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Za nami je áalší, tretí ročn-ík časopisu Hudobný 

život. Listujeme v ňom a konštatujeme, že uplynulý rok 

bol bohatý a čulý na hudobný život, aktívny na uda

losti, ktoré významným podielom poznačia náš ďalši 

vývoj. Bol to rok vrcholiacej konsolidácie v politickom 

v kultúrnom živote. 

Stoj íme na prahu Nového roku, obzeráme sa zo 

seba, hodnotíme svoju prácu, meriame ju d~žkou času , 

kvantitou materiálu, ale aj kvalitou vynaloženej práce, 

konštatujeme určité konkrétne fakty o pred nami sa 

vynára horizont úloh nastávajúceho obdobia. 

Prešli sme zložité, ale významné obdobie . . Myšlien

ky, ale najmä uzávery XIV. zjazdu Komunistickej stra

ny českosloven ska kladú pred ná.s v budúcom roku 

nové úlohy, ktoré môžeme splniť iba . zo aktívnej 'Sj:ro;

luúčasti širokej čitateľskej základne. Ved' vzťah čitf];, 
teľa a časopisu je nepochybne najvýz.namnejším sti

mulom každej reda kčnej práce. V tomto smere chceme 

obsahovo rozvíjať náš časopis aj v budúco'm roku. 

Veríme, že ťa žkosti , ktoré sme pri šírení časopi su 

musel i v uplynulom období prekonávať, s vasou pomo .. 

cou úspešne preklenieme. 

Na prahu Nového roku 1972 chceme všetkým našim 

pravidelným čitateľom a spolupracovníkom zaželať 

vel'a šťastia, zdravia a pohody v tvorivej práci a vzá-· 

jomne si zaželať v budúcom roku obojstrannú spokoj 

nosť a pochopenie. 

~EDAKCIA 

STEFAN ROZA 
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Roč nik 'III. 
Cena 2,--Kňs 

Snímka;. O. NEHERA 

Naše operetné .. začiatky 
II. (Venované národnej u·melkyni Margite Cesányiovej) 

v minulom !!fsle sme priniesli prri časť spomienok Stefana Hozu na roky 
strávené v SND hneď po skonilenf Hudobnej a dramatickej akadémie v Brati
slave. Skončili sme poznámkami o zmluve, ktort .adenie vtedajileho divadla 
uzavieralo s umelcami. 

·v ybr al som - náhodne - niektoré 
body . zo zmluvy medzi . riaditelom 

Drašarom a sólistami SND - teda a j 
medzi · M. Cesányiovou, ktorá hned v pr
vých úlohách bola nástupkyňou velmi 
rutinovanej a šarmantnej operetnej pri· 
ri1adony Jarmily Kiilrovej, ktorá po úspe
choch v Lehárovej operete Zem úsme
vov odišla do Prahy, neskôr ViednP. a 
Berlína. 

Margita Cesányiová bola útlejšej po
stavy, št!hla - na scéne však "po

vyrástla". Vefa toho, co u Kšfrovej bolo 
ru tinou, prednášala Cesányiová pr iro
dzene, decentne, spájala to s krlisnym 
speváckym prejavom. Hned od začia t 
ku. sa stala oblúbenou u obecenstva a 
priaznivo ju prijala aj kritika. Iba po· 
znamenala, že ju je škoda pt·e operetll 
- viac by vynikla v opere. 

Riaditel Drašar mal velmi rád peknú 
scénu a pekných Iudl na nej. Ne

obyčajne sa staral o to, čo si majú 
obliecť na javisko operetné primadony. 
Nielen v republike, ale l v zahranič! 
vyhiadával vzory ' moderných šiat - a 
ak išlo o uvedenie historickej operety, 
vyšperkoval šaty podra dobovej módy. 
Od skladaterov l nakladatelstiev kupo 
val · prednostné právo na p remiérové 
uvedenie toho-ktorého diela. Bolo jeho 
ctižiadosťou . "byt p rvým" v uvádzaní či · 
nohier, dperiet i opier. ' 

V operete stála proti Drašarovým zá
merom celá hudobné kritika. Vyčl· 

talo sa mu najmä to, že oproti ére 
Oskara Nedbala zvýš il počet operetných 
predstaven!. Takto stavali vec na začiat
ku aj tie úradn'é miesta, ktoré SND sub
vencovali. Draša~: však vedel obratnými 

spôsobmi zúrodniť zázemie aj pre ope
retu tým, že zo začiatku hral zväčša 
klasické operetné diela, l{toré hrávali 
nielen vo Viedni a le i v Budapešti. Tal< 
si· pritiahol na svoju stranu • meštianske · 
obecenstvo, ktoré tent o druh oblubo
valo, Medzi klasické diela - akoby ná
hodou - vložil operetu, ktm·á mala v 
tom čase velký úspech v Prahe. Táto 
opereta vznikala ako "produkt domácej 
výroby". Písal! ju libretisti: Špilar, Mi
rovský, Tobis. Hudbu komponovali: Járu 
Boneš, Jarda Jankovec, Jozef Stelíbský 
a inL Najväčšie úspechy dosahovala v 
pražskej Velkej operete, v tzv. Tyláčlm 
za Vltavou, a le i na iných pražských u 
mimopl'ažských 'scénach. Dej týchto opc
l'iet bol miešaninou vidieckého a mes t
ského života, · aby poskytoval mož
nosti využiť folklór tak, ako s l ho pred 
stavovali mešťania, tzv. vlastenecké 
cítenie, k čomu sa prispôsobovala i hud
ba. Dej banálny, často vo vtipoch za
biehajúc! do vulgárnosti. Stačí sa roz
pomentiť na podnes ·známe názvy "diel": 

Na tý louce zelený, U sv. Antonfčka, 
U sv. Anny, Na svatém kopečku atď. Je 
<:aujímavé, že týchto operiet: sa dožado
valo i bratisla vské obecenstvo dosť ve
hementne: v llst och i osobnými návšte· 
vami u Drašara. Napolwn sa s danou si· 
tuáciou zmierili aj inštitúcie, ktoré pri· 
spievali do SND. Proti stá la i naďalej 
hudobná kritika a recenzenti bratislav· 
ských dennfkov. D1·ašar však argumen· 
t.oval tým, že mus! hrať to, čo si oba· 
censtvo, ktorélTI.u slúži, požaduje. Da· 
romné bnli ve lké protestné pre javy Slo
venskej l i gy, Družstva SND a iných spol· 
kov. 

Dotkol som :;a i -pozadia okolo bra· 
t islavskej operety, lebo ,iná bola di· 

vadelnä prax a iné zálwnitos li a rea lity 
i-:ivota. Na celkom inej kofaji stá la ide· 
á lmi podloženE! teória· n'ás v divadle 
[kde sa pri našich protestoch hneď pou· 
kazovalo na príslušné paragrafy zmlu· 
vy] a mimo divad la - hudobnej kritiky 
- a iná ostala skutočnost. 

(Pokračovanie-·. na 3. str.) 



Reprezentácia· SND 
V cl!loch 24. až 28. novembra 1971 :ma 

hudobná a cl ivaclelná. Varšava v . znalllen~ . 
s tretnutia zástu pcov reprezentač~1ých 
operných scén Z<l sp ria telených ln'ajín. 
Po stre tnutí tn inistrov lmltúry socialis
t ických štátov . v ,. Budapešti možno pne 
važova ť to to pracovné zasadnutie za 
dä lš! poziHvny prínos v rámci vzáj.om· 
IJého spoznávan ia soc ialisticl{ých národ
tJýcl1 lm ltúr, ako i za významný podnet 
pre lw operáciu štátnych rept•ezentač· 
ných operných scén z Berlfna, Buda
pešti, Bukurešti, Moskvy, Prahy, Sofie 
a Bratislavy. Delegáciu našej opernej 
scény tvorili riaditeľ SND Ján Kákoš, 
umelecký šéf opery Pavol Bagin a šéf· 
r ežisér opery Branislav Krišlta. 

Prerokovávané tézy, lm l{torým od
znt!l i re feráty, koreferáty a diskusia, v 
podstate zhŕ!lali celú problematiku sú
časného operného divadla a jeho pel·
spektív v socialistickej spoločnosti. 

K otázl>am spolupráce medz! repre
zentačnými scénami predniesla prvý re· 
ferát bratislavská delegúcia. Väčšinu je j 
konln·étnych návrhov účastníci r okova
nia. prijali so sympatiami a zahrnuli do 
Zií verečnej rezolúcie. Mimoriadnu pozor
nosť venovalo rokovanie výmene tvori· 
výcll pracovníkov, ktorá sa podľa do
terajšej praxe uskutočňuje prostredníc
tvom lwncertných agentúr. Na ir.h adre
su - nepružnosť a zdlhavosť vybavo
vaniil, al<;o aj často neuvážený výber in
terpretov, pri . ktorom nie vždy domi· 

vo 
Varšave 

členovia bratislavskej 
delegácie { na s nim ke 
sprava}: riaditet SND 
Ján Kákoš, umelecký 
~'éf opery Pavol Ba
gin a ši!frežisér Bra
nislav Kriška. 

nujti umelecké hľadisl>á - odznelo na 
spomínanom fóre veľa pripomienok. De· 
legác ie sa zaviazali, že s i budú vzájom
ne vymieiíať zoznamy umelcov, navrho· 
vaných na hosťovanie v partnerských 
divadlách, pričom sa bude požadovať 
rešpektovanie tejto dohody zo strany 
koncertných agentúr. 

Hepertoárovou politikou súčasného 
opsrného divadla sa zaoberal referát 
delegácie Veľkého divadla z Mos){vy a 
štátnej opery z Berlína, o problémoch 
nového pub!il{a hovorila delegácia z 
NDR, Moskvy a Prahy, ktorej zástupca 
mal aj zaujfmavé expozé o technickom 
po~roku v scénografii. 

Bohatú diskusiu vyvolal príspevok por
ského muzikológa L. Erbardta o výluč 
nosti operného umenia pre úzky okruh 

záujemcov. Jeho názory delegáti jedno
značne odmietli a podpor ili názor vy· 
krlštallzovaný v diskusii, ktorý zavrhol 
anachronick9 a deštrul{čný· prístup nie· 
l~ torých kritikov a vyzdvihO·l pozitívnu, 
kon~trukt!vnu úlohu lludobnej a oper· 
nej luitil<y pri formovani vkusu a est e
tických názorov divákov. 

Na prehlbenie kiontakt ov medzi oper· 
nými scénami sa pri jal rad konkrétnych 
opatrení. Za nesporný úspech našej 
opernej kultúry možno považovať, že 
ďalšie stretnutie predstaviterov repre
zentačných operných scén socialistic· 
kých !itátov sa uskutoční v Bratislave, 
začiatkom mája 1972, pri slávnostnom 
otvorení umeleckej prevádzky v rekon~ 
!itruovanej budove opery Slovenského 
národného divadla. -In-

Na čom pracujete? 
• . Organista Ivati Sok<Jl oznámil 

Slovenskému hu dobnému fondu sú
borné pt'edvedenie organového diela 
J. S. Bac.I1a v sezóne 1973/74. Koncer
t y budú v Bratislave, Košiciach a 
Prahe. . .. odpovedá hudobný vedec a skladateľ, univ. 

prof. dr. Jozef Kresánek, DrSc. e V polovici októbra bol vo Vy
s ol;:ých Tatrách v rámci príprav vo· 
lieb do zastup iteľsl<ých orgánov sláv
nostný lwllcert l<l'a jského Symionic· 
){ého orchestra z Banslw j Bystrice. 
Za dirigovania Vladim.!ra Ga jdoša a 

Pracujem na otázke, ktorá ma zauj!mala ešte v štu· 
clentských rokoch: otfizka hudobného myslenia. Túto 
problematiku som rozvrhol do troch dielov. Prvý diel -
Zúklady hudobného myslenia - som dokončil pred 
dvoma rokmi a práca je v tlači. Druhý diel pod ná· 
zvom - Tonalita - preberá· vývoj tonality od najpri
mitívnejších začiatkov až do 20. storočia. V tejto pr ác i 
som teraz na za čia t lm 13. storoči<V T1·et1 diel bude ve
novémý tektonike, l\ čomu zbieram poznatky z liter.a
tliry a z rozborov diel. 

. An tona Clget·a odznela predohra Naše 
Slovenslw od Mikuláš a Mo yze5a, Syrn· 
fóni.a č: 8 ll mol od Fr. Schuberta, 
Spev mojej r odnej zeme a St1ita pre 

· symfonický orchester Antona G!gera. 
' 

.. . odpovedá flautista Miloš Jurkovič Týmto koncertom chce Kultúrne a 
spoločenské stredisko vo Vysokých 

Predovšetkým - na slovenskýcll 
skladbách . . Pripravujem sa totiž na 
koncerty z diel našich . skladaterov, 
ktoré · od.znejú v decembri t. r. 
v J;1osk·Ve a Vilnuse. Budem hrať Qče· 
nášovo. Concertino a Par!kovu Hud
.bu. K · vem!sáž!. i< ob. om ctt.elam . . sa 
vraciam pó · dlhom časovom odstupe 

.a s amozrejme ·- .s novými .názormi 
na interpretačnú koncepciu. Mám rád 

. túto prácu; pri takejto ,.reedícii" má 
hudobník možnosť pozorovať sám 
seqa a väčšinou práve pri takýchto 
príl ežitostiach sa aj konfrontuje so 
sebou samým - o pár rokov mlad
ším. Z diel, ktoré teraz študujem a 

Predstavuje sa 
IGOR DIBÁK - príslulinik najmladšej 

slovensl<ej skladaterskej generácie. Na· 
rodil .sa v r. 1947 v Spišskej Novej Vsi. 
Konzervatórium skončil v Ziline, kde 
vyštndoval klavfr u PROF. E. ŠUPKOVEJ. 
Hodiny dirigovania nav!itevoval u J. VA
LACHA a J. STAŇKA. Štúdium kompozf. 
cie skoni'!il v triede PROF. JÁNA CIK· 
KERA . na brati.slavskej VšMU v roku 
1971. Pracuje ako dramaturg Hlavne j 
redr~t~ cie hudobného vysielania Sloven
skej te.levizie a na Konzervatóriu pred· 
nálía externe teóriu a dejiny hudby. 

S · čím ste skon!Hli lltúdium kompozf. 
cie n prof. Jána Cikkera? 

-· Bolo to Concertino pre dvoje hus
li a orchester. Interpretovali ho man
želia HOLBLINGOVCI a SOCR s dirigen
tom š TEFANOM RÓBLOM. 

Mohli by ste v krátkosti vymenovať 
skladby, ktoré si z doterajšej tvorby 
osobne na jviac cenHe? 

- Je to už spomínané Co ll c e rt i
n o, z lwmorných vecí Mo me nt s rn u
s i c a ll x pre husle, violončelo a klavír, 
cyklus piesní Aj l á s k a ie ďa le
k á ... na slová staročínskej poézie, bás· 
nikov Mihälil<a, Byrona a Goetheho, V a
r i á cie na tém ll V. No v á k a, 
Komorná symfónia a Musica 
da camera. 

Cyklus pies ní Aj l á s k a i e ďa l e
k á sleduje po obsahovej stránke vzťah 
dvoch ľudí, ln·ivku vývoja ich lásky. Die
lo je písané pre barytón, husle, čelo a 
klavír. Studuje ho barytonista PETER 
OSWALD .. z VŠMU, ktorý by cyklus mal 
uviesť na svojom diplomovom koncerte, 
v Concertine (je zauj!mavé preto, 
že pre dvoje huslr nie je na Slovensku 
ešte napísaný koncert, pozn. red.) som 
použil orches ter bez 1. a 2. huslí. Ťa
ž isko inštrumentácie. sa tu presúva na 
dyc!Íy. V ar i á ci e na tém u V. No-

chystám sa . v najbÚžšom čase pred- Tatrách otvo.riť cyklus koncer tov a 
viesť ako osobné · premiéry, chCE\m oži viť tak hUdobný živo t v ta tránslmj 
spomenúť predovšetkým Pergolesil1o oblasti. Domnievame sa, že neostane 
Koncert G .dur _a sonáty ~.endu, BI a· : · len pri snahe a hudobný život v Tat-
VE)ta .. ~ Veracimho. Zo súcasnej ~tu d- ·" ' .. r' cb nadgblidne také rozn1ery a k8 
by studujem sonáty Edisona Dedlsq- . . ,, . , a · . • 
v~ a Bohuslava Marti,ií't. Tieto sklad- '· ~"< ,:·• mu právorq,p at,rw. . 

~ - , 1 ·~·· <l 'V::>:"i ~ 

bý sa chystám uv lesť _;. popri · ďal~ ,._·.:· ·· ·1· e v J 1 - k· ct · · d l v ·;;es -
• h b.l ' h t ·á u · u 10ces om 1va e \.. 
síc z~ sta 1 ne o r eper 0 r _, 8 l\ . <: kých Budejoviciach boll,1 17, X. t. r. 
na recJtálovom turné -~o SpanlS.lSkJ.!, . r premiét'a opery A. Dvofáka - . Hu-
ktoré sa má uskutočmt v marci bu-· , salka. Režisérom :predstavenia bol 
ducello roku. Mojou par.tnerkou prt : J . Ryšavý, cti rige.ntom K Nosek. O'k-
tdavíri bude - ako vždy - vynika· : · t r em Rusa l·kY uvedie tát o s céna v no~ 
júca umell\yl1a Helena Gáfforová. ; vej sezóne Hlobilovu operu Ann a Ka~ 

-mm-

v á k a som napísal l< skladateľove j ne
dävnej storočnici. K om or ll á s y m
f ó ni a pre dychové kvinteto a sláči ko
vý orchester mala isté inšpiračné zdro je 
v Spomienkach od ). Cikkera. Formovo 
mi išlo o istý druh kollcertantnosti vo 
vzťahu kvinteta a orchestra. Jednou z 
najhranejších sldadieb je Mu s lc a da 
c a m e r a pre flautu, klarinet a fago t, 
ktoi'á sa hrala aj v zahranič! (celkom 
usi 10 krát ). 

Rád píšem aj pre mládež - čí je to 
už cyklus klavírnych skladieb M l a 
cl ý m k l a v i r i st o m, určený pre vyš· 
šie ročníky ĽšU, alebo Det s k á k a n 
t á t a pre dets k9 zbor s doprovodom 
dvoc11 huslí [časť - Há ct an k y bola 
u vedená v Moskve, pozn. red. ), či Ľ n
d o v é p 1 e s n e a d e t s k é h r y pre 
spev a nástroje Orffovho inštrumentára 
s choreografickým popisom detských 
hier. 

Valie štúdium u prof. J. Cikkera skon
i'!ilo, postavili ste sa na ,.vlastné nohy", 
ale zrejme si spomínate často na ľud
ské i umelecké kontakty s týmto peda
gógom a skladateľom . .. 

- Hodin y u profesora Cikkera sú ne
zabudnuteľné už aj pre priateľský duch, 
ktorý na nich vládol. Žia!~ si často a ni 
neuvedomoval, že je na hodine, ktorá 
často prešla do rozhovorov o hudbe z 
rôznych pohladov, pri ktorý.ch prof. 
Ci!;;ker nechal .kryštalizovať názory žia
ka . Nikdy nevnucoval s voje myšlienky 
- a to sa odrážalo aj v jeho pedagogíc· 

· r eninová a Pucciniho Bohému. Z ope
retnéh o reper toáru to bude Lehárova 
Zem úsmevov. 

. ke) prác!. :Ziakovi nechával veľkú voľ
. nos ť, na hodinách poul>azoval na rôz

. no~ť prís tupov l' 11udo bnému spracova· 
niu - priamo na kon l<rétnych hudob· 
ných skladbách, ktoré sám hrával. Na 
t út o atmosféru dôvery žiak ťažko za· 
búda . . . 

Pri:majme, že o vašej generácii, do 
ktorej patri - ol(rem vás ~ Peter Bar
tovic, Jozef Podprocký, Vladimír Bokes, 
Hanuii Oomanský, vie koncertná verej· 
nosť pomerne málo. Už aj preto, že va
lie skladby zatial odznievajil sporadic· 
ky a ťažko si teda urobiť úsudok nielen 
o ich kvali~ách, a le i o východiskách a 
cieľot!h, • ktoré' sil' už jasnejšie napr. u 
skladateľov ~tridsiatnikov. 

- Neveríin ' v'ebni na generácie, v 
podstate každý musí hovoriť v umení 
za seba: Ale· myslím s i, že menovaných 
- a teda a j miia - spá ja ldadný vzťah 
k t radícii a · nec!time nutnosť, postaviť 
sa pr c>ti l1éi; ·ako 'to obyčajne býva u ge
neračných n·ásli:Jdovníkov. Máme snáď 
aj s polo cn9 · vzťah k publiku: v krát
lwsti by' som to povedal asi takto -
skladater inusí pri svojeJ práci akcep
tovať ·fak t, že píš e pre ludí, povedzme, 
a j takých, ktorí nie sú hudobne vzde· 
Ja nf. Cerá ,.moja" generácia - okrem 
iného - prejavila snahu písať aj in· 
š t ru ktívnu literatúru - od jednoduch· 
š ích po zložitejš ie formy. Je to jedna 
cesta k vých.ove poslucháčov. Overa dô
ležitejšia je tá, ktorá sleduje vytváranie 
závažných skladieb a ic h pr a v l · 
d e l n é u v á dz an i e do života. Spo
radickým uvádzaním súčasnej sloven· 
skej hudby v programoch abonentných 
koncertov sú poškodení (v tríbení si 
vzťahu k tomu novému] nielen poslu· 
cháčl, a le i kvalitné skladby väčšiny 
domácich autorov. A pokiaf.· id;e o .mi1a 
samotného: myslím si, že moju tvorbu 
charakterizuje zrozum!telnost hudob- . 
ne j reč i, jasná a pevná forma, melodika, 
pestrý r ytmus, temperament. Po obsa
hovej stránke sa to dá povedať aj tak, 
že na jednej strana je vážnosť, snáď 
i sentimentalita [Aj láska je ďaleká , 
Komorná symfónia), na druhej strane 
je to groteska, humor, tanečnosť a snáď 
.i ,.smiech cez slzy" (Moments musi
caux]. -uy-

f ·Správy HIS . 
e Organizácia protifašistických boo 

jovn!kov vo VIedni oslavuje 20 r okov 
existencie. Na koncert, ktorý bol v rámci 
osláv - 10. decembra t . r., pozv:ali klavi• 
ris tku Klár u Havlíkovú (predniesla Me
tamorfózy, národného umelca Eugena 
Suchol'ia l a baryt onista Jo.zera Ran in ca. 

e V dvadsiatom čísle Hž sme uvied li 
s právu o návšteve dr. Leona Mat'k ievlča, 

muzikolOga z Katowic, v Hudobnom in
tormačJtom strect!sku. Dosta li sme od 
neho pozvánku - program, z ktore j sa 
dozvedáme, že diía 18. novembra mal 
dr. L. Markievič na Vyššej štátnej hu
dobrtej škole v ·Katowlc!ach na kated1;e 
kompozície a teórie hudby prednášku 
o slovenskej súčasnej hudbe. 

e Hudobné Iltformačné stredisko pri· 
pravllo v poslednom čase viacero pre· 
hrávok zo slovenskej tvorby zahranič· 

ným návštevnfk'om, hosťom Zväzu slo· 
venských , skladateľQv, Vysokej školy 
múzických umení, Slovenskej akadémie 
vied atď. Skladatel Júliusz Luciu·k, k torý' 
prednáša na Vysokej škole budobnei v 
Krakowe, počúval najnovšie diela našich 
skl adateľov. Dirigent Grzegorz Sut t z 
Gdaiiska pôsobí v t·amojšom divadle a 
pracuje aj so sl áčikovým komorným o t· ~ 

chestrom. Požiadal o zaslanie slovenskej 
t vorby z tejto oblasti, no vypočul si slo• 
venskú tvorbu v celej šírke. Igor Vladi• 
mi rovlč Maclevski, CSc., pracovník Ins ti• 
tutu teatra, muziky l kinematografii v 
Leningrade sa zúčastnil etnomuzíkolo• 
gického seminára, ktorý poriada! ús tav 
hudobnej vedy SAV. Slovens kých s kla· 
clateľov starše j generácie v Leningrade 
poznajú, preto náš hosť sa cll cel zozná
miť s tvorbou mladších autorov. Sám je 
sklada telom, k u každej uvedenej s kladbe 
ma l osobitný prístup. Väčšina diel si 
získala jeho obdJv. 

e Do Hudobného Informačného stre· 
diska zavítali dvaja maďarskí hudob· 
níci: riaditel Bartókovho Konzerva tória 
v Budapešti - prof. Arpád Fasang, r ia
diteľ Hudobnej školy v Pécsi - Gyorgy 
Antal a skladateľ A. Borgulya. Hostia t 
NDR: skladater Ger hard Tittel, s klada
tel H. Morgenstern a r iadi.teľ hudobnej 
skoly v Mťíhlhausene Kurt Hnsenhalm. 

e Prof. O. Ferenczy odovzdal Hudob· 
nému Informačnému stredisku list od 
t enoristu Vojtecha Koc!ána, ktorý je t. č . 
angažovaný ako sólista opery v Kaíser· 
s lauteme v NSR. Tamojšie rozhlasové 
štúdio ho požiadalo, aby pre nich nahral 
niekoľko piesní od slovenských s klada· 
teľ ov. 

e V rámci koncer tnej činnosti čsl • 
kultúrneho strediska v Maďarsku us po· 
riadajú tu aj podujatie so slovenskou 
tvorbou. So stred!slwm spolupracuje tiež 
maďarský lmdobnfk z Budapešti prof. 
Albert Sebestyén, kteJrý tla základe roz· 
hovoru s riaditeľom o: Tesaríkom požia
dal H!S o diela pre hus le a klavír od 
A. Moyzesa, O. Kardoša, A. Očenáša, O. 
Fer enczyho, R. Macudzinského a ďalSích. 

e O zaslanie propagačného materiálu 
o súčasnej slovenskej hudbe požiadal 
Franklin Stover z mesta Carmichael z 
Califor n!e, USA. 

e Vydava teľstvo Hehlrichshofen z 
Wilhelmshaven v NSH pripr avuje doda· 
tok k známemu hudobnému lexi kónu 
FRANK [Altmann] HOESNER, zväzok II. 
Vedenie redakcie požia dalo HIS o spoJu
prácu v doph1aní údajov o slovenských 
skladateloch. Na túto prácu majú oso· 
bité dotazníky. 

e Stephan W. Ellíse z mesta G! en· 
wiew štát Illnois - USA ) má veľkú ko
lekciu českej a s lovenskej h udby na 
gramoplatniach a mg. záznamoch. K nie· 
l{torým mu chýbajú dáta vzniku a iné 
údaje. Požiadal o ich doplnenie. Zárovefi 
vyslovll želanie získať nahrávku 7. sym
fónie Jána Zimmera. 

e Na univerzit e v meste Iowa v š tá· 
te Iowa pripravujú bibliogra i!u vydaných 
skladieb pre drevené dychové nástroje 
a bibliografiu skladieb pre bicie ná· 
stroje. Vyž!ad!llt zoznam diel sloven
ských skladatelov. 

e Skladateľ !·lans Wallin z Holandska 
sa Z11ova obrátil na HIS. Tentoraz so 
žiadosťou o poskytnutie notov5ich zázna· 
mov niektorých skladieb I. ZeljP.nku a 
T. Salvu. 



Margita Cesányiovél ako Zofka 
v Straussovom Cigánskom bar6novž. 

~tudent, }ide sptevala óloh J..l!uryJ.. Od 
Suppého tó bolá opél'ét.a Boccacio tak, 
a ko ju up1·av!li pre be rlíns ku scénu. Tu 
h r ala ú lohu F!ametty. 
'l o Straussových operiet bol najdlhšie 
L na repet·toár l Cigtins.ky barón, IHle 

medzi rutinovanými opérným! spevákmi 
hra la Ccsánylová post avu cigiinskébo 
dievčaťa Zoľky ( ja som hral Barinkaya l. 
Tu sme bol! obidvaja vo svojom živle, 
lebo postavy nám dávali pr!ležitosf 11 ie · 
len si zaspievať, ale l zah•·ar. Obecen· 
s tvo v Bratislave , v Košic iach a tlf! sto· 
vens kom vldlektl nevychádzulo z nHdše
nia. V preplnených hfadlskách ní1s nú
t ilo opakovat nielen á t•!e, ale aj duétá, 
prlpadne tercetá, ale najmä koniec ope· 
rety, spojený s veľ l\ým baletom. Cesá· 
nyiová znujala krásnym zamatovým hla· 
s em v roztúžených cigánskych piesiHlCh. 

Od E. Kálmána sme hrali Cardášovft 
princeznú, kde Cesányiová vytvorila 

úlollu Silvie Varescu. ale nebola to P.šte 
tá je j pravá úloha. Tá priš la až v pred· 
staven[ Grófky Marlce, kde v scénach s 
Tasilom excelovala tak, že stačila za· 
tieniť aj maďarské predstav!tefky tejto 
úlohy, k toré hosťovali počas letnej ma· 
ďarskej sezóny v SND. Ako predstaviteľ 
grófa Tasila bol som s ňou tak doko
na le zohraný, že stať: il malý náznak, 
a by sme sa jeden druhému na scéne 
prispôsobili . .. 

V Lehárových operetách dospela Mar
gita Cesányiová k svojmu vrcholné

mu prejavu. V t omto scénickom odbore 
vynikala n ielen spevácky ale najmä he
rec l{y. Medzi jej významné kreácie patrf 

II. Na še operetné začiatky 
(Venované národnej umelkyni Margite Cesányiovei) 

(Dokončenie z l. str.) 

Od roku 1931 spievala Mat·gita česá
nyiová všetky titu!né úlohy v ope

retných predstaveniach. V opere vystu
povala iba sporadicky. Dosiahla nielen 
l yrický, u le i dramatický výraz v skoro 
30 operetách. Vždy si vedela t•ozčlenit 
s voje spevácko-potencionálne možnosti 
ta k, aby nebola na jednej rovine, ale 
d ranutticky rástla hned' od vstupu na 
scénu a vyclriala s ,.dychom" do konca. 
Každá jej postuva rástla od výs tupu 
k výstupu. 

Opereta má tri hlavné ~~ initele [a nie
kofko vedľ<Jjšírh) : spev, hovorenú 

prózu n tunec. Vyhovieť všetkým tl'Om 
je veľkým umením. Divadlo vyžaduje 
pri každom predstftvenl dokonalého maj
stra. Opereta sa spievala v SND po čes
ky, 1ba vo výnlmoéných prípadoch po 
slovenslw · [jed no, na )Viac · .'Cive . predsta
venia za se<:ónu - a l\ Drašär vydrankal 
od úracln~·ch člnitelov mi · ten cie I sub'"·~ 
vene:lu). Pre Slovenské národné divadlp, 
a by sa v ňom zá bývalej buržoáznej re
publiky po slovensky SjJieva la opera 
alebo opereta, musela kra jinská alebo 
župná spräva da ť viac subvencie, než 
mal ,zjednané! jazyková stránl<a nebola 
pľe nás tal\á jednoduchá, ako by sa 
zdalo, i kecľ je cešllna zo všetkých slo
va nských rečí najbližšia slovenCine. Naj· 
m ä v javiskovej reči sú dosť značné 
nuansy, ktoré sa pri č!tan í prehliadnu, 
alebo z č!taného textu vyrozumejú skô r, 
n ež na scéne, l\de ciel bež! rých le jšie. 
Museli sme sa tejto javiskovej ľeči učH 
veľm! usilovne, aby sme nezaostali za 
svojimi česl\ýllli spoluhercami. 

Nebudem vymenovávať všetl<y operetné 
úlohy, k to,ré Margita česányiová 

(zvifčša so mnou) lnterpretovala na scé
ne SND, zastav!ru sa obšlr nejšie pr i tých, 
k toré P'Jsúdila denná referentská po
vinnosť žurnalistov, a lebo na ktoré sa 
osobne pamätám. (Žlal, r ecenzie sa od 
sezóny k sezóne stet·eotypne o paku jú. 
Sú sl :POdobné ako vajce vajcu, len nie
kedy sú o .r iadok obšírnejšie.] Vôbec 
pr vú postavu vytvorila Margita česányio~ 
vá v operete Tisic a jedna noc od Jo
hanna Straussa. Bola to úloha Leily, 
mladej krilsavice, dcéry čarodejn íka, 

ktorá má prísť do háremu, ale keď sa 
do nej zaiúbl princ Kalif, clo~tane sa clo 
jeho pa láca uko princezná. Leila sa do
stáva k ciefu cez mnohé pr ekážl\y -
a práve t u, v tejto spleti t•ôznoroclýcb 
situácií ukázala česányiová na vel'l\ej 
scéne už nie Zétč latoi:nlcky pr ejav. Prav· 
da, najv!lčšm! zauja la speváckou l<ultú· 
rou, k rásnym i, vrelým! a tep lými tónmi. 
Subt!lnou postavičkou zapadala do deja 
ako ozajstná Iu·ásnvica z rozprá vkovej' 
krajiny. To predurčoval o úspech i v ďa l

šlch úlohách, ktoré nnsledovali jedna 
za druhou - bez väčšieho oddychu. 
Z nich to bola postavu Ninon v rovno
mennej operete R. Fr!mla, kde česányio
vá úkázala, že je nielen dobrou speváč
kou, a le aj tanečnicou v kl.as!ckýcll tan
coch. Vystihla temperament talianskeho 
dievčaťa, ale pritom to nebol výkon fri
volný, naopak, veľmi decentný. V dal
šom diele toho istého autora Rose Mary 
sp ievala .a hrala titulnú úlohu. Pred ilou 
sa v. tejto operete vystriedalo viac ru
tinovaných speváčok , česányiová ich 
predstihla a prevyšovala hlasovou domi· 
n antou, l<torá je tu dô ležitá . . jednako, 
n eboli to ešte úlohy, IHle by mohla do 
šíl'ky a do hlbky uplatniť svoje spevác· 
]{e nadan!e .a herecký temperament. To 
jej umožnil! až ďalšie diela Johanna 
Straussa, ktoré vyžadu jú erudovaných 
speválmv. !)alej to boli operety-spevohry 
Fr. Suppého, I<. Mlllôckera (Zobravý 

úloha Lfzy v Zemi úsmevov. I kecľ mala 
v tejto úlohe (neskôr aj v Giuditte) 
slávnu predchodkyi1u v Jarmile Kšh·ovej, 
pl'iniesla do úlohy požadovaný vieden
ský šarm hned vo vstupnej valčíkovej 
át'i i. Pri jemným hlasom, podporeným 
veľkou speváckou technikou (ešte vždy 
sa chodlev.ala privátne učiť ) vyni kal i 
zvlášť mäkké mezza voce, akoby znel 
na čelovom nástroj i f lažolet.. Mala k rás
ne zaokrúhlené výšky a sý te s tredy, v 
hovorenej próze znel jadt·n ý n !':isto ne
sený hlas, zrozumltelnú výslovnosť v 
čeiitine a neskôr v slovenskom · prekla
de t e jto operety. Herecky bola nenúte
ná , fascinovala peľom mladosti. . Tieto 
jej prednost! s a uplatnili v operete Fr. 
Lehára Gindítta, ktorá mala v Bratislave 
premiéru hneď po Vleclnl. Tu vrcholil 
jej spevác l\ y, herecký a tanečný výkon. 
Dokázala, že je vo všetkých troch zlož
kách vo vrcholne j forme. V Gluditte 
som s úou ht•al úlohu talianskeho dô
sto jn íka Ottavla, ktorý . po prejave na i
väčšej lásky mus! odfsť bojoval' do púš
te. Úlohy vyl!ado,v~l.l maximálné vypätie 
s pevácke a herecké. Jedno od druhého 
sa nedalo odmyslieť, tobôž nie oddeliť. 
Tieto Mohy neznásali rutinu. Giuditta je 
speváľ:lwu vefkého f01'11li'ítu, milen kou 
najviic~sej živelnosti, naivka l tanečnicél 
vo verejnom lokále, napokon dáma veľ
l\ého svet a, ktorá v každej situ(tcii vy
u:l!va prednosti svojho nadania. Skutoč
ne miluje len Ottavia. Spev a j hra vy

. ža dujú lyrizmus l vrcholnú dramaticl\IÍ 
g•·adácitt. je to ukási o peretná Carmen. 
l speváčka stredoeurópskeho formútu, 
alwu bola ja rmila Novotnä, veľm i zápa
s ila s touto úlohou pri premiére vo 
Viedni. 

Pl'! pravu 1~a veľkú úlohu dosiahla Mar
gita Cesányiová v predošJ,ých, s!ol1om 

s i dosť podobných Lehárovýcl1 operetách, 
ako boli Paganini ( kľíažná Eliza l. Fras
quita Cigánska láska [Zoril<a ], naj mii 
však 'Veselá Ydova (Hana Glavariová 

Spolu so Stefanom llozom vytvorili 
hlavné postavy na premiére operety 
Jána Móryho La Valíére. 

.kd~ , l~l l'lsetLo Vlljl stala sa v jej po· 
da nf k lusir.kýli.J pr!ld nclom ln.tm·pretá~ 
~! ie ), Gróf z Luxemburgu [operná s pe· 
väi:k11 z JHl l'ižslwj Vcriwj oper y ), Cár.o
vič [nežná pos tava zaiúbenoj Son!). Ce
súnyio·v<i, v clvllnom živo te veľm i skrom· 
ná bola medzi javiskovým! kulisa mi 
oz~jstnou óperetnou divou so všetkými 
cstelfck9'tni nuansumi. Mala vkus) scé· 

· nlcký Š1:11'111 . • 

Sppmlnam si na dvoj úlohu v Ne~ba· 
!ovej Polskej l'rvi : llelenu a Mm·mu. 

Hra la ich s takou prlrodzenosťou, že 
uaoz!J j l~ulo hodno uveriť slovám, ktoré 
poveda la uovinám este na za cla tku svo
jej divadelnej kariéry : ,.Zivot je pre mr~a 
rwjlepsou školou. /~ada ho pozorujem 
z diaľky, preto stl ml cudzie jeho bez·· 
prostredne výkyvy, ktorl! sú ni e normál~ 
ne. Mojou najvéitJsou túzbou sú veľke 
úlohy, kde sa dél vera spievať a tvoriť . .. 
Pracufem s chuťou a d'O práce sa cláuam 
so srdcom ." · 

Cesányiuvá pomáhala uplatni ·ť na scé
ne SND operety v s lovenskom pr e· 

klade 1 pôvodné dlela. Od počiatku môj
ho angažmán v SND (r. 1932] som sa 
snažil spliiať aspoií trocha to, po čom 
volala celá slovenská, ale čiastočne 

česká bratislavská vere j nosť, ktorá 
navštevoval.a spevoherné predstavenia 
SND: aby sa spieval! opery a operety 
po slovensl\y. Na začiatku som iba pre 
seba prekladal á r ie v operetách, neskôr 
som pr eložil celé operety. Drašar to pri
jímal všeli jako, a le po úspechu ma 
pri.am povzbudzoval do prekla dov. 
v opere to už !šlo oveľa ťal!š !e. Šéf ope
ry - Ka rel Nedbal - protestuval s po
známkou, že sa ta l\ narúša česl\ý pre· 
klad operného diela. Spievanie speva· 
hier po slovensky s i napokon vyžadovala 
i olw.lnosť, že SND a ngažovalo čo1·az 
viac mladých slovenských spevákov.., 

Jednou z prvých operiet pt·elo_žených 
do slovenčiny bolo maďarske dielo 

Modrý Iampái od M. Bt•odského. M. Ce· 
sányiová spievala úlohy Elly a ja -
kapitána Szilassiho. Obecenstvo pri jalo 
preloženú opel'etu l naše výkor~ dlho· 

. .. ako I-l elena - Marína a Bolo v 
Nedbalovej ~oľskej kr!!i. 

trvajúcim aplauzom. Výlwn M. Cesányio· 
vej po speváckej st rán l<e vyn il\al dl'a 
malickým . nervom, vyi'Ovnanými tónmi 
vo vysokej hlasovej polohe l v stredoch, 
kde sa melódie najv iac pohybovali. Bol 
to vyrovna ný vý l<ón po každej stránke, 
tobôž ked k tomu prispeli kostýmy, l<to· 
ré jej zjav robili eš te kra jsim, než si 
to hádam autori p t•edstavovall, lebo bol i 
nadšenf. Výprava a clekorllcie, ktoré dul 
Drašar ut·o i)i ť pt•esne podla bucl apeš tlan
ske lw vZOI' U, dostali p ri otvorene j s céne 
aplauz. Marg ita česAnylov~ sa podobne 
pekne upla tn il o aj v <ľalše j o peretB ocl 
B. Vi!fma V žiari miliónov, l<cle autor 
pri~pôsob\1 ženskú postavu jej h lasovým 
dlspozlclám. V operete j. Móryho La Va
Iiére vynl knla v nAdlwrných dobových 
kostýmoch francúzskeho kráľovsl\ého 

dvoi·.a ako subtnna, ale jedinečná pred· 
stavitefka. 

Podla zmluvy spievala Margita česá
nyiová l v nehodnotnejších opere· 

tách, ale priťahovala svo jím umeleckým 
výkonom ohecens tvo tak v SND, ako. 
1 na scénach, kde hosťovala l najmä 
v čechách ). 
po dvojročnom ,.vysadent" z účinko· 

va nfa v SND vrAtlla sa do operného 
súboru, kde robila pol\roky v d ramatic 
ko m od bore, spievajúc: zavše l v klasic
kej operete. Pravda, účinkovanie v opere 
je novou l<apltolou v je j umeleckej čin

nosti. Isté je, že v operete získaná pri-
rodzenosť prejavu a spevácke skúsenosti 
uplatnila v hojnej miere v umenf . oper
nom. - Koniec. -

TVORBA 

Musica í 

per archi 
Jedna z pos leqných skladieb Tadeáša 

Salvu - MUSICA PER ARCH!, upúta 
hneď na prvé počuti e. )e to dielo mono· 
litné, možno 1 vďaka svojmu inštrumen
táru pôsolJi.ace quasi neoklasicky, s veľ
lwu dávkou lyrlčnostl a prekvapujúcej 
priezračnosti. Priezračnosť vystupuje do 
popredia o to viac , ak po nazretí clo 
pa rtitú ry sa stretneme nie len s aleatór
ne traktovanýml úsekmi, al i s nie.kol· 
kými polymetrickými pásmami. 

Sklad ba je jednočasťová, s niekolkými 
kontrastnými úsekmi, pričom kontrast 
je vybudovaný predovšetkým sadzbou a 
farebným členenhn (a lea, polymetrika 
- pizzicato, flažolety) . Tematická strán
ka melosu sa pohybuje akoby v jednej 
rovine, bez výraznejš!ch kontrastných 
polôh. Samotný tónový materiál vy~;astá 
z niekoľkých 6-7 tónových sérií, spra 
covaných vo rne, predovšetkým s využi· 
tím lineáľneho vedenia jednotlivých hla~ 
sov v rámci he terofónneho kompletu, 
ktoré je ostatne pre Salvu charakteris· 
tlcké. Podia s lov autora, inšpiračnýnt 

impulzom k napísaniu Hudby pre s lá · 
číky nebolo len Collegium musicum La· 
dislava Holáska (k toré uskutočnilo i roz· 
hlasovú nallrá.vk u d iela), ale do určitej 
miet'Y Mozartova Malá nočná hudba. Ak 
v Octe 70 sl Salva "vypožičal" od k lasic· 
kého autor·a k novém u spracovaniu té· 
mu, v d iele Musica per arcb1 sa uspo
koju je len s n!ekolkým! prvkami Mozar
tovho diela, predovšetkým s Intervalom 
čis tej kvarty, ktQrý sa stáva akoby cen· 
trálnym stavebným prvkom skladby. 
Osobitý lwlor jednotlivých úsekov 
skladby dosahuje pt•áve použ!van!m via· 
cerých konsonantných Intervalov (i v si~ 
multánnom znen!) - okrem spomínanej 
kva r ty je lo okláva, k vinta, sexty a 
tercie. 

úvodué aleatóme pásmo uvádza v he· 
te roťónnom lwmple te p rvú t ónovú sér iu 
s prevllídajOcim i kvartovými intervalmi, 
v t'ítmci l\torých zaznie i rytmizovaný 
variant mozartovského motfvu. Po krát~ 

kom uvoľnen! je aleatórny úvod vystrie
daný polyme tric kým pásmom, v ktorom 
na rytmizovanej terc i.! hlbo!(ých slá č i· 
kov (v 3/.i, C a % tak te) .odznieva troj · 
tónová séria vo funkcii quasi hlavnej 
melódie toh to úseku. Je problematické 
hovori ť o téme, nakoiko v priebehu dal· 
šfch tak tov sa tento tónový základ ne
vysky tu je v podobnej podobe, hoci jeho 
r ytmická lwstrn slúži k variačnému 
spracovaniu v niekolkých dalš!ch eta· 
pách hlavného melodického prúdu. 
V návrate úvodného úsnku necháva a u· 
tor niekoľkokrá t zaznieť kvartovému 
mot!vu - asymetricky prerušovanému 
sforzatom, ktoré vedra kontr apunktu tó
nového materiálu rv spracovani á la 
Hau ptmeloclie l a neustále viac alebo 
menej v popredí traktovaného hetero-
fónn eho prúdu je jedným z ldée fixe 
skladby. Vlastná téma sa objav! po d'a l· 
šom pol)1llH:Jtr iclwm pásme, v k torom 
prevláda a kord ická faktúJ'H husiových 
pat·tov, int eqn etovanít violami a s pre
vádzan(! r ytmizovaným ,.cis'' . Tónový 
ma teriiH reprezen tujú tóny série d·h~g· 

-e·fis-cls, JH•ezentované vzápätí quasi 
t•ozveden!m a zabustenfm celkového 
pr iebehu v ostatných hlasoch. Toto za
h usenle kánonicky vyúsťuje do ďalšie ho 

aleatórneho bloku s typickými sforzato
vými preryvmi. Zdii sa, že tieto sforza
ta- vedfa plynulého rozvádzania tóno· 
vého ma teriálu sét•i.e v melose - by 
mohli byť označené za kontrastného či· 

ni tera, resp. druh(J, kontrastnú myšlien· 
ku. Tomuto zdani u však odporuje pr!~ 

buznosť tónového materiálu i lntervalo· 
ve j stavby. Dosia ľ a utor nepouž!va žiad· 
ne osobitné farebné bloky, do akýc h 
vyúsťu je skla dba po t omto pásme. Naj· 
skôr je to flažoletový Sj)l'ievod seriá lne 
spracovanej melódie v!ol, doplnený piz~ 

zicatom hlbokých sláčikov, potom pizzi· 
catový úsek niekoľkokrát narušený oným 
cllarakter lstlckým sforz.atom so silným 
dynamickým (tčlnkom. Nasleduje pôso· 
bivá lyrická časť skladby - duetto hus!( 
s kontrapunktlcl<ým ostinátnym sprievo· 
clom. Náznak druhej myšlienky a návrat 
k flažoletovému sprievodu lineárne čle· 
nenej melódie v nlekolkých partoch do· 
spieva k Meno mosso, ktoré reprezentuje 
huslové sólo s doprovodom r ytmicky 
traktovanej heterofónle Intervalu čistej 

kvinty. Po g radácii ( končf generálnou 
pauzou 1 predstavujti kódu skladby ni&
kolké návra ty organických blokov 
(akordy, rytmika, flažolety). 

Celok je spra covaný seriálnou tech· 
nikou so spom!naným intervalovým čle

nen!m, umožňujtic!m originálne riešenie 
kollsonantnostl v zvukových blokoch a 
je nespome jednou z najvydarenejš!ch 
skladieb Tadeáša Salvu. 

MILAN ADAMCIAI 



Zdá sa, že v poslednom čase ~~~ or
clJCs lru Slovenske j filha rmónie stáva 
,.os udným" dielo klasika L. van Beetho
vena. Interpret je u tohto sklada tela vždy 
v nevýhode vzhladom na zástup vzoro
vých lnterpretiici!. V novembrovom abo
nentno m koncerte prezentácia V. sym
fónie c mol op. 67 " Os udovej" sa pri
veľmi vzd iuli ln nielen Interpretačnému 
ldeálu, ale zostala hlboko pod prie
merom možností orchestru, hoci dr. I~u
dov!t Ra jter prezieravo vol il pomalé 
tempá. 

Zás luhou d rama turgie os táva p rogra
movanie Hi ndemithovej Harmónie sveta , 
klo t•á spolu so IV. klavírnym koncertom 
" Zaklina nle" B. Martinú tvorila príťaž
l iv ý bod koncertného večera, im patril 
l nevšedný poslucháčsky záujem. Za
kllnunle" je s kladba cel lwm osobiti~ého 
druhu s dopos tar nie bežnou formovou 
výstavbou. Klavír mú neJahkú - i me
ne j vclačnú - úlolm koncer tujúcej sú
časti orcbesLTu, a n ie koncertujllceho 
nást roja v tradičnom slova zmysle. Včle
illl je sa do cel ku, berúc na seba úlohu 
r adového hráča, aby v;>:úpät1 vystú pil 
z celku, meditoval nad osta tnými - a 
znovu sa ponoril. Ze si túto skladbu 
vzala do reper toá ru k laviristka Klára 
Havlíková, nebude náhodné. Patr í medzi 
t ypy kJ.avlris tov, ktorým je cudzie ne
cha! sa unúilu ! silnými citovými pohnú t
kami - clo lej miery, že ich nekvalifi
kujeme ako výr 11zovo mimoriadne h lbo
kých !aterJ,H'P.lov. Nervové'! stabi l nosť, 
exaktné r iešen ie probléJlJOV, nat·ábanie 
s hudobnou mntér i.ou na základe inšpi
rl\cie hudbou samotno u s tal i sa pre Ha
vllkovej interprel{lciu rozhodujúcimi. 
Prirodzený, nelwmplilHwaný p r ís t up jej 
umožnJl. a podpOI'i l schopnosť prr!chodu 
z jedne j š l<l'ily do dr uhej . Bol Idíll~om, 
l<torý je j umoZiwval striedavo sa prev!e
!ovať do ú loh y orchestrá lneho h rúť: a 
l koncertného sól!stu. Nebol to síce Mll l'
t imi s bizarnou poéziou, ta j upln-os ťou 
zaldía anla, a le Zaklínanie klasi cky čisté 
a p1· iezračné. 

Nie práve zhovievavo zaol.Ichádza l d i· 
rigen t Ladislav Slovák s predohro u l< 
Smeta novej Preda nej neveste : clonúlil 
orchester vyporiadať sn s pružným (l u 
p r!l iš pružným ) lP.mpom, zdôraziíovnl 
l'ytmickú prer'fznosť, s1lné prízvu l\y; mc
lod icl\{! lónHl sa fll'fmwni la na druho
radú výsledni cu. 
'ľomu to výl> uc lm ten1pu rarnentu bol 

Konr.ert pre klavír a orches ter .F dur 
op. 1 Tichona Chrennikova polw jnejs!m 

Troj 11ásobná 
Slovens l<ý fliiHlrmonicl<ý zbor v novej 

kon certnej sezóne nemal Sťastie s dra 
maturg iou svojich jubilejných vystú peni 
(spomeiune s i na Ber lioznvo ora tór ium 
Romeo a j úli!! na BHS, alebo na cappell a 
koncer t ). Reha htl ilil r. iou nie !) rá ve na j
s (astne jš!e ho výberu skladieb k jeho 
"Stl'ieborné mu" jub ileu bolo (8. decem b
ra t. r . ), uveden ie s lovens kej kanlflly 
č. l - Za lmu zeme podkar pa tske j pre 
tenorové sólo, miešaný zbor a orr.hes
ter na slavii jaroslava Za tlou l<a la, op. 12 
od n(lrod néllo umelca Eugena Sucholl a 
- v Košiciach. Ten to mimoria dne vyda
rený Iwncert sa opalwvnl na dru hý deií 
v Prešove . 

Uvedenie jedinečného klenotu sloven
ske j hudby bolo trojná sobnou premiérou 
- po prvý raz ho uviedla štátna f!l har
mónia Košice, prvýkrát odznelo v Ko
š iciach a prvý raz ho dirigoval a j ján 
Mária DoiJrod!ns l<ý. Košické teleso sme 
poč uli v Bratislave po dva r oky za se
bou v rá mci lnterpócl ia '70 a '71, kde 
však nlžšf poť.et skúšok a miestam i ne
pohotovosť pri s prevá dzan! niek torých 
sólistov v nezvykle rýchlych tempách 
nevytvá l'ali o (! rovn! telesa práve na j
p riaznivejš! dojem. 

Štátna filha rmónia je síce mladé, ale 
-zetra vo · ctižiadostivé· teleso. · Od · zaha jo
vtt cieho lwncer tu na ja l' 19tl9 prešie"J 
o í·ches ter !nis cesty. Vybudoval si po
s tupne kmei\ový repertoár, riešil stMe 
niiročn ejšie In terpretačné problémy, spo
ltlpt·acoval s viacerými dirigentami a só
lis ta mi, ktorí posúvali latku kritérll ná
ročnosti vyššie. S radosťou konštatujem, 
že výkon . Sf v Sucho iíovom :Ž:aluie pre
kvapil a po tešil. Súčasne presvedči l, že 
pr! dôl<ladnej p rl pTHVe jA ŠF schopná 
poda ť už výkon na sku t očne · rP. preze n
ta cnej ú rovni! Technicl<á úrovefí, d yna
mické stvárnenie i súh ra na tomto Iwn
Ce l' le boli vyn ika j(lce. Prelwapila na jmii 
pohotovosť pri l'eilpHldovaní di r i gen lo
vých pož ia daviek, scho1Jnosť citlivého 
lieiiovan ia výrazu, ku lt! vnvanosť a pl as
tika fráz, vyspelosť cl J·evených; r.azant
uosť a pomemá is tota plechovýc h ná· 
s lro}ov. 

j. M. Dobl'OdinskP.ho poznáme predo 
vseU<ým a lm zna ml-ln itéllo zbot•majstra. 
!Úorý sa s vojou m t·avenčou prácou, dô
s ledným b rC1sením detailov zaslúžil o do
siahnutio ta l<C j úrovne SlOV!o!nsl<ého fiJ . 
IHII 'll101llCkéllo zlJoru, 1\torú obstoj! aj 
v európs kych r eláciách. Ako orches trúl
neho d irigenta [hoci zaň pôvodne vy· 
s1udova ll bO ]JOZ!li\me iba sporadicky, ll 
aj to nie vždy za cellHJm regulérnych 
podmieno-k [nedoslH i oť; n ý poi:et s ln-:tšn l< 
a pot! .) . Suchoftov Za lm bol Dobrodi n
ského veľkou príl"ežitúsťou·, ktorú do ·dô-

protipólom. Chrennikov - s l<ladateľ- i<la
v!rlsta dá-<al zár uku ideálnej reprodu l<· 
cie svojej skla dby. Alw p!a nis tn sa radí 
medzi interpretskú kva"litu v Sovietskom 
zväze; Jeho h ra je prec!zna, technicky 
dokonalá a výrazovo pomerne d iferen
covan:1 - l ked v ly t·icky s farbených 
pasážach pôsob! miestami k la s icky 
chladne. 

I,adfslav Slovák, ktorý nenecháva na 
pochybách, že vie presadzovať svoju 
koncepciu a vynútiť s l umelecl<ú. disci
pl!nu, vyťaž il pre Cajkovského VI. sym
fóniu op. 74 "Patetickú" maximálnu pô
sob!vosť. I ked nechcel byť aktuál ny č! 
moderný, z celkovej lmncepcie vystupo
vala jeho o sobnosť, r esp. osobitný pr!
stup. Nemožno ob!s ť fakt, že niekoľko 
mo mentov vyplývalo p ráve z povahy 
d il'igentovej. Markantne odčl e nil Iyrické, 
až tragicky pôsobiace úseky od patetic
ky vystupľiovaných - akcentujúc kon
trastnosť. Tragika a rados ť , hlboký smú
tok až pesimizmus, n il<dy však n ie bez
nádejnosť - a vzápätí dr amatický vzo
stup k r a dostnému výkriku. . . Pro a 
contra silne oscllujúce medzi dvomi 
bodmi, ktor ým je súdené nikdy s a ne
zjednotiť v harmonickú jednotu jedineč
nej nála dy - to je pods tatnou črtou 
skladatera. Di rigen t vyhmatal p ráve ten
to podstatný kontrast. 

Dvad~a ťpnt rokov svojej existencie 
oslavll Slovenský filharmonický' zbor a 
cappella .koncer tom, ktorý dirigoval Ján 
Mária Doi.Jrodins ký. Dramaturgia kon
cet·tu prihliod.ala na možnosť čo nuj
šir šej pt•ezen tácte výsledkov dlhoročnej , 
usilov nej a ciefEJvedome j p ráce, na "sláv
n ostnú pr1 J ežitosť" - ukázať sa v čo 
najlepšom svetlo a pokia! možno z kaž
de j strany. Ces lwslovenslwu premiér ou 
bol vo kálny cyklus sovietskeho sklada
teTa A. I. Pirnmova P1smená 6: hudobne 
nie na jnáročne jšiu s klad bu umocľioval.a 

do brá Interpre tácia, ktorá dala vystúpiť 
na povrch svojré\7.u a miestami i vtipu. 
Slove nsk ú S(lč n snu tvorl.Iu reprezentovAl 
sl< la daln ľ L. Burlas cyklom miešaných 
zborov Zvony, ktoré pat ria už takme r 
do šta ncla nlného reper toáru zboru. Re
nesančnú tvorbu .zo~tupova"f Orlan cla el i 
Lasso cyklom Prophe~iae Sibyllarum. 
Záver patri l ~c én i cl;ým hr[llll p1·e sb: o, 
zbor, šty r i klavíry 11 bicie nástroje Ca
tulli Carmina súCasnll<a K. Orffa. Pest rá 
a veJ'm·i rôznorod 11 paleta, l< tore j vrcho
lom bol nesporne Ol'l'ť. V ie upťlta ť ná
paditosťou n raf inovanosťou, s elegant
nou nenútenosťou a prirodzenosťou 

. -prern1era 
sle rl kov využil. Mal výhodu dllwročného 
a dOvel'llého zozuíimeuia sa s partitú
rou pr i svoje j zbo rma js trovskej práci. 
To všuk hodno lu jeho veľkého a pre
s vetl t ivéhn výkouu ni jako nezni:GUJ~. 
Nielen, že sa mu poda r ilo skvele pl' i· 
pt·aviť UI'Ches ter (o samozrejme a J SFZ), 
ale v prvom l' ŕldc rlo l\ázfll v y tvo r i ť je
cl i n cť.nú ntmosľé ru umclecl; ého napHtw 
- od prvého po posledný to kt. Do kúzal 
pevne u chopi ť d l'n malický IWI'V die la, 
výsti:l.ne podcl nl'kn úť jeho monumen ta
li tu, dravosť, nu plilie i tajomnosť ly· 
ril>y a burc ujúci vzor, alw i umenie 
vytvúrať hudb u s právnym dávkovaním 
agogiky a pauz. Bol to jeclfln z najväč 
ších výlwnov jeho umelecl\ej kar iéry. 

Pocho pttelne i výko n SFZ plne ko
rešpondoval s vysokými para111eln.Jmi 
umenia , k toré toto teleso v pos ledných 
rokoch dos1ahlo. Znovu (u :l koľkýkrát?) 
sme obdivovali dôkladnú vypracova uos f 
vše tkých p11 rtov - mäkkú kan tilén u 
ženských 1 mužs l<ých hlasov, nadšenie 
i drmnatický pátos tutti zboru, vyrov
nanosť jednotlivých skupín, vrúcna mu
zikalita prejavu. 

Výlmn zas!. umelca dr. Gustáva Pappa 
v t enorovom sóle, ktoré svojou nároč
nosťou sa neraz dotýka hraníc Iudských 
možností, plne ·zodpovedal jeho súi:as
ným l<valitám s prevahou umeleckej po
hotovosti, dôkladnosti a precHene j mu
ziku! i ty . 

ú vodom odznel v podaní vyn ikajúceho 
soviets keho huslistu Michaila Fichten
gofca Bt·ahmsov Koncert pre husle čl 
orchestet• D dur op. 77. Fichtengo ľcov 
Brahms vych.ádzu l z dôsledného podčiar
kovania a p l'Oti postavenia dr-amaticke j 
<lravosl"i a me<li tallvi1ej, kľudnej lyriky. 
! loci tento umelec disponuje nemalými 
1<1C hnic l<ými moZoo.sťami, nikdy nesklza
va na púhe virtuózne odohrávanie. Vy
ja dren i ľ. c itového . poetického obs ah u 
diela je mu vždy p rvoradým cieľom. Dis· 
ponuje prekrásnym uš!achtilým tónom, 
ktorý svieti · temer vždy l nad plénom 
orches ťra. Pr! ' skúškach vyžadoval (na j
ma v duete svojej kantilény s dychmi l 
ocl týchto nástrojov: mimor iadne jemný 
tón, éo sa v konečnom dôsled ku preja
vilo l v .kvalite 'spt;ievodu na koncerte . 
Až na sku točne · minímálne nesúhry só
listu s orcheslľOUl ·. bol Do brodins kého 
výkon a j v Brahmsovi presvedčivý, spo· 
lahllvý a pohotový, a j l<eď fichtengoľc 
mi estami v é\gogi ke [ne patrné, al e opocl · 
s tatn ené s pomolen!e v kľudnejš!ch, kan· 
labilne jšfch úsekoch l sa vžd y nedržal 
lwnvencie. Do kázal však prekvapujúco 
a logicky vldb i.ť tieto zmeny tempa clo 
celkového hudobného prúd u. 

V. člZJK 

prAd ldacllí pred posluchiiča prosté melo
dicl<é l! tvary, podobaj úce sa de tským 
piesiíam pre dospe lých. Efektné dyna
mické zvraty, p rudké pr!zvuky, va r iabil · 
nosf ry tmických kombinácií, vhod ne vy
užívaný úspomý Inš trumentár, n:.olocltc
ké sóla - 10 všetko včl enené, vedené a 
r ámcované zborom tvor í vdačnv -hudob
ný komplex na počúvanie. A-dekvátne 
bravúme bolo aj jeho tlmočenie. Orff sa 
takto s ta l po odznení Lassa víťazom, 
alebo práve preto '? 

Prophetiae Sibyllarum- cyklus 11-t!ch 
zbor ov navonok vyvolávajú dojem nená
ročných sklad ieb - pred interpretov 
kladú nema lé ú lohy ukryté v spleti hla
sov vedených h a rmonicl<ými postupmi 
pre sl\lndatera takými t ypicl<ými: výra
zovo a dynamicl<y nio marl~:antne ocl
stupť'lované, ale naopa!< bizarne kr ehké, 
akoby pot11:1hnuté šeclým závojom. jem
n ú, až príliš jemull zborma js trom l.Imlo
vanú gradúciu po.strehol azda len okrub 
v tomto sm ere skúsených - pritom veľ
mi pozorných poslucháčov. 

Berlínsky symfnnický orchester hosťo
val v Bratis lave pod taktovkou svojho 
šéfdir igenta Knr ta Sanderlinga. V reper
toári ma l na interpretáciu velmi chú los
tivú, poslucháčsky mimoriadne zaujl· 
mavú a nevšednú skladbu G. Mahlera 
Adagio z X. symfónie, zo symfónie, z 
l<torej autor dokončil iba I. a II I. čast ; 
skl adbu ktorej kolosálnu architektonickú 
výstavbu obostiera jemný lesk a triblie
tanle. Pr fsne š kolenie orch estra d irigen
tom Sunderlingom, jeho veden'ie k dô
slednos ti, uš.fachlilostl a decentnosti 
zvuku, k dynam icke j f-arebnosti sa väč
šmi a silnejšie prejavilo v Mahlerovej 
kompozícii, než u nasledujúceho Kon
t:er tu pre husle a orchester A dur KV 
219, ktorého sólistom bol H. Schunk. 
I<lasir.izmus netvor! iba skúšobný ka· 
meň hudobnosti, hudobnej inteligencie, 
dokonalej techniky, al e je zárovei\ · ka 
meiíom, ktorý sa, žia ľ, až pr!liš často 
zalwtúfa inter pretom pod nohy. Orches
trálne te leso sa od t:azu pre javilo ako 
"mladé", dirigent a sólista sa stotožiíu
vali v preds tave, ktorú možno st l'UČ!lfl 
cha i'Hk tel'izova( s lovom - svojvornosf. 

I kelf d ymlln h:l;P. škály VI. symfónie 
es mol op. 111 S. Prnko[ieva neboli do
konale a a iJsolll lne I'OV!Iomer1w vybudo
vanými útvur mi, tiHo sl<ladba tvorila 
nesporn e Vl' r. llo l proclnl<cie Berlínčanov 
[z cl ú sa, že pu tri medzi ich kmeiiový re
[Wrloúrl. Spŕisoll , al;ý m Snndeľling toto 
tlir.l o di ri gova l, a lw ho stvúrhova l a pt·<·)· 
mieiwl no ne~>miemn pr8svcd(:ivý a živ~ 
celo !< - n!I\OilO 11enec1la l m1 pocl"Jy iJ(Jclt 
o di r ig nn to vcl umeleckej (qHi!n tHJS!i a 
otlclanosti autorovi. l. S!Sl\OVÁ 

Nový. pokus .. 
o Knieža Igora 

1\n if!?:H lgo1 patrí po s lranke insee· 
n<u:: ne j nlc<lzi na jtužs le javiskové práce, 
nn jmii, uk so jr.ho podoba má realizova ť 
na menso1n 1avlslw Jste je n ie nemiroč
n(l pracovu ť s veľl<ýlll kompa r zom, dať 
ho clo po hybu, oziv i ť javiskovou akciou 
a pr itom tlllil ť i !Hl " v lwmomých di
ll'l!nzlúcil" Jll'Hbiolw júci vlastný clej. Ne
l v rclhn, ~(; toto vsetk n sa nedá id o á Ine 
jHviskovo stvámiť - al e má lokedy, má
lokde a lll{!lql<lnrému režisérovi sa lo 
daľf. Koš ická inscenút:ia opery Knieža 
Igor je dôstojným prístupo m k tomuto 
ldasickému odkazu r uskej realistickej 
opery - na vyše na vý'borncj hudobne j 
f1 rovni. Som presvedi:enú, že hudobné 
nuš tudovan ie je - o krem kolel<tívneho 
výs led lw - a j zásluhou režiséra Ladi
slava Holoubka, ktorý nielen sám vy
chá dza l z partitúry, ale viedol i spevá
kov k h u d o b n é m u vyjadreniu všet
kých citových vzruchov, drámy, napätia. 
U · Holoubka sa men·ej detailizuje, he
recky a kcentuje, ale overa sústredenej
ilie žije v speve. Na Inscenovanie opier. 
mô2e byť vera názorov, to napokon ve
dia i v košickej opere. Treba vša k pri· 
h lladat 1 na štýl dleJ.a, na autora, jeho 
zil.mery, na nosnosť, dramatičnosť !ib· 
reta. Tým nechcem t vrdif, že košická 
inscenácia Kniežaťa Igor a bola !deil.lna 
a bez chýb - ale bol to dôstojný pokus 
o vyrovnanie sa s jedinou Bor odinovou 

· ope t·ou na základe premyslenej a cieľa
vedomej l'éž!jnej koncepcie. 

L. Holoube!{ vychádzal sfce zo spomí
na nej monumentalizačnej bázy, a le 
"v dr uhom pláne" rozohral (a 1nyslhn, 
že úspešnejšie, ako par ty masové l svet 
postúv, p režívajúcich svoje ľudské osu
dy v !stom h istor ickom výreze. Na p rvej 
p!·em lére sa predstavili na javisku sku
Lo<~ne kvalitn! predstavitelia, z ktorých 
nejedného môže závidie.f aj naša JH'Vá 
scéna. Okrem osvedčeného Miroslava 
Há jka v detailne naš tudovanom par te 
Igora , ktorému dal dôs tojné charakterové 
črty, pátos 1 duš evnú rozpoltenosť v ob
raze rozhodovania sa n a útek z tábora 
Polovcov, zaujala v náročnom par te ja
I'Oslavny, Igorovej ženy Eva šmáliková. 
Chtll'a l{terlzovala svoju hrdinku črtami 
dôs tojnosti, vznešenosti, ktoré sú najpri 
nwranejš!e te jto postave, a kokolvek ju 
chápeme i alw mäkkú slov-anskú pova hu . 
V p1·vom rade je to ki'iažnii a ten to od
stup bol c!tlť l vo výstupoch, kedy pri· 
c hľldza dn lwnt:a l<tu s prostým ľnclom. 
Je j ~pev , plný dr amatických tónov , 
s peknými messa di voce partiami po
znat~ lla únava iba v závere opery, v ná-

Titulntl postavu v košicke; i nscenácit 
Kniežaťa I gora vytvoril Miroslav Há· 
;ek. 

ročnej árii - náreku nad spustošeným 
Putlvlom. Anton Matejček výborne za
s pieval a charakterizoval pos tavu chána 
Konča ka (sl< oda vša 1< nevhodného mas· 
kovania umel co . . . ], i keď fa rba jeho 
pekného basu je o máličko svetlejšia, 
než sa spája v predstavách o tejto po
stave. ( Napri ~Jl< tornu obdivu hodne zv lá· 
dol h lbkyl) Pavel Mau réry ako knieža 
Gallckij podal sníid najpozorullodnejš[ 
výkon · Inscenácie. je to s pevá k, ktorého 
čaká ve!ká budúcnosť, pravda, a j prúca 
na celkovom o·dp úta n! sa od 'hľadiska, 
ktorému a lwby adresoval spevácke re· 
pliky. M il krás ny ·hlas, technicky p t' i· 
p1·aven9, farebne zaují mavý, jeho pre jav 
- hoci charakle!· izov<~I Ga lického s tro· 
chu "Jagovskýml čt• tami" - má d ra
matický nerv sústredený predovšetl;ým 
v hudobnom prejave. Jú lius Regec na~iel 
v pos tave Vladi m!ra predovšetl<ým Iyr ic
ké tóny, menš ia hlasovil nevyrovnanos ť 
iH snád zupl'll::inenú únavou, čo vsa k 
neubt•ul n na vrúcnosti jeho veľkého vý
stLipu v 4. ol; raze (ú ri a "Ach, kd P. si, 
1\dP . . . " ). Spl'fivnc vyst ihol charakte r 
Vlac!lm1ru al«> rozpolteného hrdinu. kto
I'Ý svojím zotrVHltím na lf1slHI ln1 Kon
r~a lwvnH sli r~ usne ber ie ua seba bremeno 
zrady !Hl národe. }avislwvo ln·úsna ]Jretl
stav i te ľ ku Končakovny - Jana Gloga
t•ovtl - má za ma tový mladý alt a zdá 
s il , že časom z ne j môže vyrásť umel -
1\}'illl dra mnt lc l<ýc h hlbok, na ktoré ne
ma li! veľa priestoru v ľúbostnom pnrte 
mladej poloveci<ej 1\iíažnej. Zdanlivo 
malé pos tavy Skul u (Mikuláš čabiňák 1 
a Jet·os l>u (Vojtech Schr enkel) di! Va Jú 
svo jim prcus tav ite !on1 vel i<é moznosti 
cha rakterizačné, s pevácl<e - ba i ko
mické. Re:l i ~ér v oboch našiel t ypovo 
dob1·ých, herecl<y snácT najpohyblivcji;ích 
a najmii v záverečnom o braze spevá cky 

· perfel<tných umelcov. Vr úcny, lyl'ICký 
sr>p l'á ll Lucie Ganw vej zažiaril v ci !l ivo 
vypracovanej á rii pol ovecl\!il!o <d.ievcata. 

Zho r, k torý mA taH1 veľkú funkci u v 
Kn ieža (u Igorovi, sa prezen toval v tom 
llajlepšom sve tl e. Mal sirokodychosť 
rus kýcll zbm·ov, bol deta ilný v jeclnotli-

~~~~in~~~m -;rl a Oj~~·~~~~~~n p~:;bi~0Vel~ih~;~~ 
tŕpla, č l. zborové' nástupy budú presne 
vypracované. Héži jriá práca so zborom 
sa situovala 1111 jeho postavenie po s tra
nách ja viska, čim su uvoľnil síce p rie
stor pre akcie, a le súčasne sa obmedzil 
pohyb zboristov na minimum , na geo
metrické zoradenie napr. v 3. obraze 
(pr!chod dievčat, bojar ov). Režisér 
použU nápad s obrátením sa zbor u pr i 
scéna ch lúčenia sa Igora so ženou v 1. 
obraze - vadtlo však patetické dvíha
nie rťik tam2e, ako akt úslavy , či 'roz
lúčky .. : 

Balet - známe polovecké tance - za
žia1:'m temper-amentom, ľu-d·ským t eplom, 
iskrami nápadov. Neš lo o neorgan ické 
vsunutie baletu do opery - ale o ži· 
velný vpád toho, o čom sa vlastne 
v časti diela hovori. Ak hudobná strán
ka diela bola pozoruhodná po každej 
strúnke, nespol'l) ú zásluhu na tom tuá 
aj dirigent Boris Velat. Zdá sa, že tri 
operné slovenské scény majú dnes naj
solídnej~ie operné orc hes trálne teleso .,. 
Koi iciach. Velat pochopil Borodinovu . 
hudbu 't' zmysle autorského zámern -
ide o krásu spievanej hudby, ktorú vy
ná~a. podi!iarknje citlivo vedený a pres
ný orchester. 

Mnoho diskns!I môže byť o kolo scény 
a kostýmov. Najmä t ie druhé sú nie 
vždy det allne dobovo presné, podobne 
jednot livosti nn scéne (komu ata )aro
s lavnej - stoHk na p ísanie ). Ale vcelku 
si myslhn, že Jánovi Hanákovi išlo o v ý
t v a r n tí i tylizáciu, a nie dobový' ob
raz - a z tohto aspektu možno a l<ccp· 
tova-ť 1 materiál, fat•bu (šedo-modré po
zadie, zlaté veže ) scény, nas vie tenie, 
kostýmy. Vhodne doplnili p r iazn ivý do

. jem z Inscenácie, ktorá bola očakúvaná 

viac, ako s naplitím .. . 
TER!!:ZIA URSINYOVÁ 



Za pesničkou: do Jihlavy 
Poí'l,.~ týmto ~ázvóm,. ktorý by 

mal skôr znieť: Za spevákmi 
do Jihl avy, Uviedla ťJe.skbslo: 
v·enská televizia, štúdio Bm o 
reportá.žny program o · tejto na
še j vrcholnej súťaži amat~r
s~ych spevákov. A kedže pro
gram bol p r ipravený ozaj dob
r e a s preh!adom, väčšina či
tate.rov má aký-taký dojem 
o tom, ako to v Jihlave vyze
ralo. A ták sa nemusfm· ve!mi 
rozpisovať o tom, že tohtoroč
n ý 5. jubilejný fes tival [na k to-

· ... rom boli s l ovens kf· interp reti 
r era·ezentatívne zastúpení a 
Výl'i!Z!]e sa i umiestnili J mal 
ve!mi d obrú úrove!\ a p rin iesol 
vyrovnané výkony, ' k toré 1 v 
p renose "naživo" sa dali po
rovna ť s výkonmi niel<torýth 
nasich profesionálov · na festi
valoch v Bratislave a Dečlne. 
Be~pochyby sa o toto niveau 
spevúkov zas lúžilo i s ústrede
n ie asi š tyridsiatich s pevá kov 
populúrn ycb piesn!, kto1·é bolo 
koncom augus ta - tiež v Ji
h lave. Venujme teda najprv 
t rochu pozornosti tomu. 

Metodická pomoc spevákom 
populúrnej hudby je vecou bez
poch yby velmi po trebnou, naj
m ä preto, že sam! interpre t! sú 
schopn! dosiahnu ť len určitú 

hr.anicu a potom už mle1·a !ch 
rozhľadu, vedomosti i kritič
nosti väčšinou nedovoli další 
rozvoj. Jihlavsl<é sústredenie 
malo určitú novú črtu: zatial 
čo inokedy išlo o sústredenie 
náhodne vybraných, či prih lá
sených spevákov z tej-č! onej 
lokality, tu pozvali · speváčky 
i spevákov, ktorí llž n& najrôz
ne jš!ch sú ťažiacll p reukázali 
svoje kvality a talent. Preto sa 
lektorom dobre pracovalo, pre
to sa často z nehotového, ale 
len vycítene perspek tívneho 
prejavu poda rilo nakoniec uro· 
biť výkon, k torému možno 
s čistým svedomím dať p l'Ívlas
tok - umelecký. Je t iež prav
dou, že sa naš li in terp reti, k to
rý.ch výlwn bol už tak poznn
čený zlým r·emeselníčením a 
maniérou, žfl sa zo zdánli.vo 
ve fm i nád ejného speváka či 

spev~čky neda lo viac "vytia
hnuť . Ale t ento poznatok platf 
viac menej vš eobecne, každ~· 
pedagóg vám po.vle, že radšej 
P.l'éiCu je s nesk úsen ým (ale t iež 
s nesl<azeným J a tý m uj tvár
nym mate r iiílmn. 

Z úcast n!kov seminára bola 
na jihlavsk ú sútaž pozvaná ne
celá polovica, 19 interp retov 
( z t<lho jedno duo), takže 
vlastne bolo 18 ašpirantov na 
"jihlavské reťaze". Potom vý
ber nebol už tak ťažk9• a vy
brať finalistov bola uz pomer
ne hladká a Ja hká zál ežitosť. 
Ale rozhodnúť o prvých troch 
mies tac h spravodlivo, so zVáže
n ím momerlt<Uneho výkonu i e
ventuálnych perspektív, bolo 
nad sily i velmi skúsených po
rotcov. A možno povedať, že 
sa tu nijako v9r azue nepreja
vil i lokálne či národné ~áujm~·. 
ktoré sa v poslednom čase [na 
sk odu spol<lčne j veci ) dostáva
jú t ak často k slovu, ale že sa 
znovu (a tento raz varu júcim 
spôsobom l objavil problém po
rovnania s peváckych interpre
tov mainstreamového typu s 
folkovými spevákmi a šanso
ni érmi. Jednoducho sa objavilo 
šesť úplne rovnocenných uchá
dzat:ov o tr! prvé miesta a vy
r iešenie musel potom po dlhej 
diskusii priniesť matemat ický 
priemer. Zmi.enim sa však naj
prv o štyroch "zvyšných" fi 
nalistoch. 

Alena Blazekovíí z Br atislavy, 
pravdepodobne najmladšia ú
častnlčka jihlavského finále 
mala pekné pesničky 1 príjem
n ý prejav, ktorý ale [práve na 
finálovom koncerte l v snahe 
o najlepši a výr·azový p rejav 
l i hlasovej preexpouovala. 
Pavla Procházková z Prostejo
va, jedna zo "swingových " [My 
Sweet Lord, Lady's a Tramp 1 
v snahe o štýlovosť trochu 
s tratila kontrolu nad intoná
ciou. Zdena Stepánková z Br· 
na, zdanlivo veľm i nádejnli, IW 

ra zilu na bariéru svojich mn
niér a nepresvedčila . Najlepiii P. 
si z tejto š tvorice počínal Bob · 
dan Mlkoláiek, fo ll<ový spev á k 
11 sk lmiater ly t·Jckého typu s 
milým hlasom i pr·e javom. Tre
ba var i eš te do rl a f, ze pr ú ve 
jemu "televízia " vyšla, na pokon 
je vefmi dobre znftmP., ?.n tele· 
v!zny prenos a výkon v sá le 11 

a tmosféra z neho vyžaru jú cA 
n ie sú vždy to !sté. 

Víťa zkou tohoi'Očne j Jih lavy 
sa s ta la Božena Medková z 
PI'Ost ejova. k torA sa m1 m 1 tom
to mieste páčila už vlan i·. !Eli 
prejav Je spevácky profesionál -

ny ll suverénny, 1e1 vystdpente 
má šarm, to treba priznať ··! pri 
istej výhrade, k torú možno. mať · .
k jej [predsa Jen) trochu· star
šiemu š týlu. Napokon, je mož
né, že p ráve tu sa prejavil ur
čitý vkus poroty, ktorá v prie
mere nepatrila medzi najmlad
šie. Druhé miesto získala Mar
gita Sukajlová z Koštc, podľa 
môjho názoru speváčka s veJ
kým citovým nábojom i dobrým 
hlasovým fondom. Myslím si 
všal{, že rnusf odstrániť určitú 
ama térsku patetičnosť a mať 
k cl1spozlcli p re hodnotné pies -
ne rovnako hodnotné texty 
l bez chýb v deldamácii. i v 
s tavbe }. Tretia Viera Lamač o vá 
z Brezna je interpretl<a, od kto
rej môžeme vera očal<ávať, aj 
ked sa je j pre jav p re určitú 
zvl áštnos ť nebude páčiť všet
kým. Miera je j muzikálnosti 
i schopnosť expresie je však pr i
sJubom, že pri dobrom vedení 
by mohla oqviesť kus náročnej 
umelecke j práce. K ostatným 
trom "kandidátom na meda ily", 
ktori dos tali osobitné ceny po
roty, už len heslovite: Vera 
Mazánková z Prahy, zaujfmavá 
viac prejavom ako hlasom, no.-
vý š ansoniérsky typ; Folk Sin 
gers [Zuzana Michnová a Vá
clav Prej~ek J upú tava jú vi ac 
tvorbou a úpravami ako inter
pretáciou, partnflr je zatia l' 
osobnosť oveľa s ilnejšia. A na
pokon Jana GiergieloYá z Frýd
ku-Mfstku: vari najv/lčšf talen t 
súťaže v zmysle zfska nia š!1· 
šieho poslucháčslH) ho okruhu 11 

možnos ti rých le jšieho p reni k 
nut ia. Hl asovo síce nifl prfllš 
výrazná. ale štýlová, výborne 
lntonujúca a schooná vytvoriť 
k svo jmu J·vpu 7.0dpovmlajúcu 
krehkú a tmos f1ru. 

Ako vidno z výpoč tu mien. 
v Ji hl ave chýbali fnie po p1·vý 
raz} dob1·f mužsl<f inte rpreti, 
ld orf sa nám v pus lnd nom ľ.ase 
neroja t al<, olw talentovan ri 
d i eVčatá (hoci p1•á ve on i by 
bo li v llfl~Oiľl Ziíilavnom pr ie 
mysle tal<! potrebn! ]. Asi ma jú 
mrme! vytrva lnst!, možno inl<li
nu jLI l< hu dbf: beatovP.ho cha
rakteru . klorá si v .J ihlaw· 
mie~ to zHt fa ľ nenosia. A ešte 
!eden [a to na jviičšf 1 klad ma
la tohorot'·nií jfh la vská sú ťa ž: 
úi:ns f ta l;ého vyni ka jtícelro 
orclH:s tra, a ký okolo seba zhro · 
mH~<l i l Milan Dvoi;á k. 

LEO: )l.WN~ -

e Za podpory českého 
min isters tva k u ltú ry 
vz.nikla na zámku v 
Hradci n ad Mor avicou 
moderná expozícia 
Beethoven a naše zeme. 
J,e:i aut·orm i sú dr. Ka
r el Boženek a a rch. Mi
roslav čtvrbník. V bo
hatom fotodokumentač

nom mate.riále - spra
covanom po výtvarnej 
strán ke ve·ľmi vý,stižne 
- sú pr i-pomenurt:é n ie 
len časy Beethove111ovho 
IPOby>tu na zámku v 
Hradci, ale aj všetky 
m iesta s beetlhovenav-

skou tradíciou v Cech<ich 
a na Slovensku. 

e Poľská muzikolo·
g ička ŽOfia Lissa vyda
la pozoruhodnú knihu 
Peolo;1i::a Bcethove aow
skie (Krakov - 1970 ). 
Knjha sa zaoberá po
drobným popisom a roz
borom beethoven ovs kých 
pamiatok v Poľsku a 
mnohos-trann~;mi vzťahmi 

Beethovena k poťs:kej 

kultúre. Najvýznam ne j 
š ie pamiatky sú z verej
nené vo fotodokurne Q
toch. Autor·ka predpo
kladá, že Beethoven sa 

s t reto l s poľským fo lk ló
rom počas ,poby tu na na
šom územi, pre·to sa aj 
o jeho návštevitc h u nás 
dosť podrobne rozpis·uje. 
Hovorí t iež o Beethove
nových vzťahoch k Bra 
t islave, o jeho poby Le v 
Piešťanoch a na zámku 
v Dolnej Krupej. 

l'est iva l je po t·iada ný uz 
šiesty rok - v dňoch 
výročia t ragicky zahynu
lc j mlad e j bu lha rske :l 
speváčky Kati Pop<lvej . 
Na koncertoch vystúpilo 
25 mladých la ureá tov 
medzinárodných súťa z! 
(Z Čajkovského s·úťaže 

- Spivakov, Sevidov, Sa
rad ža n, z Varšavy -

Gavr ilova. ďalej t u bo li 
lau·reáti súťúí z Bruse lu. 
Sofie a pod. ). Českoslo
vens ko reprezenLova la 

Jela Špitkov<l a Ri chard 
Vandr a. 

e V dňoch 23. októb
ra - 31. ok tóbra t. · r. 
bol v bulharskom m este 
Pleven Medzinárodný hu
d-obný festival lau,reát·ov 
medzinár odných súťaží 

pod názvom Laureártske 
d.n i Kat i Popovej. Tento 

~'''"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

úspešné matiné 
Nedeľnajšia rozlllasové matiné, na k torom 28. 

novembra v Koncertnej s ieni Cs. rozhlasu v Bra
t islave vystúpil Symfonický or chester čs. rozhla
su " Bratislave, nositel Radu práce pod tal,tovko u 
Ondreja Lenärda, vycznelo nanajvýš sympaticky. 
v prvom rade žiada sa vyzdvihnúť nielen dô· 
kladné vypracovanie orches trálneho sprievodu, 
a le .aj nadšenfr. tvorivú atmosféru, ktorá bola 
spr ievodným ostinátom prakticky celého tohto 
poduja tia. Mladému dirigentovi Lenárdovi vďaka 
jeho výraznej muzikantskej iskre podarilo sa 
vypnúť hráčov i sólistov k jednému z naj.kvalit
nejšfch výkonov telesa v poslednom čase. Dbt1 l 
nielen na pomer intenzity sprievodu voči spevá
kom (všetko sólisti opery SND), ale aj na plas ti
ku fr áz a spevnosť jednotlivých nástrojo·vých 
skupfn. 

jej znamenitú spevácku techniku: istC1 intonáciu, 
vyrovnanos ť registrov a čiastočne i zžl tJ.a sa 
s hudobným obsahom. Nemorinova Romanca 
z Donizet tiho opery Nápoj lásky v podani Fran
tiška Livoru bola sólistovi skôr príležitosťou 
k ukážke mäkko zafarbeného, prí jemného t imbru 
ak·o k tvorivejšiemu a presvedNvejgiemu výkonu 

Kultivovaná, techn icky spoľahlivá a le najmä 
sugestivne a mma jvýs presvedčivo svo je party 
s tvárrlujúca Alžbeta Svobodová zasl úžila sa s vo
jimi dvomi áriami {Labuti na z Cá 1·a Saltá na a 
Marfina z Cársl< e j nevesty od R. Korsakova ] 
o dr ama turgické osvieženie tohto podu jati a. 
Oudrej Malachovský zaujal ve ľlmrysosťou svojho 
preja vu, mohutnosťou fondu svojho kr ásneho 1:1 

zvučného hlasu, menej uz dô razom na ctetaily 
a kultivovanosť výrazu vo Varlaamove j ár ii z Bo
risa Godunova <ld P. M. Musorgského. 

GR,AMORECENZ.IE 
)án Zimmer 
hrá vlastné skladby 
Ján Zimmer: 

Tat ry, 1. suita pre kla,vlr , op. 11 
Sonáta pr o k lavir i!. 2, op. 45 
Sonáta pre klavir i!. 3, op. 55 

Na klaviri h rá autor. 
© OPUS 1971 

Meno Jána Zim-.r - - •· 
mera spája sa nie- t 
len s bohato u r' 
kompozičnou čin- r· 
nosť·OU, a le neraz 
s a s ním stretá- r· 
va me - prostred- , 
n lctvom rozhlasu f 

JÄN .. ;·:<:. 

či sporadicky aj · ·" 
na koncertoch - : 
ako so znamenite r . 
pripraveným sólls- ~ 
tom, ktorý Inter- r 
pretu je predovšet- ·. 
kým svoje diela. , 
Tento fak t umož- f'. 
ľí.u je na jednej .·· 

ZIMM.E~·:· 
strane spoznať ''· 
prls lušné kompo-
zície v autentickej 
autorskej repro
du l<cii., na druhe j 
strane to však od- · 

hrá 
vlastné 
$.khtdby 

raďuje iných umelcov siahnu ť po týchto dielach a tlmočiť auto
rove myšli en l' Y pod zorným uhlom svojho lwncepčného názoru 
u prípadn~ho individuúlueho vkladu. Nemalú zásluhu na tom 
má ~il:'ol<ý arzenál . Zimmerove j s uverénne j klavírnej te chniky, 
ktoru cha rul<ter HlUJC zreternos r a nezlyhúvajúca istotu a najma 
kva lita l v najexponovanejšich pasážach, skolw ch, oktávových 
i akordických post upoch [ skladateľom s obľubou používa ných}. 
Obdivuhodné je Zimmerovo zvučné forte, ktoré dosahuje neraz 
intenzitu u prie bojnosť orchestrálneho zvu lw . 

Zimme r a ko klaviris ta v h iet·archii svojich inte rpre tačných pa
rametrov uprednostr1uje exaktnosť, brilantnosť u zvučnosť. Pr i 
tn'ednášo ní ka ntilény je mu s!ce conclitio sfnr~ qua non p lastika , 
no v celkovom výraze je väémi zdrža nlivý než vrúcny. Zimme
rov! - sklfldaterovi aj in terpretovi -·- pri všetl<ej d ravos ti a 
temperamen tnom prejave - každý tvor ivý a lwncepčný kro!< 
dik tuje umelec l<á r ozvaha a vell<á ~ebadisciplína. 

Piatŕía je n ielen dokumen tom Zimmerových nema lých k lavi r is
tici; ých schopnos tí, ale - pre t<l7.e v jeho tvor be je ten to nástro j 
bohato Zflstúpený - je i svedec tvom jelro lwmpozičného vývinu . 

Su ita Tatry je autorovým mladíckym (skomp ono val JU alw 26-
ročný ) vyznan ím obdivu a lásky k nášmu horsl<ému velil<á novi 
a sú ľ.ns11 P. d ok umentom u n: itého s pôsobu riesenia vytýčeného 

pr?gr am u pt:ost redu ívtvom bohato rozvin utej mono tematickej 
pruce o cyl\lrckélJO p ľinc !pu . Cyl<lus využíva š iroké možnosti 
bravú rnej klaviristickej t ecbn il<y ako prost r ierll<u na budovanie 
tli: in ných dynam ických oblúkov. SpôsoMm ap lil{ácie l\ Ja vlrnej 
fa kt úry pripomínajú Tatry neraz výdobyt l1y impres ionizmu, a čl 
~l<ór nu jmii jeho vP. ľ l<ého pľedchodr.u Mu~orgsl1ého, s kto ré ho 

.. k~l!ltpozlcnýrni 8Jrin Cfl(Jl'Q Í> .. n~t t}l1 <klí.n lll ':.:.. HL vwcero :; tyčný.G h bodov. 
Pokfal b y srne chceli hovorit o vplyve alebo náznakoc h im
pres ionizmu v Zimme1·ove j ll uclobne j reť: i, môžeme tak tvrdil' iba 
o na tlviizov;w ! na llarmonickú stránk u tohto obdob ia . Kontúry 
Zimmerových llarmónií sú toti:l: t!lkmP.r vždy m•č itejsie , sýtejš ie 
a ust rejgle mo delované. 

Da lšie dve sk la dby sú ukážkou Zimrnerovýcll dvoch rozdiel
nych p l'lstupov k r iešeniu problematil<y absolút nej hudby -
v oboch prípadoch ide o cyk lick ú soná tu. V druhe j sonáte čo do 
vý br.r u výra zovýc h prostriedl<ov na/Het·a skl adateľ h lbšie clo ob
last i bi- a pol yton[llne ho spájania najmä sekundových a kordov 
ktor é uz svojo u zvukovos ťou ako by boli predur~ené ku gi.'Otesk~ 
nému výrazu prolwfievovs kého t ypu. Kompozičné princťpy bohato 
využ!vané v s ui te Tatry nachádzame a j tu , pr avda, vo vy~šom a 
náročnejšom trnl>tovan!. Auto r tu výdatnejš ie využíva aj SVOJB 

ne malé kontrapunkt ické ma jstrovs tvo v súlade s IJa rol<Ovými for
movými schémami, l<toré si zvolil v snahe po určitom nelwn
venčnom odklone od cyl1licl<ého princfp u k lasickej sonúty. 

V t retej sonáte sa u ž s pomenuté princípy (monotema tizm us, 
os ti.11átna technika J uplatňujú na i.ných fo rmovýcll pôdorysoch 
( pr.incíp klasickej sonáty J za sú~asného využitia princípov bu
dovania tema ti ckého materilU u na podl,Ja de d odekafóni.e. Po 
stránke harmon icke j, polytona lita tu vyúsťu je neraz v priam 
clustrové zvukové efe k ty. 

Tri ul<ážlwvé sondy Zimme rovtw lwmpozibného v ývoja .i repro
dukčného majstrovstva sú nie len vzorovým dokumentom pre pr!
padnýcll budúc ich Interpretov, ale s úf:asne i vývojových t enden · 
cif s lovens kej hudobne j kultú ry. 

Aj t echnická s tránka zvukovej )\va lí ty nalm .iv i<y (hudo bná r é 
žia L. Komárek, zvuková réžia V. Marko l je na vysolw j úrovni. 

VLADIMIR Cl ž JK 

s muzikantskou jadrnosťou, účinnou dynamic· 
kou formou a skvelým prot ipostavenfm kontrastov 
vy budoval Lenárd úvodnú predohru k opere Ru· 
slan a. Ľudmila od M. I. Glinku. V orchestrálnom 
In termezze z Pucciniho opery Manon Lescautovej 
demonštroval dirigent zas svoj zmysel pre jemné 
tieňovanie pas telových far ebných odtieiiov. Poda 
rllo sa mu tak vyčariť účinnú a presvedčivú pec 
tickú náladu. 

K drama turgickej zostave programu žiada sa 
podčiari(Jiú ť skutočnosť, že na tomto matiné pop l' l 
známych č íslach odznel i rad ár ií z - u nás 
nehr ávanýcll a teda - menej známych opier . 
Elvir ina ária z opery Don Juan od W. A. M-ozarta 
't podenf Magdv. M6jóssyovej opätovne potvrdila 

Olg.a Hanáková alm jed iná z účiulwjú c lch !;ll 

nespol!ehala na svoju pam iH a obidve á r ie l Ko~
telníčka z Janáčkovej jej pastor l<y ne a )ohani;H 
z Čajkovského Panny Orleánsl<e j} in terpretova la 
z notovej predlohy. Zaujala výrazn ým zmyslom 
pre dramatičnosť výrazu, vrúcnym emocionéi!nym 
ponorom, menej už kultivovanosťou výberu hla 
sových odtief'lov. )eden z h lasovo i výrazovo naj
presvedčivejšich výkonov podala aj Elena Kittnó· 
t•ová v Lizinej ár ii z Cajlwvské ho P!lwvej dám ~ 
i v árii Lady Macbeth z rovnomen nej Verdihr 
opery. V niektorých najmä v stt·edn ých , nieked ~ 
i / vo vyšších registroch nedosahoval jej hlas všal< 
vždy rovnakú kvalitu. Obidve polovice program • 
uzatvorili ensemblové čísla : Scéna a závere·Cn• 
trojspev z opery S!la <lsudu od G. Verdiho (Arw 
i<ajabová-Peľiašková, F. Livora, J. Oniščenko 
O. Malachovský} a záverečný d uet z Eugena Oli 
glna od Čajkovského (A. Kajllbová a ]. Oniščenkr• 

K 75. výroť!iu narodenia Klementa Gottwalda usporiaclal t v bra 
tislavskonz Divadle P. O. Hviezdoslava sl ávnostný večer. Ne, 
koncerte vystúpi l aj Spevdcky zbor LúčnicP so svoj ím diri 
gentorn dr .. ~tefanom Klim om. 

Sním ka: é:sn , 
i k 



Porota tohtoročnej Medzinárodnej 
klavírnej súťaže Franza Liszta a Bé
lu Bart6ka v Budupr.šti rozdelila ce
ny takto: l. cena -- REIKO MATSll
ZAKTOVA (Ja ponsko), NIKO LAJ SUK 
(ZSSR l; II. cena -- jELENA SKURA
TOVSKA [ZSSR); IIT. cena - LASZLO 
BARANYAY (Matľarsi<O), ETSUKO TA· 
ZA Kl (japonsko); IV. cena -- SAN . 
DOR FALVAI. LASZL6 GYIMESI (o
baja Macľarsko). Na sn!ml, ilch R. 
Matsuza ki ov á a N. Su k 

List z Libanonu 
Uz pri vstupe do lietadla libanonske; leteckei spoločnosti Ml!A na niektorom 

eur6pskom letisku zaznie z reproduktora arabský folkl6r a ním navodenú atmosfl'!ru 
doplni obi~erstvenie s nevyhnutným ovoeim a kávou. Po pristátž v Be;rúte nds ovanie 
teplý vlhký vzduch a hnedi'! tvare čiernovlaS!íCll zamestnancov letiska nám prezrá
rlza;ú, že sme o Oriente. 'ľáto takmer polmili6nová "brána" stredného v~choäu 
pulzu,(p ,č.u~~m .~ivp!D'l}· p ál.e tu ešte l!!'ežíva. francúzsky vplyv z obdobia, kedy bol 
L1bmz~n francúzskou kolóniou, a tak i na školiích sa ako druhý jazyk l!yut:u;e 
jr a neuz.~tzna. 

V prie/Jel1u koncertnej sezóny v Bejrúte striedm;o vystupufú domáci a zahrcmWnt 
umelci, kt orí sú pozývaní rôznymi spoločnosťami, organizáciami a manažérmi. 
V l ete, k eä' koncertný žitJot v meste u:>tane, pretože te tu veľmi horúco a vlhko, 
začína sa festival vo vyššie položenom [ 1000 m} BAALBBCKU. Zuy'šky kedysi veľ 
kého rímskeho mesta lleliopolis sú ideálnym prostredim na tento účel. Osobitne 
priazni/Já akustika te v Bakchovom chráme, kde sú komorné koncerty. Program 
festivalu te rozložený na čas qJ.voch mesiacov (júl, august J .a sú v fíom zastúpené 
takmer vsetky h:~dolmé a diVadelné; žánre. opery, symfonická a komorná hudba, 
balet, činohra i folklór. Festival si udržufe vysokú úrovei'í a poľ:as 16-ročného trva
rlia tu vysttípil raä významných orchestrov , komorných súborov a sólistov z cel ého 
sveta. . · , 

Niektorí libano1íski skladatelia sa snazla komponovať klasickú ·Jwdbu s použitím 
pro.~·ov orientálne/ hudby a orientálnych nástrojov v klasickom orchestri. Z týchto 
sklar/i.el;!, .bo./ .tie.ž usporiadaný koncert. 

Húd.o61J.e · ~kolstvo ;e mladé a konzervatórium riaden~ ministerstvom výchovy, 
ktorá,,:PZ!j!J: lq , .~ Nt:~ofp.,e; .}b~ply .. v rokU . 19.q~, 'm(í~ dve časti: klasickú a orientálnu. Je 
naiäôTežztej.š[m streaiskom hudobné/zo života v Bejrúte. 

Nfi pr~f!ntálnom konzervatóriu sa okrem orientálnych nástro;ov a techník vyučuje 
tiež spev. Personálne ;e s týmto oddelením konzervatória spo;ený rozhlasový orien
tálnyť Q4'chester , kto·rý ;e Jediným profesionálnym telesóm v tejto oblasti lwdby. 

Na klasickom konzervat6riu ;e viac oddelen!, v ktorých sú zastúpené všetkiJ 
sliíčik:dtJ'é' >a dychové nástroje, klavír, spev a niektoré t eoretické preclmety. · Všetci 
poslucháči študuiú konzervatórium súčasne so všeobecnovzdelávacou školou alebo 
popri ·-sVofom zämestnani. Pre riadne štúdium tu nie sú podmienky, nie sú tu pro
fesionálne or9lzestre, divadlá, ani základné lludobnli školy nášho typu. štúdium tu 
pret&. trvá dlhšie a aj napriek tomu nwsla poslucháči skúšky l predpísané na získa
nie (liplomu/ oiackr(it opakovať. Tplentouaní študenti, ktorí sa chcú venovať hudbe 
ako povolaniu, pokračufú obvykle na niektorom európskom konzervatóriu a v za
hraničí potom často naclzádzafú 1 upl_atnenie. Klasickl'! konzervatórium md tiež 
orclzester {zložený z profesorov školy/, k torý usporadúva pravidelné koncerty. Na 
začiatku tohto rqku uz;iedol pod vedením RAlF A ABILLAMA úspe!íne 3. symfón iu 
J. Z. Bartoša. 

Popri domácich Araboch a Arméncoch pôsobia tu Francúzi, Taliani , Američania 
a o posleclných rokoch tiež naši inštrumentalisti. Od roku 1966, kedy sem prišli 
proí (V: Hanus a J. Severa/, rozrástol sa ich počet na dvanásť. Od toho času sa tu 
častejšie hrá hudba našich skladateľov: J. Mysltvečka, F. Bendu, A. Filsa, B . Smeta·· 
rw, A. Dvoi'áka, J. Suka, L. Janáčka,' J. B. Foerstra, l. Krejľ:ího, B. Martinä, M. Schnei
dra-Trnavského at. Klavírne štúdio NORY V ARTABEDIANOVBT uoiedlo na svojom 
koncerte celý raä skladieb na!íich súčaSných autorov. Zdujem· o našu hudobnú k ul
túru s.a zvýšil tak, ze niektort profesori navštlvili Ce~koslovensko, aby sa zoznámili 
s naším hudobným životom: riaditel' konzervatória T. SUCCAR, clirtgent R. ABILLA
MA, kl·avtristka !ý. ,V ARTABEDIANOV A, hudobní kritici M. HBNRY-MANGY a G. BAS. 

Pôso/Jenie našeJ hudby v L ibanone ovplyvnilo i obchodné záujmy: zaľ:ali sa pre
dávať československé klavíre a · pianíná a ešte v roku 1971 má byť v jednom z be j
rút skych kostolov postavený čs. organ. Na prv!} koncert je pozvaný Dr. f. RElN
BERGER. 

Dúfajme, že sa k:oneľ:ne poclari uskutočniť zá;azd niektorého nášho telesa, ktorý 
by nadviazal na úspešné vysttípenia Ceského tria a fandčkovho kvarteta v pred
chá4za;úcich rokoch. 

JOSEF SEVERA 

DIURDEVKA 
CA.KAREVIČOVA 
popredná mezzosopranistka Belehradskej 
opery pricestovala ku nám ako hosť 
dvoch koncertov Slovenského komorné
ho orchestra. Bra tislava ju privítala '-Vl
nou chríplty - a citlivý hlasový orga· 
nizmus podľahol. Posledné vystúpenie 
absolvovala umelkyňa iba s vypätím 
všetkfch fyzických sn. Musíme jej byť 
preto vďai'!ni i za to, že bola ochotná 
povedať nám o sebe aspoň niekoľko 
slov. 

Tohto roku sme sa ku vám nezaclwvalž 
priveľmi pohostinne! 

Lisztova pocta 
Beet.hovenovi 

Aj v. Belehrade tnámé chl'!pl;o·vc~ opi
di§rttiu, možno, že ani vaše pťl clne D! c za . 
môj stav nemôže .. . preto ku vám pi'Í
dem nabudú ce znovu. Na Slovens.ku ~om 
už teraz po platy č i šiesty raz -a cílim 
sa tu al{Q doma. Také muzikálne prus:re
rl ie ako tu, možno nájsť iba nHí loll (1f!. 

Co . je nooélzo 11 Belelzradsk ej opere'·' 
Diia 15. · decembra tu bu .de pi·Bm i,~ J' II 

Belliniho Normy, v l'torój spiovam i ja. 
Ako hosť v nej vystúpi známy t aliansl\y 
tenorist a Franco Corell i. je to spevácky 
veľmi náročná opera, najmä pre ti tulnú 
postavu, samé. vysoká koloratúra .. • 
O tri dni neskôr po prvý raz uvedieme 
Gershwinovu operu Pm·gy a Bess a po
tom 20. decem.bra Verdiho Dona Carlosa 
- toto však. bude i lJa znovuna~tuduva· 
n ie, s novými kulisami a kos týnlami. 
čo vám umelecky prin iesol rok l!J71? 
S Belehradskou operou som bola na 

festiva le v Edinburgu a spievala som v 
Prokofievovej opere Hráč. Mali sme tu 
s iíou veľký úspec!1. V Anglicku hostu 
jem už po štyri roky za sebou as·poň 
raz r ol':ne. Nedávno som mala v Lon
dýtH1 pies110vý koncert, na ktorom som 
oluem i nélw pl'!Jdn!esla aj DvoMimve . 
Bibli cké piesne a náhodou som sa tam 
st retltl .i s vašfm Slovenským komot'ným 
orchestrom, s l'torým dnes vy::; tupujem 
na Jeho domácej pôde. !)aLej by som 
mob la ·ešte spomenúť koncerty ·v Paríží · 
a v Chi cagu a llos ťov.anle v . dlv ao le 
Teatro . Co l on v Buenos Aires. 

.A čd mimoriadne očakávate od r o/...-u 
1972? 

Koncom januára budem spievať opäť 
v Paríži, tentoraz s tamo jším rozhlaso
vým orchestrom, ktorý bude di rigovať 
Oskar Danon - budú to Dvol'ákove Bib
lické Jliesne. V marci ma čaká koncert · 
vo ·, švajči.a;r'skom Lau~·annes~ · Potom v 
·apríli ,k oslavám Belehradu akési ju· 
bileum.. . Ten piesňový recltál bude 
t otiž mojfm trojstým verejným koncer -
t o\11. · 

Miroslav šulc 

MUSICA RINATA 

Tvorjvá , .um,lec~á .. pozosta~osť F. Liszta obsa· 
huje aj dve ta:ké ko'Jnpozicie, ktoi'é skladatP.l zlo
žil na pamiatku· Lpdwiga van Beethovena. Medzi 
Lisztovými rukopismi, ktoré sú uscho.vané ·v. hu
dobno-historickom\ ·pddel~tní š tátnej knižnice Szé
chíinyiho v Budapešti, je aj naiíkicÓváný klavírny 
výťah ·o-· ktorom"i sa predpokladalo, že patrl 
k Faustovskej symfónii. Autograf má signatúru 
Ms. inus. 261 · a ji!' na konci taktíež vlastnoručne 
datovaný dňom 26. januára 1870 vo vile d'Este. 
László Somfai zistil ako prv:!í, že tento r ukopis 
nepatrí k . "Faustovskej symfónii", ale k Lisztovej 
druhej Beethovenovej kantáte. Doteraj!lia •mylná 
k<lialogi:t.ácia klavlrneho výťahu sa vysvetiuje 
čiastočne faktom, že spolu s partitúrou Faustov· 
skej symfónie ( p.t:edošlá verzia) sa v roku 1911 
získala kúpo u z vlastníctva Sophie Mentersovej 
Maďarským národným múzeom. 

V súčasnosti možno pozorO· 
vať zaujímavú skutočnosť: hu· · 
dóbná verejnosť 1 laici sa čO· 
raz častejšie obracajú k hudi.'le ' 
starých majstrov - nielen v!>l'
kýcll, alP. i tých, ktorí veikým · ' 
pripravovali pôdu pre syntéti
zujúcu prácu. Predchodcovia 
tvorili úrodnú pôdu, z ktorej 
vyrastala tvorba majstrov 
v histórii hudby_ Podľa názoru 
histor ikov hudby táto skutoč· 
nosť nie je - nemôže byť -
zanedbateľná, t reba si ju pr eto 
všímať rovnako pozorne, ako 
diela majstrov. 

Túto kantátu komponoval Liszt .na rozhraní ro
kov 1.869-70 k oslavám Beethovenovej storočnice 
na text Ad. Sterna. Budapeštiansky rukopis ob· 
sahuje klavírny výťah druhej časti kantáty až 
od 35 taktu a je od za1Hatku tretej časti správne 
uzavr etý. Zborové a sólové hlasy nie sú tam ob
siahnuté, naproti tomu markantné inštrumentálne 
vložky sú obzvlášť vyznačené. 

Podra vytlačeného a G. Ki nským redigovaného 
katalógu hudobných autografov bývalej zbierky 
Heyei· (Kolln ·n. ~., 1.916) existuje vo všetkých 
črtách podobný, taktiež neúplný rukopis po .. 
slednej časti tejto kantáty. Dá sa očakávat', že te· 
rajší vlastníci obidvoch čiastkových rukopisov 
umožnia ich skompletizovanie. 

k! 

CESTA K ,,RINGU" hudobný clt ~rám sa právom môžu te
šiť, že po roku budú sa môcť kochať 
v krásach kompletného Prster1a. 

Tento názo1· napríklad publi· 
koval a vehementne obl:tajoval 
približne pred desiatimi rokmi 
v úvode svojej edície známy 
maďarský hudobný historik a 
skladateľ Jenii Vécsey. Po'núka 
praktickým hudobn!kom veľmi 
bohatý podkladový materiál 
(momentálne vyd.ali 19. zväz
kov). Slovo a hudba z Oblasti 
starej tvorby zaujali maďarské 
gramofónové vydavatelstvo, 
ktoré s úspecllom realizova lo 
,.znovuzrodené" ukážky z diela 
menej známych, zabúdaných 
zjavov. Napr. zverejiíuje sklad· 
bičky Johanna Georga Al· 
brechtsbergera . (1736-1809) , 
ktorý vo svojej dobe silne za· 
pôsobil na oveľa mladšiellp 
Beethovena, Franza Xavera 
Siissmayera (1766-1803 ), jed· 
ného z mála Mozal'tových na• 
daných žiakov, Josepha, Grega· 
r ia Wernera (1695-1766) , 
predchodcu velkéllo Haydna a 
napokon brata J. Haydna -
Johanna Michaela Haydna 
(1737-1806). Objavom je aj 
Juraj Družecký ( 1745-1819 ), 
člen orchestra kniežaťa Gras
salkovicha, predstaviteľa vie· 
ctenského klasicizmu v brat!· 
slavsk.om hudobnom živo te. 
Sinfonia In D, Divertimento in 
D a Serenata a piu stromen l!, 
tutti obliga tl od Michaela 
Haydna ľahko znesít porovna· 
nie s tvorbou Josr.pha Haydna, 
najmä z č ias jeho mladosti. je 
to živá, ma jstrovsky nap!saná 
hudba. Napokon spomeiune 
Cantatu comicu od Giovann iho 
Paisiella (1740-1816 1, sklacllJu 
Iskrivú, nezávislú na jeho t y
picke j opernej tvorbe, v ktnt'P. ľ 
sláv!! v druhej polovic i 18. sto
t•očia hlavné kompozič n é úspe· 
Chy. 

Keď pred niekoľkými rokmi nastú
pil do funkcie riaditt~Z'a štátnef ope·· 
ry 11 Budapešti dirigent MikiC!s L u· 
k ct c s - známy ako uýborný inter 
pret Wc;zgnerov!Jch diel , vo suo;um 
perspekttvnom programe si vytýčil 
záuažn!} bod - a síce postupn~ na· 
študovanie celeJ tetralógle Prste11a 
Nibelungov Richarda Wagnera. Svo1 
smelý plán začal realizovať v roku 
196.9, keď po .štvrtstoročnom odstupe 
uviedol l~ý ,zske zlato, vlani Valkýru 
a tohto roku už tretiu <'a st ·- SlliG · 
F!WiDA. 

Lukdcsov plán priJali veľmi sket; 
tlcky a ozvali sa a; oäsudzu;úce hla 
sy. ktoré boli na;silnef.~ie práve pred 
uvedením Siegfrieda. Kce nd;st hr 

. dinský wagnerovský tenor, ktorzí zo 
spieva ttíto nesmieme rzáročnú úlo · 
hu. veci' a; vo s1Jetovom merndl e ;e 
málo Winc/riassenov, KirzgoP a 7'.1w · 
masov, ktorým láto postava nerobí 
problém. Po dvoch premiérach -
Státrza opera prezentovala a; Sieg
frieda vo dvoc/z kom pletných obsa .. 
cieniach sa u.5,.k skepticizmus roz-
plynul a mllovníc i Wagnerových 

Veľkým objavom inscenácie ;e Já
nos C s á n y i - bývalý automeclw
nlk a atU!t, ktorý po vi acerých drob
ných postavách výborne zaspieval 
Siegfrieda. Samozre;me, ;eho llľdina 
ani spetJCicky ani herecky nie ;e ešte 
zrel ý, ale dokázal , že má k dispozi
cii vsetky predpoklady a práva spie .. 
11ať túto postavu. Jeho tenor má hr
titnsk?í kovový . lesk, dobre usaden.S 
SJíte výšky, ale a; lyrický pátos 
11 lesne; scéne druhého de;stoa, pri 
r! om z;avove ie idedlnl{m Wotanovým 
"'lUkom. 

štvorhodinové predstavenie dirigo 
•Jal András K 6 r od t sk6r rozumom 
orro srdcom, Cím hlavne čaro lesných 
~cén stratilo na intenzite a plastič· 
nosti. Režisér András M i k 6 na pek
ne; scéne Gábora r! o ray ho a v 
A·ostýmocl! Gizelly S z e i t z o u e j 
';ytvoril moderné pekné predstave
nie. z ktorého má človek (Ižasnú ra
dosť. V nám dostupnej blízlcoMi 
možno konel'ne počuť a vidieť na ;a· 
oisk u sol iclneho Sie,qrteda. 

jozef V a rg a 

I keď nerozoberáme na tom
to mieste všetky osobnost i a 
diela, Chceme aspoii upozorn iť 
na pozoruhodný vydavateľský 
čin Editlo Mmdca Budapest 
[ EMB) a j zahraničných záujem
cov o "oživenú" hudbu sta1·ých 
majstrov. 

ANDRAS PERNYE 
Budapelť 
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Druhé bratislavské profesionálne divadlo - NOV Á 
SCtNA - oslávilo d1ía 1. decembra t . r. 25. výročie 
svoj hó vznikl•. Aj t oítt'o cestou . sa prip4jame.,l>. r ady. ... , 
gratulant ov, ktor í si ·v týchto dňoch pripomínajú 
jubilantoim zäslužmí - i tís pešmí činl!Osť. 

e P.redveclenie Noneta 
B. Martinú českým no
netom na Holland-f.esti
vale inšpirovalo č lenov 
Haagskej ' filharmónie k 
predvede niu t e jto sk lad
by 9. októbra 1971, k to
ré pri ja lo obecenstvo s 
nadšením. Iniciátorom 
tohto predvedenia bol 
Fra-ns Oliv ier, k.torý plá 
nuje po sv-ojom nást upe 
do filharmónie v Oslo 
( l. 8. 1972) popr.i pred
ved,:,, ,í Nroncta B. Marti
nu tiež predvedenie Con
certina Z. Folprechta a 
štyroch r·očných obdobi 
od L Hurníka. 

• Húdobné udalosti v 
CP.skoslovensku 1972, 
prehľ nd najdôležitej ších 
hudobných festivalov, 
súťa.ží , kurzov, prehlia
dok a s lávn-ostí v obore 
vážnej, j<:ra.ovej, iiJOpu
~rnej a ľudove} hudby 
v súbež,nom čes•kom, 
ruskom, francúz,sko.m a 
n emeckom 2lnen! pr.ipra 
v ilo (a zadarmo !POSky
tuje ) Hudobn~ informač
né stred 1s.ko CHF. · e Najpr.edávanejšie 
slovensk é gr,amofónové 
platn e za mesiac novem
ber z r,ebrlčk·a vydava
teľstva OPUS : Medulien
k a (P. Hamm el) , But -

terfly (T. Hubinská ), Ka
diaľ íst (J . Kocianová) 
- malé platne. Sloven
ský fo lk lór, Corelli : Con
cer to g.ro•sso , Cigánske 
piesne a tance - veľke 
platne. e Dňa · 7. decembra 
t . r. bol v Ko ncertne j 
sieni čs. rozhlasu v Bra 
tislave spoločný Medzi
nár-odný prenos Štúdia 
mladých: Bt·atis lava -
Antverpy. Odzneli tu d ie 
la F. Martina, C. De
bussyho, G. Ph. Tele 
manna, J. Haydna, F. 
Bendu, B. Brittena, B. 
Bartóka <1 G. Torelliho. 
Zo s:ovenský('h umelcov 
účinkcva li : A. a Q. Hčill
blingovci, Vl. Brurlner 
ml., D. Kardošová .a S. 
Macudzin.sk,á. AlÍtvel'PY 
zastupova li : Albert Van 
den Hende ' (flauta ), Ja s 
Van In1merseel ('\davl:L'), 
Rober t GJ'OSI·ot (klavíi:'), 
Maria van Bevere·n (gi 
tara ), Quido de Bruyn 
(trúl>kia ) . e Predvedenie Kala
bisovej Malej komornej 
hudby a š'estákovho Di
vertimenta v Helsinkách 
(OeSkýlm dychovým 
kv~ntetom)' a v Tampere 
- na koncertoch, v roz
hlase a t elevízii (3. a 

KC)NiiiJHZ 

JUBILANTI 
KAROL ELBERT (nar. 19. decembra 

19111 nosltel minuloročnej Ceny Zvä
au slonnslcých skladatelov, ktorú do
stal za dotera jšie dielo v populárnej 
hudbe, ktoré charakterizuje vysoká 
pr.ofeslonalita a širok ý' žálll'o vý zá· 
ber. Rodák z Trnavy, kde začni 1 svo
je študen tské r oky, v k torých neskô r 
pokračoval v Bratislave u prof. A. 
Moyzesa ( kompozlcla) a ). Vincou.rka 
(dirigovanie l na Hudobnej a drama
ticke j a kadémii. Jeho pôsobenie v 
opavskom i v koš ickom d ivadle, ·od 
r. 1948- 52 na Nove j s céne v B1·a· 
t lsla ve sú už dneilnej genel'í1cil pr la· 
znivcov populárnej hudby pomeme 
neznáme. Za to " tf na jstarši z mia · 
dých " - tridsiatnici a ich rodičia si 
pamlltajú na časy v ktorýcJ1 s11 El · 
bertove plesne denne ozýva li z raz· 
hlasu, s hlasmi ·spevákov a spevílčok 
dnes t roch u neprávom pozabuclnu· 
tých: Melánie Ollá i'YOVe j, Bey Lltt· 
mannove j .. . hla vne tých. Spo1111nate 
si na dlhoročné 11 nepodenkuvi té me 
lódie piesni: Očarená bývam. Ci sa 
môj mllt na to p11mätáš. Do za jtra 
ňakaj , Mne 1111 každé rllevčn pá či 
(V neopakova teľne! inte rpretclcl l Fr. 
Kr iš tora Veselého .. :l. nar k tvo jím 
meninám, BaraU10k, Maličká slzič · 
ka ... ? 

Bola to doba prvých š lágrov v dob
t•ont slova zmysle, prvej tra cl'icll~ slo 
vensk ej tanečne j plesne, ktor ú !Judo· 
val okrem Gejzu Dusíka a Se iJu· 
M!trtinsl<ého aj . Karol Elbel't. jeho 
.,večne zelené melódie" by sl zastú· 
ž\11 svoj velký' náv1·at, či tlž v novej 

,1111torske} rev(zll, alebo s novými spe-

vál<mi. Nielen pre pripomenutie au
tora, ale l atmosféry, l{tor á bola vo 
vtedll jile j tanečnej plesni úplne iná 
(ako na jednom mieste povedal sám 
K. Elbert. "Hudba sa vtedy vyznačo· 
vfl la si<ÔI' melotl lclwu prácou, !nkll
nuj úr.ou k lyJ'il<e ... " l. A hoci K. EJ
bertn poznáme aj a lw autora operie t' 
Z prfstavu do pr is lavu, Do videnia 
láska, tJ zá bav ne j populárnej hudby, 
predsa jeho i nvencia a ma jstrovstvo 
sú doposiaľ živé a trvalé (nielen 
v spomienkach ) v oblasti t zv. popu
lä rue j p lesne. Dôkazom toho j e aj 
jeho posledný vklad do t ohtoro C:ne j 
B1·a tlslavske j lýry - lJiesnF.l Elber· 
la-Cobeja: Zostane sám. K. Elbert 
nebol nikdy autorom provokujúce) a 
na seba všetkými prostriedkami upo
zoriiujúcej obsahovostl. Je ho plesne 

boli a sá jemným lyr!cktm vlcl!!dól'l'l 
do oblas ti, ktorá robi n6š ~Ivot prt· 
jemnejším a krajším. 

.. * * 
ZDENKO MIKULA - prlliš Ulladf 

ju bila nt na to, aby pisat~l a . p r ipo
minateľ jeho diela sumarizoval a sna~ 
zil sa o rekapituláciu. Skôr ch ce .pri· 
pomenúť roky záslužnej práce tohto 
s kladatera, organizá tora, dir igenta, 
am biciózneho človeka plného vitali ty 
a tvorivej energie, k torý cJ.nes zas tá.· 
va význa mný po~t umel eckého ~ét a 
Hudobného vysielania Cs. rozhlasu 
v Bratislave. Pr i nedávnom ju blleu 
Vojenského umeleckého súboru sa 
snáď v novinách trochu pozabudlo:, 
že pri jeho umeleckom formova ní 
mal svoj podiel v rokoch 1953- 57 
a j Zd. Mikula ako dir igent. Ziak prof, 
E. Suchoňa (kompozícia) a K. 
Schimpl a (dirigovanie 1 dostal pevné 
základy v oboch odboroch umelec
kého zamerania. Bohato a tvoriv{) ich 
využil nielen vo VUS·e, a le i vo vy: 
sokoškolskom umeleckom súbore, v 
rade úpL'IiV slovenských h tdových 
piesní, v zborových skla dbách pre 
11aše súbory, v kantá tach, ale i v scé
nických hudbách, kompoziciach p t' it 
vojenské orchestre a súbory. Neza
budnuteiné z jeho kompozičneJ diel
ne sú napr. Lúl!ne hry, Hrabal!ky, Ja· 
níkoye uspáYanky, i novš ie zbory pr o 
Lúčnicu, ktorá s a najčastejšie vracia 
k jeho tvorbe (laskou. k t odne j .zemí 
lnšplrovant zbor - Moja roclnlí). · 
Rad funkci!, k torými prešiel l. na zss, 
Iba dokumentu je jeho anga2ovanost 
a snahu prispieť všade tam, kde po
moc treba. Pomoc, kto·r ti si nená r o· 
kuje na velké slová vďaky, ale spO· 
číva v práci pre našu hudobná kul• 
túru. 

- UY-' 

UPOZORNENIE 
ČITATEĽOM HUDOBNÉHO ŽIVOTA 

·A· NOVÝM ZÁUJEMCOM O NAš ČASOPIS! 
·Nak.oľko ~ni v .bud~com · roku .stánky P~što

veJ novmoveJ sluzby nebudú dostatočne 
.. '%ósobeii~ H'f. ''á'. do· r~d~kcie dostávame 

reklamácie od záujemcov, ktorí si nemozu 

včas a pravidelne zaobstarať každé číslo 

Hudobného života, upozorňujeme ich na 

možnosť o b j e d n a ť s i 4. ročník časopisu 

formou predplatného. 

H ud.obný život si. môžu z n o v ~ o b j e d n a ť 
naelen novr predplatitelia, ale 

a j tí č i ta te l i a, kt o r í z m e n i l i a d

r e s u, p r í p. c h c ú s i p re d p l a ti ť 
v i a c k u s o v. Naši starí - pravidelní pred
platitelia, pokial' sa neodhlásía z odberu, 

budú dostávať Hudobný život na základe 
pôvodnej objednávky. 

NEZABUDNITE! 

Časopis Hudobný život si treba prečlf'laiit 
čo n.~isk~~ • . aby ste ho dostávali ui od ·. 

1. čísla nastávajúceho - štvrtého ročníka~ 
Pripravujeme do neho rad zaujímavých člán· 

kov, seriálov zo života slávnych skladateľov 
a interpretov, rothovory s hudobnými umel· 

cami, odborné kritiky, glosy, rubriku pre 
školskú hudobnú výchovu, »poradcu« pre 

učitel'ov estetickej výchovy, portréty mladých 

slovenských a zahraničných umelcov, rubrí•. 
ku venovanú knižným a gramofónovým no• 

vínkám, ako aj spravodajstvo o hudbe -
z domova i zahraničia. 

OBJEDNÁVKY 
na časopis posielajte na adresu: ADMINI· 
STRÁ CIA čASOPISU H U O OB N '9 t l· 
V OT, BRATISLAVA, UL čS. ARMÁDY 2éJ/a 

OBJEDNÁVKA 

5. novembra 1971 ) bolo 
podnetom k ponuke, 
usporiadať konceľt sú
časne:! českej hudby na 
Sibeliove j akadémii, k de 
sa už pripravuje koncer t 
.:.lovenskej súčasne j hud. 
b.v - z materiálov, po
skytnu tých IPľi pt'lleži
tost i úspešného vystúpe
ni<~ Slovenského komor
ného orchestra. 

O bjednávame záväzne dodávanie ____ výtlačkov časopisu , 

HUDOBNÝ 21VOT 

na adresu: 

miesto: 

Stá tna filharm6nia Koliice vypisuje konkurz na obsadenie miesta U. dirigenta 
symfonické ho orchestra. Predpokladom je absolutórium VSMU, AMU alebo JAMU. 
Pr ihlášky so životopisom pr ijlma do 20. I. 1972 Štátna filharmónia, Dom umenia 
Košice. Dátum a podrobné podmienky .konkurzu budfl uchádzačom oznámené. 

ulica : 

čís l o domu: 

HUDOBNr ŽIVOT - dvo.Jtýždennlk. Vydáva Mimsterstvo kultllry SSR vo 
Vydavateľstve OBZOR v Bratislave. Vedie reda·kčná . rada: Marián Jurlk (šéf· 
redaktor), prom. hist. Zuzana Marczellová (redaktorka ), dr. Terézia Urs!· 
nyová (redak t orka ), d r. Zdenko Nová~ek, CSc. (predseda) . Pavo l BaQin. prom 
hist. Ľubomlr Čížek, doc. Eva FlschP.rová, Elena Janáková, tvan Palovič 
dr. Ivan Stanislav, Bohumil T~nečka Tlačia Nitr ianske tlačiarne, n. p., Nitra 
Rg. č , RS 8261/68. Adresa redakcie:' Hudobný život. Bratis lava , Vol~:~<>Qrad · 
s ká 8, t el. 592-37. Adminis t ratácia: Vyc1avateľstvo OBZOR. Brat islava, Cs. ar 
mády 29/a . Inzertné oddelenie: Brat islava, Gorkého 17. Rozšlru iP. PNS. CP.n!l 
jedného výtlačku 2,- Kčs. Neob;ednané rukoplsv sa nP.vrac-a iú . 

okres: 

Cena jedného výtl ačku Kčs 2,-. 

v -------- dr1a 

podpis o pečiatke 



III. 

Človek sa mimovoľne pomodl!. aj keď 
pochybuje o ú činnosti modlitby. Za po
s ledné t r i roky som len t ri razy nebol 
s ním a vždy vtedy ho previezli do ne
mocnice. Oveľa tiesnivejšia ako láto 
myšlienka však bola prázdnota izby l. S., 
l<torä leží na druhej strane ha ly oproti 
m ojej . . l'o ticho mi nedalo zaspať, veď 
v posledných šiestich mesiacoch vždy 
bolo počuť ako kašl e , alebo volá oše t
rovateľku. akú sa mrví v posteli. často 
Súm ·aj sá m bol v noci v jeho izbe ; 
možno povedať pra vid e lne, keď bola .le 
ho kritická hodina, vždy o 4. hod in e 
r áno, utišujúc ho, naprá vajúc m u po
dušku, porlávajúc m u vodu, pomáhajú c 
mu obrátiť sa a lebo ,posadi ť , a!Pbo j ed 
noducho le n ho chytiäc za ruku. keď 
bol zmti tený, a lebo prekvapený, azda keď 
sa strhol· zo sna s otázkou v .očiad1 , 
al e už v zápät.í jeho zrak prezra di l, že 
a ž príliš d ohre ved r l všetky prípa d né 
o d ;,ovede ... 

V. ma prosila, a by som nechal túto 
n oc horieť všetky s vetlá. A le ja nerá d 
v stu pujem dú te jto izby, a by som tam 
videl opus t ené obrazy a fotografi e a 
Ba c ho vu ťú!-Ju , k torú hrával, ešte otvo 
r enú na k lavír i. Najhoršie však je to 

IWBF. RT CRAFT 

na a nUb iot!ká. Jeho oči, ktoré sa od 
novembra 1967 stali tmavšími, sú opäť 
velmi živé. Stará osetrovatelka nám 
hovorf, že môžeme b yt r adi, lebo väčši
na pacientov prechádza zo ,.zvláštne j 
starostlivosti" do večnej s tarostlivosti. 
Vyc hádza júc na chv!Iu z izby, var u je 
I. S., a by neutleko 1. 

29. a prila. Po návrtt te do hote lu d nes 
odpoludnia I. S. sedel s n ami pri stol e 
a po večer! počúval hudbu: na jprv Schu
ber tovu sonátu b mol, a le n ie vera z 
nej, pretože nevyhovuje jeho p ochmúr
nej nálade a, ako h ovorí, ,.téma je všet
ko expozíciu si n evyžaduje", potom 
Be~t110venovu IV. symfóniu {,.to živ! du
š u"] a môj záznam Gesua ldovej Stestej 
k nihy, potom Boulezovu Sonatínu pr e 
f laut u (k čomu l. S. pozn ame nal - ,.dú· 
fa jm o, že nezlož! aj sonatu") a napok01~ 
jeho vlnstn ý Koncert p r e s l áči k y, ktor y 
som však muse l za sta vi ť eš te pred kon
com, lebo s l ilči l<y neboli vyladené . ,.Na · 
hrávka bude odporn čnna ako »doku
m ent sklada te rových žela ní« , keďže 
te mpá sú správne a preto m ysllm, že to 
musím akceptovať", pozname nal l. S. 

20. má ja. Dok tor Lax hovor il l. S. pri 
br!žllej návšteve, že je zdravý. ,.Chcel 
b y som, a by s te r az p ri~li . keď som 
c h u rý", odpovedal I. S. Je však dnes 
voč i všetkým popudlivý a vrtošivý. Pri 
sto le s i pýtal zvláš tny pohár na s vo ju 
whisky a zvláštnu lyžicu, čajovú lyžic u 

Z ·posledných . stránok 
StraVinského kroniky 

m noho ano nymných milú vníkov ;jeho 
hudby, ktorých I. S. nepoznal, ro-z ličný 
mi ľormami a často veľmi d ojímavo 
vyjadrova l i, čo im jeho hudba znamena
la. Aj v New Yorku sa veľa ľudí infúr 
movalo .priamú v nemocnic i a dva ja 
m la dí študent i sa postavili a-ko st ráž 
pred jeho dve r e. 

12. apr íla. Keď sme v st úp ili do ne 
mocn ičnej izby, našli sme I. S. samého 
n a stoličke, trasúcc~ho sa zimou, ako ho 
voril. A skutočne . do svojho župana, v 
ktorom vy?.erá ako budhistický mních, 
by sa zmes til asi t rikrá t . Dal i mu do 
r úk zvonec, ale pre jeho čudný tvar 
]. S. nevedel, čo to je, a ošetrova te fky 
baviace sa n a c h odbe, sa už naň d lhši 
r.a s nepozr el i, keclže nezvonil. Zabalili 
s me h o do de ky, kým triaš ka preš la . 
l. S. však bol celkom prestrašený; p r it l
s o l s'i rulm V. na !!ca 11 u pl'ene sa n a 
iiu díval. 

str-ašné kreslo na kolieskach pri klavl ri. 
Len pred troma večerami sm·e si spo lu 
vypoč'trli jeho Canlicles, keď 'som mu 
dohová ral kúmponovať ,.aspoň dve no
t y" . ,.Ale musia lo byť t ie správne dve", 
úd povedal a jeho celý cha rakter bol o b
siah nutý v tejto odpoved i. (Mi nu lý týž
deň ošetrovateľka ho ~úril~. aby sa .,po
kúsil" komt:Jonovať, načo jej prudko od 
vet il : ,.Ja sa nikdy IHo• pokúšam. Kompo
n uje m, alebo ne kompo nu jem.") 

7. apríla. Prvým d obro vol' ným ,.funeb
r ákom" je BBC. Ne wyorská agentú r a 
brils ké hú rozhlasu ma zavolala ráno, "či 
Mr Crafl bude k d ispozícii na interview 
v prípad e , ŽP Mr. S tra vinsk ij zomrie." 

Išli sme s V. d o nemocn ice, a le mu
se li sme čakať vyše hodinu, kým nás 
pust ili k r. S. Me d zitý m s me moh li po
zorovať tlkot j()ho s rdca na kardiol o~ic
kom monitore, ktorý má ka ždý pac ient 
n a Oddelení zv láštne j stúrostlivos ti a 
k tor ý núm veľm i pripomína konlrolmí 
s tan icu pre kozm ic ké le ty v Houslone . 
Graf, k t orý k res lí srdce !. S., vyzerá 
mälý a vyka?.u je ne pravid elnost i, ale 
gra fy o statných pacientov vyzera j ú 
ovP ľa nepra videlnejšie . 

l. S. nasadili umelé p ľúca s celou ht
bou drôtov na .prsiach, do nosa mu t iež 
vsunuli trubice. Najviac ho však hneva 
katéder, vr·a.i ho neustále dráždi močiť. 

Chce ihneď vstať z poste le. hádže s ;~ 
z boka na bok a nec hce sa dat prik ryť. 
Má vša k úplne jasnú myse ľ. vie vš e tko 
o sebe a vie presne , čo c hce. Je isté, 
že pre dsta vu je celý komplex lekárskyc h 
pr o blémov so s vo jou polycyt hé m iou, 
chronick ou bronch il!dou a všetkým i 
ostatnými komp li k~ c:iarn i. N:ívšteva ninn 
predsa len nevzala nádej . .Je ho vnú tor 
ná i fyzická sila n ie je vôbec na r u
šená a mož no, že sa mu ooäť podari 
vyvrátiť pravidlá medicíny. 

8. apríla. Došla CC'!á lavína tele!)ra
mov a listov z celého s vet a so želania
mi s kúrého uzdraven ia. Z HoJ.andsk a 
oznamujú pyšní rodičia, že s vú j mu no
vorodeniatku d a li mf'!no podľa l. S. Igor. 
Istý portuf)alsky a d voká t, ktorý svoj lis t 
adresoval len .,Nueva Iorgue" . vys lovuje 
svoju vďaku za hudbu , kto0rú I. S. z lo 
žil, atd'. Ce lé hald y listov z každe j eu 
rópske.; kraji ny vyslovujú uznanie jeho 
hudbe a nádeje, ~e sa čoskoro uzdr av!. 
Zvfi?. skladateľo v v Moskve sa tiež po
míh ľal zasl a ť mu preja v sym pa tie. a vša k 
v Am e rike len málo 7. týc h dPsiatok 
skl adateľov, ktorým l. S. na ich živo t
nej dráhe pomohúl, odporúča l a ka dé 
miám a lebo vydávateľstvám. mys leli na 
neh o, alebo oň aspo i'í pre javili svoj záu
jem. K výnimk{1m patrí. pravda. Leo
nard Bernstein, ktorý prejavoval naj 
viičši u účasť hneď od ochorP. ni<J l 5. A 1 

,.Bolí n ie c';o?", pý ttt l i sme sa ho. Ut 
pol'lle pot r iflsol h la vou. Je azda vyčer
paný? Opiit n ie . Nuclf sa t eda? A teraz 
výrazné ,.á no" ]e d i ná Clfava, ktorú sme 
m u mohli sľúbi ť. bola, že za j tra dostan e 
vlastné oše trovélte fky a potom s i Ich 
bud e môcf dobe 1·a ť . a ko to r obieva do
mn. A bude !lo zau j fmať za jtra jš! šta r t 
a s t r onautov na Mesiac? Naopak , vôbec 
nie ( hoc i bezvlí llo vý s tav astt·ona u tov 
a ic h gt·HcióZIHl pohyby na Mesiaci ho 
raz fascinovali J. Bud e lto zau jímať, Ile(]' 
m u zrefe 1·u jem P. o poc;r1tných pl'edstn · 
va niac h , jeho hud by v New Yor ku tento 
týžcl r.i'i ? - Menši Z(lu jr.m už sotva mo
ho l prej avi ť. 

llovorímo mu o tom, že je s c hopn ý 11 

is te opäť bude kom ponovaf. Na to sa 
usm ieva . ]o vsa k možné , že eš te uestt·a· 
Iii oclvHhu, že este s t11le c hce pnk t·a čo
va ť ? 

15. apr fla. )e nepo c hop!teln é, nko mô
žfl l. S. ešte stlíle tu k dobre reugovtt ť 

Brian P!zelan ako vo;ak a Svetlana 
Beriosovová ako pri neezn6 v teluuíz
ne; úprave Slraomsk.i!l!o Prí /Jehu vo-

Jaka. 

šmaril o zem a nadá vnl na omele tu, Ja 
s kvelé vidi eť ho opilť tu!< temperRmonl
n ého. Jeho ná lflda su mení iba , ked 
hrá me Cant icles. Po ne j mi hovo r il : 
,.Posledná časť je 'Jwmponovaná pre 
Benátky". 

12. júna. Pr ilete li sme z New Yorlm 
clo Zenevy o 7. hodl r. o večer. Obdivu je 
me t•ôzile svetelné mí plsy . Hned na fran
cúzs l<e j strane náš hlnvn)• záu jem sa 
sús tre d il na potl'lw iny. Ho te l Roya l v 
Eviane je llkési vcfl1é s ana tór iu m pre 
velmi s ta r ých a vn lm! boh a tých . Bez
prostredne pod oi111U111 1 sa r ozprestiera 
j ú terasy a k rásne záhl'ady. 

(Pokra{:ova nie v budúcom čí 'i lP.)' 

Vla ni vyda lo londýnske nakladateľstvo OBSERVER 
REVIEW kn ihu spomienok vefkiiho violo nčelis
tu, d irige nta a slt l ttdateľa PAB LA CASALSA, kto- Jubileum Pabla Casa/sa rú umelec napísa l zu spo lupní ce s A r.:. l<ultnom. Pri 

pomeiíme si z nej nieko l'ko stránok pri pl'f iPži tnsti u
melcov ých 95. mu·odmtfn, k torýcl1 S il tl rr/.ívn v p·lne j 
sviežosti 29. de cenilii'<J. 

"Pracovať znwnend nesltímuľ. Ani uo sne IJy ma 
nenapadlo íst na odpni·i noA:. Dnes a nikťly isr na orl · 
počinok! l:'ráca je múi život . Jedn o l>ez t /ruht'!ro \' l ne· 
vtem flretlstaoiľ. IM 11'1 odpočirrolr pre miw znu•1ená 
začať umtPmľ. tlooek kturý prac:tje a nr•pozna 1111 !~t . 
nie je ~tarý. Naji<'P~I liek proti stánrlf!IU te 11 ,ír•o '' 

Palllo Ca$als pri cvil;enl : pokoJný, 
váiny sústredenost neruší ani ob

ligátna fajka. 

záu;em o /10rlno ll!(i veci. Kože/ý deň musím za1:!1nat orl 
zat!ialku Celých m ilwlýc/1 osemdesiat rokoo som w
~lnal krr~dý rleií romwlco Nie ;e t o mechanické. /1! l o 
zák/ru/ný knme11 m.'iiho li~C'tlného života. Idem ku kla 
lllľfl a preh ra;enz doe /lru•hovc• prelúdiá a dve fú{JY· Ne
viem si prerlstmnľ, že IJtf som t o 11Puro/Jil. Te to akcs1 
.. za~'lŕitcnte tlamu" Mcí pre mtw esli' ill!Í li!ÍZizam . fe to 
11'1'1~ ollia'HJ"rtni e we/11. kturr!llO \úi•oo;Juu môžem 11a svo 
;u rad ust !Jyt. Mám poeit. ie ii vot je zázrak pr ! rody. je 
v.~ a de okolo nás". 

To nap ísrli Cnsa ls pred dvoma I'Okm i, kecľ mn! de 
vii ťc.lns l iltfl'! rokov. 

V š tyroc h rokoc h začul h rn ť llí.l klavi ri , č isto s pieval 
ešt (~ skór', než pov(~dal pr vf! de ts ké slová. V plalich r o
koch bo l už d l'Uhým sopm n istom v kostolnom zbore, 
v siedm ich za čal h rať u a husliach a už o rok na to 
ven~ ll tr~ vys túp il nn koneurte I<e cr ma l devl.l ť I'Okov, za
ča l sa u(; it l> svoj ho o tca - o r gan ist u ht·e net lomto 
l" [lf.l\'':ll>~ ll l nás trnji. Ale a l<O zača l hrat tw violončele? 

.,Vtedy twh/i od dPdi11y Ir dedine skupi nky muzikan
tou a žiuorili z toho. čo im dedinčania mohlž poskyt
nriť. ll ra / i na u/iciac/7 a pri cledi nsk'ýcll tancovačkách. 
Ol!/ leka/1 ~a do pod ilmýcll ko st ý mov a hra/l na najrôz
nei ~icl! nťlstrojoch, C'asto ulastne/ konštrukcie. Vítal som 
irh u'ldy s veľkým v zrušením. Raz prišla do Vendrellu 
trojl'el nnťl skupina takýchto hudobníkov. Hovorili st Los 
Tres Bemoles · (pre/oteru} - 'fra;a ch1lupi] . Predieral 
som sa cez zástup ľudí ' na námestí, až som sa dostal 
clo prvej rady, ·saclol .som si · na dlaždice, úplne som bol 
uC'lwútený, nadšený tch z/avom - boli preoblečení za 
klaunov - s nad~ením som poi5úoal každý ich tón. 
Mali mcmclol1ny, wonk,y, gitary a dokonca nástroje vy .. 
ro/Jen~ z k:uchyňského náradia, čajníkov, šlalok a po
hárou - určite t o boli predclwdcovia tých prapodiv
ných veci, na ktoré dnes hra jú v jazzových orclzestroch.' 

Jeden muž hral na ntísadu zo zmetáka, na ktorej boli 
natiahnuté struny podobne ak o na čele - vtedy som 
však an l netušil, čo to violončelo je. Z ak~hosi dô1Jodu 
-· azda to bola svojím spôsobom predtucha - ma ten
to nástrof zau;al zo všetkých na;vtac. Nemolwl som 
z neho spustU oči. Znel mt nádherne. Keď som ·Sa vrá
til domov, udychčane som o i iom rozprával otcovi. 
Smial sa, ale ;a som hovoril s takou v6Mou, že pove 
dal: "Dobre, Pablo, u~obím ti tiež taký nástro(. A uro
bil - · muslm povedať, že bol podsta tne dokonalejší 
než nd.sada zo zmetáka a omnoho lepšie znel. Vyrobil 
ho z t ekvice .a iba s jed inou strunou. Bolo to v l ast ne 
mate prolí violončelo. E!lte ho mám - uložená v skle
nenom. puzdre ako pravý muzetílny skvost •• • " 

Cas<~ls má rlí.d na jmä BeethovQ1 1a, Bac llA a Brflhmsa . 
Z naš ic l1 sklnrlntcľO.v si zamilova l .O voi'úl<él. Je dna z je· 
ho pl'ihnc\ , k tol'á · svedči o jeho slmtočne úpri in nom 
\·zťabu k tomuto s ii ladateľov i , stala sn v Pm·ízi. kde 
mu l h1·a ť Dvol'áko'v J<(mcert pre violonče lo a oi·chester. 
Vted y p l'lš iel do PorJza l'á iÍO p 1·e d kon'certom a ol~<l m
ž itc vyllľoda l dll'lgunt11 Naš ie l ho .všuk v nie. ve1'1i1l rJoh
re j rtiilad e . Hovoril i 'sj.Jnlu o ce lom p 1·edverlení, o !Hm
pe. ked d il'igent tléi.hle vyk rí kol : .,Strašiclelné rľielot .: ro 
predsa vôbec nie ;e hudba!·' Casals sa zal'a z il n po l; ús a l 
sa m u tento omyl . vysve tl i ť a j tým, Ze pnú iÚí zn l mt 
Bra hmsa, k torý s .J. Dvoráka . ne?tn ie l'l1e C(mi l. A,l e d i l'i
gent sa nahnevnl. ešte vi.ac: ,.B,·t;~lzm s ! Tiež ;eden tak!í' 
Ak ste hudobník. muslte vediN, ak~ je to zlé dielni" 
Casals sa cHtl za . oboch autorov ur azený, dil'ig~nt nvl 
ozná m il, že s nim zásadne nesú hlas! a z Paríža ihu nď 
odišiel. Koncer t. sa' neuskutočnil, Casa ls m usel zaplati ť 
pokutu niekofko t isíc frankov - ale jasne poveria !. ie 
Dvoi'áka sl neobyčaj ne cení, takže s d ir ige ntom, kr lwý 
také ho sklada teľa nepochopil , h ra ť nebude. · 

Rovn nko r ezolú tne . sa Casa ls zachoval i voč i f<~š istic
kému režimu, r ovnako odm ie ta Ft•<mlwvu d i l<tntúru 
v španielsku. Zlje u ž cez štvrť sto roč i a v Bm ! g rťic i i a 
zn celý ten čas odmieta, na p rotest pmtl Fr an kll\'111\1 
režimu, . hrae na vio lončele verejne. Faš isti zn ič i li na 
jeho rodnom dome pamätnú tabuľu a uli ce po ií.om pD 
menované, preme noval i A predsa je Cas äls považnvilný 
za jedného z najvýznamnejšfcb hudobnfkov, je pozý \·n 
ný do elit ných s poločností. V čase vojny vzdá vŕll sa 
hono rárov v prospech chud obných det! z I<a taliin iH. 
Odmie ta n ás ille. 

"Nieicédy sa pozerám okolo seba a zmocňuie sa ma 
strach. V zmätku dnešného sveta IJidím neúctu k na;
vla;3tnej~ím hodnotdm života. Krása je v~ude okolo näs, 
ale koľko ľud! je slepých/ Pozerajú sa na div t ejto ze
me - a ako by vôbec nič nevideli. Ka~dú mi1lútu i lie
me nový a jedtnetJný okamih vetJnosti, okami h . ktor{) 
n ikdy nebol a už ne/Jude. A iJomu ub/me v skol e Sil' te 
deti? Učíme i ch, že dva a dva stí štyri a že Paríž te 
hlavnlí mesto Franctízska. Kedy Je/z začneme tiež ul'it, 
čo vlastne st1? Mali by sme každ~ mu po11edaľ: V te s c;u 
si? .Si zázrak. Si jedinečný. Mä§ schopnosti pre v .~l'/ko. 

. M6že z 'teba byť Shakespear , Michelangelo, Beellwouu. 
, Máš schopnosti ku všetk~mu. Áno, si zäzrak. A dokázal 

by si, qž uyrastle!!, ubllžit niekomu, kto je zázrak ako 
ty? Musíte jeden druhMo milo11ut. Musíte pracoval' -
všetci muslme pracovaf - aby tento svet bol hodný 
svojich detí". 

TOMÁŠ HEJZLAR 


