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BERLINSKE BIENÁLE • OTO FERENCZY JUBILUľE rl VÁCI.AV TALICH
PRED ORCHESTROM • NASl HOSTIA Z JUHOSLAVIE A 1'ALIANSKA
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Po minulo ročnej účasti v súfaži po pulárnych piesní v brazíl skom Rio de Janeiro získal Pavol Hammel
na nedávnom fe stivale rJ Chile významný úspech pre slovensk ú populá:rnt<· hudbu: inter pretáciou vlastnej
rlcladby obsadil šieste miesto. Súčasne · s veľkým ús·pechom ( mimo súťaže) ·vystúpili Prúdy.
l
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m.MUSIKBIENNALE
BERLIN
hudobné
Berlínske
nizácie l·

bienále je festival, l<torý sa šírkou orgazahraničnéj hudby skladieb i interpreta čných telies - usiluje zí'>ka( dôstojné miesto medzi podobnými medzinárodnými festivalmi v iných krajinách. Ašpirácie
u sporia d ate ľ a - Zväzu nemeckých skladateľov a hudobných vedcov - smerujú nielen k prehliadke vlastnej súčasnej tvorby, ale
kladú si za c i e ľ sústre diť i súčas nú hudbu zahraničnú. Na tohoročno m v pc,radi u7 treťom bienále možno ešte pozorovať niektoré prvky, ktoré prezrádzajú doteraz trvajúci ne skončený zápas o profil a orientáciu ťestivalu. Bienále sa bližšie označuje
ako M e d z i n á r o d n ý f e s t i v a l n o v e j . h u d b y, ale toto
označenie nemá v sk ut oč nosti nič spoločné so štýlovým označením esteticl<ých a kom pozičných prúdov e urópskej hudby, ktoré pod týmto pojmom obyčajne r ozumieme. Termín ,.nová hudba" .ie chápaný vlastnE' iba ,z hľa<liska vzniku. No predsa vedľa
skladieb ži,ití cich, tvoriacich s kl adateľov sa v programe vyskytlo
vera hudhy, od vzniku ktore1 nás de lia už desaťročia. Táto konfrontácia hodnôt a estetík trochu stráca časovým poň atím termínu ., nová hu dba" na svo;lom opodstatnení, no sama nie je veci
na škodu. Zas túpenie za h raničnej súčasnej hudby sa tiež v dramaturgii nejaví dosiaľ celkom u j asnene: obj avujú sa jednotlivé
diela západných skladaterov, no na druhej strane nie sú zastúpené v.šetl<y kultúry socialist ického tábora. Speciálne slovenská hudba nebola na tomto festivale zastúpená ani jedinou skladbou: myslím si, že je tu veľa nevyužitých príležitosti z obidvoch
strán, ktoré by pre budúcnosť nemati zos·tať nepovšimnuté.
účasťou

druhej strane sa v konNacepcii
festivalu prejavujú
jeho osobité črty. Je to pre' dovšetkým široké žán:rové za merani·e, zľučujúce v jednom
podujatí žánre, ako ;e vojenská pieseň , šans6n či estrádna
hudba včítane
dyahovky,
ktoré obyča jne vystupujú samostatne. Pri takomto spoj-eni je nemožné obíst istú prob1emartičnosť, rezuLtujlicu najmä

z nie celkom vyrovnanej umeleckej úrovne v jednotlivých
žánroch p1.1i ich vzäjomnom
spojeni v rämci jedného fe·stivalu. S pribúdajťicimi skúsenosťami bude azda možné
i
tieto roviny navzájom zladiť,
čo
by znamenalo skutočn (t
zvláštnosť be·rlln<>keho festivalu.
Nezabudlo sa ani na hudbu
pre mládež. V čase môjho po-

'

V dňoch 2.- 7. marC·l! ·prebiehal v Prahe 15. Týždeň novej tvorby českých skladateľov . Poriada! ho novokonštit uovaný Zväz českých sk ladateľov a koncertných umelcov.
Prehliadk<! obsahoval~ 5 · koncertných večerov; na ktorých
odznelo dvadsaťštyri komor ných a orchestrálnych .skla dieb. Boli to zväčša novinky za posledné dva roky: Pravda, hoci taká to 1prehlladka núka do peŕ•a na jednej strane
zrovnávanie ·s našou nedávnou decembrovou pr ehliadkou,
alebo na strane· d•r uhej, zvádza k vyslovo\113niu súdov gent-ralizujúcich súčasnú s ituáciu v oblasti tvorby, nebol
by tento postup správny. Uvádzam to preto, že ak by sme
na prehliadke prezentované diela mati považovať za súčas
ný kvalitatívny trend v súčasnej bratskej českej hudobne,i
kultúre, resp. mali ju hodnotiť niektoŕým z vyššie spominaných aspektov, tak by toto hodnoten ie ne bolo príl-iš
lichotivé. Dovolím si preto vyslo v iť iba subjektlvne úsudky, v . ktorých - pravda - vždy bude hrať svoju úlohu
zrovnávacie krité·rium.
Posledná pražská skladateľská prehliadka prezentovala
st'rčasné tvorivé úsi lie českých skladatel'ov v širokom slohovom a kompozíčn(> -te.chnolog i ckom výreze. Jej dramatllrgía sa o.prostlla od jednostranných k.ritér·íí umeleckej
tvor by, dala možnosť zaznieť dielam l autorom málo z;námym, slohovo ešte nevyhraneným. Tak vytvorila možno sť
konfron tá ciP více-verza med zl jednotl'ivýml skladatel'mi,
kompoz i č·ným i metódami a domnievam sa. že mohla tiež
vyp rovokova ť zaujímavú a užitočnú disku&-iu nielen o slohovej orien tácii., al~ aj o h,odnc;>totvoáiých k.dt érlách.
s mnohými autorm1 som sa vgaka prehli~dkfl sLreLol po
prvý raz (Kar.e l Sodomka, Arnost Parsch, Frantďšek Chaun,
Pavel Palkovský). Prvé. stretnutie s ich tvorbou bolo pre
mňa trochu sklam.anlm., Zaujímavý je František Chaun vo
svojej skladbe Hommage ä Dubuffet.. Chaun, pôvod·ne mali ar (.k u skJ.adb.e saď pre bo.joval neskoršie) usiluje sa ô aké·si uplatňovanie naná&ania obrazpv.ý ch asoci~c·ii s prchavými efektami. Nejde v o svedčených regulách, je tu ·v!a~
talentu, ako ~rofesio.nálneho kompozloné!:to majstrovstva
a realizuje svoje hudobné nápady s takou bezprostrednosťou, ako svoji! dojmy dával na plátno Dubuffet. Na dr uhej strane po..-ažujem za mylmí . cestu Arnošta Parscha
v Musica concertante con omaggio, v ktorej cituje z Mon*
teverdiho celé úseky a komentuje ich novodobými hudobnými výr azovými prostrJedkami, quasi vLastnou hudbou.
V ich vzť.ahu ťaž·ko nájsť spojivo, najmä ak je u skladateľa mál·o inv·e ncie na nové . pretvorenie Monteverdiho
ušľachtilej melodic-kej llnie. Na druhe; strane si cenrm
autorov, ktor! zostávajú verni sebe samému, prehlbujli a
rozvíjajú svoje vlastné hudobné myste.nie, .svoj , sloh, J.n:di- ,
vldual:ltu, kom pozi čn ťí prá~u. formové zdokooaJ'()va.nie (Boháč, Sorm, Kopelent, Eben, Vosti'ák a pod.). Kopelent
v skloadbe Zátišie pre komorný s<lbor poloračuje v rozvíjaní
svojej dote<rajšej Unie ~ač.atej kvartetom a Matkou, najmä ·V skultJivováv-aní výrazovej sféry a .v o·bjaVO'V'a.ní nových
nuansr hudobného m ikrokozmu. Zátišie, ktoré podľa autora
je akýmsi skromným podotlonuttm, že duch a zmysel Webernovej tvorby by nemal byť zablídaný, svojLm !ntf.mnym
vý-r azom skvele vyjadrilo tento záme·r, Rovnako osobitým,
pravda, v inej slohovej polohe, zostáva Josef Boháč vo
Fragmente pre symfonický orchester, Ka.rel šo-r m v Etudách pre orchester, 111lebo v oblasti zvuku hľadajúci Vostrák či Kučera. Inými slovami poveda-né, preh lboval'llie umeleckej 11ldividuality v akomkofvek slohovom. či kompozično-teclmologickom rámci, zdá sa, p.l 'ináša výraznejšie
hod,n oty, že ;e to metóda umelecky úči·nnejš·ia a'ko falošfi
ná synté~a. či slohová a technologic·k á všehochuť , ktorá ~~
je často viac samoúčelnou ukážkou autorovej zručnosti.
n€Ž presvedčivou ume leckou výpoveďou. A myslím. že nie
náhodou si autQri prehUadky do čela progra mového bulletinu dali krásne Ta !ichovo krédo: ,.Chceme-li vskutku
sloužlt národu. nesmime sebe - tím méné jej - šidit
nepoctivou pra ci. Porád ne hrát, · porádne provozovat hud - ·.
bu nen! jen post uliíte m akrobatlcléé šikovnosti či virtuosi- .
ty, je hlavne pi'íkazE'm poctiveho vztahu k umč ní vubec".
Bulletin je vyšpPrkovaný záva~nýml citátmi Václava TaJicha, ktorého 10. výročie smrtisi práve prlpo.miname. A na.
koniec t reba povedať, že výbmnu s lužbu súčasnej tvorbe
robia vydavátel'stvá Panton : a .Supraphon, pohotovým vydávanhn dokumentárnych zá~t'lamov.
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Potský dirigent Kazimierz Kord.

bytu v Berline boli ;ej v~mo 
vané dva koocerty: matJné
hudby pre mládež (14. 2.) s
mladými nemeckými interpretmi a odpoludň a jšf koncert bul harského detského zboru (15.
2. ). Na nemeckom koncerte
sympaticky prP.kvapil Symfonický orchester Zvláštnej hudobnej školy v Halle ( SpE>zialschule fUr Musi k). ktorý diri ··
goval Siegfried Thicle. Je to

mladý orchester, ktorý môže·
me svojim nemeckým prlatel'om ozaj závidieť ! Hrá rytmicky precízne a lntQna čne čis
to, jeho plastický zvuk svedči
o veľkom zmysle dirigel'l'ta pre
prácu s mladými. Vedl'a Bartó.
kovýoh šiestich skladieb pre
sláčiky predviedol dve súč a sn é
nemecké skladby, a to jednal< ,
sedem časťovú Sonatínu svojh!"
dirigenta S. Thfeleho - sklad-

bu v celku ,iednoduchťl v zvuko.vom zamerani, čo zod·povedá
jej inš truktlvne.mu posJa;niu,
no rytmicky veľmi sviežu, v
mnohom inšpirovanú orffovskou koncepciou, jednak Malý
klavírny koncert pre mládež
Petra Herrmanna, zvukovo ne•
náro čnú s kladbu neoklasického
,:>:amera.n1a, n·o vďačnú a efekt'lti na jmä z l;lľ<~diska mlad~ho
(Po~ra~0\11311ll~·, na· 3. ~str. ),

Do.bré zázemie
Stretnutie v Bansk,ej Bystrici vyzeralo na prvý pohľad ako mnohé iné, kde sa veľa vecí nevyrieši. Výsledný dojem však bol iný.
Bratislavský Slovkoncert zvolal sem vedúcich kultúrnych pracovníkov z našich kúpifľov a inýclt stredísk. Zoči-voči ttt stála hŕstka
praco vníkov Slovkoncertu, niekol'ko prizvanýcr! hostí a niekoľko
desiatok tých, ktorí organizujú koncerty pre pacientov, rekrearttov,
turistov i pracovníkov. Hneď sa ukázalo, že tJto ľudia sú znamenitými partnermi. V duchu som st prial, aby ich názory počuli naši
skladatelia a mnohí koncertní umelci. UTcázalo sa totiž, že vo veľ ·
k1í ch strediskách, ako sú napr. Tatry, Piešťany ap. je čulý koncertný
život, ktorý - čo do počtu usporia~aných koncertov - ďaleko pr.ekónáva koncet·tnú intenzitu krajských miest. Práve prítomní kult úrni pracovníc{ zodpovedajú za intenzitu hudobného života vo svojich strediskách a pred publilcom i za "kvalitu", ktorú im ponúka
Slovkoncert. Nečudo, že ich páľčivo zaujímalo, ktorých umelcov
im chce v roku 1971 ponúknuť bratislavslcé centrum a že sa vyslm;ovali skepticky k niektorým· ponúkaným programom. Títo lokálni organizátori majú jednu prednosť. Dobre poznajú "svoje"
publikt~m. vedia odhadnúť čo zaberie, ktorý z mladých umelcov má
šancu a pod. Mnohí z nich majrí. výrazné organizačné a umelec:Tcé
'úspechy a veľa poznámok o j ednotlivých t!ystúpeniach umelcov. NajWco vnejší sa dokonca neuspokojujú len pasívnou ponukou Slovkonc ~rtu.. prichádzajú s' požiadavkami, koho chcú mať a ako sa zdá,
nebude dlho tt·vať, aby žiadali od SlovkoncertzL podľa svojho výberu
i zaltraničn!jch umelcov. Súhlasím s nimi. Veď ak napríklad v Tat·
riich sprostredkúvajú pre rekreantov a zahraničných návštevní!c.otJ
desiatky koncertov ročne, potom majú iste právo žiadať umelc:<J v
pMta svojej predstcr,vy.
' ·
Ako sa ukázalo na dvojdennom seminári, sú to ľudia dychtiví . po
poznat koch. Analyzovali srne si r6zne európslce trendy a ro zoberali
. i skúsimosti zo zahraničia. Dlho sa potom hovorilo o možnosti dyužiť lokálne hudobné trddície a prófilM•ať koncertný život vo svojej
(l)blasti. l'richádzáli s námetmi, takže seminar sa zmenil v malé tiáZbrové sympózium, pričónt sa do popredia dnstáoali i otázky eTJ.oJI!Omické, z Tctor'ých bolá hlamtou tá. ako s prídelenými prostrie;dkttmi kr~ltrtrne hospodáriť. V závere seminára vyústila disku$ia
k problému, ako riešiť wčitú nerovnot1áhu pop-music a tzv. vážnej
hudby. Prítómných ľudí tento problém páli, stretávajú sa s n1m ·
denne a nemajú vlastne tribúnu, kde by sa tieto problémy pre nich
uspoTcojivo riešili. Priniesli i viac príkladov, ako sa rozmohli rôzne
revue, ktorých kultúrna hodnota je nízka a ako na druhej strane
je niekedy badateľný pokles záujmu (nechcem povedať - 'Pozvoľn!Í.
$Tc6r - · stály) o recitály a umeleckú hudbu. Niektorí z prítomných
dokonca vyslovili želanie, že by stt na túto tému mal urobiť doko'lutle pripravený aPWlytický a ·Te výsledkom smerujúci seminár, o ktorý by mali mať záujem najvyššie kultúrne a politické miesta. O tom
všetkom sa hovorilo po'kojne, bez snahy znižóvát' každé poctivé
umelecké úsilie, ale pritom ve'cne a s množstvom argumentov.
Zdenko N o v á č e k

e

K slávnostnému otvoréniu
o pernej budovy vo Wash!ngto~
ne sk r~ mponov.al Leonard Bern 5tein Missu solemnis. Inscenátorom ma byť známy chóľM
graf Jet·ome R<lbbins.
August Eve!rdirng, int~n
da.nt mníchovského Kammerspiele, má sa stať na základe
vMby hamburského senátu nástupcom Rolf.a . Lieberrnan:na,
ktorý v r<lku 1973 hodlá opustiť post !nte.nda.nta jednej z
najpoprednejších
európskych
scén - Stätnej ópe.r y v Hamburgu.
Poľská eperoá režist!rka
Lia Rotbaumowa :vydala kni1\u o praktických i es~tických
otázkach :v obla.sti opery pod
náivom: ,,Ope.r a a jej javiskové l;tvárnen!e - zápisky z re~
žisétovej dielne".
Opera Národného di·vadla
v Prahe pl'lpravuje pre budťicu
d·ivadelnú
sezónu
pr~miéru .
Smetanovej spev~ry Ove vdo"'~Y a ako pôvOd.nú novinku opet'u skladateľ-a BohusLava Martmú ľ-ri želania, v ktorej sa ·

e

e

e

uplatňujú tiež ni,e kt•o ré jazzové

hudobné nástroje. Táto opera
na text Georga Ribemont.a Dessaignes vznikla v P.arížl v
roku 1929 a pre naše publikum
bude novinkou. Zo svetového
ope,rného repertoáru dramaturgia pražského Národného d ivadla vybtala Valkýru Richarda
Wagh&a, Verdiho Simone Bocoanegra a singšp11
Fraitia
Schuberta Spiknutie žf.e:n. tlalej je pripravená Gluckova 'A i-·
cesta a ako zaujímavá novín~
ka súčasného svetového repertoáru bude uvedená opera Igora Stravinského Život prostopašní~.a. Podobne ako v rokoch minulých c·hystä opera
Národného divadla v Prahe
umelecké turné do Sovietskeho zväzu, navštívi tiež Bulha rsko, aby v·rätila návštevu prvej
·s ofijskej o~ernej scéne v Prahe, predstaví sa publiku v Nemeckej spolkovej republike a
v Spanlelsku.
V mesiaci marc! začal
Slovkoncert s cyklom komorných koncertov, ktoré sú ve-

e

Spoluímica televíznych štúdií oboch
republík je výra.?lne z·náma najmii v programovej skladbe, kedy diváci na jednom ú~emi môžu sled6vať program v.yrobený v susednej federácii. Málokedy sa však spólochá práca uplatňuje na jednom proglt'ame, alebo na niektorom cykle. MÔžéme byť -dvojnásobne
spokojní, žé jedným z ta·kýchto programov bude súťaž·ný cyklus pre déti, nazvaný Kto z koho.. V jeho úožení sa
totiž vyskytuje popr! súťaZ.nom odbore
Litératlír·a, výtvarné uménie, tanec a divardlo tiež hudba. Sťitaž, ktorej realizácia na teievťznych obrawvkách sa uskutoční v l;>riebéhu budúcehO roku, bude
dvanásťdiela'la. V každom štť!diu čs. tetevíúe - teda okrem Pnhy a Bratislavy tiež v Košiciach, Brne a Ostrave
- zíde sa päť deť'1, vyb['aných z jed·notlivých okresov 'n a ,pod'k !ade konkurzov,
ktorf s!rnultinnym St'llsobom budú vo
v:šétkých disci.p!iTl·ach súťažiť. Porota pri
ohráz<>vkách nakóniéc určí najlepších,
ktorí sa potom stretnú vo fj.nálovo!'rt kol~. V súčasnosti prebiehajú definitívneprípravy na tento cyklus. A'ký prínos
mGžno oca'káv.ať od súťaže Kto z koho?
T·ťitó otázku si dn~s kl;ad:ie mnoho hudGhnýbh petlag6gov, kt-ári majú "do toh~ čo hovoriť". Z hľtd!sk.a telévlznej
tv<'.lrby ..,.- ak sa Mvyskytnú prípallné
Mhlfl zmerty - ~de to nový d·ruh pro.Mši ~h -

nované výhradne . mlališéj generácii koncertných umelcov.
Tak sa bratislavskej verejnosti
' predstaví klaviristka D. Dube nová, husľové duo A. a Q. Hiilblingovci s klaviristom J. Sa-·
layom. Huslista P. Michalica s
klaviristom L Palovi čo m a ko morný súbor Slovenské klavír ne trio. Na mimoriadnom koncerte vystúpi 23. marca t, r ..
klaviri s tka L. Ms,jlingová. Pre
slovenské
kúpele
pripr avil
Slovíwncert na marec l l po-

Ferrer, v Humennom bude mäť
15. m. flautový reci tál Miloš
Jurkovič, 17. III. bude autorský
koncert .dr. Otu Fer enczyho pri
priležitostí skl~d ateľový c h päť
desiatin, Hl. III. -- koncer t
Komorného orchestra Štátneho kon zervat ória v Bratislave.
Štátna filhllrmónia v Ko šic iach bud e hostiť 24. III. juhos lov éJnského dirigent a Djuru
.Ja kš i ča .
Na koncer te odznie
Bachova Pass9cag lia v orchestrácii Stokowského, Poulencov

dujat!, Z hudobných programov
spomeňme rec.itál J. Spitkovej
a . R·rierez operou Barbier zo

Koncert pre dva klavlre a Slbellova Il. symfónia D dur.
Poľská šanson lerka Eva
Demarczyk·o vá
uskutočn!
v
marci a v apríli ko·ncerr tné tur~
' né po Slovensku. Dňa 31. III.
vystúpi v Bratis lave. o deň neskôr v Handlovej. 2. apríla v
Žiline, 3, IV. v ' Ba.rd·e jove a
4·. IV. ·v Prešove.
Poľské kultúrne stredisko
a ĽŠU v Br.atisl.a ve·Vi.nohradoch usporiada li 2. marca t. r.
koncert z tvorby poľských a
slovenských skladateľov, pri

Sevilly. ·

e

Kruhy priateľov umenia ,
budú mať v mesiaci marci bohatý . progľam konce'l· tov. V
Pieš~anoch vystúp,i český čelis
ta J<;>sef Chuc~ro a 29. III, svetoz·t}ám.a poľská .k!av·il"istka .H.
· Czerny-Stef,arí.ska. V Žiline bu~
de recitál Jozef,a Chuchru, v
Prešove koncer-t dvojice ku·
bánskych umekov (husle, klavír) .,... Eve!1io a CeciHo T.ieles

e

e

z redakčnej pošty
Dňa 15. februára t. r. uskutočnil sa v Besedním dome v Brne konce,r t poslucháčov or ganovej triedy dr. F. KI.indu z VŠMU v Br atislave. Konc·et··t mladých slovenských umelcov
v Brne bol nadviazan!m na konce rt poslu cháč-ov JAMU, ktorý bol nedávno v Bratislave.
· Išlo teda o akúsi výmenu za úče·lom ko nfroritácie medzi oboma Školami a iste si mnoh í želajú, aby sa v podobných akciách pokračovalo ,
čo by iste prispelo umel·e ckému rozvoju oboch
ii;~ôl. .Akcie, by sa dali :rozšíriť a ,i Q spohwrá c.u
s AMU v Prahe.
Pomerne s lušne 2lapJnená koncertná s ieň Besedního domu bola miestom, kde sa predstavili
dvaja mladí umelci: Klement Recko, poslu cháč
druhého ročníka a dnes už m edzinárod-ne známy Vladimir Rusó, poslucháč štvrtého ročrťíka.
Klement Rečko sa uviedol Pa ssacagliou J. S.
B~cha, po ktoreJ nasledovali Dva chorály toho
istého autora. Niekoľko "preklepov" v prvej
z menova ných skladieb bolo ,,povinnou daňou"
tréme, no napriek tomu skladby zauj.ali hlavne štýlovým chápaním a dosť nápaditou r egistráciou. Svoj nespqtný umelecký talent d emoryštroval interpret precíznou interpretáciou
skladby C. Francka , Final.
Vladimír Husó si na .,rozohratie " zvolil Prelúdium a fug u e mol N. Bruhns a. autora po ··
mern e málo známeho. Nasledujúce dve sklad-

gramovej tvorby, poskytujúc·! priestor
tiež oblastným štúdiám, teda i tým deťom, ktoťé nie sú v blízkos ti hlavných
miest oboch republik. Tá to sp.olupráca
iste prinesie i samotným televíznym
pracav·níkorh cenné skúsenosti. Z hľa
diska vzájomného zbližovania Slovákov
a čechov to bude vel'mi šikovne premyslená akcia, bez zbytočných proklamáci1.
Koneč~e z hJ'.adiska hudobno-pedagogického možno dúfať, že súťaž {ako napr.
rozhlasová Hádajte desaťkrát) povedie
k hlbšiemu záujmu o dobré ume,nie. Naviac to bude súťaž, ktorá bude vysiela~
ná na Slovensku i v čechách, čo väčši~
ne doter.a,iších súťaží chýbalo. Súťaž ,je
k po pularizácii dobrého umenia, najmä
hudby, for ma prijateľná. Preto možn o
dúfať, že nový pripravovaný' televízny
seriál splní očakávané výsledky; bol by
to skutOčne dobrý začiatok.
T. Hejzlar

***
"Odviesť" päťsto

e

predstaxen! j~dného
umeleckého te lésa nie je práve na,jvšeclne jšia v.e c, na jmä ak ide o opernú scé·
nu takých rozmerov ako je banpkobystrickä. Toto malé jubileum patrilo mladému dirigentovi opery Vojtechovi Jav Or OV i.
Do banskobystrickej opéry prišiel v
roku 19{)5 po odchode dirigenta Jána
Valacha. Uviedol sa 14. apr!la 1965 Verdiho operou Maškarný bál. Odvtedy sa
rozškil repertoár opery o niekoľko !nscenäci!, z ktorých ako premié.ry odzneli Róméo a Júna, Múdra žena. Ko·
medJarnti, Barbier zo S.evllly, Cár a tesár.
Djammah, Haffmanove poviedky. Dvakrát Alexat1det', Sedliacka česť, Rigolet•
to, Traviatta, ako inscenácie - Trubadúr . Don Carlos, Rusalka, Rozprávka pd

·e

by Festivamente J. Hanuša a SymfÓnlckú fa.ntá ziu a fugu M. Regera hral Rusó bez akýchkoľvek technl·cký ch zábran a na jmä v Regerovi, k torý bol vrcholom večera, som mal pocit,
že nie práve najlepší nástr·o j nedokáza l vydať zo seba to, čo interp1··e t cltil a sna~il sa
podať publiku. Napokon otázka kvalitného nástroja, ktor ý by vyhovoval aspoň čiastočne
predstavám interpretov, je jednou z naj-pálčivejších aj v ame.
· ·
Samozrejme, že moje názory na korncert poslucháčov VŠMU majú vf.ac-menej subjektívny
charakter, myslím si však. že pt·evaŽ'n á väč
š ina prítomných poslu cháčov by súhlasila so
mnou y tom, že o b udúcnosť orga.novéj tradície máme na Slove-nsku dobr,e posta.r.ané.
Záverom mi prichodí iba že l ať si, aby sa
uskutočnili podobné výmenné koncerty i na
poli kompozičnom, speváckom (kd e sa vla-stne
už začalo '":: uvedením predstave.nia VšMU,
Mozartove,; Carovnej flauty; v Bratislave uv·e ·
die JAMU v bllzkej dobe Verdiho Tra via tu),
inštrumet1talistickom a ďalších. Veď to všetko môže poslucháč om oboch škôl, budúcim
profesionálnym ume lcom, iba pomáhať v ich
umeleckom napredovanl.
'
Toľko teda k vystúpeniu mladých bratislavských umelcov. Záverom vám želám hodne
úspechov vo vašej pt·áci a teším sa na ďalšie
čísla HŽ, ktorý sa stal mojím nepostrádatél'ným spoločníkom.
STANISLAV HOCHEL, JAMU Brno

praslici. Pod taktovkou Vojtecha Javoru
ok.rém uv edených dostali pr.e mié.rový
krst aj operety (Č a rdášova pr incezná,
Veselá vdova. Poľs ká krv, Cigiinsky barón, Modrá ruža) a bal et (Straussiána).
K práci so spe vackym telesom inkli noval už počas svojich štúdií. Rodák z
Brna (nar. 1935) absolvoval t amojšie
konzervatórium hrou na organ a dirigo·vanlm v roku 1958. V tom istom roku
nastupu,je štúdium dirigovania na VšMU
v Bra tislave. Už ako vysokoškolák pôsobil vo Vysokoškols kom . umeleckom súbore (dirigent). Vo štvrto'm ročníku svojich štúdií pracuje na plný úväzok ako
zbormajster opern'ého zbo,r u SND. Po
skončeni štUdíí vykonáva základnú vojenskú službu v Armádnom umeleckom
súbore v p,rahe {zbo.rista). Po je j skonČel,! Vt'acla sa späť do SND, a by odtia ľ
definit!vne odišiel do Banskej Bystrice.
Práca so súbormi rô:llneho z·a merania
a v rôinych podmi-enkach dovolila mu
načrieť do problémov, ktoré neboli skúpe ria skúsenosti. Pr.e to aj pôsobenie v
Banskej Bystrici je studnicou nezvy č a.i
ných podmienok tohto malého súboru.
Práca v ňom, ako hovorí sám dirigent
Javora, je neporovnatel'ne ťažšia, ako vo
väčších divadlách. P·racovať dobre a tvoriť tak dobré umenie, na to treba súbor
vychovať. A táto práca sa mu v Bystrici
s úsper:hom darí, i keď často je plná
drobných tfňov, k toré treba stále odstraňovať. O to ťažšia je ai práca umeleckého šéfa opery Antona Buranovského, ktorý všetko svoje úsilie venu j\'
povzneseniu súboru.
·V novom roku čaká DJGT ešte niekoľ
ko operných premiét·, z ktorých bude
patrit dirigentovi Vo jtechovi Javor<Jvi
ment'!.i ;mát11H, máln ttvádz aná opt'!ra VE'('.
diho súčasníka Am. Ponchi el liho: Cioc~;onda (ma·rec 1971).

..

prlležitostl podptsania ~s.•pof•
skej · zmlu vy o 1pri.ateľstve a
vzá jomnej pomoci. Na koncerte
účinkovali pedagógovia ĽSU '
Brat is'l ave-Vi no hrad och.
Muzikolo§i cká sekcia ZSS
usporiadala l. marca prednášku dr. Nadi Hrčkavej, odbornej
asistentky Katedry. hudobnej
vedy a výchovy FFUK ŕl<l. té•
mu: úvahy o kriti ke tvorby.
O Juhočesk6 d ivadlo v Ceskýril Budejovici_ach uvedie ·7.
a 8. mat·ca premiéru Su choňo.
ve j opery Krútňava. Na ere•
miéru je pozvaný aj autor. Ulo• ,
hu Katt·eny stv8mia: Sta nlsla·
va Sou č ko v á a Eva Valenlová,
Ond reia - Otakar Dubs ký a
Jifí oiíehnal, štelinu - O!clf·ich
Jakubík a Stanisl av Stolbenko.
Režisérom preds tavenia ie Ja.
roslav Ryš avý, dirigentom l<a.
rei Nosek.
8 Na podnet Hudobného inf or mačn é ho strediska CHF v
Prahe sa zorganizoval deväť·
d enný zá jazd skladateľ·a Aloisa
I-Jií bu do Poľska. V dňoch 22.30 . .apríla 1971 stretne sa tento
prie kopník
mikrointerva l·ovej
hudby s poslucháčmi a peda·
gó gmi popredných vysokých
škôl v Poľ·sku {Krakov, Lodž,
Po z naň, Gdaiísk, Varšava), s
poľským! sklada;teľmi a pred•
s·t.aviteľmi hudobného života v
Krakove, Poznani .a vo Va·ršave
a bude mať prednášku v Cs.
kul t úrnom stred isku vo Varša.
ve. Pri všetkých stretnutiach
zaznejú ,jeho diela z gr.amofó·
nových platn! ~ magnetofóna•
vých pások. Na všetkých uve~
ctených školách predvedú ·Hä·
bov4 Toccatu op. 38 pre klav!r
v . podan! p opredných ~lavlris
tov. Id'e o veľmi významml
kultúrnu akciu, pd ktorej bude, pochopiteľne, pr·o pagovan!
celá súčasná česká a slovenská
hudba.

V. Jav·or.a je veľkým obd:ivovateľo.m
Verdiho hudby, ktot·á - ako sám priznáva, zodpovedá jeho naturelu. J e pl-ná
protikladov, ktoré mu dávajú voľnosť
a nekone č né mno7.stvo spôl\obov · práce
v drobných kontrastných nuansách. Pré.
to nie je nál10·dn&, že svoje jubilejné
päťst é predstavenie korunoval Verdiho
Travi.nttou, v ktorej (28. XI. 1970) hlavnú postavu spievala sólist;k,a Kyjevskej
opery národná um e lkyňa HSFSR Jevgenija Miro šničenková.
Eva MichalovA

***
Bratislavskí hud.o bnf pedagógovia za•
!ožiJ.t z vlastne i iniciatívy komorné združ·enie Collegium musicum Posonlensae.
Je chvályhodné, že popri náročne ,j prác!
na ľudových školách umenia sl našli čas,
a.by sa venovali takej ušľachtilej či,n.nos.
t1, akou je propagovanie hudobného
umenia medzi širokými vrstvami obyvateľstva- dúfame, že nielen nášho mesLa. Pracujú pod umeleckým vedením Júliusa Kowalského, hudobné·h o sk l adateľa,
r.iaditeľa ĽŠU na štefánikovej ul. v Bratislave. Prvá premiéra novozaloženého
komorného združ·el1ia hudobných peda~
gógov boLa súčasn e oslavou 180. výročia
úmrtia Wolfganga Amad·e.a Mozarta, ktorého večn e živá hudba stále má čo povedať ľudstvu. Uviedli. sa 'kladbami Mo ~
zarta a jeho súčasn!kov. Dobrá, zvukovo
vyvážená súhra orchestra je dôkazom
ich svedomitej práce. Priali by sme si,
aby nadšenie členov komorného zd.ruženi.a neochablo a aby ich cieľavedomá
č innosť priniP.sla nejeclrn pozitívny vklad
do ko mp lexu našej hudobnej ku ltúry.
Karol Klein~rt

•

o

l!rťy, ktoré !iá tvorcovi t ra<l.ujú. úspéch debutu mnoh~
dementoval. Rozšíril sa uhol pohľadu? Hlas interpreta
o Shakespearovských sonetoch: "Trúfam si tvrdiť. že
v týchto piesňach je uložený veľmi silný citový, emocio-nálny náboj, že skladateľova ruka nebola v~~ená
len intelektom že tll i;lošlo k šťastnej syntéze, . k pro~
potcionälnti.i r~vnováhe intelektu ' s citom ·. ~ skladateľ
skou intuíciou. l nteléktuálska konštrukcia je chl.adná
Sonety však majú veľ·a expres!vnosti pri v.š etkej kultú.
re, ktorú im dáva intelektuálna kontrola."

PQ,HĽADY. • •
Pri jubileu má svet okolo jubilanta príl"ežitosť vždy
povedať. Oslava, prípitky také rôznotvaré. a
r6znoobsahové, koľko je osláveneckých objektov. Priblížme sa k cieľu: k jubileu umelca. Zhodnotenie diela,
prínos kumštýrsky i občiansky, zaspomínanie spolurovesníkov, učňova vďaka, "akademická", koncízna analýza doterajšej produkcie a pokus o dedukovanie. Možno
i hlbkové otázky o vec iach okolo, o všeličom - a ten,
kto sa filozofujúc pýta, čaká od jubilanta podobne ladené odpovede, teraz hneď, v dan·ej chvíli, i keď by ich
azda rád formuloval inokedy, možno by ich ani rád
n.evyslovoval, veď podľa nich žije a pracuje: to je dôležité, podptatné. Prípitky bývajtí - . akože ináč - v
slávnostnej tónine, hovorí ich svet okolitý - a jubilant
zväčša mlčí a počúva.
Bez nárokovania si poznať jubilanta dokonale, osob-<
nosť profesora Ferenczyho núlca námety: vedel by vynikajúco, ako jeden z nemnohých veľa "vypovedat"', v rovine presne formulovaných úvah. Vonkoncom mu vša~ .
nepristane óda v reči kvel'ov, mei'afor, farieb. To skôr
mtldra úvaha o jeho pozícii v našom živote. Prečo by
viiak jubilant nemohol hovoriť o se be? l keď po dl'a
Alfieriho " ... sebaláslca je nepochybne hlavným motívom, ktorý človeka zvádza, aby hovoril a e.šte skôr
písal o sebe". Nahraďme slovo seb a l á s k a slovom
seb ah od not enie. Pre zámery nášho prípitku: sebahodnotenie hodnotením stídu iných, súhlas ale možno
i oponentúra tomu, čo sa povedalo, Team jubilanta za-·
radili, čo mu imputujrí a čo azda nepochopili, ale je prítomlté.
Na začiatku bol prehľad čítanie súdov, názorov približne za dvadsaťročie. t)alšia fáza: pokus o zhrnutie
základných čŕt z napísaného i oysloveného, s rizikovým
vyhnutím sa priamym citáciám. PodTcladového materiálu
o prof. Ferenczym nie je záplava - v pomere k niektorým postavám náiiho hudobného života. Nie je na-·
ším cieľom zvažo v ať spruvodlivosť tohto faktu. Alebo ...
azda patrí táto o sobnosť k menej "prístupným" objektom - je zložitejšie si s ň o u poradiť?
Možno i podoba tfašej ponuky jubilantovi nedokáže
preklentíť hrádze vyšie povedaného ...
niečo

.,Istí kritici mi prei1kazujtí tú

Kategória?
Pre charakterizovanie je bázou pojem - istota, raz,
moÚlO dávno vyslooená. Radi pouzívame istoty. Radi sa
oz1t ačkujeme, puncujeme (nepochybne, vychádzajúc z
dôkazového materiálu). A radi zatrieďujeme, ako v Madáchovej Falanster-scéne: toto dieťa bude pastierom,
toto básnikom, vynálezcom, géniom, bezperspektívnym
prípadom ... Pojem-istota stáva sa leitmotívom, poznačenie býva troalé, celoživotné, vybočenie, nová farba
v profile prekoapí - zaicategorizovanie však nemeníme,
hodnotíme na var iačnom princípe.

Dr. Oto Ferenczy je v kontexte slovenskej hudby
zaradený do kategórie tvorca-intelektuál.
Skladate ľ; ·popredný. slovenský . hud·obný teoretik a
estetik. Zdá sa, že jeho zakateQ"orizovani·e sa _zrodilo
z premiestnenia t itulov v pr·e dchá dzajúcej vet.e. St~dium
filoz:ófie, estetiky, hudobnej v·edy, doktor f1lozóhe na
~ákJ.ade dizertačnej práce Zážitok a vnímanie hudby;
Pohfad na obecnú sociálnu podmienenosť slovenskej
hudby, Boj o hudobné elementy, O dvoch spôsoboch
účasti na hudbe K niektorým otázkam hudobno-teoretickej výchovy, 'Estetika hudby I., II. - skriptá pre
internú potrebu VŠMU, i ďalšia publikačná činnosť ...
po isté obdobie. Prof. Ferenczy takmer od počiatkov
existencie VŠMU prednáša na nej hudobnú teóriu a
estetiku. V posledných rokoch je však pre túto ob laf?ť,
žiaľ, priliš citeľná absencia p!somného fixovania myšlienok, názorov F er.e nczyho-estét·a ...
Prvý kompozičný úspech: cena na Medzinárod,n ej súťaži B. Bartóka v Budapešti r. 1948 za Hudbu pre 4
sláčikové nástroje. Technic~y výborne pripravený skla-

, mMUSIV-ne
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A u tor
Vždy som sa vystríhal charakterizovať hudbu alebo
jedným slovom, jedným termínom, a;j keď
prax neraz vyžaduje krátku a do jedného slqvného
výrazu zhrnutú charakteristiku. J.e žia sa ini vlasy, ' keď
sa sem~tam dozvedám, že moja hudba je · typu it~telek~
tuálneho. To je veľmi nepresná generalizácia. Ak kontrolujem svoju hudobnú spontaneitu - to nemôže a
nemusí znamena·ť intelektualizmus, aj keď sa, kontrola
robí intelektom. Spontaneita neprináša vždy len bez~
vadné plody. Mnohokrát ju treba dirigovať iným smerom, než by sa ona sama chcela uberať, často ju treba
ohobľovať a môže sa ' stať, že ju treba z <hlšej hry
i vylúčiť. To ale neznamená, že :lej význam je ~ruho
radý. Práve naopak, je nevyhnutná, aby vtastny pro~
ces komponovania mal základ a aby vj·sledok bol uspokojivý. Tam, It de je spontánnosť málo živá . nepomôže
n!jal{ý intelekt a naopak, tam kde llÍ!lt. kontroly, pôsobí
púha muzikantská spontánnosť nie presvedčivo. Pr.eto,
aby sa charakterizovala nejaká hudba, radšej by sme
mali voliť ten postup, aby sme použili viac slovný<;h výrazov, viac termínov, niekedy i metaforických zvra •
tov k tomu, aby sme poukázali na špecifické črty toho,
či onoho diela.
Pri predvádzaní mojich diel sa často stretávam. s výčitkou, že píšem veľmi ťažké skladby (rozumej: z, hľa
diska interpretačného). Ako keby to bolo vecou l]Jojej
vôle! Ja vôbec nechcem písať ťažké skladby. Naopak.
Uvedomujem si, ako je dôležité nestrpčovať živ:ot in•
terpretovi. Viem dobt·e, ako je nadmerná obtiažnosť
diela málo atraktívnou záležitosťou. Ak sú moje skladby "ťažké", potom to nie je vecou zámeru, ale výsledl{om zvláštnosti mojej skladateľskej metódy. A pro~
ti tomu nemôžem robiť skoro nič alebo veľmi málo.
Takisto počujem charakterizovať svoje partitúry, že
je v nich .,nôt ako mljku" (výraz, ktorý ma ro.z ostnieva). Ja samozrejme nechcem písať veľa nôt. Ak sa zdá,
že je· ich v mojich skladbách ,,mnolistvo", potom to
tt·eba vyložiť z toho, že som pohybovú zložku svojej
hudby vypracovával vždy s plnou starostlivosťou. Súvisí to ďalej s fal<tom, že som vybrúseniu detailu venoval via~ č.asu, než si člov.e~ bežn!l ll1;Y(llí., I , .to je
jedna z pJ;lčin, prečo.. mám pomerne · málo .skladieb.
Napríklad'' pri skončení ·ntojej · opery Nevšedná humo·
reska maJ SOUl dvakrát tOľko náČrtlWV vzniklých i prá•
ce na detailoch, než bol počet strán notového papiera
·hotového orchestrálneho vyťahu tejto opery. Tým. chcem
poukázať ešte tta inú vec: moja hudba nie :ie typu al
fresco. Ak sa nevypracujú detaily v artikulácii;· dynamike, tempové drobnosti, ale l tempové pomery medzi
plochami tak, ako som si to želal, počúvam svojll vlastnú hudbu s veľkými rozpakmi. ['lajboršou na veci je
skutočnosť, že detaily pri zaznievaní diela sa neraz
stratia, uniknu pozornosti a tal< veci, ktorým sa venovalo toľko starostlivosti a úsilia, nemajú ten estetický
efekt, ktorý bol v mojich zámeroch zakalkulovaný. Ale
to je ostatne osud každ.é ho diela, kto ~é predkladá a ži~
je s vyhranenými detailami. '
'
skladateľa

Snímka: Z.

Mináčová

datel'. Sklada·tel' - teoretik, estetik. Osobité postavenie v súčasnej slove.nsk•e j hudbe, pr!nos nových umeleckých ~~ohľadov, kompozičných podnetov, obohatenie
jej doV'tedajšieho slohového zamerania. Dôkladné poznanie a tvorivé prehodnotenie ve\'l<ých zjavov súčas
ne j európskej hudby, najmä Stravinského a Ba,rtóka.
Očinl1é zlúčenie ich myšlieltkových podnetov s realitou
slovenskej ľudovej piesne. Hudobné myslenie i výraz
so svojráznymi č.rtami skLadateľovej ťilozóf.ie: odpor
voči mnohov·ravnosti a pátosu, elegancia výrazu, brilantnosť, intelektuálny humor, úsečnosť vyjadrovania,
záľuba v gr·oteske a hravosti, dôraz na dynamický proces. Citový intelektualizmus, úspornosť až e xaktnosť
myšlienok, britký vtip, zmysel pre karikatúru, ostrú
profilovú kresbu. Scl\opnosť bohl;ltej variačnej stavby,
· plastlčnosť výra'zu. zmysel · pr·e · jemnósti v inštrumen- ·
tácil, harmónii, cit pre stavbu. PreJav nie efektný, de•
korat!vny,
patetický, vylučuje preromantizoyanosť.·
Zdanlivo objektívne chladný a odťaž,itý. Apeluje na poslucháčovu značnú intelektuálnu a citovú vyspelosť, sie~
dov.ani•e j-asne; formulácie myšlienok, pevnost i ich kontúr, silnú apercepčnú aktivitu, vedomé dotvárani·e a
spoluúčasť na procese diela. Vyhýba sa sentimentalizovaniu (aj v lyrických úsekoch), nenalieha n~padnos
ťami, neprihovára sa subjektiv·izmami, V Sláčikovom ·
kvartete (1962): návrat k najvlastnejšíemu skladobnému žánru - komornej hudbe. Okrem predc·hádzajúcich
char.a kteristických čft - predtým nebývalá intenz:ita
citovépo zážitUu, roz:koš z muzicírovania, plnokrvné muzikantstvo, absencia záľuby v . groteske a humore, rovnováha zložky i·ntelektuálnej i citov·e j. Opera Nevšednli
humoreska: prekvapenie z exkurzu "zat!ľi>édené:bo " ty.pll
do oblasti, ktorá žiada, zdanliv·o, ešte čos•i navyše, než

sl.rovan~a,\ i v akusticky hod-

neprtaznivom
IPl'O~tredí
•
~ [~udovej scény (Volksbuhne)
úp·lne v1:ovnaný. Bolo_ pôž~t
kom pocuvat! toto vystupeme!
Podobne sympaticky zapôsobil i Detský zbor Bulharského
rozhlasu a televízie, vedený
Christo Nedjalkovom. Nedjalkov je elegantný dirigent a
'(Pok.račov.ani'e z l . str.)
dobrý pedagóg, ktorý prec!zne
:Sólistu ( š·koda, že usporiadatea . ná·ročne vedie svoj zbor. V
liíJ neuviedli jeho meno). Konp·rograme, ktorého prvá polocert pokračoval uvedením det vica bola zameraná na klasis~ej opery Deti októbt·a od
ku zborovej tvorby (Bach,
Woifganga Lessera, naštudovaHändl, Brahms, č.ajk·ovskij a i.)
nej Detským štúdiom Komickej
preukázal zbor solfdnu techope.ry (dirigent P·eter Wodner,
nickú erudlciu.
réžia Lothar Weber, zbo,rmaj~
V
komorných konc-ertoch
festivalu som mal možnosť poster Katharina Lange-F·roh~
berg). Je to sk!,a dba s vyhračuť tri komorné telesá. Bolo
ne·ným ideovým zámerom, no
to pražské Smeta.novo kvartev hud·o bnom stvárnení sa sklato s programom z čéskej tvorby (13. 2.). Ulbrich~Quartett z
dateľ nevyvaroval istej jednotvárnosti, vyplývajúcej zrejme
Drážďan a
Rostocké noneto,
obidve s mi·e šaným programom.
zo snahy rytmickú a melodickú
štruktúru úz·kostlivo prispôsoSmetanovci so svojou p-rec·l zitou a sugestlvnym prejavom
biť detskému chápaniu.
predviedli 4. kvartet Jindi'icha
Druhá
polovica programu
Felda, v ktorom zdôraznili inbola vyp.l nená vystúpenlm Detského zboru Nemeckého roztrov·e rtnú h!bavosť, \l. kvartet
Jifího Pauera (novinka z r.
hlasu,
vedená
Manfredom
1970) - skladbu o.rientovanú
Roostom. Celé vystúpenie, v
na novú kompozičnú techniku,
ktorom odznel rad premiér
s výbornými náladovými kon(skladby Gunthera Erdmenna,
Slegfrieda Mathusa, Rainera
trastml. Obecenstvo celkom ·
Lischku,
Kurt a
Schwaena ),
strhli spamäti hraným kvartesviežich a detskému svetu bllztom Leoša Janáčka Listy dukych skladbičiek, plných h raverné. Smeta novo · kva.rteto je
iV·OSti a vtipu, malo ovzdušie
súbor, ktorý , má svoj osobitý
radostnej hry a vysokú umeinterpr e tačný štýl: ten zreteľ~
leckú úroveň. Zvuk zboru bol
ne vynikol najmä v konfronUipritom ve ľmi· decentný, komor.
ne lade.ný, bez zbytočného for~
cii s ostatnými komornými te-

'BI E NNALE
' BER. LIN

že r1idia · v ·t.ont,

metódou a nemám nič iné na mysli." ( Seul'at)
"Komponovať, znamená riešiť nejaky problém."
"Keď niečo skladám, nedolcá~em sí predsta vil', že1)y
azda niekto nepoznal, čo to je a nepochopil to . Vy-'
j'adrujem sa hudobnou rečou a gramatika môjho tvrrlenia bude zrozumiteľná každému hudobníkovi, kt6rý sledoval vývoj hudby až k · mojim stíčasníkom a ku mne."
(Stravinskij)

PROF. DR. OTO FERENCZY SA DOžfVA
PÄŤDESIAT ROKOV

***

česť,

čo robím, poéziu, ja však iba maľujem, maľujem svojou

!·e sami,
le.

účinkujúcimi

na biená-

Ulb.rlch~Quartett z Drážďan
je súborom, ktorý dbá na p.recizitu výkonu, p·rič·om mu však
jeho pr·e jav vyznieva trochu
akademicky, s odstupom. · Je
na dobrej technickej úrovni, no
nedá sa ešte tak jednoz,n.ačne
hovoriť o jeho vlastnom interpretačnom štýle, ako u Smetanovcov.
Rostocké noneto ,je teleso
ambiciózne, no má ešte dosť
ďaleko k svetovej úr·ovni. V
svojom pr·ejave trocha trpí
zvukovou
nevyrovnanosťou,
najmä v sláčikovej skupi.ne,
kde by sa mi-estami žiadala
výra znejšia
kultúra
tónu.
Skladby prvej polovice programu vymet.i troCha rozpačito.
Osv!ež·éním prog.ramu bol Kon~
cert pre n()neto g.ruzínskeho
skladateľa Revaza Gabičvadze;
hoci dosť nevyvážene spája
prvky folklóru so zvukovými
efektami novšej prov,e·n iencie,
je to skladba plná nruchu a
prekvapení, usilujúca sa o niečo nové v nonetovej literatúre.
Koncert dopfňall dve plesne
Paula Kurzbacha, skladb9 až
príliš závislé na vz.oroch 19.
storočia.

Zo symfonických konc·e-rtov
bienále som zastihol iba slávnostný koncert Berlínskeho
rozhlasového symfonického orchestra so zborom a sólistami
Berl!nskeho . rozhla·stt, dil:igovaný Rolfom Kleinertonl . Na programe bsla kan>táta Ernsta
Herrntann··· MavE'!r,...- "'ovorode-

nému (s podtitulom Októbro vá poéma) na text Jensa ~r~
lacha, a Symfónia č. 12 Dmitrija šostakoviča. Skladba E. H.
Mayera je vcelku verná št;ýl:Ovým výdobytkom, ktoré •skladateľ doteraz dosiahol, Dispoi!}Uje
dokonalou technikou a korektnou, trocha chladnou invenciou
myšlie.nok bez veľkých prekvapení, no logicky konsekventnou.
Nemecká štátna opera sa
bienále zúčastniLa dvoma predstaveniami, z kto-t·ých som maJ
možnosť vidieť i·nscen!iciu noV·e.i opery Paula DeSSllUa Lanzelot, spracovanú podľ-a fantastickej rozprávky J.e vgenija
švarca. Základný zámer, boja
ľudu proti fašizmu a vojne,
stvárnil Dessau až extrémne
kontrastnými
prostriedk·ami,
nevyhýbajtic sa ani elektronickej hudbe. Pravda, kontrastnosť
použitých prostriedkov,
ako aj prístup k vokálnej línii,
často
traktovane.i technikou
Sprechgesangu v extrémnych
hlasových polohách otvára celý
rad problémov k úvahe. !ažko
vyniesť súd na základe jediného počutia tohto nevšedného
diela, ktoré nesporne patri k
vrchol~1ým skladbám festiva)u.
Isté je, že dirigent Herbert Kege! nemal ľahkú úlohu nad ná- .
ročnou partitúrou, plnou ale~
atorických miest a koordinujúecu tradičné lnštll'umentárium
s priestorove pôsobivo kcimponovanou elektronikou. Inscenácia Ruth Berghausovej (s výtvarnfkom A·ndreasom Reln-

hardtom, ktorý je tiež autorom
kostýmov) mala niekoľko výtvarne veľmi pôsobivých miest,
· no · to nebolo ,iej primár'he zame!·anie a inde. sa nevyhla
plqonazmu eEektov, ktoré ·sa v
tejto hlt ke·· ponúka:! i. t;'redsta venie bolo d!vad.elne ·-úi:iinné, i
keď v 'druhej polovdcí neudr~
žalo napätie (pri prvom po~
cutí ťažko posúdiť, čl je pričina v skladbe alebo inscenácii). Dessauov Lanz.elot ,j e
skladba, ktorä núti k zamysleniu. ,provokuje svojou smelou
tvrdosťou
a celkom osobite
tr.aktuje autorovu filozôfiu a to je cenné.
JURAJ POSPišiL

***
Anglický skladatel', sedem~
desiatročný Alan Bush napísal
na objednávku štätne j opery
v Berline hudobm1 drámu JOE
HILL. Tak ako u väčšiny diel,
ktoré odzneli n•a berllnskom
festivale, a•ni v tomto prlpade
nešlo o bezprostrednú premiéru, hoci Joe Hill patri medzi
najmladšie inscenácie Staats~
oper. Námet diela čerpá zo
skutočnej udalosti - justičnej
vraždy, vykonanej začiatkom
storočia na známom bardovi a
revolucionárovi,
robotnlckom
vodcovi Joe H!llovd. Téma bola
dávnejšie spracovaná Barrie
Stav!som (je aj autorom libreta) v hre: JOE HILL MUŽ:, KTOR? NIKDY NEZOMRIE. Pr! všetkej úc·t e k vy(Pok~ačova.nie. na S... str.)'
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§o~~1ti~olf~~a
Po Händ.lo vom Me siášovi druh ým vef.kým umeleckým zážitkom a dramat urgickým prínos om feb ruáro vých podujatí SF
bola premié.ra 14. symfónie pre
soprán, bas a komor ný ot·chester na texty' F. G. Lorcu, G.
Apollinaera, W. Kjucherbekke~
ra a R. M. Rilkeho od D. šostakovi č a v p odani zas!. umelca
Ladislava Slováka. Toto hlboké,
v úprjmnosti výpovede prfam
o trasné dielo vyslovu je pocity
viac- menej
blizoke každ ému
m odernému člo veku - pocit y
zmier en ia a v y:rov•nania sa s
neodvratnou s m r ťou, p ričom
šostakovič- materia list a
nenachádza út echu vo viere v pos mrtný živo t. Meditatívne, introvertn é · záktad•né ádeové mč enie d iela i!)rlnútilo . šost akoviča opustiť monum e.ntaHzačn é
SyfľlfOnické výrazové prostried -

s lúži-l a 1M o účin né a presvedvyznenie d iela.
Veľmi äťastnýni dr amatur gickým doplnkom tohto úspe šné·ho podu j.at i.a bo lo i zarade nie Koncertu p re organ a orches ter d mol op. 7, č. 1 od
G. F. Händla v pod·a ní :~na me 
nit ~ho
holand ského
umelca,
!X'Of. rot terdam ského konze r, vat ória Ar ie J. Keijze'r a. Bol
vz<J rovým reprezentantom t~ j
o rg-a n<>ve j ško1y, ktorá f antáziu
tn ter·pr et a vtesnáva do okov
rytmicky pr esnéh o, tempov o
vyrovna•ného , prioam aske tické ho h u dobného . pr ú du . Kei jzer
napriek t:omu dokázal vt lač i ť
dielu pe č·a t svo je j o sobn osti a
n avo d iť atmosfér-u pre svedči 
vého dis cip linovaného m uzoicíľov·ani.a
(hodnotím výkon vo
štvrtok). Op!·e·ral sa o s vo je
zname-nité tech nické d ispozíeie,
o dôkla dn é vy.pr.acov.a:nie o rga nového pat·tu a nan ajvýš sym paticky zapôsob il svojim nepa . tetickým, komot"n e ladeným (i v
' r:egistrácii ) pr iezra čným zdôľaz ňo v an ím k omorne j intimity.
VLADO člžiK
čivé

k y a vyjadrova ť sa menším, k<J mornej ším
inštru mentálnym
a pa,rátom. Hlav·ným nOosite l'·om
výrC~zu s táva sa •;ox h umana
a l l zhudobnených t extov vnucuje na prvý pohľad dojem in- '
_štrumentovan ého
piesňového
cykl.u . Pravda, v záu jme ko n- ..
t:·astu skladate l' sa n evyhý ba · '
·a ni ši·ršie koncLpovaným in- '
štru inent álnym
medzihrám.
Jednotiaci symfonický charak t er ,ďiel u vtláčajú jednak ch ara kteristické mot!vy ak o i opa k ovaruie ná·stupriej myšlienky
De profund is v úvode k finále.
Texty s i sk l a d ate ľ vyberal
zrejme pod ľa toho , ako m u ich
obsah zod•povedal zámeru b u dovania ko-ntrastov a podľa toho, ako vyhovovali filozoficke j
logike celého diela.
14. symfónia nie j e le n vy'j adren!m ľud ského
pr-otes-tu
prot-i nevyhnutno s-ti sm r ti, ale
i súča.sne odporu vo č i ake jkol'vek forme násilnej, predčasne j
smrti, medzi ktorú p oč íta i žalár, !pretože n ásHne obmedwje s'lobodný r ozlet i s lobod-nú
voľbu člo vek a. Väze ňs kú kobk u
stotožňuje Sost a kovič s hrobom. v ktorom je človek nútený p ozvoľn e umier a ť.
Pochm úr.ny n ámet vyžadov.al
s i sv-oJrázne výr·a zové stvárn e nie najmä pri práci s lwntrastom. V symfonickom toku
diela sa Sostakovič nutne rremohol vyhnúť ·i groteskn ému
Dans - macabl?e, · -castému· použi- '·
v aniú· urrisona, kv:a.ľťový ch ale:..
bo k vi-ntových pal'aleJ.izmov ( s
pochopiteľný m
archaizujúcim
účin'ko m) a tiež z atona.lity
sadzby vy.rasta júcich , zauj ímavých zvukových · postupov. Zau jímavo, využívajú c moment
prekvapenia stvárňu je výt:azovo n i.e ktoré texty (napr. v 9.
p iesni ).
l l piesni na.s 1ed u júc ich za
·s ebou attaca rozčtenil skla date ľ do 5 väčších plôch. Ich
účinná výstav·b a vyžadovala od
dirigenta - ktorý dot eraz svo jim veľkory.sým c-h ápan ím vo
vioacerých symľóniách to·b to
s kladatel'a dosahoval napä.tie
práve úči•nným k·l e-nu tím mol:utnýe!h s ymfo nickýob oblúkov
- ro7Jdie1ny !Prístup. In timn e,
l<omornejšie ladenie, pr.iehľa d 
ne jšía partitú ra, ·nútilo ho preniesť · ťažisko oaštudováva nia na
jemné vy~Pr.acovani e d etailov,
na .formovanie plastiky jed n ot livých nástrojových h lasov, na
dôkladn é . Ueňova:nie dynamiky
na,imä ·v jem nejších registroch
(orchester sprevádmrl sólové
b}asy ). ·· S pr·e ňho primacnou
"tr:pezlivosťou, ume leck ou poc-tivosťou · a ·s pakomým o ddáva•
ním ·Sa výrazovej sile h udby
pripravil Slovák bratisla v-skému
p ubliku nebýv-alý pôžttok. Výdatnú opotu pri realizácii svojej koncepcie našiel v sólis tooh - v IPrecí:lmej, pohotovej,
technicky skvele vyzbro jenej
Magde- Hajóssyovej a v muz·i kätnom, výlrazovo presvedcivom, ku l•biVOVI!IIIlom bas isto vi
Jozefovi špačkovi. ·
Na • dvo jici · týchto ko.nce,rtov
25. a 26. februára o d znela (ivo dom Symfónia g mol č . 40
'( Kochel 550 ) o d W. A. Mozart a, ktorá svojím oh sahovým zamerarním - elégick ý m vyjad r ením nepoko ja, w:rušenia, bolestnýclb
•vlykov,
predt:uohy
smrti fi jeJ' n egácie tvo rBa akýs-i vý.oozový dOtplook ik šostaiko vičov•i. · SlováJkova k0111eep cf.a zamerala s.a na vyzd v.ihnutie intenzíVU1eho . citového
náb oj11
vtesnaného do l)at\i-nového rámCa formy tejto sym fónie. Ryt m icko u pregnintnosťo u . d.ôkladtnýni 'vypracowním partit ú r y, ú cionýni pt·oUpostavenim
lron1Ír.astov - s JVý.nimkou kontrapunk:ticky ·nezvykle expono.
iJ!me3 ··menuetovej Č·asti - za-

l
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·z Jiad~arsli:a
Hosťuj úce

komorné ensemble
sláči k ového
obsadenia si Ul
akosi zvy káme porovnávať so
Slovenským komo rným orchestrom. Tak a·i v p rípade Komorného
orchest ra
F ranza
Liszta z Budap ešt i, ktorý vystú pil v rámci fil h armonického
abbonement 18. a 19. fe bruára
pod vedenfm prof. Frlgyesa
Sándora.
Spo lo čnou Čl·tou maďars k éh o

i nášho orchestra je nlzky vekový priemer č l enov. Maďal'
ský orchester vytvár-aj ú posluchá či a čiastoč ne i odchovanci
budapeštia nsk e j hudobnej aka démie. Po čtom hrá čov je však
maďars ký súbor pribti žnP- o po lovicu väčší, než SKO. A t ak
sme očakávali prierazne.JS! ll,
s~í'tejšh( .;vukovosť - tä vš ak
chýbaia . Čiastočná príč i na tkvie
v nekva litných, tónovo nie práve priebo jných násu·o joch, naj mä vš ak v diametrálne odlišnom pr ís tupe k i.nter pretáci i.
F. Sánd o·r z·r ejme stavi-a ako
zvukový ideál mäkší. zamat ovej ši tón fnt!mnejšieho, komor ného charakteru. Zámer Skrýv a však v se be n e be:~;:peč ie
úsk.a!ia .v zn iženej zretel1nost i
frázovani a, ·me nšej pregnantnosti a an alogicky z toh o vy plý va júce j neis toty v · súhre.
Najmar-k antflejšié t o dokument uje fakt, že ú nosnú mieru
prehreškov vo či techn ickému
vy.praco vaniu hráči na jciteľnej 
šie pr-ekr.ačovall na'j mä v úvodnom BachOV()Iffi VI. branden burskom koncerte, kde skl'il·
da-teľ síce z o r iginá lneho obsa den•i a vylúčil svie'tiv ejšT tón
hus lí a barokové koncertovanie pre n echa'l iba dv om sk-upinám v iol a čeläm s continuom.
Zvuk ová šeď, n evyrovnano-sť,
ne jed·n atmo sť a r tikuläcie, narú šali potom i celkovú koncepclu výstavby naj mä rýchlejších
časti. Bachov a ll. suita h mol
(so sólovou f laut<Ju) už sa~ ot 
ným svo jím ch ara kterom, n ie
prlliš rozľahl ý mi, banečnými.
rytm icky teda
výťazneJs!m J
časťam i le pšie konvenov ala to mtlto s·pôso bu
j,nterpretácie.
Fleutista Lórán t Kovács zau jal
ku ltúťou tónu t t echnickým VYpra covannn näročného
pomerne expo novanéh o
pa,r tu.
Vďaka vý1·a.:z.nému ~ mo c.ioná l 
nemu náboju,. živosti a elánu,
bolo jeho pooanie základným
piJi.e.rom ús pešnejšieho do jmu
z interpretácie.
Vyhýba:nie sa akémukoľve k
forsko v-aniu zvuku. stt·iedma
no nenás iln á spevnosť, štýlová
vytdbe nosť, vkusná vo ľb a temp
ch arakterizo va li podanie t ro ch
Mozartových
divert iment
D dur KV 136, 8 d ur KV 137,
F dur KV 138. Chýbala azda
ešte dôklad·nejšia dif•L"fmcit cla

a

dynamiky (mozartovské striedanie svetla a tieň-a) a miest am i pregnantnejšie frázova.nie.
Ak pokladáme orchestll'!' ma ďar s kýc h hostí za školský (a
máme na to právo), azda nespravodli vo ho k ladieme na
misky váh spolu s našimi warcha tovcami. Prirodzene, t o to
poro vnávanie vychádza potom
vysoko v pr ospech S~O; je
však otázne, či s úbor v tom
šťád iu vývoja, ku ktorému v
súčasnos ti dospe l, patri na pó~
dium SF, alebo nie. Priklá ňa
me sa k druhej alternative.
VLADO člžiK

1Jspel•h.
Jtrešo11sk~j

s&tewoh••y

Diri::ent
z .Juhoslávie
V
dramaturgic-k om
pláne
Št átnej fil harmónie v Košiciach
sa pre .prvú polovicu koncertnej s ezóny 1970-71 postav ili
t ieto úlohy: d o konč iť cyklus
L. van Beethovenových symfónií v jeho jubilejnom roku, na študo v ať
všetky Brahmsove
symfón ie a dať prí l ež i tosť m ladý m slove ns kým inte r pretom
ku koncertném u vystúpeniu s
orchestrom ŠF. Cyklus Beetho··enových symfónií bol ukončený IX. sym fón iou na koncerte 2. d ecembra 19í0 ( dirigova l
budapešt iansky dirigent Tamás
Sulyok a spo l uúčinkoval Slovenský fil harmonicKý zbor) . K
plneniu ďalšieh úloh dramaturgit:kéh o p lánu prispe l najmä
koncert ŠF v koš ickom Dome
llmt>ni a 24. februára t. r. Vystúpili · na ňom s lovenský dirigt:nt z Juhoslávie Juraj Ferík (rod ák z Petrovca ) a ako
sólist i poprední č l enovia orchestra ŠF - koncertný majster Karol Pe tróczi a violista
Jo~e[ Kýška.
Na úvod koncertu odznel a
Ros siniho pred ohra k opere Viliam Te li. K. Pe tróczi a J. Kýška naštudovali sólové par ty
Moz ar tov e~ Koncert.antnej symfónie Es dur K. z. 364. I keď
t~to symfc'1 ni.:t nepatrí k vrcholn ým <t n torovým koncer tantným diela m. dáva dos ť
možností k um e leckému prejavu oboch c;ólových nás·tro jov.
Sólisti i o rchestre zvládli Molaľto.~. zá pis na slušneJ út·ovnl
a v stý lovo spr!ivn om pochopeni. Výkon K. Pe trócziho, do
ur čitej miery po znače n ý nervozitou a z toho vyplývajúcou
i n t o na čnou labilitou bol zn a č 
ným s l'u bným kro kom vpr ed v
porovnaní s jeho výkonom v
Mozartovom husľovom konce rte pred rokom. J . Kýšk a sa
prejavil ako fy zicky dobre d is ponova ný
a
po t echnickej
stránke dobre priprave ný k
plnohodnotnému výkonu na j mä v klasickej violovej literatúre (svo je in terpre tačné kvality potvr dil aj na preh liadkach s lovenske j tvorby Jeseň
1.970 v Bergerove ,i Konvergencj.j pre violu sólo ).
Kvality dirigenta Juraja Fe~
rika sa na j výr-a znejšie prejavili v Brahmsovej II. symfón ii
D dur op. 73. Pomerne rozsiahla a myš lienkove bohatá sym fô-nia kladie veľké nároky najmä na výs·tavbu a celistvé pochopenie pri j ej interpretácii.
Dirige-nt Fe•r!k tieto úlohy plne
zvládol a podal nám túto symfón iu stavebne uce lenú a v
koncepcii romall'tizujúcej Int erpretácie podľa vzoru F.
Wein~ art n e ra .
Nemyslíme t u
na napodob ovani-e vzoru v epi ~ón skom slova zmysle, skôr to
uvádzame pre to, že romantické
ponimanie
Brahmsový ch
symfónií n ie j e novin ko u, ktor·e;j oprávnenos ť by bolo treba
prebojováva ť. Nao pak, aj ko šické obece ns tvo malo možnosť
porovn ať si pr!stup
k tejto
symfóni i v ak ademickom po ňat1 B. Režuchu a t eraz v romantickom poňat1 .J. Feríka.
Oba pr!stupy znamen.a jú pln~ie
pochopen ie Brahmsových
~ymfónii a odokrytie r ôznych
s tránok jeho d iela . Nakoniec,
Brahms ;'. il v atmos l'é t:e plne
rozvinu tého r-omantizmu, ktorý
nemohol nevp lývaf na jeho dielo, ho('i slí m stál V OPOZ ICJI
proti te,ito atmosfére. Mňa
osobne
práve
my.šli enky
Brah msove j II. symfónie viac
presviedčajú
v romantizujúcom ponfman! než v podani
ak ademickom. Preto považu jem
Fer !kove pred vedenie z.a z atiaľ
re latívne najúspešn ejšie
zo
všetkých Brahm sových symfón ii int enpretovRnvch orchest rom ŠF.
M. POTEMROVA

S. Senko a

V. Lešková v
prešovskej inscenácii Noci v
Benátkach.

Sn ímka: J . Fecko
Premiéra Straussovej operety Noc v Benátkach t ak radostne a ži vo zažiarila na javisku
pr-e šovsk ého
divad la ,
akoby chce la dôrazne naznačiť
zač i atok novej, umelecky vyrovnanejšej a i nterpretačne ná ročnejšej éry to·h to spevoherného súboru, kto rý už roky
pracu je ticho, húževnato, s ná sto j č ivou

c i e l'ave do mosťo u,

priam trucovito odolávajúc ne všímavos ti
i
nepocho peniu,
jednako o to väčšm i sa opierajúc o svoj e vďačn é obece-n st vo
a v lastné schop no sti. Ro zví jať
t ieto schopnosti, vyrovnať a
skva li tniť
súbor pr im era nou,
občas aj objavnou dramaturgiou prírve tak , ako a.i p rizývaním renomovaných hostí k
réži i, choreo graf ii. je j eho cľa l 
šou sympatickou črtou , v kt ore j sa z r<Jč í to pods tatn é. bez
čoho div11d lo nemôže byť divad lom: pracovn á chu ť, n adše nie i ob e t avos ť a oddan o s ť
tomuto n á ročném u divadelné mu žcí nru. Práve t o to zdravé
zázem ic a ešte stále n e vyč e r 
pa né zdro je umelecký ch síl v
súbore spôsobi li ten to nevšed ný výs ledok spomínan e j inscenácie, k torá rl vchla n a d ivák a
svieže čo ro, tPmperam ent a vit;!litu, ak ou c;ú nap lnf?né a j
v e č ne mli! dé St rau ssovc mclŕ> - ·.
d\e. Ce lá prod ul<cia. i keď ju
režijne v iedo l Ján Šllan, nesie
na sebe výraznú p eč ať osobnost i zaslúžilého umelca, choreog·ra fa Luboša Ogoun a, ktor,ý ne únav ný m tan eč ným ry tmom karn evalového opo jen ia
rlaf do pohy bu doslova všet ko
a všet kých. K úspechu pred~tave nia vclk,ým dielom pr ispeli a j kostý my Olgy Filinpi a
t ento raz a:1 výtvarník štefa n
Bunta dokázal viac ako zvy ča .ine. Sym patický súbor prešovskej spevohr y si u ž zaslú~ i : te.nto úspcch, a treba mu
''aoza:; lE>n ž•:l;d , aby sa uchytil na tomto s Lupni a aby an i
!Judtice .i E-ho inscen ácie u ž nek lesli pod t úto úro v eň , ale išli
ďa l ej .

GIZELA

.

MAČUGO VÁ

."

pre m;t•t•a

s kupiny
Ex We F i11·e
V poslednej dobe výborné
s lovenské big - bea tové skupiny
nechodia do Prahy len koncer tovať, ale ist ým spôsobom l u
dostávajú i oficiálnu p ečuť k vali ty. Takto s i vybojovalo celo .
štátne uznanie u pu blika i od .
bo:·n íkov skvel é Vargovo kvar tt~to Collegium musicum a koncom roka v Lucerne t riumfo va· Ja novozámockií skupi na Gattch.
ktorá v posled nú februárov\)
nedel'u opäť pricest ova l-a potvrd iť
s voj ve ľ ký :praž ský
t riumf. S Gatt.ch priš la do
Prahy i ďal.~ia bra tis lavská s ku pina , ktorá si robi nárok na
vysokú pozíciu v č es ko s loven·
<>kom beate - EX WE FIVE
Hned' na úvod mô:!cme povedať, že ich premiér-a bo la vy·
dare-ná a ú spech. k torý s i č l e
novia skupiny vydobyl i, bol
d'al ším log ickým s tupienko!Tl
ich rých le j r.est y vývoja .
EX WE FIVE vznikli pred
necelý m pol rokom z pôvodne
clo sť známeho. k om Pr·čn P ladel ného kolekt!vu - WE FIVE.
čiastočn:':n
rozpado.m te jto

sku piny sa -urýchlil a t ú žba .n ie•
kt orých č l enov po vzniku koncer tnéh o telesa, ktoré produkuje v ýluč n e autorskú hudbu
a pre dvádza vlastný štýl. Po
vydarenej premiére 19. septc:mbra m. r. bolo jasné, že kapela našla správny smer svojho ďalšieho vývoja. Hudo bná
kritika vyzdvihl.a s obd ivom
vysokú
muúkálnosť
te lesa.
K eď sa potom skupin a EX WE
FIVE dostala pod patronát Music clubu v Rači pri Bratisla•
ve, získa la serióznejšie pod mienky k práci. Vzáplit! potom
vzn ik la prvá rozhlasová na-'
hrá v ka .
Dňa l. marca t. r. zahrali v
Lucer-ne 7 skladieb z bohatého
repe ľto~ru. Napriek premiérove j atmosfére podali vr cho lný
výk<Jn. Repe-rto ár bol postave ný tak, aby umožnil náročnému
pražskému publiku postt·ehnú ť
široký rá dius in špirácie kapely . V Largu zaznela p ôsobiv cť
hudobná syntéza W. A. Mozarta a J. S. Bacha, v Hfad ani
šťasti a 2;as inšpirácia melodi kou orientu a v expresívnej
Piesn i s mr t i mohli d iváci postrehnúť i prvky moderného
jazzu. Najväč ši aplauz zaznamenala dynamická záverečná
skladba Mus hroom trouble, po
kto·rej si nadšené pu bllkum vyt lie sk•alo skupinu opäť na pó"'
d ium.
úspechom v pražskej Lu cerne s i EX WE FIVE - podľ a
ne<Jficiá Inej správy - vyboj oval i účasť na ITl. českosl b ven 
s kom beatovom fest iva le a d e"'
fi n itív ne S 8 zarad ili do slovenského beatového súh vezd ia.
Milan Straka

( Pok račovani e

z

č.

5.)

V kompozične j oblasti ma j tl

podobný význam prehliad ky no .
vej tvor by, ktoré sa už po 13
rokov pra videlne kona jú v
Prahe a v niekol'koročných interva loch t iež v Plzni a Ostra ve. Prehliadkou novej voká lnej
tvo r by v konfrontácii s dielamí za hra n ičný mi a so staršou hudbou j e jesen ný fest ival v J ihlave. V Brne prevzal .1t
f unkciu _prehliadok novej t vor- , 1
by č i asto čne jese nný f·estival,
a le hlavne ,.expozícia só listov,
komorných súborov a elektron icke i h 11dby" Mus ica Nova,
oo nej Smolenické s emm are
pre s ú časn ú hud bu, konfrontujúce - podobne ako brnenská
Musica Nova - experimentál•
nu domácu tvorbu so zahra-nič 
nými skladbami. V predve č er
Br-atis lavských hudobných slávností bude <l- denná p.rehliadka
slovenske j hudby ,,Jeseň 71".
Pozoruhodné sú
výsledky
práce
pr iate l'ov
Dvoi'ákove j
hudby, združených okolo Dv<J i'ákovho múzea a Dvoi'ákovej
spoločnost i. Ako po iné roky,
tak a j v t omto roku chystajú
,i ednoden,né spomienkové a•kcie
20. Dvoi'ákove Netolice a
Velvary, 16. Dvoi'ákov Turnov a
Sychrov a 7. Sukove Ki'ečov i ce
a Se dl. ča n y. Konajú sa vždy v
ned ,e ľu a v ich nápl·ni sú naj častejš i e prednášky s p.rogra -'
mami komorne j h udby. Dvanásť
rokov u ž existuj e Dvoi'ákova
Kat·Jova rská ·jeseJl, po šiesty
raz bud p tiež v Ka rlových Varoch Spt~vá cka s úťaž Ant onína
Dvofáka a po t retlkr át Hudobný fes tival Anto nína Dv uráka
v Pľib 1· a me. Na prourame sú
predovšctk.vm Dvofákove d iela,
a le tiež d i~ l a je ho žia kov a n asledov níko v až po s ú č asn ých
s kla d ateľ ov
d ie la ďal šíc h
ma js t rov.
Podob ne
ako
Dvoi'ákovi
vzd áva s a hold karlovarským
<1
p ľí b r<t mským
fes t ivalom,
Bee t hov enovi je zasvät ený l·e tný festiva l vo· Ft".aontiškových
Lázň ach a jesenný v Tepliciach. Na počesť Beet hovena
usporadúva festiva ly, sú ťa že a
os lavy t iež zá mok Hr.Jidec.
československá
Cho.pinov.a
s.po lo čnosf si pre usporadúvanie medz inárodných Slávnostných dní F rede ryk a Ch opina
vybrala druhý týždeň v au guste v k>rásnom prostL'edf Mar~ ánskych Lázní.
M. S,
( iE'oklr-aeov.an ie v č. 7..)

JAROSLAV SMOLKA
u

K 85. výročiu nar odenia českého

muzikológ a

o
Každý odbor, či vedecké činnos
ti majú v · určitom čase svoj u popred nú osobno sť, ktorä určuje
smer a dáva výh ľady do budúcnosti. V 20. č i 30. rokoch za takúto vedúcu o so bnosť českej hudobnej vedy takmer jed noznačne
považovali Zdeňka Ne jedlého. čas
a porovnanie s ďal š ím vývojom
odboru však ukázali, že nositeľom
nových pracovných postupov a
metód, hodných moderného vývoja vedy, bol v tom čase pracovník, ktorém u sa dlho nedostávalo
verejných honosných pôct a ktorý nenápadne, ale dôsledne pracoval a budoval vysokoškolské
muzikologické pracovisko v m alom provincionálnom Brne - Vl adimír Helfert.
Isteže, Nejed lý bol po Hostinskom druhou. zak lad ateľ skou osobno sťou tohto odboru v novodobej
českej kultúre.
S neobyčaj nou
erudíciou a snahou plnil úlohy,
ktoré muzikologické školy veľkých
európskych národov splnili už v
19. storočí: vytvoril koncepciu
českých hudobných dejín, ukázal
ich tesný súvis so životnými osud mi národa. Vefké a objavitefslfé
práce venoval dejinným úsekom,
ktoré z hľad iska tejto koncepcie
znamenali kľúčové momenty vývoja. Jeho dielo je však determinované obmedzeniami príznačriými
pre muzikológiu 19. storočia, k toré sa v 20. storočí, kedy on pracoval, museli nutne javiť ako anachronizmy.
V druhom desaťro čí nášho storo č ia vstupuje do českej hudobnej vedy Vladimír Helfert, Nejedlého žiak a spolupracovn-ík. Jeho
vedecká orientácia je však .už iná.
Začal dôkladné, historicky mimoriadne erudované výskumy ·v oblasti hudby 17. a 18. sto ročia, období, ktoré Nejedlý pri priamočia
rosti svojej historickej koncepcie
(slávne obdobie národných dejín = slávne obdobie českej hud by) podcenil a nevenoval sa im.
Navyše, už tu uvedomele razil a
plne si vyskúšal svoju objektív-

Vladimír Helfert
nu

metódu

historicke j kritiky,
na starostlivom slohovom porovnávaní jednotlivýc h
diel, ~od úcu k oveľa spoľahli v ej 
ším výsledkom, než odhad, k torý
spája len hľ a di sk á osobného vkusu a · mimohudobných spolo čen
ských súvislostí. V' základných výs ledkoch s Nejedlým zhodný, no
v metodických východiskách a dôkladnosti pohfadu už znač ne odlišný je aj výsledok Helťertovh o
bádania o Sme tanovi.
Už v r. 1936 v knihe česká moderná hudba skončil Helfert d ef i~
ni tívne predošlé spory o hodnotenie českej hudobnej tvorivosti
a jej vedúcich predstavite ľov. Už
v úvodnej k apitole o historických
pt·edpokladoch jednoznačne dokäzal kontinuitu českého hudobného
vývoja v jej skoro tisícročnom
vý vGji od prvých ľudov ýc h duchovných piesní do súčasnosti.
Vytýčil rad základných čŕ t, ktoré
ju v najrôznejších obdobiach charakterizujú a odlišujú od iných
hudobných l<ultúr, vymedzil jej
s päto sť s o životom národa, ale s účasn e i relatívnu samosta tno sť a
vývojovú svojráznosť. Pre 19. a
20. storočie presvedčivo vysvetlil, že bohatstvo rôznorodých ta. lentov a s lohov je silnou stránkou národnej hudobnej kultúry j
dokázal, že v českej hudbe je popri Smetanovi dosť miesta pre
veľkosť Dvoi'ákovu,
popri Foer strovi, Os tr čilovi a Novákovi aj
pre Janáčka a Suka atď. Až po
mladých súčasníkov pritom geniálnym umením skratky dokázal
vydefinovať
prínos je<lnotlivýcl'l
osobnos tí a ich osobitý tvorivý
charakter.
Koncom 30. rokov vyšla tlačou
prvá kniha proponovanej veľkej
janáčkovskej
monografie, ktorá
ukázala Helferta ako majstra veľ
korysej syntézy, zhrňu júcej pohľady obecno historické i š pecifi cky muzikologicko analytické a
porovnávaj úce do nádherného celi stvého obrazu umelc.ovho vývoja. Ďalšie pok ra čova nie v tejto
práci zamedzil Vladimírovi He lferspočívaj úcu

Našťastie
naplsal v rozhorčenl V. V. St asov roku 1883, k eď
cársky "operný ·výbor" zamietol uvedenie Musorgs~ého Chov.anCiny. ,.Práve teraz sa navždy zverej nilo, ako sa nie koľko obmed:rených ľudí u~n ie slo nalo ~iť svojvoľne s tým, čo presahovalo ich chápanie,
a preka:z.iť tak pre dvedenie jedného z najvýznamnejších a na jpôvodne jš lch diel nášho storočia." Bolo to
dva roky po smrti Musorgského (1839-1881), "najruskejšieho. z ruských skladateľov" a preto mož.no
najsvetovejšieho z nich, čudácl~eho génia legendár~
nej Moonej hfstky. ktorá inšpirovala modernú vLnu
európskej hudby. Jeho heslo " K novým bre hom"
prešlo vari všetkými štúdia mi a zmienkami o ňom,
a citovaH ho právom, Musorgs ki j to heslo aj zo sobňova l. ,.K novým brehom" sa rovnako dobre d á zopakov·ať dnes, pri d e väťd esiatom výroč! Musorgského
smrti; a lebo rovnako zle. My s me u ž predsa tí, čo
stojíme, čo sme na d ruhom brehu; sme tu v pôvo d nom l prenesenom zmysle: na druhom br,e hu v est etike, myslení, hudobnej reči. Od Musorgského a od
otázok jeho doby Č·O ako na liehavých delí nás clona
sto ro čia. Bo lo to sto roč ie, kt oré priam O!Piývalo novými brehmi, akýsi výpreda j toho hes la - je dôle žité ho opakovať?
Ak Musorgského skladby dosť taž.ko vypátrať v
dnešnom hudobhom pove domí (po vojne sa h rávali
Noc na Lysej hore alebo Pieseň o blche - dnes 1:1ž
menej a nič iné k tomu, pred ni e koľký mi ro kmi boli
v predajni zahra nične; literatúry Richtrove Karti nky, ba dal sa dokonca zís kať celý Boris Godunov a j
s partitúrou a va!!:! Piesne a tance smrti; Bor is Go dunov má u nás svoju zašlú trad!ciu v ope·re SND a
asi pred desaťročím sa hra l Soro č inský jarmok i keď nerezonoval akosi), čo sa d á robiť, s ú zasunuté, no nie je to dôležité. Kvant it a neh rala v Mu sorgs'kého diele ni kdy rozhoduj úcu úlohu, ani za jeFi odor Saľapin ako Dosif ej v Cho vančine

tovl spád udalo:;tí. Ako if.aleko vidiaci vedec a humanista dokázal
odhadnúť dosah nebezpečenstva,
ktoré hrozilo jeho národu, Európe
a jej kultúre zo s trany nemeckého
fa šizmu. Vášnivo .sa preto angažova-l v boji proti nástupu f ašiz~
mu v Španielsku, proti Mnicho~
vu, za dôstojn osť a práva vlast~
ného ľudu. Neohrozene pokračoval
i po marcove j okupácii 1939.
Represia sa čoskoro dostavila: v
lete mu zakázali prednášať, v novembri ho zatkli a potom vláčili
po väzniciach a koncentračných
táboroch. V r. 1942 bol natoľko
chorý, že väzeňská s práva považujúc jeho dni za spočítané, ho
prepúš ťa zomrieť doma. českí
lekári ho dokážu vyliečiť a odďa
ľovat súdne pojednávanie. Helfert
sa nevracia do preňho vtedy príliš ne be zp ečného Brna, ale z
ústrania českého vidieka nadväzuje kontakty s mladšími kolegami a žiakmi. Zn.o vu sa pú šť a do
prá ce: pripravu je kritické vydanie
Jistebnického kancionálu a ďal
ších dôležitých prame11ov k dejinám českej hudby, chystá nové
pu blikácie. Z jeho korešpondencie v týchto mesiacoch vidieť
úžasn ú vieru v povznášajúcu moc
hudby a prípravu na úlohu kultúry v budúcom slobodnom če s
koslovensku. V júni 1944 Helferta
zatkli po druhý raz, súdili ho a
väznili v Terezine. Po oslobodeni
tábora, vysilený a chorý dokázal
sa · ešte vydať na cestu do Prahy;
18. m ája 1945 vš ak podlahol infekcii škvrnitého týfusu.
Česká hudobná ved a tak stratila svoju modernú vedúcu osobnosť práve v čase, keď dostala
podmienky pre nový tvorivý rozvoj. Povojnové roky potom priniesli ďal ši e komplikácie, ktoré
mnohých nasledovníkov oddialili
od možnos ti . naplniť Helfertov vedecký odkaz a pokračovať v ňom.
· V poslednom desaťročí ie však
jeho d ielo opäť v centre záujmu
nielen študi~nébo , ale i metodologického a bá dateľského. Vedecký odkaz Vladimíra Helferta sa
aj dnes o sved č uje ako živý prameň a spoľahliv ý základ ďal šieho
bád imia.

ho života. I< Piesňam a tancom smrti dá sa ešte
priradiť cyklus V d et skej izbietke, Bez slnca a viaceré samostatné piesne, k u Kartinkám n iekoľko klavírnych skladieb, k Borisovi Godunovi nedokončená
Chovan č ina a Sorooinský jar mok, Zenba, Salambo
a lebo hoci a j Pugačovč·lna - ale to všetko ako náč rty, skice, nápady, jedno tlivé árie či zbory, útt'žky,
zlomky z rukopis ov. Po Musorgského kruto skórej
smrti ost ali l·ežať s polu s dokonč enými skladbami na
stole R,i mského-Korsakova, al<o "absurd.né, nesfur.islé
harmónie, nemožne vedené hlasy, niekedy prlšeme
nelogické modulácie, niekedy ich oh romujúci nedostato·k. nepodarená inš trume ntácia orchestrálnych
skladieb, vce lku akýsi bezočivý, namyslený dlletant izmus - momenty aj technicky obrat né l vt4>né,
a le naj častejšie absolútna tech nická ne mohúcnosť".
Posudok technického umu Mocne j hŕstky. Zdrvujúce,
ale u Musorgského nie dôležité. Aj Rimskij-Korsakov, nesko.rši inš trumentátor a e dito?: mnohých Mus o~g sk ého prác, kt orý so samoz re jmosťou do pr aco vával a sceloval jeho dielo, dop1ňa: "Pcitom všetkom
vo väčš·ine t ýchto vecf bol taký t alent, t ak á · originalita, prinášali to ľko nového. ž.ivého, l!e ich roohodne bolo t reba vyd a ť."
To die1o sa vydávalo potom u B es seľa bezplatne ,
Chova.nčinu zamietli uviesť, Borisa Godunova st iahli
ešte za Mus orgské h~ života. Pra vdaže mu tým ublížili a nepridali; vo f aktickej i morá lnej bie de, v ake j
sa Muso rgskij pot ácal koncom sedemdesiatych rokov, u ž nebolo s ve tielka, rozume l si ešte so Sta sovom, no Mo cná hfstk a sa rozpadla a on sa jej vzďa
ľoval už predtým vo svo jej pija nske j vášni a ču
dáctve. Rimskij-Korsak ov v Kronike života spomína,
akú. fr~š ku predvádzal na skúške Borisa: u zna nlivo
pr ikyvoval a pr!žmuroval o či na bezvýznamných
miestach, vyskakova l a unes,ene dirigova l s dirigentom obyča jné uniso na, hlboko sa poklonil t yrnpánom
p·ri tichom údere v sóle. Ei'a nfarón. Pre čo . nie ? Poznáme, a nie je to dôležité.
čo j e vlastne dôležit é? Samozre jme Lné veci: to
Muso rgskému s a nám p r ichodí hlboko pok l oniť - a
n ie inde, lež jeho d ie la sa spy tovať. Už mnohl sa o to
pokúšali, meno Musorgskij má zvlášt nu príchuť, je
skla date ľom, ktorý spolu s Tolstým "cítil e pochu".
V histórii ho z:rovnávali s Dostojevským - rovnako
ako on vnikol do ľ ud ske j psych iky, rov nako ho za u j ímal sv·et bie dnych a padnutých, juro divých a de ti,
zrovnáva li ho s Gogol'om a s jeho vášň ou k nep rikráš lene j pravd e. U Gog o ľ a úsilie zachytiť v slove
di kciu ľud ovej reč i bolo u Muso rgského odhodlanie
zac hytiť ju v me lódii, do ne j vteliť recitativ, rytmus
oprieť o vyslove nú vetu a dosi a hn uť vytúženú pravdivos ť v intonácii a potom vo vý raze. Nie náhodou
vychádza l zá roveň z harmonických zd,ro jov ruskej
ľ udovej pies ne. to čo chcel, z ďa le ka nebolo ta-ké
s pletené, ako sa to v te j chvili mohlo j av iť klasické
vzdelanie uz náva júcemu Rimskému-Korsakovovi.
Hoci c·h cen ie v Mocne j hŕstke bolo spoločné, aj
všetky tie literárne para le ly sú zákonité, bol to spol očn ý ,pohyb, umenie ohcelo rozprávať. Musorgski.i
sa do konca s výtvar·nlkmi Repino m a Har t mannom
pyšne rátal do Stasovovho "rus kého trojzáprahu".
Vlastne ťa žko rozsúdime, čo chcel. ProtlvUo sa mu
byť konfor m ný. nech cel byť iný, než pravdivý, než
svo,i. Skrátk a "K iným brehom" sme roval. Ale ak by
to neznelo smiešne, "K iným brehom" v sebe. to
je to veľmi d ôležité, to ost atné s prav[ u ž doba, epocha, ktor ú každý preciti le n sám - ak to vie. Je
to prlsny záko n a však ovo sa mu menšl duchovia
vyhýbajú. Le.n že ' naš ťastie pre jedných a na nešťas 
t ie pre dr uhých j estvuje súd dej ln. Bud e tr i e diť n·a
menších a väčší ch duchov.
·
NAOA FULDVARIOVA

'
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Dva pohljady
·na gramoprodukciu NDR
RICHARD STRAUSS: ELE KT RA (scény .z opery)
Sp ie v aj ú: J'ean Madeira, mezsopr. (Kiytaiinnestra), Inge
B o·r k h, sopr. (Elektra). Marianne Sch ech, sopr. (Chrysothemis), Dietrich Fi s ch er-D le s k a u, bar. (Orest)
S.taatskapelle Dresden diriguje Kul B oll m
ETERNA
VEB DEUTSCHE SCHALLPLATTEN BERLIN
P.ri počúvant tejto
platne
si nevdojak
musím spamem1ť na
nie vždy · využité možnosti našich g·r amospoločnostl, najmä vo
vytvär aní edici! a výbe re interpretov
najmä z ope-rnej oblasti. DGG neváha venovať zvláštnu sériu
platni známym, no
dnes už mŕtvym s.peváckym ·
hviezda m,
ale bo vydá - vzápätí - niekol'ko dlhohra júcich platni spe,vä kom, . ktor! majú
momentálne
vysoký
.
kurz na nemeck ých
opetmých scénach (THEO ADAM, PETER SCHREIER, LUDMILA 1
DVOt\ÁKOVÁ). Pravda, nemysllm <si, že situác,i a v tej či onej
vydavateľskej spoločnosti· je ideálna, ale mnohé postrehy by
sa dali realizovať aj. u nás. Obr áťme sa však podrobnejšie
k nahrávke s medzinárodným obsadenlm slávnych speváckych - a dir.i gentskej! - hviezd, š orches trom, k tor ý ~a
motnf Nemci považu,jú ~a najkva litnejší domáci ensemble
svojho dxuhu. Treba hneď na začiatku konštatovať, že o r ohest\"ál·n y sprievod (ak možno v tomto zmys le . pr,i Elektre
hovoriť) je na gramoplatni s výberom piatich scén oper y
tým najoonnejšim, na jdokonalejšLm a na juchvacujúcejšlm.
Karl Bohm, .známy o., i. ak,o veľ~ý dir!gen·t Straussových opier
tu dokazuje svoje majstrovstvo nielen v udržf.avani jedinečnej
nástrojovej súhry, ale i vo vytváraní obrovského expresionistického napätia. Zo spevác.k ych mien, ktoré uvád zam v IPerexe tejto ~n form ácle, ;vyhovuje požiadav~ám snáď najldeál.nejšie Jea-n Madeira, v pomerne krátkej scéne s Ele·ktrou
(Ich habe keine guten Näohte), .zatiaľ čo jej spevácke kolegyne - klgé Borkh ako Elektoo a Marlanne Schech Chrysothem~ s upťítavajú ;skôr dramati.c kým výlľazom, mene.1
už teC!hniokou stránkou ·hlasového ' pt'ejavu. Najmä vo vypätých paTtooh sa objavuje 'u oboch - f-arbou veľmi podobných
- htasov tremolo, znižujúce kvalitu zážitku zo skutoč·ne prežitétho podania. Stvrtým spevákom na plaotnl je barytonista'
Djetr~C'h F1i'scher-Dieskau. (OreSt). S.polu s In ge Borkh s.pieva
, v.e l\kú a náročnú scénu W.as willst du, fremder Mensch? Je ho
prejav - na rozd iel ' od sopranistiek - je. hlasovo dokonalý,
:potvrdzujúci veľkú spevácku legendu o tomto interpretovi,
no· v .teho hlase chýba za.se dramatický nerv: všetko je vyrovnané, takmer mozartovsky umiernené - a trochu studené.
Nahrá>"ka výberu s·c én z Elektry v edicli Ve l\ké opery je tak
zážitkom, ktorý zostáva ak nie na polceste, nuž určite niekoľ·ko me-trov pred c.teľom . . .
-uy-

Neustá,l y a trvalý
záujem o .,Fďrst Lady
of Jazz", veľkú če.r~
nošsk ú speváčku, ktorá si tento hltu l drži
neustäle od za čiatku
päťdesiatych
rokov,
AMIGA-VEB
teda záujem o Ellu
DEUTSCHE SCHALLPLATTEN B"'RLIN Fitzgeraldovú neutí~
"'
cha a.n1 "' nemecky
hovoriacich ~erniach.
LP platňa s nahráv~
kami jej najväčších
speváckych čísel priš la ne dávno na pulty
nemeckých · gramo ~
predajni, aby sa vzápätí rozchytala rov·
nako medzi znalcami
. jazzu, ako aj tými,
ktorl skôr poC!ul1 o lege·ndámej !lpeváčke, jej ľudských osu- ·
doch, ~esp. ma-li možnosť vypočuť si niektoré skladby v jej
sugest1vnom podan!. A&l by bolo .,nosením doreva do lesa"
~e~y ~me chceM ~ tomto malom priestore rozoberať štý.Í
JeJ S(llevania - uz aj preto, že každý príručný slovník sa
nim zaoberá ...... l keď krátko, pre d.s.a len v základných rysoc.~ v.ýstižne. P:ri trojnásobnom počOvani g,r amoplatne fi rmy
Am1ga som s~. súS'tre d.Jla · skôr na kvality je j hla su, na "boho.m darovanu medovú faa:bu hlbok, ostré, jasné výšky, naPl'Iek veku neobyčajne mladistvé, s prirodzeným krásnym
vibrátom znejúce soprá nové party, rôzne s pôsoby spevu: od
zamatových okr()hlych tónov, cez nazálny spôsob tvorenia t ón~ .,armstr~>n9<!:'sky" zatiahnuté partie až po osotré, uši re za.J(Jce "notičky vo výškach, . ktoré - ak to vyžaduje výraz
-:- vie speváčka zjemniť d~ priam vtierave j mäkkosti. Jej hlas
v~~ byť rovnako rozprávac:s ky i recltat fvno strohý, a by vzápati pDIPUSt.U.a "uzdy" jeho dynamlcko -rytm!ckým možno stiam
v ~rt!á:h swingových. Zvlášt nou ka oito lou je j ume-n•fa je scatovy sposob spevu. S·n á4' vrcholom tohto umenia je nahrávka
How High The Moon (pre slávUa ju u ž v roku 1947), kde zdokonalila soatový výraz spevu (ovplyvnený behopovou inštrumentálnou melodikou) do polôh absolú•tn ej dokona losti. Zvláštnou kapit olou jej ume.nia je schopnosť !mpr.ovizácie - ukážkou t ejto stránky o sobnosti j e naprtkJad interpretácia Mack
The Kn!fe zo · Žobrá cke j OtPery B. Brecht,a - K. Weilla (úpr.
Blltzstem). · To. čo sl treba zv l ášť ceni ť pri počúv a.n í ht.a su
EUy F.itzgerafdovej, je dece ntnos t - mier a vkusu aj v t ých
najvyp~tejšfch ú.s ekoch. nevnucovanie sa do priazn~ . vel'ká
dyruu:mcká škála: pravda, ak si k tomu pr i po člta m e všetko
to, čo chvália .i azzovf odbornlc!, to. čo vytvorilo iednu zo
~lvých sp!lváckych legienťl nášho ~ toro č f a Nezáleží na tom,
že t e ntokrát ,ie z iného hudobného žánru. Každá do brá i1oJdba
je veľkým umenlm.
·
-ur•

Ella Fitzgerald
jazz Portrait
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Zo zahraničnet tlače
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SOVIETSKAJA MUZYKA č. 2
Pod nadpisom V ústrety
XXlV. zjazdu KSSZ uverejňuj~
časopis
záverečný prejav T.
Chrennikova o aktuálnych úlohách sovietskej hudobnej tvorby na plenárnom zasadnutí
Zt•éizu sovietslcych skladateľov.
V. Skatetščikov uverejňuje svoj u štúdiu Hegel o hudbe. T.
Sčerbakouová analyzuje novú
kantátu A. Bogatyreva Bieloruské piesne. E. Dobrínina načrtáva portrét speváka Juraja
Guljajeva. V čísle ·stí. ďalej informačné materiály a recenzie z hudobného života zväzových republík a i .
RUCH MUZYCZNY č. 2
(PoJsko)
Miroslav Kondracki v článku
Mark Il nežij~. nech žije Moog!
podáva obsiahlu informá.~i!f o
elektronickej hudbe. W OJc~ech ·
Pazdro píše o lV. celopo ťskej
lconjerencii muzikológov v Poznani. Károl Bull recenzuje l.
poľský festival mladých husl istov a Józef Kaŕl.ski označuje
Dona · Carlosa v taliančine v
Poznani za bombu sezóny. O
Bartókovskom veče re v Poznani referuje Jan Berskl. Nad posledným chopi1tovským konkurzom sa zamýšľa Wôjciech
J~drzejezak v článku Chopin
70'. Číslo doplňajtí kritiky z
hudobnéfto života.
MUZYKAľ.NAJA ŽIZŇ č.
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(ZSSR)
úvodník čísla je venovaný
sláv1wstiam voj enských hudieb.
V článku Spolu s čer venou ar·
mádou G. Nagornyj píše spo mienku na starý vojenský dychový orchester z roku 1920.
A. Bogdattova píše o mlqdých
skladatetoch Ukrajiny. Od A.
Scchora . uverejňuje časopis 1.
čast člänku Straníckost', národnost a novátor stvo - ako zá sadný materitíl o id~ovo-este 
tických princípoch sovietskej
hudby. A. Tamajev píše r eport áž o Azerbejdžanskom divadle piesní. S. čertok infor.m uje
o novej filmovej opere Sevit.
BULHARSKÁ MUZIKA č. l
Dimitr ·Petkov sa v úvodníku zamý!ľa nad · úlohami pred
lO.
zjazdom
Komunistickej
strany
Bulharska. 'Redakčný
člänok hodnoti teoretickú konf erenciu na tému Lenin a hudba. G. Gatjandžiiev pripomína
jubileum Todora Popova. Profil
mladého
skt4dateta
Geor(li
Kosto~i'.t napísali% B. Arnaudová. O premiére opery G. Atanassova referuje K. Kamenov,
L. Russev zver~jňuje svoje pozorovania o javiskových neúspechoch a ner vovo-psychických tažkostiac1t spevákov. O
folklórnej tvorbe pre deti píše
M. Bukorešlijev.
MUZSJKA č. %
(Madarsko)
V článkô vej časti prináša ča
sopis viácero hodnotiacich pohtadov na maďarskú opernú
novinku - Ránkiho Tragédiu
človeka: hodnotia H. H. Stuckenschmidt, 1. Raics, 1. Kertész. P. Zsoldos port r étuje známeho súčasného maďarského
skladateľa a 1tudobného s piso vateľa Andrása Szälläsyho. POd
názvom Cvičenie, skúška, práca
časopis
spovedá
Elizabeth
Schwarzkopfovú pri príležitostí
jej dvoc1t tohtoročných konc,ertných vystúpení v Budapešti. F. Brodszky začína zve'elňovanie svojej práce o tradícii gitarôvej hry v Mi:lďar
.~Tcu . J. Gonda refer uje o úsptš"!Om vys_tt'lpeni jazzóvého kla!Jiristu Oscara 'Pe~ersona.
MELOS

(NSR)

č.

V septembri minulého roku s i nielen Mad:.&rsko, ale celý hudobný a kultúrny svet dôstojne pripome nul i 25. výročie úmrt ia jed nej
z na jvýznamnejších postáv umenia nášho storočia . Jej tvorivú ve ľkosť, výni moč nú mnohostrun nosť sk l adateľa, ved ca, in tet·preta, krit ika, ľudskú, morálnu, svetonázorovú vzorovú
čestnosť, zásadovosť. Vzťah Bartók Slovensko tvorí zvláštnu kapitolu v dejinách našej
hud·o bnej kultúry. Nielen pre Bartókov bllzky,
obdivný a významné vedecké plody· prinášajúci
vzťah k slovenskej ľudov e j piesni ( pripomenuli
sme sl ho aj na stránkach nášho časop isu), ale
aj preto, že Ba·rtók-tvorca, jeho ;pohľad na
využ·i tie zdrojov hudobnej kultúry ľudu v t vorbe inšpirujúco zasiahol do prúdov a orientácie
modernej s lov-enskej hudby.
25. m arec 1971 bude ďa l ším bartókovským
jubileom - dňom 90. výročia umelcovho narodenia.
p,r l tejto príležitost i vypísali v Maďarsku
Skladatefskú súťaž Bélu Bartóka v jednej z
najp.r!.snejšich a najnáro čne jších obl•a sti komornej hudby - v sláčikovom kvarte-te. Zá ujem domáci i za hraničný bo·l veľký, do súťa že
prišlo ta·kmer 70 kompoz!cii. Do poroty pozvali - a pozvanie prijali ..... popredné osobnosti
medzinárodného hudobného života: Sulhan
CÍ4'1cadze, Goffredo Petrassi, Gyärgy Ligeti, Tadeusz Ba.ird. Ich výpoveď o vzťahu k Bartókovi, k rozvijan1u jeho odkazu, ale l pohľad
na súčasný hudobný svet by sme rad,i našim
čitateľom p-riblížili v budúcom člsle Hž.
Výsledky súť·až e s·l ávnostne vyhlásia v deň
vý.ročia Bartókovho narodenia.

Avantgarda a tradícia
Z úvah H. H. St uck en schmidt a
v súvislosti s operott - ale nielen s ňou

Už päťdesiat rokov počúvam, že opera je
mfwa, výplod pominulej spo,ločnosti, dnes n~et
pre ňu priestoru, opodstatnenia. Táto päťde
siatročná agónia, zdá sa, opere pomohla, pretože kde sa vo svete pohybujem, všade vidím
naplnené operné domy - a navyše nie ani tak
bradatými starcami, a le m ládežou! Tak sa mi
vidl, že pre najbližšfch 300 rokov má opera
existenciu zabezpečenú . . . ž e je odkázaná na
hudobno-javiskové r eformy, to je iné, tak tomu bolo vždy: Wagnerove reformy neboli bezvýznamnejšie než Verdiho, a reformy · Albana
Berga ma jú rovnakú váhu, ako Stravinského
novátorstvá. Myslím sl, že vývoj pokračuje.
Melodická invencia -a pokiaľ možno výtvory melodiku vylučujú c;ich kompozičných postupov nazývať hudbou? Kritická otázk~. ktorá smeruje na polia avantgardy. V dnešnej
hudbe už niet melodického vzorca, a le niet
ani flarmónie. Dnes sa hovori o celkom Iných
veciach: o voľnej Improvizácii a o integrite
hudobnej r eči. Je to zauj!mavé a dôležité z
hľa di ska ďalšieho vývoja, obávam sa však, že
stav, keď hudbu už nemožno spie vať, či zaplskať si, vedie do slepej uličky a z tohto by
bolo treba včas nachádzať východiská. V súčasnosti, žiaľ, sa zdá, že melódiu sl celkom
vyvlastnila popová a beatová hudba, zatiaľ čo
tzv. vážna hudba ňou pohtda a odmie ta ju.
Myslim sl, že túto situáciu by bolo treba zmeniť, pre tože ináč avantgardnej hudbe hroz!
vážne nebezpečenstvo. O to väčšie, že v dielach niektorých skladateľov ide už o vyslovene protikultúrne pre javy.
Priepasť
medzi skladateľom a obecel\stvom. . . Treba sl uvedom i ť, žé niet jedn ot né ho obecenstva. U nás v Nemecku napriklad majú celkorri iné publikum Karajanove
beethovenovské večery, ako koncerty avantgardy. Na tých je veľa m ladých, ale i staršfch, ktor! túžia spoznávať problémy moderného života. Takzvaná priepasť medzi hudbou
a jej obecenstvom trvá už dlhšie: od 19. storočia, veď sa zača la už Wagnerom! Ale podľa
hegelovskej dialektiky - z menšiny sa skôr
či neskôr stane väčšina, a dúfam, že sa tak
stane aj v prlpade konzumenta súčasnej hudby.
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Pod náz·vom Portrét umelca

l'!f!:tJ starého muža 'pŕinimz 'rôz-

1Íov6r s Igorom Stravinským.
K. Schweizer sa zaoberá hudolmou grafikou. Známy interpret a skladateľ Novej huqby
Vittko Globokar uvažuje o po~ tavení a práci inter preta Nó•Jej hudby. T. Rampazziová píge o Elektronickej Ttudbe, v Padove. Referáty, kritiky o dof'l'uiciéh a zahť.antč1týc h premié·
!'ach, správy o nŕ1a.lostiac1t t·n
wete súčasnej hudby.

JO VAN
KOLUNDZIJA
D vadsaťročný
j uhoslovanský
huslista Jovan Kolundžl ja vystúpil na kom01·nom večere v
brat is lavskej Zrkadlovej sieni
pred viac než poloprázdnou sálou. Bratislavský hudobný týždeií bol v čase jeho vystúpenia akciami priam presýtený.
A ta.k recitál mladého umelca
zo za hrani čia si z mnohých
ponúk vybralo iba päťdesiat posl u cháčov.

- Pán Kolundžija, neboli ste slabou
návštevou t rochu deprimovaný ?
Ani n ie, zvyk ol som si totiž na ň u.
u nás v Belehrade ma jú pln ú sá ht
len svetoznáme lwiezdy . My mla dí mu s!me byť skromni.

I

Vystupujete teda

dosť

často ?

Napod iv s! nemôžem ani v tomto smere sťaž-ovaf. Nejde samozrejme vždy o
samostatné vystúpenia. Ako študent Hudolm ej akadémie často koncertujem na
š kols kých akciách. Hral som .n apriklad
už s niekoľkými našimi symfonický mi
telesami, ako sólista som bo! na záj azde s Belehrads>kým komorným ·orchestrom v Maďa rs ku, Poľsku a Belgicku a
s Makedóns·kym komomým orchestr.Oln
až v Južnej Amerike.
- Vo vašom programe nám trochu
chýbal súčasný juhoslovanský autor, veď
mladí umelci bývajú zvyčajne najlepšími propagátormi súčasneJ hudby . ..
Máte pravdu, ale ne našiel som sklad bu, ktorá by mi vyhovovala a zauja la ma
natof,ko, aby som .iu zaradil do s vojho
repertoáru.
- Zato ste však predviedli štyri kusy
od Josefa Suka. Al<o s te sa dostali práve k tomuto česk é mu dielu ?

Keď som dostal pozvan ie hrať v BratisLave a uvažoval som nad programom,
dospel som k názoru, že bx bolo dobr6
u vies ť čos i z literatúry hostiteľov. Nemal som mo žn os ť našt udov,ať slovenskil
skladbu, a t ak som sa rozhodol pre Suka, ktorého štyri kusy sú u nás veľm!
ob ľúb ené a odpo.ru čil mi ich aj môj pe.
dagóg prof. Toškov, ktorý ich má tiez
v repertoári. Túto skladbu som tu hral
vereJne prvýkrát, tak ako aj Beethove·
novu Sonátu c moL

-

Nebolo to od vás trochu odvážne?

Mám doteraz zdravé nervy a netrp!m
t rémou, takže som sa p redvedenia ne·
obáva l.
- Mali by ste byť teda súťažným ty•
pom. Zúčastnili ste sa už dvoch vý•
znamnejších
m edzinárodných
súťa ží:
Wienlawského a F leschovej, avšak bez
prenikave jšieho umiestnenia. Mienite sa
v budúcnosti zúčastniť ešte ďalších?
Wienlaws kého súť.aže som sa zú čas tnil
ako osemnásť'l·o čný , iba tak na skúšku,
čo to urobí. Do trid siatky mám ešte ďa
leko a ta·k môžem ešte čo - to dosiahnuť.
Na budúci rok sa pokúsim o šťastie v
Poľ·sku, neskôr i v Bruseli, Paríž! a na
čaj kovsk ého s ú ťaži v Moskve.
Miroslav šute

ALDO CECCATO
nej opery, aby som naštudoval Cósi f.an
tutte, a Viedenskej Stát.n.e j opery na
Travtatu, pretože terminovo kolidovali s
inými mojimi zäväz.kami.
Váš umelecký život je teda v·e rmi rQšný a plodný. Máte v tomto / smere e šte
ne jaké nesplnené želanie?
·
- . Mojim s nom ostáva l naďa lej d irigovat Leningradskú fllha.rmóniu. Niele11
preto, že patd k najlepšim na svete, ale
kvôli mestu samému, ktoré ma pri ťa
huje svojou neopakovate ľnou atmosfé rou, zachycujúcou v sebe n ielen hudobné tradície čajko vského a Mocnej
hŕstky, a le aj celú h istóriu ruského umenia.
Akú úlohu hrá v plejáde zvučných
mien Slovenská filharmó·
ni a?
- Veľmi rád chod!m d·o Bratislavy
práve kvôLi tomuto orchestru. Veľmi vy.
soko si ho cenJm.. je umelecky disciplinovaný a podd ajný, ok,rem výborných
tónových kvalít má l pozoruhodnú
s ch o.p.nosť dok-onale ľudsky prež.it obsah
interpretovaných die l.
zahraničných

Po niekoľkých mes iacoch sa s vami
opäť stretávame v Bratislave. Vaša ta'kt ovka v tomto medziobdobí iste nezahá fala!
Niekoľko

tý ždňov

som pôsobil v
Santiagu de Chi le, kde som dirigoval
séri·u koncertov · Národného symfonické ho orchestra, dirigoval som v Bueno s
Aires, Chicagský symfonický orchester
a t iež Toron ts ký, ktorého umeleckým
r·iaditeľom je váš Karel Ančerl, tam veľ
mi obľúbený. Za čiatkom decembra som
prvýk·rát vystúpil s Bornemout.h Symphony Orchestra, telesom vysokej ume leckej úrovne, po londýnskych v Anglicku nepochybne . najlepším. Nakon l~c p·re
mňa to na jdôležitejšie: prvý raz som
· s tál pri pulte Newyocskej tilharmónie,
keď som p·revzal . jeden z koncertných
termrnov .po zomrelom George Sze llovf.
Okrem iného som s ňou predviedol šos takovičovu l. symfón iu a Dallapiccolove
Variácie pre orchester. Viac a ko úspešný de but v Lincoln Centre mi otvoril
severoamerické brány naplno. Za dva
roky sa tam opäť V'rátim a budem dirigovať všetky významnejšie symfonické
te lesá: Newyorskú, Bostonskú filharmóniu a azda f Clevelandskú filharmóniu.
Začínali

dnes e šte
-

ste pri opere, ostáva vám
na divadlo?

čas

Mám rád zmenu a usilujem sa pôstriedavo tu l tam. Minulý rok som
napriklad naštudoval v milánskej Scale
Belliniho Puritánov a Beethovenovu hudbu k Viscontlho l nsceťtäcil Goetheho
Egmonta. Pre londýnsku Covent Garden
som pripravil Verd iho Traviatu, ku ktor-ej tohto roku pridám ešte Falstaffa a
na budúci rok Othella. Musel som však
odmietnuť lákavú ponuku Metropolitsobiť

Poľský skladateľ W. Lutoslawski pi'emiéroval
svoju novú. .~kladbu - Koncert pre violončel o
a orchester. Objednát>atet: Royal Philharmonie Society, sólista: NOvietsky violončelista
M. Rostropovič . Predvedenie, ktoré dirigoval
E4ward Dôwnes, označuje kri tika za naj závažnejšiu udalost' tohtoročnej londýnskej sezóny.

ZAHRANIČNÝ HOSŤ

Ste u nás velmi populárny, pret o otáz·
ku: kedy vás tu opäť privítame? ·
- Teraz si urobím dlhšiu prestávku.
Dir·! gent si nemôže natrvalo udržať dobrú pozíciu. Orchester i publikum po trebujú zmenu, inú tvár, iný štý l práce.
Te nt~>raz ste nám pripravili Verdiho
Requiem. Chceli ste tým dokumentova(
váš úzky vzťah k tomuto autorovi?

-

Nekladiem

hrB~n ice

medzi sklada-

teľ.a ani me.i:lzi skladby. S rovnakým za-

ujatím dirigujem Monteve r<liho i Stockhausena, operu i symfonickú báseľí.
Voľba na Verdiho Requiem padla pl'i poslednom rozhovore s riaditeľom Filharmónie dr. Mokrým. Akcetptoval som návrh s vedomlm, že v Slovenskej fil1larmónli a v jej súbore nájdem rep rodu kč
ný aparát, schopný vyvolať maximál.ny
účinok Verdiho hudby.
Z toho istého dôvodu ste s i tiež priviedli talianskych sólistov?
- Nešlo mi an! tak o talianskych
spevákov, napokon Iba 2 sú Taliani. ako
o to, že som sl vybral tých u melcov,
ktor ých poznám a '> ktorými som mohol toto dielo p.re bratislavské predved enie študovať doma už mesiac predtým. Zatiaľ s om však nimi dosť sklamaný.
Chceli by. ste na záver nášho rozhovoru ešte nie č o zaujlmavé dodať?
- Áno. Rád by som viedol Slovenskú
filharmón iu na neja.k om dôležitom zah raničnom turné. Už na tom a j pracujem, .v iac neprezradhn.
Miroslav Sulc

rodnom divadle zostala celých· 38 rokov a tasvätila mu
sk u točne celý svoj život. Pr it oni si predsa len mršla
dosť príležitostí a času, aby si niekoľkými vystúpenia- .
'' ·
mi vybojovala zvrchované uznanie v· cudzine; · .
Jej vysoká postava, veľmi ' kultivovaný zjav a kovovo
znejúci hlas, "zbrojne zvučící, jáko když o štít, uderil ,
meč", ako napísal jeden · z kritikov, predurčiÍi Krásovú
k ideálnemu stvárneniu heroickych a tragických postav.
· Pre jej Smetanu je preto predovšetkým typická Radmila v Libuši, ktorú spievala bez prestávky od roku
1929 vo všetkých naštudovaniach diela i keď bola rovnako vý.raznou a výbornou Pannou Rózou, Zävišom, či
, Výnimočný spevác·ky, predstaviteľský i ľudský forepizódnou I-látou v Predanej neveste, alebo Martínkou
·mit bol potrebný, aby 'sa Marta Krásová nedala odrav Hubičke; často spieva la Izabelu z Fibichovej Messindiť zdanlivou nepr~niknuteľnostou na ,prvý pohlad Jen
skej nevesty, Vlastu v Šárke - a potom, pravda, veľké
riedko osídleného sveta operných postáv altových a
postavy svetového repertoáru: Amneris, Eboli, Ortrud,
mezzosopránových a dokázala zameniť vidinu pestrosti,
Klytaimnestru, Marfu v Dvoi'ákovi i v Musorgskom,
pohodlnejšieho výberu ' a ľahšiu k'a riéru, ktorú jej ponúDalilu, Orfea. Krásová však rovnako a veľmi skoro dokali soprá·n ové úlohy, za údel altistky. Vo veľkej väčši
kázala preniknúť i do sveta starých žien, sveta, ktorý
ne prípadov sme ~otiž 1 svedkami opačnej snahy: vymactižiadostivé umeJ.kyne zvykne odr adzovať a núti Ich
niť sa z tohoto odlxlru prechodom k partiám dramaticsk úmať (ak m ajú talent, hlas a javis kový zjav), či by sa
kého sopránu.
·
im nepodarilo pre síd liť do sopránového odboru. A Krásová si práve tu vytvorila také mnohostranné a strhu Marta Kr á s o v á (narodená 16. 2. 1901 v Prot1víjúce zázemie, tofko príležitostí - nielen pre uplatnenie,
ne) začala nielen svoju spevácku, ale priam už opernú
ale priam pre umelecké .vyniknutie, že je to až neuvekariéru ako sopranistka, a dokonca veľmi všestranná
rite ľné: sú to postavy také rôzne, ako kňažná v Plkosopranistka. Mala naštudované - a z veľkej časti i na
vej dáme, Kozinová v Psohlavcoch, Babička zo Starého
javisku vytvorila - úlohy tak veľmi od seba vzdialené,
Bielidla, Blagota v Suchoiíovom Svätoplukovi, Kataako je d·ramatická Milada, Krasava, Agata, Rezia, Elza
rína z Pauerovej zuzany Vojírovej, vedľa neprehľadného
alebo Alžbeta, lyrická Vendulka a Giulietta, na celkom
radu ďalších a ďalších, na če le s klasickou Ježibabou
opačnom póle koloratúr.na Eudora z Halévyho :Zidovky.
z Dvoi'ál<Ovej Rusalky.
V roku 1922 ju ,v tedajší operný šéf Milan Zuna angažoval do Slovenského národného divadla; stalo sa tak
Marta Krásová, veľký umelec, a preto skromný a poc po predspievaní Krasavy a Milady.
tivý pracovník v tom neprebernom, zázračnom svete
hudby (súčasne i nemilosrdne tríblacim), mala nielen
Bola tó práve Bratislava, kde Oskar Nedbal, umelec
vedomie povinnosti a uspokojenia z poctivej a · dobre
svetového rozhľadu rozpoznal jej najlepšie možnosti
a kde sa jej profil pomaly vyhranil najprv smerom . vykonanej .práce, a le tiež svoje lásky. O jednej viem.
Bol to Janáček. Spievala rada a na vrcholnej úrovni Kak úlohám mladistvého mezzosopránu, ako bola Carmen,
banichu, ale túžila po Ko stolníčke. Túžba clozrievala
Dalila alebo Octavian, neskôr k čoraz väčšej všestrandlho. Až konečne sa v r. 1950 splnila a Krásová vynosti. Bolo to požehnané prostredie, v ktorom Ma!l'ta
tvorila túto postavu v novom Voglovom naštudovaní.
Krásovä dozrievala stykom s najväčšími osobnosťami
Vytvorila úlohu na prvý raz v hoto.vom tvare, v ktorom
svetového operného umenia, k t oré vtedy Bratislavou a
sa k rištalizovalo všetko jej dovtedaj šie umenie a skúsenie veľmi vzdialenou Viedňou prechádzali: šaljapin.
nosti. Kostolníčk u vytvorila v mnohých reprízach, sláAndayová, Némethová, Mária MUllerová, ale tiež Pietro
vila s iíou úspechy v Mosl<v.e i v Bruseli a nahrala
Mascagni alebo Richard Strauss.
ju, ako jedinú svoju ve ľkú CPiistvú postavu, v úplnosti
V roku 1928 prešla vtedy dvad saťsedemročná Marta
tiež na gramofónovú platňu. Tu sa iej najviac podarilo
Kräsová na scénu Národného clivadla v Prahe, kde sa
to o čo sa celý život usilovala a čo F.· Pujman zhrnul
už dávno po Kovai'ovicovi presadila ďalšia veľká osobv zistení, že sa v nej zjednotila múdrosť hlavy a múdnost českého operného- sveta v období medzi dvoma
rosť srdca, pretože vždy jej išlo o dokonalosť umenia
vojnami, dirigent a skladater Otakar Ostrčil, ktorý .a tou úspešnou p.rácou zmenil o sa jej prosté me'no na
v nej videl ,,jeden z najkrásnejšich mezzos opránových
slávne.
orgánov, ktoré existujú". Pod Ostrčilovým vedením sa
Marta Krás ová, prvá speváčl<a, l<torú poctili titulom
schopnosti Marty Kní sovej t•ozvíjali tak prudko, že bonárodnej umelkyne, odišla pred rokom - tragicl<y, na
Ia obava, aby sa nenechala zlákať ponukami z cudziny.
prahu sedemdesiatky. Odišla jedna z najväčších postáv
Nebolo však potrebné ani platové zvýhodnenie - aj
ked' divadlo k nemu siahlo - aby si Marta Krásovä
českého divadla.
VIL~M POSPISlL
uvedomila, kde je predovš etkým jej miesto. V Ná-

K n·e-dožitej
sedemdesiatke
Marty Krásovej

Slovenská filharmónia
uvedie v apríli
štvrtok l . IV. (A) , pi>atok 2. IV. (B): Wagner:
• Majstri speväO'l norimberski. Predohra. Ci'íopt!'?."I<ort'c'l?n ""
pre klav!r a orchester e mol. Berlioz: Fantastická .symfónia. Sólistka: Halina Czerny-Stefaňska, . Poľsko. Dirľ
gent: Živojin Zdravkovič, šéfdirigent Belehr adskej filharmónie.
Štvrtok 8. IV. (A), piatok 9. IV. (B): Pd !priležitostí· 10. v ýr-očia u meleckej činnosti súboru Slovenský komorný orch~steiľ. Umelecký vedúc-i Bqhdan War•
cha!. Suchoň: Serenáda pre sláčiky. F. Benda: Si:nfonia
in C. Viva ldi: Konce rt pre husle, čelo a orchester. 59list!: B. Warchal a Juraj Alexander. Pergolesi: Co.ncertlno b mol. Britten: Simple symphony.
štvrtok 15. IV. (A), p ia to k 16. IV. (B): Moyzea:
Partita, Majster Pavol z Lev-oče. Dvoi'ák: Konce-rt pre ·
čelo a orchester. Debussy: Jar. Dirigent: Ľudovít Rajter. Sólista: Boris Pergamenščikov, ZSSR.
Štvrt o k 22. lV. (A), p! at o k 23. IV. (B): M. Schnei-·
der-Trnavský : Veseloherná predohra. Martinu: Kon·cert
pre kvarteto a orchester. Slov. kvarteto - A. Móži A. Nemec - '- M. Telecký - Fr. Tan:nenbe-rger. Didgent:
Ladislav Slovák.
Š t v rt ok 29. IV. (A), piatok 30. IV. (B): V rámci
osláv 75. vý r očia založenia orchestra če ská filha r món ia.
Dirigent : Václav Neumann. Pauer: Panyc'hida. Martinu:
Koncert pr·e če lo a or ch. Sólist a: Josef Chuchro. Dvorák: VL symfónia .

KONKURZ
SLOVENSKÁ FILHARMONIA, Bratislava, Fučíkova 3
vypisuje konkurz na miesto korepetítora pre Slovenský
filharmonický zbor. Potrebné vzdelanie: Absolutórium
Vysokej školy múzickej ( prípaclne konzervatória). Prihlášky na osobné oddelenie.

c::L:» Premiérové realizácie
s l o ve n s k ý ch a utoro v:
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Cikker: Spomienky, dielo 25 (SOC:R d·ir.
dr. Ľ. Rajter - obnovená premi éra); M. Vilec:
CICII Fantázia pre trombón a orchester (Gašparo::::- · vič, SOČR dir. O. Lenárd); L. Holoubek: Vý~- -s .. Ml!ey'"~ ó)Oery : Profesor Mamlock. (,T. · Sed lá. ~ . rová, .N. Hazuchová. J . Martvoň. d r. G. Pa pp,
~ . F. Schube,rt, J. Wieclermann , L, Ganzová, SOCR
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interpre t o v:

SymfoniCký' orchester čs. rozhlasu v BratiI. Glinka: Ouvertura D dur (dir.
· O. Lenárd), P. I. Čajkovskij : V. symfón ia
e mol, d ielo 64 (dir . Tagi Zade .Nijazzi); V. Ne~

~·: slav·e : M:
~

ä; .
š; jedlý: 'III. 'symfónia - španieLska (dir: M. Ko.n' c;;; vaJin,ka).
c=
..:::.::
Komorné z-druženie:
. c:L:)
Koncert D dur pre klavir .a o r)c:..::» J. K. Vaň)lal:
.
.

·..J.U B l LEU M·
Fr,anja Hvastiju
.

Sesťdesiatka v živote umelca je dôvodom k rekapitulácii vykonanej práce. Na konte barytonistu opery Slovenského národného divadla Franja Hvastiju
spočíva pekná kôpka úspešných postá v, prevažme z
oblasti svet<Jv.e.i k lasiky. Hvastij a patri k tým za hra ni ČJ1ým umelcom, kt-orí v období !POsledných
tridsiatich r-okov výrazne spoluvytvárali profil b-rat islavskej opery. Slov·inský spevák 2lakotvil v Bratislave v roku 1940. Keď 2. .iúna toho roku debutoval
na scéne opery SND ako Tonio v Leoncava'llových
PAG postrehla kritika i obecenstvo, že má doči.ne.nia
s kvalitným barytonistom taliaJilskeho razenia. Najmä v tomto odbore sa Hva stija naplno presadil a suverénne drža l žezlo vládc u - až do impozantného
nästupu Bohuša Hanáka koncom päťdesiaty ch rokov.
Svedčia o t<Jm jeho kreácie Escam!lla, Tonia, Scarpiu, Fiqara '? Barbiera, Germonta, Lunu, Jaga a predovšetkým Rigoletta, na ktorého sta.rši näv~teovníci
d odnes spomínajú ako na vrch<Jlný spevá:kov výkon.
S Hvastljovým menom sa však viaže ešte jedna .významná historická okolnosť z deji'll opery SND. V roku 1941 vytvoril t·itulnú úlohu v inscenácii Egkovho
Peer Gynta, ktorá IPatd k .tJajvä·čš!m dramaturgickým pozitiv.am našej reprezentačnej scény. Keď zrekapitulujeme všetky t ·i e úlohy, ktoré vytvoril za tri
d esaťro čia svojho slov.e nského ;pôsobenia, nezostáva
nám nič iné, iba vysloviť mu hlbokú vďaku .z.a prácu
odvedenú na poli nášho opernélho umen[a.
B.

Pavly Pokojnej
V nie veľk<J m počte ozajstných ped·agogdckýc-h
osobnosti iná proteso:ŕka bratislavského ko~~Uer.vató- ·
ria, zas!. učiteľka Pavla Pokojná sv<Jje pevné miesto.
Cetá ,ie j živ-otná a pedagogická dráha bola poznačená
niekoľkými typi ckými okolnosťami. V kLavirnej pedarJOgike nastupovala v dobe; lkedy mati už suverénne
miesto manželia Ka fendovci. Nebolo J'.a.llJké presadiť
sa popri nich pedagogicky, najmä vtedy, ak jubLiam.tka trvalo vyznávala prind;py pražskej kla.vimej .školy. V tejto situácii potrebovala vydať zo seba maximum, aby sa ukázali jej pedagogické kvality a naše umelecké školstvo s ňou mahlo po čítať tak, ako
si to ozaj zaslúžiJ.a. Hlavnému predmetu sa mohla
v e novať až niekoľk<J rokov po vojne. Plráve preto, že
sa tak dlho a húževnat<J museLa p.resadzo·vať v našom pedag<Jgickom živote, naučila sa sústavne p>aex>vať, vzdelávať sa, pedagog-icky nezostárnuť. Je !ste
najzákladnejšou pov.innosťou ikon2lervatoriihlneho !Profesora. aby zvládol potre"bnll látku z oblasti ktasickeJ a r-omantickej tvorby a stál svojimi vedomosťa
mi nad žiakom. Pavla Pokojná. tento základ ďaleko
prek·račuje . Keď zača l a u nás vlna obdivu k Prokofievovi, jubilantka med·zi prvými pripraví na pôdium
niek<Jľko svo,jich najlepších žia-kov práve s Proko·fievovými Sonátami ; takmer paraleLne púšťa sa hlbšie
ako niektorí inf do Bart6kovho Mik!ľokozmu, robi
vtedy pre celý odbor znamenitú prednášku a pravd.e podobne ov plyvn í aspoň medzi n ajbližšími spoiUIPl'acovnfkml pozitfvny .?lá\!jem o Ba.rtóka. Vzťah k -hudbe
XX. s toročia sa v posledných rok-och ešte stupňu je.
Vybt>rá si n iek-oľko m álo známych s·I ovenských d.iel,
~ nšpirnje skladateľov, aby jej tl'i·e de zverm premiéry
a pod. To hy m<Jžno boli nápadné vonka,išie črty j ej
pedagogickej práce. Ale pozrime sa do h!bky jej pedagogick éh-o systému. Na prvom mieste t~·eba o ceniť
jej p.r ácu na "čisteJ faktúre''. Neznáša prekle:py,
orehnanú ped a lizá~iu, nevhodné mazanie akordov,
vnášanie neštýl-ových prvk<Jv do interpretácie, rôzne
náhodno sti v interpretačnom výkone atď. Systematicky vedie svojich žiakov k rovnováhe l'Ozumových
a citových disp-ozicii, ra da -ovplyvňuje spôsob správneho št údia skladieb a ak v ne j samotne j dozr ieva
nejaký in terp r·e ta čný pr.oblém, wada s a k nemu
i niekoľk-o mesiacov. I to je znak, že nez,náša povrchno sť, že pedagog ická práca V ne j žije, že C·hOdi
s problémami dovtedy, po kiaľ ich nevyrieši.

z.

~

chestér, ' dielo 14 (K. Havlíková, d ir. Vl. Ho'
• - rák), W. A. Mozart: Koncertan1lné kv-arteto
c:.:)
.,:::.:: pre hobo,i, klarinet, lesný r<Jh, fagot a orchest er (Členovia d ych. kvinteta, di·r. VL Horák).
eQ
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***
Dňa

25. III. o 19,30 na III. programe prenos
c:.:) z Budapešti: KMcert z tvorby Bélu Bartôka
pri príležitost i 90. výro čia narodenia skladatec=
'
~ ľa. Symfonický o·rc·hester maďarsk ého r·ozhloa~ su a televizie dir. Gyorgy Lehel. Sólisti: J . RéCl':) ti, A. Faragó a Z. Kocsis.
z. A.
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KONKURZ
Riaclitel'stvo Konzervatória v Košiciach vypisuje kon- ,
kurz na l miesto stredoš kolského profesora hus l'ovej
hry a na l miesto klavírneho korepetítora s nástupom
od L septembra 1971.
Vyžaduj e sa absolu tórium vysokej školy alebo kon. zervatória. Žiadosti doi~Jžené dotaznfkom, životopisom
a dokladom o vzdelaní a praxi treba zaslať' riadi teľstv u
Konzervatória v Košiciach, Lenin ova ul. č. 93 do 1. mája
1971. Uchádzači budú na konkurz písomne pozvaní.
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OPRAVA: v č. 5 HZ v
Dlt·igent preď orchestrom, v časti Osl<ar
Ned hal
ned opa l reniln
vklzla chyba : namiesto
čmnfl a ll ~ta
má byť v
tex te če li sta.
č l á nlw

Nováček

Anny Kováfovej
F. X. Said·a kdesi p!še o "pohyblivom čulom natur eli" jednej jubila nt ky, plnej optimistických ilúzii,
kt-orú sice zvf.et·a tlak pOV'innost!, ale je najšťa·stnej 
šia, keď sa povin•nosti hromadia. Spomenul som si
pri tejto charakteristike na roky pôsobe.nLa prom .
ped. Anny Kovái'ove j na vtedajšom E'overen!ctve, .neskôr Ministerstve kultúry. V prost redí kultúrnych
org.anizáto.rov pôsobila ako člov e k širokého vzťahu
k tvorivým &!lám svojej doby. Už v r. 1961 obhájila
progresívnu koncepciu výchovných koncertov tpre
celé .Slovensko, o r-ok neskôr náwh na centrálne r.i adenie a spôsob finančnej podpor y Kruhov priateľ-ov
um enia, v r. 1963 vymohLa fďnančnú podporu pre
L medzlrtárodnú konfere nciu L. v. Beethove na v Pieš fanoch a hneď v nasledujúci eok mala podstat ný po_
die l na r e aJizác.ii I. prehliadky mladých k·oncet•tných
umelcov v Trenčiarnskych Tepli ciach.
Bolo by však zjednodušené vidieť ju len ako
ús pešnú pr.acov n! čku ministers tva a teraz iniciatívneho pedagóga nit rianskej PedagÔgickej fakulty,
Rovnako závažná je je,i publicistická práca. Ke ď som
sa pri téj príležitosti :z.nova olxlznamova l s je j člán
ka mi a novinárskynú glosami, zdalo sa ml, že niektoré chceli len dokumentárne popis-ať určitý koncert. jubileum alebo ak-ciu, ale vä čšl·na sa za čosi zapa ľu Je a chce niečo riešiť. Navyše sa mi zdá, že celková bilancia jeJ publicisticke j práce ukazu ,ie podiel
na súč.asnej marxistickej kritike. Je vždy proti cy-'
nickej naivnostl niektorých kritikov, vie sa o61!š iť
o d verbalizmu piš uclch jednotlivcov, ale predovš·etkým vie z urč it-ej k.ultú.rnej akcie vyvolať sviatočný
dojem, A. Kovái'ová je e mpit·lcká v tom že si zo
spústy ko ncer t<Jv, ktoré navštfvila, ve dela ' vybud·ovať
vlastný kritický systém. Verf mnohým nastupu jú·
clm um ekom.. dú fa, že 5a 1.intenz!vni hud·o bný život
vidieka a že sa dobt·ým umen!m pr ipúta viac ľu dí
ku koncertom. Po monoqraf!i <J Sloven skej fllh armó ·
~.ii Iste pr1du ďa!šie publikácie a po rokoch, kedy
r.tla v o kruhu povmnos ti, pt"idu r<Jky kľudnejšej te ot·eticke.i a publlcisticke.t p.r áce.
·.
Zdenko Noviček

IEDiiCH DOIRODINSKf:
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IV.
V poslednom čase sa veľa o ňom pfs alo, takže naša verejnosť je o ňom
vš·e obecne dosť informovaná. Vo väčš1ne
pripadov to boli spomie.nky a štúdie ľu
di, kto·rí sa s ním stretávali až v neskoršom jeho veku (okrem článku St.
Nováka, ktorý je jubilejný), nepo:mali
ho v jeho nástupe a čase doz.r,ievania
na svetový formát. Kto však s ním pracova:! v prvých rokoch jeho vstupu do
č-eskej fi lha't'mónie a asi d·o r. 1930 i nes kôr. nevidí ho len ako umelca, ktorý
sv<Jjím umením a celkovou umelec-k ou
er udíciou os lňoval a ,jeho umenie b olo
vždy celkom bez výJmad. Naopak. Oceňuje nielen jeho genialitu, zjavnú už od
začiatkov, ale hlavne si cenf jeho prík ladné úsilie, ako vedel svoje schopnosti
t'{)raz vi.ac rozvíjať veľkou pracovitosťo u a nezl'ahčovať si IPľOblémy . Húževnatosť, s akou zvládol postupne napr.
i samo·bnú taktovaciu techniku v niektorých najmodernejš!ch a rytmicky zložitých partitúorach, ktorú mož.no in! d irigenti dostali takpovediac do ,,vienka"
bola zvlá.šť vzorová. Táto posl·edná okolfiOSť, ktorá sa nezasvätenému poslucháčovi a lebo umelcovi zdanlivo môže zdať
n edostatkom, bola vlastne jednou z Taliehových prednos tí. Ak kedysi P•reh!ásil
filharmonikom o tých časoch: "Učili ste
sa vy, u č il som sa ja", myslel to skuto čne úprimne. A pretož·e nič nezískal
ľahko, mal pochopenie aj pre tých, ktor i zápasili s hmotou, aby ju podriadili
svojej fantázii. Keďže sa naučil prem ý šľať o každom probl(~me a ,potom de dukova ť, jeho poznámky pri štúdiu boli
skutočne veconé, išli do hlbky a pomá hali karoému pri riešen! jeho tažkostl.
Pl·eto sa naňho obracali o radu a pomoc všetci, ktorí sa chceli vážne .a hlboko ponoriť do svojej práce. Krásne
a výst·i žne mi to osvetHl v jednom liste
z posled·ných rokov: ,. , . . P red takými
dvadsiatimi rokmi sa mi nemohol nikto
vyhnúť. Jedni ma nasledovali s oddanosťou ve.rlacich, zatial č o druhi sa pokúšali uvedomiť si svoju osobitosť v skrytej polemike s mojou p r.a vdou, ale nevšímav-o n emohol prej sť okolo mňa ttikto.

ltozdával som rany i lisku a nikto, kto
u mňa hl'adal pomoc a radu neodišiel
naprázdno. o dobrý nápad nebolo u mňa
núdze. Rozdával som, pokia!' bolo z č o 
ho. Učil som huslistov, violistov i čelis
tov, učil dirigentov, f.lautlstov, hobojistov i lagotistov, cornistov, bubeníkov
l klaviristov • . . Márnotratne som utrácal svoju ľudskú e 1iergiu •.." Nič mu ne bolo príliš ma·l é či snáď malichet,né, aby
tom u nevenoval vážnu pozornosť . Navždy mi ostaJle nezabudnuteľným napr.
cinknutíe na špeciálny zvonček, keď pr výkrát študoval v čF Faunovo popoludni.e . Ako starostlivo musel hráč vybe·rať
a voJ.iť silu tyčinky, aby cinknutie malo
nielen správ·n u dynamiku, ale l farbu.
Dnes s odstupom času vidím t ie pohnuté á niek~dy pt'lam divoké scény, kto.r é
sme prežlvali, keď sa dielo nedarilo,
trochu ináč ·než vtedy, keď pre mnohých filharmonikov bol V. Ta·li ch nie•len
šéľom, ale "Václavom Ukrutným".
Musíme mať na mysli vtedajší orchester ČF, v ktorom sa cez prvťt svetovú vo jnu usadil personálny nános . (keď
bo la núdza o inšt-rumentalistov), s kto rým bolo ťažko realizov.ať predstavy,
k toré Talich o diele maL Veď i sám získava l skúsenos ti; ako na to. Mnoh!. z
hráčov nemali ani 'po technickej stránke
potTebnú . kvalifiká ciu; ako mu t eda
mohli · vyhovieť v tom, čo žia'cla i, keď
to bolo nad ich možnosti ? Boli tu všal<
i jednot!lvci. ktor! mu rozume li a pretože sedeli obvykle na popredný ch miestach, d{lvali tomuto orchestru charakteris tický · profiL' š'ifka drama t urgického
záberu týchto rokov bola obdivuhodná a
hlavne: čo Talich našl11doval , to tvorilo
skutočne dokonélle zvlftrlnutý kme ň ový
repeľtoár, ktorý .terito orchester pot re·boval; aby moho'! pos túp iť do vyššej
triedy, Keď r;a Ta!ich postupne čoraz
dlhšie zdržiaval v zahraničí a prichá dzali hosťovať svetoví d irige>nti , bola t<1
'len konfront ácia toho, čo tu bolo vytvorené a vybudované s tým. · čo nové
·.priniesol hosť do predvedenia . V prvom
rade išlo o 'pružnosť v pochopeni a realizovaní hosťovvch predstáv, akési pos-

m.MUSIKBIENNALE
BERidiN
(·Dokončen ie z 3. S'tr.5

kon&nej práci oboch autorov,
a•l e i kolektívu disponovaných
umelc-ov, nápaditej réžii, ktorá
je v St<aatsope.r vždy na slušnej úrovni, treba sa zamyslieť
nad
umeleckou vy z-retosťou
di ela, a,le predovšetkým nad
V1hod•nosťo u spracov·a•nia ],ibreta,
ktoré je naplnené dejom a dialógmi. Snáď menšl výrez, podobenstvo, ~ol.'ma metafory .a
ist á štylizáci<a myšlienky by
boli vhodnejšie pre slcladateľ·B,
ktorý by sa v takom prí·pade
snáď sna:í.il o hlbšie stvál'nenie námetu. Hudobne čerpá
d ielo z tradícií am erické'ho
mestského folklóru, autor pria m..o cituje šty·ri pi!€sne Joe Hil la, hodne inšpirácií je aj zo
zbo.rov.e j anglosaskej tv·orby,
ktorej sa skladat€ľ V·O svojej
vlasti venuje pomerne veľmi
škoko. To všetko však ne stačl
n a V'nese·nie hudobného dramatizmu. akokoľvek je nim nabit ý tragický životný prfbeh jedn•ej z výzmamných postáv rob otníC'keho hnuti•a.
I keď zdanlivo odbo čím od
akcií bienále, chc.e.la 'by som
sa aspoň stručne zastaviť pre isté dokreslenie oper-nej
atmosféry v Berline - pri precízme vypracovanom a vysoko
profesionálnom
predstavenl
dvoch jednoaktoviek na scéne
Komickej o,pery: bola to Rav.e:
lova š panielska hodinka a Pucciniho Gianni Schicchi. V Berline je totiž všednou 7:áleži tosťou operná výpomoc v só ·
list ických kádroch medzi Štátnou a Komickou operou. A tak
sme wde1i a počuli sopranist-

ku Renate Krabmer vo vy.päte,t kolo·ratúrnej postave Dessauovho Lanze.Jota (Elsa ), ktorá kladie to&ké mimoriadne fyziologické nároky, že po slucháč
si súčasne dáv.a otázku, ako
dlho možno týmto spôsobom
udržať hlas v aktivi:te - a o
dv.a dni néskôr tá istá umel kyňa spievala part s nárokmi
na ta!iansl(e bel canto (používam výraz v zmysle ,,k·ríi&neho sp.evu") v Pucciniho Giannim Schicchi.m (Lauretta ) . . Obe
operné jednoaktovky - Ravelova i Pucci·ního - nepatria po
st·ránke insc ena čnej
medzi
,,vychýrené"
čista
Komickej
04>ery. No v každom detaile interpretačnom i. inscena čnom
- dokazujú, že legendy tvorí
predov'š etkým vysoká profesionálna a umel·e cká zodpoved nosť, z ktotej sa snáď až v
dru hom rade odvodzujú teoretioké uzávery o štýle a spôsobe, Inscenačnej praxe. Znie
to paradoxne (?): večer v Komickej opere. na "staro·m " Ravelovoi, ,.starom a sentimen tá Inom" Puccinim patril na súčasnom festivale k tým naj krajším. A predsa to píšem iba
na okraj, kradnúc priestor
in ým uda loo;ti?m a. d ie lam. ·
· Aby s{ln1 zo.stala v ob,lasti
vokálne j.:· v'erkýrrÍ zážltkoin pre
zahran i čných i d omácich úcastnik·o v bienálP bolo vystúpeni!'!
rumu'nského ensemblu MAORI ·
GAL, ktorý pracuj!' pri Konzervatór.·i\1 CipricmA Porumbescu v 8\l·kurešti. Až na pr!dav-

Václav
Talich
1883-1961
led né

't
0..

brúsenie, aby orchester

mahol

postúpiť medzi orchestre svétovej znač

ky. Tak vyzerala situácia zo strany Oi'chestra. A ako sa prejavovala u Talicha?
Ke dysi sa o tom tiež zmienil, k·eď rozpeáva.l, ako sa na zač.iatku vyrovnával
č:asove a tým i reprodukčne. pri svojich
prvých zahraničných cestách so štúdiom
diela. Dovt€dy bo l zvyknu tý študovať
program najmenej 5 d ni. Pretože západné orchestre nemohli túto požiadav ku pravidelne splňať - z komerčný ch
dôvodov, bol nútený získavať skúsenost!
o poradí a naliehavosti problémov v študovanom programe. Tento styk s cudzími orchestrami vnáša! pozvo ľ na do jeho
erup tívneho jedn an ia, na aké bol zvyknutý u svojho orches t ra, ukľudnenie,
spojené .s rozvážnou a noblesnou životnou m ú d ro s ťou , takže spolupráca s nim
bola čoraz príj em nej šia a neváham po vedať, i radostnejšia. Lebo kaž<lý ville!
výsledky - čo bolo konečne vždy ale teraz sa docie lili v atmosfére úplnej
pohody a vzájomné ho porozumenia. Rokmi odpadli tí, kt orí na svoje ú lohy nestačil i a nastúpili na ich mi esta mla dí,
ktorí vide li v Ta lichovi nie len s vetovú
diri~entskú
celt>brltu. ale sku točného
priateľa so znakmi ot covského porozumeni a.
Ve l'l<á škoda , ktorá bola českému národu spôsobená znemožn ením ďalšej jeho
činnosti s Komorným o rchestrom. bola
celoštátne vyvážená, k·e ď ho povolali na
če l o novozalo ženej Slovenskej filharmó n ie a na dirigentskú ka tedru Vysoke j
školy múzických u meni do Bratislavy.
Ta m preniesol vše tko svoje rozvinuté
umenie - i vše>tky svoje sku točne veľ 
ké pedagogické scho.pnosli a skúsenost i. Do Prahy ho povolali, žiaľ, až vtedy,

ky zostavené z madrigalove j
tvorby, uviedl! rumunskí umel ci diela strednej a staršej
skl adate ľ skej generácie. Ct to
bo1 Sigismund ľodu1ií, Paul
Constantinescu (Spevy O It é n l e ),
Martian
Negrea
(Pa st l e rk a),
Alexandru
PalJcanu (Z a l ob n é spevy)
alebo ,Myrlam Marbe s rituálnou vokálnou skladbou S m ä d
p ô d y. . . Súčasná r umunská
tvorba a naJmä tvorba spomlnanej skladateľky - nevd ojak
privod i!a myšlienky o vytvára ni istého štýlu tohto žánru,
ktorý ie žiadaný a ~rejme i
s-ilne preciťova·ný is tou skladateľskou generáciou. Nechcela
by som vytvát•ať kacírske ana lógie, no nedá sa napríkl ad za brániť porovnáv·a niu Marbeove j
skladby so Zeljenkovými Hrami. A kde sú tu sp oloč né zdroje? Kde sa vzala podobnosť inšpirácie a stvárnenia hudob. né'ho materiálu? O rumunskej
súčasne j tvorbe nevieme vel'a,
je to škoda, ukáz.a lo sa, n apríklad na spomínanom koncerte.
že stójí viac než za povšimnutie. že stoji za uvádzanie a
oboznamovanie sa aj na domácom pódiu. Snáď veľa spoloč 
ného v európskej h udbe " vis!
vo vzduchu", ako sa vyjad~·i l
jeden zo s lovenských účastni
kov, visí to nad rami - a s.náď
a j v nás. a to je dobré, mož.no
to slg.naHzu je lpO dlhom hľada
ní isté konštanty, istý š tý l,
ktorý je nielen tvorivo premys lený. ale i žiadaný a chcený. Ze zážitok z rumunske j
tvot•by nebol iba radovou ud atostou, postar·ali sa aj interpre't i. speváci z kra jiny t rochu
,)užl~~.fšej - a ted~ sa čakala
sice priťod ze ná krása h lasu,
menej už ušl'achti l osť a stredoeurópska preci z nosť . Nestalo
sa tak - práve naopak , rumunský MADHIGi\ 1 j t'l telesom,
ktoré je na vrchole technickej

keď mu už z.ačalo ubúdať telesných sn .
Bolo t u ešte n iekoľko nezabudnutefných
výkonov (nemožno napr. dosta točne doceniť z,achytenie Sukovho Z·rání na p lat..
ne), ale on sám už nemal odvahu k tvorivým činom a jeho s lová, kboré mi napísal v posledn om liste : .. . " Sám u ž
nebudem okopávať, ani hnojiť, ale so živým záujmom chcem sl e dova ť, al<o klí či
a k s lnku sa prediera to nové mladé
osivo" . . . a na koniec "mňa nechajte
spať, spať a ml č ať" znie už úpl•ným
s mút kom l účenia.
J•eho menovanie národným umelcom
bolo radost-né a so zadosťučinením ho
prijal ce lý národ a jeho smrť znovu
len pripom enu la vinu tých, ktorí svojim oďmi et:wýrn a zlým posto jom, d·i ktovaným nie vždy ušľach tilými a vecnými dôvodmi, poskoditi č eské hudobné
umenie o mnohé a mnohé ve ľké hodnoty. Smrť potom uzavrela kapitolu rpodvoi'ákovske j tvorivej generácie fi Talicho vo miesto, i keď doba sa roz víja inými
cestami, ;je stá le akosi nezapl nené.
Dnes po odstupe rokov v pomere k
tol'kým vynikajúcim dirigen tom, vidím
v Ta lichovi vcl'kú osobnosť, ktorej každý výkon niesol pečať ma j s tra. ktorý
sa nedá strhnúť 0kolnosťami k lacnému
úspechu. Svoju vrúcnosť prejavu vedel
preniesť
na ostatných úč inkujúcich,
vzbud i ť potrebný záuje m l napätie pos l ucháčo v a h la vne. bol d ir igentom - pe dagógom. Neštudoval dielo len pre pre~
pol<ladanú produkciu, ale študovanie
diela mu bolo prostried!<Om k čoraz dokonalejšej kreácii v zmys le pokroku
všetkých účinkujúc i ch.

dokonalosti a ťažko sl možno
predstaviť výrazovo i tec~n ic 
ky dokonalejši u in terpretáciu,
než predviedli t íto r um unskl
umelci.
Nezmieňujem sa o všetkom,
pretože nie všetko prinieslo
vzruch. Rozhodne však hladinu
zau Jmu a aplauzu
privodil
konceTt Symfonického orchestra poľského rozhlasu a televízie IPOd taktovk<>u Kazimierza
Korda. Kord patrí medzi tých
pol'ských dirigentov, ktor! sa
stávajú medzinárodne uz.návanými hl.avne C·ez P ľ·edveden i a

...~-'"'

s účasn ých

p oľs kých di.el. Jeho
prácu vid ieť i na orchestri, s
k torým v Berline vystúpil.
Snáď si ho nevieme predstaviť ako ideálneho "interp~·e·ta "
klasickej hudby, ale obd ivuhodne temperamentne, p resn e a
so zmyslom pre dur:ha hudby
20. <>t<>roč i a uvádza diela sú časníkov . Dokázal to na minu loročnej
Varšavske j
jeseni,

V budúcom č ísl e: Mo li na ri, Walter,

ZemJ.inský pred ČF.

svoju povesť potv·rdil napokon
l v Berlíne. Ak odhliadneme
od skvelého uvedenia lyri ckýcb
Štyroch ľ úbostnýc h sonetov na
texty W. Shakespeara od Ta deusza Bait·da (sólistom bol aj
u nás dobre známy barytonist a
And rze j H i ols ki), diela
komponova ného Bairdom v rokoch 1955-56 - a teda už samotným skladateľom štýlovo
prekonaného, pozornosť sa sústred ila predovšetkým na Lutoslawského LIVHE PUOR OHCHESTRE z roku 1968. P~· ecíz 
ne konštruovaná skladba j e
nadviazaním na IL symfóniu a
spôsobom techniky (12-tónové
štruktúry a 1/ 4 tóny) aj na
Sláč i kové kvar teto. V ešte väč 
šej miere, než je tomu ·v IL
symfónii Luto slawského, tu hrá
úloh u "ad tlb!tum" a pevná
sadzba. Prvé tri časti S(l rela tfV>ne krátke, pospájané. intermezzam i a "pevne posadené"
au torským rukopi som, za tia ľ čo
záve rečná časť , hraná "ad libit urn" vytvára isté napätie,
očakávanie. Tento mome nt vyúsťuje v čoraz me nši!'! .• krú žen ie" vol'nf' hraných úsekov,
až hudba preide opä ť v pevne
komponované úseky. Vrchol,
nasledujúci vzápätí, je veľmi
ra fi novane sklbený z pozadia
pia n issimo hra.]ú<'ich s l áčikov a
forte plechov na ktoré nadvä zuje flautová ka ntiléna. Dielo
je uzatvorené n e zvyč ajne vysoko
posad~ným štvorzvukom.
Môžu byť výhrady voči propor cion.alite skladby bez d iskusit
však zoo; t áva skutočno sť. že po dobnú veľ kú orchestrá lnu stav bu dokáže nap l n iť iba slw toč 
ný ma j~ te r , že všetky komorne vystav·a né a o experiment
sa snažiac·e> vý povede súčasnf 
kov Lutosiawského zos távajú
na pôde hľadania možnost! pre
ci·e le
ď al šie.
Lu tos lawského
?:ostalo 7 mnoht5ho
LIVRE
o oč uté hn <;kutoč n \' m zá:litkom.
TE REZIA UHSfNYOV A

