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IN MEMORIAM IGOR STRAVINSKIJ O SUCHO~OVOM KALEIDOSKOPE 
S K. HAVLIKOVOU ODPOVEDA JEAN MARTINON ZLATA RUŽA 71 

Aj česk6 1 slove-nskA kultúra dosiahli nebývalý roz
voj, Marxizmus-leninizmus sa stal prevládajúcou 

ideol~giou spoločnosti. Demokratizácia kultúry a ·škol
stva a výchova v duchu marxizmu-leninizmu, nebý-

' valé možnost-i pre prácu inteligencie, všestranná pod
pora a st~rostlivosť st·rany o vedcov a umelcov, t o 
všetko sa pozitívne prejavilo v rastúcej vzdelanosti 
našich národov, v raste marxisticko-leninského uvedo
menia i v úrovni umeleckej a vedeckej práce. Stup
t1om 1(Zdelanosti sa dnes ČSSR zaraďuje m edzi najvy
spelejšie krajiny sveta. 

R ozltodujúcou stránk?u kultúrnej revolúcie bolo a je 
úsilie o víťazstvo vedeckého svetového názoru vo 

vedomí pracujúcich. Výchova uvedomelého vzťahu k prá 
ci, 'socialistickému vlastenectvu, socialisticke j vlasti a 
internacionálnemu socialistickému spoločenstvu, preko
návanie buržoáznej a maloburžoáznej ideológie, nábo
ženských vplyvov, potláčanie maloburžoázneho Indivi
dualizmu, sebectva, ľahostajnosti - všestranná výcho
va nového . socialistického človeka je je~nou z najťaž

ších úloh socialistickej revolúcie. 

T riedny boj v ideologickej oblasti časove ďaleko pre
sahuje odstt·ánenie vykorisťovateľských vzťahov vo 

výrobe. Kultúra, veda a umenie sú spojené s politickým 

l pohybom spoločnosti a silne pôsobia na formovanie 
celkového svetového názoru ľudí. 

f 
r ryalá starostlivosť o upevňovanie Ideovo-politickej 

jednoty a o k ultúrny rozvoj spoločnosti je význam
nou podmienkou d'alšieho budovania socializmu. 

J 

(Z téz k 50. výročiu zalo~eni·a KSČ) 

JAROSLAV 
CHUNDELA 

Tak, ako sa v poslednom čase stala pre vacstnu čitateľov najatraktívnejšia litera
túra faktu, tak aj diváci inklinujú l( divadlu vecnosti, autentičnosti a objektivity. 
Nielen romantický pátos, ale dnes i priblíž no sť javiskových s ituácií nenachádzajú 
ohlas u vnímavého obecens tva. Svoj vplyv t u zohrali nové médiá: film a televízia, 
ktoré sa podstatou svojej estetiky zameriavajú na konkt•étnu výpoveď o ľudskom in
divíduu, videnú z minimálnej vzdialenost i a vylučujúcu akúkoľvek približnosť 
v zobrazovaní s.kutočnosti. Ilúzia a náznak pravdy, 'typické pre vyjadt·ovanie divadla 
včerajška a s tále e šte operného divad la dneška, s ú nahradzované asociatívnym ra 
dením konkrétnych životných detailov, kto ré v s ú br ne podávajú obraz fudských osu
dov videný bez ružových okuliarov štylizácie. ktorá obyčajn e iba zastiera nedostatok 
hlb§ieho, analytického pohľadu na mnelecl<y spodobňovanú skutočnosť. Herecký pre
jav sa novo formuje a súčasné činoherné divadlo sa realizu je výhradne prostredníc
tvom herectva smerujúceho k maximálnej autentičnosti. 

Ako reaguje operné divadlo? 

P.ohľad interpretov na hudobno-dra
matické dielo je realizovaný väčši nou 
cez výtvarnú zložku a dramaturgickú 
úpravu, ktoré sformujú di·elo do podoby, 
ktorej zmysel sa vysvetľuje vizuá lne, 
alebo v programovom článku. Štýl oper
ného herectva zostáva v zásade nedot
knutý, S operným herectvom sa i na
ďalej manipuluje po starom. podľa zá· 
sady: jednaj tak, ako by si p r i b i i ž ne 
jednal aj v reálnej sit uácii. 

V snahe zcivtlniť operný herecký pre
jav dochádzame k inému extrému -
k nevýraznosti V stereotypných p r i
b l i l n ý c ll aranžmán sa po javisku po
hybujú tiene, ktoré síce komicky ne
prehrávajú, ale an i nehrajú. Charakter 
postavy, to jedinečné a neopakovateľné 
na živom človek u Je vyjadrený a· rea li
zovaný tiež iba navonok, kostýmom a 
maskou. VzťHhy medzi postavami sú bu
dované len ,;odl'!l zá kladných schém cel 
kového zmys lu dnímy, bez podrobných 
ozvláštneni a vysvet lenia každej spie
vanej vety a situácie. na zák lade kto
rých by sa potom tvorivý intenpret do
stal prirodzenou cestou k neopakova
teľnému aranžmán. Toto herectvo n'cl 
seba negatívne neupozorňuje. ale. ani 
diváka nenadchýňa , Spory o interpretá
ci! hudobne j drámy a tvorivej slobode 
režiséra sa nevyhnutne končia pri zá
kladnom materiáli, ktorým reži·sér d·i-

sponuje, a tým je nesporme spievajúci 
herec. Výtvar né a technické zložky sú 
často preceňované, azda preto, že mož
no nimi najskôr vyjadl'iť koncepciu. Pat
ri.a však na druhé miesto, ako zložky 
doplňujúce, a nie vedúce. Netreba azda 
zdôrazňovať, že divák prichádz·a do di
vadla, aby spoluprežíval osudy drama
t ických !postáv, a nie aby počúval spe
vácke produkcie dávané vo v·eľkolepom 
výtvarnom rámci. 

Operné herectvo zaostáva 

Náš ďalšf záujem sa teda sústreďuje 
na herca. o ktorom už dávno vieme. že 
mu nestačí len dobre spi·evať, vyhovieť 
fyzickým nárokom úlohy a vkusne spl
ňať dané aranžmán. ale je povinný vy
tvoriť životný dramatický charakter tak. 
aby uspokoj il vplyvom televlzie a filmu 
stále rastúce nároky súčasného diváka. 
A tu treba priznať. že na ceste za mo
derným autentickým herectvom operné 
herectvo zaostáva_ Pokúsme sa vyn)e
novať aspoň základné· príčiny. Mladého 
človeka , ktorý sa chce stať spevákom, 
príjmu na odborné učilišt·e na základe 
hlasových predpok ladov. Jeho herecké 
schopnosti nie sú obyčaJne vôbec pre
skúšané. Aj keby sa zistil absolútny ne
dostatok hereckého nadania, nebude to 
mat žiaden vplyv na prijatie. Zdalo by 
sa teda. že škola sa bude všetkými pro
striedkami u silovať o t'ozvinutie i ne-

L. Vycl\Od!l 

ve 
patrného heoockého talentu_ Nie je tomu 
však tak! Spevák sa venuje iba a hlav
ne rozvoju svo jich speváckych schop
ností, herecká tv·orba zostáva ďaleko 
pozadu v poradí dôležitosti. Hoci by he
recky nie veľmi nadan ý spevák mal 
prechádza ť čo najtvrdšou hereckou vý 
chovou, ce lý systém výučby počlta s 
tým, re ... hrať" sa naučí až v angažmán, 
kde ho príjmu tiež iba na základe jeho 
s:peväckeho výkonu. Po absolutôr iu ne
vie hovoriť prôzu, je nedostatočne vy
bavený pohybovo. neovláda moderné ani 
klasické tance, šerm atď. Nevie rozobrať 
ani úlohu. t. j. analyzovať partners ké 
vzťahy a odhadnúť javiskovú situáciu. 
Nie je vychovaný k tomu, aby mohol 
samostatne jednať na javisku za svoju 
dramatickú postavu bez toho, že mu re
žisér predpíše čo má robiť a ako má 
robiť. Jeho he,recké schopnosti nie sú 
skr átka vyvinuté. Je iba prJpravený ne
tvor ivým spôsobom . ,papúškovať" hoto
vý t•ecept. Pokiaľ by náhodou hneď v 
prvom ročníku s pevácky zvládol náročný 
part, bude s ním herecky naštuclovaný 
bez ohľadu na to, či je schopný túto 
úlohu zv ládnuť, a to, k dovŕšeniu ab 
surdnej situácie. často bez ďalších he
reckých par tnerov. To je možné na tom 
principe. že mu pedagôg sprostredkuje 
už hotový tvar úlohy, .ieden univerzál 
ny tvar pre všetkých spevákov bez roz
dielu. za univerzálnych. povrchných ja
ťiskových okolnosti. Nevychováva sa 
clovek-he,rec, nie človek-stroj. Má v re 
pertoári úlohy, ale nevie. ako ich má 
samostatne vytvoriť. Zvládol iba sústa 
vu znakov, ktoré vytvárajú približný 
obrys úlohy a týmito ie vybavený do 
svojho umeleckého života .a tie bude 
v zásade !pOUŽívať do konca svojej ka
riéry. Ani slova o tom, že 11lohu a jej 
riešenie si mal nájsť samostatne, podľa 
svojej prebudenej hereckej individuali
ty a svojich plánovit·o a voľne školou 
rozvíjaných hereckých schopností j ed
nať v danej situácii za seba a v záujme 
dramatického charakteru. 

(Pokiľačovooie v · budúcom č!sle.) 
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Cena 2,- Kčs 

Po bratislavskej 
porade 
Profesor Bod s Michajlovič Jaru
stovskij, ta jomník Zväzu sklada,
teľov ZSSR sa zúčastnil porady 
pt"edstavitcľov hudobných rá d 
socialistických kra.j ín v dňoch 
20.-23. m arca t. t•. v Bratislave. 
Pľi t ejto tlrílcžitosti sme ho po
žiada.li o komentovanie poslani~ 
práce hudobných rád i proble· 
matiky ich činnosti. 

Vdecembri minulého l'oku sa pri 
stretnutí účastníkov Beethoven 

- Ehrung konštatovalo, že stret
n utiu s výkonným výborom MHR. 
musí predchádzať porada hudob
ných rád socialistických krajín, 
na ktorej by sa zjednotili názory 
na otázky, ktoré treba s výkon
ným výborom prerokovať_ Nut
nosf tejto porady vyplynula aj z 
toho, že v postoji viacerých čle
nov Medzinárodnej hudobnej t·a~ 
dy - vrátane jej prezidenta -
sa v poslednom čase objavili ne
demokratické, dískriminujúce mo
menty voči socialistickým kraji
nám. Dôležitým m edzníkom v 
činnosti MHR sa môžu stat aj 
voľby na valnom zhromaždení v 
Moskve. (Bude to prvý raz, keď 
MHR. zasadne v social istickom 
štále.) Porada v Bratislave mala 
vy;jasniC zásadné stanoviská so
cialistických krajín l>: výkonnému 
výboru 'MHR, resp. k jeho zme
ne pri voľbách. Okrem iného 
chceli sme si vypočuť a zvážiť 
všetky pl'ipomienky našich kole
gov k organizácii kongresu v 

· Moskve. Veľa času chceme ven<r 
vat voľnej diskusii, do ktorej 
chceme zapojit nielen členov kra
jín s vysokou profesionálnou kul
túrnou tradíciou, ale i krajiny 
"tr etieho sveta". 

Dost často sa v umení pojem 
kultúry stotožňuje len s tvor

bou. Som zásadne proti takémuto 
stotožňovaniu. Nie je možné z 
kultúry vylúčit kultúru masovú, 
kultúru interpretácie. Na kongre
se v Mosltve bude možnosť disku
tovať o tvorivých štýloch, o hu
dobných tradíciách národov, o 
problémoch národného a súčas
ného, o tradícii a novátors tve, o 
tradičnom hudobnom myslení a 
modernej hudbe, o výchove mla
dých talentov a súčasne aj o o
tázkach hudobnej sociológie. Z 
toho vidiet, že moskovský kon
gres bude vhodnou pôdou pre 
širokú názorovú konfrontáciu. 

N a rozdiel od západných teore
tikov, ktorí vylučujú z ume

nia národnosť (pod zámienkou; 
že veda a technika zlučujú, asi
milujú národy) a takto nivelizu
jú národnosť kultúr, sme za in
t ernacionálne, a le nár.odné ume· 
nie. 

Uvažuje sa aj o vytvot·ení hu
dobného koordinačného centra 

v krajinách socia listickéh o tábo
ra, k toré by pohotovo reagovalo 
na všetky udalosti v hudobnom 
iivote socialis tických krajín a ce
lého sveta_ Takýto seriôzny au to
r itatívny orgán, ktorý by odrážal 
hudobný život minulosti i súčas
nosti, by bol len prínosom. Za
tiaľ nám takáto organizácia chý
ba. V USA majú napr. informač
né hudobné centrum, ktor é dispo
nuje notami. nahrávkami, filma
mi dokonca i takých hudobných 
kultúr, ako sú ghanská, guinej
ská. Vo Viedni majú inšt itút a 
veľmi bohatými zbierkami orien
tálnej hudby. Pri všetkej dobrej 
vyzbrojenosti týchto inštitúcií, in
Cormácie, ktoré verejnosti posky
tujú, majú svojský názor na v eci, 
často rozporný s materialistickým 
hľadiskom. Preto zamýšľané cen- · 
tr um by nám účinne mohlo po
máhat pri posudzovaní svetového 
vývoja hudby z pozícii m arxis
ticko-leninského učenia. 



l 

Oslavy 
Bélu 
Bartóka 

lódlách, na ktoré Bartók upozorňo
val jednak alm hudbbný vedec vo 
svojich zbierl,ach a prednáskach a 
ktoré ako umelec aj sám opi:itovne 
použfva l vo svojich skladbách ( Gyer
melwknel,, klavlrne rondú, llus [ový 
koncert a i.). 

Druhý večer osláv bol vennvant u
l<ážkam z Bar tókovej . rôznorodej skla
dateľskej tvorby. úvodom zahralo 
svižne, dynamicky a rytmicky preg
nantne Slovenské kvar teto Bartó kovo 
prvé :;lácilwvé l1varteto. Býva lá Bar· 
tó lwva žiačka Helena Gáfforová in
terpretoval;! Tr i klavírne ron dá f vy
cizelovtmou d robnolnesbou - s lw
locne v p1·avom bartólwvskom slo
hu). Dalslm ť:íslom balt dve piesne z 
De!l.inských scén l Pri hra bani a Ne
ves ta j. !{ tOt'ó s vel kým lwltlvovaným 
hlasovým fo ndom a umeleckým pre
c!ten!m zaspieva la M. Hajóssyová za 
klavirnello spr ievodu O. Sebestu. 

Východ 
v novej aktivite 

V referáte Bartók a Slovensl'o dr. 

Oslavy 90. narodenín Bélu Bat•tóka 
uspot·iadula v Bratislave Matica slo· 
venská spolu so Sociuiisticlmu akadé
JIIiou v dňoch 25.·-27. marca. Osl a
vy sa zt~ čall 25. marca 1971 pred
nášÍwvým večerom v Zrkadlovej ste
ni Primaciá lneho paláca, tam, kde 
pred 40 rol<mi sám Bartól' predná
š al na tému: Vplyv rudovej hudby 
na hudbu umelťí. 

Hrabussay rozviedol Bartókovo vzťa · 
hy k Bratislave už zo jetw gymua · 
zlálnych štúd ií, · ole aj .neskôr pri 
jeho caste jiiom účlulwvani v Bra ti
slave a v iných mcsH!c h na Sloven
sku ako !{ lavir!stu ' a prednášatera. 
Vyzdvihol Bat•tólwve jedinečné zá
sluhy aj pri zbierani slovenských ru
clovýcll melód!L Pripomenul aj z Bra
tislavy pochádzajúcich Bartólmvýcll 
~ lakov a odchovancov [ A. AI!Jrecll t, 
š . Németh-Samor lnsky, Helena Gá:ffo
I'OVá J. 

Transkripciu troch ľudových piesní 
z Cslksl,e j župy predniesol nH flau
te M. Jurkovič s jemným zmyslom 
pJ'e Etde l<vá tnu Interpnltáclu. 

Koncert poluačoval l{\av1mou 

Dt'ía 18. marca t . r. bo la v Košiciach konferencia kra)• 
skej orgnnizácie Zväzu s lovenských skl ada teľov . Tohoto 
zasadnu t ia sa z(tčastnila oficiálna delegácia KV KSS 
a záslupcovi:i oslatných umele t:kých zväzov. Po zhod
nolení činnosti predchádzajúceho obdobia zúčastnen! 
členovia ,,Zväzu" zvo lili nový výbot· a po diskusii schvá. 
!ili návrh koncepcie činnosti KO ZSS v Košiciach. No· 
vozvoleným predsedom výboru KO ZSS je Ľubomír Či• 
žek, prom hudobný historik. ri adite l' ŠF v Košiciach. 
Pri tej lo prílcžil osti sme ho navšlív ili, aby nám . pove
da l, v čom vidí význam obnovenia kra jskej odbočky 
ZSS v Košic iach. 

Ľ. Cíželc Vývoj budovan ia krajsl•ých organizácií ZSS 
zazname nal za posle dné obdobie niekoľko zmien. Spo
čhttku boli v krajoch kra jské .pobočky ZSS, neskôr to 
boli krajské tvorivé centrá a teraz sa znova obnovo· 
vali krajské organizácie ZSS. Myslím si, že znovuvy
budovanie KO ZSS v Košiciach je nanajvýš potrebn~ 
práve preto, že ak máme záujem o rozvoj slovenskej 
hudobnej kultúry na celom území Slovenska, musia 
p ráve k rajské organizácie priniesť pods tatný v l<lad do 
budovania ďalších hudobných cen tier na Slovensk u, le· 
bo v prípade, že by sa nepodar il o nielen štatutárne1 
ale aj v spoločenskom vedomí a v praktickej práci 
krajsl<ých organizácií urobiť pods tatný krok vpred, po
tom by náš ideál vybudovania s lovenského hudobného 
života a jeho rozprestret ia JlO celom území Slovenska 
pre buclovanie ďalších hudobných centier bol iba na 
papieri a pral<ticky by sa nerealizoval. Práve v tom 
vidím hlavný význam budovania !<rajských organizácii 
zss. 

Po úvodnom prlvitaní dr. Z. Nová
ček načrtol význam diela a kultúrne
ho odkazu Bélu Bartólm pre kultúr
ny svet, menovite pre nás Slovákov, 
pre slovenskú hudbu. 

Z prednášky doc. Ľ. Burlasa f kto
rú za jeho neprltomnost! predniesol 
p t·of. št. Németh-šamorínsky) sme 
sä d ozvedeli mnoho zaujímavého o 
prvkoch v slovenskýcll ľudových me-

J. Albrecht pripomlnujúc priatei
ské a fam il iárne vzťahy, k toré boli 
medzi Bartólwm a jeho otcom, slila
dateTom a di rigentom Alexandrom 
Albrechtom, spomenul.' niekol\w zá
žitkov pri Bar tókovýcll návittevách 
v Jeh rodine. 

Na záver večera odzneli dve lyric
ké plesne E. Sucllotia z cyl<lu O !!lo
veku a Styri slovenské ludové pies
ne B. Bart6ka pre miešaný zbor v 
poda n! Slovenských madrigallstov 
(dir igent L. Holásek). 

skladbou E. Suclloiia Meditácia a ta
nec, venovanou pamiatke Bélu Bar
tóka, za bravúrnej int erpretácie Klá
ry Havlikovej. 

Gertlerovu transkripciu Bartókovej 
kluv!rnej Sonatíny zahral na hus
liach J. Bartovič za l<lav!rneho sprie
vollu H. Gáfforovej. 

Koncert ukonč i li dve ďalšie piesne 
z Dedinských s cén (Uspávanka a 
Svadba) v !n terpretácll M. Haj6ssyo
vej). -ZH-

Fínski konzervatoristi 
z Helsínk Akt'! sú pod ľa vášho názoru perspektívy ďalšej čin· 

no·sti I< O ZSS v Košiciach 'i 

Medzinárodná asoctacta euróeskych 
konzervatórl1 zd ružuje aj školy z Cesko
s lovenska. Najmä na poslednom zasadnut! 
asociácie ukázal sa v diskusiách veľký zá
ujem západoeurópskych konzervatóril o 
našich žiakov a o naše ško lstvo. Je prav
dou, že obd ivova li vy mo ž·e.nosti social is 
tických škôl, a to najmä bezplatné štú
dium, školenie všetkých talent ov.aných de
ti, výborných profesorov a vys oký stu
peň modernizácie vyučovaclch metód. 
Zdôrazňovali naše výhody plynúce z tra
d íci! h udobného národa a významných 
skladateľských osobností. Jedným z dô
sledkov tohto I(Josledného rokovania, na 
ktorom nás zastupoval dr. Z. Nováček, 
je a j návšteva a koncertné vystúpenia 
delegácie holandských konzervatór!! a 
fínskeho Konzervatôt·ia v H.e lsinkách. 
Konzervatórium v Helsinkách r.astupoval 
riaditeľ ľanell Kuusisto (ktorý hral aj 
k lav1rny sprievod). klAvirista Arto Vähälii, 
sopranistka Urpu Nuottamo a violonče
lis t a Seppe Eirola. Všetci traja žiaci do
konale reprezenoovali svoju školu, ume
lecky preclznym a výborne naštudovaným 
prednesom. Predstavili sa predovšetkým 
skladbami flnskych skladateľov: Einoju
han! Rautavaara, Aul!sa Saallinena, Joo
nasa Kokkonena a svo,ie kvality potvrdili 
aj prednesom nám známych skla dieb. Vy
vrcholen!m koncertu bol cyklus piesni 
Antonína Dvoi'áka - Cigánske melódie a 
Violončelová sonáta F dur - Johannesa 
Brahmsa. -dk-

Posledné marcové dni boli na televíz
ne j obrazovke vyplnené o. i. nlelwľký-· 
mi zaujimavými hudolmými programa
mi. Z nich prvoradú pozornosť s i za
slúži uvedenie opery R l g o le t to vo 
farbe. Nevietn, koľko divákov malo mož
nos t prežit tento .,farebný" zážit~k. na
vyše interpretovaný v origináli ( samo
zre jme, ins cenáciu mohli v čierno-bielej 
verzi! sledovať al diváci na druhom 
programe ) . . . Konečne sa v 1t e levíznom 
hudobt1om programe upustilo od uvádza
n ia .,výťa hov" z opier, ktoré stne dáv
nejšie videli na obrazovke vo vel'ml 
oklieštenej forme. Snáď podobné hudob
no-slovné prierezy majú význam pre š i
rol<é televízn~ publikum, neprinášajú 
však adekvátny umelecký zážitok. Tým 
viac treba uvítať kompletné uveden ie 
Verdiho opery, navyše vo farebne j ver
zii, ktorá - dúfa jme - bude atraktív
na aj pre zahraničie. Nie je to tak dáv
no, čo sme na stránkach naš ich novín 
rec~nzovali premiéru spomínaneJ opery, 
je ešte v pamäti bratislavských oper
n ých návštevníkov, ako živé repertoá ~ 
rové číslo. Oproti prvým vystúpeniam 
treba kvitovať istú výrazovú l hudobnú 
" uležanost" diela - v dobrom zmyslt> 
s lova, s precizovanie orchestrálneho par
t u a výbornú zvukovo - i hudobnú 
realizáciu záznamu (diriguje A. V y l< y
d a l, divadelná réžia a r éžia televízne
ho prenos u J. Gyermek). Obt•azovkt> 
vyhovuje účinná a farebne decentná 
scéna, niekedy snáď trochu tmavá, ú čin 
ná vš ak v momentoch, keď ju spestria 
farebne Iskrive jšie kost ýmy. Zdetaílne
nie herecke j l spevácke; akcie neznížilo 
dojem - práve naopak. Akoby sa diva 
delné réálie na obrazovke obrús ili a vý
h rady divika, sediaceho v tmavom hľa-

Na konferencii sme disk utovali v podstate takmer vý. 
tučne o perspektívach. Máme záujem postavi( pred na
šich členov - nech už sú p rísl uš níkmi ktorejkoľvek 
sekcie - pozitívny program, chceme, aby hudobné in· 
štitúcie, l<toré sú na východnom Slovensku, spolupra
covali, resp. aby krajská organizácia spolupracovala 
s týmito hudobnými inštitúciami a boli by sme radi, 
keby krajská organizácia ako v tvorbe, tak aj v prak· 
tickom koncertnom život e a v teoretickej pr áci pri~ 
niesla podstatný vklad do vytv01.·enia druhého hudob
ného centra Slovenska v Koš iciach. 
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car<lo Mutim, Brna (JÚ'í Waldhaus a 
Emil Simon), zo zahranii::ia - fi lhar
mónia z Belehradu (Živojin Zdravko
vič), z Leilingradu (Jevgenij Mrav in 
ski.i) a zo Sofie (Konstan t in lli.jev) . V 
rámci fest ivalu vystú pi tiež Symfonický 
orchester hlavného mesta Prahy FOK 
pod taktovkami Václava Smetáčka, Ji
i'ího Rohana, Charlesa Dutoita, Ra faela 
Fruhbecka de Burgose a Symfonický or
chester čs. rozhlasu v Prahe, ktorý bu
de dirigovať Ladislav Slovák, Z<lenek 
Košler a Dean Dixon. Ďalej sa predsla 
via štyri komorné orchestre~ Slovenský 
a Pražský komorný orchester, zo zahra
ničných Holandský komorný orchester a 
Orchester Festival Strings Luzern . 

Pražskú jar otvoria 12. mája koncer 
tom, na ktorom uvedie ôeská filharmó
nia rpod t !lkbovkou národného umelca 
Václava Neumanna cyklus symfonických 
básní Má v last od B. Smet anu. česká 
fiiharmónia, ktorá . oslavuje tohto roku 
75. výročie založenia uzavrie festival 
Beethovenovou 9. symfóniou, tentoraz 
so známym pražským hosťom Lovro von 
Matačičom. Toto hudobné teleso bude 
dirigovať l národný umelec Jaroslav 
Krombholc, dirigent pražského Národ 
f\ého divadla a Er ich Leinsd-orf. Ok.rem 
českej filharmónie sa predstavia publi
ku a j o r chestre z Bratislavy s d iri
gentami Juri jom Termikanovom a Rlc-

Z huslistov príde Henryk Szeryng, Ar
t hur Gremiaux a Devy Erlih; medzi k la
viristami nájdeme vynikajúceho Emila 

disku, stratili. Is te to robí aj časový 
odstup od pt·emiéry, zafixovanie talian
s keho textu a väčšie prežitie obsahové. 
O kvalitách pre svi edča J. On i š č en k o, 
ktorý v Rlgolettovl vytvoril zatiaľ svo
Ju vrcholnú pos tavu, J. S my č k o v á , 
a le i F. L i v o ra a ďalší hlavní predsta
vitelia. Nechcem tu s uplovať recenze nt
ské hodťlote n.ie - na stránkach H:l už 
bol·o. V zos umarizovaní treba konštato
vať významný čin hudobného vysie lan ia, 
vynikajúcu s nahu sólistov, zboru, or
chestra, precízne hudobné doštudova nie, 
kva litný zvukový záznam a snah u o· 
"zarchívovanie" preds tavenia, ktoré pat 
ri k tým význam ný m v repert oát·i opery 
SND. Treba dúfať, že farebný záznam 
opery Rigoletto nájde záujemcov aj v 
cudzine - a nezaškodilo by ho v čier
no-bielej verzii reprízovať aj pre väč
šinu televíznych divákov prvého progra
mu. 

*** 

Pri príležit osti 90. výročia smrti Mo
d e s t a t> e t ro v i č a M u s o r g s k é
h o s me vide li 28. III. pásmo, k t oré slo
vom sprevádzal prof. dr. Juraj Haluzie
ký. Relácia ( réžia J. No v an) si po
ložila výchovno- vzdelávací cieľ, l<torý 
naplnila s vl<usom; informáciami i hu
dobnými ukážkami z di ela ruského skla
dateľa. Začl enenie scény zo staršieho 
filmového spracovania O}Jery Boris Go
dunov i originii ln y zvukov ý záznam hla
s u F: šaľapina holi vítaným spestrením 
ináč pekn.í•ch domácich interpretačných 
výkonov ( M. Me ierovií. J . Wiedermann. 
T. Fraňová a J. Salaj.) . Škoda len, že 
dlžka zá verečnej hudobne j ul<ážky (Ob
rázky z výstavv v interpretácii T. Fra
ňovej ) nebol~ časovo vyvážená s pred 
chádzajúcimi s lovn,ýml vstupmi, a tal< 
midobudla s l<ôt· charal<ter koncert né ho 
vystúpenia, než (loplnenia P.Ublicisticko
vzdelávacieho pásma. Pravda, názor na 
l'iešenie vzťahu ~ l ova a hudby v tomto 
type relácie môže byť vecou autorského 
zámeru ... 

*** 

Režisér G. ú u r j a k a scenárista 
J. H a t rík pl'ipravlli k 50. predsedu 
Zväzu slovenských sldé!d<l te ľov O. Fe
renczyho stručný, no pôsobivý medailón 
( 29. IIJ.). Ako som už pís~la na inom 
mies te, treba s i na iíom ceniť najmä 
civilnosť pohľadu na dni skladateľa, 
profesora a zväzového funkcionára. Di
vák si však sú časne uvedomil, ' Že po
dobné relácie - portréty umelcov, aspoň 
skratkovité nahliadnutie do ich bežných 
pracovných dni - by malo byť pravi 
delné, že na obrazovke by sa nemali 
reprezentovať iba hotové die_ia li terátov, 
hudobníkov, zá bery z výs ta'"v. kome ntáre 
o umeni - ale, že v t·ovnakej mie re by 
sa umenie mohlo pribli žovať cez živého 
človeka, cez jeho vstupy na obrazovku, 
resp. vlastné názory na tvorbu vlastn ú, 
alebo tú, ktorú napr. interpret uvádza. 
Bolo by to iste vítaným spestrením 
programov aj v husto s le dovaných vy
s ie lacích časoch. 

*** 

Ak už hovoríme o tvorbe - ďalším 
významným činom bolo uve denie l<omic
kej opery pr of. Fer enczyho N e -
v š e d n á h u m o r e s k a - na televíz
nych obrazovkách (31. III.). Uežisér 
M. F i.s c he r t rochu zcivllnil a u mier
nil ráz inscenácie, sústr edil sa na he
reckú akciu hlavných predstaviteľov, na 
ich psychologické prežitie tragikomic
kých situácií, vyplývajúcich z bohatého 
a nevšedného deja. Ferenczyho opera 
po tvrdila na obrazovke svoju životnosť, 

a dresnosť a dala prí ležitosť domácim 
spevákom dokázať, ·i.e vedia nielen kva
litne - ale i s chuťou sa popasovať so 
súčasným s love nskýn:l operným die lom. 
Z mnohých spomeňme aspoií .T. M a r -
tv o ií a, brnenského R. T u če k a. ch~
t•al< terlzačnýml vlohami ovplývaj ú eu 
N. H a z u ch o v ú alebo J. Z a h r a d
ní č k~ v komickej figúrke, pre jeho 
repertoár nie priam typickej. no napriek 
tomu za ujímavo spevácky i typovo vy
kreslenej. · -uy-

Zhovárala sa: L. ValanskA 

Gilelsá. Artura Benedetti-Michelangela, 
cľa l ej Byro·na Janisa , Edvarda Auera, 
Alfreda Brende la a Hadu Lupu. Pozva· 
ný j e t iež kanadský cembalista R·alph 
I<ir kpatrick, známy trúbkár Mauricé 
André a ' flautista Severin Gazzeloni. 
Oki·em nášho vio l ončelistu Sašu Večto
mova sa môžeme tešiť na umenie vio
lončelistov Jánosa Starkera a Maurlca 
Gendwna. Z· l<OI\lO,rných spevákov sa 
predstaví Tom . !ttause, Brj gitta Fass
baenderová a Helena Donáthová. To 
však nie je úplný výber všetkých účin
kujúcich. Pripomeňme si ešte, že na 
tohtoroqnej Pražskej jar i sa predstavia 
i t r i o.perné súbory - ok·rem pražského 
Národného divadla aj opera z Brna a 
z Olomouca. P riali by sme si, aby sa 
ce lý festival vydaril v takej šírke, ako 
ho ipOriadatelia pripravili. T. Hejzlar 

V je dnom z minulých čísel HZ prinie'sl! 
sme r ecenziu košickej inscenácie opery 
Ladisl8va Ho loubka Túžba. Dnes sa chce
me vrátiť v poznámke k divade lnému na
študov'a niu toho to di e la. Zás!Lthu na pri-
jate ľnom výsledku miestami zd!hav~j 

• pred lohy mii predovšetkým režisé rka 
O. Bargárová. Túžba je operná rozpt·ávka. 
Režis érka j ej vtisla dva zák lad né žán- · 
rové znaky : atmosféru a typickú r oz
právkovú š tylizáciu. Túto po lohu obsa
huje v sebe na,irnä chápanie negatívnych 
postáv, ktore sú v - maske i v geste pre
kreslené. Zaujfmavý je spôsob, akým si 
obe :predstav i teľky sveta zla (Macocha 
O. Adamcovej a Ma rg ita E. Šmállkovej ) 
vyberali výrazové p t·ostriedky. Macocha 
je bravúrne vypracova nou Figúrkou so 
všetkými typickými znakmi postavy, Mar
gita sa v prístupe skôr blíži k základným 
znakom na ivného herectva. spoločného v 
zámernom zjednodušení pre všetky žán
re ľudovej slovesnosti, z ktore j vyrastá 
i táto rozprávka. Poetická. nepopisná scé
na L. še~tlnu dokresľuje inscenačnú po
dobu Túžby. Hudobné našt udova nie auto
ra a Vladimír a Dai1ka je precízne, n.a 
predstavení, k loré dirigoval L. Holoubek 
miestami snáď vad ila pre sila orchestrál
neho zvuku na úkor počuteľnos li sólis
t ov, možno to i spôsobil akustický fakt 
(na šestnáste j reprit.e po prvýkrát mi
nimálne obsadené hl'adisko - predstave
nie časovo kolidovalo s hokejovým <preno
som z MS). Par ty sú poctivo vypraco
vané. pestrá inš lrument!icia dáva mož
nosť vyniknúť všetkým ná stro,iový m sku
p inám Zo sólistov spevác·ky upo zornila 
subtí lnB Eva B. Mrázove j, v dramaticky 
e xpqnovanom parte excc lu.iúca Margita 
E. Smálíkovej , sonór ny bas L. Neshybu 
v epizóde l<ráľa a St. Mar t iš (spevák), 
ktorý miikkým. fil rc bn~ím tenorom úspeš
ne tvládo l cl osť výsoko po!'l /.ený part. 

Jaroslav Blaho 



INMEMORIAM IGOR STRAVINSKIJ 
,.Narodil som sa do doby kauzality a determinizmu a pre

IU som až do i':a$u teórii pravdepodobnosti a náhod. Naro
dil som sa do sveta, ktorý sa vyjadroval hlavne dogmatic · 
kfmi te111nfnmi a míij život ma niekoľkokrát zmcnený~n ria
lienim sveta priviedol až do doby, ktorá sa vyjadruje takmer 
Vflučne terndnmi psychoanalytickými. Súc poučený jedno
duchými skutočnosťami - kohútik, ktorý stlačíme, je pô
vodom výstrelu - musel som sa sám )JOul!iť o tom, že za vý
strel zodpovedali tisícky predchádzajúcich možností. Bol 
som zrodený v predstave neprogresívneho spôsobu tvorenia 
svojho umenia, a hoci som sa nakoniec ocitol v spoločnosti, 
ktorá sleduje _ciele práve opačné, nebol som schopný sa zme
niť. Nerozumiem skladateľovi, ktorý hovorí, že musíme analy
zovať a určiť vývojové tendencie v celej lmdobnaj problema
tike a odtiaľ vychádzať. Nikdy som vedomr. iUadnu proble
matiku, neanalyzoval a môžem ísť len tam, kam ma vedú mo
je hudobné chúťky," 

Igor Stravinskij o sebe 

Ešte pred nieko!l,ými diiami boli aktuálne otázky, al'ý je 
vlastne Igor Stravinsl,lj - človek a umelec. V jeho rozhovo
roch pre tlač často popieral to, čo povedal pred desaťročiami, 
nastoľovať nové prekvapujúce postrehy o sebe, hudbe a ume
ní vôbec. Dnes pre nás zostáva už len jedna nezmenilelná 
otázka: aký vlastne bol Igor Strpvinskij? 

Stravlnsh:ij, nezmleritelný vyznávač objektivistickej anti
romantickej estetiky, fanatik formy a kompozičnej disciplíny, 
neustále zdôrazňujúc!, že hudba je len h.u d b o u a ničím 
viac, nemohol .sa vo svojej tvorbe obísť bez fo1·iem vizuál
nych a programov~rch, lJez baletu, opery, libreta, textu a pod. 
Dokonca diela čisto inštrumentálne tvoria v jeho pozostalosti 
menšinu. Osobitným paradoxom jeho života a tvorby sú kraj 
nosti vyjadrené hranicami: prepych - asl,etizmus, krajná 
komplikovanosť - krajná prostota. Stravinskij bo l nedosiah
nuteľným majstrom priamo orgiastickej orchestrálnej fareb
nosti i rutinovanosti a rafinovanosti, ale. aj neuveriteľným 
askétom. 

Autor Slávika, Vtáka ohniváka, Svätenia jari, · prekypuje bo
hatosťou fantázie a farbistého orientálneho prepychu, na 
druhej strane Symfónia v troch častiach a iné diela utwzujú 
Stravinského asl<etickli tvár. Oproti predchádzajúcim dielam 
akoby tu !šlo o evolučnú cestu od farby k forme, od zmys
lovosti k askéze. A tak by sme vo vyratúvaní prvkov, extré
mov, · protikladov mohli pokračovať. Nie je práve táto stránka 
na Stravinského umení práve tou najvzrušujúcejšou? 

Život a dielo Igora Stravlnsk~ho sa uzavreli. Niektorí ho 
považovali za mŕtveho už dávno. Už pred viacerým! rokmi 
jeden nemecký gramofónový vydavateľ na obálku platne s na
hrávkou Stravinského Omše dal nad životopisom a sl,lada
telovou charalrteristikou nadpis: Igor Stravinskij (1882 - ... ). 
Rátal snáď s l{aždým dňom, kedy sa bude môcť toto voiné 
miesto pre dátum úmrtia vyplniť? Okolo tohto, na prvý po
h!ad nevinného nápisu, ktorého praktilmm sa podobá prakti
kám náhrobných kameňov, vznil{io svojho času vera škandá-

lov. Jedni tvrdili, že St1·avinskij zomrel pre svetovú hudbu 
ukončením tzv. ruskélio tvorivého obdobia, druhí vraveli: 
zpmrel, akonáhle začal komponovať seriálne a docleknfonicl'~· 
Kto mal pravdu, ulHíže další vývoj. · 

Mnohí z neho urobill. nesympatickéllo pedanta, vypočíta
vého, chamtivého egoistu. Iní z nelw robia mysté1·ium, z kto
rého sa dá vytlcť kal;ltál. Je to vôbec dí'ileži té? Igor Stl·avin
skij už nežije. Spory o tom, al<ý bo l, sa zrejme povedú ďa
lej. Rozhodujúcim fa l\torom pre hodnoten ie všal' zostane 
jeho obrovská tvorba a jeho geniálne umenie. Cas ukáže, čo 
v jeho tvorbe má hodnoty najviíi:šie, pretrvávajúce. 

MARIAN JURU< 

O Suchoňovom Kaleidoskope s interpretkou1 

c ·esta 
k sebarealizácii 

S 
niektorými umelcami s·a rád stTe
távam najmä vtedy, keď čosi v 
nich dozrieva, začínajú sa tešiť z 

vyriešenia umeleckých problémov a hľa
dajú !lli·ekoho, komu by sa zverili. T-akú
to situáciu som našiel u klavi.ristky 
Kláry Havtikovej práve v dňoch, kedy 
nahrávala v rozhlase Suchoiíov Kaleido
skop. Tým vlastne začala naša asi dvoj
hodinová diskusia. 

e Profesor Suchoň mi hovoril. že ste 

jeho najoddanejšia inter•\'l·r·etka. Na jed

nom koncerte, kde ste hrali jeho tvor

bu, nenachád.zal dosť slov, aby vystihol 

v~š záujem o jeho novinky. Te1:az ste 

práve v situácii, kedy ste nahrali ako 

pr.vá inter:pretka jeho Ka-leidoskop. 

Suchoňova klavírna 
tvorba ma stále mspiru
je. Už som viackrát vy
svetlila, Že precítiť a 
realizovať vnútorné na
pätia Suchoňových diel 
odpovedá môjmu ume
leckému ~aturelu. A 
prave Kaleidoskop je 
cyldus neustálych napä· 
tí, kontrastov, dielčich 
zaujímavostí. Navyše 
každý cíti, že to je aká
si autobiO!)raiická sklad
ba, v l<torej autor reka
pituluje celý svoj vývoj 
a chce dokázať, kde sa · 
až dostaL Imponuje mi i 
rozsah diela; trvá viac 
ako 50 minút. Kto má 
pre takéto dielo pamäť 
a už prešiel riadnou 
"suchoťíovsl<ou" predprí
pravou. ten tu vidí veľ
kú umeleckú šancu. Na
viac, . každá skladba má 
určitý ústredný problém, 
určitú základnú buiíku, 
l<torá jej dá va ch aral<
ter. Nevystačí sa tu len 
s technikou, hoci tech
nické predpoklady sú tu 
samozrejmosťou. Dešif-
rujem si nie noty, ale 

celú hlbku v pozadí nôt. K tejto dešif
rácli ml pomáhal sám autor, ktorý sle
doval priebeh štúdia i nahrávania. 

e Pre viacerých našich poslucháčov 
je nevyr~ešenou otázka, aký je váš sys
tém práce a. kde treba hľadať• kľúč k 
veľkej produkcii a iniciatíve, ktorými 
sa . vyzmačuje váš umelecký život. 

Odpoved je v podstate jednoduchá. 
V popreqi je systematická a pravidelná 
denná práca. Všetko musí ustúpiť t omu, 
aby som sa denne dostávala ku klavíru. 
Viem sa pri cvičení ozaj sústrediť. Mys
lím len na to, čo chcem v ten deň 
dosiahnuť, zbavujem sa všetkých myš
lienkových a citových odbočení, ktdré 
by ma rozptyľovali. To, pravda, doká
žem len vtedy, ak ma skladba oza:i 
"drží". Pamäť si cvičím tým, že si naj 
skôr osvojím akúsi základnú podobu, 
ktorú vybrúsim do definitívneho tvaru. 
Neviem, či je to návyk alebo dispozí
cia, ale zvlášť rýchlo si pamätám napr. 

Suchoňovu hudbu alebo iné skladby, kde 
je veľa lwntras tov. Ak som sa s niečím 
vyrovnala, nemám rada dlhé prestáv
ky, a preto začínam hned študovať ďal
šiu sk ladbu, alebo opakovať s i niečo zo 
staršieho t·epertoáru. ' 

e V diskusii ste sa niekoľkokrát 
vrútili k va'šim zahraničným skúsenos
tiam s t elevíziou alebo rozhlasom. 
Zvlášť zau;jímavé sú postrehy zo soviet
skej televízie. kde vysielali priamo váš 
koncert a kde ste sa dozvedeli veľa za
ujímavých vecí v rozhovore s televíz
nymi pracovníkmi. 

Predovšetkým mi v ZSSH imponovala 
vysielacia štruktúra, v ktorej som vi
dela viac zaujímavých blokov s tzv. 
vážnou hudbou. Platí tam zásada - ak 

· máme dobrých interpretov, musí ich 
poznať cez obrazovku náš l'ud. Preto 
nie je nijakou zvláštnosťou, ak takmer 
kúdý <leťí je nejaký väčší či menší 
blok s cennou hudbou, dobre uvetlený 
alebo komentovaný a dômyselne t•el.isé
t·om podaný. Ťažko si to porovnávam s 
našou televíziou. Najmä v minulosti sa 
tu neúmerne propagovala populárna 
hudba na úkor tzv. hudby vážnej. Ak 
sa už objavila relácia, ktorá predstavo
vala interpreta, je j autorské a réžijné 
spracovanie nebolo na takej výške, ako 
napriklad v susedných l{rajinách. Spo
meniem tu hoci viedenskú televíziu, kde 
sa vážna hudba vysiela v exponovaných 
a husto sledovaných termínoch a ok
rem toho je tu pravidelné .informovanie 
o koncertnom a opernom živote v tele
víznom spravodajstve. Robia sa tu aj 
také relácie, v ktorých kamera zachy
táva ~riamo proces štúdia nového diela, 
necháva sa priestor pre interpretov ná
zor na skladbu, resp. na konzultácie 
skladateľa s interpretom. Takto sa pro-

. gram stáva 'zaujímavým a divák sa 
"vtiahne'' do procesu tvorby, štúdia, vie 
si bližšie predstaviť zložitosť umelec
ke;! práce. Nešlo by to aj u nás? Bolo 
by tiež dobré, keby .redaktori spravo
dajských relácií pt·avidelne spolupraco
vali s hudobným vysielaním, preberali 
od jeho pracovníkov nielen t:ypy, termí· 
ny koncertov o hosťovaní umelcov a 
pod., ale i priamo objednávali spravo
dajské hudobné materiály od tých, kto
t•í majú l< hudbe profesionálne najbliž
šie - od hudobných redaktorov. A vy
s ielanie v rozhlase? Skutočne zaujíma
vé hudobné relácie sú zaradené väčši
nou do tzv. III. programu, ktorý sleclu
.le iba málo poslucháčov: nie každý má 
nový prijímač s VKV, mtiohí- ho aj ma
j ú, ale príjem zvuku je kvalitný len v 
istých · termínoch. Najviac sledovaný 1. 
program by sa mal preto vo· väčšej 
miere venovať skladatel'om, Interpretom 
a dielam vážnej hudby. 

Zhováral sa: Z. N. 

TVORBA 
OTO FERENCZY: 

PARTITA PER ORCHESTRA 
DA CAMERA 
SUPRAPHON - BRATISLAVA 1970 

Posledná kompozičné perióda Otu Fe
renczyho, popri Burlasovi najreprezenta4 

tívne.išieho predstaviteľa str·ednej sloven
s kej skladateľskej generácie, nesie sa v 
znamení in tenzifikácie tvo.rivého výrazu, 
koncentrácie skladobnej formy a zvnútm:
nenin celkového umeleckého -prejavu. Dô
s ledné vypracovan ie a sklbenosť formy, 
dômyselnosť v t-ektonickom rieše-ní ce lku 
neznamená redukciu Ferenczyho hudby ns 
suchý technic izmus - mnohosti~annosť 
skJadateľovho umel·eckého názo·ru zaru
čuje i jeho výra:r.ovú eleganciu, intelek
tuálny humor a v nemalej mier e dôraz 
na dynamický proces. 

*** 
PARTITA per orchestra da camera 

z t". 1965 je akýmsi orchestrálnym pen
dantom skladateľových komorných sl,la
clieb (I. sláčikové kvarteto. Sonáta pre 
husle a klavir). Väčš! pl."iestor a rozsiah
lejiii zvukový aparát poskytol tu Feren
cz~ymu možnosť· uplatmiť tie kom:p.ozičné 
postupy. ktoré si už predtým overil na 
menších .-;klaclobných útvaroch - troj
časťové delenie, j.ednotnf melodicko-in· 
terva l·ový typus. s.piíja.nie neortodoxnej 
dodekafónie s modá lnou technikou, kon
trastmé radenie výbušných motor ických a 
meditatívno-lyrických úsekov, bohato pre
komponovaný rytmicko-metrický pôdorys 
diela, atď. 

Príklon k terciálnemu deleniu celku je 
pre Ferenczyho neobyčajne charakteris
tický (skladateľ ho už použil vo svojej 
Serenáde, Capricciu pre k1av!r a orches· 
ter i v spomenutých komorných di·elach)';' 
symetrický formový rozvrh s motorický
mi krajnými a myš.lienkov·O vyzdvihnutou 
centrálnou časťou umožňuje Fer.enczyrtm 
zachovávať klasický, rov<novážny pôdorys 
celku a je zároveň vhodný i pre mi·nu
cióznu kompozično-téchnickú prácu a 
účinné 1·ozvrhnutie kontrastov. Pritom 
tento terc!álny princíp účinkuie i vo 
vnútri jednotlivých č·astf: prvú ča,sť tvorf 
sonátová forma s introdukciou, d·ruhú 
veľká piesňová forma a tretiu opäť so·nä ~ 
tová forma s kódou. 

Krátka i-ntrodukcia anti·cipuje inte·rv-a
lový mate·riál. s kt-orým .zamýšľa autor 
v dief.e pracovať a je zároveň i _vhod
nou psychbiogíckou prip1ravou ria TI.asfe-< 
dujúce hudobné dianie. MotivickJ. mate-. 
l"iál prvej časti vyrastá z a··ozsií"ovania 
a vm·iovania úvodného motívu z ex.pozí
cie. U Fe.renczyho však nejde o sústrede
nú motivickú prácu ako skôr o fragmen .. 
tárne využívanie istých priznakových in-· 
tervalových modelov, z ktorých sú najviac 
uplatňované kvartovo-t~·itónové a malo
septimovo-veľkosekundové sledy, užlvané 
tak v horizontá lnej ako i vo .v.e-rtikálnej 
sfére. Ich výber je, !prlr·odzene, podmie
nený výraznou modálnou orgaríizäcioú 
skladby, hoci sú tu použité i tradičné 
kvintakordálne komplexy. Istý vyabst.ra 
l1ovaný intervalový model vystupuje sa
mostatne i vo funkcii ritornelu. ktorým 
sa uzatváraJú 'dielčie . úseky .časti. · 

Kom;pozič1:iý priel:)e)l č.aS:t i s!\. realizuje 
prostr·ednictvom kontrastn~ho striedania 
rh<Otorických h6mofónnych a . lineárne 
koncipovaných· meditatívnych častí s po
užitim imltačnej techniky. Homofónne 
úseky charakterizuje bohatá rytmicko
metrická variabilita (akési blacherovské 
variabilné metrá), s použitím klavlr·a ako 
motorického modulqru; vertikál·ny lJr~fU 
kladie do popredia kvartovú inťervalovú 
organizáciu. Lineárne úseky bupujú na 
pôde redukovanej faktúry, na báze kto
rej sa jednotlivé motívicJ<é fr.agme-J~ty 
uplatňujú koncg_rtantným spôsobom. 

Na rozdiel od ·Výraznej tematickej ,či 
vlastne motivicko-intervaloV·ej práce kla
die Ferenczy v druhej, centrá.~nej Č<]sti 
dôraz na senzuálno-zvukové vyzneni.e hu
dolmého toku. Avšak i na ploche ,takto 
organizovaného hudobného mate"riá lu 
skladateľ dôsledne uplatňuje princíp kolll
tras.tu: akordlcké sledy sólového k1avjTa, 
ktorý v tejto časti vystupuje ako ~arno • 
stathá zvuková ?ložk·a c·elkovej . so;noricky 
koncipovanej štruktúry sťl striedané plo
chou osemtónového clustra v tt·emole slá
čikov, nad ktorým za:zmteva ostrá téma v 
trúbk-ach. Mimoriadne zaujímavo ~oncipo
vaný <>tred·ný . diel . časti tvol'f dialóg só
nickei plochy so sól-ovou fl.autou. Záve
rečný diel .sa vracia k pôvodnej só.nickej 
funkcii sólového klavíra, tentoraz postup
ne zahusťovaného narastajúcou inštru· 
mentálnou sadzbou. 

Tretia. završujúc-a časť Pa~·tity ťažko 
môže poprieť svoj inšpira1čný zdroj (sen
zomotorický pohyb výrazného tanečného 
popevku vyvoláva celkom reálne filiácie 
na Bartókovu Tanečnťl suitu), no záro
veň je i ukážkou inštrumentačne· i ryt
micko-metdcky dôsledne prekompooova
nej partitúry. Po takmer doslovn~ citova
nej repríze vyúsťuje tä to časť do víťaz
ného, takmer hymnického záv.e.ru, ktorý 
sa odohráva na ·pôde veľkoryso augmen
tovanej hlavneJ myšlienky z úvodu die-
la. ' 

Ľubomír CHALUPKA 
Ivan MARTON" ' 



8owiet~ky 
ot•g'ani~ta. 

Leopo!das Digrys, zasl. ume
lec Litovskej SSR je druhým 
~&ovietskym organovým umel
com, ktorý koncertoval v Bra
t islave (pred niekoľkými rok
mi to bo l O. Janč.enko ) . Je zná-

. me, že v oblasti organovej in
t elipretácie, včítane teo'ľetic
:kých ~prác a stavby nástrojov 
rna;jú dodnes dominujúce po
s t avenie Nemci, k torí veľmi in
tenzívne ovplyvňujú vývoj or
ganového umenia vo všetkých 
o kolitých štátoch, medzi nimi 
a j u nás. P.ráv·e pr·eto je ne 
obyčajne zaujímavé spoznávať 
prís tup iných organových škô!, 
l<to.ré sa vyvi,ia.iú viac-menej 
nezávisle. Koncert L. Digrysa 
dňa 15. marca veľmi názorne 
dem<>nštroval niekto ré rozd iely 
v poňatí na jmä p1·eto, le bo 
hral skladby Bacha a českých 
majstrov, ktoré sú u nás dob
r e známe. Najviac sa trad ič
nému pod•aniu u. nás pri·blížoili 
1í.v·odné Pre lúdium a fúga 
h mol J. S. Bacha. Už v tejto 
prvej skladbe ukáza l Dig1·ys 
všetky prvky svojho majstrov
stva: suverénnu m anuálovú i 
pedálovú techniku, !J)resvedči
vú, do najmenš ích podrobností 
vypracovanú výs t avbu diela, 
!POZOruhodnú zvukovú realizá
ciu a maximálnu zrozumiteľ
nosť, zreteľnosť hry najmä pri 
striedaní úsekov (u organis tov 
neobyčajne cenná vlastnosť ). V 
troch chorá lových predohrách 
demonštrova l predovšet kým 
vycibrený vkus v reg istrácii 
skladieb. i keď mu v známej 
pre dohre .. Wachet auf" trochu 
ťažkop{ldne zaznieva júce jazy
kové registre zabrá nili nasad iť 
svižnejšie t empo, ktorú si tä
t ·o skladba vyž~duje. Najviac 
sa od tradičného. u mís ,,ko
d ifikovaného" poňatia líšila in 
terpretácia Bachovej FantáziP 
a fúgy g mol, no treba hneď 
poznamenať, že išlo t u o od 
lišnosť vzrušujúcu v tom 
naj lepšom zmysle slova. Dig
rys<>va i nter,pretäcia oživila 
Bachovu skladbu takmer v re
gerovskej d ramatizácii, využi
tím celej dynamieke ;j škály 
nástľ<lja a všetkých kontras
tov. Virtuózne exponovaná fú
ga narážala iba na nedostat
ky nástroja: pedálové t óny sa 
nestačili pO'ľiadne ozvať vo 
fantastickom tempe, kt oré 
umelec nasad il. 

V druhej časti programu 
hral sovi•etsky h<>sť najprv 
skladby českých barokových 
majstrov: Kuchai'ovu Fantáziu 
g mol, Seger.ovo Prelúdium a 
Pastorale, černo.horského Fúgu 
a mol a Toccatu C dur. česká 
baroková hudba s a líši od se
verone meokej hl·avne cit<>vej
šou, lyrJckejšou mel<>dikou na 
úkor polyfónnej virtuozit y ak<> 
prvotného cieľa. Naši umelci 
vedome vyzdvihuj ú tento ·vrúc
nejší tón. L. Dig·rys - zr.ej
me neo.v,plyvnený našou tra
díciou. a vychádzajúci ~ba z no
tovej predlohy - pri Interpre
tácii niektorých lyrických úse
kov uprednostnil hravý, vir
t uózny chat·akter. K<>ncep cia 
- i keď odlišná od u nás vži 
tej - bola však vždy logická 
a technicky bezchybne reali
zovaná. Vyvrcholením progra
mu· bolo uvedenie IV. . časti 
iľozsiahleho cyklu Laudes od 
P. · Ebena. Ide o jednu z tých 
skladieb, ktoré r·ovnakou mie
rou využivajú moderné kom
pozičné !POStupy i tie . špecific
ke možnosti a zvukové efekty 
o rgana, ktoré klasickí a ro
~antickí majstt'l nepoznal!. L. 
Digrys . vládol nad nástrojom 
ako dirigent nad dokonale zo
hr.atym·. orohestrom a .svojou 
fantasti-ckou technikou a d·ra
matickým ipOdanfm priam fas
cinoval obecenstvo, kt oré ho 
nadšené aplaudovalo a vynú
tilo si dva (rovnako skvele in
terpretované)" pridavky. 

Ak m áme niečo ľutovať, iba 
)edno: aiká škoda, že umenie 
takých silných !individualft, aké 
predstavuje s<>vietsky organo
vý umelec Digrys, nemôže 
spoz.návať hudbymilovné publi-
kum aj iných slovenských 
miest. (d) 

Symfónia 
• o z emt 

a člowelio 
Nedožité 90. na.rodeniny Bé

Iu Bartóka pripomenula si Slo
venská filharmónia na dvojici 
abonentných koncertov 18. a 
19. marca po.d :ta*tovkou zas!. 

Utnelca Ladislava Slováka uve 
de ním jeho Tanečnej suity. 
Výber práve t oh to d ie la z ro z
s iah le j skla datel'ovej tvorby 
možno iba privítať, pre tože ;c
ho dokonče-nie viaže sa k skla-

, dateľovmu prázdninovému po
bytu na zámku grófa Rad
vánszkeho v auguste 1923 v 
Hadvani nad Hronom pri Ban
s kej Bystrici (:programový 
bu lletin SF chybne uvádza, že 
Bartók suitu dokonči l v ,,seve
romaďarskom Radvá nyi"). 

Bartókova Tanečná su ita je 
grandiózny tanečný <>braz· 
prýštiaci z viacerých národ
ných zdro jov, umocnený 
striedmym, no vysoko účinným 
architekt<>nick'ým formovým 
r iešenlin. Je na;jnáz·ornejšfm 
dokladom všeobecne známych 
Bartókových náz<>rov na vy
užívanie typických znakov ľu 
dových hudobných kultúr bez 
ohľadu na- t o, či t ieto sú ma
ďarského, rumunského, arab
ského alebo i-ného pôvodu. Bar-

. tók dokázal tieto zdroje stme
liť v jedinečnú syntézu a vy
t voril tak harmonicky pozoru
hodne riešený, skvelý, rytmic
ky svojrázny, inštrumentačne 
zaujímavo riešený symfonický 
celok. Slo vákovmu umelecké
mu naturelu konvenovala táto 
skladba: vypracovanie par t itú
ry bolo znamen ité. Orchester 
hral vyn ikajúco, sóla jednot li
vých inštrumentov boli plastic
ké. muzikálne. 
český huslista číslo ;jedna

Josef Suk pa tr! k návštevne 
najpr!ťažlive;jším atrakciám po
dujati SF. Vysoká zvuková kul 
lllra, ušľachti losť p re javu, hlb
ka a presvedčivosť výrazu 
<;núbi sa uňho s príkladnf' per
fektnou technikou, vyn ika,iú
cim vkusGm a znamenitým 
stave bným nadh ľadom . Suk vy- · 
<;túopil a-ko sól is ta v Koncerte 
pre husle a orchester G dur 
(Ko che l 216) od W. A. Mozar
ta. Mozarta nechápal pre jern
nelo, rok<>kovo krehko, ale ako 
výrazový svet plnokrvného. in
venčne neobyčajne boha tého 
génia. Popri sý tom, pomerne 
hutnom výraze od;r,rkadlil sa 
tento Sukov prístup aj vo voľ
be pomerne nezvykla rých
lych temp (okrajových časti). 
Škoda, že jeho výkon, ktorý 
mož.no právom označiť za je
den z najväčších zážitkov bra 
t islavskej koncertnej sezóny, 
nevyvažovala a j dostatočná 
kvali ta orchestt·álneho sprievo-

1 ' du . V zvukovej ku ltúre, v sú
hre i v zreteľnosti, v Intoná
cii klesol sprievod h lboko pod 
zvyčaj-ný prieme.r. 

Oneskoreným, a le p redsa už 
konečne rea lizovaným prino
s·om nášho prvéh<> t·elesa k 
os lavám šesťdesiatin zasl. 
umelca Andreja Očenáša bola 
premiéra jeho Symfónie o zemi 
a človeku (op. 43) pre mieš a
ný zbor a orchester na texty 
V. Mihá lika, M. Válka a V. 
Majakovského. O t vorbe A. 
Oč.enáša je známe. že azda 
každé jeho di-elo je nerozluč
ne spojené s národom, odkiaľ 
vyšiel. Výdatne ťaži z nevy
čerpnteľného žriedla s loven
ských ľudových hudobných 
prvkov a priam zámerne sa 
vyhýba ~latňovani.u nových, 
n ie v:ldy prevt!rených avant
gardných výbojov. Premiérova
ná Symfónia j e tiez výrazom 
duševných poc itov človeka, 
ktorý celú svoju tvorbu ve 
noval národu ·a stál a st<>,jl 
pri ňom v každom čase. I sa 
motný výber textov použitých 
v diele to potvrdzuje. Označe
nie symfónia diktovalo autora· 
vi zvýšený podiel inštrumen
tálnych partii, i keď ťažisko 
výrazu 'Predsa len zostáva na 
texte. teda na vokálnych úse
koch. Dualizmus inštrume ntál
neho a vokálneho sa, podľa 
nášho náz·oru. nepodarilo auto
rovi vždy najúspešnejšie pre 
klenúť. Svoje najlepšie ná pa
ďy vložil do speváckych úse
kov. Širšie plochy využíva zas 
najmä v orchestri. V tomto 
ohľade ;e veľavravný, výorazovo 
burcujúci (pravda, s nemalým 
podielom L. Slováka) široko 
koncipovaný inštrumentálny 
úvod k l. časti. I nástup ľud
ských hlasov v tejto časti je 
presvedčivý a vysoko účinný. 
Naproti tomu v druhej časti 
náväznosť vokálnych úsekov na 
ináč šťastne vybudovanú 
scheTzóznu predohru orches
tra n ie je presvedčivá a v 
podstate znamená oslabenie 
gradácie. 3. časť svojím po
chmúrnym ladením (adekvát
nym k výberu textu) kladie 
ťažisko výrazu na :z;bor. Mož
no ju oharakter·izovať ako časť 
s prevahou invencie nad for
movou ·výstavbou. Finále (na 
Majakovského text) má vel~m i 
pôsobivo a šťastne vyr iešený 
záver (ostináto ~boru do úp l-

ného mo renda) a a j znameni
té nápady id ú v tej to čast i 
ruka v ruke s pôso bivou dy
namickou výs tavbou. 

Naštudovanie Slove nského 
filharmonického zboru (zbot'
majstcr J . M. Dobrodinský ) 
bo lo J?recízne a plne zodpo
vedalo vyso kému št andardu 
úr ovne, ku ktol'e j sa toto te 
leso v posledných rokoch do 
pracovalo. Kon cepcia L. Slo
váka niesla znaky jeho ume
lecke j dôkl aťlnosti. Ním sta
vané dynamické oblúky boli 
plné napät ia, prev ládajúci !pOe
ti zmus diela mal a tmosféru a 
presvedčivosť. VLADO čiŽIK 

R .. citál 
Lýdie 
Itlajlincowej 

- prilákal veľm i málo poslu 
cháčov. Možno pr.eto, že sa ko
nal v pr eloženom termíne, 
možno pre náročný program, 
ale najpra vdepodobnejšie pre 
to, lebo sa dostal do obdobia 
veľmi preplnené ho koncertmi. 
Je to škoda, lebo išlo o kon 
ce r t d ramatu rgicky i in terpre 
tačne zaujímavý a vydarený. 

Lýd ia Maj lingová j e odcho
vancom ruskej klavírnej ško
ly. ' To zname ná, že idaviristic
ky je výborne pr ipravená a 
kla vírna lite ratúra, v ktorej 
dominuje v irt uozit a. jej určíte 
riie je nedostupná. A predsa· z 
nej n ič nevyhrala, hoci je isté, 
že chce preniknú ť do povedo
mia bratislavskej hud obnej ve· 
rejnos ti, čo by sa le pšie po · 
darilo ces tou Chopina, a le ho 
Liszta. Volí si cest u ťažšiu 
a do Br atis lavy pl'iš la ta kmer 
výl učne s hud bou XX. s toro
čia. Už tento pr ístup k dra
matur gii brat islavského kon
cer t u je dôkazom, že Ma j lin 
gová je seriózna a nevšeťl ná 
umelkyňa, k t orá pristupuje k 
svo:jej umeleck·ej činnosti nie 
z hľadiska zís kan ia popular ity. 
ale zo snahy a potreby preho
voriť k o be censtvu prostred
n íctvom tých die l, ktoré ju za
u jali a k toré sú najbl ižš ie jej 
umelecké mu naturelu. 

Ak som jej pred časom vy· 
číta l a mal ú vnút or nú zaanga
žovanosť v in terp retácii SchBn
bergovho Koncer tu pre k lavír 
a orches ter , tak na je j reti
tá le 23. marca možno práve 
S~honbergove T r i .k l a v l r 
n e k u s y o p. ll považ"ovať za 
dominantu koncertu. Našla v 

, nich toľko r ýdzej a h lbokej 
muzikalit y, toľko fa r ebného bo.
hatstva, že každý, kto považo
val Schéinberga za matemat ika 
a nie hudobníka, muse l priznať 
s voj omyl. 

S veľkou zvukovou kultú rou. 
šarmom a t> lega ntnou brilan· 

• ciou upútali Debussyho 
Es ta m p e s a Pagod<~s. S o
r i e e d a n s G r· a n a d a vy
nikli ukázneným temperamen
tom a J a r d i n s s o u s 
pl u i e nežnou sn i vosťou. 
Veľmi zvláštne bolo je j po

chopenie Skriabina v S o n á t e 
op. 70, č. 10. Bol to Skriabin 
poe tický, zvukovo a farebne 
boha tý, plný smútku a clivot y, 

· ale zbave ný mysticizmu. 
Fan t ázia a tocca t a 

Bohuslava Martinu vyzne la 
trochu jednotvá rne , dynamicky 
sploštene. chýbala cieľavedomá 
výstavba - t reba však pri
znať, že die lo samotné j e prob
lematické a interpretovi iných 
možností, než tr<>cha nástro
jove j virt uozity veľa nedáva. 
A po tejto stránke Majlingová 
pln_e u spokojila. 

Uvodný Mozart - S on á t a 
F ·d u .r KV 332 bol štýlový, 
perlivý, trocha tvrdší. než by 
sa od krehke j. že nsky nežn-e,i 
k!~v ir i~tky čakalo. 

Recitál Lýdie Majlingovej bol 

pre bratislavský koncertný ži
vot po každei stránke nespor
ným pr ínosom. 

Anna Kovái'ové 

l p .. 
šG••••ásfich 

l 

' t .. ol~oclt -
opäť E u;:eo 
Oneg·in 

Koncom februára uviedol 
• operný súbo t• Štátneho divad-
f la v Brne premiéru opery P. I. · 
l Čajkovského Eugen O.negin. 

Pr á ve v deň obnovenej pre
miéry oslávili v divadle malé 
výročie: pred 80 rokmi tu od
znelo prvé uvedenie diela na 
brnenskom j avisku. Od tých 
čias naštudovali operu dva
násťkrát - posledn ý raz v se
zóne 1956-57. P o štrnástich· 
rokoch sa teda Euge·n Onegin 
dos tal opäť do dramaturgické
ho p lánu brnenské:ho d ivad la. 

• Nová inscenácia je súčasťou 
osláv 50. výročia založenia KSČ 
a vhodne zapadla aj do d ni 
osláv februárových udalostí. 
Súčasne sa tout o inscenáciou 
rozlúčil so svojou režisér skou 

' činnosťou zasl úž ilý u melec 
l Oskar Linhart. Ziska! mnoho 

cenných úspe chov na domá 
cich aj zahran ičných scénach 
s takmer 120. oper nými insce 
náciami. Pri naštudov~ní One
gina nechal zažiariť v :p lne j 
originalite krásu te j to perly 
klasickej ruskej opernej t vor 
by. Vyu7.il bohaté skús enost i 
a vyzd vihol prek rásnu prostú 
l! niu d iela. Je ho koncepcia 
znamená príklo n k pôvodnému 

l 
ideá lu, kto·rý ·je vylepšený veľ 
kým i techn ickými ' mo~.nosťam i 
nového brnenské.ho divadla. 
Jeho zámer , sa vydaril vcľaka 
spolupráci sólistov a celého 
súboru pod veden!m d irigenta 
Václava Noska , zbormajstra 
Jozefa Pančíka, · choreoqrafa -

l 
za's!. umelca Rudolfa Karhan
ka, kos tymérky Nadeždy Haná
kovej a i. 
Pozornosť s i zaslú~i predo

v"ietkým vyrovnaný ·výkon Ja
ro,s lava Součka v t itulnej ú lo -

. ! hc Onepina (alt. S. Bechyn-
I s k.Ý a R. Tuček). Lenského 
,. sp ieval Vladimír l<t'ejčík, k to

rý P.rekvap!l_ dol<onljlo«ťou hla· 
~ovej techniky v spoiení s 

, cit livou výr.azov<>.sťou. Spolu s 
n ím naštudovali ú lohu T.enské
ho J. Olejníček 11 .T. Vaverka. 
Nevšed ným snrarnvfl n!m (zlohv 
Oľoy prekvapila Jitka Pavlová. 
k toní alt ernuj e úlohu s Annou 
Ra vorovou a Slovenkou Danou 
Suryovou. Ta ťjanu spievala 
Zdena Ka reninová. Z .ie.i pr e 

J iavu tr,..ha kvitovať nielen sta
J rost livú prípravu. no hlavne 

zžitic sa <; n á ročným predne-

l som partu. 
M. R. Svobodová 

ŽilinskÍ 
a bsolt'enti 

Abs·olv,e ntské koncerty po• 
s l ucháčov VL ročníka Konzer• 

, v.atáJ:ia 'v Žiline sú neodm ys·li..: 
teľnou súčasťou hu.d<>bného ži• 
vota mest a. St ávajú sa urči"' 
tým ukazovatel'Q.lTI výsledkov. 
viacročnej práce pedagógov • 
Pre poslucháčov s ú akýmsi 
medzn!kom v ich umele ck<>m 

, raste. s kúškou ich ""scoho pnostl 
a ~pripravenosti pre život . 

Prvý verejný kon.cer t (4. III. 
1971) v Dome odbo,rov sp lnil 

: očakávané predpoklady. Pred ~ 
! stavili sa na ňom št yria a bi solve n ti, o ktorých možno po-
vedať, že patria medzi tých 
n ajlepš ích v ročníku. Dokázali 

. t o svojimi výkonmi, k toré sa 
1 pohybovali v hraniciach dobré

ho priemer u - až k výkonom 
výburným, či vynikajúcim, z 
hľadiska s chapnost í a ·u.melee
ke j úrovne poslucháčov ško-

l
,, ly. Rozsah t ohto príspevku ml 
nedovoľuje bližšie sa zmie niť 
o j ed-no t livých výkonoch, čo by 
umožnilo kr it ickejš ie porovna
nie a zhodnotenie kladov i zá-
porov, nakoniec i pers pektiv 
jednotlivých poslucháč<>v. Ne
dá mi nes,pomenúť spomedzi 

· všetkých výkonov vystúpenie 
Ľubomíra Kudju - huslist u z 
Lr iedy pro r. B. Urban <l v Si~ · 
beliovom Husl'ovom koncerte. 
Jeho osobitý prístup k t omu
to di~ lu, vychádzajúci skôr z 
racwnálncho, pl'emyslemiho 
~ohľadu na de tail, urči tú myš
lienku, sa účinne spáj al s vy
stihnu t ím charakteru jed notli 
výc~ častí d iela. Vyhovova lo t o 
zrejme jeho nat ur e lu a neva
di lo, že s me možno u tohto 
výkonu postrádali t ú m ier u 
spontánnosti a dramatickejilie -

, ho výrazu, ako u osvedče·ných 
' svetových inter)J'ľetov spomí
. naitého die la. Z ďalších vy-
stúpení musíme vyzdvihnúť 
Irenu Glogovskú z akordeóna- · 

' 

vej triedy prof . M. Košnát·a v 
náročnom a dobre zvládnutom 

. programe. (Lundquist: Plasti-

1 
eity - Variácie, .Tin df ich Feld :' 
š ty r i in~ermezzá, Jan van Di,ik :' 

. Concertrno pre akor deón a s lá • 
čikový orchester), Františka 
Letku z t rjedy prof. P. Bie 
nika v známom I<larinetovom 
koncerte A dur W. A. Mozar
ta a klaviris tku Magdu Dona
valovú z t r iedy prof. D. Kúr-

l kove j -Jelfnkove j vo výbere z 
českých t ancov oď B. Smeta 
nu. Nemôžeme zabudnúť na 
veľm i muzikálny a cit livý kla -· 
vírny sprievod prof. E. Uhlia• 
t•ovej v Sibeliovom koncerte a 
pomerne dobrý sprievod or
ches t ra I<onzerva tória (vede• 
né ho pr of. R. Uškovit šom) v 

l Dijkovi a Mozartov!. 
Otakar Havránel( 

l 

Opera SND u viedla 3 . apríla Mozartovu Figar ovu svadbu ( r e 
cenziu prinesieme v lntd1íuom čísle ) . Réžiu preds tavenia ma 
Július Gyermek a dirigot~al Viktor Múlek. Inscenácia zauja/ct 
najmä mladými sotežimi hlasmi. Zuzanh~u alternovali A. Svo · 
bodová et J. Smyčlťor>á ( na obr) Figar a J. Spaček a J . Hr u 
bant ( na obr.). Snímka: J. Vavro 



V týchti) dňoch oslavuje Kruh 
priateľav hudby prt Kultúrnom 
a spoločenskom stredisku v Uu
IJlennom IO. výročie svojho za
loženia. Kruh založili hudobní 
nadšenci, Idorí si vytýčili cieľ -
pravidelne organizova-ť koncerty. 
Tým sa zača.la. pís a€ nová etapa 
v hudobnom živote dovtedy u-· 
meniu a kultúre pomerne vzdia
leného východoslovcnslo:éllo mes
ta. Počiatočné ťažlwsti neodradili 
člen:ov výboru, ktorí sa s vytt·va
losťou a elánom pustili do šírenia 
hudobnej kultúry. Dnes, pri pr
vom oltrúlllom jul>ileu konštatu
jeme, .že ich 1náca priniesla dob
rú ú1·odu. V Humennom sa pra
videlne poriadttjú lwnce1·ty, vy
stupu,iú tam poprední domáci a 
zahraniční umelci, alio aj sym
fonické telesá. Najväčšiu zásluhu 
na tom má D. Viliám Hafner -
predseda KPH, Július Levický -
tajomník KPH, štefan Polovka 
- vedúci odboru kultúry ONV, 
Dr. štefan Jablonický, Dr. šte
fan Bromberger, Dr. Ila Brom
bergerová. Ich snaha a h(tževna
tá práca v tomto smere priniesla 
krásne výsledky najmä vďaka po
chopeniu a pomoci vedúcich stra
níckych a ·vere,iných činiteľov ol~:
resu. Vďaku si zaslúži v prvom 
rade predseda ONV v Humennom 
Michal Parada, ktorý má nema.Jý 
podiel na tom, že Kruh priate
rov hudby získa.] pochvalu a uz
nanie aj od predstavit.eľov Zväzu 
slovenských skladateľov a Minis
terstva kultúry SSR. Zástupcovia 
týchto inštitítcii vysoko hodnotili 

SKLADA TE[ 

vtsledlty hú~evnatej práce "' 
Kruh pl'iatcľov hudby hodnotili 
nielen v rámci okresu a kraja, 
ale v c:eloštátnom merítku; Zväz 
slovenských skladateľov venoval 
10. výročiu založenia Kruhu pria
teľov hudby v Humennom a 50. 
výročia vzniku Komunistic
kej strany Ceskoslo:venska cyl<lus 
troch koncertov, ktoré sa usku
točnili v dňoch 15., 17. a 19. mar
ca 1971. Spomínané koncerty boli 
pod z<ištitou predsedu ONV, ako 
okresné slávnosti k 50. výroč i u 
KSC a k XIV. zjazdu strany. 
Koncerty sa usl.:utočnili v reno
vovanej Ľudove.j škole umenia. 

• Na pr vom koncede sme si 
vypočuli ilautový recitál Miloša 
.Jurkoviča s lclavíruym sprievo
dom Heleny Gáfforovej. štýlovo 
rôznorodý program vytllnili sltlall
by G. F'. Händla (VII. sonáta h 
mol) , W. A. Mozarta (Amlante 
C dur), A. Vivaldiho (Koncert 
c mol), P. Simaia (Sonatína), F. 
Poulenca (Sonáta). Obdivuhodná · 
bola dokonalá súhra umelcov, štý
lovo čisté tlmočenie a virtuózna 
precíznosť. Zvlášf sonáta F. Pou
lenca, využŕva.júca flautovú a 
klavírnu techniku, dala obom u
melcom príležitost k presvedči
vému a bl'ilantnému výkonu, na 
čo citlivé obecenstvo reagovalo 
nadšeným potleskom. 

• Dňa 17. marca sa uskutočnil 
autm•ský večer D1·. Ota Feren
czyho pri príležitosti jeho 50. na
rodenín. Program večera tvm·ili 
skladby oslávenca v interpretácii 
popredných slovenských umelcov. 
Osobnosť a dielo skladateľa pri
blížila prítomnému publiku Anna 
Kovárová. Vypredalté hľadisko 
svedčilo o veľkom záujme Hu
menčanov, u ktorých všetci inter-

preti zožali veľký úspech. Sklad· 
by Dr. Ota Ferenczyho s veľkým 
ma.istrovstvom h1terpretovali Ju
ra.j Ma.rtvoň, Eva Fischerová, Mi
cha.] Ka.rin, Ivan Palovič, Viktor 
Simčislw a Slovenské kvarteto. 

B Záverečný lwncert cyklu bol 
19. marca. Predstavil sa na iíom 
Komorný orchester l(onzel·vató
l'i.a v Bratislave s dirigent om prof. 
.Jánom Pragantom a sólistami 
Vladimírom .Flimelom, Milanom 
Tecllom (husle ) a .Jozefon1 Pod
horanským (violončelo ). Povesť o 
ich dobrej umelecli:e,j úrovni sa 
uliázala byf 11ravdivou a.j v Hu
mennom, .kde jednotlivé skladby 
predviedli publiku s mladistvým 
elánom, s t cclmicltou a výrazo
vou precíznosťou. Na l~:oncerte 
sme obdivovali zanietenost ·mia~ 
dS"rch 11oslucháčov bratislavského 
lwnzervatól'ia a citlivý umelecký 
prístup ich dirigenta. Program -
štýlovo rôznorodý dokázal 
schopnost pochopU a priliehavo 
lll'edniesť nielen skladby starších, 
ale aj súčasných autorov. Na kon
certe odzneli Symfónia B llm· · J. 
Bendu, Koncert pre violončelo a 
orchester B dur L. · Bocchcriniho, 
štyri šľachticlié tance ·.J. Kresán
ka, Sny pre môjho syna J. Uat
l'Íl>a a Simple symfónia B. Brit
tena. Milým prekvapením tohoto 
koncertu bol sólisticliý výkon J. 
Podhoranského. Pekný, plný tón, 
jednota. výrazového. a technického 
pochopenia skladby strhli obecen
stvo It ·nadšenémit potléslm. Ak 
berieme do úvahy; že je ešte len 
poslucháčom V. ročn.íl~:a konzer
vatória, že jeho umelecl;:á llráha 
sa ešte len za.čína, možno ho hod
notiť ako sľubný· sólistický zjav -
i napi·iel;: istým "technickým ne
vyrovnanostiam, ktoré Sit pli hre 
vyskytli. Stefan Curilla 

Prvé kvety mladej diri gentké a skladateľke. Snímka: čSTK 

Dňa 13. marca sa us~utoonil v naplnenej Siieni 
Slovenskej filharmónie prvý t-ohoročný o'ľcJlestľálny 
absolvent;;ký koncert bratislavského konz,ervatória. 
Bol to veľmi vydall.'ený a atraktívny konCeiľ't. Atrak
tívJly preto, ž·e sa rpreds·tavila absolventk,a di·rige:n.tka 
a sklad,ateľka. žena za di:rige,ntským pultom je stále 
e·šte zjavom výnimočným a tak keď sa Mária Petrá
§ová pos·ta.vHa pred orchester konzervatória, obe
cemstvo S/tíchlo ,v napätom očakávani. Žiačk'a 
prof. K. Schimpla di.rigovaLa Mendelssohnovu predo
hru Hebridy pr.ecízne, s temperamentom a muzikál
nou kt!incepccrou. Má jasné a rázne gest o, :?!atiaľ há
dam príliš úzkostlivé a podrobné, ale keď uvážime, 
že dirigovala spamäti a nemá konce·rtnú prax, je to 
pochopi•teľ·né. Svoj tal,ent dokumentov-ala i ako skla
dateľka, žiačka prof. J. Pospíšila. Jej Dramatická 
predohra mala znaky po.ctiv·ej kompozičnej práce, 
2ldravej invencie inšpirovanej melodikou slovenskej 
ľudovej piesne, vhodne a premyslene inštrumento
rvanej. 

zikálnej zahral Rafael Hrdina, ži·ak prof. V. Korinka 
s·pol'ahlivo, s pochopením komplikova nej výstavby a 
s intonačnou is-totou zlož1tých interv.alových po.stu-
pov. . . 

V druhej časti v·ečera sa nám 1pr·edst avJla kJ.avt
rist~a Eva· Bachratá z triedy zas!. učiteľky P. Po
kojnej. Hrala Koncert pr~e klavír a . orche~~~r d mol 
W. A. Mozarta. Je to jeden z naJhraneJS!Ch maJ
strových kon cer -tov a preto dáv·a hojné možnost i 
porovnávania. Bachratá ho hrala štýlovo čisto, kreh
ko a pôvabne, najmä v k·rajných č~Sitiac·~· Roman~a 
mala síce pokoj, ale postrádala vrucnost . J·e zaUJI - 1 
mavé ako sa dnešní mladí ľudia chránia pred akým
koľv~k citovejším pr.ejavom a snažia sa ho zmiern iť 
akýmsi "civilizmom", no v prípade Bachratej v n i·e
kt~rých miestach prenika la neha a staros tlivo ukrý
vaný cit. Pochopenie a stvárnenie neľahkých Bee
thovenových kaden cií nás presvedčilo, že Bachratá 
má predpoklady ďalš ieho umeleckého rozvoja . 

S U0naním treba hodnotiť výkon orchest ra ve de 
ného zas!. uč K. Schimplom, najmä v rytmicky 
chúlostivom sprievode Ki·enkovho koncertu, kd e po 
dal solídny výlwn. Anna Kováfová 

Druhou br.at-Lslavs:kou rpremiérou - a tiež atrak
eiou - bol Koncert pre husle a orchester Ernsta 
Kfenka. Neľ·ahké dielo po stránke bechnickej i mu-

·zo súťaže ·mladých 
roty krajského kola súťa ?.e dr. 
Fedora I{áJlaya: 

- čo najrväčšmi zaujalo va
šu pozornosť? 

BÉI,A BARTOK: Klavírny konaert i!. 3. 
Sólista DAG ' ACHATZ 
BO NILSSON: Re v u e 
IGOR STRAVI NSKIJ: In Memoriam Dylan Thomas 
IGOR STRAVINSKIJ: Elegy for JFK 
IGOR STRAVINSKIJ: lntroítus "T. S. Eliot In Memoriam", 
úč in k u j ú: Norrkopings Symfaniorkester, UJ.f Bjiirlin 
dirigent, 
Claes-Haken Ahnsjo - tenor, Durothy Dorow - sopran. 
EMI z produkcie Electric and Musir.al Industries Ltd Svenska 
AB 1970. 

Na prvý pohľad 
dramatur gicky ne· 
s úrodá gramo-fóno• 
vá platňa sa po 
niekoľkonásobnom 
vypočutí zapact 
predovš etkým zá• 
u jemcovi o súčas• 
nú hudbu. Neos l· 
ňuje okrem 
Bartókovho III. 
klavírneho ko-nem·~ 
tH - slávnymi Čís. 
lami, ani interpre• 
tačnými menami, 
ale zaujme s kôl' 
pohľadom na tri 
s kladby Igora 
Stravinsliého z je .. 
ho posledného tvo~ 

. r ivého obdobia, 
kedy sa vyrovnával .s problematikou seriálnej a dodekafonic
kej hudby. Je zaujímavé vypočuť si vedia Bartólwvho tretieho 
klavírneho koncertu, vedia pravého Bartóka, nepravého Stra
vinského. A medzi nimi velmi konfúznu Revue Bo Nilssone 
z rolm 1969. Zrejme z obchodného hľadiska Bartókovď dielo 
v interpretácii niekolkonásobného víťaza ltlavírnych súťaži 
Daga Ach'atza pomôže k propagácii vedia Stravinského i Nils
sonovi a zdá sa - podla celkového vybavenia platne i jej 
zvukovej dolw nalosti, že je to jedna z ciest, ako propagovať 
a šíriť súčasnú tvorbu. Dag Achatz (nar. 1942) po štúdiách 
v ženeve, Paríži a štokholme a najmä po víťazstvách vo via
cerých klavírnych medzinárodných súťažiach oprávnene patri 
v Európe medzi popredné zjavy mladej interpretačnej geuerá· 
cie. Jeho bartokovská interpretácia je technicky brilantná , 
má preln·ásnu dynamickú dife renciáciu, rovnako tiež obsahové 
poiíati.e zodpovedá bart ókovskej rapsodičnosti. 

"Revue" od Bo Nilssona, jedného z najvýznamuejšicll pred
staviteľov švédskej avantgardy, svojou konfúznou koncepciou, 
miešaním štýlov, v9'razov9'ch prvkov a lwmpoziCno-technolo
gických postupov (vedia prísneho serializrnu, je to romantic~ 
ko-wagnerovská sadzba sláčikov, miestami upadajúca do po· 
pulárneho sentimentu) sa pokúša o akési prekročenie bariéry 
medzi dogmatickým avantgardizmom a romantizmom, naivne 
s a domnieva júc, že trochou sentimentu získa si poslucháča 
pre modernejší v9'raz. 

Zaujímavé je zloženie Stravinského skladieb. Všetky tri 
skladby sú posmrtnými spomienkami na významné postavy, 
ktoré skladateľ osobne dobre poznal. Smútočný spev je u Stra
vinské!w častou a osvedčenou formou k vyjadreniu jeho osob
ného· postoja. Z hľadiska kompozičnej stl·ánky sú všetky sklad
by zaujímav9'm dokladom, ako sa Stravinskij vyrovnával s no
vodobými kompozičnými výrazovými prostriedkami a lmmpo• 
zičnými technikami. Je však pozoruhodné, že hoci Stravin
ského r acionálny duch je tu dominujúcou zložkou, predsa 
však nemôžeme uvedené skladby považovať za významnejší 
medzník v jeho tvorivom profile, ale skôr za nevšednú schop· 
nosť skladatela dokonale tvarovo, technologicky zvládnuť 
každú hudobnú matériu. 

Prekvapujúcim konštatovaním je vysoko kvalitná zvuková 
s tránka nahrávky celej platne, ako aj výkon pre nás nezná
meho Norrkiipings Symfoniorkestra a najmä naštudovanie diel 
veľmi ambicióznym dirigentom U. Bjorlingom (je tiež klavi
ristom a skladateľom, spolupracuje v Royal Dramatic Theatre 
s Ingmarom Gergmanom] dnešným dirigentom Kráľovskej 
opery v štokholme. Jednotlivé vokálne sóla neprinášajú ná· 
ľočnejšie problémy a Interpretačne sú na dobrej úrovni. 

-M. J ..... 

Snímlca z krajského kola hudobných odborov ĽSU v speve 
a komornej hre, ktoré bolo dňa 6, III. t. r. v Bratislave na 
ĽSU - Pošeň. 

Nie je celkom !Pravdivé tvr
denie niektorých jednotlivcov, 
že mlád,ež dne·Ška .st·ráca zmy
sel pre krásu hudo·bného ume
nia. Výsledky k,rajského kola 
národnej_ súťaže hudobných od
bor.ov ĽSU v speve a v ko
mornej hr,e, ako aj .prehliadka 
najlepších komorných súborov, 
ktoré sa uskutočnili 6. marca 

· v priestoroch ĽŠU-Pošeň, Ex
nárova 16, pr.esvedčili všet
kých prítomných o opaku. 
Množstv·o súťažiacich, vysoký 
stupeň ich priprav·enosti, in
te·rpretaôné ma;jstrov.stv.o žia
kov bratislavských Ľudových 
škôl umenia boli dôkazom nad
šenia mládeže pre hudbu a -
samozre jme - dôkazom toho, 
že títo mladí muzikanti sú v 
dobrých rukách skúsených pe
dagógov. Prvé miesta spome
dzi súťažiacich sp e v á k o v 
získali: v IV. kategórii Mária 
Nagyová (ĽŠU-Vinohrady), v , 
V. kategórii Ľuba Orgonášová 
(ĽŠU-Staré mesto), v VI. ka
tel)órii Jozef Ciller (ĽŠU-Vino-

hrady)'. Profesorka konzervató
ria Ditta Gabajová vysoko 
hodnotila úrov,eň priiJ)ravenosti 
súťažiacich. UpozornUa na ne
vyhnutno.sť správneho výberu 
skladieb: t·echnicky príliš ná
ročné skladby namiesto očaká
vaného úspechu spevákovi skôr 
škodia. V oblasti k om orn ej 
hry sa z I. cyklu na I. mies
to dostaJ,i ĽŠU-Nové Mesto 
skladbou A. Rakova Sonatina 
č. 2 pre husle a klavír a ĽšU
Vinohrady Telemanovou Soná
tou !pre dvoje husle a_ klavír. 
Z II. cy,klu to bo,la ĽSU-Nivy 
Míčovým II. kvartetom a Tr
navského Humoreskou pr.e slá
či-kové kvarteto a ĽŠU-Vino
hrady Kowalského Tercettom 
č. III. pre tri violončelá. Pre
hliadky sa zúčastnili najlepšie 
komorné súbory bratisLavských 
ĽŠU. V ich podani odzneli pre
važne diela súčasníkov, medzi
iným aj skladby našich peda
gógov - skladateľov: J. Ko
walského a J. Tandelra. 

Bohatá variantu a množst vo 
najrôznejších komorných zo
skup.eni: porote sa predstavilo 
17 komor:ných skupín z ĽŠU 
Nivy, Vinohrady, Nové Mesto 
a Petrža~ka, v zostavách od 
dua, tria až po kvarteto. Tre
ba s radosťou konštatovať, Ž·e 
pr,e naše mládežn!cke inštru
mentálne súbory máme už po
mei'ne bohatú .a vhodn ú lite 
ratúru, ktorú možno IJ)estovať 
v domácom prostr,edí. Osobit 
ne ma zaujala skladba J. Ko
walského Tercett o pre tri vlo
lonč·elá svojou ori ginálnosťou a 
vzor.ným predv.edením. 

ná čistota a technické zvlád
nutie skladieb, takže porota 
mohla porovnávať vyššie k:Jrité 
riá: muzi.kálne poňatie a hu
dobný výraz. 

mladých muzikantov, odpove
dal riaditeľ ĽšU, člen kraj• 
skej poroty, August ín J u rk o
vi č: 

- Nároc!,ná súťaž hudo·bný·ch 
odborov ĽSU pre·bieha uz treti 
ľOk. Umožňuje v pravidelných 
obdobiac.h konfrontovať vy
učovacie výsledky s výmenou 
skúseností medzi jednotlivými 
školami. pomáha zvyšovať úro
veň výchovno-vyučovacieho 
pôsobenia v komornej hre. Sú
ťaž rozhodne prispieva k roz
voju hu dobného nadania ;ed
notlivcov i kolektívov a pri
spieva i K zvýšeniu výchovné
ho vplyvu umenia v živote 
mlád·eže. P·ritom sa aj verej
nosť zoznamuje s prácou r.šu. 

Tri otázky pre pred.sedu po-

Ako hodnot íte celkovú 
úrorveň súťažia.cich? 

Rok od roka sa zvysu.1e 
t echnická a interpretačná úro
veň súťažiacich. Oproti minu
lým rokom na tohoročnej sú
ťaži bola samo~rejmá ,i,ntonač-

- čoho by sa bolo treba v 
budúcno.sti vyrvarovať? 

Po organizačnej stránke bo
lo vše~o vzorn•e prj;pravené. 
Doporučoval by som zväčšenie 
počtu k.at egórií ešt e aspoň o 
jeden \'ekový stupeň - do 12 r. 
veku - a moznosť osobitného 
hodnotenia skupín s klavlrom 
a skupín bez kl.avira - čisto 
stáč~kovych. 

Na otázku, či súťaž bola prí
nosom pre žiakov a učiteľov. 
alebo či ju treba považovať len 
za určitú formu uplatnenia sa -m• 
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Správy 
zo zahraničia 

SOVIETSKAJA MUZYK'A č. ;> 

Clánky k XXIV. zjazdu KSSZ 
od A. Pachmutovej, K. Kužam
jarova, M. Abdrajeva, A. 
Džabbarova, E. Kappa, G. Ra
mana, B. Kyrjeva, N. Nesteren 
ka. K 70. výročiu G. l. Li
tmského spomínajú N. Pejko, 
E. Mirzojan, V . Chodj a!iev, E. 
Alexejcv. V čísle je ďalej o. i. 
článok T. Chrennikova Hudba 
nepozná hraníc. Nad tvorbou 
M. P. Musorgského sa v člán
ku Od Gogoľa k Puškinov·i za
mýšľa S. Šlif štejn. Ďalej sú tu 
recenzie, správy, i nformácie a 
r ôzne materiály zo života zvä-
zových republík. • 

MUZYKAĽNAJA ŽIZŇ č. 5 
(ZSSR) 

Číslo prináša úvodník V me
ne víťazstva komunizmu, člá
nok M Jakubova Mladost ná
r odného umenia - k 50. výr o
čiu Dagest anskej ASSR, D. Ka
balevski j hovorí o vokálnom 
cykle V . Salmanova "Lebeduš- ' 
ka" . A. Sochor uverejňuje dru
hú časf z ideovo-estetických 
úvah o sovietskej hudbe pod 
názvom Straníckosť, národnost, 
novátorstvo. V rr~brike umelec
kých por t r étov V. Zemljeme
rov píše o Tatjane Večeslovej. 
Z príležit ost i 100. výročia pa
rížskej komúny uverejňrtje L. 
Gingoľd článok Piesne paríž
skej k omúny . Kritiky, sprá vy, 
infor mácie, výňatky zo zafu·a
ničnej tlače a i . 

PRO MUSICA č. 53 
(Juhoslávia) 

V pravidelných profiloch pí
še Borislav · Pašdjan o Božida 
rovovi ·rumnejovi a Djordje 
$aula o Eugenovi l ndjidjovi. 
José Brier píše o vzťahu 8ee-

. thovena a Napoleona. Igino 
Trifeleti uverejňuje článok o 
lispechoch rJ liečení hudbou. V 
rubr ike Hudba - technika j e 
zaujímavý rozho vor s reklam
ným šéfom japonskej firmy 
Sony o videokazetách . Bele
hrad má. konečne sláčikové 
kvartet o - je názov člá1tku 
M. Kostiča. Americký husľový 
pedagóg L. Berend píše o hud · 
be v Japonsku. · 

MUSIK UND GESELLSCHAFT 
č. 3 (NDR) 

Hansj ii rgen Schaef er v úvod
níku Dvadsať rokov " Hudby a 
spoločnosť" hodnotí doterajšiu 
činnost' časopisu Musik und 
Gesellschaft. Beethovenovské 
oslavy v NDR a v zahraničí 
v spätnom zrkadle. K 100. vý- , 
račiu Parížskej komúny uve
rejňuje článok l nge Lammel. 
Analýzu violončelového k on
certu Gerharda Rosenfelda pri
pravil Eber hard Kneipel. O pr· 
vom prevedení Sosta1covičovej 
IV. symfónie v NDR píše Wal
ther Stegmund-Schultze. Infor
mácie o nových dielach nemec
kých skladateľov (Gerharda 
Rosenfelda, Giintera Kochana, 
Ji.irgena Wilbrandta, Fr itza 
Geisslera a Udo Zimmerman
na). Kritiky, recenzie platní, 
kníh a i . 

RUCH MUZYCZNY č. 6 
(Poľsko) 

Izabela Grzenkowicz pripra 
oila rozsiahly rozhovor s Ta
deuszom Bairdom. Piotr Mass 
pripravil rozhovor s Romual
dom TwardowsTcim o koncer t
nej činnosti Varšavského zdru· 
zenia ZKP. Irena Poniatow
~ka píše o Medzinárodnej bee
thovenovskej sekcii vo Varša
ve. Tadeusz Kaczy1ísk i sa za
mýšľa nad chopinovskými mý 
tami. O pr oblémoch poľskei 
hudby sa v článku Konfrontá
cie zamýšľa Zdis!aw Sier pi iÍ· 
ski. O veľkom ríspechu Verdi/zo 
opery Aida v Lodži píše Józef 
Karíski . 

O svete 
hudby 
súčasníkov ... 

Skladateľská súfa.ž Bélu Bartó
ka. bola. nielen významnou uda
losťou v hudo.bnom živote Matľar
ska, a le aj vzácnou tlrílcžitosfou 
privítaC výrazné postavy sveta 
súčasnej hudby, ktoré zasatlli v 
porote tejto súťaže. A JH"av<la, 
príležitosť, požiadať ich aj o vý
poveď, o vyslovenie názot·u na 
pozície hudobného umenia v sú
časnom svete. 

i 
J 

Sulhan Cincadze, hudobný skla
dateľ, riaditel konzervatória v 
'l'bilisi. 

- Za dnešné a moderné poci
ťujem každé také dielo, k toré 
odráža výpoveď svojho tvorcu o 
dnešku. Ako príklad spome niem 
Bartóka, geniálneho majstra ; nie
len j eho nadanie, a le aJ jeho 
prostr iedky m etódy sú obdivu
hodné. J eh o diela sú plné m yš
lienok, j eho výra zové prostriedky 
sú také svojské, .:le od prvého po 
posledný ta kt presvedčujú pos lu
cháča o tvorcovej pôvodnosti a 
maďarskost:i. V p oslednom desať
ročí sa skladateľská technika o
bohatila o mnoho nových čít, od 
dodekafónie sme sa dostali k u 
a lea torikc. V Lom to poslednom 
aspekte sa čoraz viac úloh pre
súva na in terpreta ; i n terpretácie 
d ie la stavia na vyspe lej a doko
na lej improvizačnej s cho pnosti. , 
Ak túto ozvučovatc! diela nemá ,. 
hudobná matér ia spúta ná do .. no
tových obľazcov, skl adateľova 
vlastná myšlienka zostávajú mí·t
vym k apitálom . Neuzatv<1ram sa 
medzi s teny . žiad nej m etódy : 
vždy sa usilu jem ná jst \5-ontakt 
so svojím poslucháčstvom, pre
tože bez publika, receptorov sa 
dielo ne m ôže s ta·r ži.vou budbou. 
U nás zvykneme hovoriť , že ka ž
dého privedie do šialenstva vlast 
ná hlava - osobne to považujem 
za správne, ale s jed nou pripo
mienkou: a j v šialenstve musí 
zostať pozna teľná k on c ep ci a. 
Dnes už však jestvujú také ,.kar
d iogramy", k toré jednod ucho ne
m ôžem prijať, pretože mám po
dozrenie, že za páčivým parava
nom skr ývajú netalentovanosf, 
prázdno tu. P ravda , týmto a ni 
zďalel<a nechcem zovšeobecňovať, 
veď naprík lad t o, čo píše Pende~ 
recki, znie skutočne znamenite. 

Goffrello Petrassi, talianslty hu
dobný skladateľ, dirigent a. pe
dagóg. 

Ak by sme chceli určit posta
venie dnešnej hudby vo svete, 
nemôi<:eme obísf istú objeJ;;tívnu 
skutočnost. Ziaľ, spoločnosť, v 
ktore j žijeme, je p lná proti l·ečeni ; 
z toho vychá dzajúc, hudba, k torá 
j e vý razom bytia a problémov 
bytia, o čo je vernejšia dobe, o to 
hlbšie od ráža t ieto 1\:ontraverzie. 

Myslím si, že na otázku, kde je 
miesto modeL"nej hudby v '·našom 
obraze sveta, možno kot·ekt.ne od
povedaf len takto . . . P ravda , po
žiada! skladateľa, aby po tomto 
eš te' i lo sám st a novil, aké vyzn á
v a tvorivé zásady, čiže a ký s le
d uje štýl - je už rozhodne indis
krétna vec! Ale neuhncm tej to 
o tázke: moje najh lavnejšie úsi
lie j e, vypovedať vo svojich di c
la.ch ako živ~' a slobodný človl'k, 
Pod ži v osťou rozumiem to, že 
chod ím s otvorenými očami po 
svete, zaujíma m sa o všet ky ak
tuúlne problé my; a sloboda sa 
u mi'la rovná nezaviazanosti. -
Svoj ím žia kom neltSt.ále zclôraz
ií.u j em nevyh nutnost osobitosti, 
samostatnosti reči a spôsobu vy
jadrovania sa. 

l. 
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Tadeusz . Bail•tl, poľský sldada
teľ. 

Musel by som byf prorokom, 
aby s om m ohol poveda !, aká je 
cesta m odernej hudby v pr úde 
nespočetných pokusov a sm erov 
- a le, i!iaľ, nie som prorokom , 
ale iba skromný, pracujúci skla
dateľ . . . V každom prípade - za 
posledné roky sa prešlo toľkými 
zmenami, že slmtočne dobrý a 
naskutku umelecký produkt eš te 
nedozrel. Pretože nie jedna, ale 
veľa je možností, ešt e potrvá . 
kým sa rozhodne: k torý m a liar, 
ktorý sochár , skl adateľ sledu je 
1·ozmary rýchlo sa pomiií.a júcej 
módy, a k torý tvorí na v nútorný 
mzkaz . . . Svoje miesto v t omto 
hudobnom obraze nemôžem zm e
rat sám , ale poslucháč, a komen
tovanie mojich diel patrí hudob
ným vedcom. O mojich zásadách 
azda iba toľko: vyzná vam, že ak 
dielo n ehovorí k človeku, ak ne: 
má obec.fns tvo, vtedy skladateľ 
;<:by točne st r ácal čas! 

Gyorgy Ligdi, m ad'ars}l;ý, sltla
dateľ <L t eo retik. 

To, čo dnes v hudbe na zýVame 
moderným, začalo sa podľa mňa 
krištalizovať približne v päťde
s iatych rokoch. V kompozícii sa 
zjavovali nové postupy, nové far
by, nové zámery, spozna li sme 
seriálnu technil<:u, aleatoriku a čo 
viac, v posledných rokoch už aj 
ha ppening, smeru júci k likv idácii 
steny, oddeľujúcej život a ume
nie. J edna r eforma sledovala dru
hú - takže z hľadiska generácie· 
odo mňa mladšej už a j mne chý
ba naša n iekdajšia odvaha. Ako
koľvek neuveritelné: tito mladi 
sú v por ovnaní s nam i a kosi dob
re vychovaní! S tudujú a nasledu
j ú Stockhausena, Bouleza, čo viac, 
aj ja m á m istú školu, ktorá sa 
vlastne utvorila proti moje j vôli, 
j a by som totiž chcel, aby m ladi 
písali niečo také. čo by som už 
a ni ja nepochopil. Treba vzi ať 
na vedomie, že d nes už nejestvu
je druh spoločnej un iverzálnej 
hudobne j reči a ko v baroku a lebo 
v romantizme, ktorú mohol po 
dlhé r oky použivat tak génius, 
ako a j dobrý remeselník My si 
musím e sami vyrábať nielen gra
matiku, a le a j abecedu , a táto reč 
sa rýchlo opotrebuje, r·ýchlo vy
čerpá, nie je v h odná na to, aby 
sa ňou vys lovoval ešte aj ktosi 
iný ok r·em jej tvorcu . . . Avšak 
hraničné čiary v umeni sa azda 
nikdy lak ku sebe nepribližovali 
ako pn\ve v dnešných dt"loch! 

l 

NÁŠ Z·AHRANIČNÝ HOSŤ 

Francúzsky dirigent a skladater 

JEAN MARTINON 
Pán Martinon, aké sú vaše najbližšie dirigentské zA· 

väzl•y v zahraničí? 
Z Brat islavy odchádzam priamo do Bukurešti, kde 

budem dirigovať fil harmón iu G. Enescu, potom ma ča
ka jú dva koncerty v Belehrade, Záhrebe a Ľ.ubľani a · 
v m áji absolvu jem s parížskym Orchestre National, 
ktorého som u me leckým riadi teľom, trojtýždňové tW"né 
po Soviets kom zväze. 

Venujete sa ako dirigent aj opere? 
Pr edtým som pôsobil v d ivad lách, napriklad v DUssel

dorfe, Chicagu, San Franciscu. v posledných . rokoch 
vš ak už ni·e. Naštudovanie o pery zaberá príliš veľH ča 
s.u, a t en hrá pre mňa dôležitú úlohu. 

Ako stačíte pri s vojich rozsiahlych dirigenhkých po
vinnostiach t>šte komponovať? 
Veľm i jednoducho. V lete od ložím tak tovku na tri 

mesiace a presťahu jem sa do svojcr chaty v Alpách, 
kde .potom nikým a n ičím nerušený tvorím. Keď je 
treba, u rob!m si mesačnú dovolenku i v zime. 

Dnes všetky odbory ľudskej činnosti vyžadujú profe
sionálnu špecializáciu. Ako sa pozeráte vy na spojenie 
reprodukčného a tvorivého umelca v j~dnej osobe? · 

To bol pr.obiP.m už v časoch Mahle1·ových, dnes o to 
väčší , že koncertný reper to<:ir sa r ozrá'5 tol do gigan tic
kých rozmerov. J a som sa stal dirige ntom vlastne proti 
svoj e j vôl i. Na jskôr som komponoval a až potom s om 
začal dir i g ovať, ba dokonca som bol už d irigentom, 
~eď som sa vrhol na štúd ium dtr igovania. Ale s prvou 
laskou s a človek nerä d lú či, preto sa snažim vytrvať . 

Vaša tvorba nie j e u nás veľmi známa, aké rozsiah
le.1šie dielo s~e zložili ? 

Styri symfónie, tri inštrumentá lne koncerty, dve s lá
či kové kva r teta, z ktorých prvé bolo v r. Hl<IB odme
nené Bar tókovou cenou, z vd'kých vokáinyth for iem 
Ža llfl a oratórium Sárónska ľa l ia na text z biblie a ope
ru Hecube podľa Euripidovej t ragéd ie. Z t oho všetky 
sym fónie, violončelový a druhý husi ov ý koncer t vyšli 
i na platniach. Obe s l [t č i kové kvartetá sa budú nahrá 
vať na budúci rok. 

A momentálne na čom pracujete? 

V lete dokončím pre Pierra Rampala fl au tový kon
cert, ktorý bude mať v novembri prem ié ru v Západnom 
Berlíne, súčasne pri pravujem koncert pre trúb ku a tiež 
pracujem na svojej piate j a poslednej symfónii. Skla
dateľ sa vždy pokúša vytvoriť svoje na j lepšie d ielo a t o 
má pla tiť aj o tejto symfónii. Potom , sa však chcem 
už skutočne odmlčať, v koncertnom živote nie je ťoľ
ko miesta, aby sa v ňom uživili ·VŠetky naplsané diela. 

Na Pražske j jari 1962 ste dirigovali Symfonický or
ches tel: Cs. rozhlas u. He nry!< Szeryng predniesol na 
tomto koncerte väš druhý husľový koncer t, ku ktoré
mu mala kritika výhrady. Mohli by s te to po deviatich 
rokoch eš te komentovať? 

Ano. spomínam s i. Nebolo to veľm i šťa stné predvede
nie. Je to koncert po všetkých stránkach veľmi ná 
ročný. Sém Szeryng ho vtedy hral iba druhý ale bo tre
t! t•az. Neskôr s nim vš Hk sláv il veľkó úspechy v Juž
ne i Amerike a i inde. Nahral ho v Mn! chove s !<u be ll 
kom na p latne. 

Aký .ie váš názor na experime ntá ln u hud hu ? 

Pokia!' sa skladate ľ vo svo,tom d ie le o niečo ~n8Ži, 
nieeo h ľadá, niečo -chce vyjad r i ť, potom samozrejme 
hhlSUJem pre. Nesmie to však by ť cieľom. ale iba pro
striedkom Keď som bol mlad ý, tiez som pôsobil av;; nat 
gardne a v medziach vtcdajšlch n'ožnosli som e)(pe 
r ime nt<>va l. Zia ľ, svojou zložitou kompozičnou ~! ruk
túrou je dnešná súčasná hud ba •Jt"čf'ná len pre in:.e 
lektuá lov a odborníkov. Miroslav š ulc 

Slovensko-mad'arská kopr·odukcia 
ku Lisz tových malo známych 
zborových skladieb medziná
rodn ú cenu GRAN D PRIX v 
Padži. Popred ný zá pado ncmlec
k,ý časopis FONO I<'OHUM hod· 
not! zas mimoriadne k lad
ne jeho Bartól<ovské real i7áde 
zborových sk lad ieb, ktor~ vy
š li ako súčasť vel'kého lwrn
pletu, pozostflvajúceho l'.n 19. 
platní. Po nahrá vke so Slo
venským ľilh annon ic ký m zbo
rom d irigent Szabó pnvPrl al: 
.,Som veľmi rád že mlí m mož
nos ť sp o lupracovať s vaším 
<Joho tovým, vynikajúc im te le -

Niekoľko dní pred nedožitý
mi 90. na.rodeninami Bélu Bar
tóka nahral v koncertne j sieni 
čs. rozli lasu 2 cykly zbót·o
vých s kladieb toh to skladate
ľa Slovenský fil harmonický 
zbor pod veden!m maďarského 
dir igenta Mik l ó s a S z a b ó. 
Tým sa realizovala z~ u jímavá 

spolupráca nášho popreclnéh~ 

tel esa s maďarským Hunga ro• 
tonom. Pod etiketou tej to fir 
my sa pos tupne nahráva sú· 
borná f'd1cia Bar tókových d ie!. 
ktorá za . rok 1970 dos ta la v 
Paríži vyznamenanie ·PH!X DE 
L'ACA DEMiE DU OISQUE. 

Hlavným cieľom Hungarotonu 
j e Bartókov odkaz zachytiť v 

, na j autenticke jšie a v š týlovo 
najčistejšej in terpretácii. Tie
to momenty vied li vedúcehn 
ed ície Andrá sa S z é k e
l y a k myšlienke. aby skladbu 
š ty r i slovensl<é ľudo vé piesn!' 
pt·e miešaný zbor a klavír (z 
r. 1917 ) a cyklus Maďarské 

I'udové piesne a ca ppella pr'r 
mie š11 ný ·1.bo!· z r . 1930 ( ruko
pisný o rig inál tohto cyklu 
vlastn! prof. šteľan Németh
Šamoríns ky) nahra l so Sloven
ským ľ ll harmonkkým zhoťom 

Podrobnú prácu pr i naštudo-

vaní viedol J. M. Do brod inský 
a .posledné skúšky d irige nt na
hrávky Miklós Szabó. p rofeso r 
konz.ervatória v Gyôťi súčssne 
dirigen t tamojšieho Di rvčen · 

. ského zboru. Považu j ú ho za 
znalca Ba t't ókových diel . hoci 
dirinuJe vynikajúco i rene
sančnú hudbu a súčasných 
~kladateľov Hindemitha, 
Milhauda a Mar tinu . Z jeho 
objavných nahrávok treba spo
menúť najmä gramoplatňu ~ 

Missou Caput od Giuleauma 
Dufaya, ktorá sa vyznačuj? 

mi moriadne š týlovým podanfm 
Okrem toho dostal za nahráv-

. !; 

' ~om a k jeho š tvr ťstoročnému 
jubileu mu pra j em veľa za-. 
>lú žených umPif'ckých úspe-· 
chov." J . Varg:~ 
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V Koncer t nej sieni Slovenskej f ilharmónie 
sa 4. apríla t. r . skončila súťaž o Zlatý veniec, 
k tor ú pre brati~lavské spevácke zbory poriada 
už niekoľko rokov NV h lavného mes la Slove n
ska a MDKO v Brat is lave. Predsedom poroty· 
( j ej členmi boli J. Šamko, A. Zemanovský, 
A. Kállay, J. Vakoš ) bol J á n M á r i a O o b
r o d-i n s k ý . P ožiadali s me ho o k rátke :~:hod
noten ie s út aže a výstižný názor na ocene né 
súbory. 

J AN MARIA DOBRODINSK?: 

- I keď n ie ako porotca , preds.a sled uJem 
súťaž o Zlatý veniec u ž nle kol'ko roĽníkov . 

· Myslím si. že rastie umelecká kvalita súťaže, 
čo sa !l)rejavuje najmä v dokona lejšom tech
nickom zvládnuti sk l·adieb a vo väčšíeh nfl
rokoch na výber repe rtoáru. Problémom zostá
va, že s a tu stretávajú prakticky stále tie isté 
súbory a celková základňa bratislavských zbo 
rov su nm·ozšh·uje. I k·eď sa propozície su
ťaže niekoľJ<okrát upravili, predsa treba do 
budúcnosti rátať s ich väčšou prispôsobivosťou 
sa danej situácii a s tpripomienkami zbm·maj
strov. Myslím si 'tJež, že vlťaz a nositeľ Zla
tého venca by mal v budúcom roku vždy vy
stúpiť ako hosť fĽnálov&ho večera. Veľa otäzok 
vždy vzniká o kolo .zadelenia či nezadele nia 
zborov do kategórii. Vyriešiť tento problém je 
ťažké - vzhľadom na počet teli es, k torých 
nie je až toľko, aby mohli byť v každej ka
t•egór ii o cenené Zla<tým vencom. Hobili sa v 
tomto smere .viaceré pokusy - tohto roku, 
hoci výber v prvom kole bol podľa kategórií, 
vo finále sa ceny_ udeľovali nezávisle od tohto 
aspektu. Má t o aj i·sté kl·adné s tránky -u det-

Zlatá ruža 

Ivo Heller, spevák víťaznej pi~sne z tohtoročnej det·
vianskej Zlatej 1·uže. Sn ímka: I. Cich 

šesllnásť uchádzačov o slávu spevácku, trinásť novi
niek, ktoré si hľ.a dajú svojho .poslucháča -a Št:f~"~:večery 
pre dve s útlaže i vys·túpenta hostí v Dome kultúry An
dreja Sládkoviča. Tak by sa dal stručne označiť det
viansky festival "Zlatá ruža 71", slovenská prehliadka 
amatérskych spevákov a noviniek populát'11ej hudby. 
Piaty a teda jubilejný ročník sa síce neni·esol v zna
mení výravných objavov (v minulosti Sepešiová, Vrtí
chová a svojim spôsobom i Vašek), prípadne akejsi 
hry na hviezdy, ale hľadania, ktoré sa pravdepodobne 
odraz! (podl'a prísľubu organizátorov) v budúcnosti vo 
väčšej starostlivosti - celoročnej - o s.pevákov a va
ri i v úprave štatútu . Opäť sme sa totiž nevyhli det
skej chorobe našej popu lárne j hudby - interpret má 
hlasové predpoklady, ale repertoár, výslovnosť, pohy
bová kultúra sú preňho orieškom, ktorý sa márne 
snaží rozlúsknuť. Jeden seminár nestačí. Aj keď tohto
ročná úroveň speváckej súťaže bola v priemere vyššia, 
než v predchádzajúcich ročníkoch (podľa štatútu sa 
mohli zúčastn iť len speváci, ktorí obsadili jedno z pr
vých miest v niek to.rej regionálnej súťaži), pravdeJpo
dobne je potrebná celoročná spolupráca s odborníkmi. 
Talent je jedna vec, ale spevák na istej úrovni, aj keď 
amatér, by mal podať výkon bl!žiaci sa k profesionál
nemu v tom dobrom sl-ova zmysle. 

Verejnosť už dávno vie, ,že v autorskej' súťaži si zla
to odniesla pieseň Tomáša Seidmanna a Tomáša J ano
vica ,,Piš vôňou lúk" vo výbornej interpretácll Iva Hel
lera. Striebornú ružu ziska! Banskobystričan Alojz čo
bej za pieseň "Leto a dym" v podaní Petra Sedláka, 
ktorý spolu s Darinou Cesnakovou zaspievali aj br.on 
zovú pesničku Igora Bázlika a Jána Strassera "Pred 
tebou, za tebou". Cenu publika z ís kala pieseň "Hej, pá
ni", ktorú zložila a interpretovala minuloročná viťazka 
Helena Vrtichová. Textove jej vypomohol Ervín Kli 
ment (autor vlaňajšieho hitu ,.Otváraj te kasíno". Pozor
nosť sa vša.k sústredila na spevácku súťaž. Zlatú ružu 
získala Ľubica GAZDIKOVÁ, ktorä sl pesničku "Som 
stratená" vybrús·ila už v telev!znej hitparáde a má za 
sebou viťazstvo v Zlatej kamere i účasť na jihlavskom 
,.Talente". Prísľubom do budúcnosti sa zdá strieborná 
Anna JANOSKOV Á z Bans~e.J Bystrit:e. SviežJ pr·ejav. 
"Bronzový ko nzervatorista" z Bratis lavy Adam HUDEC 
má výborné h lasové predpoklady, a predsa mi na jeho 
vystúpení trochu vadila p1·ílišná rutinérskosť získaná 
snáď zahr-aničnými vyst úpeniami. Zvláštnu cenu poroty 
si odnies li sestry Mária a Ružena Suchánkové z Par
tizánskeho. Škoda, že až natoľko podľ-ahli vplyvu dvoji
ce, kto.rá je ich vwr·om, a ktorej repertoár spievall -
Mar ty a Teny. Táto pozmámka sa však t ýka takmer 
všetkých súťažiacich. Spoľahnutie sa na známe pesnič
ky, ktorým sa nesnažili vtisnúť pečať vlastnej osob
nosti, ale volili cestu ľoahšioeho odporu - !lapodobo
vanie. 

Opakovanie je síce matkou múdrosti, a le predsa sa 
mi nezdá, že opäť treba pripomínať to, čo zostáva otvQ
r.enou otázkou po každom II.'očníku - uplatnenie nových 
objavov. To však nepadá na hlavy uspor·iadateľov. "Zla
tá .ruža" je organizačne na jednotku. A i keď je to 
f.estival amatérov, j eho úroveň je profesionálna. Ruže 
sa' však nezbierajú d o herbára a bola by škoda, keby 
si aspoň prvých troch z tohoročnej speváckej sútaže 
nevšimli slovenské agen túry. Práca s mladými sloven
skými spevákmi j e ešte stále totiž neoraným 1poľom 
A jar je tu, čas najvyšší; čo zasejeme, to budeme žať. 
A~ Ý slovenskej pop-music. Alebo musíme požiadať 
t .výpomo c p~,ahu ?. -ť-

ských a mládežnickych zborov sa zvyšuje 
revnivol>ť snaha obsl<iť v lvrd E'j konkurencii. 
Na druhe j strane . . predsa len Ide o odlišné 
krilértä hodnoten ia . · 

MlEŠANÝ ZBOR KONZERVATÚRIA - drži
teľ Zlatého venca 71 a absolútny v í ť-az t ohto 
roč.ník.a : v jeho p1·ejave bo lo näjmene.J pr e
hreškov voči intonácii, rytmu, zbor má ušľach
tilý prejav, hoci hlasy sú ešle mladé. Veľm i 
ťužký repertoár mal svoj vrchol v niiročnom 
a pôsobivom Koi'ínkovom zbore. 

TECHNIK- obsadil 2. miesto. Už dlhé roky 
sa drž!. na špičke - a myslím si, že n ie :ie 
pods tatné, či je jeden rok prvým alebo dru
hým v poradí. Má stále stabilne vysokú úro
veň - v náročnosti repertoáru jeho požiadav
ky s lúpaj ú. V porovnani s minu lý m rokom 
sa mi však zdá, že. nie !Mjšťastnejšie boJ 
u tohto súboru zostavený dramaturgický vý
ber re.pertoá ru. 

SPEVACKY ZBOR ' PLAMEŇ a BRATISLAV
SK? DE1'SK"2' ZBOR MDKO - obsadili 3. mies
t o. Zatiaľ čo prejav P lameňa je viac komor
ný a akademickejší. mii väčšiu pt·eciznosť v 
intonačnom vypracova ní, zospievanosti hlasov, 
ich vycibrenosti a mäkkosti, u MDKO si ,poro
ta cenila väčš;u spontánnosť a prirodzene jšl 
pre jav so širším zvukom. 

SPEVÁCKY ZBOR PRI ZDŠ ľll JŽOVÄ DOLI
NA - získal cenu za účasť. Zaraďujem ho 
v pripomienkach za dva de tské zbory , pretože 
ku ním vekovo patrí. Bol zaslúžene vo 
finá le - a to je veľké uznanie. Jeho diri 
gentka T. Ružičková má perspektívu, ukázala 
m\lzi-k~ l nu a p·reclznu p.rácu. 

MIESAN? ZBOH BRATISLAVSKÝCH UčiTE
ĽOV - cena za účast a návrh na udelenie 
zvláštneho uznania za zásluhy o šíren.ie ume 
nia a za prácu s ml~d ežou. V súbore v i die ť 
pokrok od minu lého roku, t reba veriť, že vnú
torná súborová konsolidácia prinesie výsledok. 
Umiestnenie netreba brať t rag icky a pova/.o
vaC ho za neúspech. Treba d ú ľclť v ďalši u p lod 
nú s.poluprácu dirigenta a zboru navzájoÍn, 
praco:vať na hlasovom vyrovnaní. na odstrá
nen! vibrata. zdokon;li'ovaní i n tonaČ iiej prie
zracnosti. Hlasový materiúl je d obrý - a teda 
možnosti na ďalšiu prácu tiež. 

SPEVÁCKY ZBOR BHATISLAVSK"YCH UČI
TELIEK - ocenenie také isté ako u vyššie 
menovaného súboru. Základný prob lém vidím 
v ' štýlovom zameran! ženského zboru. Podľa 
môjho náz-oru by tele so malo smerovať ku 
komorno~ti, čo neznamená spievať iba lyric
ké veci, ale dosiahnu ť komo r ný prejav v pred
nese, viac dbat na kultúru tónu. na jeho 
okrúhlosť a mäKkosť. Priroäzene, ženský zbor 
v porovnaní s detskými hlasmi (a na dru
hej strane s mnohotvárnym prejavom mieša - · 
ných zborov) je v nevýhode, ale treba sa 
s tým vyporia dať a ukázať zase výhody žen
ského zboru v iných rovinách. - uy-

Symfonická ,redakcia'"''' 
Cesknslovenského rozhla~u v Bratislave 

Uvádzame prehľad realizácie symfonicl<e j, 
opernej a komornej hudby posledného obdo
bia. 

Premiér o v á r e a l i z á ci a s l o ve n
s ~ý ch a u toro v: 

I. Zeljen ka: Po lymetrická hudba pre 1 s láči
kové k vin te tá. Coll-egium musicum dir. L. Ho
lásek, E. Suchoň: Dve prelúdiá (I<. Hav llko
vá - klavír). J . Cikker : Tri etudy pre klavír. 
Tatranské potoky (T. F't•aňová - klav!r) ob
novená pr emiéra. J . Kresánek : Mládežn!cka 
suita (A. Móži - husle, D. Móžiová - klavír), 
o~novená ~remiéľa, J. Schimbracký: Plaudite 
Mortalis. Motetto s:ovenských madrigali.stov 
dir. L. Holásek, E. Suchoň : ll intermezz z 
cyklu ,,I<alP.idoskop" (K. Havlíková - klavír}, 
T. Salva: Sedem kresie b. Collegium musicum 
dr. L. Holásek. 

KONKURZ 
Umelecký šéf opery Slovenského ná rodného 

diVadla vypisuje konkurz do všet kých hlaso
vých skupin do . zboru opery SND. 

Kon k urz sa koná 6, mája 1971 o 13,00 hod . 
v zborovni Divadla P O. Hviezdoslava, 

Podmienka prijatia je absolu tór ium konzer
vatória, VSMU, a lebo odbornej š ko ly na tej to 
úrovni. 

Ku konkurzu si treba pripraviť áriu , umelú 
pieseň alebo ľudovú pieseň. 

Záujemci nech zašlú pl'ihlášky Opere SND, 
Bratislava, Gorkého u l. č. 4. Cestovné sa hrad í 
iba p rijatým uchádzačom. 

Riaditeľstvo Slovenského národného d ivadla 
vy,pisuje konkurz na obsadenie voľných miest 
v o.rchestri: 
koncer tného m ajstra 
zástu pcu koncertného majstra 
tutti hráčo-v do skupiny huslí 
ve dúceho skup iny a tut t i hráčov do skupiny 
vi ol 
vedúceho skupiny a tutti hráčov do ~kupiny 
violončiel 
vedúceh o skupiny a tut ti hráčov do skupiny 
kontrabasov 
hráča na lesný ľoh 

Umelecký šéf spevoherného súboru bratislavskej No· 
vej scény os lávil v minulých di1och svoju päťdesiatku. 
Odmietol pri te j príležitosti hovorif o sebe. Rozhovor il 
sa o žánri, v ktorom - s odstupom rokov - vldi 
nap lnenie svojho umeleckého v ierovyznan ia, 1 o súbore, 
ktor ý vedie a s ktor ým pracuje, o jeho potr ebäcb , mi
nulost! l perspektlvach . 

Po mnohoročných skúsenostiach a p raxi v opere i v či · 
nohre zakotvili ste v hudobnozábavnom divadle. Na
chádzate v práci s t ýmt o žán rom plné uspokojenie ? 

Ak sa pozeráme na divadlo v relácii: umeleck ý vl\lad - spo
luée!l~lw potreba l a ostatné aspek ty sa mi zda jú okrajové J, 
potom ma blaž! pocH, že roblm divadl o, ktoré ktos i potre
buje. V historickom zmy~le - i obrazne - máme dosť opus
tených arén a vyčacl{aných barových d ivadiel , k tOl'é s ú iba 
pl'le~torom pre nállodnýcll návstevn'íkov. Vychádzam z názoru , 
:le ,dnesný čl ovek, zavalený povinnostami, tempom a neča
kanými perlpétlami moderneJ do by, nutne potre buje kus psy. 
cll!ckej rek reácie. Hudobnozábavné d ivadlo - oper e ta, mu· 
ziká l, hudobná komédia - mu t akéto duševné zotavenie po· 
s kytu)e. Dve bodiny úsmevu majú často zázračnejší účinok na 
napäté nervy súčasn!lw, než dvo jtýždenná rekreácia. Pritom 
hudobnozáb!lvné d ivadlo neposkytuje iba ozdravujúc.i batôž· 
tek smiechu, ale neraz aj vhodnou, každému prístupnou for· 
mou servlru je fllozofické poznanie, poučenie, katarziu. 
Prečo sa toľko d!válwv o bracia d nes k muzikálu? Prečo 

úspe~ný titul z t ejto oblasti obehne za u iekofko sezón celý 
svet? Dôvodov je rozhodne viac. Ale ten hlavný spoť:1va 
v s pt•ávnom pochopení poslania h udby v modem om divadle -
a m:tj lepsl tvorcovia muzikálov z tohto chápania vychádza li. 
Hudba LUlllO typu je zrozunútefuá, adresná, je divadelná, nie 
je zloikou, sumou osebe. Forsíruje melódiu v tom zmysle, 
ako ten tq, pojem chápe r adový divák. Z oflclálnych h uclob
nýciT :Umrov [symfonická hudba, opera ) sa pojenl melódie 
vytra til. Pre nee1•udované masy jé tu melódia zakliata v sp te· 
li rusiv9ch zvukov. Be rnstein Jo velký symfonický a operný> 
dll'ig!J ill, sklad ateľ, k torý má v mallčlw azda všetky na j~ú
tasnejsie kompoziCné techniky, a predsa sa vo West Side , 
Stery o bl'á til k hudbe, ktorej t'ozume)ú milióny. Nemýi me sa, 
tteVli:H.J ol ho k tomu lll ll aspekt ekonomick ý, ale aj potreba 
ad resnej hudby, h ud by, ktorá každému niečo hovor!. 

Za uplynulýc h desať sezón sa na Novej s céne v oblasti 
muz i Kálu vytvuril svojský reprodukčný itýl, v drama
turgii je tento žáner proruovým .. • 

... ak možno hovor)ť o lnsrenačnom štýle, alebo aspoň 
o istých ~:;po loCnýc!J znakoch v tvor ivom prístupe k t ýmto 
prell lollárn, putom je to u r·ť:ené akousi názor ovou kolekt!v· 
n~~tou ceieho divadel ného ot•ganjzmu i dispozfciaml perso
nul neho obsadeuia súboru. Nase najúspešnejšie 1Dsceu8r:1e 
vy~ li z jednoty estetic l{ého néizoru. v ktorom sa do výslednéLto 
tvaru sy-nte tizovali: režisérs ke chápanie, cboreografická in · 
venci!! a dirigentský pi·lstu~. 

Pol1iM je rei~ o drumaturgii, tak v oblasti muz!k<ilu Jli(l 
sme ntíšm u divilkovi ni ť; dl2nJ. Prak t!Cl{y všetl{y svetové h lty 
prešll našim javiskom. Ho rsla Je sit uácia v obLast i operety. 
Problémy s t ýmto žánrom sa vyskytujú jednak v sQvislosti 
S poChybnými libretami, jednali V SÚVISlOSti S náro kmi ( tý[Hi 
sa t o najmä veľkej ld asickej operety] na spevácku inter
pretaciu. A ani uase technicko-javiskové podmienky nie sú 
p re vefkooperetnú iuscenacnú mašlnél' iu ideálne. Preto s me 
sa a j pokúšali pri operetnýc l1 Inscenáciách obísť vžitý 1v11 r 
vel kej javiskovej ilúzie a i nscenovať ich, takpovediac anti
il uzívne, s dôrazom na vzťahy a dramatické situ!l.cl~. Nie 
vždy sa to vydarilo, zAiežalo na nosuosti Il.b l'e ta a obsahu 
hudby. O,peretná zložka drama turgie má ešte mnohé resty 
l Offenbach, medziVOJnová tvorba 1. retušovať ich bude možno 
ib~ za vhodných personálnych pod mienok. Handicapom je 
pl'!tomnost Jed iného kvalitného tenoristu. Opm·etnf majstt'i 
dávnejšej i nediivnej mlnúlos ll pfsall h lavné úlohy p re tento 
hlasový odbOJ' a v speváckych nárokoch si v ničom nezadali 
za nárokmi operných sk laclaterov. 

?hceme však robiť v prvom rade tal{é divadlo, ktoré rea 
g uJe 1~0 potreby a pocity ·súčasn!ka. Budeme sa preto sna21ť 
zaostriť pozornosr na pôvodnú, domítcu tvorbu. Je to spojené 
s velkým r izikom. Sme si ho vedomi, ale nič sa nerodí bez 
bolesti. 

Umel~cké .• napredovanie, alebo aspoií udržanie s l vy
dobyt.e~to s tandardu je s pojené s kádrovými otázkami. 
Akä Je v tomto zmysle perspektíva vášho súboru? 

Nechceme stabilizovaný kolektiv [l názorovej nasilu roz· 
širo_va ť o nové t váre. V podsta te - až na spomínaný teno
rovy odbor -- j e obsadenie súboru dostačujúce. V pe rspektive 
však musíme ráta ť so stálym do bud ovávaním. Chybou je, že 
nedostávame zo škôl š peciálne vychovávaných he1·cov pre 
hudobnozábavný žán er. Sú to al ebo klasicky š lw lenl speváci, 
alebo ~lnollerci, s pochopitefnýml nedos tatkami v nešpeclall
zovaneJ sfére. To isté sa týka režisérskeho a cboreografi eké
ho dorastu. Dt'amatické zapojenie tanečného prejavu do deja 
Je pr e absolventov klasic kého ch-orHograi!ckého školenia Cas
to tabu. V autorskej oblasti nám takisto pr lcllod! osobnost! 
ešte len vychovávať. Jednou z možných ciest tejto výchovy -
a .pre nás povinnou , 1 ked rizikovou - je dať .1m možnos ť 
overiť sl scl10pnost1 na javisku a učiť sa 1111 vlastných cl! y
bách. Doterajšie pokusy hrešia na jedno: na neuvedomenle 
sl funl{cie hudby v tomto type divadla. · Alebo dostávame do 
rúk prekomponovaný ú tvar s presilou často poplsnej hudby 
alebo diela, v k torých je väčšina hudobných čfsAl lndlferent~ 
ná, nedramatická. Hudba v divadle musi byt vždy crescendom 
dramatickej situácie, Ináč je zbytočná. S tačia 2- 3 hlty, ale 
tie musia v p ríbehu stopercentne sedieť. Ideálnym príkladom 
je My Fair Lady. Zapísal: BJ 

vedúceho skupiny a tutti 
hráča d o sku piny trumpet 

Konkurz sa koná dňa 7. 
mája 1971 o 10,00 hod . v 
skúšobni orchestra na Gor
kého u l. č. 4. 

Podmien kou prijatia je 
abso lutórium VŠMU, J AMU, 
AMU, alebo Štátneho kon
zervatória. Cestovné sa 
hradí iba prijatým uchá
dzačom. 
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BEDIÍCH DOBRODINSKf: 

ERICH KLEIBER (1890-1956) 

patril v obdobi med~! dvoma Sv·etovýml 
vojnami a po vojne k svetovým diri
gentom. Študoval na konzervatóriu v 
Prahe (vedel dobre po Č·esky), ale škol 
ský poriado k bol. pre jeho v·eselú, mla
dícky bujnú letoru príliš úzky, a tak sa 
jeho tamojšie štúdium zakončilo vylúče
ním. Ku svojim kamarát·om z tých čias 
sa s právl'!l - keď sa s nim i v or chestri 
stretol už ako svetový umelec - stále 
r ovnako. Nešet r il vtipom, žart ml a na 
funkciu umelca sa pozera l celkom c i
vilne, t ak akosi "remeselne", i keď v 
tom najlepšom. najideá lnejšom zmysle. 
Pri štúd.iu nebol priateľom hlbokomy
seľných úvah. i keď na druh ej stra ne v 
posledných rokoch - ako v súkromnom 
r ozhovore naznačil - bol medzi iným 
oboznámený aj s indickou filozofiou a 
podľa nej azda i riadil svoj odpočinok 
v zmysle ,.odpútania sa". Bol to veľmi 
sy mpatil'ký dirigent, ktorý vede! účelne 
študovať, mal veľmi široký repertoá r, 
vo vhodnej chvíli dokázal použiť i vtip, 
satirické šľahnu tie. ktoré však nebole lo, 
a hlavne dokonale po:ma t svoju vec. Ne
možno poved ať, čo · robil le pšie. že si 
Haydna zvlášť cenil, vysvitá z jeho tpo
:z;námky: "Viete. až bud e koniec sve ta 
a všetko sa bude rú tiť do pr i·epasti, 
niekde v zastrčenom kútiku zeme budú 
štyria muzi•kanti hrať Haydnove kvar
t eto, a n·ebudú ani vedieť, čo sa rob!" . 
česká hudba mu bola blízka. Napríklad 

TECHNIK 
Spevácky zbor súboru TECHNIK pri 

1 't,V ROH SVŠT v Bratislave nosíte!' vy
znamenania .. Za vynikajúcu prácu". 
oslávi v týchto dňoch 15. výročie svojej 
existencie. 

" Bolo to v rok u 1956", spomína jeho 
skladateľ. absolvent odboru diri!]ovania 
na VSMU, Vladimir Slujka, .,keď ma ZV · 

, HOH SVŠT požiadal prevz iať spevácku 
) zložku súboru TECHNIK,. Veľmi rád som 

ponuku prijal, pretože mojím s nom bolo 
mať vlast ný s pevácky zbor" . 

Po počiatočných ťažkostiach. ktoré 
musí každý mladý organizmus "preská
kať" , . už v roku 1959 spevá,cky zbor 
TECHNIK dosahuje prvé viičšie víťaz.
stvo v úst rednom kole STM v Brne, kde 
víťazi i nad známymi zbormi z Ci·ech 
a dostáva mimoriadnu pochvalu za vzor~ . 
nú interpretáciu ľudových piesn!. 

A roky prjbúdali. Od jednoduchých 
skladieb s Ol'Che strálnym spr ievodom sa ' 
prechádza,lo k viachlasom, zbor.om a ca
pella. K ľudovým piesňam a umelým 
zborom (po jednoduchých madrigaloch ) 
sa začali priberať obt iažnej šie skladby 
klasikov, ako i nové zbory slovenských 
a českých súčasných skladateľov (čas to 

priamo skomponované a venované skla
dat€ľmi ako s ú narpr. Z. Mlkuia, I. Zel
jenk a, A. Zemanovský a in!, spevácke mu 
zboru). Z malého vysokoško lského zbo
ru sa vyvinulo t-eleso dnes u ž hudobnej 

Juhočeská suita Vítezslava Nováka v 
ňom mala vynikajúceho interpreta, a 
keď obecenstvo búrlivo aploaudovalo. 
vzal z pultu partitúru a pobozkal j u. 
V "diluviá l-nych časoch" gramofónových 
nahrávok sme s ním nahrávali tanec z 
Dvoi'ákove·j symfonickej básne Holou
bek, a bolo vidieť, s akou rozkošou to 
robi. Zarm út il nás iba vtedy, keď na 
ktoromsi ,.kasovom" koncerte dirigoval 
Straussov val čfk Na krús nom modrom 
Ounaji. A presvedčiac sa na skúške, že 
niektor! z filha rmonikov túto :populárnu 
skladbu podceňujú, zastavi l orche ster a 
povedal: .,Páni, vidím. že našt> názo ry 
nie sú jednotné. Ja považujem túto 
skladbu za takú významnú, ako vy napr. 
Vyšehrad." V tom sa však Kle ibert pTe
.iavil a ko cudzinec, keď nepochopil. že 
pre nás Vyšehrad znamená čosi viac, 
než iha skladbu ako t akú. Napriek tej
to diferencii zanechal te nto diri !]ent u 
filhat•monikov sympatickú spomienku. 

Skladateľským významom predstihol 
wo:je d iri!]entskô hosťovanie v ČF 

ALEXANDER 
KONSTANTINOVIC GLAZUNOV 
(1865-1.936), 

žiak a priatel' Rlmského-Korsakova. Bol 
pre nás priam legendárnou postavou, 
ktorej každý prejav sme .pr i.i!ma li veľ
mi pozorne a s r ešpektom. Starý pán, 

• 
verejnost í v celej republike dobre zná
me. Veď Jen spomeňme n ~jvýzn amnej ši u 

amatérsku súťaž zborového spevu na 
Slovensku ,.,Zlatý veniec mesta Brati 
slavy" a hneď sa nám vynori TECHNIK. 
jeho. niekol'konásobný dditeľ. Alebo sú
ťa~ tvo~ivosti ~ysokoškolá~<lv Sloven<>ka, 
účasť ·na festivaloch v Prahe. Jihlave. 
Zilíne a inde, sú rovnako vizitkou jeho 
nesporných ·kvalit. . 

O úrovni, k torú spevácky zbor TECH
NIK dosahuje. vš ak svedčia i vfťazstvá 
na med zinárodných fóra ch , kde len za 
posledné dva · roky zfskal na Medz iná
rodnej súťaži v t alianskej Gorizii dve 
prvé, dve dr uhé a jednu tretiu cenu. 

Vý·počet úspechov by však bol neúpl
ný, ke by ~me nespome.nuli množstvo 

·nahrávok pre bratis lavský, r ímsky, be le
hradský, , hamburský rozhlas. k iehlsku, 
belehradskú, stuttgardskú t elevíziu a 
nakoniec i nahrávku LP platne pre Sup
r.a.phon. ktorá · práve v týchtó dňoch 

prišla do predajni Opus -u. 

Tieto veľké úspechy t reba pripočítať 

najmä dirigent ovi a súčasne umelecké 
mu vedúcemu speváckeho zboru TECH
NIK - Vladimírovi Slu;lkovi, k torý cie

ľavedomou a vel'mi obetavou prácou vy
budoval znamenitého r epreze ntanta 
slovenského amatérskeho zborového 
hnut ia. Jemu unes vďačí slovenská spe
väcka t•odina, že jeden 7. .iei členov "'' 

·v1. 

mohutnej silnej postavy, sa príliš fy
zicky nevyčer.pa l , ale s rozvahou pri
meranou jeho veku viedol orchester zre
teľnými g.estami, bez útočnej afekcie , 
a le bezpeone a skladateľským prehľa
<lom, aby dielo po agogickej s tránke 
dostalo to, čo mu prinálezí. Na s kúškach 
nezachádzal do podrobností a nejakého 
zvláštneho vycizelovania a r.eúrodukč
nej raiinovanosti, s nažil sa skôr o to, 
aby eelkove proporcie die la mali glo
bálne správny tvar a t ak i pôsobili. 
l keď jeho hosťovanie nepri·nieslo ni ja
ké nové reprodukčné hodnoty, bol·o nám 
cťou , že sme ho mohli osobne poznať 
a s ním muzicírovať. Z tejto stránky vy
znieval t iež a j účinok jeho koncertu na 
obecenstvo. 

FRITZ BUSCH (1890-1951) 

ma upúta l pri svojom hosťovanl v CF 
z niekoľkých stránok. Za prvé svojím 
d·emokratickým vystupovaním, le bo to 
bolo pomerne skoro po prvej svetovej 
vojne, kedy sa u di·rigeontského pult u 
objavil a jeho zjav - statný, vysoký, 
urastený muž, pripornfnajúci väčšmi 
dôstojníka v civ.iJe - bol v úplnom pro
tiklade k je ho správaniu. Tiež neskôr sa 
ukázalo, Ž·e politickým zmýšľaním bol 
sociálny demokrat a po pr,evzat i moci 
Hit lerom odišiel do zahraničia. Bol mys
lím prvý, kto sa podujal na neľahkú 
úlohu, pred viesť drážďans·kému publiku 
Sukovo Zrání. 

Fritz Busch pochádzal zrejme z hud
bou ,,zamorenej" rodiny, pretože jeho 
brat Adolf bol známym husľovým vir
t uózom, a z neho muzikálnosť doslova 
vyžarova la . O Buschových m imoriad
nych s chopnostiach svedčí aj to, že do
kázal - .poznamenal, že si to môže do
voli ť iba s českou filharmóniou - Jll!'ed
viesť Straussovu Symfóni u domesticu s 
jedinou skúškou. Imponoval ml aj svo
jou pamäťou, na t ie časy dosť ojedine
lou. Spomínam si ako dirigoval m. i. 
Regrove Variácie na Mozartovu tému a 
v :.::á verečnej fúge spozoroval (spolie
ha l som sa na svojho kolegu Ridkéb o, 
k torý číta l v part itúre), že s me nena 
stúpili. K·e by mala harfa tematický hlas, 
neudivilo by ma to, tu však išlo o in
štrumentačný doplnok hlavného prúdu. 
Akonáhle spozoroval chybu, zdvihnutou 
ľavou rukou (zatiaľ čo pravou dirigo
val) nás vyzval k pozornosti, aby nám 
v p,ravej chvíli gestom dal nástup k za 
hraniu ďalše i oartie. A pretože bo urobil 

s úsmevom, bolo to veľmi milé, lebo 
s me videli, že ľudsky pochop il , ako sa 
môže hráč započúvať a zabud nú ť na 
svoju úlohu. A v t akomto duchu ľu d 
s kého porozume nia pre spolupracov n!· 
kov, v dokonalom ovládan! pre niknu tom 
pravým rodeným muzikantst vom, bez
vadnou dirigentskou technikou. sme ab
solvova li všetky skúšky. Ko.ncert bol už 
potom iba vyvrcholením te,ito .prípravy. 
a takpovediac: rados tnou prehliadkou 
celej práce. · 

ERNST ANSERMENT 
(1883-1969), 

švajčiarsky dirigent a zakladatel' or 
chestra "de la Suisse Romande", bol 
uznávaným interpretom diela I. Stravi n
ské ho, ale a j Debussyho, Honeggra a 
nášho Bohuslava MaTtinú. ČF dirigov,al 
mnohokrát a svojou autentickou po
učenosťou o die le týchto autorov do 
istej mier y aj prispel k reprodukčnej 
informovanosti a dokonalosti nášho or
chestra. Jeho ruky mali zvláštnu ľah
kosť pre rytmickú komplikovanosť mo
de,rných autorov a j a som si to vy
svetľov·al jeho pôvodnou profesiou -
prof-esor a matematiky. Aj zjavom - su
chý, s mierne zarasteným ob!.ičajom s 
briadkou - sa zaraďoval skôr medzi ve
deckých pracovnikov. V jeho chovaní 
bola vecná korektnosť, z ktorej vyža
roval mimoriadny inte lekt, t akže kaž
dé mu bolo úplne jasné, že postavenie, 
ktoré zau j!ma, mu p lným právom patrí. 
Skúšky s ním prebiehali za plne j po
zornosti fi .Jha.rmonikov. najmä ked' sa 
čoraz častejšie m ohli presvedčiť aj o 
jeho s:práv-nom vnútornom uchope ní die
la, ktoré v jeho poň.ati naplno presved
čovala o zdravom hudobnom c!tenl. A' 
keď teda aj jeho kon~rty nema li azda 
lesk nejakej dirigentsk.ej cel·ebrity, boli 
vždy na takej i nterpretačnej výške. ž·e 
patrili k špičkovým výkonom českej fil
harmónie. 

Spevácky zbor Technik s dirigentom V. Slujkom. Sn!m ka : T. Andrejčák 

doživa na naše malé pomery ,.vysokého 
veku". 

úspechy 9 vysokú úroveň však nebolo 
tak ľahko dosiahnuť, veď zbor exis tu je 
a pracuje v ,.technickom" prostredi, me
dzi ľuďm i , ktorí často - okrem zápalu • 
a chuti do práce - nemajú žiadne vyš
šie hudobné vzdelanie. Navyše a•ni !POd
mienky nebolí nikdy r užové. hoci sna
ha jednotlivých predstaviteľov ve denia 
SVŠT a ZV ROH tu vždy j e. Škoda, že 
sú to len jedno t livci. 

V takejto situácii speváci nie raz pre
žre li horkosť neuznania, k torého sa do
stávalo zboru dosť často z vlastných r a 
rlov. Ale i nHpril"k tomu pracovali t>ŠtP 

s vyš ším vypätím síl. A t a ké kritiky, 
akých sa dos.-talo zboru na Concorse In
ternazionale di Canto Corale v Gorizi ' 
z ús t predsedu umeleckej rady súťažP. 

P. M. Miolliho (" . . . polyfónia sa m ft 

spievať tak, ako ju predv·iedol TECH· 

NIK"), alebo na festiva le v Rume (Ju

hoslávia) od hudobného krit ika Martina 

Kmeťa ( .. ... zbor TECHNIK sa ukázal 

na ozajstnej výške v polyfónnom veden i. 

a dokonalej súzvučnosti hlasov"), či na 

Iných m iestach doma alebo v zahranič!, 

sú dostatočnou vspruhou pt·e ďa l šiu tvo

rivú prácu zboru. 
Kornel Spiro 

·---------


