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Národný umelec Ján Cikker - šesťdesiatnikom 

.R oky utekajú, •nebadane -
a rýchlo . . Akokol'vek . by , 
sme ich chceli pozasta

viť, majú svoju cestu, svoj ne
poznaný cieľ. Zostáva za nimi 
človek a jeho práca, myšlien 
ky . - povedané i napísané, 
skutky. o ktorých vie národ -
a niekedy možno iba ten, čo 
ich vyniesol na .wetlo. Tí, čo 
iba včera stáli na začiatku. 
modernej . slovenskej hudby, 
stali sa akosi odrazu, nebada
ne šesťdesiatnikmi, vychoval[ 
generáciu novú, postavili zá
klady pedagogické, kompozič
né, vytvorili diélo, pred ktorým 
stojíme nielen v úcte, ale t 
tichej radosti, že nám všetkým 
pomohlo dostat sa k vrcholom 
ducha kultúry, myslenia. Včera 
ešte mladý nár od má dnes 

Giuseppe Valdengo 

: majstrov, ktorí rovnako z,nesú 
prívla~tok "náš" - ako "sve
tový" . Ján Cikker. ku .nim p(ltri 
- a skôr, ako uvedomenie sr 
jeho šesťd~siatky, zamýšľame 
sa naď mladým ducltom, osob· 
nosťou večne iskrivou, hľada· 
júcou, nepokojnou, nad člo.ve
koŕn, ktorý nehľadí na plynúce 
roky, ale pracuje s rovnakou 
vitalitou, nad d ielom preboha
tým, cenným o to viac, že nik
dy ·nezostalo pri prázdnom se
bauisťovaní,. ale chcelo hovo 
riť, myslieť, odkazovať ... 
Akékoľvek vnútorné hodrto

tenia m:6že skladateľovi pri· 
niesť jeho šest'desiatka, naj- ' 
istejší seizmograf - čas a -člo
vek, poslucháč v ňom - uka
-zujú, ze tento umelec netvo
ril do prázdna, že jeho ume-

.. lec'(cá. výpoveď našla rezonan • 
clá a podt;tes ju nachádza, že 
úcta, s ktorou sa sklá.ňame 
pred jeho osobnosťou, nie · je 
vynútená, ale cítená srli.com. 
dušou. ; . . \ " 

Všetky rozbory, kritiky, ana~ 
lýzy nepovedia autorovi toľko, 
ako náhodne začutá poznámka 
z úst radového poslucháča, 
teplo v očiach a tícta vo vzťa
hu k nemu, ktoré majster Cikz 
/cer - ako sám spomína .:.. 

·'lespočetnekrát zažije pri 
~tretnutiach náhodných a o to 
tJzácnejších. Asi v tom je sila 
'kutqčn.ého umenia, že po hľa
daní a práci na sebe nachádza 
'ldozvu u. tých. ktorým je ad
•esované. 

A tu sa nám natíska. otázka 
celkom nejubilejná: či sme 

ZDRAVICA 
JUBILANTOVI 
spravili dostatočne vera, aby 
dielo Cikkerovo - ale i ostat
ných generačných vrstovníkov 
majstra a ich nasledovníkov -
prichádzalo ku konzumentovi 
celi.~tvé, s možnosťou dokona
lého poznania, či už cestou ja
viska, gramoplatní, rozhlaso 
vých nahrávok, vydaní nôt, 
propagácie cez televíznu obra
zo vku ... Nestačí iba písať slo
vá . . . Roky utekajú, prichá
dzajú ľudia s novými požia
davkami, s náročnejším krític • 
kým pohľadom na chodníčky 
propagácie. rastie umelecká 
konkurencia, tu už nevystačí 
jedinec s dobrou snahou, s 
kvalitnou. prácou, niekedy tre 
ba pomôcť aj zaangažovaním, 
prepáčte za výraz vo ozťahu. 
k umeniu - obchodným. A tu 
sa natíska otázka širšieho zá
beru - najmä u generácie, 
lctorá stála na začiatku, ktorej 
príslu.~níkom je aj Ján Ci/deer . 
Je paradoxné konštat·ovanie. že 
ak sme nemali pred pár de
siatkami rokov podobné prob
lémy - pre malé možnosti 
kultúrneho rastu Slovákov, 
drtes sú starosti s "vývozom" 
kultúrnych hodnôt nielen za 
hranice a prvoradou staro.~ťou 
by malo byť dostať ich k duši 
prijímatel'a v tom najširšom a 
najreprezentatívnejšom rúchu . 
tu - doma. 

A tak to, čo chcelo byt 
oslavným prípitkom slov, vy
-znieva (nechtiac) ako zamysle
ttie sa nad povinnosťou k vel'- . 
kému bohatstvu ducha sloven
ského človeka, ktorý v rôznej 
podobe tu cestou tónov -- re 
er~zentuje veľké intelektuálne 
i citové zálohy slovenského ná · 
r o da. 

Vynechajme v tejto zdraoici 
výpočet diel, zabudnime na 
školometstvo učebníc, viac a 
celistvejšie nám o skladateľa-

vi-človeku Cikkerovi povie j e .. 
ho dávnejšie vypovedaná veta:. 

"Ľudstvo sí zaslúži, aby več· 
ne nebojoval pL·vý proti druhé
mu, dr uhý proti tretiemu, 
bruneti pr oti albínom a alblní 
proti ryšavým, aby sa večne 
neopakovalo, že život, ktorý ich 
čaká, je boj, aby sa už raz 
povedalo - život je pokoj." 

O pokoji je aj jeho tvorba, 
nech už sú to návraty k prí
rode.. k spomienkam na roky 
vojny, návrat·y a inšpirácie slo -• 
vertskou l'udovou piesňou, po-> 
hľad do zákrut konania jedin.-. 
ca medzi ľuďmi, o pokoji sú 
jeho stretnutia s tvárou smr. 
ti, ktorá " ... stavia človeka 
zoči-voči sebe v najosobitejšej 
intimite a osamelosti." Možno 
práve pre večný nepokoj t vor
'by túži skladateľ nájsť pokoj 
vo vzťahu človeka Te človeku 
v rozbúrenom svete ná~ilta, 
hladu, nenávisti a vrážd.' Nie je 
taký naivný, aby si myslel. ie 
absolútny pokoj je cieľom ľud'"' 
ského snaženia. Chce však, tíi'"' 
ži, cíti, že človek sí za .~tára'"' 
čia vzájomných duchovných i 
fyzických bojov zaslúži vyrov ... 
nanie a vzájomné porozumenie. 
Nech je to už vo veikých spo .. 
ločenstvách, alebo v milcrosve-: 
te u vzťahu jedincov medzi 
sebou. O tom napok on hovorí 
aj jeho hudba - a platí za iiu 
vlastným nepokojom, večným 
zodpovedávaním si otázok, 
hl'adaním a úmornou prácou. 
Práve pre tent·o akcent huma
nity je majster Ján Cikker o 
to vzácnejší, hlbší a prístup
nejší všetkým, ktor í tr'ižia po
čúvat' jeho odkaz. Je človekom 
'lášho sto1·očia, j e príslu .~ 'lí· 
kom nár·oda. je členom spnlo
čenstl;a bez ohľadu •ta 
nuanse, zvyklosti. dané pred
poklady. Je celistvým 'človekom 
a umelcom. T. U r s l n yo v á 

Spieval som s Toscaninim 111. . 
spieva za scénou - vôbec ho totiž nebolo počuť! 
Matka pdroda a,i t u má rozhodné slovo. Preto mlad i 
ľudia, ktorl sa chcú ve.novať spevu, by sa mali vy
počuť v divad·elne.i sále, alby sa predišlo t r,pkým skla
maniam." 

. .• V NBC sa pracovňa Toscaniniho nachádzala na 
tom istom poschodi a ko štúdio 8-I-1. N.a · dverách bolo 
mozno prečitať: "Arturo Toscanini". Bola to neve l'ká 
miestnosť, jednoducho zar iadená: klavír, pohovka , nie· 
koľko stoličiek a vo výklenku pri dverách chladnička. 
Po slctiškach majster, vyprahnutý, spravidl·a vypil veľ
ký pohár studeného m Ueka. Opýtal som sa ho raz: 
,.Majst>r,e, neškodi piť také studené mlieko ?" Pre kva · 
pene sa na mňa pozrel: "To je na.izdravšia vec na 
svete: pohár mlieka s r umom ... Skús, keď budeš 
smädný, a uvidiš." 

~ . . Raz sme s V~nayom skúšali dueto z druhého dej- - Pr!roda - pokračoval - sa pomsti tomu. kto pre-
stva Ot heHa. Vinay bol rv tomto due jednoducho skvelý! kračuje jej hranice. Márna je snaha robiť hlas sil-
Keď sme skončili, majster vstal od klav!ra a presadol nejšlm ako v skutočnosti je. Radšej nech je hlas 
si na pohwku. So zve.d.avosťou sme čaka.!i na jeho menši, ale zato ,výbornej akosti! Aby g,a h las zdal sil-
pripomienky. nejší. treba nasilu vy·rážať vzduch; ten potom tlači na 

Po chvili IPOV·edal: hlasivky a t ón stráca na jemnosti i ~ráse. 
- Nebolo to zlé, ale kicičall ste via<:. ako bolo t1.'e- Toti dal Monte - pok1.'ačovoal Toscanini - nemala 

ba.. . . preboha, nekričte ako Titto Ruffo a Caruso na veľký hlas, dokonca, dalo by sa povedať, že bol 
platni! Sú to dva v·el!kolepé hlasy, to nemožno po- veľmi malý, ale vo všetkých ťílohách ju bolo počuť 
prieť, ale dojem, ktorý zanechajú, je taký, že ti dvaja na ktoromkoľvek mieste v säle. Zdalo· sa, že má zvučný 
nam1esto spievania svo jich ťíloh sa chcú len navzájom hlas. A toto zdanie vyvoláva v&brác!a. Tito Schipa 
prekričať. a dokonca ani sám Bone! sa tiež nevyznačovali veľ-

Potom, obrátiac sa viac ku mne, dodal: kými hlas mi, al•e boli dobre postavené a plné vibrá -
.-:- Mnohí speváci. keď spievajú dlho, snažia sa cie, zaplnili celé divadlo. A stáva sa aj to, že v skú-

spievať sUnejši,e ako kolega, v nádeji, že kr·ikom si šobni sa hlas zdá silný, až z neho uši zaliehajú, ale 
získajú .poslucháčov. Ale sa mýlia. Napriklad v due v divadle nemôže preklenúť -zvukovú bar-iéru or-
tenor - barytón ak chce barytón, hlas šťavnatejš!, chest:ra. · 
zakr:tť tenora: musí ho sám napodobňovať. Načo je Majster potom spomenul jedného basistu. ktorý v 
to vsak dobre? pracovni ut>obH naňho taký silný dojem, že ho hneď 

, Maj~te; vef,ak,rát n~stojčiv? opa~~oval, že prl·roda angažoval do La Scaly. "Ale aké bolo 1potom moje 
dava luďom !Presne tolko, kolko mozu stratiť - nie- sklamanie, - spomtnal Toscanin! - keď som ho 
len v spev.e, ale vo ..,šetkých oblastiaoh života. počul na scéne, ,s órchestrom .• .' zdalo sa mi, že 

Práca nad Ot·hellom pokračovala svojim tempom a 
ros·canini zakaždým pr edkladal stále nové a nové po
žiada'V'ky. Bolí dni, keď som už nevede l, ku ktorému 
wät ému sa m ám utiekať, aby mi pomohol vyhovieť 
majst rovi. Požiadal ma, aby som zaspieval niektorú 
pasáž tak a tak, ale nestačil som ani dospievať, už 
menil svoje želanie na Iné, protichodné . . . Nedá sa 
spočftať. koľkokrát sme prerábali vyn ikajúce .. vigi
late", s ktorým sa Jago v druhom dejstve obracia 
k Othellovi! Stpomi·nam si, že celé dni som sa zaoberal 
len tý·mi prekliatymi e, ktoré mali na pozadí orchestra 
znieť výrazne, afe nie forte. 

Raz som kapituloval: " Drahý majstre, nemôžem nájsť 
farbu, ktorú potrebujete". Odpovedal: "Hľadaj a uvidíš. 

(.ľokračovanie na 8. str:.) 
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Topoľčiansky zámok Je ideálnym mies
t om na por iadanie komórných koncer
tov. Zlawmoravecká Hudobná mlildež 
tu pot·i~da svoje koncer ty, ktoré sú vždy 
dosk.va nabité vďačným a vnfmavým 
publikom. V rámci ich koncertov tu u;ŕ 
vystúpili popredné naše· a zahraničné 
t elt,sii. 

Dušou tejto organizácie je ,Július Potl- ' 
ho rný, profesor na gymnáziu v Zlatých 
Moravciach, k torý j e dramaturgom a 
organiziíto~:om , v jeqne j osobe .. Svojim 
znrencom v škole a v Hudobne] mlá
d eži chce predstaviť to naj lepšie: 

Je sobota .12 .. Vl. 1971. Doobeda sa do 
To;>Oi'čiariok schádza mlMcž zo Zlatých 
Moravier~ a bl1zkeho okolia. ' 
Večer. s~ ·pred ' turÍajš!m . pul;llikorn 

prPôs:tavu;je: Dámsky komorný orchester 
z Bratis!äv y, k torý ved ie Elena Šarayo-

ky a na predstavenia br"dval so sebou 
i malého Bohuša, ktorý sledoval hru zo 
zákulisia. Keď začal c!wdiť do školy, ne
chal ho otec učiť hrať na husle u vet
~:ého miest11eho muzikanta Cemovslcého. 
Na veži sa i veľa čítalo o slobodumilov
llých 11ázorocl1 obuvníckeho majstra 
i t o. že v izbičke lloli povešané obrazy 
Majstra Jana Husa, Tyrša a Fiignera. 
Malý Bohu.~ v útlom veku prenikal do 
tlCijov knižiek, spoznával krám' divadla 
a snažil sa ako dieťa komponovať. 

",'vfyslím, že tento priest'or je · z mo
jich n.ajväčilich dojmov v detstue, kto
,.ý si najviac uvedomujem, a ktorý asi 
hrá vet!,:ú ťílohu v celom mojom názore 
na kompozíciu. Nie sú to malé záujmy 
ľudí, st arosti, bolesti alebo radosti, kto
ré som videl z uel'Tcej diaľky, lep.~ie po
vedané vý!iky, je t o tento priestor, kto
rý mám stále pred očami a ktorý, zdá 
sa mi, hľadám stdle vo svojich prácach", 
napísal už zrelý umelec vo svojich spo
mienkach v· Paríži. 

Zatiaľ čo historici umenia nachádzaJú 
veľa zaujímavého materiálu o Bohusla
vovi Martinú1 v celom jednom oddelení 
bohat ého poličského m1ízea, obnovená 
izbička sa stane stredom pozornosti tu 
ristou, ktorí tu nájdu i otcov "ševcov-

Dámsky kqmorný orchester s dirigentkou E. Sarayovou
Kováčovou (v strede) . 

Sn!mka: Z. Mtnáčová 

vA-J<ovác~ová, dj-rigentka . tohto súboru, skg verpémek" a ·matkin kredenc s do-
f.rei;a vyzd v.ihnúť ~aujfm~vú drama:. bovýml hodinami a starú petrolejJ..·u, 

tur giu koncertu, v '!<torom zazneli die- 11šetko, čo tam bývalo za sT-:ladateľovho 
la J. V. S t~mica (Man.nheimskii symfó- detstva. V §umení vetrov - vysok? 
n i~ .(.i .- tlur)1 A, .s. ~.tt·ade\lu (Ser~na~a). · nad. strechami mesta ..,.. možno ,:;;ačujú 
J . Ch ,Bacha (Kom:ert pre viqlu ' a or- .. melodiu zvučky, r.osledného poziiravu 
cil!!'!l'e~I"?'"'Wl''"*!$.'~!ľl.alif~i'l'[ifťj'ffl~ľrt"d . ďeť,om · Poli{:ktkifom'ova, ktorý' k >1emu 
D . dur ' K\f. l'3é) 

1
L, y. ,Beetfluv~ná1 ~if Ňfé'- :"" { 'n'Í21 najruš1iejšíah: križóvatk~(:1t . sve t o-

nuerJ'i A. Vivaldiho .(Sinfonla alla;n 1s.tl- vpc!t m~tropólí vql~tf. lahodr:O•Jt : h~asom 
ca) a T. Albinoniho (Sinfonia č. 5 D zvonov, tak neuvertteľne IJ1tzlcych jeho 
dur). lntE>rpretácia všetkých skladieb bo- ~·olíske. •. 
la na profesionálnej úrovni, všetky JOSEF VOPAI1IL 
skladby boli technicky dobre prepraco
vané, mohli byť však štýlovo oddiferen
covanejilie Ako sólistka vystú pila s or
chestrom členka tohto súboru Inge Sko
laudová, ktorá interpretovala Koncert 
pre violu J . Ch. Bacha. Jej interpretácia 
Lo la vynikajúca. Skolaudová má skvelú 
t echn iku, krásny sonórny tón a zmysel 
p re štýl. Skoda, že miestami ( snáď pod 
vp lyvom vedenia temperame ntnej diri 
gentky šarayovej-Kovéčovej ) ju pre
krýva! orches ter . Elena šarayová-Ková
čová ~a predstavila ako temperament
ný dir;gent, s j asným a presným ges
tom. ~·ynikajúcou pamäťou (skoro celý 
koncert dirigovala spamäti) a wojským 
prístupom k interpretovaným skladbám. 

- dk -

* * * 
V mestách a dedmách na.~ej vlasti 

nájdeme mnoho pamätných tabúľ, ktoré 
pripomínajú : " ... Trt sa narodil, ži l, t vo 
ril svoje cliela a zomrel" . .. ten či onen 
slávny muž alebo žena. Vstúpil' do taT-:ej 
r odnej iz/Jičky b_(joa ľahlr:é. Avšak pridm 
horo/ezeckým výkonom je výstup do rod
nej izbičky Bohuslava Martimi, ktoré/to 
necložité osemdesiatiny sme si pripome
nuli koncom minulého r oku. Uzrieť 
miesto, kde stála .~kladaterova lcolí.~ka. 
to 11yža(luje najpn; prekonať 193 scho
dov, ktorými sa stúpa na vežu svä_to
j akubského ko.~tola 1; Poličke, ktorá tste 
drží primát v kur iozite slávnycJ:r. rod 
ných izbičiek . _ 

Obyvatelia Poličky srí sl t oho vedomt 
a pamiatlce svojho rodáka, ktorý získal 
vavríny svetovej slávy, uenujú zaslú: 
žemí pozornosť. V minulom roku rod nu 
izbičku plétne obnovlll, aby dopodrobna 
zodpoveda la pôvodnej podobe, kedy tu 
- 35 metrov vysoko nad mestom -
skladateľov otec bol zamestnaný ako 
"vežný". Nezvyklé povolanie vyžadovalo, 
aby robil stráž proti ohňu - hliadl~o
val vo dne v ltacl, musel "natahovat t a 
bít i hodiny véžní". Za to dostával roč
ne okrem bytu na veži 150 zlatých, 8 
trojmetrou turdého dreva, na svetlo 
20 zlatých a Z!l zvonenie 12 zlat ých. Ak 
spozor011al požiar, musel povežný zvo
niť, v noci zavesiť rozsvietemí červenú 
,.lucernu" nu tú stranu ohrady, v kto
r ej časti mesta bol požiar, o čom upo· 
vedomil občanov hlásnou trúbou. " Fer 
da", ako hovorilo obrúbenému skladate 
t ovmu otcovi celé mesto, bol však aj 
počestným majstrom obuvníckym. 

Otec Martinú bol veselý, jeho láskou 
bolo tiež ochotnícíce divaC:lo a na skú!• 

Banskobys trická ope ra ziskala v u ply
nulej s ezóne nie každoden ný primát: 
uviedla najpozoruhodnejšiu dramatur
gickú zostavu zo všetkých slovenských 
h udobnodramatických divadiel vôbec -
celoštátnu premiéru súčasného bulhar
ského s klad a teľa K. Kiurkči i ského Ju la. 
málo hrávané dielo A. Ponchielllho La 
Gioconda a na záver sezóny ,,dramma 
giocosa" W. A. Mozarta Don Giovanni 
(alias Don Juan). Nasledujúce riadky 
sme sa rozhodil venovať marginálnym 
poznámkam o predveden! posle dného t i
tulu. 

Mozartove d iela vôbec a hudobnodra
matické zvlášť bývajú skúšobným kame
ňom umelecke j vyspelosti - a neraz 
sa stávajú "kameňom úrazu" tam, kde 
sa precenia sily. Bystl'ičania sl to zrej
me u vedomill - a pozvali si režiséra 
pražského ND, zas!. umelca Karla Jer
neka, ktorého erudícia a skúsenosti boli 
zárukou, že 1 v sU.esnených ;pomeroch 
malého divadla možno robiť umenie na 
pozoruhodnej llrovnl. A nesldamall sa. 
Jernek - hoci neinscenoval Juana po 
prvý raz - dokázal sa skv.ele prlspô-

Z redakčnej.pošty 
V ll. člsle Hudobný život bola uverejnená recenzia na absolventský k~m_

cer t bratislavského akordeonistu Rajmunda Kákoniho pod názvom: "Rec1tal 
r-:a jmu nda Kákoního". Obraciam sa na vás, aby ste uviedli niektor? nepr~v
ď·,oé údaje na pravú mieru: Citujem " ... tohtoročný absolvent bratislavskeh~ 
Konzervatór·ia- - Rajmu>nd Kákonl hral celý recitál, čo je zatla!' slovensky 
koncertný rekord v tejto oblasti". Dovol!m si podotknúť, že prvý akordeóna~ 
vý r ecitál v slovenskej hi stórii sa uskutočnil v roku 1964. kedy uvedeny 
abso lvent ešte neštudoval na konzervatóriu. O pravd ivosti tohto faktu sa 
možno l{)resvedčiť v propagačnej a plagátovej doku111entácii. k torú mám , 
k dispozlcF. Koncert sa uskutočnil v košickom PKO. Od tej doby sa usku
točnili ďa lš ie dva recitály v Košiciach a mimo Košfc '- nepočítajúc. Všet.ky 
ti e to recitály som uskutočnil prostrednictvom Slovkoncertu v Košiciach. R~
cenzia ď·alej uvádza, že Rajmund Kákoni premiérova! Monológy Juraja I:Ja~r ~
ka. Citujem : .,Tu vystuptl'je Kákoni nielen ako premiérový interpret a mspl
rátor mnohých skladateľov, ktorí pre neho pišu, ale priam ako kod ifikátor • 
moderného akordeónového štýlu". Toto tvrdenie je .príliš o dvážne, pretože 
ani jednu sk ladbu, k toré odznel! na recitáli, nepremié roval Ra jmund Kákoni. 
Hatrlkove Monológy boli venované Vladimírovi Cuchranovi, ako aj všetky 
ostatné akordeónové skladby Juraja Ha tr!ka. Dokonca boli mnohé z nich 
vyda né tlačou s venovanim uvedenému akordeonistovl a nahrané na LP platňu 
Vladimlrom čuchranom. Verím, že chybné údaje budú v HŽ opravené. 

Vladimír Cuchran, Konzervatórium Košice 

Pred_stovuje sa: 
Jindŕich Pazdera zo Žiliny bol (ako 

jediný zo Slovens ka) hosťom juhočes
l<ého medzinárodného festivalu CON· 
CERTINO PnAGA. Požiadal sótn ho o 
nieko l'ko odpovedí na ptá1.ky: 

Ako sa vám páči myšlienka Concer
tina? 

- Mysllm, že Concertllló Pnga je 
veľmi prospešná vec, lebo mladí ľud ia 
muzikanti majú možnosť zahrať sl v 
peknom a príjemnom prost redí a pred 
dobrým publikom. Okrem toho nadväzu
jú vzájomné kontakty. 

Ako hodnotíte spoluprácu s klavit·ist
kou prof. Máriou I<notkovou na tomto 
festivale? 

- S pani profesorkou Knotkovou sa 
m i spolupracuje výborne. Je pohotovou 
a výbornou klav!ristkou. Dobre sme sa 
zhodil na všetkých skúškach aj vy
stú peniach. Spolupracoval som s mnohý
mi inter.pretml, no predovšetkým som sl 
obľúbil prof. Dušana Stankovského (kto
rý po sv.ojom odchode zo žilinského 
Konzet-vatória pôsobí v Trnave) a prof. 

·; itilinskóho Konzervatória - Elenu ľitt-
:, nerovú. • 

Aké boli vaše hudobné začiatky? 

- Hrám od šiestich rokov. .Otec aj 
matka sú hudobnlkm!. POvodne chceli, 
aby som hral na klav!r. Lenže - pre
sedlal som na husle. 

U koho študujete? 

- U profesora Bohumila Urban a na 
Konzervatóriu v Žiline. Aby som sa 
zdokonalil, chodievam približne raz za 
tri týždne do Bratislavy - na konzul 
tácie k známemu huslistovi a pedagó
govi prof. Tiborov! Gaš parkovi. 

Concertino Praga je vaš ím prvým 
úspechom? 

- Nie. Súťažil som už trikrát na Ko
cianovej husľovej súťaži v ústi nad Or-

G. Svercelo1;á ( Zerlina) a R. Sziics a. 11 
(Juan ) v bystrickej inscenácii Dona 
Juana. Snfmka: K. Miklóš! 

sobiť ohraničeným možnostiam a urobiť 
z núdze cnosť: vytvoriť komorné hu
d obné d'lvadlo so š irokou stupnicou me
dz;i tragickými a komickými momentmi 
- vždy však so vzácnou, ·na našich 
javiskách zriedka vídavanou mierou 
vkusu. Kl'llč mu poskytla Mozartova 
geniálna partitú ra : tam. kde s i ·vyža
duje deren t né t Hl! 'redno stn~nir. h•Hlby, 
pohyb na javisku sa zmenši na mini-

.c 
u ·-> .. 
." 
c ·-.., 

Uc!. Po_ prvý raz v roku 1966, kedy som 
bol prvý. Potom som sa zúčastnil tejto 
súťaže v roku 1968, kedy mala sllťaž 

medzinárodnú účasť s veľkou konku
renciou. Ziska! som druhé mie!ltO · ..J. 

za bulharskou huslistkou, ktor:á'~lnala.::, 
o bod viac. V tejto súťaži som naposle- ·, 
dy hŕaJ ; v r, 1970, bol som opäť prvý 
a stal som sa laureátom súťaže. V Bra
tislave som mal doteraz tri polorecitély, 
štyrik rát som nakrúcal pre slovenskú 
televlzlu v Bratislave ( raz to bolo v. 
r . 1968, naposledy v decentbt· i 1970). Tak~· 

t iež som spolupracoval s televfziou NDR. · 
V Lipsku som nakrúcal pre program vý- ·' 
menných koncertov, ktot•é organizuje 
naša te levizia s telev!ziou NDR. Dňa 

15. augusta budem mať po lorecltál v 
Trenč ianskych Tepliciach na ,p,;ehliadke 
mladých lnterpl·et<tv, kde som hral už . 
vlani. Chystám sa na koncertné turné 
po severných a západných čechách. Ok~ 

r em toho navšthrirn aj majstra husliara 
Josefa Potzla "' Luboch - s prosbou, 
aby pre mňa vyhotovil nový nástroj. 

Zhováral sa: Tomáš Hejzlar 

m um, poprfpade ustrnie celkom; kde 
pulzuje rytmom, tam oži je aj javisko_. 
Pritom celá opera sa hrá s jedinou 
prestávkou (medzi I. a II. dejstvom), 
čo zabezpečuje skvelý spád (s výnlm~ 
kou niekoľkomin útovej re ta rdácle pred 
vrcholnou scénou - tam j e .ale nevy-: 
hnutný prev lek a rýchla prestavba). 
Umožnila to jedinečná scéna Pavla 
He rchla, kt orá popri variovanl dvoch 
základných javiskových mod.elov umož..! 
nila využiť aj proscénium použitim vý
tvarnej skratky - nehovoriac už o veľ
mi citlivom používaní svetelných zdro
jov: využivajú sa s mierou, a tak vý
jav poslednej Juanovej hostiny a jeho 
smrti vynik ne o to väčšmi. Tro,Jicu in
scenátorov doplnila rovnocenne Jerne'-· 
kova m:anželka Ol'ga Flllpl kostýmami, · 
ktorých krásu s lovami ťažko vyjadríť: 

Hudobnú zložku Dona Juana naštu
doval dirigent Anton Buranovský a ko.l. 
repetítori Dar ina Surová a Alexandett 
Zlá mal. JeJ predvedenie má štýlový rá.z. 
Orchester sice stále trpl na nevyrov
nanosť jednotlivých skupin ..:.. sláčlko· 
vých nástrojov je prll!š málo, ale (.až 
na niekol'ko nepresností) h rá spoľahlivo. 
Zvláštnu pochvalu s i zasluhuje Darina 
Surová za precízny sprievod recltat!vov 
na čembale. 

S výnimkou postavy Komtúra - (Ján 
Hadraba) vše tky úlohy sú alternovan~. 
Za najlepšie - opravdu vzorové - po• 
k ladáme výko ny Dagmar Rohovej (don
na Anna ) , Róberta Szlicsa z bratislav• 
ského SND v titul ne j lllohe, Jána Had• 
rabu a Vojtecha Kociána (don Ot tavio)'. 

ra 
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Vzácnou zhodou okolnosti - a vďaka · 
porozumeniu manželky Jána Cikkera -
sa nám podarilo ziskať na uverejnenie 
unikátne fotogra.fie. Vznildi v ranných 
hodinách jedného dň~ r. 1961, keď maj
ster Cikker robil v tvorivom zaujati po
sledné doplnky a opravy na opere 
Vzkriesenie. Zaujatý nad partitúrou ani 
nezbadal, že pani Katarína Cikkerová 
ho odfotogr afovala, a tak vznikol súbor 
doposiaľ nikde nepublikovaných snimok, 
ktoré sú súčasne zaujímavou psycholo
gickou štúdiou a pohľadom do dietn:e 
národného umelca. 

TVORBA 
V k<m texte doterajšieh Cikkerových 

d iel zaujíma skladateľovo najnovšie die
lo - Variácie na s lovenskú ľudovú pie
seň - odlišné postavenie: podstatnou 
z ložkou lnšp!ratlvnou i formovo- stvár
ňujúc-ou je, po dlhšom časovom odstupe, 
ľudová pi-eseň. Táto orientácia však ne
zapríčiňuje dajaký výrazný zlom v spo
mfnanom kontexte - inšpirácia folkló
rom, ktorá zohrala takú významnú úlo- · 
hu v Cikk·e.r·ovom mladšom tvorivom ob
dob!, sa v .1eho neskol'šich dielach ne
vytratila, len nadobud la Iné prejavy. Vy
hranenosť melod ickej !!nie a t·ytm lckej 
zložky ustúpila, dôležitou s a stala or
ganizácia vert ikálnej sféry, kde stavba 
akordov vyrastala z u rči tých typických 
intervalov odvodených z folk lóru. Aj 
Cikkerov pohľad na život sa prehlbil: už 
mu nestačil bezprostredný radostný vý
raz. optimizmus a spontánnosť. s akou 
stvárňuje folk lór v Slovenskej suite. 
Preto a j opatovný návrat k ľudovej 
piesni vo Variáciách možno so Sloven
skiJu suitou porovnávať len veľmi ohra 
ničene. Spoločná je azda ~ezprostred ~ 
nosť, s akou Variácie vzn ikli :- .v prie
behu prib ližne dvoch mesiacov sa zro
d il definlt ivny tvar s kl adby (dokoni:enie 
v októbri 1970) . 

. Bezprostredný popud k napísaniu 
skladby da lo Cikkerovi vnútm.•né tamys
lenie sa nad problémami tvorb:v, ;lej 
ďalšieho smerovania, zamyslenie sa nad 
úprimnosťou i výrazom . nad impulzami 
vznikania umelecl<ých diel i nad funk• 
ciou samotného umenia. Cikker vnútor~ 
ne znovu dochádza k odhaleniu skry• 
tých krás i cennosti prostého fudového 
pr<>]Ftvu, ktor.ý v súčasne] inflácii - a 
najmä komercionalizácii - umenia zo
stáva n~jskromne.iším a naj čistejším 
útva rom - l'udová piese1l z pera ne
známeho autora, bez oslavnosti, rek lam
nej aparatúry uchvacuje l teraz. Azda 
takýto pohľad na sféru fudového ume• 
nia v iej filozofickej podstate bezpro
stredne nútil Cikket·a umelecliým vv
znaním tlmočiť hold a úctu k l'utlové · 
mu prejavu - vyzdvihnúť prostú piesei1 
do sféry najzi!lvažnejšieho umenia. 

Myšlienkový materiál Variácií tvorf 
slovenská ľudová pieseň z Bartókovej 
zbierky - To m o j e s r d i e č k o .. 
Naj;prv ju Cikker stvérnil v zborovej 
faktúre. no neskoršie ho uchvátilo myš 
li enkové bohatstvo jednak hudobnej 
zložky - melódie - a jednak textu, 
keď menlivosť nálad a obrazov si pr-ia
mo vynucovaLa symfonick€> stvárnenie. 

Skladba ne tvor( sled akýchsi úsekov, 
kde sa určitá zvolená t éma rozličnými 
spôsobmi variačne obmieňa - jej for
ma je pocjrladená subjektfvnej snahe 
skladateľa, prejsť asociáciami, ktoré pie
seň vzbudzuje. Cikker nehľadá zdro je 
ani tak v materiálno-hudobnom -rúchu, 
ako skôr v postihnutí a vyjad-reni myš
lienkovej a citovej podstaty zvolenej 
predlohy. Priebeh nálad od lyricko-me
ditativnej až k dramaticky vyhrotenej 
a tragickej ut·vára predpoklady, kt oré 
sú bytostne bllzke skladatel'ovmu hu
dobnému prejavu. 

V tektonike skladby sa nepočlta s 
ráznym de le nim na ,jednotlivé variácie 
- sklbenosť sa docie l'u je posunut!m 
dynamických zmien, ktoré sa nekryjú 
s variačným! obmenami samotného me
lodického materiálu plesne. Z tohto "hľa
diska skladba zachováva formotvor ný 
projekt neustálej gradácie - od me
lancholického výrazu, cez hravosť a me
d!tativnu reflexiu, až po dramat icky 
útočný výraz, ktorý nadobúda na dra
matičnosti p ôsobivými zlomami, otria
s a júcim! svojou tragičnosťou, či hlbkou 
výrazu, s akou zaznieva úryvo~ pies-ne. 
Gradácia vrcholf v mohutnom choráli, 
monumentálnom vo svojej prl.!dkosti a 
oslavnosti. 

Bolo by zbytočné zmieňovať sa o pre
svedči vos ti a dokonalosti jednotlivých 
stránok Cikke.rovho hudobného preja 
vu. Zmysel pre kontrast, prekvapivosť v 
zlomoch gt·adácil, hlbka výrazu ...- to 
všetko sú atr ibúty skladateľa dramati
ka ; lyrika, ktorý obe tieto stránky · pre
,javu vie sk lbfť v ume lecky presvedčivý 
tvar. Povaha inš pirácie vplývala aj · na 
t echnické u tvoren ie jednotlivých zložiek 
- · tak melodický pohyb, na roz<iiet · <'lei 
in.ý.ch ·· Cikkerových skladieb, je r iešený 

JAN CIKKER : 

Variácie 
na slovenskú ľudovú pieseň 

Premiéry .Cikkerových javiskových diel 
JURO JANOŠIK čSSR) -10. novembra 1954 (SND- Bratislava) 

(zahr. premiéra) - jar 1961 (Severonemecký rozhlas- NSR) 
BEG BAJAZID (.ČSSR) - 16. februára 1957 (SND - Bratislava ) 

(zahr. premiéra) - marec 1958 (Wiesbaden - NSR) 
MR. SCROOGE (ČSSR) - 30. novembra 1963 (SND- Bratislava ) 

(zahr. premiéra) - 5. októbra '1963 (Kassel - NSR) 
VZKRIESENIE ČSSR) - 18. mája 1962 (ND -Praha) 

(zahr. premiéra) - 4. októbra 1962 (Gera- NDR) 
HRA O LÁSKE A SMRTI (zahr. premiéra) - 1. augusta 1969 

(Mníchov - NSR). 

v medziach dia-toniky a má vyhranený 
tonálny charakter. Akordická zložka 
však pracuje s rovnakými elementami. 
ktoré utvárali štruktúru Meditácie, či 
Orchestrálnych štúdii - kombinácie se
kundovo-kv.artových komplexov, ktoré 
sú po·dsta~nými zložkami1 utvárajúalmi 
spektrum . originálneho cikkerovského 
hudobného štýlu. Procesuálnost hudob
ného diania <>a ozvláštňuje dômyselným 
využltlm iml t.ačne.t techniky a kontra
punktu, ktorý je evic)entný vo . všetkých 
·Cikkerových dielach orchestrálnyéh l ja
viskcwých. Pol>'fónnosť f~k'túry je tu· zá
roveň zdrojom kon trastov a prot iklad 
nosti v riešen! jednotlivých úsekov, z 
ktorých sú niektoré t•iešené homofónne 
- pieseň v úvod-e, chorál v závere 
skladby. 

Osobitnou ziožk<lu pôsobivosti výrazu 
vo Variáciách je, nakoniec tak. ako aj 
v iných Cikkerových dielach, majstrov
ská inštrumentäcla. Skladateľ pracuje 
v tejto oblasti skutočne s technickou 
dokonalosťou a zvukovou predstavivos
fou - inštrumentačné riešenie je vôbec 
najsilnejšou zložkou pri budovant kon
trastov a protikloclov jednotl!vých úse
kov. 

Clkkerove Variácie na slovenskú ľu 
dovú pleseň sú doldadom skladatel'ovho 
neustáleho nepokoja, hľadania, ktorého 
sa hoci umelecl<y ' zrelý, nechce vzdať. 
Sú dokla(lom násto,ičivosti, s akou Cik
ker nastoľu,je poznané pravdy, ktoré sa 
mu nezdajú byť dostatočtte umelecky a 
ľudsky potvrdené. 

~UBOMIR CHALUPKA 

TVORBA JANA C.IKKERA NA GRAMOFÓNOVEJ PLATNI 
JURO JÁNOŠIK 
IV .. v: .a VI.obr.az.Sólistf, zbor a orchester SND, dir. T. Frešo. 

DV 5563, DV 5479 

VZKRIESENIE 
Kompletná nahráv·ka. Sólist i, zbor a orchester ND v Prahe, 
dir. J. I<rombholc. DV 6053-55 SV 8184-86 (stereo) 

ODZEMOK - VALASSKf. Zbojn!cke tance. 
Orchester SND, dlr. L. Holoubek. 

SYMFONIEľTA, op. 16, č. 2 
Slovenská filharmónia, dir. Ľ. Rajter. 
LETO. Symf. báseň pre veľký orch. 
RÁNO. Symf. báseň pr·e veľký orch. 
Slovenská f11harmónla, dk. ~. Rajter a L. Slovák. 

SLOVENSKÁ SUITA. 
česká filharmónia, d!J:. t. Rajter. 

ov 5862 

DV 5772 

ov 5858 

SPOMIENKY. Orchest rálna suita, op. 25. 
Slovenská filharmónia dir ." Ľ. Ra,iter. 

MEDITÁCIA NA T€MU HEINRICHA SCHOTZA 
Slovenská filharmónia, dir. L. Slovák. 
ORCHESTRÁLNE ŠTÚDIE K ČINOHRE 

ov 5630 

Symfonický orchester bratislavského rozhlaliu, d ir. B. Režu
cha. DV 6269, SV 8377 (stereo )' 

DRAMATICKÁ FANTÁZIA 
Slovenská filharmónia, d!.r. L. Slovák. (Na p1atni Symfonické 
dl·ela. slovens kých skladateľov.) 

DV 0100482, SV lló0482 (stereo) 

* * * Horeuvedené gramoplatne vydalo vydavateľstvo SUPRAPHON. 
Slovenské vydavateľstvo OPUS pripravuje na rok 1971 autor-· 
sktí platňu Jána Cikkera so skladbami: Variácie na slovenskú 
Cudovú pieseň, Hommage á Beethoven a Concertino. 
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Dozneli 
posledné 

l 

tóny 
Druhý .,polčas'' medzinárod

ného hudobného fest,ivDlu XVI 
KHJ sľuboval ni•ekoľko vcl'kých 
um~leckých zážitkov. Jcdn0' m 
z nich mal byť aj recil"l A 
Benedetti-Michelangelliho, kto 
rý, l;ial', svoj koncert v Koši
ciach z neznámych prí čin od
volal. Museli sme sa teda uspo
kojiť s náhradným prog ramom 

a1'9entínskym klaviristom 
Armandom Fordom a jeho in
terpr etáciou d-iel J. S. Bacha, 
L. v. Beethovena, C. Debussy
ho, F. Chopina a M. P. Musorg
ského. Fordov program obsia 
hol šircrkú škálu svetového re 
pertoáru a aj keď vzhľadom 
na ZI1BIIl·e:ni'e na provej ruke ne
.pbda l výkon, akého snáď 
schopný j e, pcnmali srne, že ide 
o it1te ligentného k lavirist u s 
dôkladne premyslenou koncep
ciou intei1pre.oovaných skladi·eb. 

Nasledujúc-i koncert - 2·8. 
m ája - Slove nskej ·filharmó
nie ~ d-irigentom d r. Ľ. Rajte
ri>m a rnaď<arskými sólistami 
E. Tusa a I. Antalom bol vý
znamným dramaturgickým prí
nosom KI-IJ uved ením Sonáty 
pre dva k lavíry, bicie a or
chester Bélu Bartóka. Je t o 
skladba obdivuhodná z hľadis 
ka fo rmov•e.i a tonálnej výst 'Bv
by, inštrumentácie, bohatosťou 
a nápaditosťou hudobných 
myšlienok. Dr. Ľ. Ra jter viedol 
orchester i sólistO'V k a dekvát
nemu chápaniu Bartókom za
m ýšf,aného výrazu, v podaní 
k la'.'iristov Tusa - Ant a l sme · 
však postrádali väčší dôraz na 
r ytmus a pregnantnosť svojich 
partov, práve tak i u sólistov 
na bi-cie nástroje. V druhej 
časti koncertu zazneli(! Brahm
sova I. symfónia c mol, op. 68, 
kde dirigent opäť uplatn.i! veľ
ký zmysel pre formovú výstav
bu, schopnosť viesť orchester 
k jednotnému dramatickému 
výrazu v precítenom štý le ro
mantizmu. 

Vrcho l.ným umeleckým zážit
~<Hll , tml v-šal< koncert Sloven
skej filharmónie (30. mája) s 
di rigentom Ladislavom Slová
kom za spoluúčinkov·ania Slo
venského filha rmonického zbo
ru (zbormajster J. M. Dobro
dinský ). Na programe bola ;je
diná skladba - Händ lov Me
siáš. Klasická dokona losť toh
to monumentálneho d iela, hlb"
ka myšlienok, te!ctonická a vý
razová jednot-a s trhli k neoby
čajnému výkonu i j eho inter 
p retov. L. Slovák dok<Ízal or
chester, zbor i sólistov zvu- . 
kove i výrazove zjednotiť v 
kompaktný celok podnietiť k 
oduševne lému výr-azu, lyrič
nosbi, spevnosti a pri ezračnej 
jednoduchosti. Jeho Mesi!iš bol 
veľkolepou oslavou ľudstva, 
krásy a humanity. Veľký po
die l na úspechu mal Slovenský 
f ilharmonický zbor - technic 
kou, zvukovou a najmä výra 
zovo u jednotnosťou; sláčiková 
skupina nástro jov a altistka 
O. Hanáková. Výkony sólistov 
Fr. Livoru a Maďarov K. La
kyovej a A. Antalfyho však do 
značnej miery zaostávali za 
úrovňou celého telesa. Skutoč 
nost, že L. Holásek hral pred
písaný čembalový part na kla 
víri, bola štýlovo zmačne ruši 
vým elementom. 

Po sófoijskej a moskovskej 
f ilharmónii sa 2. júna predsta
v.i! košickému publiku ď1alší za
hr-ani~mý or chester - Bele
hradská filharmónia so svojim 
hlavným dirigentom a umelec
kým riaditeľom Živojinom 
Zdravkovičom a klavi-ristom 
Dušanom Trbojevičom. V Rím
skych fo-ntánach O. Respighiho 
dosiahol Zdra\"kovič vhodným 

, rozmiestnením nástrojových 
s kupín vy1.·ov.n aný zvuk orches
t ra, neobyčajnú farebnosť, zdô
r.a2lnil krás u orchestrá lneho 
zvuku. Juhoslovanský skladateľ 
Stanojlo Rajčič Koncertom č. 3 
a mol pre klavír a orchester 
výrazove ani motivicky príliš 
nepresvedčil, má lo prHežHosti 
tu mal i sóli sta. Až prekvapu
júco dobre bola interpretov-aná 
Symfóniá d mol C. Francka. 
Zdravkovič, dirigent skôr in
trovertného typu dirigu je tzv. 
t echnikou zložených taktov, 
teda spôsobom dosť ~riedka-

vým. Na koncerte ,,netaktuje", 
ale "hrá", je súčasťou orches
tra, z ktorého priam ťaží n:a
pätie, vášnivý a p lno-krvný vý
raz. Jeho architektonika je dô
sledne p remyslená, kontrasty či 
už dynamické alebo dramatic
ké sú vždy na mieste a . správ
ne vyvážené. 

Na záverečnom koncerte 
KHJ 9. júna vystúpila opä ť 
štátna filhat·mónia Koš ice so 
svojím šéfdirigentom Bystrí
lwm Režuchom a sólistkou Ve 
rau Dulovou, nár. ume lkyňou 
RSFSR. I keď bol program cel
kove koncipova111ý s•kôr ,.oddy
chovo" - R. Wagner: Tann
häuser, G. F. Händel : Koncert 
p re hadu a orchester B dur, 
B. Bartók: Tanečná s uita, N. R 
Korsakov: Špan ielske capriccjo 
- kládol na orcl'tester značné 

. nároky. Zvlášť v Bartókovej 
Tanečnej suite sa bolo treba 
vyro·mať s t e chnicky náročný
mi par tmi najmä v skupine 
dychových nást·ro jov a s kom
plikovaným rytmom. Možno 
povedať, že zarade-nie tejto 
Slkladby do repertoáru orches
t•r,a bolo šťastnou myšl,i•enkou, 
orchester s a dokázal prebiť cez 
úska·lia te j to pa.rti•t úry s úspe
chom, zdôraznením tanečnosti 
a rytmičnosti. Len škod•a, že 
rýchle tempo bolo občas na 
úkor presnosti a t-echndckej 
dokonalosti. Jednotlivé nástro
jové skupiny bolo treba ryt
micky viac zjednotiť aj v Kor 
sakovovom Spantelskom cap
r icciu, miestami sa žiadali väč
šie dynamické kontr-asty a na 
pä tie. Režucha kládol hlavn ý 
dôraz na farebnosť, zachovanie 
svojského kolol'rtu sk ladby, 
hr.avosť a ná ladovosť. 

Händlov Koncert p re harfu 
a orchester B du r p0známe 
skôr z jeho verzie pre organ. 
V subtilnom, zdravom muzi 
kantskom podaní harfistky Ve 
ry Dulovej sme opäť obdivoval i 
krásu tohoto komorného .,d iel
ka". Kadencia Marcela Gran
goniho obohatila skladbu o no
vé prvky, môderné technické 
vymož-enosti harfy. O ve !'kom 
úspechu sved čí i vynútený prí
davok sólistky, moderná sklad
ba impresionistického ladenia 
(Carlo Salzedo : Pieseň noci), 
ktore j autor ve l'mi rafinovane. 
a le pritom vkusne a s mierou 
využíva technických a zvuko
vých možností nástroja. 

Doz neli teda posledné tóny 
XVI. KHJ a zostáva nám už 
len celkové hod notenie. Mali 
sme možnos·ť s ledovať vynika
;júce výkony našich i zahra
ničných umelc.ov, konkontovať 
ich úroveň. Je dným z na jcen
nejších momentov tohoročnej 
I<HJ bolo jej venovanie 90. vý
ročiu narode.ni:a Bélu Bartóka. 
Nebolo to venovanie formálne, 
naopak, počuli sme tri základ 
né die la tvorby 20. storoči·a : 
Hudbu pre sláčiky, bicie a če
lestu, ·Sonátu pre 2 klavíry, 
bicie a orcheSiter a Tanečnú 
suitu. Prvýkrát v Košiciach 
odznelo Svätenie j:;tr-i L Stra
vinského, premiérovo bola uve
dená skladba De.Zidera Kardo
ša Res ph ilharmonica, dielo 
venované 50. výročiu KSČ. Pre 
budúcnosť by bo-lo treba uviesť 
čo do počtu viac d ie l súčas
ných českých a slovenských 
autorov, prípadne n iektorý z 
ďalších festivalov tematicky 
venovať tejto oblasti našej 
hudby; zorganizovať ďalšie 
ročn~ky organového fes·tivalu a 
zainte·res·ovať aj operu ŠD v 
Košiciach. 
Spoločenský a kultúrny vý

znam festivalu bol pre oboha
tenie hudobného života metro
pole východného Slovenska 
jednoznačným úspechom. 

LÝDIA VALANSKÄ 

Swetowá. 
"'""' p1•em•e••a 

'l~roeh želaD'IÍ 
Poslednou brnenskou 

predprázdninovou - premié
rou bola opera B o h u s l a v a 
Martin u Tri želania (Trojl 
prání), ktorú uviedo l operný 
súbor Štátneho divadla v Brne 
16. júna t. r. ako svetovú pre
miéru. Bohuslav Ma r t inú patrí 
v brnenskej opere k na;jhra
nejším súčasným skladatel'om. 

Scéna z Mattinuho Troch želaní. 

Jeho hudobno-dramatické dielo 
sa tu objavuje pravidelne od 
dv-adsi,atych rokov. Okrem 
Ariadny na Naxe a jednoak
t ovky Č!m ľudia žijú, boli na 
tomto javisku u vedené všetky 
skladatel'ove opery. 

Opera Tr i želania, ktorú na 
písa l B. Martinú v r oku 1929 
v Par!ži a k torej rukQpis sa 
zachoval v poličskom múzeu, 
čakala na uvedenie viac než 
štyridsať rokov. Libre.to napí
sal francúzsky básnik, ved úca 
osobnosť dadaizmu Georges 
Ribemont-Dessaignesa. Spolu
práca básnika so skladatel'om 
trvala vyše dv.a roky a v tom 
čase .vznikl! tri diela : jedno
aktovky Slzy noža, opera Týž
ueň dobročinnosti, k torá zosta 
la torzom, a filmová opera Tr: 
že lania alebo Vrtkavosti ž-ivo
ta. P rológ a d ve dejstvá te j to 
ope'l"y sa odohrávajú vo fil 
movom ateliéri, kde sa nak rú 
ca rozprávka o tr·och želaniach. 
V tre ťom dejstve sa film v 
skrátenej podobe premieta a 
záver d ie la nás uvádza do pre 
pychového newyo rského baru . 
Realita sa prelína s atmosfé
rou neskutočnosti a ilúzie. 
Vonkajšl rámec divadelného 

· Pt:edstaven ia tvorí· to,tiž para
le la živo tných osudov hercov 
s filmovým príbehom. Hudba 
opery mii výrazovú bezpro
strednosť. využíva vtedajšie ta
nečné me lód ie a rytmy (blues, 
ta ngo, foxtr<Yt). Samostatná or
chestrálna skladba v treťom 
dejstve - nazvaná Odchod -
sa podobá symfóniám B. Marti
nú. K oživeniu opery pomáha 
hovorené slovo (hovorená ú lo 
ha režiséra v podani Jirího 
Prichystala ) i "prevtel'ova nie " 
predstavitel'ov jednotlivých po
stáv - pr ipomínajúce sklada
teľovu operu Julietta. 

Sve to vá premiér a Troch že 
laní na brnenskej scéne bola 
úspechom - po každej strán
k·e. Inscenácia sa stala mimo
riad nou udalosťou v otázke in
tenpr-etačnej i dramatur9ickej . · 
Orchester pod veden!m Václa
va Noska hral s pochopením 
pre zauj ímavú koncepciu ope
ry i jej atmosféru. Z·nel zvu 
kovo vyvážene, rytmicky pres
ne a intonačne č isto. 

· Režisér Eval!l Schorm a vý
t varník Lad is lav Vychodil vy 
užili t~chnické možnosti javis
ka. Schorm prejavi l zmysell()re 
živú pr emenlivú s~énu i pre 
kvapujúco účinné momenty. K 
t omu nepomáhala choreog,rafia 
Luboša Ogouna. Výtvarník za
plnil javisko potrebnými r ek
vizitami a sústredil sa na pre
myslenú prácu so svetlom a 
farbami. Prit om necha l dosta
tok voľného priestoru na rozo
hranie hereckých akcii. Zbor, 
ako komentátor de ja, je 
umie-stnený na j edne j s-tr·ane 
javiskla, výstupy k launov pred 
prvým a druhým dejstvom, vy
užitie d iapozitívov a filmu (ka
meraman Jaroslav Kučera) -
to všetko prispelo k účinnosti 
inscenácie. 

Obsadenie jednotlivých po
s táv podčiarkovalo výraznou 
mierou štýl opery. V dvojpo
stave Artura-Just a znovu pr·e 
svedčil J aroslav Souček o svo
jich vynikajúcich speváckych i 
hereckých kva litách a o ume
ní vžiť sa do slohu moderného 
diela. Postavu Niny Valencie -
lndolendy s úspechom charak
terizovala Milada Šafránková. 
Pohybové ~chopnosti a spev na 

Snímka: R. Sedláček 

mikrofón výborne uplatnili Eva 
Výmolová (poslucháč-ka JAMU) 
ako Lilian Nevermore - víla 
Nulle a Jaroslava J anská v 
ú lohe černoš-ky Dinah. Suve
rénne speváoky i herecky vy
pracoval postavu Serge Elia 
cina - Adolfa Josef. Škrobá
nek a Jarmila Krätká (Ebl·ouie 

1 Barbichette - žobráčka). Z po
četného ďalšieho obsadenia za 
ujal barman Jifího Bolešovské
ho. Pet t·a Heerenová 

Desa,ťr•očný 

Beetho\1enow 
Dradee 
Keď v roku 1961 ostt:avská 

pobočka Zväzu čs. sklad ateľov 
spolu so Zámkom Hradec nad 
Moravici vyhlásili súťaž pre 
mladých skladatel'ov, poriada
telia iste netušili, že tým kla 
dú základy novému a vyhra
nenému typu umeleckej súťa
že. Od pôvodného zámeru sa 
čoskoro ustú,pilo, pretože sa 
ukázalo, že predovšet kým m la
d i .inštrument alis-ti na našich 
konzervatóriách nemaj ú stálu 
súťažnú plat formu, ktorá by 
preverovala ich umeleckú úro
veň, bola predstupňom ume
leckých špičkových súťaží a 
súčasne dávala našim hudob
ným pedagógom obraz o s ile a 
perspekt!vach našej talentovej 
základne. 

Z týohto aspektov vyrástla 
na Zámku Hradec nad Mo ra
vici súťažná tradícia ktorá t. r . 
dovŕšila prvú dekádu. Priro
dzene, náplň a celý profil sú
ťaže prešiel zmenami a korek
túrami a zdá sa, že v m in ulom 
roku d-ostaLa táto súťaž podo
bu, s k torou mozno počítať do 
budúcnost i ako s defin it ívnou. 
Pôvodne sa súťaž zamer·iavala 
na pos lucháčov čs. ko-nzerva,tó
rií a bola rozdelená podľa roč
níkov, alebo na dve (l.-4., 
5. - 6. ročník ) , ni~koľkokrát do
konca na tri kategórie (1.- 2., 
3.- 4., 5.-6. ročnik). V minu
lom roku sa namiesto roč.níko
vých kategórií z;aviedli kategó
r ie vekové (L kategória do 18 
rokov, II. kategória do 21 ro
kov a III. kategó-ria do 30 ro
k-ov ) s tým, že' sa nezdôrazňu
je prís l ušnosť k určitému ume 
leckému ústavU. Hrad-eckej sú
ťaže sa môže zúčastniť každý 
ta lentovaný i·nštrumentalista z 
konzervatória. z vysokej hu·
dobne j školy, ako abso lvent, 
alebo dokonca ako inštrumen
talista školený súk·romne. Roz
hodujúca je veková hranica, 
pričom vekove mladší inštru
mentalista, keď je technicky a 
interpretačne na výške, môže 
súťažiť v kategórii vyššej, 
pravda, nie obrátene. 
Počnúc minulým rokom do

stala hradecká súťaž definitív
ny p rof.!] trojročného súťažné
ho cyklu, v ktor·om sa rok čo 
rok p.rB'VIldel·ne strieda súťaž 
klavfma, husľová a violonče
lová spolu s kv-a,rtetovou. Ustá
lilo sa t iež i časové zakotvenie 
súť aže. Po počiatočnom jesen
nom termine p-rešla trvalo na 
poslednú júnO'Vú tretinu, tak
že výuka nie je súťažou naru
ševaná. 

Hrad ecký 
histol'\ický 
Lichnovskej 

zámok, kultúrno
pamäbnlk rod iny 
spojenej s Bee-

thovenovou osobou a s jeho 
návštevami v rokoch 1806 a 
1811 je ako stvoľený pre me· 
r.anie sil našej mlad.e;j umelec
ke j generácie s prihliadnutim 
na Beethovenove dielo - v 
s lohove výstiznej a presvedČI• 
vej Beethovenovske j interpre
tácii. Prirodzene, do súťa~né
ho programu j e zaradená l 
hudba iných epoch (barok a 
romantika) a v poslednyc:h 
ročníkoch i súcasná česká a 
slovenská hudba, ťaž iskom 
však osláva Beethoven a hud-
ba klas icizmu. · 

Tohto roku prebiehala hus
l'ová súťaž o cenu Beethove
novho Hradca prvý raz za 
účasli m lad ých pol'ských hu5-
listov z I<atovic. Od nás sa 
súťaže zúčastnili husl-isti z 
Prahy, Brna, Brat islavy, Ostra 
vy a Žiliny . 

V prvej kategórii súťažil-o l G 
huslistov, z ktorých sa po t 'roj 
kolovom zäpolen! umiestnili: 
J. Pospíchal ( P,raha ) l . 
miesto, J. Blasszuk - 2. mies
to, E. Kopčáková (Žil-ina) -
3. miesto. 

Slabšiu úroveň ma[,a dxuhá 
ka-tegória, v Morej prvú cenu 
neudelili ; 2. miesto získala O. 
Vrbacká (Brno) a tri 3. mi-esta 
ude lili: J . Jahodoví (Brno), L. 
Kurzovej (Brno) a A. Milianovi 
(Katovice). S veľkým záu~mom 
sledovala :porota na čele s prof. 
T. Gašparkom tretie kolo tlre• 
t e j kategór ie za účasti Ostrav"' 
skej filharm ónie, ktorá s v-eľ
kým pochopením pre našu 
mladú umeleckú generáciu 
prevzala orchestrálny sprievod 
k l'l:l bovol'ne voleným husľovým 
konce'ľtom. V tretej ka-tegôríi 
sa umies·tmili : A. Pergler (Br 
no) - l. miest o, D. Zárubov á 
(Praha) - 2. m iesto, E. Zcylka 
a P. Haase (obaja z Katôvlc) 
- 3. miest-o. Na koncerte ví
ťaz-ov o cenu B~ethov.enovho 
Hradca účinkovali víťazi _jed 
notlivých kategórií. Odzneli 
skladby T. Vitaliho, J. S. Ba
cha, J . Slavického, L. v. Bee· 
thovena; po pr.estávke hu,~ľo
vé koncel'ty K. Szymanovského 
a J. SibeHa za sprievodu 
Ostravskej filharmónie a za 
dirigovania Josefa Daniela. 

Na záverečnom ceremoniáli 
odovzdania cien a diplomov 
riaditel'om Zámku Hradec O. 
Sklenárom a ·zástupcom ONV 
E: Exnerom prehovoril vedúci 
oddelenia kultúry KNV V. Sno
pek o význame a perspektivach 
Bee thov-enovho 1-h;adca, ktorý 
sa stáva významnou umeleckou 
a kult úr:no-politickou udalos
ťou. Ján Pragant 

e V dňoch 5. a 6. júla t. r . 
nahrával Slovenský filharmo-· 
nický zbor s dirigentom J. M, 
Dobrodinským pre hudobné vy
davateľstvo OPUS, ktoré p.ri
pravuje LP platňu so súčasnou 
slovenskou zborovou tvorbou. 
Nahrával sa Burlasov cyklus 
Zvony, Tri slo·venské ľudové 
piesne od J. Cikkera a [{ofín 
kove Dva zbory na Apollinai 
rove tex ty. 

e Hudobné informačné stre
disko ČHF por iada v zahrani 
čí rad koncertov česko!<I,Jven
skej hudby. V máji t . r. l O 
bol napr. koncert v Burgase, 
v júni znela naša hudba v Ul'a
novsku, kde tamojši symfonic· 
ký orches te·r pod takto vkou 
Eduarda Serov.a uviedol Hrd in
skú baladu Dezidera Kardoša, 
Pätnásť listov podľa ' Diirerovej 
Apokalypsy od Luboša Fišera, 
symfoniettu p re violonče lo a 
orchester - Návrat - od Iva
na ňezäča, ktorej sólový part 
zahral vy-nikajúco Saša Večto
m ov a na záver koncertu od
znela 9. symfónia - Z .nového 
sveta od Antonína Ovoráka. 
Konce•rt l{lr ijalo publikum · i kri 
tika veľmi dobre. Na koncerte 
boli pritomní autori L. F išer 
a L Rezáč. 

e V dňoch 27.-29. sep
tembra t . r. bude v Trenčian
skych Tepliciach odborný ce
loštátny seminár na tému Sú
časná maďars·ká hudobná vý· 
cho va . Seminár bude zameraný 
na súčasný stav a perspektfvy 
p!1edškolskej, školskej a mimo
škoiske.i hudobnej výchovy, ako 
~.i maďarskej hudobno- peda· 

l 
gogickej teór ie. Prednášať bu
:iú československ! a maďarskf 
"dborn!ci. 
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Učebnica . dejín 
hod-notenie, sú u mat u1·antov zvacs a na nízkej úrovni. 

' A nap okon: budú9im učiteľom hud-obne j výchovy mu
síme dať na PF 'dostatok d idaktických po:matkov a skú
seností, ako vy-ber!iť z m nožstva histot'ických faktov na 
ZD~ a ako p!'iblížiť d-eťom hudobné dieJo. G.rego.rovi sa 
črt:a.!a pr.J pí-san í učebnice dvo jaká úloha : l. ve decko
didaktdcká (i . zn. objasnenie t oho, čo musí poslucháč 
pochopiť, aby porozumel hudobnej kultúre ako cell«.t ), 
2. pedagogicko-Oida k,l'ická. Domnievam sa, že auto-r 
učebnice - a-ko u,č•iteľ P eda.gogickej faku lty - ti•e.to 
úlohy od seba neodlučuje, i keď majú rôzny hordzont . 
Správ>ne však nazmačil J. Kotásek, že učitelia, kto.rí sa 
nevedia pr.istJôsobiť obom po~iadav>ká m, nie sú skutočne 
akademicky vzde.lanými uč-iteľmi a nemôžu pJ,niť svoje 
uč-i·teľské úJo·hy na modernej úrovni. Gregorovi - ako 
v.edcovi t ako pedagógovi - j e to všetko ja-sné, z čo
ho mu VYIPlynul výb er látky, motivácia, osnova. !period i
zácia, kvBI!ltum látky z h~ad iska primeranos ti a pod. 

Vladimír Gregor: Dejiny ev·ropské ·hudby (vyd. Peda
gogická fakulta v Ostrave 1971, 140 strán a 20 s trán 
notových príloh.) 

Na poradách a akýchkaľveok sympóziách, venova-ných 
učLteY.skému vzde láv-aniu, na-rážam e čas·to na dotera z 
n euspokojivo vy1:ieš ený problém: ako v pd pit'a!Ve uči 
teľských kádr ov na PF ko.ncipovať odborno--predmeto
vé štúd·ium (v.J-astnú apro'bá~iu). V pod,sba!;e sme sa 
vždy stretli s dvoma vyhraneným i a prottkečiac.imi ná
zo rmi. Pod ľ·a jedného - odborné š·túdium je v·ed•eck é ~ 
obsahom i metódo u totožné pre uč.it·eľov i mu7liiJ<oló
gov. Pedagogické zam eranie š túdia budúcich uôi . .;eľov 
v .rámci predmetu sa uslrutočňuje me.toddk ami. Dr uhý 
názo.t• (zdôvodňovaný pred L'okmi najmä O. Chlupom 
fi j eho nasl·edovmíkmi) dokazuje, že št údium odborov 
m us! byť pre učiteľa "f1Unkoné", ohsaho.m i metódami 
prispôsobené budúcemu povola niu. Tento aspekt m al 
však na univerútných fakult ách silných odporcov. 

Vedúci ka•tedry n a ostra-vskej Pe·dag-ogiokej fakult e 
'(skôr ako zača l písať svoj učebný t ext o dej i'!láoh €U
irópsk e j hudby ) si správne uvedomil, že svoj.im po'Slu
cháčom nemôže predklad~ť t ie isté kompetnd1á vedné
ho odboru "deji•ny hudby", ako poslucháč-om muziko
lógie, a lebo študujúcim pre II. cyklus škôl; že poslu
cháči pr,ichád7!8jú zo škôl II. cyklu bez základných 
znalostí histórie hudby, že výučba na Ľ~U t ieto me
dz-ery nevy,plňuje dostatoč-ne ; že pod obne sú nedosta
čujúce zna1-osti .zo vše·obeonej his tór-ie i es tetdky, že te 
da i tie kategórie, kto.ré nazývame v1kus a €Ste<Vické 

Autor teda vymedzil na 140 str-anách poslucháčovi 
látku záJk•ladn ú, do.konc a i program pre seminárne pred
hrá van ie vyhroných diel, ponechávajú c tak vyso.koškol
skému pedagógovi in ioiativu, aby sám rozhodol, ako 
vyb:rať a odpm:ú:ča·ť poslucháčoyi látku rozširujúcu a 
o.nient a<Onú. Autor učebného te:>Obu p.r edpokladá, že o hu
dobných nást rojoch a hudobných formách majú poslu
dhá:či oso'birtné prednášky a uče-bnice a preto sa nimi 
zaoberá ŕoa z histo.rického oopektu. Súča S/tou sem inára 
mu je .nie~e.n IPľáca s ďalšou litera•túr-ou, al.e a j pred
hrávanie, ~iakova ionte.rpr.etácia krat ších sk ladieb, alebo 
úryvkov i vJasm ý spev poslucháča, a j keď t o bude iba 
spev ikr ártkych motívov a t ém predhráva ných skladieb. 
To ostatne a·obime oddávna aj u nás - s t ým rozd,ie 
J,om, Ž€ mom entál-ne n emáme pre poslucháčov vhod ný 
učebný text dejín hudby. J. Tvrdoň 

~--~. ----------------------------------

. Tohto roku sa už po tretí ra z 
uskutočnil hudobný festival Con
certino Praga; festival, ktorý nám 

" !právom môže závid-ieť ceJý s vet , 
lebo nemá v žiadnom štáte svo
ju obdo-bu. Každoročne je t o -
rov-na-ko ako vLastný priebeh sú
ťaže Conce:rtino Praga - objavo
vani-e novýeh t ·alentov, alebo po
revnávanie vývoja umeleckej dii'á
hy mladých umelcov. Ani tohto 
roku f-estival nes!da mal. Pocho
piteľ,ne, najväčší záujem bol o ja
ponskú hus J.istku Shizuku Jshlka
wovú, ale ani ona nebola bez sú
,peorov: čenek P avlik i Jindi'ich 
Pazdera ukáza li vyspelosť českej 
i slovenskej husľovej školy. 

S. Ishikawová sa o. i. predst a
vila tech nicky veľmi náročnou 
Ravelovou Husľovou -sonátou. 
Ad ep tka t u uká7..ala svoju výni
mocn<Ísť. Techn·icky dokonalá, 
bravúrne inte.r pt·etovan á sonáta 
zaznela skutočne sugest ívne. Ok 
r em toho sa pr edstavila na j u
hočeskom festivale s HusľO>vým 
ko ncer to m D dúr P. I. Čajkovské
ho. Nemenej prekvapivý bol aj 
výkon Jindi'icha Pazder u, svieži a 
istý, rovnako • a·ko int erpret ácia 
Chaussonovej P.oemy v podani 
čeiíka Pavlíka, ktorého kantabil 
né poňatie - s dobre vypracova
nými výškami - kont•rastovalo s 
temperamentným výkonom J. Paz
deru (Vita li : Ciaccona g mol ). 
Tiež Margarita Hohenriederová z 
NSR (predn iesla Pap;illons op. 2 
od R. Schumanna) patrila k u špič
kovým interpretom celého f-esti
valu; techniku mala istú, perfek-t
·nú, a j a gogi-cky bolo Schumanno
vo dielo dobre pochopené. Je 
pravde podobné, že v te jto mla
dučkej umelkyn i vylt'astá nový ta
le nt. Ak .iu napit'ikl·ad !porovnáme 
s našou . Adélou Binkovou, zápa
donemecká účastmfčka . vynikala 
jemnejším a Y.ahšie t vo:reným tó
nom. Klavir is tka Malgorzata Szaf
raňska z Poľska s a o. i. pr edsta 
vila v Beethovenovom Klavírnom 
ko-ncerte c mol. Na festival zaví
tala aj Taťjana Feďkinová z Mos
kvy, ktorej klavírny re pertoár s'a 
orientoval prev-ažn:e na· sovJ·etsku 
hudbu. Okrem n ich na festiva le 

vystú,pili ďalš! naši mlad! sólis
t i - klaviristka Martina Vítová, 
hus lis tka Jana Vlachová, violon 
čelisti Boris Vybíral z brnenskej 
JAMU a Daniel Veis. Tak ako v 
r o·koch minulých. aj tent o rok 
na klavíri sp.revádzala prof. Ma
rie Knotková. Novinkou bolo, že 
na dvoch fes tivalových koncer
toch vystúpili dnes už známi in -
terpr,eti čembalistka Zuzana 
Ružičková, klavirista František 
Rauch, violončel ista Miloš Sádlo a 
huslista Josef Suk. 

Juhočeský hudobný festival, bol 
v dňoch 21. 6. - 2. 7. v Jindri
chovom tk adci, v 'ľi'eboni a v ga
lér ii zámku Hlboká nad Vltavou. 
Jeho špecifičnosťou je predovšet
kým t o, že sa prevažne or~entuje 
na m la dýc-h hudobní-kov. Mladí in
terpreti majú mo~no&ť porovnávať 
svoje výkony a niečomu sa i pri
učiť. Peda gógovia nielen hodnotia 
úroveň jednot livých účastníkov 
(alebo i predstaviteľov tzv. ná 
rodných škôl z jednotlivých štá
tov) , ale i preber a jú dobré sk úse 
nost i od ostatných. A konečne 
t ento fes t ival pr ináša veľa dobré
ho i posl ucháčom, najmä pos lu
cháčom z radov mladých ľudi. Je 
nesmierne cenné, ak má m ládež 
možnosť posudzov.ať ·výkony svo
jich vrstovníkov a môže s nimi -
ako to bolo pri jednom koncerte 
pre deti a mládež - i hovoriť o 
veciach, ktor é sa t ýka jú hudby i 
života m ladých umelcov. 

Tomáš He:izlar 

Na záver sk olského roku sa Vy soká škola mú
zických umení _predstavila ďalšou opernou pre · 
miérou svojich poslucháčov a absol ventov, V di
vadielku VSMU -v brat islavske j Redttte mladí u
melci našt udovali a uviedli oper u Ant onína Dvo
ŕáka Rusalka. K inscenáci i sa vrát ime v budúcom 
čísle r ecenziou. Na .~n ímke Ružena Stä1·ová ako 
Ježibaba a Alžbeta Buk oweczká ako Rusalk a. 

Snímka: A. ~matlák 
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e V júni t. r. usporiadal MDKO 
v Br atis lave v Zrkadlove j sieni 
SLarej radnice slávn ostný večer, 
vP.nov.aný 350. výročiu smrt i vý
znamného slovenského rodáka Já
na Jesénia. V hudobno-literá rnom 
pásme vyst úpili A. Kajabová-Pe
ň a.šková, M. Meierová, E. Cha
lupová, J. Wiedermann, Ľ. Gre
gor. L Mat ulfk, J. Salay a praž
ský súbor Collegium fJaut o dolce. 

e SKO pod v·edenlm B. War
chala uskutočnil niekoľko kon
certov v Rakúsku. Dňa 12. júla 
vyst·úpil v Grazi, ešte predtým 
(5.- 7. júla ) v Sal:llbul·gu na 3 
koncertoch. 

e V. preh liadka mladý~h Inter 
prétov bude v Tit'enč~anskyCih Tep
liciach v dňoch 12.-19. augusta 

t . r . Pcriadateľom ak cie je ZSS. 
Z účinkujúci~h spomeňme M. Lap
š anského - klavfr, V. Samca -
flauta, M. Turňo.vú - spev. M. 
Klausovú - s pev, J. Pa zderu -
husle, Husľové duo Anna a Quido 
Holbhngovci, Bratislavské dycho
vé kvinteto, ako aj zahraničných 
sólistov z Bulhanska, Juhoslávie 
a NDR. O celej· akcii prin€sieme 
- ako po Iné r oky - podrobný 
rete.rát. Súčasťou pr ehliadky budú 
di sk usie a hodnot enia. e Dňa 24. VI. bol v Tc.nave 
koncert v .rámci III. hudobnej jari 
M. Schneidl'a-Tima-vského. Na kon
certe účinkoval Akademický spe
vácky zbor študent ov un.lverzity 
v Jereva ne (ATménska SSR ) a di
r igentom Aganesom Cekidzlja
nom, m'irodným umelcom Armén-

skej SSR a laureátom št átne j ce
ny. Spolu so zborom vystúpil 
Symfonický orchester mesta Ži
liny s d ir igentom Bohumilom Ur 
banom. V prvej časti programu 
zahral o.r chester skladby O. Fe
renczyho a D. šostakoviča; pot om: 
samo st-ane vystúpil Akademický 
zbor s diel-ami ar mé nskych skla
dateľov. Zo slovenských autorov 
uviedo l zbory E. Suchoňa a M. 
Schneidra-TTnavského. Na záver 
predviedli obe telesá zbor z ope
ry Anuš od arménskeho sklada
teľa Tigranjana, Ceskú plseň B. 
Smetanu a F an táziu pre klavlr, 
zbor a orchest er L. van Beetho
ver.a Dirigova l O. Čekidzijan. 
Koncert. bol pr ed početným ;pub

' likom v RUle Pedaqoqícke .i ľakul 
tv UK 

GRAMOPLATNE 

PÓDIUM 70 
BELA BARTOK: Koncert č. :> pre klavír a orches• 

ter (1. Allegretto). István Lantos, Maďarsko - kla· 
vir. Symfonický orchester čs. rozhlasu v Brat is lave 
diriguje Ondrej Lenárd. · 

FRYDERIK CHOPIN: Koncert pre klavír a or • 
chester e mol, op. 11. (II . . Romanca - Larghetto, 
III. Rondo. Vivace ). Pet er Rose!, NDR - klavir. 01·~ 
ches ter o.pery ND v Br atis lave, d iriguje Viktor Má· 
!ek. 

JOSEPH HAYDN: Konce rt pre čembalo a orchester 
D dur (Il. Un poco adagio. III. Rondo all Ungharese 
- Allegro assai). Alžbeta štefaňsl•a-Lukowicz, Poľ~ 
sko - čembalo. štátna filharmónia Košice, diriguje 
Bystrík Režucha. 

PETER ILJič ČAJKOVSKIJ: Symfónia č . 4 f mol, 
op. 36 (IV. F inále. Allegro con fuoco). Symfonický 
orchester čs. r ozhlasu v Bratislave. Diriguje Ruben 
Vartanjan, ZSSR. 

PANTON 
(Použité dokumentačné nahrávky ) 

Brati,s•Ja.va sa stala v minulom ·roku v dňoch 26. - 30. 
sept embra dejd•skom I. medZiinárodného pód,ia mla dých 
koncertných umekov. Zúčastni lo sa ho 8 umelcov zo 
zahran~čia, 12 umelcov a 2 komomé súbory z česko
slov,en sk•a. Gr.amop1atňa pred-stavuje ukážky výkonov 
štyroch zarhra nič•ných účastníkov. 

Technická fu·ov-eň takejto pla tne nemôže, pochopiteľ

ne, súeažiť so zvukovou kvalitťlu štúdiových nahrávok, 
ani výkony sprevádzajúcich orchestrov nie sú najopti 
málne jiHe. v každom prípade však vý·ko ny sóHstov l 
r us keho di·r igent a dokumentu jú ic h znamenit ú pro fe
sionálnu úroveň, serlózntl pr ípravu a v nejednom prí
pade i určité smerovanie alebo už i vyh~anenie u me
leckej indtivid uaHt y. 

Vlani 21-1·očný mada1·ský klavirjsta Is tván Lan tos 
demonšt•r-oval v Bratislave nielen mimoriadne t echnick é 
dispozície, ja drný ryt mus, zemitý tempeľa;ment, ale a j 
neobyčajný zmys-el pre narábanie s kJ.avirnym tónom. 
Lantos ne:podčiarkuje jed:no stranne vitálnu eJQpre siv-it u 
a brila;n tný zvuk Bar tókovej hudobnej reči, a-le tvo-rí 
s voj part s vý·r azným poetizuj úcim nadhľadom. Ne
chcem tým povedať, že jeho podanie je azda pi'esen
timen.talizované; prá ve naopak: v popr€dí je celková 
výstavba , p·ričom dokáže tvoriť zaan gažov.ane, a.Je ! s 
rozvahou. Nap~·-iek svo jmu v,eku ;je Lanttos už ume
lecká o•sobnosť. ~koda však, že sa na platňu nedostalo 
aj obdivuhodne zrelé podan ie stredne j me<litativne j čas
t i, kde dominovali práve naj lepšie paramet re klavir is 
tovho umenia. Nahrávikou koncertného výkonu možno 
vysvetl-iť ( ale n1e os,pravedlniť ) miestem1 ni'e najideál
nejš iu mixáž pomeru zvuku orchest ra a s ólového k la
víra (na jmä v úsekoch, kde só1ista podmaľováva témy 
prednášané orchest ·rom). 

Chopin Petra Rosela z NDR udii'Ví suverenit ou t e ch
nického zvládnutia . J~ho klavk ny tón ne&bráoa britan c·iu 
ani v najrýchle jších a technicky na jkit'kolomnejších pa
sážac.h. V kantiléne by 2Jniesol však viac "l!ama:tovosti. 
S chopinovským rubáto.m narába nanajvýš ClitHvo a 
s triedmo. Pri všetke j vypr.acovanosti detailov a pr-ie 
zračnosti faktúľy, Rose! nespúšť.a zo zreteľa celk·ovú 
!Lniu. Nie je však st rohý a tvori s vkusom. V dynamic
kých vrcholoch má j eho podan ie mies tami pečať Lisz·tov-· 
ske j bravúry. Humm€1ov,&k é ozdoby k·amWény hrá na
najvýš zreteľne a per livo i v tých najjemnejšic:h re
gistľoch. Na rozdiel od Bartóka, j e v kóde Larghetta 
zvuk k1avira s orchestrom v analog-ických úsekoch, kde 
má orchester prím a klavLr ho iba sprevád 7!8, lepšie 
vy·rovnaný. Snaha po j ednoliatosti výstavby do vdedla 
Rosela vo f·i-nále k agogicky nezme neném u dávkova niu 
t empa i IPJ.'e vedľajšiu myšlienku. ktorá t ým dostala 
tanečne jší charakter . I keď klaviri stov tempe·rament a 
vitalita majú vo Hnále v ia c možnosti uplatniť sa a 
miestami ho zviedli i azda k prílišnému nanášaniu zvu
ku. nemožno neupozorruť na zdravú m uzikaHt u, e le 
~ant-nú vznešenosť -a pôvab. ktorý Rosel te,jto časti vt la 
čil. Fa•ntasti cká je samozrejmosť, s akou prekonáva 
i t ie naikrkolomnejšle a technicky a zvukovo nejexpo.
novanejšie úseky bez akejkoľvek vi-diteľnejšej únavy, 
ale bo spomal€nia. 

Tak ako na konce-rtnom pódiu, i z nah rávky clt iť na 
výkone poľskej čembalistky A. Stefaňskej-Lukowicz 
( dcéory známej chopinistky Ha liny Czerny-St€faňskej 
a vynikajúceho pedagóga Ludwiga Stefaňského) .ie j vy~ 
nika júce a všest r anné i rrterpretačné majstrovstvo. Ne
napodobiteľne vie oživiť silou svoj ho t alentu t ón ta
kého, mal€j zvukovej diferenciácie schopného nástro:ia, 
ako je čembalo. S kolikou dávkou napät ia a jemných. 
sot".'a !pOst·r·ehnuteľný~h agogických v1ne.nl stvárňu je 
haydnovs kú kantNénu! Stý1ová čistota, suve:rén na tech
nická istot a (2lre<teľoosť a priezračnosť il)asáží), radosť 
z t varivé'ho muz icírova•nia a výrazová hfbka spá.jajú sa 
u· nej do ·Uceleného, nan,ajvýš presvedčivého výkonu. 
Stefaň-ska-Lukowicz, hoci nemala ľahkú úlohu pri stvá·t· 
ne,nf :márneho k l·av&meho kon cet'tu na čembale, doká
zala, že pr ! majstrovskej hre a pr i s ilnej umeleckej 
osobnost i nie ,je ·· ne jakým zvláštnym problémom pre
svedc~ť di:váka i o t a,kejto možno sti zvukovej r eaJ.lzácie 
die la. 

Z h t:ad1sk.a ~Ideového dojmu, ktor ý zanechal na Pódiu, 
dopadol pr€ sovl~tskeho dirigenta Rubena Vartanjana 
výbe·r finále IV. Cajkovského symfónie znamenit e. To
tiž v t r och predchád 7!8júcich častiach viedol tentto di• 
r ige.nt o.rohester pr>iroz·vážne, miestami a ž pr ipomilly. 
Práve vo f inále sa zbavil týchto zábra111 a ~me-ral sa 
na vystihnut ie d'ramartlcké·ho nervu a na uplatnenie 
svo jho e šte mladistvo vzrušeného elánu. Niektoré mies
t a v dramatických vrcholooh by s a moh li sice oháoať 
viac soste.nuto, za1laž€1!1ejšie, no ce1kový do,jem o vit a
lite a nespornej muzfk·aHte mladé·ho umelc.a to uz ne
~tačf ·Pozmeniť. v. t ržrK 
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NÁS ZAHRANIČNÝ HOSŤ bilo sa pre nás nič, každý sa musel pq
starať o seba ako vede!, existovali iba 
dve alebo tri medzinárodné súťaže. Dnes 
majú mladi oveľa viac možnost! - a 
je to správne. Možno, že to nevedia ani 
dostatočne oceniť a preto žiadajú čoraz 
viac. Pri pozor nom sledovaní koncert
ného života zistite, že na pódiách už 
prevláda mladšia i nterpretačná generá-

opernej . t vorbe t ohoto majstr a (mimó
chodom by som si rád niek toré Mozar
tove j aviskové dielo zad·irigoval aj na 
vašej s~éne, naštudoval som svojho času 
j aviskovo i Titusa ), ale napriklad za 
vojny som s vynikajúcou anglickou kla
viristkou Klarou Haskillovou usporiadal 
vo švajčiarsku (obkľúčenom vtedy fa 
šizmom zo všctkýoh s t rán) celý rad 

hQ odporúčania s a us~mtočnilo . 700 ráz
hlasových prenosov. V posledných ro 
koch .s a nám t ýmto spôsobom ,podarilo 
vo svet e spopu larizovať niekoľko nezná
mych, alebo len úzkemu okruhu odbor 
nikov známych autorov. V roku 1969 ' 
zvíťazil v Tribúne vtedy ešte málo z ná
my - a dnes už preslávený Liget i, vla
ni sa~ stal v!ťazom Maďar Szolläsy a · 

šva j čiarsky dirigent p lE RR E CO L OM 8 O 

Zúčastnill ste sa t:elého radu· súťaží 
ako por otca. Aký je váš názor na ne? 

Zmienil by som sa hlavne o účasti 
v jury Karajanovej súťaže, ináč to boli 
hlav.ne skladateľské sút:.aže . Osobne si 
na jviac na ! nterpre·tačných súťažiach ce
nim to, že napomáhajú k rozletu mla
dým umelcom. K·eď som bol j·a mladý 
(pred dr uhou svet ovou voj nou) nero-

cia. O t om sa nám kedysi ani nesnívalo, 
žili sme celkom v tieni našich uč ite ľov 
a starších kolegov. Laureá tsky t itul však 
nikomu nezaručuje svetovú k·a riéru. 
I<oľko dnešných reprodukčných hviezd 
vyhra lo nejakú významnú medzinárodnú 
súťa ž ? Hŕstka. Spom!nam si t eraz iba 
na Michelangeliho. Nemožno obísť ani 
ďalši aspekt sú(ažl. Vytvárajú to t iž oko
lo seba zvláštnu mladistvú atmosféru, 
kt orá pri ťahuje stá le viac mladých po
sl ucháčov a tým ich získava aj za sta 
bilných návštevnikov koncertných siení. 

Všeobecne vás uznávajú nielen ako 
;malca súčasnej hudby, ale aj ako mo
zartovs kého interpreta. 

Na Mozartovske j hudbe ma už od m la
dosti priťahovala je j priezračnosť. Hlb
šie pr!činy by som však nevede l pove
dať. Nevedel by som sa niekoľkými slo
vami vyjadriť anJ k otáZke štýlovosti 
mozartovs~ej interpr.etáoie, skôr by s om 
t ento št ýl dokázal ukáza,ť p-rakticky a 
usporiadal dilflgentský k urz na túto t é
mu. Ve.nu jem sa hlavne a najradšej 

koncertov pre t:!mig•rant ské or ganiz.á-c-ie, 
na ktorých hral Mozart hlavnú obrodzu 
júcu úlohu. 

Ste tiež prezidentom Medzinárodnej 
tt·ibúny skladateľov pri UNESCO v Pa
t•íži. čo zaujímavé by ste náin povedali 
o cieľoch te j to Inštitúcie? 

Medzinárodná tribúna skladateľov je 
vlastne dobrovoľným a tematickým 
združenlm rozhlasových staníc. Každá 
zúčastnená zem je v nej zastúpená jed
ným členom. V Parlži usporadúvame 
každý rok p1·ehrävky najnovších snímok 
súčasne,j tvorby. Každá zem tu má mož
nos ť ,predviesť skladby do štyridsať mi
nút celkového t r vania. Na záve.r spoloč
ného posluchu sa o jed·not livých kom
pozíciách hlasuje, .a to tak, že do de
siatich r iadkov napíše každý podľa po'
rad ia tie, kt oré pokladá za najzávažnej
šie, samozt··ejme n euvádza diela svojich 
krajanov. Na jmä víťa~ná skl.adba s a po
tom ·odporúča všetkým rozhtasovýn'ľ sta- · 
niclam na ~repo:'izov.anie, r esp. na za
kúpen ie. Vlani napriklad na z áklade náš -

Cestou ku skladbe s dvanástimi tónmi 
Tento t it ul poohádza od rakúskcllo skladateľa, zaklad a

teľa nového smeru v hudbe, od Arno lda Schänberga. Arnold 
Schänberg, jeden z najväčších r evolucionárov v hudobných 
dejinách, bol hlavnou osobnosťou avantgar dnej Drl.lhe j vie
denske.i školy, ktorá zhodou okolností vyrástla v mes te 
viedenského klasici~mu 18. storočia. O Arnoldovi Schänber go
•Vi môžeme dnes hovoriť ako o otcovi nového hudobného 
smeru, kryštalizujúceho s a na ~ačiatku 20. stor·očia, vyúsťu
j úceho do súča sných hudobných výbojov. 

ktorá je siln ejšia než moja výchova. Ver!m, že u111énie ne
prichádza od tohO, že sa niečo môže, ale vyplýva z toho. čo 
je pr e neho nutné ." 

Schonberg vstúpil na j avisko hudobného d i·an!a v ča se , 
ked' kríza prebujnele j romant ickej harmónie spela nutne 
k rozkladu, k deštrukcii t óniny, , On bol pryým, ktorý sa ve 
dome odhodla l t ón inu úplne potlačiť, vzťah jednotlivých tó
n ov defin itlvne anulovať. Do tých čias bola tónina najdôleži 
tejšou zložkou k vytvoreniu súvislost i, poč!najúc Arnoldom 
Schonbergom tónina temer zmizla. Táto skutočnosť však ne 
vyplývala iba z hudby samotnej. Celkový umelecký vývoj, 
najmä však výtvarné umenie a literatúr a dospievali v tomto 
obdobi k rozkladu základných t várnych z ložiek svojich j azy
kov. Sám Schänbe-rg bol v-ýborným maliarom (!Patril ku sku
pine pokrokových umelcov Der blaue Reiter ), jeho obrazy 
vyplynuli z celkového duševného stavu inteligencie zo začiat
ku storočia. Neskôr sa t ento expresivny prvok dosta l i do 
jeho hudobne.J tvorby: hudba je odrazom vojnových hrôz, 
tragických udalost!, s trachu či úzkost i. Schonbergove ato
nälne obdobie - .atonli lny hudobný expresionizmus - je 
hudbou prudký.ch gest. šokov a neuróz. Svoj nový hudobný 
výr az obhajoval sám: "Keď som nastúpil cest u definlt !vne 
novú, som sl vedomý, že som preraz!l všetky zábrany pred
chád~ajúce,j este·t!ky. Idem za vnút ornou nevyhnutnosťou, 

Atonálnou hudb<;>u sa však ešt e nevyriešila kompózičn$. 
technika. Našla svoj poriadok až v novej kompozi čne j metó
de - v dodekafónii. Táto st avia vedľa seba vše tkýc h dvanásť 
t ónov ako r ovnoprlivnych zástup cov celej chromatickej stup
nice. Nie j e opod;;tatnené oponova:1 ie, že ide o špcl<l)iatív
nu, vykonšt r uovanú metódu, Schonberg k nej dosp~ l cestou 
logického hudobného vývoja. 

Tak ako väčšina nového .10 pr l,jftnaná nanajvýš zdržanlivo, 
t ak i SchOnberg bo[ nemálo zaznávaný a napá claný. Za svojho 
života bol v podstate ib'a extľi bicionali.;;Lickou postavou svojej 
doby. Skutočného, a vskutku oprávneného uznania ':'. sa· \11\:l ' ... ! 

dost alo až v ďalšom hudobnom vývoji. Arno ld Schänberg 
vlastne ne.priamo vych?vai celú hudobnú generáciu 20. sto
ľočia , jeho hudba a teoretické dielo udali l! niu, ktorou sa 
hudba v jeho šľapajách ubera la. Súčasné hudobná produkcia 
podáva obr az o doslovnom schonbergovskom kul te, Pierrot 
lunaire, Očakávanie, Stastná ru ka, Mojžiš a Áron, či drama
tický epos Ten, ktorý preži l Var šavu orchesträ lne i komor-
né skladby - sú čas tým hosťom svetových pódií. 

Dnes, keď si pripomíname 20. výročie smrti Arno lda Schon~ 
berga, pt·ipomeňme si slová H. H. Stuckenschmidta. ktorých 
p latnosť .potvrdí nejedno Schänbergovo die lo: "Ako osobnosť, . 
ako priekopník je Schonber g neporovnate ľne viac vystavo
vaný výsmechu a osočovaniu zo s1tr any neprajníkov, ako kto
t'ýkoľvek z jeho súčas níkov. Avšak jeho obraz, jeho učen ie, 
,Jeho príklad nemožno si už z naše j do by odmyslieť." 

(vlk) 

Uz redzéšanos! 
Dnes je už málokomu v plne j šírke 

jasné. čo kedysi znamenala a akú vý
znamnú úlohu vo vývoji európskej civi
lizácie zohrala ďaleka pobaltská 'Riga. 
Mlilokto dnes už vie, že staré, už tak
mer tis!cročné hanzovné mesto pri ústí 
rieky Daugavy nevstúpila do dejín len 
ako stredoveké primorské prekl.adište, 
spájajúce a kr !žiace niekoľko dôleži
tých obchodných. ciest minulost i. ale 
t iež ako útočiš te , odr azový môst ik či 
a spoň dočasný príbytok niekoľkých vý
znamných osobnosti európskej hudby, 
ktoré azda ! v<ľaka svojmu pobaltské
mu poby tu - neskôr udivili svet. Há
d am an i jedno zo sovietskych , ,provinč
ných" centier sa , nemôže popýšiť t.akou 
bohatou a ču lou hudobnou (a vôbec 
k ultúrnou ) minulosťou ako práve dneš
ná lotyšská metropola: svoje wertherov
ské roky t u s trlivil al<o mladý kapelnik 
mestskej opery Richard Wagner (v mú
zeu Dejin mesta Rigy je vystavená jeho 
prečudesná taktovka), ešte pred zapo
čatlm ve ľkolepej kariéry husľového vir
tuóza koncertoval t u 12-ročný Henryk 
Wieniawskl, mestom precestovali a v 
k upeckom dome Čiernych hláv pohos
tinsky vystúpili i Franz Liszt a Hector 
Berlloz, a elévsky kapelnlcky čas si 
t u, v Rige, v rokoch 1898-90 odslúžil 
i le14endárny Bruno Walte r (prišiel sem 
vzápätí po ukončení svojho dirlgéntské
ho angažmán v Brat islave a aj neskôr 
si veľm i pr!jemne na r ižský pobyt spo
mlna i ). A keď sme už pri veľkých tohto 
sveta, nezaškodí s i pripomenúť, že v 
druheJ rpolovici XVIII. storočia pôsobil 
dva roky na rižskej univerzite a j vý
znamný nemecký mysliteľ Johann Gott 
f ried Herder, ktorý sa s rovnakou ve-

hemenciou ako za Slovanov bU J za 
práva u tláčaných Lotyšov. Rlžania na 
neho, prirodzene nezabud li; pomenovali 
po ňom malé námestíčko pred Dómskym 
kostolom, s malou filozofovou bustou 
uprostred. Nuž a pre úplnosť t reba spo
menúť celú !Plejádu znamenitých sveto
vých Inštrumentalistov a spevákov -
medzll ným Flodora Ša ľapina, Antonínu 
Neždanovovú, Ti tu Schipu, J acquesa Thi
baucl a a Józsefa Szigetiho, - ktor! sa 
na scéne vyš e storočného r ižského Di
vadla opery a baletu len príležitostne 
objavili. Pre .k torékoľvek európske mes
to by súpis uvedených mien neznamenal 
nič mimoriadne, no pre Ri gu, vzhľadom 
na j e j odľahlosť od dobových kultúr
nych centier je tento jav ori na.imehe.i 
pozoruhodný. 

Ale dosť exkur zu do histórie! Riga 
žije intenzívnym umeleckým životom i 
v súčasnosti, a veru, veľmi by sa za 
čudoval návštevník, ktorý sa už vopred 
pesimisticky naladil na atmosféru sice 
kultivovaného, no predsa len provinené
ho mestečka. Predovšetkým, po celý rok 
tu beží koncer tná sezóna, ktorú organi
zuje lotyšská Štátna filharmónia. A v 
čase let-ných prázdnin, keď i v najväč
ších me t ropolách ,ie kul túme viac-me
nej pusto, každým r okom sem prichá
dza a plných 30 dni koncertu ,je Mos
kovská · filharmónia so svojím šéfdiri
gen tom Kyr ilom Kondraš inom a celým 
radom prominentov sovietskeho inter
pretačného umenia - na dôvažok s pro
gramovou dramaturg iou, ktorú ani v ná
znaku nemožno označiť za populárno
komerčnú. Niet tu, pravda, núdze ani 
o iných host!. Len v priebehu sedem
dňového hosťovani a bratislavských fi!-

harmonikov sa tu vystriedal lipský 
BACH-ORCHESTER so svojím umélec
kým vedúcim G. Bossem a sólistkou 
Adele StoJte, ďalej dirigent Vik tor Qub
rovskij - tentokrát však so svojím sú
borom, Štátnym r uským ľudovým or
chestrom N. O. Oslpova a sólist kou Ľ.ud
milou Zykinovou. V Dómskej koncert
nej sieni mal simultánne bachovský 
recitál skvelý litovský organista Leopol
das Dygris (známy i z koncer tného vy
stúpenia v Bratislave ), vraj t . č. najlep 
ší sovie tsky hráč ; a kto chcel a mal 
práve ná ladu, mohol sa n.a koncerte 
otravského Flaminga stre tnúť i s milá 
čikmi Bratis lavskej lýry, spevákmi Má
riou Ro ttrovou a Petrom Nemcom. 

V Rige sa t iež udomácnila vzácna t ra
dícia pravide lného uvádzania vybraných 
diel svetovej ora torl~ l ne.J tvorby, o kto
rú sa !!Zda v najväčšej miere p rič i nil 
mies tny Štálny akademický zbor. Kaž
doročne t u popr i Beethovenovej Miss!? 
solemnis a Omši C dur takto odznieva 
i Verd iho a Mozartove Requiem - to 
druhé tentoraz v interpretácii orchestra 
Slovenskej filh armónie, StätnPho akade
mického zboru Lotyšskej SSR a miest
nych sólistov, ~od t aktovkou L. Slováka. 

Naši filharmonici pricestovali do Ri
gy v dobrej pohode, už po definitívnom 
ukončeni namlihavého maratónu ce lo
ročnej konce rtnej sezóny. so svojím 
umeleckým šéfom a sólistami Pet rom 
Tooerczerom, Klá rou Havllkovou, dr . 
Ferdinandom Kllndom, a s nároč11ou, ne
konvenčnou programovou zostavou. Ab
solvova li dovedna 4 koncerty, na kto
rých uv iedli Smetanovu predohru k 
opere Predaná neve~ta, Br ahmsov I. Kla
virny koncert d mol a IV. symfóniu. 
Dvoi'ákovu r>redohru Karneval a VIU. 
symfÓniu, Suchoňovu Rapsod ickú suitu , 
Händlov Organový koncert d mol a Mo
zartove Requiem. Hneď v prvý večer , 
ktorý ~a konal v koncer tnej sieni Dzin
t ari na rižskom pObreží, vzdialenom asi 

t ohto r oJ<u Američan Geor ge ' Crumb. 
Posledné meno vám určite nič nehovorí, 
ale pockajte o !le jaký čas.<~ Préd niekol'
kými rokmi zls kala na jviac bodov skla d
ba 15 listov podľa Dlirerovej apokalypsy 
od .vášho Luboša F išera. Dnes tohoto 
skladateľa !POzná prinajmenej ce lá Eu 
rópa. 
čo by ste nám povedali k problemati-

ke súčasnej hudby'! . 
Ze budúcnosť hudby je bez problémov. 

Máme stovky dobrých kompon istov, kaž
dý rok sa o tom na Tribúne presved
čujeme. A každý z nich tiež pracuje 
inými metódam!, iným spôsobom, Ligeti 
napriklad ako matematik, Britten, Pen 
dereckl, váš Fišer - jeden sa lfši od 
druhého. Spája ich len to, že kompon ujú 
hudbu a n.ie iba zvuky. Nie je mi po vô
ii· iba t o, že mnoh! 'skladatelia sa s nažia 
odsúd iť všetko, čo bolQ pred nimi, a vy
tvárajú okolo seba atmosféru, ako by v 
hudobnom živote existovali iba oni sam i.· 

Miroslav Šulc 

20 km od mesta, zožal búrku J)Otlesk'U 
mladý Peter Toperczer svojím prédrté• 
som Brahmsovho Koncertu; spoľahli• 
vým výkonom v Suchoňovej RapSódie
kej suite pre klavir a orchester ríé
zaosta ia za nfm v nl!sleduj úci deň na 
tom istom mieste ani Klár a Havlíková. 
A hoci celý orchester zanechal v J)r • 
vých koncertoch dobrý dojem, ťažisko 
jeho rižského účinkovania spoč!valo až 
v dvojnásobnom predvedenl pre Rigu 
trad ičného, a preto dôverne známeho 
Mozartovho Requiem. V nádhernom, vý
tvarne pôsobivom a akust icky skvele 
riešenom prostr,edf do pos ledného miés
ta naplnene.J koncet'tnej siene historir. "' 
kého Dómskeho kosto la, s jed
ným z naj lepšieh európskych ol'ga
nov a s kapacitou 4500 pos l u cháčov 
mohli s l Rižania znova ove riť nlé len 
vzácn(~ kva lity svojho akademi ckého 
zboru, a le l obd i vovať zamatový zvuk 
s l ii čik ov)ich skupin nášho orchest ra re
gistrHčné majstrovstvo dr. Ferdinanda 
Klindu, a na.imii oceniť neobyčajnú di~

oonovanosť ladis lava Slováka. ktorý ~ 
cudzím zborovým telesom i cudzími só
listami naštudoval Mozartovo mqnu
mentälne die la za jedinO(!) skúšku. 

Záver zli jazdu už splynul s prípra
vami na lotyšský nát·odný sviatok L!GO, 
ktorým sa v podstate vita letný s lnn
vr at . Svlitojánsku noc domorodci ce lO 
pt•echodia, ovenčenl sťaby Bakchovia 
vencami z dubového lístia. ktoré si ne 
obyčajne váž·ia, hrajú, spievajú a ta n• 
cujú na každom voľnom priec;trfnJ~t ve. 
r naši h t~á č i sa výd atne pod i e ľali na 
tomto vese lf. a pre to keď sa ráno 110 

prebclene.J noc i rozjasanf a rozihr~ní 
vracali z pobrežia už pri amo na let isl<o, 
reagova li na ozaj ~l'd ečnú rozhíčku ~ 
opät ovné oozvanlf' našich h ostitP.ľov 
nadšf'ným 

UZ REDZ~SANOS ! Do videnia, 
Latv ija! 

Ivan Marton 



Obrazom o hudbe Jubilant 
voňov.e kreácie y dielach svetovej opel'Y XX. storo
čia - Ramiro v Ravelov·ei Span1~LS'kej hodink·e, Pet
ruccio v šeballnovom opernom pret lmocen! Shake
spearovho Skrotenia zlej ženy, kráľ v Orffovej 
Múdl'ej žene, Podkolesln v Mar~lnuovej ž enbe. 

Zaslúžilý ume.Jec Juraj Martvoií, sólista opery SND 
oslávi 29. júla svoje päťdesiatiny. V tomto roku za
vŕši aj dvadsat rokov pôsobenia na našej repr.ezen
tačnej scéne. Martvoň j e jedným z posledných, ktori 
sa k svojim pozoruhodným umeleckým výsled·kom 
dopracovávali postupne, zo sezóny na se~ónu, od 
postavy k postave. Začínal naozaj od "piky" - v 
ma'!ých epizódnych · p.ostavičkách .a dokonca sa ob
;)avil i v baletn~j inscenácií. Al·e muzikalita, inteli
l)encia á herecké schopnost i ho už koncom pätde
siutych ·rokov postavili do úlohy naslovovzatého 
interpreta modernej 9pe,rnej tvorby, ktorá sa vtedy · 
v SND pomaly dostávala k slovu. Arzenál Martvo
ťwvých hereck,ýr.h vyjadrovacích prostriedkov nie .ie 
merateľný so šírkou registra vynikajúcich č ino
hercov - operný žáner to ani nepotrebuje. M~rtvoň 
sám nikdy neinklinova l k drobnokresbe. naturaliz
mu, vyhrávaniu drobných, často zanedbate ľných qe
tailov. Jeho veľké operné herectvo· spočíva v obdi
vuhodnej schopnosti uchopiť charakter postavy v 
jej podstate, v základných, určujúcich znakoch. To 
ostatné - vykolorovanie, j e pž vecou herecke j inte
ligen.cie a intuície, hereckej techniky, ktorá sa zis
bva praxou. Nezabudnuteľné s(J Martvoňove posta
vy v inscenáciách s lovenských opier. V .popredí sto
ja dvaja cikkerovskí hrdinovia - Nechl'udov zo 
Vzkriesenia a mister Scrooge. Najmä druhá postava 
ponúkla umelcovi možnosť prez·entovať celú h!bku 
výrazu a formát inteligentnôsti hereckého prístupu 
k tejto charakterovej štúd ii lakomca. K úspešnému 
ohlasu premiér rprispal svojou hrivnou Martvoň aj 
v ostatných slovenských operách - či to už bo li 
hlavné úlohy v J-loloubkovom profesorovi Mamlocko
vi a Hodine, v Moyzesovom Udatnom kráľovi; Andra
šovpnove.i Bielej nemoci a Benešovom debute (Ci
sárove nové šaty), a lebo menšie pos tavy v Bäzli
k;:Jvom Petrovi a Lucii, v Suchoňove .i Krútňave, Svä
toplukovi; Cikkerovom Begovi Bajazidovi. K týmto. 
postavám sa s'vo,iou úspešnosťou p riraďu,iú aj Mart-

Bolo by oklieštením Martvoňovho profilu hovoriť 
o ňom iba v · súvislo,.sti s Inscenáciami modernej 
tvol'by. Je v ope~ných peláciách skutočne vynikajú
cim hercom, ale Interpretácia overnej' postavy, jej 
kvalita závisí v rovnakej miere aj od splnenia ná
rokov spevácl<ej zložky. Martvoňov objemný a naj
mU v začiatkoch speváckej dráhy hlboký barytón 
sa prepracoväval od epizód až k veľkým príleži
tostl.am · dramatického odJ?ot•u. Herecké dispozície a 
schopnosť spievať i v basbarytónovej polohe mu 
umožn!li zvládnuť aj komické postavy baso,vé, na
pl'íklad Leporella. Medzi najlepšie Martvoňove kreá
cie patr! knieža Igor, Wolfram z T.annhäusera, Amo
nast·o, Nabucco a na;lmä Macbeth, kde sa s o,iedlne
lými nárokmi partu vyroyJ1al naozaj obdivuhodne. 
Dlho sa zaz·návala farba Ma-rtvoňovho mater!á'lu, kto
rá neovplýva belcantovým "nektárom". Roky uká
zali, že práve istá. d'rsnost. materiálu, kto.rá ,je však 
schopná obsiahnuť i holwtstvo citových odti~ňov, je 
Martvoňovou prednosťou, jeho nepopi-el·ateľ·ným špe
cifiko'In. S,vedčla o . tom mimqriadne vyda.re.né ' ve
ristické postavy - zemitý sic!Is~y .sedHak Alfio, tak 
trochu jagovs~ý . Gérard z A'ndr~ Chéniera i rbz
šafný a prešibaný r·enesanoný proletár Glannl 
Schicchi. 

Nepatr! k tým, ktor ! si úlohý vy'bera,jú. S rovmi
kým zanietet1ím študuje každú zveren ú úlohu, Do 
každej prinesie . kus svojho .• ja", svojlio tnteHgent
nE>ho ·operného her·ectva. Boli sezóny, keď sám, 
bez alternácie, s·pieval v súčasných dielach a popri 
tom vytváral i veľké IPD-Stavy tzv. sv.etového re
PE>rtoá.ru a úlohy epizódne. Dá sa to nazvať pokor 
nou, nezištnou službou umeniu, a l,e aj nádeníčinou. 

. Tak, či onak, bez Juraja Martvoňa sl histôrin 
slovenskej opet·y v posledných desiatich rokoch ne~ 
dokážeme predstqviť. Patrí mu za to úcta a vďaka, 
ktorá sa v dei\ jeho päťdesiatin nlieša s prlanhn 
ďa·l ších kvalitných postáv a umeleckých úspechov. 

-bo. 

Slovenský klavirista Ivan Palovič uviedol 15. júla 
1971 v Piešťanoch víťaznú skjal;lbu zo súťaže, ktorú 
vypísal sekretariát Piešťanského festivalu pre kla
vime diela. Cenu mesta P-iešťan získal po prvý raz 
v histórii tejto súťaže slovenský· skladateľ Juraj 
Hatrí'k za dielo Sonáta - clacona pre klavír sólo. 
Koncertná sieň Slovanu bola teda svedkom premié
ry diela, na históriu ktorého sme sa spýtali sa
motného skladateľa: 

nizácia procesu. To sa dá na klavíri dosiahnuť veľ• 
mi . ťažko. Impulzom k $onate - ciacone bol práve 
zámer, urobiť v klavírnom zvuku niečo, čo by sa· 
nevymykalo tomu,. čo som · robil pre iné obsadenie. 

Vyžadovalo to - zriecť sa niektorých návykov 
a predstáv o klavírnost i faktúry a pokúsiť sa o 
trochu inú štylizáciu. PrvGradou mi bola hudba, for• 
ma, celkový oblúk procesu, menej som mýslel na 
nástrojovú stránku - tak, ako som ju kedysi dostal 
do prst ov z tradičného klaviristickéhG repertoáru. 
Pod·kladGm je prostá pieseň, skoro až gýčovitá me• 
!ódia, ktorá na spôsob ciacony tvorí konštrukčný 

- Skladbu pre klavír Sonata - ciacona som 
písal koncom roku 1970 pre vynikajúceho sloven
ského klaviristu Ivana Paloviča. Nemal som teda 
povodne zámer so skladbou súťažiť - ten vyplynul 

· až z ol<oJností. Klavír ako nástroj som v poslednom 
čase obchádzal. Písal som len komornú, inštrumen
tálnu a vokálnu hudbu. Zdalo sa ml, že klavírne 
možností nei<oreš)_)ondujú s vývojom môjho indivi
duálneho štýlu, ktorého jedným z najmarkantnej• 
ších znakov je, viacpásmovosť, ·vertikálna asynchro• 

· a posluchový základ variácif, zoradených do troch 
vefkých celkov ..:... na spôsob cyklickej sonáty. 
Ostatný materiál nie je tonálny a tvGrí s ťragmen~ 
tami piesne koUižovitý celok vo vzájomnom na·pätí 
a protikladnosti. Náladove mi išlo o akúsi melancho· 
lickú jednotu medzi útržkami prostej melódie a 
drsným, dramatický.m okolím. - r 

Brnenské sympózium o hudobnej výchove 
vami hudobnej výchovy (I. Mynár), I1lte1'1J'Xiitácí.ä hú·· 
dobných diel (M. Júzl). Druhý deň sympózia, ktorý 
bol na gymnáziu na ulici Lerchová, zahájili referátmi 
Ol gy Setta-riovej (Komenský o hudobnej výchove) a 
P. Etlíkovej (Spolupráca výt"arníka a hudobníka). Po
tom boli dve praktické ukáŽJky výsl·edkov hudobne j VÝ-' 
chovy, ktoré sa dosiahli na gymnáziu ·V Ostrave-Zábi'e.o 
hu :pod ved.ením prof. N. Vahalíkovej a na gymnáziu 
v Brne, Konevova ulica s prof. M. Kleinovou. 

1.-2. · V sobotu 10. júla začal .sa v rázovitej liptovskej 
obci Východná folklórni/ festival "Východná 71". Na 
festivale o. i. súťažilo 35 folklórnych skupín s 800 
účinkujúcimi. O priebehu tf'Jhto podujatia, ako aj o 
ostatných folklórnych festivaloch na Morave a Slo
vensku prinesieme celostránf<:ový materiál v prvom po
prázdninovom čísle. Zatiaľ uverejňujeme aspoň sním
ky,. ktoré približujú atmosféru tohtoročnej Východnej 
- na druhej fotografii je súbor Kubra, ktorý dostal 
Cenu diváka za pásmo "V Kubre na fašiangy". 

V dňoch 27. a 28. m ája t. r. bolo v Bme - záslu
hou Kabinetu hudobnej pedagogiky pri Katedre dejín 
umenia a muzikológie UJEP, Krajského pedagog:iokého 

·ústavu a odbočky Spoločnosti pre hudobnú výchovu 
v Brne - prvé sympózium o hudobnej výchove na 
gymnáziu. Brno, kde pôsobil prof. VI. J-lelfert. autor 
Základov hud-obnej výchovy na nehudobných školách 
a kde bol prvý kurz hudobnej výchovy na gymnáziu 
v roku 1934, malo predpoklady pokračovať v prieskume 
a koncepcii hudobnej výchovy na gymnáziu. Pr.edmetom 
sympózia bol pohľad na ;jej terajšiu koncepciu, danú 
novými osnovami a poznanie. dosiahnutých tpraktic
kých výsledkov. Sympózi-a sa zúčastnili prof-esor! hu
dobnej výchovy z Juhomoravského a Sev·emmoravské
ho kraja, hostia z Prahy a iných miest. Zasadanie 
viedli striedavo prof. dr. Bohumír Stectroň DrSc., doc. 
d·r. Vl, Horák, CSc, a prof. Zd. Kaňák. Prvý deň -
v aule Filozofickej fakulty - bol venovaný otázkam 
,koncepčného a teoretického rázu. Medzi prednášajú
cin'ti sa vystriedali Boh. Štedroň (Hudba a svetový 
názor)', Vl. Juva (Ciele hudobnej výchovy), Zd. Blažek 
(Prof.esor hudobnej výchovy z hľadiska skladateľa), 
Ilja Hurník (Cesta k hudbe zvonku - dovnútra), Stav 
hudobnej výchovy na gymnáziu (Zd. Kaňák), Náplň 
osnov hudobne j výchovy na gymnáziu · (R. Rajmon), 
Spolupráca hudobnej vedy a výchpvy (J. Fukač), J-lym
nické pi•esne v šk·ole (M. Mrázek), Skúsenosrtl s osno~ 

Sympózium a záverečná diskusia priniesJ.! cenné ideo
logické a pedagogické pouč·emie. Hudobná výchova je 
na gymnáziu predmetom elektívny,m súča.sne s výt'Var~ 
nou výchovou v l. a 2., tl'iede štvorročného gymná
zia. V ďalší·ch triedadí gymnázia sa učí nepovinne. 
P.ri e'lektívnej výchove detí sa tr.ieda dell na 2 sku_. 
piny, t. j. hudobnú a výtvarnú. Tento st av je pre VÝ"" 
chovu sociaJi.st ického človeka v speve a hudbe do-· 
časný a neúmerný (napriklad v tpomere k telesnej 
výchove a i.ným riadnym predmetom)'. Vyučovanie hu-' 
dobnej výchovy nemožno praktizovať tak. ako učenie 
j azykov, kde l'ozcielenie na skupiny prospieva všet ... 
kým žiakom, študujúcim ten - či onen ja zyk. So-· 
cialistická výchova potrebuje človeka uvedomelého a· 
činného i po hudobnej stránke. 

3.-4. Bratislat;ské leto je na konc~rty chudobné. Na • 
nádvorí Starej r.adnice pripravil Mestský dom kultúry 
a osvety štyri koncerty našich a zahraničných súborov, 
z Tctorých predstavujeme belgický súbor CONSORTIUM 
A~TIQUUM a ARS CAMERALIS z Prahy_. Okrem týchto 
s(tborov sa Bratislavčanom pre~stavilí čESK! KOMORNI 
'SóLISTI a CAMERATA ACADEMICA · zo Salzburgu. 

Sn!mky: čSTK 

In memoriam jOsefa Bachtíka 
V apríld tohto roku pripravovalo praž

sike Divadlo hudby autorský večer jed
ného zo svojich najv·e:rnejších spolup.ra
covnÍ!kov, dr. Josefa Bachtíka. Tohto 
roku sa mal do~iť 70 rokov. Jubf.lejný 
!Program sa však, ž·iaľ, zmenil v pany
chídu: Jos·ef Bachtík l. apríla .zomrel. 
česká hudba stratila muža, kto.rý jej 
obetavo slúžil pol storočia ako kl'ltik, 
libretista a spisovateľ. Hoci od jeho 
smrti uplynul·o niekoľko týždňov, pri
pomeňme si niekoľkými vetami bohatú 
činnosť tohto vzácneho človeka: 

Dthý čas pracoval v povolaniach, kto
ré súviseli s jeho právnicokým vzdela
ním - hudba však bola jeho životnou 
láskou od detsva. Otec, hudobný teo
ret.oik, skladateľ. pedagóg a zbormajster 
- Ferdinand Bacht!k, mu dal sám zá
klady hudobného vzdelania. Na ne Josef 
Bacht!k nadviazal všestrannými štúdia
mi kultúrno-historickými. Koncom dva
d siatych rokoch začal refe.rovať o praž
skom hudobnom dian! v novinách Ven
kov. Písal do Národniho osvobození, 
Práva lidu, Národní práce, do časopisu 
Auftakt. Zaujala ho pred-ovšetkým tvor
ba Antonína Dvoi'áka - vybral si tému 

doposiaľ nesp1•acovam1: .na začiatku dru
hej svetovej vojny vyšla jeho kniha 
Antonín Dvorák - dirigent. Zaoberal sa 
potom jednotlivými Dvoi'ákovými sklad
bami, hlavne ope.rami, napísal Nästin 
života a díla Antonína Dvoráka. Po voj
ne venoval Slovanským tancom knihu 
cenných rozborov, neskôr pre českoslo
venský hudobný slovnik osôb a inšti
túcií vypracoval veľké heslo o spolu
tvorcovi českej národne j hudby. 

Od r. 1940 bol členom redakčnej rady 
časopisu Rytmus. V Tempe, neskôr v 

'J-lud·ebn!ch ro~hledech hodnotil výkony 
našich l cudzích inštrumentalistov, en
semblov a orchestrov, posudzoval diela 
nové. p!sal o L. Janáčkovi - dramati
kovi. Do sveta hudobnej ·drámy vstúpil 
ako libretista opery Išu Krejč!ho Po· 
zclviženi v Efesu (podľa Shakespearovej 
Komédie omylov), napísal libretá k dvom 
operám Zbyňka Vosti'áka, spolupracoval 
so skladateľom Jaroslavom Doubravom 
- na librete baletu Don Quijote (,podľa 
diela Cervantesovho). 

Medzitým pracoval na obs·iahlej štú
dii o komornej tvorbe J. B. Foerstra a 
na knihe o E. Griegovi, •ktorá vyšla v 

Štátnom hudobnom vydavateľstve; roku 
1954 sa stal hlavným r.edaktorom hu
dobnej edície tohto nakladateľstva. K·eď 
sa po piat ich r okoch musel zo zdra
votných dôvodov vzdať svojej funkcie, 
využil voľný čas k sústavnej publi
cistickej činnosti v rozhlase, v Divad
l·e hudby, Gramofónovom klube. Vtedy 
vznikl.i aj ,j eho ďalšie dve kn ihy - okr.em 
závažnej kapitoly o Shakespearov.! vo 
svetovej hudbe (zborník k 400. výročiu 
narodenia dr·amat i.ka) : Giuse.ppe Verdi a 
XIX. storočie v hudbe. Po nich sa vrá
til k skl·adateľovi , ktorého mal rád od 
mlad·osti: k Johannesov.i Brahmsovi. 
'Podpisa! zmluvu na vydanie knihy v e
dícH Hudobné profily, usporiadal s·i ma
teriál, začal písať - dielo však už 
nedokončil. 

Bohumír štedroň 

Odištel člov•ek, ktorý. v každom pr o .. 
str.edf pôsobil na okolie svojím kľud·om, 
rozvah ou, úsmevom, taktným, vľúdnym, 
láskavým spôsobom jednania a zvlášť 
vyvinutým zmyslom etickým. č-esť jeho 
pamiatke! 

Jii'I Berkovee 

UPOZORNENIE 
CITATEtOM HZ 

Po prázdninovej prestávke \'ýjde 
16. čislo Hudobného života - 30. 
augusta 1971. 1· 
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novátor neworl·eánskej t ,rad!cie 
sa umelecky presvedčivým 
spôsobom prezentoval najmä 
na sérii nahrávok so ' svo jimi 
štúdiovými súbormi Hot Five 
a Hot Seven v rokoch 1925-27. 
Na týchto nahrávkach sa pred
stavil i ako spevák - táto 
stránka prej avu mu v podstat
ne j miere napomohla k nado
budnu t iu popularity. Obdivu
hodným spôsobom tQ·ansformo-

Igor VVasserberger 

louis 

svojho život a ne pozeral na 
svoju hru, než ako na veľké 
uľnenie, a le predovšetkým ako 
na prostriedok ku zábave ľudí ; 
lepšie povedané, hudba a show 
mu splýva li v jeden neoddeH
teľný celok. Málo mu hovo:riH 
učené t raktá:ty zasväten ých 
teoi·etikov a záležalo mu pre
dovšet kým na dobrom kontak
te s obecens tv·om. Hru na 

Armstrong 
(4. 7. 1900 6. 7. 1971) 

konce·rtné sály. Potom už , ni• 
sledovala nepr,etržit á reťaz ne
spočetných zájazdov do naj • 
rôz:no:rodejších krajov sveta. 
Pre nás ostane nezabudnuteľ

nou spomienkou jeho týždenn6 
účinkovanie v pľažskej Lucer• 
ne. kde predviedol repr,ezenta ... 
tívnu ukážku svojho umenia. 

A>t·mstrong sa zar.adil k tým 
zriedkavým osobnost iam, u 

Zomre l Lou is ,.Satchmo" 
Armstrong - strohá správa 
neot riasla len jazzo1' llmi; po
chovali ho ako velikána sve
tovej kultúry a ako najmar
katnejšiu postavu jed ine j pô
vodnej americke j hudby. Tvr
denie, že vlastne Louis Ar m
strong vynašiel jazz. nie je 
nadsaden é. Dobre to vystihol 
Stan Ke n ton, keď poveda l: 
"Nemôže byť pochýb o tom, že 
Louis Armstron g je otcom mo
derného jazzu, Všetci nadvä
zu jem e na Louisa. On je člo
vek. k t o•rý zvládol vš etky zlož
ky. Ki ng Oliver a iní raní hu
dobníci, ma li sv·oj e špeciality, 
boli veľkí z určitého aspektu, 
al e Louis vedel všetko." Tieto 
slová sú opodsta tnené; už od 
prvých Ar mstrongových na
hrávok z r. 1923 môžeme sle
dovať ako sa rozhodujúco pri
či nil o prvý zásadný zJ.om v 
j azzovej histórii. V detstve ab-

sorboval všetky prvky newor
leánskeho jazzu a na začiatku 
s vojej profesionálnej kariéry z 
pôvodného kolektívneho ple t iva 
me lodických hlasov presadil 
ideál veľmi imp:rovizovaného 
sóla. Pod t ýmto konštat ovaním 
rozumi·eme komplexné zrefor
movanie d-ovtedajšieho j azzu: 
zásadne zmenil .ideál nástrojo
vej techniky (po Arm's-trongo
vi už nebolo mož né ospravedl
niť pr ehrešky voči intonácii 
spontánnosťou a živelnosťou ), 

harmonicke j predstavivosti a 
co je azda najdôl.ežit,e jšie -
práve Louis Armstrong si uve
domil . že pre výra zový účinok 
melodickej línie je jej rytmic
ká stránka rovnako významná, 
ako výškové pomery medzi 
jednotlivými tónm i. Prvýkrát 
tak vLastne vznikol swin!1ový 
pre j av v dnešnom s lova zmys
le. Armstr·ong ako prevratný 

val inštrume nt álny zvuk a frá
zovanie do voká lneho pr e javu 
a pripravil tak cestu pre celé 
ďalšie generác ie jazzových 
,spevákov; jeho charakteristic
ký ,.chrapľavý" hlas zároveň 
pre laickú verejnosť najmar- · 
kantnejš-ie dokumentoval jednu 
zo špecifičnosti jazzového vý
razu. 

Lou is Armstrong , napriek 
novátorstvu ostal verný atmo
sfé re svoj ho ro'dného mesta. 
Zdá sa, ako by ma l ce lý život 
pred určený miestom a dobou 
narodenia. Prišie l na srvet v 
deň, keď Amer ičania slávia vý
r očí <> svo jej nezávislost i - a 
podľa svedectva ·jeho matky 
onoho 4. júla 1900. v deň jeho 
narode nia prebiehali os lavy v 

· New Or lea·nse obzvl ášť nevia
zane. Mladý Armst rong vstre 
bal do seba uvo ľnenú spontdn
nu atmosft>ru mesta . v ktorom 
vMikal jazz a potom za ce lého 

t rúbke a spev Ôral ako svo je 
poslanie, ktorému pod·riadil ži 
vot. Nepotr eboval s a povzbu 
dzovať alkoholom, al,ebo n ar 
kotikami - vždy sa snažil udx
žiavať v čo najlepšej fyZiickej 
forme a t o stači.Jo k v.rchol
nému výkonu. 

Spo jen ie hudobných a show
manských schopnosti dopo
mohlo Armst rongovi k dosiah
nutiu svetov·ej popularity a 

. zároveň n'evedomky - ako p'r 
vý spopularizoval vo svetovom 
meradle .autent ický j azz. Nie 
je bez zaujímavosti, že jeho 
"vydo bí janie sveta ", zača lo sa 
práve v dobe, keď náhle upad
la sláva ostatných newor leán
skych hudobníkov. Armst ron
gov prvý európsky zájazd sa 
usk.u točni l v roku 1932 a na-· 
priek vrcholnému . štádiu ob
dobia de p.resie dokázal nap'ln iť 

ktorých kvalita vý,razu nezna• : 
mena·la od lúč-enie od más po
slucháčov. Vitálnym p.roblé
mom práve súčasného jazzu je 
opätovné hľadanie kontaktov i 
s nešpecializovaným · obecen
stvom. Ak by sa objavili osob
ností, k toré by nadvi~zali na 
armst•rongovskú tradíciu v tom 
zmysle, že by znovu obnovili 
jednotu medzi kvalitou a iper._· 
cepciou, vyr·ieši l by sa tak zá
kladný rozpor súčasnosti tejto. 
hudby. Zat-iaľ však problém 
ostáva znepokojujúco otvorený. 
Jazzové spolo čenstvo sa musi 
zmieriť s tým, ž·e navždy odi
šiel jeden "kráľ" - a je t o 
strat,a, kt or á sa nedá nahr a
diť. útechou je okolnosť, že 
Armstr ongova umelecká ka.rié
ra bola vo všetkých svoji ch 
fázach dobre zachyten á na 
platniach - a tak s j eho hud·
bou s a nemusím e lúčiť. 

••AJ . m 

Giuseppe Valdengo Spieval som s Toscaninim Ili. 
(Dokončenie z f. str.)· 

že jedného pekného dňa .ili nájdeš sám od selia . Všet
ko dozr.ieva pomaly, nie . naraz. Chcem, aby na tomt.~;> 
mie;;te . zvuk akoby dolie hal zo samých pekiel. od sa
mého · Satana : musí preniknúť do OtheHovho srdca, 
o·tri asť · jena dušOu." · 

· · Naf.'Íok'on ·sa mi po úmornej práci · podarilo dosi ahnuť' 
Toscaniniho zámer. 
:" Raz ma v NBC po.ži.adal, aby som zas,pieval "Sen". 

Bol som vo forme a snažil som sa sp.ievať čo najlepšie. 
a)e nanešťa s tie, keď som !prišiel k vet·e "e a \lorll il 
s ogno"; možno preto. že som stratil dych, možno od 
trémy. som s.a poponáhľal s chromatikou, ktorá pr,ed
ch ádzala ·e. Prišiel koniec sveta .. . Majster skočil od 
klavíra s · krikom: "pokazil si majstrovské dielo. · aká 
hanba, aká hanba! St ratil si hlavu?! Také to bolo pek
rié! Taká· škod a! Nesmelo som zahundral: "Ale, ma js·tre, 
l.'eď sine tu len my dvaja, nikto to nepočul ; myslím, 
že netreba z toho robiť hneď' tr agédiu." Radše j som 
si mál zahryznúť dn pery. ,.Mlč, osol, hlupák! 
skríkol Toscanini. - Vše tci ste, vy speváci, rovnakí, 
nemáte kvapku hrdosti! . .. " - a ,-u šlo .. sa mi ešte mno-· 
ho iných tit ulov ... veľmi sympatických, na ktoré bol 
majster skutočným majstrom, keď sa do t oho dostal. 

Spas ila ma siňora Carla, ktor á na krik vošla do pra
covne. Toscanini jej oznámi.!, že nie som nič iné , ako 
tuctový lenivec, že s om rovnaký ako všetci mladí ľudia. 

Siňora Carla poznamenala: ,.No, Toscá, zdá sa, že sí 
už povedal všetko, čo si o ňom my.slíš." 
• - Valdengo, - obrátila sa pot om ku mne, - ,pro
sím vás, dajte mi t·e·r·az možnosť počuť ,.Se n"; pro
s írri vás, s pievajte, ako žia.da. Sadla si na pohovku. 
Majster sa vrátil ku klavíTu a ja som sa pusti l do 
t e j božs ke j melódie, vkJ,adajúc do ne j všetko, čo som 
riw hol. Keď som skonč.il . majst,er povedal: "No vidí š. 
teraz s a podar.iJ.o", zložil okuliare, urobil ~:>Osunok sme 
r om k Verdimu na fo tog·r.afii a d·odal : - A.i on .ie spo
ko:iný. 

Raz v Riv,erdale, keď sme prebr ali dve de j stvá, mi 
ma jste:r · znovu začal vysvetľovať úlohu Jaga. Vst al od 
klavíra, začal mi uk·a,zovať, ai'k!o Jago chodí ... ako ges
tikulu;je ... aký má mať výraz tvár e, odr ážajúci podlo sť 
toho človeka. 

V pos·lednom čase mi Toscanini ani r az nekázal spie
vať "Credo". a tak raz som sa ho predsa opýtal. prečo 
je to tak. Tos canini po chvíľtk,e mlčania odpovedal: 

- Vieš, môj drahý, C~·edo - to j e vložená ária, 
k tor á barytónu dáva možnosť ukázať, čo v·ie. Oveľa 
dôležitejš ie sú l'ec itatívy, na j mä vo Verdiho ope rách. 

· Speváka poznáš po recit atívoch, drahý môj priateľ. 
Ar-ie m ôže zasp ieva ť viac-menej každý. Ale v rec:;ita
tívoch je spevák opustený . ako kôl v plote, - nemá 
sa za čo schovať ... 

Na druhý deň (vždy som prichádz·al vcass1e, aby 
som mal molnosť pohovoriť si s majstrom ) ma Tosca
nini privítal so s lovami: 

- Vieš , včera s om rozmýš ľal o tebe a chcem t i 
pora'diť cvičenie , ktoré robil Bat tistini, aby mu hLas 
znel vždy 1pružne, rovno, aby s právne dýchal .. · ' Každý 
deň mnohokrát opakoval vetu z ,.He,mani": ,.Da quel 
di che ťho v,eduta bella come un ,prima amore". za
mieňa,i úe slová vokálmi. Zapamätaj si, Valdengo, táto 
veta .ie kľúč-om k bel cantu pre barytón. Keď sa ju 
naučíš · ľahko spievať, tvo j hlas bude taký pohyblivý, 
že kt o·rákofv-ek ba rytónová par t itúr a s a ti bude zdať 
hračkou . 

Poprosil som majstra, a by mi vysvetlil, v čom sp-o
číva ta jomstvo tejto vety. 

- Verdi, - ·.vysv·etľoval Tosc.anini, - napísal túto 
vet u temer v celej tessitúre barytónú.- Aby jej ~nter
pretácia bola dokonalá, t reba hranicu me d:z:i s tredným 
a horným r·egistrom urobiť nepočutefnou. 

Do dnešného dňa každý. deň spievam túto ťažkú vetu 
a musím priznať, že nie to le pš ieho lieku pre barytón. 
Odporúčam mladým barytónom: ,,Spievajte ju prav ide l
ne a správne, a uvidíte, aký blahodárný účinok bude 
mať na váš hlas - spája registre, dodáva tónu jemnosť. 
učí kontrolovať dýchanie." 

.. . Toscanin i ma Č·asto pozýval k sebe domov, aby 
sme pracovali nad na jťažšími miest am i partitúry Jaga 
a nie raz nebol spokojný s výs J,edkam.i. Keď sa mi ko 
ne čne zdalo, že som už čos1i dosiahol, povedal : "Tak, 
a t eraz zaspievaj tú pasáž ako umelec, a n ie ako ~ko
ták!" 

Boli časy, ž·e sme celé hodiny presedeli nad ;j ednou 
stranou. Pamätám sa, ako v treťom dejstve ma do
slova prinútil krvou sa potiť, kým som počul jeho 
súhlas. 

Toscanini nestrpe'r, ked' som opakoval chybu na tých 
miestach, kde som s a už raz potkol .•• T,reba však po-

vedať, že majster pre javH veľkú trpezlivosť pri práci 
so mnou; pr.ehrával mi všetky ťažké pasáže, notu za 
notou. "Ty si muzikant , - vravieva! mi, - a preto 
musíš spievať ,presne, a nie približne, ako iní · spe
váci . . . " Po súbor ne j skúške Toscanini zv.olal vše tký·oh 
k sebe. 

- Ak má niekto na nejakom mieste ťažkosti, · 
povedal, - nech s a nebojí otvorene sa k toiTlU 'pri zhať, 
j e ešte čas opraviť t·o. , :· 

Skúšky Othell.a pokračov ali, Toscanini 'bol, . ako · sa 
zda lo, spokoj ný. Nút il nás každý deň .~pievať svo je 
úlohy pir:ým hlasom, bez akýchkoľvek úľav. ·' · · · ' 

- Keď spevák má operu v hrd le, - opakova l maj -
ster, - môže ju zaspievať a:i o polnoci. 

Ťažko si p.redstav,iť nervové vypätie, aké sme poci
ťovali v posl-edných dňoch práce, keď za klavírom ~e
d·e l čfovek, kt-orý nepr·epáči l n"íkomu ani najme.n&iu 
chybičku. 

Narpokon 3. decembra 1947 bola prvá skúška s or
ches t rom. Spo.kojná majst rova tvár prezrádzaia, že ' l je 
všetko v poriadiku. Boli s me t ak ideálne prťpraveni, ·že 
stretnut ie s prvotriednym orchest rom nepr inieslo • ni
jaké problémy. S·kúšky sa konali 3. a 4. ·decembra ,·. 5. 
decembra bola prvá ge nerá lka a' šiesteho premréra v 
t omto obsadení: Othello - Ramon Vinay, J ago ·- · Gi1,l
seppe Valdengo, Desdemona ·- Herva Nelli, Emma:::,_ 
Nan Merimanová, Cass,io - Virginio Assand t:i: Rod r .í;go 
- Leslie Habbay, Montano - Arthur Neuman. E.u dóVi
co - NicoLa Moscona, Herold - Virginio; Ass i!Ddti, 
zbrojmajster P et,el Wilchowski, ko,l'lcertný ' maj'ster 'Vic 
to r Trucco, 

. ( . ' , , 
Úspech bol t·aký veľký., ž,e všetky popredné noviny 

sveta písali o OtheUovi pod ta:kť-ovkou · Tosca'nín'iho 
ako o skutočnom t riumfe. 

Skrátený preklad z knihy Giuseppe Val denga " Spieval 
som s Toscaninim" (G. V aldengo, No cantato con Tos
canini, Como 1963 ) . Výber Stanislav M jartan. Z časopisu 
Sovietskaja muzyka preložila I r ena Stehlík ová, 

Giuseppe Valdengo sa narodil v Turíne v roku 1920. 
V rodnom meste skončil konzervat órium (hoboj, spev). 
Ako spevák pr výlcrát upozornil na seba v úlohe Figara. 
V sezóne 1938/39 spieval v milánsk ej Scale, od r . 1946 
do r . 1954 v newyorskei City Centre a v Metropolitan 
Opere. S Toscan.ínim pracoval na úlohách Jaga, Amo .. 
nasra a Falstaffa. 


