
SLOVENSKÉ KVARTETO NA STUPŇOCH ÚSPECHU . • O PLANO CH OPERY SND • 
KUBANSKI HOSTIA • .HUDOBNÉ DNI V RUSE • OPERNÉ HERECTVO 

~ 

m 
Ročník III. 
3. v. 1971 

Cena 2.- Kčs 

Diskusia - polemika: 

O sút'aži 
. pred sút' ažou 

Hoci sa o súťažiach zvykne písať až po ich realizova.; 
ní, tentoraz chceme urobiť výnimku a zmieniť sa o 

. VI. ročníku Súťaže umeleckej tvorivosti vysokoškolákov, 
ktorá bude v dňoch 25.-27. júna 1971 v 1'mave, pred 
jej uslcutočnením. Núti nás k tomu niekoľko závažných 
dóvodov, ktoré - aj {ceď sa o nich už hodne popísalo -
iste zaujnuí nielen zainteresovanú, ale aj nezaintereso
vanú hudobnú verejnosť. 

V tomto príspevku nám pôjde predovšetkým o súťaž 
v speváckych zbor och, kde " j ablkom sváru ... i naďalej 
zostavajú smernice pre zloženie speváckych zborov, 
ktoré síce nielct orým zborom priam "nahrávajú" a srí 
alco by na ne "šité", no väčšina vysok ošlcolských spe
václcych zbo1·ov (najmä z pedagogiclcých fakúlt) s nimi 
v nijakom prípade nemôže súhlasiť. 

· $lo/;enské ' Jcvcvteto it.ositeľ Statne.f ceny SSR Aladár Móži - l hu.,le, A!oj z Nemec - TT. husle Mi-

Už po IV. ročníku tejto súťaže (Nitra 1969) napísal 
Filip Rusnák, odborný asistent a dirigent speváckeho 
zlwru z PF Prešov: "Iba v hre bez peoných platných 
pravidiel je možné i to, že v niektorých spevackych 
zbor och spieva nikým neslcontrolo vané množstvo neštu 
dentov alebo študentov z iných .~kôl, takže neZI'iedka 
reprezentujú dotyčné vysoké školy aj takí ,vysoko.~ko
láci', ktorí maja skor dvadsať služobných ako dvadsať 
f yziclqích r olcoo. Myslím, že netreba hovoriť o tom, ako 
to pôsobí na iné , cudzim perím sa nepýs iace spevokoly. 
Je to pre súťaž zdmoé? Je to uzhľadom na oysok oško -· 
láTcov uýclwvné? Je to pre budúce ročníky sr.íťaže m o
l!iliwjúce? Určite nie. Iba pre kohosi výhodne, keďže 
si tým nadobudne a stabilizuje kvalitné lcádre speoálwv 
v sp<Jvokole. A nakoľlco tento jav dotetaz súťaž tole-

,. · } an 11'eleck:ý .-. viola, František .Tanne'J b~rger violončelo. 
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GRADUS'ad 
PARNASSUM 

".,.Výkon tohto telesa má obdi vuhodnú jednotu, fantáziu, štýl v predve
dení jednotlivých diel . .. " 

" ... Kvarteto má osliiujúci a očarujúci profiL Obdivujeme jeho precíznosť a 
tantastickú harmóniu, tónovú vy rov nano sť. hudobnú j ednotu, absolútnu istotu 
a kontrolu i tých najmenš ích detailov. Ich suverénna hra udivuje ajl v naj
expottovane,jších partoch . . . " 

"Slovenské kvarteto bolo vynikajúce! Nádherná harmónia - dokonca aj 
disonanciách moderných skladieb, kde zdôraznili a vyzdvihli efekty nást ro· 

iov , a)<o aj národný charakt!!r prednesených diel ... " 
.,Treha napísať - ak nie podčiarknuť - že výkon Slovenského kvarteta 

mamenal vyvrcholenie podujatia, že štyria bratislavskí umelci dokázali, aká 
európska - ak nie svetová - trieda sa v nich skrýva. Sú to profesionáli .vA;~ 
na,H~pšom zmysle slova . . . " 

V ýileľ z a•rchívu kritík Slovenského 
kvarteta: h las ta lianske j, švédskej, 

špa1 uelskej a domácej k.ritiky. Výber, ale 
nie o;Jatrný, skrášľujúoi informáoiu o pô
sobellí tohto telesa. Pretože archív Slo
vens:<ého kvarteta je takmer bezo zvyš ku 
zásobený l en pozitívnymi hlasmi - a lch 
drvivá väčšina sa ozýva čor.az častejšie 
v SUJ)erlatívoch. 

p t'ipájajú sa aj of iciá lne pocty: Cena 
. mesta Brat isLavy, v roku 1968 Cena 
čes,lwslovenských .skladateľov. A konečne : 
Slovenské kva-rteto sa stáva prvým nosi
teľom štátnej ceny Slovenske; socialis
tick~.i republiky na rok 1970. Udeľuje mu 
ju predsedníctvo Slov·enskej národnej ra
dy na návrh vlády SSR za vynikajúcu 
interpretáciu súčasnej, najmä slov•enske j 
hudby. 

Hudba nášho · storočia a komorná tvor
ba slovenských skladateľov sa od sa

mého začiatku práce tohto s.úboru znač 
nou mierou podieľali na j eho dramatur 
gii: Bartók, Martinu, Ravel; J anáček, We
bern, šosta.lwvič - pr·emiérovanie i stá
la prítomnosť slovenských diel Zeljen
ku, Paríka, Ferenczyho, Kalmana, Ho-, 
loubka, Očenáša, Kardoša, Burlas·a, Moy
aesa, a radu ď·alších. 

.. 

Dramaturgická paleta Slovenského kvar-
t eta je pestrofar·ebná: imponujúca je 

prevaha repertoáru súčasnosti, perfekt
ná je realizácia t·i tulov vi•edenského kla
sicizmu - v poslednom čase zaujali naj
mä prevedením Beethov·enových kvartet, 
gramofónová platňa zaznamenala ukážk u 

·z intecr:pretácie romantick·ej literatúry -
Schumanna, Mendelssohna. Na vydanie je 
pripravená nahrávka s kvartetovou hud
bou Holoubka, Kardoša, Kowalského. S l·ovenské interpretačné umenie s-a v 

poslednom čase obohacuje o mená, 
ktoré s'a stá.v.ajú pojmami, vo vedomí. sa 
stotožňujú s kvalitou, sú garantom ná
ročnej produkcJe i umeleckého zážitku. 
Mená, ktoré sú vážené nielen v kontexte 
československej kultúry, ale dôstojne re
prezentujú aj za hranic·ami. Medzi t ými
to !pojmami - istotami stojí na č·e l.nom 
miest·e Slovenské kvarteto. S úqor v terajšom zložení pôsobí takmer 

pätnásť rokov. Teda obdobie v po
mere , k iným československým i zahra
ničným ens·emblom pomerne krátke - a 
predsa .tu možno hovoriť o tradícii. Tra
díc.ii, pri kolíske kto·rej stáli profesionál 
ne kvality, umel·ecké dispozície jednotli· 
vých členov kvarteta: primárius zaslúžilý 
umelec Aladár Móži, absolvent brat islav-

s kého ko nzervatória (T. Gašpnrek), Aka
ďémie ·vo Vieďni (W. Schneiderhan) pri 
niesol si už bohaté skúse nosti sólistické
ho i komorného hráča, repertoárovú roz
h ľndenosť a · výberovú p•rogresívno sť a, 
prirodzene, značnú dávku muzika-ntského 
nadania " ... Recitál niesol punc d lho
ročnei záslu žnej· umele cke j činnosti a 
ukúzal Móžiho ako huslistu. ktorý usta
vične zdokonaľuje svoje interpretačné 
scho pnosti; Výkon stál v znamení stabi
lizovaného inštrumentá lneho majsu·ov
stva, so stále pohotovou t·echnikou a 
istotou .. . " Sekundista Alojz Nemec ,ie 
taktiež odchovancom bratis lavského Kon
zervatória (G. Pauliny), viedenskej triedy 
prof. Schneiderhana a absolvent triedy 
prof. Gašparka na brat islavskej VŠMU. 
Bol dlhoročným kva,rtetovým hráčom. pô
sobil aj sólisticky. Violista Milan Teleeký 
študov.al na Štátnom konzervatóriu v "Br
ne a u pr·of. Hyksu na hrnensk·ej JAMU, 
patril• k popred.i:tým členom bratislavských 
orchestrálnych felies, rovnako ak-o violon
čelista František Tannenberger, poslucháč 
bmenského a absolv.ent bratislavského 
konzervatória. Vďaka profesionálnej vy
spelostí, neustáJ.emu vývojovému progre
su nachádzame všetkých členov kvarteta 
na významných postoch v našich orches 
troch: väčšinou vo funkcii koncertných 
majstrov, ve dúcich nást rojových skupín. 
za s;vojej existencie sa Slovenské kvar-

t eto prepracovala m edzi š:pičkové en- · 
semble svojho d·ruhu v československu
a tým vl•as tne podčiarklo hod!}otenie i 
s merovku , ktorú mu pri štarte venoval 
prof. K. P. Sádlo: ... a; slovenskí umel
ci zaujali na prehliadke koncertného ume
nia veľmi významné, čestné miesta. Pre
dovšetkým by .som menoval Bratislavské 
kvarteto. Mám dvojnásobnú radosť, že 
sme sa stretli so súborom, od ktorého 
s·i môžeme sľubovať veľmi mnoho." Prof. 
Sádlo hovorí o Bratislavskom kvartete' -
ide však o terajšie Slovenské kvarteto, 
ktoré prijalo nové meno v roku 1964 . . 

Teritórium účinkovania Slovenského 
kvarte·ta sa z roka na rok rozširova

lo: po prvých slovenských úspechoch na
sta lo dobýjanie uznania v českých ze
miach s bohatou tradíciou . .,Na pátečním 
koncerte dne 21. 4. 1961 ne ;jzaujímavej· 
ší a po reprodukční stránce nejvyššírn 
výko nem byl Bartókuv IV. smyčr.ový kvar · 
t:e t v podání Bratislavského kvartet·> 
Tito bratis.lavští umelci jsou na pra7 
ských pódiích vzácnymi hosty a ;je to vé -

(Po~račovanie na 7. str.) 

r u škoda . . . " konštatuje V. Holz
knecht. .Obra z sa odvtedy zmeni,! a kon
certy kvarteta sa stali vzácnosťou iba 
v zmysle kvalitatívnom, v zmysle zážit
ku. 
p amätná v dejinách Slovenského kvar

t eta zostane štokholm ská anonymná 
rozhLasová súťaž nahrávok - výrazný 

l tľiumf s jedným z najnáročnejších a naj
ťažší ch diel komo·rne j literatúry, s Bartó
kovým IV. sláčikovým kvartetom, vítaz
s tvo v skutočne r.eprezentatívnej a sil
nej konkurencii, kde, ak by šlo o súťaž 
verejnú, už samotné mená by nesmierne 
zavážili : J·uilliardovo. Pareninovo, Végho
vo kvarteto .. , Pr·iaznivé ohlasy, )(toré 
najlepšie vyjadr ujú opätovné pozvania, si 
Slovenské kvart€t o získalo vystupovaním 
v zahraničí: sieť ich ciest je čoraz hus
tejšia, ozvuky čoraz lichotivejšie. Cesty 
ich kultúrnej misie viedli. cez škandináv
ske zeme, TaHansko, ·NSR, · ZSSR, Švéd
sko, Rakúsko, NDR, Maďarsko, Juhoslá
viu ... 
ok·rem profesionálnych 'vedomostí, ume-

leckých dispozíci!, štýlového cíten ia 
členov súboru významný podiel na teraj
šej tvári i pozícii Slovenského kvarteta 
má v z ťah k práci, pod k torýin rozu 
mieme priam ojedinelý e lán, usilovnosť, 

cieľavedomosť a v nie poslednom rade 
obetovanie sa. Slovenské kvarteto Je po
stavené do silnej konkurencie s kvarte
tami českými, vydobytú pozíciu treba 
ustavične chrániť. Členovia súboru bo li 
však naplno z·aangažovan1 v práci or
chestrálnej, .ako s me už spomenuli, na 
zodpovedných postoch. A teda každý deň 
bol pre nich doplnenou f rekvenciou -
obetovaním sa pre súborovú hru. Ideálom 
,ie. pravda, opak. Od l. októbra 1970 st á
va sa súbor sólistickým ensernblom Slo
venskej filharmónie s rozšíreným úväz
kom koncertantným v spolupráci so zas!. 
umelcom Michalom Karinom. Znamená t o 
teda rozhodné z lep šenie, vy tvorenie .pro
fesionálnych podmienok t l1lesu, k tor é svo
;iu profesionalitu u ž toľkokrát dokumen-
tovalo. . 
oľici ~lne zdôvodnenie udelenia Štátnej 

ceny SSR znie: za VY,nikajúeu inter
pretáciu súčasnej, najmä sl9ven ~ke j ilorl
by. Pohl'ad , na · dot~rajšiu cestu <J vý
>ledky ;;úboru žiada· si zdôvodnenie ooc
ty rozšíriť: za výrazné um&leck f• v,'J
c: ledky , za vz.orov1í reprezentáciu č.""'<o
•;lovenskú i zahraničnú. za pojem. l: •· :) rý 
dnes už znamená is totu. m. z. 

\ 
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Slovenské d·eti 
v Taliansku 

CLUB 100 BAHBE z talianskeho mesta Treviso po
zval na krátke koncertné turné (20.-26. marca 
t. r.) Detský spevácky zbor čs. rozhlasu v Brati
slave. Deti rozhlasového zboru nespievali po prvý 
raz pred talianskym obecenstvom. V roku 1964 nav
štivili Taliansko s operou Slovenského närodt}ého di
vadla, v roku 1966 saz účastnili XXI. Medzinárodné
ho festivalu SAGRA MUSICALE UMBRA. Tohto roku 
navštivill mestá a mestečká v severnom Taliansku. 
O dojmoch z tohto zájazdu sa s nami podelil zbor
m ajs ter Ondrej Franc i s cL 

U ž dlhšiu dobu sa pokúša li pr acovn!cl Slovkoncertu 
v Bratislave zorganizovať koncertný zájazd nášho 

z boru do zahraničia. Konc<m1 m inulého roku sa im t o 
!POdarilo. V tom čase mal zbor odcestovať na 14-denný 
ko ncertný záj azd do Spanie lska. No nestalo sa tak pre 
napätú vnútropolitickú situáciu, ktorá vznikla v t om 
čase v Španielsku. V rámci tohto zá j azdu sme s a mali 
z~~tav iť v severnom Ta liansku, v meste Trev;iso. No zá
j azd sa neuskutočnil. ·Bolo to pre nás (a ko a j pre uspo
riadateľov ) veľké s klamanie. CLUB 100 BARBE m al 
vš ak o vystúpen ie zboru ·aj naďalej záujem. Žiadal 
Slovkoncer t, aby sa zájazd nášho zboru predsa len 
uskutočnil. A tak sa 20. marca vydalo 44 detí so 
s iedmimi dos pelými na cest u do severného Tali anska. 
CLUB 100 BAR BE združuje intelektuálov - nadšencov 
rôznych profesií náboženského a poli tického presved 
čenia, k torí si za h lav ný cieľ zvolili dobročinnosť. čiže 
podporu s irôt , s t ar cov a kultúrne povznesenie obyva 
teľstva v o blasti Benátok. Dotáciu na t ú to činnosť klub 
získava z príspevkov pr!'d staviteľov mesta, majiteľov 
závodov, podnika te ľov, ako a; od samotných čl enov 
klubu. 

Vyst upovali sme v mes tách Treviso, Vil!orba, Spre
siano a Montebelluna. Oficiálny koncert bol v Trevise, 
k toré má 90 000 ob.vvatefov a kde má s fdlo aj spomfna 
ný CLUB 100 BARBE. Vyst upovali 'sme v mestskom di 
vad le. Je t o malé. ale l1e kné divadlo v renesančnom 
s lohu bez st áleho operné ho súboru. ( Ni!' je to n ič 
zv láš t ne, veď aj v smno tných Benát kach, kt oré sú 
vzd ia le né od Trevisa na 30 km, t iež nemajú s tá ly oper
ný súbo ť. ) Mali sme možnosť na všt! viť aj Benátky. 
pozrieť si boha to vyzdobenú benátsku operu. Snažili 
sme sa. a by náš program po umeleckej stránke dôstoj
ne reprezentoval tvor bu a interpretačnú úroveň det
ského zboťového spevu na Slovensku. Progr.am mal tri 
časti : v prvej sme mali zborové . sk ladby s lovenských 
hudobných sklad a teľov (E. Suchoňa , O. Fer enczyho, 
A. Oče náša, Z. Mikulu, L. Bur las a, T. And rašovana a 
O. Francisciho). V druhej časti odzneli d iela s tarých 
majst rov (Lassa, Pa les trinu. L. Marenzia, F. Men
dels ho na, W. A. Mozarta a ďalšieh ). V, tretej časti boli 
s lovenské a české ľud ové !piesne v úprav·e s love nskÝch 
a českých skladateľov. Ako novinku sme uvádzali pás
mo s lovenských r iekaniek a p iesn! v úpra ve Barto lo 
me j a Urbanca pod názvom Vitanie jari, kde v choreo
grafii Dariny Ťapákovei vystupovala krojovaná tanečná 
skup ina. 

Talianska t la č písala o našich konce r toch pochvalne, 
obecenstvo si vynú tilo zopakovať niek toré zbory. 

· M. Martlnäk 

Zahajovali 
fanfáry 

v pred večer 14. apr!la t. r. f an rárový 
s úbor I<onzerva tó r ia z Bratislavy ozná
mi l polhodinovým programom všetkým 
hosťom otvorenie už tret ieho ročníka 
Trnavske j hudobnej jari. Vďaka scho p
nému a akt ívnemu organizačnému vý
boru na čele s r iad iteľkou Mestského 
domu osvety A. Valovou a čl enmi 
J. Schulzom,l doc. dr. J. Samlwm. CSc., 
V. Brózom, H. Burianom. F. Vršanským, 
A. Arnoldovou a M. Krajčovi čom bol zo
stavený hod not ný p rogram festivalu , 
rozdelený do trojmesačného časového 
intervalu. 

V rámc! 50. výročia Strany a 
26. výt·očia oslobode nia našej vlas
ti Sovietskou armádou uspor iada 
Osvetový ústav v Bratisla ve v 
dňoch 7.-9. mája 1971 v Žili ne 
(v Dome odborov) VIL ce loslove n
ské '!>lávnosti zborového sp evu. 

Ten to celos lovenský fe ~ t iva l nad
väzuje na dramaturgické a inter
pretačné zámery minuloročného 
fes t iva lu. ktorý bol tiež v t omto 
meste. Tohto roku je fest ival roz
delený na 3 koncerty. V p ia tok -
7. mája bude l. koncert , zam eraný 
na s lovenskú zborovú t vorbu jubi
lu;júcich skladateľov Miku láša 
Schneidra-Trnavského (nedožit é 90. 
nar.) , Mikuláša Moyzesa, Andreja 
Očenáša, Jána Cikkera, Zdenku Mi
ku lu a Ota Ferenczyho. 

Z ich tvorby u vedú spevácke zbo
ry ukážky zborových skladieb, mno
.hé z nich boli venova.né konkrét 
nym súborom (l t u účinkujúcim) , 
alebo k inter pr et ácii amatérskym 
spevokolom. 

Robotnícky spevokol Bradlan z 
Trnavy uvedie tvorbu M. Schnei
dra-Trnavského, Dievčenský s pe
vácky zbor Konzervatória z Košíc 
d ievčenské zbory Očenáša, Mikulu 
a Fere nczyho, Žilinský miešaný zbor 
miešané zbory Tr navského, Mikulu, 
Cikkera ( z nových t roch zborov) 
a Ferericzyho. Spevácky zbor slo
venských učiteľov ukážky z tvorby 
Trnavského. Fere nczyho (Prípitok ) , 
Alexandra Moyzesa (Santa Helena, 
Tr i panenky) a Jána Cikke'ra (Smut
nf časy ). 

Druhý koncert - pod názvom 
Domovina moja (8. mája) sa bude 
niesť v znamení sloven ske j, českej 
a !no·národnej tvorby, · väčijinou za
merane.] k vlastenecke j tematike a 
ukážkam z národných kultú r. 
Ľudový spevokol učiteľov Sloven

ska uved ie zbory Z. Mikulu, E. Su
choňa, M. Nováka a Arenského. 
Dievčenský spevácky zbor Konzer
vatória v Žiline. sa zameria na čes
kú tvorbu (Hurn!k, Mart inú) a Spe
vácky zbor bratis lavských učiteliek 
uved ie p r ierez s love nsko u, českou 

a · sovietskou t vorbou. ústredný 
spevácky zbor maďarských uči teľov 
v CSS R uvád7..a zp s lo venskej t vor
by sklad by Fer enczyho (Verbunk ), 
z domácich skladateľov E. Szij jár tó 
a Németha-šamorínskeho, ako aj 
B. Bartóka. Spojené miešané zbory 
zasp.ieva jú na záve r Suchoňov zbor 
Aká si mi krásna a spolu s o Sym 
fonickým o rchestrom mesta Žiliny 
Očenášovu kantát u Spev na Komu
nis tickú s t r anu. 

Zborový 
spev 

k jubileám 
Tretí koncer t _; 9. mája od 10,30 

hod. je určený slovenske .], českej 
a svetove j tvo.rbe. Jeho deľom sú 
zborové konfro ntácie v repertoáľi 
a int erpr etácii. Dievčenský zbor ko
šického Konzervatória uvedie 
skladby rôznych š týlových období 
(Lasso, Smeta•na, Foerster , Kodály ) 
a re prezentuje kategó1·iu .mládež
níckeho dievčenského spevu. 
ústredný spevácky . zbor maďar
sl•ýcb učiteľov uvádza Gabrieliho a 
diela maďarských a ut oro v - Kodá
lyho (Mátr.ai ké.pek) a Bárdosa 
(Magos a rutafa - maďarské ľu 
dové piesne z j užného Slovenska) , 
Žilinský mieš aný zbor má na pro 
grame autorov 20. storoč ia, z nich 
prevažne slovenskjch\ (Hrušovského 
"č-akanie" a "Jar', Bur Lasov cyklus 
"Zvony~, Fer.enczyho ,.Verbunk" ) a 
krásne Styri s lovenské ľudové pies-
ne B. Bar tóka, 1 

Te nt o· prehľa d dramaturg ie 4Vá 
dzame pt•e Informáciu, ale a j na 
zamys lenie najmii ce lému amatér
skemu zborovému hnu tiu a trochu 
aj sklad ateľom - ich 'tvorba má' 

sku točne veľký ohlas v zborovo m 
speve na Slovensku. je hľadaná a 
vítaná. Festival iste úá potlnety a 
inšpi ráci u ·na nové zborové die la. 

*** 
Na festivale je nielen c ieľavedo

me určená dramaturgia (k 50. vý
ročiu ~Sč a 26. výročia oslobode
n ia našej vlasti Sovietskou armá
dou) - ale a .i intep reti. Významné 
miest-o na festivale je vyhradené 
popredným jubiluj(lcim skladate
ľom, ktorí prispe li s.vo jou tvorbou 
k rozvoju slovenského zborového' 
spevu. Tvorba slovenských autorov 
sa prelína celou dra maturgiou a 
tým demonštruje je j národnú, 
vlasteneckú a socia lis tickú' črtu 
a poslanie. 

Jubiluj ú však i zboro vé te lesá. 
Zvlášť výrazne Spevácky zbor slo,. 
venských učiteľov (50 rokov) a Ľu
dový spevoko l učiteľov Slovenska 
(25 r okov). Pozornosť s i zaslúži aj 
či nnosť Robotníckeho spevokolu 
Bradlan z Trna vy (minulý rok 40 
rokov) úzko spojená s menom ná
rodného umelca Mikuláša Schnei
d ra-Trnavského a revolučno-robot
níckyrni tradíciami. Tiež Spevácky 
zbor bratis lavských učiteliek už 25 
rokov úspešne rozvíja svoju čin
nosť. Významnú výcho vnú a ume
leckú činnosť v svojom prost redt 
robi ústred ný s pevácky z bor ma
cľarských učiteľov v čSSR. 

Z mladších účastníkov festivalu 
predsta víme dva spevácke zbory 
konzer vatórií - z Košíc a Žiliny. 
Popri konzerva toriálnom . zbore v 
Bratis lave (ten to raz neúč.inkuje ) l 
ony sa prihlasuj(! k zhoro vo -spe
váckym t radíciám Slovenska a k 
bud(tcemu poslaniu poslucháčov. 

Domáci - Žilinský miešaný zbor 
- IJ)Ôsobí úspešne už vyše 15 ro
kov v svojom okolí, na rôznych 
koncertoch a fes tivaloch našej vlas 
t! a významné úspechy m al a j v 
zahranič!. Je inšpir átorom týcht o 
s lávnost í už druhý rok. 

An ton Krištof 

z redakčnej pošty 
!<eď o niekom kolujú po smri anekdoty, znamená to, 

že bol pozoruhod nou osobnosťou. Ak je niekto p redme
tom vt ipov už za svojho život a, m ôže sd t o pokladať 
za česť. "!a výstavbe karikatúr a anekdo t z hudo bného 
sveta, ktorú otvorili v nedeľu 28. marca 1971 v praž
sk\)m Div'Hlie hudby, boli z našich žijúcich sk ladateľov 

poctf'ní d vd ja : zaslúžilý umelec Alois Hába a národný 
umelec Euge n Suchoň. 

O profesorov i Hábovi je známe, ž·e nikdy nadarmo 
nevyse dával s ' priateľmi pt•j pohári ku, <::o zlé jazyky 
vys ve tľovali t:J k, že pán !profesor je skúpy na groš. 
Stalo sa raz v istej spoločnosti , že p rišla reč na to, 
ako Alois Hába na t ie s.voje štvrťtóny prišiel. Prítom
ný humorista Kare l Poláček podal poho tové vysve tle 
nie : .,To ·on pán p1·ofesor zo same j šetrnosti!" 

Národ ný umelec Euge n Suchoň sa v raj r az zabáva l 
s národným umelcom Jánom Cikkerom o komponovanl. 
A opýtal sa Majster Cikket· Majst r a Suchoňa : 

- Ako to, Eugen, že Lak má lo komponuješ? Ako 
to vlastne r obi š'! 

- Obyč:ajne c hodím po ilbe s~m a tam, pokia !' m~ 

niečo nenapad ne, hovorí Majster , Suchoň. 

:- A čo ťa tak obyčajne napadne, ak su smiem este 
spýtať - pokračuje Majster Cikker. 

- No vieš - t rochu váha Ma jslet· Suchoň s odpo
veďou - obyčajne m a napad ne, že už som unavený 
a že by som s i mal oddýchnuť. 

- o-

Fanfárový koncert bol "hudobnou pre
dohro u" , po kto rej nasledoval au tot·ský 
večer národného umelca Mikulá ša 
Sch neidra- Trnavského, usporiadaný na 
pamia tku 90. výročia jeho narodenia. 
Záš t itu nad prvým večerom prevzal ZSS. 
V podaní robotnícke ho spevokolu Brad
lan (s dirigentom Ivanom Luknárom) 
z azneli zbory skladateľa. Milý hosť, .ná
r·odný umelec Eugen Suchoň o bohati l 
program s pomienkovým slávnostt~m 
prej avom. Hovoril o r ozsiah le i tvorbe 
M. Schneidra-Trnavského v r ôznych hu
dobných žánroch. Zo vzájomných roz
hovorov oboch skladateľ-ov zau jal vzác
ny !postr eh o vzťahu M. Schneidra-Tr
navskéh o k socialis tickému realizmu : 

Hostia z InnsTca, o ktorých sme pí~ali v minul om čísle ' Hu
dobného ži vota, si so Zá(t jmom prezreli hudobné pamiatky 
Bratislavy . Sprievodcom i m bol riaditeľ Konzer vatór ia 
dr. z. Nováček. Sn!mka : čSTK 

GalérJa vydarených portrétov hudobníkov všetkých 
čias, väčši na z dielne Ladislava Radu, ktorú preds ta 
vu je táto, už 122. expozícia Výstavne j s iene Divad1a 
hud by spo lu s humorným slovný m sprievodotl11 L. Thie
leho, by si zaslúžila b ibllofilské knižné vyd.a.nie, ktoré 
by mal rád vo svoj ej knižnici každý mi lovník hud by. 
a nielen v československu. Mojmír Sobotka 

Tvoriť pre .spoločnosť a ostať pritom 
s poslucháčmi pevne stáť na jednej 
pôde - to bolo umelecké krédo diela 
maj s tra. 

Program pokračoval Sonátou pre hus 
le a k lavir v podani V. šimčiska a zas!. 
umelca M. Karina, zohraných d·o j edn ot
ného výborného výkonu. Dvojica umel
cov - národná umelkyňa M. Kišoňová
Hubová a M. Karin p rinies li perfe ktnú 
r ealizáciu Schneidrových p ie sní. Sól·ista 
SND F'r. Livora uv~edol št vor icu piesní 
s r ovnakým ú spechom. Zborovými 
sk ladbami V z elernom hájičku, Išiel Ma
cek. Hoj, vlasť moja. a i. zakončH tprvý 
~čer tohtoročnej Trnavske j hudobnej 
j ari Akademický speviirky zbor Univer
zity J . A. Komensl<~ho ~ dit·igent om Jo
zefom Po toč<irom. M. B. Svobodová 

···------·------

P red n iejwľkými m esiacmi sa zr-odil 
OPUS. Je tu pred poklad edičného zame
rania v oblast i vydávan ia g ramoplat nl. 
hudobnín a odbornej liter atúry, ktorl· 
by r·ešpektovalo potreby slo venského 
hudobného umenia a dokumentovalo je
ho súčasné tendencie a stav. Je t u mož· 
nosť rýchleho r eagovania na významn(• 
podujatia a ús pechy slovenske j hudob · 
ne j k ultú ry. Sve dectvom toho je i výbe· 
rová platňa z tohoročného ročníka det
vianskej Zlatej r uže, ktor á sa objavila 
v .p redajniach v čase. keď ešte doznie
vali posledné tak ty pod ujatia. Záslužný 

cm, aj keď spoloc f•n<;ký dosah DZR 
sotva možno mera ť s dosahom našich 
najzávažnejš ích akci! v oblasti umenia. 
Ani e konomicky nemožno vydanie plat
ne jednoznačne kladne akceptovať. Mys
lím s i, že naša mládež, k torá tvor! pre 
važnú väčšinu konzumentov pop-music, 
zameriava svoj záu,jem (netvrdím, že 
oprávnene ) na snímky popr edných čes
kých a zahraničných umelcov. A t ak 
ma v týchto súvis lostiach d ráždi noto
rická otázka : kedy splni OPUS d lhy 
starého Supraphonu v oblasti r epre
zen tácie (a a j dokumentácie ) "vážne.;" 
hudby '! Nech mi nikto ne1lazlieva, ~e 
myslím opäť na operu, k torä napokon 
dielami národ ných umelco v Suchoňa a 
Cikkera spravila v poslednom dvadsať· 
roči rozhodujúci úspešný útok na po
oredné zahraničné scény. A j kurz na·
šich operných špičiek v posledných ro 
koch stúpa. čím sa však môže pochv!íliť 
na gramoľónovom trhu z te jto oblasti 7 
Krútňava a časť J ura Jánošika (z päť
desiatych rokov), recitál ná rodných 
umelkýň M. česá nyovej a M. Hubovej 
(oba, žiaľ, už iba za pomoci použitia 

starších rozhlasDvých na hrf1vok ). A. Ku
charského, p olorecitály O. Malachovské
ho, B. Hanáka, A. Martvoňovej a 
dr. G. Pappa. Kedy sa dočkáme platne 
clokumentujúce;j umelecké kvality O. Ha- . 
nákovej, Ľ.. Baricovej, J. Smyčkovej, 
A. Svobodovej, A. Peňaškovej, E. Kittná
rovej a niekoľkých ďalšieh opôr sloven
ských operných s úborov '? Kedy dosta
neme do rúk platňu Cikkerovho pozo
ruhodného Mistra Scroogea, o novšej 
s lovenskej opernej produkcii ani neho
voriac? Pohotovosť bývalého Supraphonu 
a , dnešného OPUSU je n iekedy naozaj 
clivályhodn;j . AJ.e ani po dvoch rokoch 
od smr ti takého vynika;)úceho tenoristu 
akým bol Imrich Jakubek v regáloch 
stále ešte nenájdeme čo aj len mikro
platňu. Rozhlasové pásy podliehajú po
merne r ýchlo skaze a za desať-pätnásť 
rokov môže byť hlas nášho ,,s lovenského 
Carusa" už iba le gendou! 

Tento tpr!spevok vonkoncom nechce 
byť útokom na edičnú IJ)olitiku OPUS-u 
- tá sa zrej me ešte iba rodí - chce 
byť upozornením na š!rku okruhu jeho 
.pozornosti. Jaroslav Blaho 

" 
' 



S n.ovým šéfom opet~y SND 
PAVOL BAGIN - nar. sa v r . 1933 v Košiciach. Po skončení Vy~olw,l 

školy pedagogiclcej 11 · Bratislave (Ká ted ra hudobnei výcho11y u prof. Su

choi'ia ) a Konzet·vatól'ia (kompozícia u A. Očenáša a š. Jurovslcého, di

l'igovanie u K. Schimpla ) š tudoval od r. 1955 na VŠMU. kdt:> ab~olvova l na 

Katedre orchestrálneho a operné ho dirigovania v triede prof. dr . C. Haj

ter a (r. 1959). Významné je obdobie jeho pôsobenia vo Vojenslwm ume

lecl<Om súbore v Bratislave (1957 - 1969), kde ako šéfdirigent naštudov ol 

premiérove ll ceiosúborových pt•ogt·amov, 15 symfonických a 6 opentj•ch 

koncertov. Hosťoval v SIT, Štátnej filharmónii Košice a v Symfonickom 

orchestri čs. rozhlasu v Br·alislave. Zo zahraničných vystúpení spomcr1-

me Maďarsko, Bulharsl<o, Pol'sko, NDR a ZSS H. Spora<licky sa venujt> 

skladateľskej a upravovate l'skej činnosti . V r. 1960-1971 pósobil al<o ria-
' ' di teľ Správy ume nia Ministerstva kultúry SSH. V súčasnosti (od 15. ll. 

1971 ) je umeleckým šéfom opery SND. Tento významný post ne bol fa lc· 

ticky od roku 1963 stabilne obsa dený. 

nad touto 
• 
l budúcimi 

_, . 
sezonam1 

S akými pocitmi ste nastupovali na 
zodpovedné miesto umeleckého šéfa na
šej pl'llej opernej scény? 

- I<.L·átko by sa to dalo povedať aj 
t ak, že s tými najzodpovednejšími. ,Iste 
nie je verejnosti neznáma skutočnost 
o súčasnom stave opery. ktorý je de
terminovaný jednal< rekonštrukciou bu
dovy SND a na druhej stra·ne inscenač, 
nou a dramaturgickou labilitou pos,let!
ných sezón. Najvýraznejšie na tieto v·eci 
poukázal sociologický výskum, ktorý sa 
r ea lizoval na !POdnet Ministerstva kultú
ry. Isteže - môže byt veľa pohľadov 
na to. ako spraviť operu v súčasnosti 
prlťažlivou. Jeden z nich je napr. ten, 
že opera má slúžiť urč l tém u divá 
kovi. Môj - a verím, že nielen môj - . 
näzor je ten. že opera SND sa musí 
s~ať repertoárovou scénou, ktorá sa sta~ 
ne stredobodom pozornosti š l ro kého 
okruhu divákov. Je to pochopiteľne 
otázka dramaturgie . a inscenačných po
stupov. Nesmieme zanedbávať ani veľ 
mi smutnú skutočnost, že ešte stále 
máme v Bratislave ne p ri p ra ve n é 
h o diváka - a to hovorím pri všetkej 
úcte k s tovkám našich návšt evníkov. 
Bratislava sa za desiatky rokov zmenila 
hl avne po stránkt~ sociálneho zloženia 
obyvateľstva, mnohí t!, ktor! · p rvý raz 
navštlvia operu a príp. stratia hneď 
kontakt s týmto umeleckým žánrom, nie 
sú pripravení na ko nzum tohto syn
tetického útvaru. Ale, žiaľ. samotné di 
vadlo nemQze donekonečna suplovať 
funkciu vychovávateľa, najmä ak je pr
vou slovenskou opernou scénou. Ako 
teda postupovať? Jediné východisko vi
dím v zladení po t-rieb divadla i konzu
menta, v dosiahnut! toho, aby pri všet
kých ťažkosti ach, ktoré momentálne sú 
(a snáď časom nebudú . .. ) bola opeľa 
SND scénou profilovou. Premisa, z k to
rej vychádza štátna a kultúrna po li ti
kíl (,. ... naše um.,enie bude zaujímavé 
·11tedy, keď sa bude opierať hlavne o pô
vodnú tvorbu") .platí a·t na operu SND. 
Naša zakladateľská generácia skladate
ľ·ov položila opernému umeniu také zá
klady, že je na čom budovať ďalej -
v zmysle interpretačného š týlu a tvorby 
- samozrejme. Sú príkladom pre ostat
ných · sk l adateľov, ktorí sú a budú 
schopn! hudobno-dramatickou skratkou 
.vyjadrovať city dnešného človeka. Pri
t om som presvedčený, že pri inscenova
ní pôvodných noviniek je potrebné na
sadiť v opere SND prísne kritériá, čo 
je napokon samozrejmosťou vo všetkých 
operných divadlách, ktoré nejdú iba za 
senzáciami. 

So všetl<ými vysste povedanými veta
mi úzko súvisí otázka dt·amaturgie bra
tislavskej opernej scény. 

- Ak chceme pritiahnuť diváka opäť 
do hľadiska opery. musíme mu okrem 
domácej tvorby pred ložiť aj kvalitnt> 
naštudovaný svetový repertoár. Opäť sa 
vraciam k problému diváka: často sa 
spomína .,zlatý vek" bra tislavske.1 ope
ry , kedy hľadisko nezivalo prázdnotou . 
Dobre, lenže berme do úvahy, že okrem 
nesporných kva lít umeleckých mal<~ bra
tis lavská opera celkom inl\ho diváka -
(odhliadnuc orl spo1:ninaného sociálneho 
zloženia) diváka nezhýčkaného niekoľ
kými veľmi kva litnými činohernými scé
nami akciami zábavného žánru, Sloven
ská filharmóniél hrala raz do týždňa, ne
bývali tak často symfonické i komorné 
koncerty, chýbala televízia atď. Chybu 
vidím aj v tom. že sa o prvej scéne 

málo pťše a hovorí v masmédiách. Po
vedal by som t o pr irovnaním. Kolega 
z novinárskej obce postavil v jednom 
rozhovor.e rečnícku otázku - ak sa v 
š.po.rte (>!še najprv o l. lige a až po
tom o divízii, pt:ečo sa i v kultút:e ne
publikujú materiály v pt:vom rade o pr
vých scénach slovenskej kultúry? A te
raz sa od diváka vt:áťme k problémom 
divlldla: )l.neď po nastúpen! do funkcie 
som pova;!,oval za prv·oradú povinnosť 
konštituovanie vedúcich jednotlivých 
umeleckých zlož iek. Za šéfdirigenta bol 
menovaný Z. Košler, šéfrežisérom je 
B. Kriš ka a hlavným zbormajstt:om 
L. Holásek. Bolo vytvorené tzv. lektor
ské oddeleme pozostávajúce z J . Bene
ša, A. Braxatorisovej, J. Krčméryovej a 
J. Blahu. V divadle budeme prísne dbať 
na jazykovú kultúru, ktorá bola nie raz 

· com februára alebo zač.j atkom marca 
1972. Ak by tak nebolo. verte, nechce 
sa mi ani domýšľať dôsledky . . . Všetci 
umeleckí pracovníci našej opery cít ia 
sami na sebe, že trq)ročné p-rovizórium 
môže byt ,.hrobom' ich dlhoročného 
snaženia. 

SND uvel.'ejnilo ne<lávno v dennej tla 
č i Vý'lVU komunistov a pracovníkov 
SND, kde sa o. i. hovorí: ,,Vynalo'Gme 
maximálne 1ísiiie na zabezpečenie úzke
ho spojenia divadelných umelcov s na
šimi pracujúcimi nielen v hľadisku na
šich divadiel. a le i priamymi vystúpe
niami umelcov na pracoviskách - vo 
fo rme brigád, besied atd'." Ako si pred
stal/ujete naplnenie týchto slov bez zby
točného formalizmu? 

terčort} opnjvronej kritiky. Speváci, t'e,- ' - Chceli by sme · všetko - ,l en nie 
žiséri, upravovatelia textov sl musia v n.iesť do naplnenia t ýchto slov ' formá l-
uvedomlť, že spievame na Slovensku - nosť a pózu. Sami umelci cítia, že za 
a teda s:p.rávne po slovensky. To sú pos ledné roky vznikla medzi nimi a 
iste dôležité problémy, ale viem: že váš divákmi akási medzera. SND je divad-
záujem sa sústl'eďuje na dramatu t·gický !om celého národa, nielen desiatok st a-
plán. Nemohol som však o i1om ho- bilných návštevníkov. Slová výzvy našli 
vorif skôr, než by som nespomenul aj oblas medzi umelcami a máme už za 
veci ďalšie. Do konca ~ezóny 1970-71 sebou t•ad mimoriadne srdečných stret-
neuvedie opera už žiadne dielo. Nespm·- nutí s divákmi na ·vidieku. Samozrejme, 
nou udalosťou však bude naštudovanie nie všade sa da jú uskutočniť predsta-
slávnostného koncertu na počesť 50. venia . opier - · plánu;jeme realizovať 
výročia za lož.enia KSč, v ktorom o. i. hlavne koncertné vystúpenia. Tu, na 
odznie čs. Premiéra Chačaturjanovej mo jom stole .ie rad ďakovný<;h listov 
Ody na pamäť V. I. Lenina. Druh& časť od 'jednotlivcov i poriadateľov mimo 
koncertu, ktorý je zostavený s,poločné s Bratislavy, ktori sú povďačn!. že umel ci 
činohrou (recitácia). zaznejú ukážky z prišli za nimi, aby reprezentovali to 
orchestrálnych i operných diel E. Su- oevné a pretrvávajúce v našej kultúre. 
choňä. J . Cikkera, O. Ferenczyho a Vo [orme brigáď budeme účin]<ovať cez 
A. Očenáša. Premiéra tohto koncertu · Dom · československo-sovietskeho pria
blllle 13. máj.~ pre ~eleg~tov z~azdu KSS. ·. te ľs~va:. a~? ~.i c_ez. Me~tsk1 výbor Zvä ~ 
Okrem toho l. Freso pnpr.avUJe koncert , z u protlfas!S tlckych bOJOvmkov. Uzavre li 
só listov, ktorý odznie ako matiné 6. jú- ;;me dru*f)u s. Chemickymi závodmj Ju 
na t. t'. vo Vládnej budove. V novej · ~a ;j a . . .Olmltrqv~t. · kde okrem vyví jania 
sezóne p.ripravujeme l[)remiéru Puccini- či n nosti. z l·\aše.l strany, očakávame. že ' 
ho Madame Butterfly (Frešo - Kriš kä ). pracovnl.ci tohto veľkého podniku si ná .i-
Premiéra bude v Divadle P. O. Hviez- du cestu do· ópery ·SND. Nechcém za-
dostava v septembri. Druhým t itulom budnúť ani na priaznivé ohlasy z radov 
sezóny 1971-72 je Mozartova opera Cosi mládeže, kt orá si ·v poslednom čase za-
fan tutte (Košler - Jernek). V novej Iožíla K·lub priateľov opery pri· Vysokej 
budove opery uvedieme (bez poradia): škole výtvarných umeni. Radi s nimi 
Dvof&kovu Rusalku (Košler - Fischer), nadviažeme bližší kontakt, chceme ich 
Cikkerovu Hru o lásl<e a smrti (Slo- zaviesť do die lní SND, usporiadať pre 
v{lk - Kriška), Čajkovského Plkovú nich besedy - pred premiérové i profl -
dámu ( Aue1· - Fischer) a Gounodovho Jo vé. Do konca tejto sezóny spravlme 
Fausta a Margarétu (Málek - F ischer). na vidieku 14 predstavení, dva konc·erty 
Na repertoári zostanú (s doobsadením a osem vystúpení s už spomínaným 
a úpravou výprav i poct ivým muzikant- koncertom .,Spev lásky k život u". 
ským preštudovaním ) tieto opery: Su
choňov Svätopluk i Krútňava, Martinúo
ve Grécke pašie, Smetanova Predaná ne
vesta, Gluckova Ifigénia v Aullde, Mo
zartova Figarova svadba, Rossiniho Bar
bier zo Sevilly, Verdiho Rigoletto, Maš
karný bäl, Trubadúr, Nabucco. Pre naj
bližš ie sezóny máme v pláne naštudo
vať Cikkerovho Jura Jánošíka, Janáč -: 
kovu Vec Makropulos, Bizetovu Carmen, 
Pucciniho Toscu, Donizettiho Don Pas
quala a Musorgského Chovanščinu. 

Ako leitmotív sa nám v rozhovore 
vracia otázka novej resp. rekonštruo
vanej hudovy. Od nej závisí normálny 
chod previidzl<y, rast umeleckej úrovne. 
väčší počet predstavení, možnosť in
scenačného experimentovania, r.ozšire
nie orchestra, zboru, sóiisticl<ého súbo
ru, návrat mnohých hosťulúcich umel
cov zo zahl'aničia i vystupovanie spe-. 
vákov z Iných operných scén. Aký Je 
reá lny stav? 

- Stavba je sledovaná vládou SSR a 
napriek komp!ikác!am pred pokladlim, ŽP. 
by sa v budove malo začať hrať kon-

Zaujímalo by ma, ktoré nové t váre 
uvidíme v tejto i budúcich sezónach 
v sólistickoro ensembll. 

- Na skúšku boli pr·i jat í mladi spe
váci z VSMU - M. Hajóssyová, S. Ha
liakovii, R. Štúrová, akceptačné lis.ty 
sme iponúkli protagonistov! ŠD v Koši
ciach L. Nezhybovi a J. Abelovi z Ostra
vy. Počíta sa so spoluprácou u Zahrad
nfčka ( Praha). Kopačku (B. Bystrica), 
Abrahámovej (Brno). 

Boľavou a s tále nevyriešenou zostáva 
otázka odcl1odu umelcov do dôchodku. 
Ako mienite riešiť tieto veci ? 

Vedenie SND sa bude podieľať na 
vypracovani návrhu nového spôsobu rie 
šenia sociálneho zabezpečenia výkon
ných umelcov. najmä ich odchodu do 
dôchodku. Ide o jeden z najdôležitej
ších námetov. uskutočnenie ktorého bu
de mať vplyv na vyriešenie generačné
ho proh lému a ,prestárlosti súborov v 
opere a .bal ete. Zhovárala sa: -uy-

Recenzujeme 
~-··•" __________________ _ 

Ludwig Mat·cuse: l?amií tihodn'§ život, 
Hicharda Wagnera, Editio Supmphon, 
Praha - Bratislava l !l70. český preklad 
z nemeckého originálu. 

Nezdii ::;a mi . že by tento živý a be 
letristicky pútavý, iron ickým odstupom 
kres lený obraz rušného kultúrno-poli 
t ického kvasu imperialistiCi\ého. Nemec
ka s postavou slávneho reťorm8tura 
opery, s i nenárokoval zvl~štne hudobné 
vzdelanie a že by k pochopeniu románo
vého životopisu stačila jednoduchá či 
tateľskéi empíria s in tuitívnym pochope
nfm hodnoty literárneho diela. S ana
lýzou tejto knihy, i keď je to pútavé 
čitan,ie, si poradí dobre informovaný 
z.na lec života a diela H. Wagnera, zna 
lec teórie lite ratúry a čitCJteľ nadmie
ru oboznámený s nemeckou ideali stic
kou filomfiou i s politickými udalos
ťami. I náč nepochopí to ostrie nariižok, 
hyperbo lid<ú charakterist iku postáv a 
prostt·edie, tie rasové . a národnost11é 
sympatie. i antipat ie, ba ani tie okol
nosti, ktoré viedli k obdivu Wagnera za 
éry nacizmu. 

Niekol'ko konkrétnos tí: K Strecker 
nazval Nietzscheho ,,filozofom hudby" 
a muzikológ M. Vogel dal svojej pod 
netnej štúdi i ( i tak trochu potrebnP j 
pre pochopenie Marcusa ) nä1:ov ,,Ni eLz
scheho z<ípas s Wagnerom". · Guy de 
Pourtales v knihe ,.Život Franza Liszta" 
nazval obdivne Bayreuth .,veledivom" 
nemeckého· umenia, Marcuse dielom 
exalt ácie: idea~isti, ktorí trpeli prázd 
notou neba, objavili tu svoju bohyňu -
Cosimu Wagnerovu. Estetika literárneho 
výrazu, expresívny živel l()rózy a poet i
ka prózy sú zaujímavé odbory k po
chopeniu Marcusa (aj v súvzťažnosti 
s faktami, kt oré predkladá napr. Viera 
Šedivá vo svo;i e;j monog.rafii o Wagne
rovi). Je pre Wagnera žena mýtom, 
mystériom. najtajomnejšou by tosťou 

svet a. božst vom oživujúcim ! ničiacim? 
Ci má pravdu Marcuse, keď nám pred
stavil Wagnera ako žiarivého trubadúra, 
ktorý chcel uzdraviť chorý svet a pre
menil sa, rozplynul v horkastú frašku 
pr.efíkaného sukničkára, k·eď potr eboval 
lúsku ženy l jej peniaze, keď nepotre
boval napokon Sentu, a lP. mešt iacky
zda t.nú .,pannu Orleánsku", súcu zdolať 
novinárov, QJOktadníkov i kráľa ? Veru, 
nie je ľahké pochopiť. prečo FiľancOzk.a 
Cosima sa stala nemeckou vlastenkou, 
po tom však sa už stane zrozumitel'ným, 
prečo retušovala W.agnerove staršie vý 
roky a kupovala jeho ·korešpondenciu. 
Aj absurdita sa môže stať bele trlstovi· 
fe tišom. Kde .však je hranica medzi 
o bo ;jim'?· Keďže recenzia nie je Schullar
beit, resp. nemala by byť - bez obzo
rov a životnej skúsenosti, odporúčam 

čita teľovi , aby sa dôkladne zamyslel 
nad otázkou "hudba v svetonázore ne
meckej romantiky". A potom možno ak
tualizovať v súhlase či nesúhlase s Mar_. 
cusoin! 

_ Vlatlimfr Gregor: yladÚnlr AmÍ>ros.: 
Zivot a dílo 1890-1956. Vydalo Okres
ní vlastivedné muzeum v Prostejove 
1969, str. 121, 3 obr. pr!Iohy. 

Zdá sa mi, že tento prostejovský ro
dák, spätý svojou činnosťou s Londý
nom, Frankfur tom n. M. a našou Bfec
lavou zachoval vernosť Novákovi i .Ja
náčkovi, impresionizmu i vel·izmu. výra
zu senzitívne intímnemu i nádherne far
bistému. Bratislavskému publiku sa 
predstavil r . 1930 svojou operou "El. · 
Christo de la Luz". Rok pred smrťou 
zložil Suit u pre husle a klavír a dal 
j ej podtitul .,Z lásky k lidu pod Krivá
nem". Autor ovi knihy V. Gregorovi o 
t om povedal: "Byt j sem r. 1950 na lé
čení nervú v Tatrách. Jedneho večera 
ve štrbe jsem byl pi'ítomen lidové ve
selce. Videl jsem z okna krásné šuha.ie 
a devčata, jak se vesele bavi a zpl
vají. Krásný .večer mne nedal, abych 
jej po peti tetech nezpodobnil v suite". 
Podobnou slovenskou .inšpiráciou je kla 
v!r.na Balada, venovaná Marii I<;notkovej. 
Ambrosovu spomienku na Slovensko 
tentoraz oživila novinová kurz!vka "Ja
náček a Tatry" z pera recenzenta Gre
gorovej knižky. uverejnená v novinách 
Lidová demokracie. 

Gregorova kniha o V. Ambrosovi mô ... 
že byť .adresná a poučná rpre našich hu
dobných vz.delancov mladšej generácie: 
nemusi to byť hl.avné mest o, .aj v men• 
šlch strediskách možno formovať osve• 
t u snou svojej osobnosti. Gregorova 
publikácia ~y.plňuje medzeru v pohľade 
na kultúrny život stredne,j Moravy a 
o.päť nás provokuje k zamysleniu, prečo 
sa u nás na Slovensku publikuje per
centuálne menej ako na sesterskej Mo
rave a prečo sa ten výnimočne dostáva• 
me k s pracovaniu regional!stiokých tém. 

-Tvr-. 

• 



Mn••tinonov 
ta•iumt· 
Dňa 25. a 26. marca hosť<>

"lal so Slovenskou fi lharmóniou 
vynikajúci f rancúzsky dir ig.ent 
Jean Martinon. Pre svoje bra
t islavské vystúpenie si nevy
bral pre priemerného d iváka 
práve najatraktívnejší p:ro
g ram, skôr naopak: sympatie 
obecenstva si dokázal vydo
byť (a orchester vypäť k jed
nému z najlepších výkonov) 
práve si l<>u svojej umel·eckej 
<>Sobnosti. 

Pri práci s orches t rom sa 
Martinon veľmi dôkladne ve
.nujc vypracovaniu požiadaviek 
partitúry. Plasticky modeluje 
a j vedľajšie hl.asy. Svoj ím 
energickým a názor ným ges 
tom prežaru je každú frázu hu
dobného di e la , pričom výdatne 
uplalňuje svoj priam mladis t
vý el<i n. Nemožno však t vr
d iť, že čaro MartinoTiov·ej in
t e rpretácie spočíva iba v efekt
nom a zvukovo apart nom pre 
pa tetizovanom 1pre.}ave. Také
to uzávery by boli jednostran
né a nevýstiž.né. P.r·esve d čivosť 
Martinonovho výkonu pr.amení 

ako u každéh<> veľkého 
umelca - práve v neopísateľ
nom a v neopakovatef'.nom vy
cí tení hudobného pulzu sklad
by, v miere t vor ivej zaangažo
vanosti, vo využití bohatého 
fond u um eleckej fantázie, 
p.ravda, ovládanej a usmerňo
vanej podľa štýlových požiada
:vit> k tej -ktorej skladby. 

Martin<>nov Haydn ( Symfó
nia .č. 99 - z rad u veľkých 
,.londý.nskych" ) mala agogicky 
nemenný pôdorys, pe vne mo
d-elované fráz<>vanie, zreteľné 
kon túry, p•regnantný rytmu~. 
Tempá neboH vôbec extrémne, 
melodickú líniu charak terizo
va la jasnosť a pl-as tická t vár
nosť. Mart inon je lypom tem
peramentného hudobníka so 
záľubou v sýtych ľat•bách, har
móniach, kloré tvor ili základ 
presvedčivej - aj v kontexte 
n ie koľkoročných haydnovských 
filharmoniockých výkono v -
haydnovskej intertpretácie. 

Spoločným znakom Martino
novho prístupu ku koncepcii 
diela j e racionálne zváženie 
stav.ebných pos tupov, ktoré na 
pódiu v t v1>rivom ~>kamžiku <lo
tvára iskrou umeleckej inšpi
rácie. Pokiaľ u Haydna musel 
t ento d ir·igen t brzd iť do urči
tej miery svoju prekypujúcu 
hudobn<>sť, o to presvedčivej
šie s a moh<>l vyžívať pr.i k·on
ce.pcii IV. symfónie d mol op. 
120 Roberta Schumanna. Svo
jim fantazi jným charakterom a 
svojrázne riešeným f<>rmálnym 
rozvrhom nepatrí t<>lo di·elo 
präve k najvďačnejším l 'eper
t oárovým číslam. Interl(>ret bez 
vzťahu k l'<>m.an tickému páto
su, miest-ami k zasnenej ly
r ike a dQ·avostd, ktorými toto 
d iel<> pr-iam hýr·i, by sa sotva 
mohol úspešnej šie s podaním 
tohto d'ieJ.a vyrovnať. Martino
novi sa však podarilo neza
budnuteťne vyzdvihnúť najmä 
dionýzske črty diela: jeho drs
ný dramatizmus, spád taneč
ných rytmov a optimistickú, 
sviežu bujarosť. 

Svoj e hosťovanie v Bratisla
ve využil francúzsky d irigent 
aj na uvedenie ;jedného zo svo
jich posledných diel - Hym
ne, Variations et Rondo, op. 56. 
Bohatou inštrumentačnou ná
padi.tosť<>u, rozsiahlymi, al e 
ú činnými, dynamicky dosť ex
ponovanými p lochami, bohat
s t vom a sýtosť<>u farieb, na 
d ruhej s trane zas meditatív
nosťou prechádzajúcou až do 
religi<>zného mysticizmu ])!'i - · 
pomina ten to symfonický trip
ty_ch veľmi intenzívne štýlové 
vydobytky fra ncúzskych maj .. 
strov, k torí vychádz.a li z De
bussyho. VLADO čfžiK 

PJ.•ÍI~iitosť 
Iti'e ml:ad)ľcla 
P<>dať ucelený referát o in

s cenácii Mozartovej Figarovej 
svadby v SND, ktorá bola. uve 
dená v naštudovaní d irigen ta 
Viktora Má lka a režiséra Jú
liusa Gyermeka (pre miéra 3. a 
4. apríla t . r.) nem ôžem. Zho
da nepriaznivý-ch oko lnos tí mi 
zabránila zúčastniť sa týchto 
premiér a podarilo sa mi vi 
d ieť iba pre dstavenie 12. apri 
Ia. Toto predstave,nie patri lo 
d r uhému obs·adeniu, väčšinou • 
najmladšej generácii členov 
opery SND: pri všetkých ne
priaznivých okolnostiach to 
pov.ažu jem za š ťastnú nf1horlu 
Nie azda preto, že by ·som ne -

dôveroval prvému obsadeniu, 
t o by bolo neoprávnené, ale 
hlavne preto, že som mal mož
nosť stretnú ť sa s prácou 
lých, k torí až dosiaľ boli skôr 
5k.rytými zálohami operného 
súboru, ako keby s i ich SND 
šetrilo p re prekvapenie. 

Myslím, že prekvapenie sa 
podarilo práve týmt o l()redst.a
venlm. Spievali umelci, ktori 
azda nedisponujú t·oľkými skú
senosťami ako ich starší ko 
legovia, no o vplývajú mladist
vým e lánom a chuťou bor.iť sa 
s problémami o perného javis
ka. V tomt o predstavení by 
bolo solva možné nájsť ru tinu 
skúsených ; vo všetkom , bolo 
cítiť uvedomelú snahu tvori'ť 
a hľadať . Najpodstatnejšia pri 
tom bola uvedomelá štýlovos ť 
všetkých speváckych prejav<>v 
a dobrá t echnická úroveň spe
vácka i herecká. 
Zvlášť príjemným prekvape 

ním bolo obsadeni.e postavy 
grófa Almavivu Robertom Szu
es om. Tenlo spevák, s ktorým 
sme dosiaľ mali menej príle 
žitostí na stretnutie vo veľ
kých ú lohäch, ukázal, že s 
ním treba vážne počítať. Jeho 
barytón je jasný a zvučný, 
technicky dobre posad·ený, 
s chopný zvládnuť s o bdivuhod
nou ľahkosťou technické náro
ky Mozartovej hudby. Má vý
bornú dikciu a svoju úlohu po
dal v adekvátnom hereckom 
stvár.není. Bol .,šľa chtická dô
stojnosť sama", tr·iezvy v ges
te, sveták i žiarlivý manžel, 
rokokový šľachtic - ako vy
s t r ihnutý z d<>bových obrazov. 
SzUcs je typom veľmi muzi
ká lneho a in teligen tného spe
váka, ktorému otázky štýlu 
zrejme nerobia ťažkosti. Mys
lím. že bude poteš ením s tretá
vať s·a s n!m i v iných roz
siahlych úlohách operného r e
pertoáru. 
Predstavite ľa Figara, Juraja 

Hrubanta už p<>známe z minu
los ti. Buf.Fový charakte·r tejlo 
role ho ni jako nezvi·edol k pre
hnanému pre javu, i v najko
mickej ších situáciách malo je
ho her ecké stvárnenie vysokú 
mie ru vkusu. J on po technic
ke i s tránke spevu bol na v~íš
ke, štýlovo čistý a rytmicky 
bezpečný, citl ivo a nuansova
ne prednášajúci svoj part. pl
ne zapadajúc! do čistej mo
zartovskej partitúry. Veľmi 
pekne zdôrazni l ľudové fig li ar
s tvo svoj ej postavy v peknom 
kontraste k dôsto jnosti svoj
ho šľachtického ·pt·-otihrá ča 
g·rófa Almavivu. Dobrou p-art 
nerkou mu bola Jarmila Smyč
ková ako Zuzanka. Zo začiatku 
;jej azda nie dosť presvedčivo 
vychádzala jednoduchosť jej 
postavy, no v priebehu pred
stavenia sa he.recky rozv.inula 
najmä v účinnom kontraste k 
postave gróf.ky. J e j hlas je 
schopný veľkých nuansí - od 

· · buffóznej ľahkosti po lyrickú 
hlbku, vyniká zvukovo1,1 ušl'ach
tilosťou a prekrásn<>u farbou. 
V z hode so š týlovými požia 
davkami lad.ila svoj spevácky 
prejav do komornej intímnos
t i. 

Úloha grófky bola v zmie
nenom predstavení obsadená 
hosťujúcou členkou Nár<>dné 
ho divad la v Prahe. - Jadwi
gou Wysoczanskou. ZTiedkake
dy sa · stáva, aby vystúpil hosť 
uz v prvej repríze a navyše, 
aby tak dok<>nale zapad-ol do 

! ce lkovej koncepcie predstave
nia Wysocza nská bo la herec-

l·ky triezva, bez zvláštnych 
afe ktov - no s citovou hlbkou 

, a presvedč ivosťou. Po spevác -

I ke i strá nke podala svoju úlo
hu s veľkou noblesou a š iro

. kou škálou muziká lneho výra
zu. Obe d voj ice hlavných dra-
mat ických postáv boli spolu 
dobre vyrovnané po stránke 
speváckeho i hereckého ipre
JHVU, i navzájom jemne, ale 
účinne vykontrastované, čo 
považujem za h lavný úspech 
ich práce i Gyermekovho ré 
Ži]ného poňatia. 

Zvlášť účinným kontrastom 
v ce lkovej línii predstavenia 
bola Marta Nitranová ako Che
r ubín. Nitranová j e u;t znám a, 
jeJ mimo.riadne her.ecké schop
nost i boli objavené už skôr. 
I t u p re javila na jmä zmysel 
p re komickú hereckú akciu , v i
t<11ne a zdravé komedianstvo, 
prinášajúce vzruch do každej 
sccny, kde ktorú zasiahla. 
K tomu treba pri rá tať jej sý
t y mezzosoprán, využív:a ný bez 
akýchkoľvek t e chnických prob
lémov a - najmä v l'úbos tnej 
canzone - dávajúci tušiť i 
schopnosť veľke ; ly rickej h lb
ky, využiteľ nej vo vážnych 
úlohách. 

Skupina e pizódnych postáv, 
k torá v režijnej koncepcii 
vyt vára ďa l š! mozaikovo pes
t rý kont rast k základným po
stavám, nepriniesla žiad ne 
zvláštne prekvapenie. I tu bo
la seriózna herecká práca, ne 
se ni\ vcelku pr esným š týlovým 
cilením, spoľahlivý prejav spe
vácky, no vyskytol sa (najmä 
v mužských postavách ) prob
lém precíznosti s lovnej d ik
c ie. citeľný zvlášť v rýchlych 
bu t fóznych partiách. kde Mo
zartove poňatie predpokladá 
pravú vir t uozitu v te j to strán
ke pre javu. Tu vznikali ten 
dencie k spomaľovaniu te mpa 
oproti or chestru, no našťastie 
nikdy nevyúst:il i do vážneho 
ka zu. 

Viktor Málek lraktoval or
cheo,trálnu zložku vyslove ne 
komorne, vychádzaj úc z po
ňa t i a Mozartovho štýlu . Umož
ňuje to p lné sústredenie sa na 
spe vácke party, kde je ťažis 
ko drama tického diania, s ne
rušeným vyznením me lodické 
ho bohatstva. V n iektorých 
miestach však na jmä dychové 
nástr<>je komorným ladením 
zvuku s t r áca li lesk. 

Toto mladé predstaven ie bo· 
lo príjemný m prekvape ním. Aj 
kecľ tu nevznikla inscenácia, 
kt orá by bola mimoriadnym 
č.inom, pilierom tvorivého rf!s
tu a ukaZ<>vateľom ceSity v in 
terif)retačnom štýle scény, 
predsa t o b<>l<> predst avenie 
vyd·a.rené, k loré sa <>d dobrej 
línie interpretác-ie nevzď·aľujé. 

JURAJ POSPIŠIL 

B ,ont:IJJt.ieký 
v weeer 

Prvú dvoj·i·ou' abone.ntných 
koncer tov Slovens~ej fiLharmó
nie v a príli (1. a 2. IV.) ťažko 
m<>žno <>značiť za dra matur
gický prínos. Ich čisto roman 
t ickú pt"o.gramovú liniu deter• 
minova·la snáď snaha vedenia 
SF vytvo rif dostatočne atrak
t ívnu pr<>tňvá.hu at raktívnym 
televíznym prenosom tých d ní. 

V dňoch 17.-19. apríla poriada! Zoäz sloven.,k!)ch slcladateľou 
niekoľko podujatí pri príležitost t 90 výročia •tarodenia Bélu 
Bartóka. O pamätných dňoch tohto skladateľa 11 Bratislave pri
nesieme článok v budúcom čísle . Snímka: ČSTI< 

---------- ·-···---- -·. 

l 
H<>sťujúél Juli:osloväri flvojln 

Zdravkovič, <>dcha-vanec p.raž
ska ;j d irigentskej šk<>ly (žiak 
V. Ta licha), k torý pôsobí v sú
časnosti ako hlavný dir igent a 
umelecký riaditeľ Belehrad
ske j filharmónie, v úvodnej 
ouvertúre Majstri speváci no
rimberskí od Richarda Wagne
ra sa zameral na podčia~rknu
t ie monumentálnej slávnost 
nosti a zvukovej sýtosti. P ri 
realizácH to h to zámeru nepo
darilo sa m u však dostatoč
ne farebne <>ddifere.ncov.ať jed
n-otlivé plochy. Celk<>vý dojem 
z t<>hlo cl:ie la bol t ak ochu
dobnený o vý.raznrejšie prot i
postavenie kontrastov a dlho
trvajúca hladina hutného zvu
ku pôsobila pr!liš j edno tvárne. 

I keď celá zostava toh to 
koncertu bola zameraná na ro
mantickú tvorbu, nemožno po
vedať, že by bol tento m-o
me n t v zásadnom nesúlad e s 
diri gentovým nature lom. Skôr 
naopak: Zdravkovič sa ukázal 
ako typ zemitého muzikanta 
s temperamentným prejavom 
i so sklonom k robustnej ne
nadl'ahčenosti. Tieto črty mo
hol výdatne uplatniť pri kon
cepcii Berllozovej Fantastic
kej symfónie (Epizóde zo ži
vota ume lcovho) op. 14. Celko
vé vyzne nie tohto diela <>dha 
lilo však aj Zdravkovičove sla
biny - najmä pr i výstavbe 
idylického obrázku (Scéna na 
vidieku - III. časť), kde so 
svojim veľk<>rysým muzikant
stvom a podceň-ovaním drob
nokres,by nem<>hol už vystačiť. 
Poľská · klaviristka Halina 

Czerny-Stefanska, v!ťaz Cho
pinovej sú taže z r . 1949 (so 
sovietskou umelkyňou Bellou 
Davidovičovou sa delila o 1. 
miesto) je v Bratislave dob
re známa. Hosťova la t u S<> sa 
most atným recitálom a nie
koľkokrát s o·rchestrom (Mo
zartov A dur, Mendelssohnov 
g mol, Griegov a mol i Chopi
na~ e mol) . Sk<>da, . že ju an
gazov.a li opäť ak<> sólistku 
v Chopinov<>m e mol koncerte, 
op. 11, kt<>rý ;e u nás známy 
a j z je j nahrávky na platniach 
Supraphonu. 

Stefaňska reprezentuje ten
d~nci~ ~účasnej poľskej kla
vrrn~J skoly, ktorä bazíruj e 
na rdeálnom uvoľnení hracie
ho aparát u ako condit io s ine 
q4a non pre bohaté tieňovanie 
klayírneho tónu. Menej sve tlou 
~trank_~u tejto školy je fak t, 
ze zmzená fixácia prstov u 
niekoorých predstavi teľov (aj 
u Stefaŕlskej) zapríčiňuje 
miestami zmenšenie zreteľ
nosti niekt<>rých pasáži. Sym
patické na výkone Stefaŕlskej 
bol kl'ud a vyr<>vnanosť ktoré 
z je; hry priam vyžaro'va!i -
i napr.fek tomu, že n:iekt<>ré 
úseky (rLajmä vo finále) po
merne dosť utrpeLi zníženou 
technickou kva•Htou. Stefaňska 
je majstrom v tvorenf kanti
lény. Jej tón je mäkký, · z,a~ 
matový, zvučný, p[,as tický a 
spevný. Plľáve preto najväčší 
zá?Jimk pripl'a-v<ila divákom 
svojou koncepcdou stt,edného 
La·rghetta. 

Bohaté mož·nosti d-iferenc iá
cie tónu demonštr-ova-la poľ
ská umelkyňa v pr ídavk<>ch 
(Nocturno c mol a poetická 
Mazurka a mol), pričom naj
mä druhá skladba odhatila t ie 
najlepšie stránky jej mnoho
tvárneho, fantazijne sotva 'Vy
čerpateľného tvor·ivého maj
stroVIS'tva . - žk .. 

Klawírne 
duo z KošÍc 

Na druhom konce.rte VIII. 
abonentného cyklu Státnej fil· 
harmónie v K<>šiciach sme mali 
moŽin<>sť vypočut si Koncert 
pre dva klavíre F. Poulenca v 
fnterpret ácH Ludmily Kojano
vej a Pavla Novotného. Tít<> 
mladí umelci - manželia -
venujú sa popri pedagogickej 
činnosti na Konz·ervatór-i.u v 
K<>šiciach už 10 r<>kov štúdiu 
dvojklaví.rnej hry. 

Ludmila Koja no vá po absol 
vovaní p r.ažského konzervató
r ia u prof. Emmy Doležalove.l 
a Pavol Novotný po absolvo
vaní brnenského k<>nzervató
r ia u prof. A. Skalickej pokra 
čovali spoločne v štúdiu -
obaja u prof. L Kunderu a 
doc. K. Janderu na JAMU v 
Brne. Ako poslucháči akadémiE> 
sa p-rvý raz zúčastni l i Chopí
novej a Schumannovej súťažP 
v hre na dvoch klav!roch, kd !? 
získa li čestné uznan ie. Tentr 
úspech bol impulz<>m k ďa'lš·ie · 
mu dôkladnému a cieľavedo
mému štúdiu v spoml·na.nom 
odbore. Každý z nich sa však 
a i naďa l ej ve noval só listickej 
č innosti a zúčastnili sa mn<>· 

l hýcli súťaží ·(súťáže Vysokýc!i 
škôl 1961, 1962 v Bratis lave, 
Chopinova súťaž v Mariánskych 
Lázňach, Smetanova súťaž) . Po , 
absolvovaní JAMU r. 1963 pri- · 
šli do Košíc už ako manžel ia, 
kde začali svoju pedagogickú 
činnosť ak<> profeso r i klavír• 

i nej hry na konzervatóriu. Na· 

l 
ďalej pokračovali v in te nzív· 
nom š túdiu dvojklavírove j hry 
a p t·vý raz sa predstavili celo
V·ElČerným ťecitálom v Hu-
me nnom r<>ku 1967. Nasledoval 
r ad koncert <>v v rôznych čes~ 
kých a moravských me5tách. 
Zo ~pom!naných koncer lov 
sn<iď najdôležitejší bo l olvár a-

Pavol Novol'ný a Ľudmila Ko" 
janová. 

ci koncert k 20. výroči u zalo~ 
ženia J AMU, koncer t v OJoM 
mouci s M<>ravskou filhar mó
niou a v Košiciach so Slove n
skou filhar móniou. Roku 1969 
hosťoval i v .Juhoslávii, kde sa 
p:·edstavili obecenstvu v Be· 
lehra de a v Skoplje. V Bele 
hrade to bol ka-ncer t s k<>
morným združením Pro musica 
za dirigovania D. Jakšiča a za 
spoluúčasti domácich klavir is
tov ( 4 Bachove k lavírne kon
certy). V Skoplje uviedli ce
love černý recitál, kd·e - ok· 
rem iného - premiérovo od
zne la Slovenská balada M. ·vi-
leca. , · 

Poslednou ukážkou ich d<>N 
. te rajše j interpret1,1čnei cm
nosti bol už v úvode spomína
ný koncert F. Poulenca, kde 
sa ukázali ako skutočne ná
deJn é klavírne duo so sľub~ 

, nými perspekt ívami do bud·úc
nos ti. 

Hra na d va klavíre. stojí na 
rozhra ní virtuózneho sólisti c
keho prejavu a komornej hry 
a vyžaduje s i okrem dokona-
1e j interpretačnej techniky a.i 
dokonalú a bezpečnú vzá jom nú 
s:í.ht·u, získanú d lh oročnýrh 
spoiočným štúdiom. Snáď pr á
ve- preto je spomí-na11ý odb<>r 
tak výlučným a o jed inelým, a 
p!'áve preto je po t rebné vy
zdvihnúť prínos každého kla~ 
vír.neho dua do naše j inter-pre
lačneJ hudobnei ku ltúry. Kla 
vírn-e duo I<<>,janová - Novot
ný naďalej mienia rozvíjať a 
prehlbovať túto svoj u činnosť, 
majú veľa plánov do budúc
nosti a treba im len želať, aby 
sa všetky t·ea t.izova li. 

ŠTEFAN ČURILLA 

e V mnohých . slovenských 
mestách sa v apríJ.l .začaH cyk
ly koqcertov pod názvom Hu
d<>bná jar. V Tmave t<> bolo 
14. apr íla, v Nitre 28. apríla 
(':'ystúpenie českej filharmó~ 
me), v Nových Zámkocb 15. 
apríla (SKO), 'V K<>márne 14. 
aprľla (SKO), v Trenčíne 
27. apríla (Orchester SF), v 
Malackách 16. apríla (SKO), 
v Banskej Bystrici 29. apríla 
(Orchester a zbor SF), v Žili
ne 28. apríla (koncer t SF) , v 
Humennom 20. aprHa (Štátna 
filharmónia Košice, k to rá vy
stúpbla aj v Prešove a Spišskej 
N<>vej Vsi na prvých aprílo
v.~·ch koncertoch ). 

e V marci odo vzdal fr a n
cúzsky minis t er ku ltúry J . Du
hamel predstavite ľ<>m česko
slovenského veľvyslanectva v 
Parfž.i medzlnárod né <>ce nen ie 
Pražských madrigalist<>v za se
zónu 1970-71: GRAND PRIX 
DU DISQUE ACADf:M!E CHAR
LES CR OS. Sezóna 1970-71 b o
la pre tent<> súbor Národného 
múz€a v Prahe zvlášť úspeš ná 
(umelecký ve dúc-i Mi!'Os lav 
Wmhoda). Vo február i 1970 
zlskali m ad riga list·i Cenu hlav
néh~> mesta Prahy, v júni 1970 
Edison, medzinárodnú cenu 
holandskej kr itiky, v j ú li 1970 
Zlatý Orfeus, med zinárodnú 
<:.enu Acadé mie du d isque ly 
~·;que v Pariž.i, v septembri 
1\170 d ruhú cenu sú(ožf' roz
hlasových nahrávok Prix de 
musique fo lklorique de Radio 
Bratislava, v j anuári 1971 bo
'a vyhodnotená práca režiséra 
M;~rtina Ťapáka Harmónia pas 
toralls ako naj lepší televízny 
1·;:m roku 1970, ktorý bol vy:. 
t v<>rený na objavnú nahrávku 
Pražských madrigalistov z die• 
la E. Paschu. 



Jan so ns 
v Brne 

Brnenskému publiku sa v dňoch 
14. a 15. apríla t . r. v rámci pr a-
1\'idelných abonentných koncertov 
predstavil druhý dirigent Lenin
gradskej filharmónie, u nás už 
dobre známy Arvid Jansons. V 
prog.rame, zostavenom výh ra dne z 
diel ruských a sovie tskych skla
date-ľov plne preukázal svoje kla
dy, medzi ktoré patrí najmä vy
soká muzikálnosť. pevný rytmus, 
jasná koncepcia, zmysel IPľe cel
kovú formovú výstavbu diela. ako 
i pre jedno tlivé jeho detaily. 
U~ v úvodnej Cajkovského fan

tázii - predohre Romeo a Jú lia 
dokázal v·eľmi presv.edčivo vy-

kresliť dramatické miesta, kým na 
druhej stcL·ane - ako protiklad -
lyrické pasáže vzťahov dvoch 
hlavných hrdinov. Nepat rne rých
lejšie tempo, než na aké sme 
zvyknut í v spomínaných lyrických 
partiách. dalo dielu v celkovej 
koncepcii potrebné ·Vnútorné na
pä lie a celistvosť. 

Sólistka Štátnej f.ílharmónie Br 
no Mirka Pokorná sa predsta
vila v päťčasťovom Klavírnom 
koncerte op. 55 Sergeja P!·okofíe
va. Ide o dielo z roku 1932, kto 
ré je ifJOmeme málo hrávané pre 
náročnosť klavírneho partu, ale 
i pi'e príliš malú náladovú a tem
povú kontrastnosť jednotlivých 
častí (s výnimkou štvrtej ). Pre
ei;ma technická a pamäťová pr i
tJravenosť sólistky je; umožnili 
uvoľniť sa až natoľko, že chvíľa
mi p ôsobila dojmom m echanickej 
interpretácie bez maximálneho 
sústredenia sa. 

Záverečným číslom večera bola 
10. symfónia Dmitrija šostako
viča, dielo plné náladových zvra
tov a prekvapen!. Práve v podani 
Jansonsa vyzne la presvedčivo, na
koľko dirigent má k hudbe sú
časných sovietskych autorov iste 
veľmi bl!zko. Jednotlivé časti malí 
potn~bnú plastici tu, nálad u, po
trebné dramaticko- lyrické kon 
trasty. 
' Orchester zahral opäť štandard 
ne. niekoľko intonačne neistých 
miest (na jmä v dychoch) nemohlo 
zmazať vcelku kladný dojem z vý
konu. Napokon i sám dirigen t. 
ktorý pred ním stál už po t retí 
raz, sa o ňom vyjadril Vf~ľm i po
chvalne. Poukázal najmä na jeho 
neust{ile umelecké napredovanie, 
ktoré je neoddiskutovateľné. A 
tak spokjnosť bola na oboch 
stranách, výsledkom čoho bolí 
dva vydarené hudobné večery. 

Stanis lav Hochel 

s Lu·dvíkom Kotzianom 

SN'IMI<A: R. SEDLÁČEK 

Ror.hodujúcim rokom pre umeleckú dráhu Ludvíka 
Kotzíana, sól istu baletného súboru Štátneho divadla 

•·V Brne, bol rok 1954. Vtedy absolvoval strednú ško
lu, ktorá nemala nič spo ločné s umeleckým zame
raním. Popri štúd iu však navštevoval baletnú školu 
l. V. Psotu. ktorý bol Kotzianovým prvým učitel'om. 
Neskôr rástol pod vedením Olgy Kvasnícov.e j a Very 
Avratovcj. 1\ tak v roku 1954 získal angažmán v br
nenskom ba lete. kde bol šéfom .Rudolf Karhánek. 
Jeho prvé verejné vystúpenie prerušila na dv<J roky 
vojna. V r. 1956 sa vracia spät (šéfom bol už Jii'í 
Nermut). Na repertoári bol vtedy Glierov červ-ený 
mak, Asaľjevove Plamene Par.íža a i. Prvá väčšia 
príležitosť sa mu naskytla v r . 1958 v Dvofákových 
Slov<Jnských ta ncoch v choreogr afii I. V. Psotu. Od
vtedy mu prideľova li menšie só la. 

V roku 1961 nástupom šéfa ba letu Luboša Ogouna 
začal Kotzian systematicky pracovať na sólových 
výstupoch v balet och Sluha dvoch pánov (Silvia), 
Taras Buľba (Andre,j), Otello (Cassio), Púť búrkou, 
Fantastick<i symfónia. 

Ktorý rok z namenal pre vás Vl'Chol ume leckej 
činnosti '! 

- Bol to rok 1.964. Vtedy nastúp·íl do brnenského 
baletu národný umelec Miroslav Kura. Naštudoval 
som veľké úlohy: Romea v Prokofievovom Romeovi 
a Júlii, Dafn isa v Ravelovom Dafnisovi a Chloe, G'i
reja v Asafjevovej 8achčisar.ajskej fontáne, Krista 
v Janáčkovej Glagols kej omší, vezírá v Kara Kara;je 
vovom balete Sedem krásavíc. 

Okrem Brna kde eš te vys tupujete? 
- Päť rokov pôsobím ako stály hosť Divadla 

O. Stibora v Olomouci, kde som tancoval hlavné 

úlohy v baletoch Zlatá l<ačka, Doktor Faust a i. 
V súčasnej dobe pripravujeme Rossiniho Vzburu 
hračiek a Gregorovu Závrať. 

š tudujete v Bratis lave . Na akej škole'! 
- Snažil som sa o do plnenie vedomosti z odboru 

t anca. V Brne to však nebolo možné, brnenské kon
zervatórium externých študentov neprijimalo, tak 
som sa dal zapísať v r. 1967 na VŠMU v Bratis l av~:<, 
odbor - teória tanca. Hlavný predmet pt·ednflša 
p rof. Reimoser. Všetci profesori sa snažia vychovať 
nás nielen po stránke vlastnej odbornosti. ale i 
rozšíriť znalosti o ved ľajšie hud obné predmety. 

Aký je váš hlavný študijný záujem? 
- Aj keď študujem teóriu. mo jím 2ivotným záuj

mom je pedagogick<i otázka. Preto ďakujem vedeniu 
fakulty, že mi umožnilo nadstavbové štúdium peda
gogiky. 

A váš najväčší životný problém? 
- Ako u všetkých tanečníkov-profesionálov: otáz· 

ka dôchodkového zabezpečenia umelcov. Tanečníci 
strácajú po dvads iatich rokoch tažkej práce fyzic· 
k é predpoklady k dokonalému tanečnému výkonu. 
Vedomosti nadobudnuté na ba letnom oddelení kon
zervatória s lúžia iba budúcej umeleckei práci v ba
Jete. Tanečník. ktorý odlde vo svojich štyridsia
tich rokoch z di vadla, je nútený venovať sa inej 
profesii. Tou je väčšinou podradné zamestnanie, pre
tože na dobre platenú prácu nemá kvalifikáciu. Ďal
šia umelecká ,perspekt!va (pedagogické uplatnenie) 
je minimálna. pretože nle každý môže prac:ov<Jť ako 
chor eograf. Priali by sme si. aby bol uznaný dô
chodok za výsluhu rokov. a La]( umožnené ta neční
kom ich ďalšie zapojenie sa do pt·áce pre spoloč
nosť. 

Aký je váš názor na k lasický tanec? 
- Aby sme z ľud ského tela vytvorili citlivý ná

stroj schopný umeleckého výrazu, je potrebné do
konalé školenie technické, rytmické i výrazové . 
Technika má vytvorit z tela dokonalý nástroj pr.e 
umelecké poslanie a tú získame pomocou precvi
čovanla celého tela i jeho častí špeciálnymi cvikmi 
ľOvnováhy i pohyblivosti. Technika klasického tanca 
spočíva v osvojeni si pt·incl:pu vytáčania nôh, drža
nia tela a v dokonalej forme. J.e predpokladom pre 
dosíahnut.ie virtuozity, k čomu prispel tiež viacroč
ný vývoj, prejavujúci sa na bohatosti krokových va
riácií. Technická dokonalosť je ~šak d.nes už von
kajším nutným predpokladom k vyjadreniu vnútor
ného nadania tanečníka. Nemôžem nespomenúť veľ
kého reformátora Jeana Georga Noverra. ktorý už 
v 18. storočí vyžadoval, aby bola uplatňovaná po
žiadavka pravdivého vyjadrenia citového hnutia a 
dramatický výraz. Sme p.re dokonalosť formy "a 'Vir
tuozitu tanečného výkonu. Predovšetkým zastávame 
požiadavku odušev.nelého a ~.presvedčivého výrazu, 
aby sa balet stal tanečnou drámou. 

Existuje veľké množstvo baletných d iel jednak 
s t·omantickým námetom, ako aj die la plné hlbokej 
proble matiky. J.e po tešiteľné, ~ máme choreografov 
so sklonom k tanečným výko nom nádherného vy
p.racovania, ktoré vychádzajú z rea listickej pravdi
vosti, životnosti a prostoty; ale máme i t vorcov, 
ktorí k nám hovoria v symboloch, u ktorých taneč
ný prejav je obohatený zvýšenou pohyblivosťou, 
zcitlivením celkového pohybu. V súčasnej dobe m á
me schopné súbory, uvádzajúee popri klasickom re 
pertoári i t zv. avantgardné umenie, ktoré zdomácn!e
lo a diváci ho prijímajú so záujmom. 

Petra Henenová 

e Spevohra Stá tneho divadla 
v Brne uviedla 7. apl'fla premiéru 
klasickej opere ty J. Str aussa Krá.· 
luvnina čipková šatka v hudobnom 
naštudovaní dirigP.nta A. Moul1l,a, 
v l'éžit R Kulhlí.nka a na scéno /\. 
Vobejdu. Národný umelec Miroslav 
Kúra pripravuje v pražskom ND 
premiéru Prokofievovho baletu 
!I:)JJteO a Júlia. Jeho spolupt·ac'Jv· 
nílm1i sú reZisér P. Weigel, di t·i
gent B. Gregor a výtvarníci J. 
Svoboda a Hlrschová. 

Krumlove bude uvedená komorná 
opera Vojtl!cba ]fr ovca Očný le
kár. V hudobnej časti festivalu 
vystúpi aj j uhočeské dychové 
kvinteto so sólistkou Juhočeského 

divadla, zaslúžilou umelkyftou 
Stanislavou Součkovou. 

sku. F lautista M. Jurlwvič bude 
u•; inkuvll ~ v SIUI1ho!msl1ej ftlh'J r
mónii a na výmenu pr ide promi· 
m ntný h L DOii~ta alebo tmmbóni·J· 
l it. Agen;uJ y vo Svédsku preiavll i 
záujem o modernú slovenskú 
hudbu. V oldóbri t. r. b ude diri
govať Symfonický orchester čs. 
rozhlasu švédsky dlrigent Rainer 
Miedel a na výmenu pôjde do 
švédska Ľ. Rajter. V máji t. r. 
uslmtoční v ZAR dva koncerty 
Klá ra Havlíková. V septembri a · 
októbri bude v t ejto krajine účin
kovať Ľ. Rajter. Slovenslié kvar
teto pô jde do Egypta v januári · 
1.972 a ntekonm organových kon
certov má v ZAR usporiadať aJ 
Ferd inand Klínda. 

e Štátna fliharmónia z Brna 
pot•iacla 24. IV. - 14. V. ziijazd do 
Talianska. Na programe je Dvoi'á
kova Stabat mater, Beethovenova 
IX. sym.l'ónia, Mozat·tova Omša 
c mol a Magnificat J. S. Bacha. 
Zájazd u sa zúčastnia aj sólisti 
Státneho divadla a dirigent V. No
sek. 

e v rámci 16. juh oi:eského di
vadelného festivalu v česlwm 

e Zo zahraničných vystúpeni 
s!ove 11ských umelcov: Bystrík Re
žucha absolvoval 14-denné ume-

< lecl'é turné do ZSSR [v apríli) a 
d irigoval na koncertoch v Lenin
g rade, Jerevane, v Baku a dalších 
mestách. Slovenské kvarteto uspo
riadalo v Belehrade od 13.-16. 
apríla 3 koncer ty. Súčasne reali
zovalo nalu·ávl'Y českých a slo· 
venských skladieb pre juhoslovan
ský rozhlas. 

e Podra predbežných dohôd vy
stúpi v septembri SKO v švéd· 
skmn meste Malmu. Bude to prv() 
vystúpenie tohto telesa vo ŠVéd-

e Pt·acovnícJ Slovkoncertu nad· 
viazali prvé konta l<ty v Turecku. 
Zis tili značný záujem o naštch 
umelcov a v krát!Wi dobe s11 skon 
kretizuje prog t·mn výmeny umel · 
co v. 

GRAMOP ATNE 
ANDREJ KUCHARSK'f - tenor 
spevácky por trét 
SOBR diriguje Tibor Frešo 
SUPRAPHON 1970 

Tenorista An-
drej Kucharský 
reprezentuje na~e 
vokálne umenie 
na západonemec
kých javiskách 
predovšetkým v 
úlohách román-
skeho r oman t ic -
kého repe r toáru. 
Preto aj ukážky z 
t e ,ito o blasti tvo
r ia viac než po lo
vicu jeho :profilo 
vej platne (Verd i, 
Bizet, Leoncaval
lo, Puccini. Ci lea), 
Nesporne najš tý
love jší je vo ve 
rist ických áriách. 
V nich môže na 

plno uplatn iť svoje prednosti : ľahkosť a poddajnosť rnaleriá 
lu. jeho farebnosť (E lucevan le ~telle z Toscyl, zmyse l ,p re 
ka n tilén u (Non piangere Liu z Turandot), šírku frázJI. a r.i t 
pre ;jej uvoľnenosť (Che ge lída maní11<1 z Bohémy_> . DalšiJn! 
devízami Kucharsk6ho veristického re per tuártJ su kval llne 
výšky a až divadelne citená expresivita výra zu. ako ju v dra 
mati'ékej po lohe demonštruje v Caniovej árií z f~omediantov, 
či v lyrickom vydani Fredericovbo p l aču z Cileovej Aľlesa n 
ky. Kucharský vychádza pri spievaní z ducha hudby, zo štý lu 
die la, preto j eho interpretácia svetových .. h itov" nesie znaky 
intenpretácie veľl;ých svetových tenorístov. vt·á t<Jne istej ma-· 
niéry , akou je napríklad farbenie n iektorých voká lov. či 
t eatrálne výkriky, vhodné skôr pre javisko, než pr€ gra.mo
platňu (v Komedíantoch a v Turandot ). Dokáže však zacho
vať hrdnícu o rigi nality, takže nemožno hovoriť o kopírova ní. 
Naopak. pokúša sa aj o vlasthý prístup, pričom spojenie 
a zároveň dynam ické d ife rencovanie dvQCh fráz, zvyčajne od
deľovaných, v závere Caniovej árie, pôsobí mimo~iadne pôso
bivo a obohacuje výrazovú d imenziu tohoto populárneho čísla 
každého tenor istu. Ak by som ma l robiť akýsi kvalitatívny 
rebríček Kuchar ského výkonov v tejto 1·e pertoárovej obl~ sti , 
potom na prvé miesto dávam árie z Arlesanky a Dievča ťa 
z.o Západu. 

Ale Kuchar ský je doma i v ru skom romantickom repe rtoá
ri. Potvrdil to kedysi v bratíslavskýeh inscenáciách Eugena 
Onegina a Pikovej dámy, a potvrdzu je to i na platní. kde 
spieva veľkú áriu Lenského a ariózo Hermana z prvého dej
stva. Uplatňuje v nich mäkkosť svojho materiálu a výrazné 
sklony k ly rizmu (čo je t vorivou polemikou s prevažne dra
matickou interpretáciou Hermanovej árie u väčšiny východo
európskych tenoristov). Ozajstným objavom je ária Ondreja 
zo štvrtého obrazu Suchoňovej Krútňavy, pozoruhodná svojím 
ly·r ickým pochopením, v rúcnou expresivitou výrazu 8 uplat
nením kantilénového s:pievania. Z úspešne; zostavy sa akosi 
vyníma Taminova Obrazová ária z čarovnej flauty, pre ktorú 
dnes už nemá Kuchars ký potrebnú hlasovú štíhlosť, a v kto
rej vadí i nadmerné vibrato, a najmä Lukášova á ria z Hu
bičky, ktorá je zásluhou neuveriteľne pomalých temp stavebne 
rozbitíi. Inak orchester bratislavského rozhlasu pod taktovkou 
Tibora F['ešu t enoristu citlivo spr.evádza. 

Dramaturgicky je 'Výber árií dosť konvenčný, ~ravda, K u
char ský vychádzal pr i ňom z vedomia, že nahrať operný re
citál u nás nie je v·ec každodenná a ani u tých najvýznam
nejších spevákov samozrejmá, a preto sa snažil o čo naj
š irší pder.ez svojím repertoárom. Ak mu OPUS .ešte raz 
dá príležitos( určite sa jeho výber bude orientovať hlavne 
na talianske klasické operné árie, najmä na ve1·istické. Tú 
príležitosť by si zaslúžil už l-en pr-eto, že r eprezentuje našu 
opernú kultúru na takých fórach, ako sú operné javiská 
Mníchova, Stuttgartu, Hamburgu, Kolína nad Rýnom a zá
padného Berlina, · teda popri Viedni, talianskych mestách 

.a Londýne, najväčšie Oij)emé metropoly starého kontinentu. 

VÁCLAV HUDEČEK 
G. F. Händel : Sonáta A dur č. 1. 
M. Ravel: La Tzigane 

J aroslav BLAHO 

.,N. Paganini: Husľový koncer t 
Spoluúčinkujú: Josef Hála - klavír, čembalo, Fräntlšek SHI.
ma - violončelo ' 
FOK <liriguje Jaromír Nohej l 
PANTON, Pra ha 1970 

Po početných 
zahraničných i do
mácich úspechoch 
dostáva sa Hudeč
kovo nevšed.né in
terpretačné ume
nie prostredníc
tvom gr amofóno
veJ platne koneč
ne aJ k š irokému 
okruhu záujemcov 
o interpretačné 
hviezdy. Gramo-
fónová platňa. 
predovšetkým so 
záznamom Paga
niniho husľového 
koncertu. môže sa 
v budúcnosti stať 
vzácnym doku 
mentom o Hudeč

kovom slávnom nástupe k svetovej kariére. LP platňa nám 
ukazuje mladého ume lca v t~och odlišných interpretačných 
polohách. P.ravda, Hudečkovi nemožno upri·eť sevrénne tech
nické zvládnutie všetkých skladieb, bolo by však možné d is
kutovať o poňatí Händla a azda aj Ravela. Musíme si však 
.wedomiť, že Hudeček je interpretom sui generis romantic
kého virtuózneho charakteru, Idúceho v tradíciách č-eskej 
husľovej školy. Tento jeho naturel bude sa zre jme najvý
raznejšie a . najosobitejšie preJavovať v romantickom reper
toári, čoho dôkazom .ie aj vynikajúce technické l výrazové 
tlmočenie Paganiniho husľového koncer tu. Hudečkov výkon 
v tomto diele znesie najprísnejšie kritériá, čo už nemožno 
'tak povedať o výkone orchestra FOK. Mysl!m, že Hudečkov 
výkon, i samotný his.torický fakt jeho prvej, takej úspešnej 
nahrávky a tak ume lecky zrelého výkonu. zaslúžil by si or
chester prvej triedy, čím by sa aj nahrávka stala a traktív
ne jšia - aj pre zahraničie. Na dobrej úrovni ie technická a 
zvuková stľánka nahrávky a na naše pomery svojou civil
nosťou a nefaľšovanosťou j e veľm~ dohrá o bálka. -M. l .-



.. 

Zo zahraničnej 
tlače 

MlJZSlKA č. 3 
(Maďarsko) 

Císl a j e óenovcmé 90. výročiu 
nar odenia Bélu Bartóka. László 
Somjai píše o Bartókovej ll. 
husľovej rapsódii, János Kár
pát i uverejňuje štúdiu o sk la· 
dateľovej polymodalite •a 'chro
matike. Medzi spomienkami na 
Bart óka časopis uverejňuje ok- · 
rem inej korešpondencie aj 
Bar t ókov list dr. J. Reinelovi 
z Brat i slavy. Bartókovým ame
rickým pobytom sa zaoberá Li
li Veszprémi v článku Barták 
a Róthovo - . kvarteto. Frigyes 
Juhász refer uje o beethove
novských oslavách a festivale 
v Berlíne. Rozsiahl a je kroni
ka, recenzie, kritiky, články a 
informatívne materiály. 

MUZYKAĽNAJA ŽIZŇ č. 6 
(ZSSR) 

Pavel Chučua píše o hudbe 
sovie tskej Gruzínskej republi 
ky pri príležitosti jej 50. vý
ročia. A. Sochor pokračuje vo 
suojich ideovo-estetických úva
hách na t ému Straníckosť, ná
r odnost', novátorstvo. Ivan 
Mart ynov je autorom jublijné
ho článku k 90. výročiu na
r odenia Bélu · Bartóka. O veľ

kej speváckej kariére sa dočí
t ame v rozhovore s Nikolajom 
Ogreničom. G. Skudina píše o 
hudbe v severnej Osetiji. Císlo 
doptňajú kritik y, a informa
t ívne materiály z hudobného 
života Sovietsk eho zväzu. 

RUCH MUZYCZNY č. 7 
(Poľsko) 

Zdislav Síerpirisk i sa v člár'l-
. ku My i ,Qni kri t icky zaoberá _ 
organizačnými otázkami poľ

:;kého hudobného života. Józef 
Kaňski hodnotí prvtí poľskú 
säťaž mladých diri gentov a na
študovanie Straussovej Elektry 
na scéne opery Veľkého divad
la vo Varšave. V Liste z Ta-· 
lianska píše Gastoňe Belott o 
hudobnom živote v siedmich 
t alianskych mestách. Ove 
Nordvall v článku Violino 
grande uverejňuje 10. stať z 
dielne interpretácie avantgard
nej hudby. Tadeusz Kaczyňslc~ 
píše o Arturovi Malawakom po 
t rinástich rokoch. 

BULGz\RSKAJA MUZYKA č. 2 
(Bulharsko) 

D. Christov je . aut orom 
úvodníku lc 10. zjazdu Bulhar
skej k omunistick ej strany. V. 
Krste v nastoľuje . alctu4lne 
pror1lémy bulharskej hudobnej 
kritiky a hudobnej vedy. R. M. 
Kožuchanovová priprav~la roz
bor husľovej sólovej sonáty 
Ľ. Pipkova. Ch. Dimitrov je 
autorom profilu poprednej• ba
l et nej umelkyne Very Kirovo
vej. O beetho!Jenovskýclt osla
vách a festivale v Berlíne re
feruje D. Christov. Ďalej je v 
čísle článok o zájazde Sofij
skej opery v československu. 
S. Sidorov napísal jubilejný 
člá nok k 60. narodeninám Jos
ko Josifova. 

MUSIC č. 2 
(USA) 

Spec ializovaný časopis arne
r,ckých organistov prináša v 
fJolta to ilustrooanom čísle člán

ky a prehľady o súčasných mo
derných amerických organoch. 
Ar thury Newman analyzuje 
Bachova prelúdium b mol. Ďa· 
lej sú tu materiály, články a 
mf ormác·ie o činnosti americ • 
kej organovej spoločnosti, re
cenzie, kritiky, programy, in
zeráty a t. 

Správy zo z.ahraničia 
' 

NÁŠ ZAHRANIČNÝ HOSŤ 
· e KaMoročný beiglcký fes

tivtu súcasnej hudby bol zah<í
jený z diel Lu!gi Nona - La 
Fabbrica Illuminata a Y Ento
nas Conwrendio [A teda po
·chopilJ, komponovaná na text 
kubánskeho básnika Car losa 
Franqu! - a, ktorá je veno
vaná pamiatke Guevaru a jeho 
d ruhov. Na dr uhom koncer te 
odznel.i diela Vínko Globokara 
(Etudy pre ťol ldó r Jl. J, ~uVJ~.;L 
skeho skladate ľa Edisona Deni-
5ova, Romana Vlada - Immer 
Wieder na texty Rilkeho a 
Pierre Bur tholomea. Veľkú po
zornosť publika upúta l koncert 
zo s i\.ladi&IJ Bouleza 1 Cum·· 
IJ1ings ist der Dichter J a AUJ I i 
čana Bir twistla, ako aj koncert 
z diel žiakov a spolupracovní
kov Pierra Bouleza. NiP. mene j 
zaujímavý bol koncert, na kto
rom na podieľali skladatelia 
Bear voets [mla dý belgický mo
dernis ta), Van Vlymen [ Ho
lanďan ] a smelou skladbou 
Gruppl, v k torej uplatiiuje 
" techniku skupín'' zavedenú 
Stockhauseuom, Pendereck i 
skladbou Threne, ktorá patrí 
k jeho najsilnejším skladbám a 
Schonberg skl!!dbou pre soprán 
a orchester Erwartung v po
daní Dorothy Dorowove j. Na 
zá ver týždenného festivalu od
zne.Ia kantáta O. Messiaena -
Transfuguration cle Notre Seig
ner Jésus Christ pre zmiešaný 
zbor, 7 sólistov-instrumentalis-· 
tov a veľký orcllester. 

e Z celkového počtu asi 400 
lmnverzačných zošitov Beetho· 
vena sa zachovalo len 139; 
Beethovenov priateľ a biograf 
Ant on Schindler ich vefkú časť 
zničil, lebo sa domnieval, že 
by mohli komp.romitovať majst
ra a jeho d ielo. Sú to vlastne 
zošity, ktor~ v rokoch postupu
júce) hluchoty boli pre Beetho
vena jediným dorozumievachn 
prostriedkom s o lmllm. Hovorí 
v n ícl1 o dennýcll problémoch, 
málo o hudbe. Zošity sú ocl r. 
1846 majetj<om bývalej Kráľov

ske j kn ižnice v Berlíne (dnes 
št. knižnica vo výc'h. Berlíne ). 

Prvý raz bolľ zve re jnené v r . 
1941, vydanie však zostalo 
v dôsledku vojny nedokončené. 
Ich novým vydaním bol pove · 

• r ený K. 1-1. Koehlet·, vedúci hu
dobného oddelenia t e jto kniž
n ice. V zväz lwch, k toré už bol! 
zve! ej nené, sa Beethoven vv
jacl ru je kriticky o openích Eu
rl'anthe a čaru~treler. o cl K. M. 
We bera, z vlastných skladieb 
jP na jviac napísané o Misse 
solemnis, menej už o opere 
Me.Iuzína, o predohrách a 
o orató r iu Znamenie l\ r íža . 
Zväzky, l\toré sú prip ravené 
p re ' tlač, majú pr iniesť bližšie 
poznatky o Beethovenovom 
vzťahu k s ynovcovi Karo lovi. 

e Cenu Erasme 1971, jedno 
z na jvyšších európskych vyzna
menaní, udelill. Olivierovi Me
ssiaenovi za výskum v oblasti 
e urópske j hudby, , za nové fo l'
rny rytmu a za štúcli.um spevu 
vtákov, ktorým Messiaen obo
hatil súčasnú hudbu. 

e Holandský festival 1971 
bude zahájený 15. ,j úna v Am
sterdame svetovou premié rou 
ooer y Spinoza ocl skl acl ateľe 
Ton de Kr uyfa pod ľa divadel
neJ hry Dimitrl Freutela Fran
ka. Deutsche Oper am Rhein 
uvedie o. 1. Zimmermannových 
Vo jakov, Hoffmannove roz
právl{y vo Felsensteinove j réžii 
predvedú domáce s pojené scé · 
ny. Svetovú p remiéru budú mat 
diela Pendereckélw, HeinzR 
Holligera a Vínko Globokara v 
sérii Súčasná hurlba. V tomto 
cykle odznie a j posled né. dielo 
IJ . A. Zimmermanna Requiem 
pr·e mladého básn ika. Sk ladba 
Kurta Weilla Si.lbersee, kto rá . 
bola prvý raz preclvedená v •· . 
1933 v Nemecku [od te j dub v 
viac neuvedená J, odmie v nn
študovanr Concertgebouwor 
chPstra. V oblast! komorne ! 
hudby Je toho ročný fes tivu l za
meraný na bal'okovú hudbu 
Do programu ~ú iahrnuté aj 
početné ba letné súbory,,č i no 
herné súbory domáce a;j zahra-

Kubánski umelci na Slovensku 
O hudobnom umení Kubý vieme toho pomerne málo, 

ak - pravda - nepočítame rôz.ne súbory zábavného 
charakteru či fo lk lórneho razenia. Preto bolo vítanou 
príležitostciu pozhovárať sa o hudobnom živote na Kube 
s dvoma mladými umelcam i, b ratmi Ferrerovými. Eve
tio Tieles Fert·er j e huslistom a Cecilio Tieles Ferrer 
klaviris tom. V marci pod ni kli koncertné turné po slo
venských mestách a posledné vystúpenie mali v Brat i
s lav.e, kde predniesli Beethovenovu Sonátu pre hus le 
a klavír A dur op. 30. č. l a Sonátu A dur, op. 47, 
,.I<reutzerovu" . Pr.eclst avili sa ako kultivovaná, muzi
kantsky cítiaca perspektívna komorná dvo jica. P re ·in 
fo rmáciu či tat~ľov : Evelio T. Ferrer bo l v rok u 1962 
finalis tom Wieniawskeho súťaže a v r. 1966 final istom 
čajkovského súťaže, Cecilio T. Fe.rrer 7:ís~al na klavl_t~~ 
ne j súťaži v Portugalsku (r. 1966) prem1u a v Parl7.l 
r. 1969 tiež zvláštne ocenenie. Oba ja pôsobia ako pe
dagógovia v Havane na Escuele National de Arte, škole, 
ktorá má približne úroveň nášho konz·ervatória. Obaja 
bratia študova li v Par íži a v Moskve - tu spravili aj 
ašp ir antúru . Poži adali sme ich o nasl·edujúce informá-
cie : v 

šKOLSTVO: V Havane n i·e je vysoká hudobná skola 
vášho typu. TohtQ roku - najneskôr však buclúcl -
ju plánuj ú zal ožiť. Problémy sú ako s d?bre prip ra:'e
nými kádrami žiakov, t ak aj s pedagógmi. Ráta sa vsak 
h lavne s domác·imi uč!t·eľskými silami, i keď treba pri 
znať, že na Kube vypomáha veľa zahraničných peda
gógov a umelcov. Pomoc sa pociťuje hlavne zo s trany 
ZSSH a socialistlckýcl} kr a jín. Okrem nads tavbového 
hudobného štúd ia, kto ré pr ipravuje učiteľov hudby, m~ 
me na I<ube asi 26 hudobných škôl so zák ladným 5 - roc 
ným' štúdiom. v Havane môžu deti pokračovať v štúdiu 
na tzv. str.edne j hudobnej škol·e . 

ORCHESTER: na Kube je Symfonický o rchester od 
r. 1925. P.ri j eho zrode bol skladateľ A~adeo Holclan , 
v·eľká osobnosť kubánskej hudby. Pod Jeho . ved.enlhl 
zaznela r . 1933 B.eet hovenova IX. symfónia. V Havane 
vystupovali a vys tupujú významné mená svetovej hud
by. Po tejto stránke nie j e hudobný život ni jako ochu 
dobnený - v porovnani s európs kymi hudobnými cen
trami Koncer t ná sezóna je od septembra clo júla. Po
tom idú č l enovia o rchestra na mesačnú neplat·enú b ri 
gádu. Za sezónu býva priemerne 40 1wncertov. 

OPEHA - HUDOBNtl: DIVADLO: opera sa v Havane 
striedä s ba letnými vystúpeniami. Počas sezóny ba let 
účinku je 3 mesiace, celkove sa h rá pre publikum šty
t' ikl'át 'cto týždňa . Mimo Havany sú všetky predstavenia 
a ku ltlí rne' podujatia zadarmo, v Havane sú cenovo 
v P.ľmi prístupné. 
SúčASNÄ Ht.J DBA: Z mien spomenieme Leo Brou

we ra Carlosa Far inaza, Robet· ta Va leru, Juana Hlanco 
Na Kube sa uvažu je za ložiť trad ičné semináre~ stí časnej 
hud by . Exper imen tá lna hudba sa bežne ,pre dvádza -
samozrejme, reakcia publika je taká roznoľodá . ako 
vo vii čš i ne kra j fn Európy. Na Kube je podporovaný ná · 
zor, žt~ treba hľadať nové formy vyjadrovan ia - aj v 
hud ,>hn :-Jm umen1. .le t o na,J)okon d iktované samotn:{rn 
životom Z!l leži však na t om, aby sa tvorcovia na Kube 
ok l'em kra jností snažil i nájsť "zlatú strednú cestu", 
kto rú by bo lu. pr ís tupná a:i širším ko nzumen tským ma
~ám . - er-

nič né, rad chrámových lwncer · 
tov vuk iilnych a j organových, 
festival filmov a tematic l'é vý · 
sta \·y. 

Walter Felsenstein, známy operný l'l!?:isí;r a divadelný tent·e t~~· 
inttlndant Komickej opery Y Bérllne pl·~doe.dávrtom . dokuul!!l 
televízne adaptácie svojich oaji1spciíucjäich opero:tch lo~ce 
náiJit na javisku Komickej opery. V lmdtícunľ čísle HZ llľl~e · 
!ii!llnB s profesorom Felsensteinom roT.ho~ or o problemaul'e 
upety YO filme a v televízii. 

e Rebríček hudobných best · 
se llerov za sezónu 1969/70, kto · 
rý je zostavený z opie r , o pe· 
l'iet a muzikálov, pri náš;'! zauji 
mavé purad!8. Z celkového 
počtu 64 titulov pr ipadá na 
operu 35. Na šp ičke· nH JVia c 
humých d iel stojí muzik<l l My 
ra it' Lady so 76G rep rízami 
v 22 i n~cenáclúch. Od sezóny 
19G2/63 je to u i piaty raz, čo 
tento muziká l bol na čele naj
úspešnejších hudobných rl i el. 
Do dnešnej doby sa uskutoi:nl
lo asi 4000 predstawml na tlO 
scénach. Na d ruhom lili&lste 
:"tO jí Lehá t•ova Vese lá . vclcva s 
vtac alm 300 predstaveniami 
v 19 divadlách. Ako tretia a 
stvrtá vo svetovom pbnl':l! j e 
Mozartova Carovná flauta s 282 
pl'edstuveniumi na 23 scénach 
a f1gar ova svadba [281 ·\i>·át 

v 22 divad!Cich ). Pia te miesto 
zauj íma St raus,so_v Ne topier, 
š:esk Mozartov Unos z.o Se· 
t'<iil ' t• , s1edme muzikál Hc;llo, 
[,,;J í} , ôsme a devia te Let1úrove 
opllrety Zeme úsmevov, Cáre
vič, a po~ledné miesto :~: dl~· 
~ ietJ cb na j úspešne jších dt~l 

0bsaclila Oflenbachova o1Jel a 
Ba:.fmannove r ozprávky. lJan· 
livo <:a o;;to hrané Verdiho ope•·y 
L;iJsud:tujú Rig.oiettom a Tra
~l}1tou len 21. a 22. nue~to, 
ťuc. cin ilw Bohéma 28. mie'>tD 
11 ·w<,;gne rova najčaste jšia <l<í· 
van .:i opera - Bludný Hnl aH
dBli 1e 39-ta v porad!. t'od la 
::-r·~tavcného r€bi'ÍČl{a n!:Í v'it.>-v-
11'••· t1 zm:táva pot·a dle <;!Wn J 
ta l\ 1~ isté, alw pt'1 počte pred
stt~ven1. Co sa týlm počtu In
scenácií, dostávajú sa do po· 
PJ.'tt<.Ua opery. Najviac i nscená
ctí t;r,Jo zaznamenaných t1 o);.e.
.I' V 'Cnus zo Seraillu [25 ], Ga
valier S I'U20U (24), Č8l' <.: \'Jlá 
fl ~tt tt• 123), Carmen a Travi'lt8 
(1!1}. Macl.a1~,e Butterfly [18 1• 

Na snímke i!eskoslovenskf .,_mele! - Vladimir Bauer (Spahm
umij a Rudolf Asmus {Coppeliut;) vo Felsenst~inovej ~eleví<~
nej inscenlíllii Offenbachových Hofl'maunových rozprávok. 

Hudobné dni 
·v Ruse · 

ne únavným pt'o.pagátorom českej a slo-
venskej hud by. • 

Ruse - dejisko ,,Martenských muzikál.~ 
nych dní" - bulharské mes to na Du~a.ll 
(ako Bratislava - asi aj preto je nas!m 
družobným mestom). 

vom. Berllnčani.a hr ali Schuber t a, Bruck
nera, Straussa a Brahmsa (jeden koncert 
s ich šéfom K. Sander lingom, ·d ruhý ve
čer s mladým, ale dobrým di-rigentom · 
Giinterom Herbigom ). Akosi menej po- . 
zornosrt;j sa ~u ve nuje hudbe . komon;e;j, 
snáď preto, ze rusenské publtkum dava 
prednosť veľkému o rchestrá lnemu zvu
ku. 

Pr!pravný výbor rusenského hudobného 
festivalu stál tohto roku p red ťažkou 
dram aturgickou ú lohou. Mal sp ln i ť po 
slanie predovšetkým v propagácii národ 
ne j hud by bu lharske; a spomenúť a j vý
ročia Bélu Bar tóka a Sergeja Prol<oľie
va. To sa v každom prlpade u sporia
dateľom podari lo . Leningradská filharmó
nia venovala Prokofievovi jeden celý 
večer, za ti a ľ čo šéf Sofijs ke j štátnej f il 
barmónie KQnst antin Iljev predstav il svoj 
('!lSemble nie len ako dobrého tlmočníka 
domá cich au torov. ale a j ako vynikajú
ceho interpreta di e! Bélu Bartóka. Sofij· 
ská· š tátna filha rmónia je d nes máma v 
cel e j Európe. Aj po prvom počutí mož
no kon.5tatovať . že sa jedná o o rcheste r 
vysokých kva lít . Jeho šéť nám ;e b!izky, 
š t udoval u Václava Ta licha v Prahe a je 

Tu - v Ruse s i človek uvedom!, že 
sme súčasnej bulharskej bud be n iečo d lž
ní. V m inu losti , keď bulharská hud ba ne 
bcrla ešte na takom vzost upe ako dnes, 
venova li sme j e j v iac pozot·nosti. Oper a 
ná rodného d ivad la v Bra t islave vte dy in
scenovala Vladigerovú operu Cár Ka lo
jan a pred 20. rokmi u vie d la ako . nrvú 
zahran ičnú premiéru operu MomČt l od 
Lu bomí ra Pipkova. Pamätám sa a .i na 
uve cl·enie Goleminovových Skíc, kt-oré uv ie 
do l' Symfonický orchester čs. rozhlasu. 
Mys lím, že v posledných rokoch vzniklo 
u nás akési vákuum ne infon'l'\ovanosti o 
bulharskeJ súčasnej hudbe. Vďaka ru· 
senskému festiva lu prišli nnši rozh lasoví 
symfonici na tento medzill árodný fe s ti 
va l . s bulharskou súča snou tvorbou. $ko 
da, prišiel som na f.estiva l s dvojdňo 
vým oneskorením, a tak som ich nepo
ču l. No po ich odchode. kedy som do 
l·~use pricestoval, .prijímal som za nich 
nasl ed ujú ce <~rclečné s lová: "Pozdravte 
Rra tislnvčanov, pripravili nám krásne hu
dobné večery, na aké sa dlho spomína" . 

Mec.enáš - ' soc·ializmus je tu naozaj 
š tedrý, nielen v obrovskej výst avbe, ale 
aj čo do v·eľkorysosti programu hudob
ného festivaJu, ktorý sa tu poriada vždy 
v marci. Už skutočnosť, že tohto roku 
vystúpili ok·rem domácich telies tr i veľ 
ké zahraničné orchestre, je čin, ktor ý 
prevyšu,je očakávanie. Okrem nášho br3'
t isl.avského Symfonického orchestra Cs 
t•ozhlasu hosť-oval v Ruse Leningradský 
symfonický orchest•er á d va d.n i Ber lin
sky symfonický orche ster . 'O kvalitách 
týchto orchestrov nemusím snáď písať, 
lebo ich úrove.ň je sve tová. Iha to, že Le 
hingra cl ča ni a pl'iš li s d iP !arn i svoj~ch a u 
torov a s di rigentom Upľy Temtrkano- J al'oslav Meier 
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BEAT 
V LUCERNE 

V diioch 11.-16. t. r . bola pražská 
Lucerna dejiskom 3. československého 
beat ového festivalu s medzinárodnou 
účasťou. Tohoročný festival - na roz
diel od pre dchádzajúcich dvoch roční
kov - bol prehliadkový, a tak bo li účin
kujúci oslobodení od prehnaného š pe
kulovania. Celkove sa predstavilo štr
násť domácich a tri zahraničné skupiny. 
V prvý festivalový deň to boli skupiny 
STUAKA'ľ'S?' MASLO (Karviná) BLUES
MEN (Olomouc), JAZZ. O ' (Praha), 
COLLEGIUM MUSICUM (Bratis lava) . 
Druhý delí patril nasledovným súborom: 
EX WE FIVE a GATICH (Bratisl ava), 
PERPETUUM (Olomouc) , NEOTON (Ma
d'arsko), FLAMENGO (Praha), NIEMEN 
ENIGMATIC (Poľsko), V posledný deň 
fes tivalu sa predstavili skupiny: .JU
NIOR a PROGRESS ORGANIZATION 
(Brno), BLUE EFFECT (Praha), OME
GA ( Maďarslm ), PUÚDY a PHOVISO
RIUM (Bratis lava). 

K eby sme chce ii fest ival charakterizovať po str ánke 
štýlovej, t ak by sa da lo povedať, že prevláda li s ku

p iny, ktoré produkovali (a lebo sa snažili interpretovať) 
tzv. ,,underground", lepšie povedané - pr ogresívny 
l'OCk. (Jednot ný štýl nakoniec prevládal a j n a prvých 
dvoch festivaloch; prvý sa niesol v znamen! west 
coastových súborov a na dr uhom dominovali skupiny, 
k t·oré sa zamer~avali na soul music) . 

M edzi sla bé zážitky festivalu možno zarad iť vys túpe 
il1Í•e súborov Strakat ý máslo, Šest s t r ýcu a J unior. 

Predniesli nesúrodý (aj keď rozmanitý ) repe r toár. Sú 
to skupiny vh odné pre tanečné zábavy, a le nie na pr e
hli adku československej beatove j špičky. 

Me dzi s klama·nia festiWllu m ôžeme zaradiť a j s kupiny 
P erpetuum (zá klad tvoria 2 bývali členovia Blues

m enu - Pe tr Fiedler a Zoltán Karpathy) - postrá
dala invenciu a chýbala fovmová výstavba skladieb -
a Progt·ess Or ganization , k tor á je stále na rovnakej 
úrovni, ustrnula vo sv·ojom vývoji a rpo dvoch rokoch 
eX!is te ncie s úboru ost alo z ich progresivnosti len s lovo 
v názve skupiny. 

Skupiny Ex We Five, Gat tch, Collegium Mus icum a 
P.rúdy odviedli svoj s lušný š ta ndard. Z Pr údov 

vynikol stále sa zle pšujúci git.ari s;ta Fra nt išek Griglák, 

ktorý zahr al niekoľko zau jímavých gitarových sól. Col
legium Musicum boli v na j lepšom svetle pri predve - . 
de ní svojej nove; progresívnej skla dby Curriculum 
vit ae. 

N.ieko.ľko s lov o zahraničných · účastníkoch. Z ·Maďar
s ka prišli h neď dve skupi ny: Neo ton (namiesto pô

vodne ohl čiseného súboru Metró) a Omega. Obidve sku
piny predvied li solfp·ny rock a spievali jed ine vlas tné 
s kladby s anglickými te xt ami. Po Inštrumentálnej 
strá nke vyniko l basgit aris ta s úbo ru Neo ton - Lajos 
Som (výbor né sólo v s k lad be Zostaň so mnou ) a Fe
renc Debr eczeni, ktorý svoju s úpravu bicích r owhral 
do fan tastických ry tmov vo viac ako päťminútovom 
sóle sk ladby Tvrdohla ví drevorubači. Czeslaw Niemen 
sa predstavil so svojou novou skupinou Enigmat ic a 
opä ť potvrd!! svoj e kvality. 
lia 3. českÔslovenskom beat ovom festivale sa zas kveli 
1\'i skupiny .Tazz Q, Flamengo, Blue Effec t a Proviso

r ium. Pr ekvapenie čís lo jedna - J azz Q z Prahy. Vý
borná jazz- r ocková skupina, ktorá s a opiera o h r u so
lldneho git.arJstu Luboša Andršta. avšak nezaost ávajú 
ani ďalší č lenovia súbor u Pa vel Šedivý (bass), Michal 
Vrbovec (d rs) a Mart in Kratochvíl (e lektronické pia
no). Pr edviedli veľmi zaujími vé, dynamické a st r hu júce 
s kladby. 

Skupina Flame.ngo patrí už niekoľko rokov medzi do
mácu beatovú špičku. Po odchod.e sp evái::ky Joan 

Dugganovej však skoro rok ne bolo o ne j vôbec počuť 
a o t<J víace,j pr ekvapila svojím vyst úpením. Do súboru 
pribudo l Vladimir Mišík a nastalo konečne oživenie 
p rejavu skupiny vo vokálnej z ložke. Predtým interpre
tova la väčšinou bluesové skladby, teraz sa v preva he 
ko mpozície v duchu progresívneho rocku. Súbor ~{) re d 
viedol šťyri pe r fek tné a nápadmi hýriace skladby a z 
j aviska Lucerny ·Odchádzal za burácajúceho potlesku 
obecenst va. 

T <>htoro čný fest ival mô~eme označiť aj , ako _ festiva! 
com e-backu • Blue Eff·ect na beatovu scenu. Uz 

s novým s pevákom Frant iškom Semelkom (predtým 
Car dinals ) a stále výborným gitaristom Radimom Hla 
dlkom, ktorý doslova ,.vypotil" svojimi sólami zaslúže
ný úspech súboru. Celá skupina výborne ,.šlapala" a 
obdivuhodnä je s tále perfek tnejšia .,bluesová" gitara 
Hladíka. 

No a nakoniec najväčšie pr ekvapenie festi valu -
Provisortium Deža Ursinyho. Skupina pôsobila doj 

mom k ompakt ného, ·výborne zohraného celku. Skla dby 
mali zaujímavú kompozičnú výstavbu a celko vý sound 
súboru by sa dal prirovnať ku zvuku skupiny King 
Crimson - hádam bo li ešte sugestívnejší. Môžeme 
kľudne povedať, le Proviso rium bola najvyhranene jši.a 
a n aj osobite jšia skupina tohtoročného festivalu. Ich 
vystúpen ie bolo naoza j dôs tojným záve rom fest ival u. 

F. Hot'a 

Symfonická redakcia 
československého rozhlasu 
v Bratislave 

TOP IO SINGLES 

Uvádzame prehfad 
rozhlasu: 

nových nahrávok 

P r e miér <> vá rea l i z á c ia s l o
ven s k ýc h i n t er p t· eto v: 

a) Orchester Komornej opery d ir . Vík
tot· Málek: H. Purcel: ArtLa Didcmy z ope
ry Dielo a Aeneas (E. Hanze lová - spev). 

b) Komorné združenie d ir. Vlast imil 
Hoťák: J. Ch. Bach: Sinľônia G dur 
r. 1760, J . Pachelbel: Partita pre sláčiky 
a generálbas, Ch. Graupner : Ouver tura 
E dur. 

c ) Slovenský filharmo nický zbor d.ir. 
J. M. Dobrod inský: O. Lasso: Pro phetiae 

\ Sibyllarum. 
l d ) Bratislavskí komorní sólist i dir. št. 

Ró b!: A. Vivaldi: Koncer t h mol pre 
4 husll a orchester, dielo 3 (A . . Móži, · 
V. šimčisko, E. Baloghová , I. Hricovä -
hus le). 

e) Slovenské kvar teto (A. Môl i 
I. husle, A. Neméc - II. husle, M. Tele c
ký - vio la, F. Tannenberger - vio lon
čelo ) , J. Haydn: Slá čikové kvarteto B dur, 
dielo 64, č . 3, W. A. Mozart: Sláčikové 
kvar te oo D dur , Kz 575. 

~'UANCÚZSKO (CIDD, Pariž) 
Domáca časť: 

l. LA FLEUR AUX DENTS 
2. J 'HABITE EN FRANCE 
3. ESSAYEZ 
4. J 'AI BlEN MANG~. J 'AI BIEN BU 

,loe Dassin 
Mike Sar dou 

John ny Hallyday 
P. Topaloffx 

J. F. Michae l 5. J E PENSE A TOI 
Zahraničná časť : 

l. MY SWEET LORD 
2. PROUD MARY 
3. BLACK NIGHT 
1. HEY TONIGHT 
5. PARANOID 

·- · 

TALIANSKO (Musica E Dischi) 
l . MY SWEET LORD 
2. UN FIUME AMARO 
3. VEN ľ' ANN! 
4. TUTTA'AL Pl U' 
5. ANONIMO VENEZIANO 
6. MALATTIA D'AMORE 
7. W RľľORNO SOLO 
8. IL CUOHE E UNO ZJ NGARO 

10. CAPRICCIO 

MAĎAHSKO (Magyr lfjúság) 
l . A KATI JOTT 
2. SOT~T VÁROS 
3. ~ZfNES CERUZAK 
4. OLOK A HÓBAN 
5. VOLT EGY R~GI NYÁR 

. George J-larr js on 
" Ike •and Tina Tur.ner 

"""'~,.. """ ···~ Dee7>· Purple 
Cree dence Cleal·water RevivaJ. 

.. Black Sabbáth 

George Harrison 
I va Zanicchi 

Massimo Ranie ri 
Patty Pr<wo 

Stclvio Ci Pt'iant 
Dbrta tello 

F ormula Tre 
Nic<JIH Di )3.ar i 

.Qian ni Mora r1 d i 

Kati 

Illés l Omega 
Illés 

Ome ga 
Kovácsová ' 

Diskusia - polemika: 

O súťaži 
pred súťažou 

(Dokončenie z 1: str.) 

r uje, bujnie t o ako k ažíJ.á, kdekoľvek a kýthkot vek 
trpená neresť. Či azda až pot om zasiahneme, keď všet-< 
ky na~e· vysoko~kolské spevokoly sa zmenia na ,vysoko
nešk olsk é'? " (Hudební výchova ll - 1969-70 č. 4 
str . 58). Aj Amw Kováŕová, 'odborná asistentka z P~: 
Ni tra sa nad t outo skutočnosťou pozastavuj e a· v HZ 
roč. 1969, č. 12 píše: "Súťažné smem ice vraj pripúšťa-. 
j ú až jednu tret inu neštudentov. Ak si však uvedomí .. 
me, ze vo veľkom zbore môže jedna tretina tvoriť kva"' 
l itat ívny základ celého súboru a zbývaj úce due t re• 
t iny spolovice výplrl a spol ovice štaf áž, zdá sa nám 
smernica nedomyslená. Rozhodne je to nespravodlivé 
voči študent ským zborom, k toré nemajú možnosť zis/cat' 
posily a ich ve~lťíct t o ani nepovažuj ú za užitočné". 

Ani po týchto dobre mienených kr itických pripomien_, 
kach sa situácia nijaTco rzezmenila a V. ročr1ík stíťaže 
( Nitra 1970) prebehol za tých i stých podmienok, prav
da, už bez speváckeho zboru PF z Prešova. Hoci sa po 
T.:ritickej výmene názor ov sľúbila zo st rany Minister
st va školst va náprava, prakticky sa ani pre VI. ročník 
t ej t o súťaže nič nezmenilo. Aj keď sa spočiatku zdal o, 
že si Mš z predošlýclL r·očníkov predsa len vzal o pouče 
lúe (v Progr ame VI. roč. SUTV z 29. jan. 1971 na str. 3 
sa píše: "Celá súťaž v 7'rnave . • , j e súťažou amatérsTcou 
a preto sa j ej môžu zúčastniť iba poslucháči vysokých 
sk ôl v lcat egóriách, 1ct oré netvoria rámec i ch budúce j 
profes ionálnej činnosti" .), nestalo sa t ak (ktovie pre
čo? ) a v naj 1wvších ,.propozíciách" sa tieto požiadavky 
na zloženie zbor ov priam nepochopiteľne zmenili. Podľa 
nich ,.členmi zborov mw,;ia byť poslucháči vysok ých 
škôl a pripúšťa sa členstvo v zbor e naj viac po uplynutí 
t roch rokov od absolvovania vysok ej školy. t'>alej člen_, 
mi zboru môžu byť aj učitelia ( pedagogickí pracov.., 
níci) a pracovníci príslušnej fakul ty vysok ej školy. 
Olc~·em t oho cudzích - mimo príslušníko'IJ školy možno 
pribraľ do zboru najviac 25 % z cel1covélzo počtu, a to 
l en vt edy, ak StÍ stálymi aktívnymi členm·i zboru" 
( str. 2 ). 

Zl oženie zboru - zdá sa - ani nie j e r ozhodujúce. 
lilaoné, že sa takýto .,vysoTcoškolsk ý" zbor súťaže zú -1 
častní a celkom kľudne - bez akéhokoľvek začerveňa-· 
nia sa - si stane na piedestál víťazov a zoberte 10 000 
korún odmeny za najlepšie predvedený zbor Mikuláša 
Schneidr a-Trnavského a povedzme 5000 konín za 
celkové 1. miesto v súťaži . 

Tí , ktorí sa proti tejto nespravodlivosti ttž niekoľko 
r ok ov staviame, pomaly začíname pochybovať, že sa na 
MS nájde niekto, kto jednoznačne postaví ráznu po-• 
ži adav1cu, aby sa akejkoľvek vysokošlcolskej súťaže mo
hol zúčastniť len t en, kto sa indexom preukáže, že je 
naozaj príslu~níkom t ej vysokej šk oly, Tctorú na stíťaži 
repr ezentuje. 

Aj proti " zglajclzšaltovaniu" zúčastnených spevác 
kych zborov sa v mi11ulosti vyslovili mnohé Tcr i t ické 
pripomienky ( .,Je predsa neodborné zr ovnával' zbo,ry 
k omorné, ženské a miešané, zbory mladé a čiste štu
dent ské so z.bormt posilnenými slcúsenými členmi - ba 

" i ... pr:Qjesionáhni" - · HŽ č. 12/1969 ), no napr i ek t o mn 
téaj.~ie smernice hOVOria, že ,.všetky ZbOrlt Stít'aži a 
v jednej súťažnej kategúr i i, a to podľa rovnakých hľa
dísk .a ideovo-umeleck ých k ritérií" (st r. 2). Veď či 
takto nevzniká doj em, že sa niektoré zbory boj a roz 
delenia odmeny do viacer ých kategórií, pr etože by sa 
im azda menej .,ušl o" ? . 

Nevieme pochopiť ani t o, prečo sme uvedené "propo 
zície" so vzormi prihlášok a s požiadavk ami na súťažný 
repel'toár dostali na kat edru (Banská Bystrica) až 
16. mar ca - hoci poclta pôvodného programu mali byf 
dodané .~kolám do .15. f ebruára. Ak o možno r; dwzmn 
p1·ípaäe splniť ich poži adavku, aby sa priTzlá.~lcy IJO 
v.~etkýC~I. kategóriách zaslali do 15. marca? 
Nepochopiteľný - najmä po skúsenost iach z minu-· 

lých rokov - j e aj t ermín súťaže ( k oniec júna), ktor ý 
zasa len nahráva skôr t úm ,.vysokoneškolsk ým'' sú /Jo
rom, pretože na VIJsokých škol ách j e už od polovice 
mája s"(ctíšobné obdobie, poslucháči iitudnjú často mimo 
.~ídla šk oly, čím . sa i ch účasť na príprave· súťažného 
progr amu značne sťažuje. Tibor S c d l ic k ý 

f) Ostatná komorná a vokálna hudba : 
F. Lis zt : Večerné harmónie ('ľ. Fráňová 
- kl avír ), V. Novák: Melanchólie . Cyklus 
piesní. (N. Hazuchová - s pev, E. Fische
rová - k lavír ), A. Skrjabin: Soná ta pre 
klavlt· č. 10 (L. Maj lingová - k lavír} , 
A. Schonberg: Tr i skladby pre klavir, 
die lo l (L. Maj lingová - klavír ), D. Scar
latti: Sonáta A dur (L. Maj ll ngová -
klavlt·), I. Stravins ki j: Tri skladby pre 
klar inet (Hrá J . Luptúči k ) , N, Bruhns: 

OPUS perspektívami. i problémami 

Prelúd ium a fúga e mol (V l. Rusó - or 
gan), I·I, Suteríneister : Capri cc io pre· A 
klarinet (J. Luptáčik klar inet ), 
D. Scarlatt i: So náta C dur (L. Ma jlingo 
vá - k lavír) , J. Haydn: Duo B dur, d ielo 
99 č. l (Anna a Quido Holblingovci -
hus le ) , M. Reger: Ser en!ída G dur pre 
f laut u hus le a vio lu d ielo 141 a (V. Br un
ner st. - f lau ta, M. Karlíková-Szokeová 
- husle, I. Skol.audová - vio la) , A. Dvo
i'äl<: Moravské dvojspevy (M. Ha jóssyová 
a A. Bukovecká - s1pev, T. Horáková -
klavír ), F. Schubert: Sonatína g mol, die
lo 137, č. 3 (A. Móž.i - hus le, D. Móžjo
vä - klavír ) . V. Pich!: Divertimento in 
A pre flaut u, husle a violončelo (Vl. 
Brunner st . - f lauta, M. Karl!ková-Szo
keová - husle, M. čapka - viola) . 

Z. A. 

S lov~nské hudobné vydava teľ ::; tvo OPUS 
zvolalo 21. apríla tlačov(J konferenciu, 
kde zástupcovia ,ekonomického i ume• 
leckého ús eku hovorili o prvých úspe
choch i perspektívach podn iku. Beseda 
prin ies.la celý rad zau,jlm.avých správ 
i návrhov .z radov zástupcov vydavateľ 
st v·a a prítomných. Z t oho vidieť, že 
otázka kvalitného vydáva nia . slovenských 
gramop latn!, knih a nôt je veľmi sledo
vaná, jej riešenie akútne, napriek vše t 
ký m problémom, k t oré Opus ako nový 
podnik má. I keď sa k jeho práci bu 
deme vracať r e cenziami vydaných edič
ných t itulov, pripomienka mi z tej .,dru
he,j" stra ny - kr it ickej a publicistickej 
(ako je tomu a j v dnešnom čís l e z 
pera nášho spolupr.acovnika), nezBškodí 
po~lči.arknuť zo spominane.j besedy 
aspoň niekol1ko momentov: 

No vé vydavateľstvo zápasi s r adom 
tažkostí, medzi ktoré pat r í aj t a

ká reálna vec, ako je priestorové vyba
venie vydavateľstva, kádrové dO!plnenie 
j eho s t avu, f ixovanie edičných plánov 
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na d lhšie než ročné obdobie (myslím 
hlavne na knižné publikácie ) , zísdi:anie 
rešpek tu medzi domác im odberateľom 
a zahraničnými partnermi (predovšet
kým kvali tou, atraktívnosťou a Is te a j 
dochv!ľnosťou plnenia plá nov prJ r ea li 
d tcli ) ; nezaškodilo by vydávanie aspoň 
rozmnoženého period ika s pravidelnými 
infot·t:nác lami o práci vydavateľstva ... 

· nosť výberu v samoobslužnom t ype pre 
dajne, odborná rada a konzu ltácia s 
vredávajúcim p ar t ne r om. Nesplni
t el'né Ideály? Sluchátkové zariadenie 
snáď bude - aspoň v niek t orých brati
slavských a väčších m imobratis la vských 
predaj.niach, pr.iestory údaj ne nie sú -
ani vo výhľad e . A p.ritom Opus by ich 
mal .mať v ce ntre mesta, tam, kde mož
no vzbudiť záuj em u domác~ho i z ahra 
ničného záu jemcu. Tu už nestačí iba Za dô ležitý prvok vonkajšej repre 

zentácie a iste aj ,.vnútorného" pl
nenia plánov považu jú pracovnici vyda
vateľstv·a rozširenie · poctu preda jní 
Opusu, ich vybavenie na jmodernejšou 
technikou a odbornými kádrami, čo s a
mo2lrejme s úvis! s politikou f inančného 
odmeňovania pra covnikov týchto medzi
článkov medz! vydavateľom a 'ko·nzu
mentom. Kto navštív il zahran ičné pr·e
dajne gramoplat n!, iste prlt aká v tom 
zmys le, ž·e kupuj úc! s i potrebuje nova 
g ramoplatňu vypočuť nerušene aspoň v 
int imi te odpočúvacieho zariadenia, kto
ré je bežne inštalované v každe j väčšej 
predajni toh to tyli)u v zahranič!, že plat
ňu pre dáva obálka, j ej graf ické vybave
nie, Informácie na zadnej s t ra ne, mož-

· s naha vydavateľstva. O vec by sa mal 
za interesova ť NV h l. m esta Bratis.lavy, 
napriek akút nemu nedostatku pr iestorov 
pre r ôzne typy reprezentačných !Pre
da jní. 

OPRAVA 

V 8. člsle časopisu HudObltý život má _ 
spri'tvn~ znieť meno autora tit ulnej fo
tografie Kamil Vyskočil. Druhá neprí
,jemná chyba bola v článku :lena - di
t'igentka a s kladatefka. Správne meno 
skladat eľl'y je Mária Pet rašovská. -r-

Zvláštnu kapitolu t vori výk ladná plo
cha - väčšinou neatraktívne vy pl 

nená, bez označenia novit1.iek. bez este 
tického a aranžér skeho citu. Smutný je 
pohľad hlavne n a výk lady vid ier.kyc:h 
preda jn i . . • Istú pútavosť by mali ,pri
niesť a j programy Divadla hudby, za
riade nia Opus u. ú spešne sa ,.rozbieha
jú" prehrávky hových platn! s účasťou 
interpretov a skladateľov .. Snáď by sa 
dala nadviazať spolu,prá ca s vede n!m 
opery SND v príprave živých veče L·ov 
s 'pop:rednýml sólistami, vrátane besiéd, 
zamyslení, n1edailónovitého hodnote nia 
osobnos ti l z r ozhlasových a gramo
fónových nahrávok. 

Ver!m , že pohľad zvonka je vl dy jed
noduchš!, realizácia ťažšia. Nechcem 
opakovať čisla nákladov. titulov, dovo
li la som si Iba zQpár poznámok na 
okraj ,jednej podnetnej besedy. -uy-



IEDRICH DOBRODINSKÝ: 

ptted o,.chest,.om 

Moja spomienka na 

OTTA KLEMPERERA (1885), 

ktorý viackrát d irigoval českú filharmó
niu pred i po vojne, sa vždy spája s 
predvedením Debussyho Noktúrn pri je
ho ,prvom koncerte. Najmä druhé nok
t unto - Slávnosti - a v nich hlavne 
gradácia v pochode z;ostanú mi navldy 
nPzahudnuteľné. Lepšie som ju an i ne
hr<J l, ani nepočul. Nie nadarmo sa medzi 
n emeckými hudobníkmi hovori·evalo: 
, ,Klemperer ist ein str·enl~e·rer". Dyna
m ické, rytmické i tempové napätie (ako 
dlho ved·e l trápiť hráča na malý bubon, 
či trúbkárov pri uve d·ení hlavnej témy!) 
a celá tá dynamická gradácia. vyvážená 
a stupňovaná takmer s matematickou 
presnosťou - to bolo jedinečné. 

Nie, v spolupráci nebol príjemný. Ale 
za j-ej výsledky dosahoval od v.~etkých 
fi lharmonilmv plnú absolúciu. Po vojne, 
keď bol znovu na PražskeJ jari, prebie
hala spolupráca už v plnej pohode: pri
čiňoval sa o t o dirig·entov vek a z toho 
plynúca múdra rozvaha - i vysoké kva
lity. ktoré za ten čas orches·ter získal. 
Niek·edy stačHo napr. v Beethovenovej 
symfónii dir.igovať iba prstom, a výsle 
dok bol zaručený. Ocenil t o d·irigent i 
ob-ecenstvo. 

CLEMENS KRAUSS (1893-1954) 

nedirigoval ČF často, al·e &om pr.esved
čený, že ;jeho zjav utkvel každému v 
pamäti. Bol vysoký, potmavší s čier

nymi vlasmi, o.rlím nosom - tak si 
človek predstavuje španielskeho torea
dora. J·eho pôvod 1po matk!e (bol prí
buzným známeho továrnika na údeniny 
Chmelu) bol český. Mal grandsegner
ské vystupovanie, čo nebolo spôsobené 
ib<J ,jeho posta1.0ením riaditeľa vieden
ske; štátnej opery, ale skôr by som 
u veril povesti o pôvod.e po otcovi. Je 
samozrejmé, že táto vlastnosť sa akosi 
premietala i do jeho dirigentského vý
k-onu. ktorý bol noblesne ukáznený, pre-

svedčivý, vcelku veľkorysý. Povedal by 
som, že to nebol obraz, kde si autor 
zakladal na det<Jiloch, skôr na všeobec
ných pr·oporciách monumentálne pôso
bivej fresky. ktorú treba pozorovať zo 
vzd ialenosti. Venoval sa i ped,agog icke:i 
činnosti na viedenskej Hudobnej akadé
mii (medzi jeho žiakov patril dr. Ľu
dovít Hajter a hlavne Herbert von Ka
rajan ). Veci, ktoré uvádzal poznal na
skutku dokona le, ba suverénne. Spolu
práca s ním bola cieľavedomá, aj keď 
jej azda chýbalo ako i výkonu samé
mu - vial: ľudského a citového pretep
lenia. Ale to konečne patrilo k preja
vu jeho osobnosti a preto výsledný do
je m na ,poslucháč.a bol kladný, pretože 
bol "pravdivý". 

Jedným z naJobľúbenejších hostí v 
českej filharmón ii bol 

CHARLES MUNCH (1891-1968). 

Dirigoval tu už pred drlJhou svetovou 
vojnou a zanechal po sebe povesť tem
peramentného, sympatického umelca a 
pretože už vtedy dir igoval naspamiiť -
i oceňovaného. Ale až keď sa po voj
nových rokoch znovu objavil. ukázalo 
sa, že za ten čas sa z neho stala sve
t<O vá trieda, k·torá imponovala. V prvom 
rade, nerád skúšal. Dirigent má oby
čajne málo času na skúšanie, orchestru 
sa však zdá. že zbytočne veľa. Táto 
nezhoda pramení ,zväčša z nedôvery di
rigenta k orchestru, zriedkaveišie už z 
nedôvery k sebe. Druhú príčinu vlastne 
žiaden d irigent z prestižných dôvodov 
nep.rizná. Túto situ<lciu dobre · vystihuje 
prtpad, keď dit'igent opakovanie sklad
by zdôvodni l poznflmkou: .,Aby sa nám 
nič nestalo". A na to tlmený hlas od 
jedného z pultov to komentoval : 
"Keby radšej použil namiesto plurálu 
- singulár". 

U Muncha sa vtedy . sta l ten neslý
chaný prípad, že orchester ho s á m 
ž.iadal. aby určitú skladbu prehi·a l ešte 
raz. Už; vte'dy touto prednosťou 'sa v 
očiach filharmonikov vyvyšoval a odli -

VIl. 

šoval medzi o~tatnými hosťujúcimi dl~ 
rige ntmi. Ale• až pn ;J n:nikavom úspe 
chu koncertu bolo mo;.no celkove zhod
notiť jeho vystúpenie. tažko povedať, že 
by program bol . býval naštudovaný na
plno. Príprava po te.chnickej stránke 
bola skôr stredná. Avšak koncert sám 
ukázal silu jeho osobnosti, ako fascino
val nielen orchester, ale i obecenstvo. 
Dirigentova koncentrácia takpovedi·ac 
zvádzala k domnienke, že tu ide o akú
si magickú silu. ktorej sa musí všetko 
podriadiť. A je pochopiteľné, že túto si ~ 
lu pocítili v •prvom rade spoluúčinku~ 
júci. ktorí - obrazne povedané - dý ~ 
chalí takmer jedným dychom s dirigen
tom. A som presvedčený, že ten po~ 
slucháč, ktorý by nepodľahol "očare
niu", zostal chladno kritický, zisťoval 
určité nedostatky - isté je, že ich aj 
mohol zistiť - ten vlastne do koncert
nej siene . nepatrí, pretože mu hudba 
nemá čo povedať. 

Iná je otázka, či dirigent i tohoto typu 
sú dobrými a vhodnými šéfmi; alebo či 
vedia napr. - a ja by som povedal 
ak majú trpezlivosť pedagogickú -
preradiť, hoci objektívne a definitívne· 
orche.ste•r z triedy nižšej do triedy 
vyššej. Ak oceňujeme u dil'igenta hlav
ne to, ako vie svoju predstavu o diele 
prenášať na oTchester - .a to j e predsa 
tá najhlavnejšia požiadavka, potom 
Ch. Munch sp!ňal túto úlohu na sto per
cent'. Byť akýmsi trénerom, je veľmi 
cenná vlastnosť, ale v poradí, ktorú by 
sme pre dir-igenta určili. nie je na 
mieste najprednejšom. Preto v tejto sú
vislosti ustupuje celkom do .pozadia a 
zdá sa akosi nedôležitá. lebo nevyboču
je z bežného priemeru. Snáď by som 
iba pozn8menal, že navonok Ch. Munch 
svo,iím dirigentským prejavom sp!ňal 
všetky predpoklady na zrozumiteľnosť 
gesta. ktoré nepotrebovalo slovné ko
mentáre. A ľudsky? 

Jeho pohľad bol priateľský, ba zdá sa, 
ako by v ňom bolo aj trochu dobrého 
šibalstva z vedomia. že svojou bohatou 
skúsenosťou a ž-ivotnou múdrosťou ro
zumie každému eventuálnemu nedos
tatku svojich spolupracovníkov a vie 
ich nenápädne usmerniť ako t,o pre svo
je ci.ele potrebuje. Azda i legenda, že 
podľa slov 1písma: ,,Víno obv.eseľu:j.e srd
ce človeka ", ktoré vraj prakticky vy
znával ( '? ), ho ro bi la každému z ko
lektívu ne jako ľudsky bližším, ba pria
teľským_ akoby sa v ňom stelesňova l 

Rollandov: "Dobrý človek ešle žije". 

Nezabudnu teľným mi ostane jeden z 
jeho koncertov na Pražskom festivale 
s huslistkou Neveuxovou, ktorej výkon 
v Ravelovom Tziganovi na mňH tak za
pôsobil. že ked' neskôr svetovii t'lač pri
niesla správu o jej smrti pri havárii 
lietadla, bol som doslova šokovaný. Po 
koncerte som oboch požiadal o auto
gram: Munch sa mi na program pod
písal s lichotivou poznámkou : Mons. 
B. Dobrodinský merv.eilleux harphist ..• 

.JAROSLAV 
CH UN DELA O opernom herectve (21 
ó "spiacich" tallmtoch 
· Pre poslucháča 'hereckej fakulty ;e 

napríklad · nemysliteľné, aby v prvom 
~očníku š tud<Oval Shakes·pearovho Othel
la, pre speváka: ktorý by náhodou zvlá
dol náročný Verdiho part je to možné 
tiez ohľadu' na okolnosť, že pre takú 
iložit.(ľ hereckú úlohu nemôže· byť zre
l,ý. Nezmyselná metóda mechanického 
preberania hotových her,eckýc·h schém
znakov to umožflUje, ale súčasne prav
depodobne navždy zabrá•ni mladému 
umelcovi, aby sa jeho vlastný herecký 
talent r<Ozvinuľ a k úlohe Othena raz 
pristúpil individuálne, tvorivo. a prejavil 
sa v nej autenticky. Pri práci s po
slucháč!ni hudobnej fakulty pražskej 
AMO som sa stretol s niekoľkými prí
padmi, ktorých vrode ný herecký talent 
zodpoved.al priemeru hereckeJ fakulty 
a v jt~dn<Om prípade tento priemer do
k onca pr.evyšoval. Na roz·diel od svojich 
ko legov z paral·elných ročníkov herec
tva boli však títo pos•lucháči vtedy ešte v 
embryonálnom stave , pokiaľ ide o schop
nosti samostatne herecky tvoriť a na 
javisku samostatne konať. Pokladali 
však už za samozrejmé, ž·e režisér im 
nacliktuje ho·tový recept, ktorý sa budú 
snažiť iba s1plniť. Ich vlastný spiaci ta
lent nebude asi nikdy prebudený k tvo-

rivej her·eckej slobode a v praxi sa len 
máloktorým - ak budú mať šťastie na 
režiséra-pedagóga - podarí preklenúť 
zlé návyky získané hneď na začiatku 
svojej umeleckej dráhy. Pre tento štý l 
práce je napríklad typické, že speváci 
v jednom menšom opernom divadle 
všetkým skúškam až po generálky ho
voria aranžované. Nič nevyjadruje lep
šie ich pasívny vzťah k hereckej tvorbe. 
Znamená to: r·ežisér, pov·edz a u káž 
ako a odkiaľ prísť a odísť. kde si sad
núť a ako reagovať atď. Nestojíme o 
preskúšanie rô~nych možností, chceme 
hneď vedieť kon.ečné riešenie. Až nás 
na ar an ž uje š a my zvládneme sú
stavu dohovorených vonkaJších znak·ov, 
podľa sv.ojioh možnosti ich zvnútra na
plníme, začneme spievať naplno a môže 
byť premiéra. Teda primitívne forma
listické riešenie. Výsled.ný tv·ar nevzni
ká z obsahu, ale naopak. ľ,ovrchný vý
sledok je nevyhnuteľným dôs l-edkom. 

Úlohou hercov a režiséra je vyrovnať 
sa s reprodukovaným dielom. Zatiaľ čo 
v činohernom divad le máme omnoh<O 
voľnejšiu ruku. môžeme voliť rôzme roz
loženie akcentov, meniť sled scén a rep
lík. ovplyvniť znenie d iela prekladom a 
dať inscenácii rytmus a tempo odpo
vedajúce našim predstavám nášmu 

he re c k é m u ~n dividuálnemu cít·eniu, 
operní tvorcovia sú viazaní skladateľo
vou partitúrou, ktorá je pre interpre
táciu pevným, ťažko meniteľným mo
delom. Z toho vyplýva, že herec-spevák 
by mal byť oprot i činohernému hercovi 
viac profesionálne pri·prav,ený prijať da
ný poriadok vymedzujúci priestor IJ)re 
tvorbu. Dlžka trvani.a spevákove; emó
ci·e je napríklad daná dlžkou trvania 
skladateľovej hudobnej frázy a tej sa 
musí podriadiť. ·sú známe ťažkosti, s 
ktorými sa stt'etávajú činoherní umelci 
pri interpretácii antickej veršovanej 
drámy. Musia sa podriadiť obdobnému 
vysokému poriadku štylizácie. a l·e a j na
plniť pravdivými ·postavami z mäsa a 
krvi. Iba technicky najlepší a umeleoky 
na;jzrelší sa s týmito úlohami vyrov
návajú. Operný spevák je paťadoxne 

k a ž do u svojou úlohou postavený do 
obdobnej situácie. Jeho herecké vzde
lanie a skúšobný systém bežný pri o·per
ných divadlách však nedávajú predpo
klady na dosia,hnutie obdobných výsled
kov. 

čo chýba našim divadlám? 

Nemožno obisť impozantnú prácu ber
llnskej Komickej opery, kto.rá postl'nula 

LEOPOLD STOKOWSKI 

d:irigova l v P~·ahe okolo roku 1960 iba 
raz, a p•redsa zanechal vo mne v,eľm! 
živú s pomi•enku. Už predtým než sa tu 
objavil, jeho meno IJ)rešlo mnohokrát 
sv,etov.ou t1ačou so správami z jeho 
súkromné:ho života, a potom jeho platne 
z tých čias - kedy sa u nás začal gra~ 

mofónový priemysel iba rozvíjať -boli 
značkou, ktorá mala ako po stránke 
umel·eckej, tak i technickej najvyššiu 
úroveň. K·eď sa pri skúške posad il (stál 
iba pri koncerte) k dirigentskému pul 
tu, odložiac palicu. bez ktorej nešiel 
ani na pódium, vzbudzoval celým svo
jím zjavom úctu. Starý, šedivý pá~. 
distingvovaného zovňajšku, ktorého tvár 
prezrádzala životnú múdrosť a skúse
nosti muža veľkého sveta. v niekol'kých 
taktoch s úplnou suverenitou ukázäl. že 
sa nepotr.ebuje fyzicky vyčerpávať, aby 
základné prtncipy súhry - tempo, ryt
mus, dynamika - pulzovali tak, ako si 
to želal. Každý skúsený hráč mohol 
hneď poznať. že tent,o muž v niekoľ

kých minútach odhado·! p,resne kvalitu 
orchestra a vyvodzoval s,i z toho uzá
very o postupe ,a čase skúšok k splne
niu i/vojich zámerov. Rovnako aj· to, 
že jeho pravú podobu poznáme nie pri 
skúškach, ale až n.a koncerte. Patrí 
k tomu typu dirigentov, ktorý vie, že 
svojím umením a silou svojej osobnej 
sugescie - mnohými skúsenosťami ne
omylne overenej - presadí a prene~ 

sie bezo zvyšku na orchester svoju 
predstavu o diele. Nepoužíval taktovku 
a všetko dosahoval nenápadnými gesta
mi, ktoré len v určitých momentoch 
nabrali na šírke pohybu; v plochách bez 
rytmického a dynamického vzruchu sa 
mnohokrát obmedzil na dirigovanie jed
ným prstom. Nezabudnem na jeho vý
stavbu šostakovi čovej piatej symfónie 
v šírke jej tém a proporcií. Na brilant
né Španiel~ke capr iccio Rimského-Kor
sakova mám t r va lú spomienku v tom, 
že Stokowski si vynútil t·ozšírenie tam 
písanej harf.ove·j kadencie. 

S nedôverou a pochybnosťou, či ne ~ 

bud·e trvať na P,resnom zápise sk lada
teľa, zahral som . svoju úpravu. A za ~ 

tiaľ. Keď som dohral, gesto í slová: 
"Noch etwas" ma prinútili k ďalšie

mu rozšíreniu. čo som rád urobil k je
ho úplnej spokojnosti. 

merítko hodnotenia hereck·e.i tvo.rby v 
súčasnom opernom divadle. Walter F,el
senst ein d<Okázal, vďaka vypracovanému 
a ucelenému systému práce, presvedčiť 
širokú divácku obec, ze operné divadlo 
.ie doteraz životaschopné a že pojem 
oper.ný spevák-herec nie je anachroniz
mus. A j e to práve s y st é m práce s 
hercom na javisku a vhodný systém 
výuky operného herectva. čo našim di
vadlám a odborným uč!!ištiam chýb<J. 
Walter Felsenstein a :iého žiaci repre
zentujú v súčasnom opernom sv·ete je
d iný teoreticky i prakt icky overehv a 
dovŕšený systém - školu opeme.i réžie, 
kto·rá vychádz,a z diela a reprodlJku}e 
ho v prvom rade pr·ostredníctvom · spe
váka-herca. Podobné cieľavedot'l}é úsilie 
u ' nás neexistuje. 

U nás dovŕšený a uzavretý systéi11 re
žijnej a · hereckej interpr·etácie htldob 
no-dramatického diela - praktickú a 
teoretickú prácu Ferdinanda Pu il1'' ' na 
- nie je- nikým tvorivo rozvíj-a•ný Je 
d iskutabilné, či by práve tflto škola b·o
la náipoll).ocná pri zdokonalení výučby 
reali'stické.ho operného herectva , alP a j 
pri možnosti tvorivej diskusie s to uto 
školou, je potrebné sa ňou znovu Zil 

oberať. 

V každom prípade ie najvyšší čnf' ?a
oberať sa značnými problémami a to 
nielen prakticky, ale aj t eoreticky. 


