčaJne jasným, skoro futba lovým 
pianlzmom, v podan! Krajneva pripo
mínala extatické interpretácie Rich te
rove. Bola n!.elen kulmináciou večera, 
ale, mysl!m, že predstavuje jeden z vr~ 
cholov súčasného repertoáru l<rajneva. 

Vzťah intel·,pretov k čajkovskému sa 
zr iedkakedy !!ši od tradične melan

cholického, .,s citom". Pomáha ho for~ 
movat aj časté porovnávan ie tvorby 
Čajkovského a Turgeneva, ako aj nie
ktoré int onácie v skladateľ<>vých die
lach. Povedať niečo nové v jeho hudbe 
sa zdá takmer nemožným. Preto pre 
väčšinu kloaviristov je Čajkovskij skú
šobným kameňom. Krajnev sa sám pri
znáva, že sú autori, pri kt()rých inter
pret môže skryť svoje city a svoj vzťah 
vlrWozitou, dynamikou, delením na fá
zy. Alé Čajkovskij . odhaľuje lásku či 
nelás)w k sebe hneď v . prvej lntonäcli. 
Drobnučká skladbička Snežienl{y, hraná 
na pr!davok, sa ukázala zásadnou kri 
žovatkou a pl'lnútila poslucháča zamys
lieť sa nad interpre táciou rovnako no ~ 
vátorskou a súčasne naprosto presved 
či..,ou - ako StT).oktunovs kého čajkov
s kij v novom filme. Prejavila sa v nej 
V.rajnevova schopnosť nedať sa strhnúť 
vonkajšími maličkosťami a nestr.atiť sa
mot nú pod-statu, maximálne očistiť lyri-

sy moskovskej klavírnej školy Postniko
va podáva so zvláš tnou artistickou veľ
kole.posťou. Má svojrázny spôsob vystu-' 
povania na scéne: takmer nehybné telo 
a nádherné, uvoľnené, silné ako va
hadlo ruky. Zdá sa, že neviditeľné svaly 
vykonávajú ohromnú a zložitú prácu a 
nad nimi sa vznáša, akoby očar·ená, na
vonok kľudná figúra kl-avi-ristky. 

Od svojho učiteľa J . F liera Postn!kova 
prevzala umenie vyjadrovať city s 

deklamačnou rozhodnosťou, čo sa veľ
mi výhodne uplatnilo v Lisztovej Soná
te h-mol, no bolo možno trochu pre 
hnané v Bachovi. V šostakovičovej po
lyľónii (Prelúdium a fúga A dur) zdala 
sa nevhodnou voľba pastelového, zama
tového tónu, vychádzajúceho z plochých 
prstov a n!zkeho zápästia; chýbala jas
ná artikulácia. Súčasn! skladatelia vôbec 
dost často dávajú prednosť otvorenému, 
jasnému zvuku a zriedkavejšie používa
jú nejasné obrysy. Možno, že to urči
tým s pôsobom vplýva na postavenie ru
ky v súčasnom pianizme . Potrebný čis~ 
tý a s ilný too sa vyludzuje okrúhlymi 
prstami pri zvýšenej polohe zápästia. 

Nádherne a temperamentne zahraná 
Piata sonáta Skriabina odhalila 

vrúcny a romantický naturel pianistky. 
M.ožno, že väčšiu · pozornosť by sl vy
žadovalo znejúce a netlmené piano, tak 
typické pre Sl<r iabina. No, ako sa ho
vorí, vták aj bez niekoľkých pier zostá
va ·vtákom, avšak perá, nech sú akokoT
vel. krásne, vtákom nebudú. 

Monumentálnu L!szijovu sonátu hrala 
iklav!ri·S·tka akoby úpLne ľahiko, po• 

hodine aj na najťažších mieS'tach. Ta• 
jomstvo kvalitného zvuku sa skrýva v 
úplnom ovládaní tela. Obidve r uky, uvoľ
nené, nezávislé, sťa dvaja sólist i, prená
šali váhu tela, zostávali visieť na kon
čekqch prstov, ktoré sa pružne a voľne 
opiera li o klávesy. Bolo skutočným pô
Žitkom nielen počúvať, a le aj sa dívať 
ako sa robi hudba. Nemôžem obísť vy
nikajúcu schopnosť ,,horizontálneho po
i:utia" s kladby. Tradíci a, ktorá sa tiahne 
od Igumnova, pomáhala klaviristke pri 
takej veľkej ľorme, akou je Lisztova 
sonát~. vyvarovať sa prázdnej afekto
vanosti a vytvoriť plynulý celok. Post1li
kova má závideniahodný cit pre fo rmu, 
výborne dózuje nuance. často sa stáva, 
že interpret má tie najlepšie úmysly, 
ale nuanse nie sú správne vyvážené : 
buď sú odtiene drobné a vše tko sa zdá 
byť v pozadí, alebo sú nemožne zväčše
né a skoro na každom kroku sú kulmi 
nácie. Vzájomne sa doplňuj úci nádher · 
ný pianistický aparát s veľkým, svoj
ráznym scénickým artistizmom, t o sú 
práve t ie vlastnosti, bez ktot·ých sa 
dnes ťažko môže niekto pokúsiť získať 
si koncertné obecenstvo. 

Každá doba u rčuje umelcovi svoj in-
terpretacný štýl. Naša doba vyia

.duje od inter.preta veľkú jasnosť, pres
nosť (no v žiadnom prípade suchosť!). 
V každom umeni je dôležité nehovoriť 
nič zbytočné, ale dávať rad stručných, 
z·ovrených dojmov, potom silné . miesto 
hlboko zaposobl (L. Tolstoj) . . Taká 
stručnosť vyžaduje od interpreta dos;t;a
ťočnú erudovanosť aj v susedných ume
leckých disc.iplinach : v maliarstve, poé
zii. Je nesprávny názor, uči l G. Nejgauz, 
ž~ .interpret má len hra ť hudbu. Inter• · 
pret bude tým lepšie hrať, čím schop
nejší je myslieť aj teo t·eticky! Preto je 
dôležité, aby vo vyšších štádiách pe
dagóg-klavir ista poskytoval rady nielen 
úzko profesionálne, ale aby učil svQjich 
žiakov akt!vnej tvorbe, schopnosti od-

. trhnúť sa na chv íľu od bezpt·ostredného 
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styku s nástrojom, hľadať myšlienky, 
d()jmy a nájsť veľ~! konkrétnu pred
st avu. 

CHarakteristickým rysom moskovskej 
školy je, že dáva nielen remeselnú 

prípravu klav!rneho virtuóza, ale predo
všetkým vychováva hudobníka-umelca, 
pre .ktorého je základom vedieť č o a až 
druhotným - . a k o hrať. No uvedomo
vať si a cítiť , ,je ešte málo, treba ,.váš
nivo chcieť a uskutočňovať svoje pria
nia". Táto pevná vôľa 'pri uskutočňovan! 
svojich zámerov je ešte jedným rysom, 
ktorý vychováva moskovská klavíma 
škola a ktorý dodáv.a interpretácii isto
t u, l ari·stičnosť. In terpr et na pódiu je 
ivorca a nie skl adateľov advokát, nie 
pokorný služobník obecens tva, ale tri
bún. 

Hovoriť o · technike prekrásnej a do
konalej, ani nie je t reba. Tajomstvo 

sa skt•ýva nie len v uvoľnení tela a vy
užití plnej vähy celej r ul{y od pleca 
až po konček pt·sta. Neprítomnosť napä
t ia v aparáte je dôsledkom psychickej 
slobody, úplného zvládnutia autorského 
materiálu. Rozmanitosť te chniky je spä
tá s veľkou účelnosťou. Niekedy ne
vyhnutne potrebujeme zvuk sám o sebe 
škaredý (napr. v niektorých šostakovi
čových gr()teskách sa bez neho neobí
deme) a dosial1nuť práve tento potreb
ný zvuk, j e dôležitejšie a net·az je ťaž
šie, ak<> všetko zmierniť na monotónne 
pekné. Zvuková škála . moskovských kla
viristov je pestrá a rozmanitá práve 
preto, že sa pedagogika zriekla obme
dzenia "všetko musí znie·ť pekne" a ria~ 
di sa predovšetkým zásadou .. všetko 
mus! byť účell1 é" . To je ešte jedna črta 
novej moskovskej klav írnej školy. hes
lom k torej sa stal výrok Michelangelov: 
"R u k a, p o a r i a ď s a i nt e le kt u". 


