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Stojíme r1a p}ahu nového roka, vstupujeme do štvr

tého ročníka života nášho časopisu. Pri pohľade na 
uplynulé ročníky vidíme, že náš hudobný život takmer 
každodenne prinášal nové podnety na riešenie, alebo 
aspoň na zamyslenie. Sumarizujeme pozitíva i ne'gatíva 
a vidíme, že aj v budtícom roku vyvstávajú pred nás 
nové úlohy a podnety. Pochopiteľne, medzi najzávaž
nej§ie úlohy tohto roku bude patrif r ozpracovávanie 
uznesení XIV. zjazdu K omunistickej strany českoslo
venska a zjazdu Komunistickej strany Slovenska. Tieto 
uznesenia, o . ktorých sme už v minulom roku hovorili 
a písali, chceme rozprac.ovať, rozviesť a hlavne rozdis 
lc_utovať ich plnenie za pomoci .~irokej čitateľskej obce. 
Preto na prvé miesto kladieme otázku vlfchovy mladých 
ľudí hudobným, umením, ako aj otázky poskytovania 
a s.prostredkovávania hudo!mého umenia širokií.m vrst -
vám ~ našej socialistickej spoločnosti. , 

Osobitnú pozornosť chceme venovať rastu mladých 
, wnelc,ov a ich t;pl«tňovaniu v kultúrnom a spoločen
~lcom živote našej spo.ločno;>ti. Zaostáva akcia Hudobná 

mládež, o ktorej sa už roky iba veľa hovorí a málo 
sa . pre ňu uróóilo. V tejtO súvišľosti - výchovy mlá
deže - otvárame novú rubriku o estetickej výchove. 
V minulých ročníkoch· sme venovali" podľa možnosti ma
ximdlnu pozornosť problematike výučby hudobnej vý
chovy. V súčasnosti vidíme a pozorujeme neujasnené 
názory a koncepcie na výučbu (metodiku a f tmkciu) 
estetickej výchovy. V tomto smere chceme dať slovo 
nielen zainteresovaným odborníkom, ale aj každému 
čitateľovi, ktorý sa touto problematikou chce zaoberať. 

V tomto období do popredi a vystupujú t iež problémy 
hodnotenia, šírenia - ale aj tvorby - tzv. populárnej 
hudby. V súvislosti s nedávnou premiérou SĽUK-u vy
I!Orili sa zaujímavé podnety a pohľady na spracovanie 
folklóru. 

Ako vidno· - problémov a tém na uvažovanie j e dos(. 
Niektoré z nich začíname uverejňovať už v dnešnom 
1. čísle ( folklór - estetická výchova). Pravda, tieto na
še predsavzatia môžeme splnil'- iba vtedy. keď naše 
m!tšlienky ~nájdu rezonanciu u našich čitateľov. Privi
t·ame vaše názory, návrjr.y a ochotne poskytneme dis
kusii o závažných problémoch našej súča.~no8ti širší 
priestor. S predsavzatím dobrej vzájomnej a ttžit'očnej 
spolupráce vstupujeme do nového roku, v kto rom veľa 
t vorivých úspechov a osobného šťastia vám želá 

- R e 'ct a k c i a -' 

MAURICE CHEVALIER 
• ' ·~ "''• l.'fo ( " • ... , • l 1 .,, • • ' 

Dň;\ 3.' Jan~ái'a sa , Parížania· rozlúčili so šarmantným·· 
·a ušfachtij.ým ryti'erom šansónu .- . s Mauriceqm Che.va..: 

• ' • • ' \ ' l ' ~ ,\ • : • • • ~ • • ~ l. 

. .Jierom ... Lú'čil sa. nie hm Paríž, Francúzsko,· medzi ktorého 

N arod·il··s.a, a-ko. syn .robo~nfka vo $ranc_(!~skom Ménil-· 
· ~o..ntante·.l2. 1 sept.embra 1888. Vycpo,dil iba základnú. 

šk<Jlu-. .. v l mi.actott:~ rek.u pt·aeov.al,. ako stol,ár. ~lek~rik,á-r, 
maliar' bá~k- . ~: tk~. :t;obofnlk 

1 ~. to~á~~~.' llíl :Pjipináčiky. _ 

nájúspe~n~jšíc~. vyslap~.ov .patril._ Prt C.h.eV.aJiero'{~HP. lrto
·be ·stál · s po hnuti~ celý svet. Odišiel , jeden z najstarších 

S pievať začal a:ko dvanásťr"0čný. Po prvý, ra.z vystu
pDval-v- Kasine .. v-T'()ur.elles, kde- si. zarábal !3 fran- · 

ky za jeden večer. Neskoršie · vystui'>Oval · v kaviarňach 
(v ľudov'ých ;·štvrtiach) a postupne sa dostal do naj
väčších hudobných sál sveta. 

R 1907 pôsobil v Eldot·ade, kde nahradil speváka Dra-
• nema. O dva -roky neskoršie s·t.al sa partnerom Mis- . 

tinguett e vo ·Folies- Bergére. Vo voj.ne 1914-1918 utnpel 
zranenie a istý čas prežil v zajaU. P-o voj•ne spieval 
v parížskom Gasíne a sk la dal operety. 

V rokoch 1928-1935 nakrútil v Hollywoode - už ako 
medziná-rodne .uznávaný spevák - 44 filmov, okrem 

Magda Hajóssyová (Fiordiligi) a Ružena 
Stúrová (Dorabella ) v novej inscenácii 
Mozar tovej opery - Gosi fan tutte, kto
ní na 18. decembra m. r. pripravila ope
ra SND v Bratislave. O zaujímavej pre
miére píšeme na 4. strane HZ. 

Snfmka~ ČSTK 

· pamä~níkov nášho storočia, spolutvorca jeho kultúrnych 
dejín, jedna 'z moqiel publika, modla, ktorá sa však až do 

konca svojho života nestala stuhnutým pomníkom, ne

prerástla v zaprášenú legendu. ·Chevalier sa takmer do 
poslednej chvíle podieľal na živote: vzácna bola jeho 

schopnosť vychutnávať jeho plody, ale r ovnako vzorové 

bolo aj jeho prispievanie do pokladnice ľudstva. Pri te~to 

príležitosti pripomíname si na stránkach nášho časopisu 
životné osudy a prácu veľkého muža ušľachtilej zábavy, 

hviezdy v tom najrýdzejšom zmysle slova. 

iných - "Prehliadku lásky" a "Veselú vdovu''· 

Od r. 1944 pôsobil v Cannes na francúzsk-om Azúro~ 
vom pobreží, ·kde založil hudobné divadlo. 

S voju spevácku a hereckú kariéru dokončil pred tr o
ma rokmi v parížskom divad le na Champs-Eiysées 

ako osemdesi.aťročný. 
(Pokračovanie na 3. str. ) 

Zaslúžilý umelec Tibor Andrašovan hovorí: 

o 
BEZ ORNAMENTOV 

Od svojho v~niku v roku 
1949 si da l SĽUK za úlohu šf
riť slovenský folklór v ume
leokej štylizácii. Zrejme vývo" 
tohto pr.ofesionálneho telesa 
p.r ešiel - za vy~ dvadsať ro
kov - určitými. metamor fóza
mi. . To dokazuje aj posledná 
premiér,a. ktorá bola 28. októb
ra m. r. v Bratislave a tvor
oovia ju uviedli pod názvom 
0brá.zky Stpod Por.any. 

- I keď vývoJ a zmen.v v 
dramaturgii a · umeleckej šty· 
lizácii folklór'u v SĽUK-u sku
točne sú, nepovedal by som .. že 
začiatky boli tradične folklo
ristické. Na prvý program, 
ktorý v štylizácii dospel veľ
mi ďaleko, nadviazal v ďa l
šej prac1 Ján Cikker. D. 
Kardoš, B. Urbanec a napokon 
i ja. Potom nastala éra, v kto

·r ej sa stratil kontakt so spo-

mínanými umelcami, udr·l:ovala· 
sa prevádzka a nehľadali sa 
n()vé cesty v práci s folklórom 
v profesionálnom telese. V ro
ku 1968 som bol menovaný za 
riaditeľa SĽUK-u. Z pôvodné
ho súboru som zdedil torzo -
najmä v zborovej zlo~ke. Zbor ' 
·sa zmenšil zo šesťdesiat na 
28 členov , tane<' hol dominan
t ou súboru (50 rudi),. or<;he~-, 

. ter zostal - nezmeneny. · Zatiaf, ' 

čo tanečná zložka uvádzala 
premiér;)> jedného až troch no
vých tancov (ani jednu kom
pletnú premiéru), zbor prak
t icky retardoval. SĽUK žil zo 
starého repertoáru - a slávy. 
Neuch()piJ sa dosť vehementne 
odkazu, na ktorý by bol ume
lecky nad·viazal, aby to bol 
progres v celkovej k()ncepcii. 
Upustilo sa od tradičných pre
miér, ktoré bývali v Bratisla
ve pri priležitostí májových 
osláv a v Prahe ku februáro
vým udalostiam. Vystupoval iba 
zriedka v Bratislave, takže kri
tika nemohla sledovať umelec
ké zameranie a rast súb()ru. 
Prezentácia telesa bola obráte
ná skôr na zahraničie, pre kto
ré bol náš folklór objavom. Ale 
vráťme sa k nedávnym r()kom: 
po nástupe do' Sľ.UK-u dal som 
si za hlavnú úlohu postaviť 
ako-tak na nohy zbor. Prvá 
premiéra, ktorú súbor uviedol, 
bola zborová. Je len samozrej
mé, že kvalitou nemohla do·sa
hovať interpretačnú úroveň 
pôvodnéh() telesa, ktoré malo 
60 členov.. (Iba na margo po
znamenávam, že do zboru zís
kaváme rahko ženy, ťažšie je 
to už s mužmi - niet hlasov 
a nemáme ani možnosť sluš
ne ich zaplatiť. Dnes má zbor 
30 členov. ) Keďže zboristi ne
mali pred niekoľkými rokmi 

možnosť realizovať sa aJti do
.ma, ani v . zahraničí (ktoré si 
vyžadovalo · menšiu taneénú 
skupinu), hrozil im rozpad, ne
hovoriac o pocite zbytočnosti 
a bezperspektívnosti. Druhú 
premiéru pripravil zaslúžilý 
umelec Juraj Kubánka s ta
nečnou složkou SĽUK-u. Tre
t ia premiéra bola spoločná a 
posledná - štvrtá - Obráz
ky spod Poľany vychádzala z 
materiálu jedného regiónu 
podpolianskej oblasti. 

Pt·ečo SĽ.UK pristúpil na 
takzvaný regionálny proQram? 
Ak sa pozrieme na činnost sú
boru v minulosU, t·ak takmer 
všetky programy sa formovali 
n~ spôsob d ivertissement. 

- Máte pravdu. SĽUK vy• 
tváral programy mozaikovité, 
ktoré pestrosťou spevov i 
tancov. z rôznych regiónov s l<t
venského etftlka zaujali domá
ceho l zahraničného diváka.· V 
tejto forme som však nevidel 
nové možnosti umeleckého na
predovania. Uva7ovali sme nad 
rôznymi cestami - jednou z 
alternatív bola aj myšlienka 
realizácie tzv. n ár od né b o 
b a J e t u. Takáto cesta je 
možnA, ak sa nájdu umeleckí 
pracovnfci; ktorí poskytnú 

'(Pok,ra~'.'llnfe ni S. it&'.J 



Mestský výbor Slovenského zväzu protifašistickych bojov
níkov a Mestský dom kultúry a osvety v Bratislave us.poria
dali 17. decembra m. r. SlávnGstný koncert v Zrkadlovej sieni 
Starej radnice. Odzneli tu diela popredných ruských a so
~ietskych skladateľov v predvede!lí sólistov opery SND: 
S. Hulmano·v.ej, J. Wiedermanna, O. Malachovského, P. Gábor.a 
(klavírny sprievod M. Dubovský), V hovorenej časti programu 
učinko\'ali : E. Chalupová a J. Rybárik. S!ávMstným rečni-kom 

·.bol primátor hlavného mesta Bratislavy - Ing. Ladislav Mar
tinák. Večera sa zúčastnili verejní a politickí činitelia hlav
ného mesta SSR a diplomatickí zástupcovia - na čele s ge
nerálnym konzulom ZSSR - M. Dejevom. Koncert bol dôstoj
ným zakončením osláv Mesiaca priateľstva a zaradi sa do 
tadu významných kultúrno-politických akcií, ktoré v hlavnom 
meste SSR poriada Mestsky výbor Slovenského zväzu protifa
šistických bojovníkov v spolupráci s inými organizáciami. (Na 
obr.: sólista opery SND Pavol Gábor, pri klavíri Milan Du
bovský.) 

VLADIMIR RAPOš 
Snimka: A. · PRAKEŠ 

Vyhodnotenie súťaže 
V českoslov€1'lskom 'rozhla

ce zasadala di'ia 20. XII. 1971 
odborná porota (p:redseda" za" 
s!llžilý umelec Báttolomej Ur
banec)'1 ktorá zhodnotila vere.í
nu ' sl1ťaž na pôvodné Piesne 
pre deti predškolského a mlad
šieh<> školského veku. Súťaž 
vy.prsal českosUwenský t<?Zhlas, 
Hlavná redakcia výchovy a 
vzdelávania v 'Bríltlslave. 

Do Súťaže prišlo 27 prír>péV· 
ikov. Všetci členovia tporoty tllO• 
súd!!! jednotll'vé skladby a na~ 
vrhli rozdeliť cé.l'ly takto: 

l.· katag6rla: Plesne jedno
hlasné so slovenským textom . 
a klavlrnym -sl)),"ievodom. . 

.t cena: Milán Novák - Pie$
ne . o kvetoch. 

!1. cena: Vojtech Wick -
Styri pies.ne pre deti. 

III. ce.na: štefan Németh-ša-
morinsky - Letný dážď. · 

Porota navrhla ude·liť odJn.e
nu Gejzovi Toperczerovj za 
pieseň LOPTA. 

II. kategória: Piesne jedno
hlasJ1é so slove.nským tex\om 
a sprievodom hud·obných ná
strojov OJ:'ffovho inštrumentá
ra • . 

I. cena: štefan Kantor 
Desať piesni !Pre deti predškol
ského 'léku. 

II. cena: Milan Novák 
Za~pl·nk·illa , vlnka. 

nt. céna: \Tadeáš Salva ...... , 
Ht\1j!l)e sa, · hrajme. 

Porcta ·.konštatovala; ž.e .lod~ ·' 
menené práce majú vysokú 
umeleckú úroveň a vyplnia . 
medzeru v slovenskej hudob
nej tvorbe Pl'é najmenšie de
ti a pre deti mladšieho škol
ského veku. 

Z redakčnej pošty 
So zau]mom som si prečítal v Hž články o jubilantoch 

dr. J. Blahovi, Stefanovi Hozovi a Hozovo rozprávanie a Margite 
česányiovej. Zdá sa mi, že signalizuje treti diel DEJIN OPERY 
NA SLOVENSKU. Teším sa narí a dúfam, že sa mi čoskoro do
stane do nik. Bude to obdobie, ktoré som mal možnosť sledovať 
ako študent a ktoré pre mňa (pôsobím dnes ako režisér opery 
Juhočeského divadla v českých Budejoviciach) - znamenalo 
nesmierne veľa. Pravidelné návštevy operných predstavení v SND 
sú pre mňa nielen nezabudnuteľným zážitli;om, ,ale i výnikajú.cou 
,~kolou bohatých skúseností, z ktorých dodnes čerpám. 

Obaja jubilanti - národný umelec dr. J. B.l ah o i zaslúžilý 
· umelec prof. S. H o z a - patrili k obľúbencom nášho študent

ského operného krúžku a možno oni sami o tom nevedia, že sme 
sa delili na "hozovcov" a "blahovcov" a po predstavení dlho 
do noci sme viedli spory. V tejto súvislosti by som vďačne 
spomenul Arnolda Flogla, Zdénka Ruth-Markova, Helenu Bar
tošovú, Margitu Cesányiovú a Máriu Kišo1iovú -Hubovú; Františ
k·a Hájka, Zitu Frešovú, Marku Medveckú, Karla Zavrela, Jaro
slava Jaroša, Miladu Jiráskovú, Karla Kalaša a iných. 

Z predstavení si rád pripomínam Smetanove Dve vdovy v na
študovaní Jose fa Vincourka (s Markou Medvec kou a Miladou 
Formanovou v titulných úlohách, s dr. Jankom Blahom ako La
dislavom a Zdenkom Rr!t1Í-Markovom ako Mumlalom. Lepšieho 
Mumlala než bol. on - som dodne~ nevidel). Ďalej to boli opery 
Trubadúr s Jankom Blahom, Komedianti so ~tefanom Hozom, 
Rusalka s Margitou česányiovou a Bohéma s neprekonateľnou 
Musettou Márie Kišoňovej-Hubovej. Neskôr - po vojne, keď som 
bol v Prahe, rád som chodieval do vtedajšej Opery 5. mája, kde 
M. Kišoňová-Hubová slávila triumfy vo Faustovi a v Carmen 
(ako Micaela). Pred svojimi pražskými priateľmi som bol hrdý 
na "našu Kišoňku". V pražskom ND mal v tom čase vel'ké úspe
chy Karel Kalaš, ktorého som obdivoval pred vojnou v SND ako 
Mefista vo Faustovi. 

Helena Bartošová mi najviac utkvela v pamCJti ako Butterfly. 
Keď sme v našom divadle uvádzali ttíto opertl, napísal som do 
programu spomienku na jej nezabudlf.uteľný výkon. Mal som vel'. 
kú radosť, keď po. nejakom čase som dostal od H. '8artošovej 
milý dopis. , Tieto (a mnohé iné) spomienky vyvolali vo mne 
poslecJ-né články v Hudobnom živote a preto sa tiež teším lla 
predpokladaný tretí diel Hozových Dejín opery na Slovensku, 
kde bude odborné zhrnutie celého tohoto obctobia rastu a ' rispe 
chov opery SND. Myslím, že sme veľmi vel'a dlžní tým, ktorí 
pôsobili pred· n~mi. Ak c~ceme ísť ďal~j, hľadať nové poTtl'ady 
v hereckom prr;]ave, v rézijnej koncepczi, v hudobnom naštudo 
van!• musíme pozn~r veľmi dobre z~klady, na ktorých chceme 
svoJe nové'"netradzčné stavby budovať. A tu sa presvedčíme, 
koľko .práce vykOt!f'l-li tí;· ČO boli· pred nami. 

JAROSLAV RYŠAV? 

Jihlav·s.ký · 
ZllOPOVÝ festival 
T·r.adič:ný · XIV. · · festival· · vo- · kultur.v r eprezentova·l (~krem 

ká lne.; tvol'by v · JiMaye bol · 26. už_ · spomínaného libereckého 
až 28. novembra, minulého to~ . Ještedu) ,aj maďarský hosť ~ 
ku: .. qk~·en'l ' Zb?,~.!\, .• ~~f;a~s.k"cP.: :. 'rpbotŕlíoky $:P~voi<o l v.~NPGR . , 
uč~tth~~~ .. : • 1~:~~y<B:6~~f.ili .""} ~~ľ·J:!.:.;,:.'. ~O Ru-s . z .Bti~ail'e~tL ti · · · .• 
)esfed' z , J;";)lletc.a,_ . d~t~Ré:Qp · . · 'f-c>htoc-*.rok"ťl . bola i::amerah_~· -, 
'speväé.keli<ľ, 1'tbo;ru ",Sé"Ve.rá'ček · z ·. '·nbv'á1 'tvorba 'rta d-ievčeiuiki' :jí· J ., 

Liberca .sa predst.avil re,prezen: ženské zbory. Okrem toho fes~ 
tant Slcwe.nska - Slovensky tiv.al reprezentuje ldéovo-ume-
filharmonický zbor s diri9~n- Jecké snaženia a vyhranený 
t?m _ J~nom M. Dobrodinskym. dr.amaturgický profil. To napo~ 
1.rad1c1e r!>botnickej voká1nej kon zv~raz,nil! aj osobitné ce

ny (Ce.na jihlavského festhna
lu a Cena Ministe•rstv.a kult\1-

Na ·čom prf;]cujete·?, ry čSR za program zameraný 
k 50. výročiu KSČ). Z~ sklada
teľskú tvorbu sa výr.azne· 
uplatnilo dielo V. Neumanna -
Nárek opuštené Ariadny, va
riačná fantázi,a na Monte verdi
ho r.~asciate mi morire - v 
podan! Slovenského filharmo
nického zboru. Za tematický 
pro9.ram k 50. výročiu KSč zís
kal cenu MK čSR zbor Ješted 

. . . odpovedá klavirista, odb. asistent VšMU - Ivan 
Palovič: 

Mám za sebou nahrávku Concertina pre klavír a orchester 
od J. Cikkera so Slovenskou filharmóniou a s dirigentom 
L. Slovákom pre vydavateľstvo OPUS, dve verejné vystúpenia 
so SF a s dirigentom J. M. ·Dobrodinským na koncertoch pre 
závody, kde som s.poluúčinkoval v Beethovenovej Fantázii pre 
klavlr. zbor a orchester op. 80. Pripravujem recitál pre Bra
tislavu, na ktorom o. l. uvediem aj ·premiéru skladby Dušana 
Martinčeka Hommage a Corelll. Dušan Martinček · pre mňa 
pripravuje novú skladbu, o ktorej nemám ešte presné ' inf?r
mäcie. Chcel by som ju však uviesť v tomto roku. V sezone 
1972-73 mám hrať so SF III. klavímy koncert L. v. ·Beethove
na. Toto sú zatiaľ moje reálne plány. Čo sa týka zahraničných 
ciest, nechcem sa o nich zmieňovať. Až potom, keď sa us.ku
točnia. -mm-

z Liberca. Cenu jihlavsk·e.i sú
ťaže z1s'k.al (absolútne) detský 
s-pevácky zbor Severáček z Li
be,rca. V jeho výkonoch je do- ' 
konala stmelené radostné det
ské muzicírovanie s "~nhodným 

repertoárom, ktorý už roky 
vzorne stavia zbormajstrovský 
manželský pál." Uherkovcov. 

Prehľad hudobných udalostí 
V československu na rok 1972 vychádza 

v československom hudobnom informačnom 
stredisku, tentoraz v dokonale,;šej tlačenej 
podobe - so s úbežným te~tom českým (pri 
slovenských akciách slovenským), ruským, 
francúzskym a nemeckým. B-rožúra obsa
huje sto vybraných festiv·alov, spomienko
vých slávností, Interpretačných kúrzov, in
terpretačných a kompoziC.ných sútaží v od
bore vážnej, dychovej, jazzovej, populárnej 
a ľudovej hudby. Všetky najdôležitejšie hu
dobné IJ)odujatia budú IJ)Okračovať i v roku 
1972 v duchu svojich trauicii. 

Bratislavské hudobné slávnosti pr !vítaju 
opäť mladých llčastni·kov už III. lnterpódia 
a v tomto čas~ bude Bratislavou z.aznie· 
vať tiež nová hudba slov~nských sklada· 
teľov. Brnenský medzinárodný festival (po
dobne ako jese-nná• pra~skä prehHadka kon
c:ertmých umelcov i bratislavské Slávlnosti 
zborového S\PCVU) je zamet>aný na intertpre
táciu hudby XX. storočia. 
Tre ba uvltať ustálenie náplne súťaži 

Pražskej jari, ktoré majú. prebiehat v 
opakovaných . štvo:rročných cykloch:. 1972 
husle, 1973 klavlr, spev, 1974 flauta, ho
boj, klarinet, lesný roh, trúbka; pozaun, 
1975 organ, sláčikové kvarteto. Od roku 
1976 bude vždy súčasne súťaž husľová a 
IYiolončelová. českým nálrodným kolom bu-

d,e od tohto roku Interpretačná súťaž čsn, 
ktorú pred dvoma rokmi úspešne za:ložilo 
české Ministerstvo kultúry. y amatérske j oblasti pokiraču,;\1 aj tohto 

roku každoročne poriadané celosloven
,;ké IPľ·ehliadky i !Prehliadky umeleckej tvo
rivosti maďarských a ukrajtns1kých pracu
iúcfch, novinkou bude aprílový f es t i v a ,J 
ro botníckych speváckych z bo
r o v v K r o m p a c: h o c h. 
N árodný festival záujm.ovej _umeleckej 

činnosti, ktorý pre biehal v Ceskej so
cialisticke j republike v roku 1971 v rámci 
osláv 50. · výročia založenia KSČ, sa bude · 
opakovať, tentoraz ako dvoj:ročný. Napr. 
Národná súťaž detských · speviickych zbo
rov bude tohto roku prebiehať v okresných 
kolách (O zlatou sn1tku) a krajským! ko
lami (O zlatou t.atolest). Vyvrcholí na 
budúci rok ústredným kolom (0 zl.atou P·al
mu). Podobne sú rozvrhnuté i súťaŽJe mie
šaných speváckych zborov, súborov ľudo 
v.ých piesn! a tancov a detských folklór 
nych súboróv, ktorých VYV'rcholeni·e v roku 
1973 bude súčasťou osláv 25. výročia feb
ruárového viťazstva pracujúcich českoslo
venska. Po ročnej (pripadne dlhšej) pre,
'ltávke sa na bucllíci rok chystá fes tiva l 
amatérskych komorných O.rchestrov Musicá 
da camera v Kromerížl, Národný festival 

ANTON KRIŠl'OF 

amatérskych sym fonických orchestrov, Me
dzinárodný festival aka(le~ických spevác
kych zborov ·v Pardubiciach, Medzinárodný 
festival veľkých dychových orchestrov -;
Ostrava '73 a druhý roč·nl<k m edzinár-odnej 
prehliadky mladých spevákov tPo.pulárnych 
piesni Intertalent. 

Vypísaný je celý rad kompozičných sú
ťaži: 

• český hudobný fond vyhlasuje súťaž 
na vytvorenie skladf.eb malej - až stlred
nej - obtiažnosti najrôznejšieho žánru a 
obsadenia a súťaž na vytvorenie virtuóznej 
organovej skladby pre súťaž Pražske.t jari 
v r. 1975. 

• Slovenský hudobný fond vyhlasuje sú
taž na vytvorenlé skladby ľubovoľného žán· 
ru na počesť 30. výročia Slovenského ná· 
rodného povst&nia a súťaž na skl.adby s vo
jenskou a vlasteneckou tematikou. 

·• Piešťanská súťaž je tent·oraz (vo svo
jom druhom ročníku) vypísaná na ' diela 
ore komor·né sláčik·ové súbory do 15 hráčov. 

• Súťaž na nové vojenské pies·ne, vy
o!saná pražským ú stredným d'omom a rmá
dy. pokračuje druhým rocnikom, 

• Jirkovská súťaž detskej zborov-ej tvor
by otvál"a už dr uhé d·esaťročie svojho trva
nia. 

Brožúra HuCiebnf události v českosloven
sku 1972 bude začiatkom januára 1972 (HIS, 
Praha l, Besedni 3) k dispozícií záujemcom 
- zada.rmo. -ms-

Správy.HIS 
Huslista Peter MichaU• 

ca, ktorý je t. č. na 
štúdijnom po.by·t·e v ZSSR, 
uskutočnil ll. decembra m. J,". 
pre Jeunes·ses Musicales v Bu .. 
dapešti recitál, kde uviedol 
časti z diel Griega, Kreislera, 
Bacha, Smetanu a ďalších 
(koncert doplnili sp,rievodným 
slov•om). Dňa 14. decembra ní. 
t-. mal v Pápe recitál s die
lami Mozarta, Bacha, GrieQa, 
Smetanu, Fr. Szabóa a so / 
skladbou Vladimíra Bokesa -
La fólia . .Počas !PObytu v Ma•· 
cl'arsku sa Peter Michalica zo .. 
známi! s dirigell'tom Antalom 
Jancsovicsom (získal III. cenu 
na dtrigentske.i súťaži Santa 
Cecilia v Ríme), ktorý je teraz 
riaditeľom Konzerv·&tória . v 
Gyori. Nášho mladého umelca 
poznal .prof. A. Jancsov,ics z 
článku, ktorý bol uve,rejnený 
v bulletine pr.e zahr.a;ničie (č. 
2/1971), ktorý vydáv.a Hudobné 
informačné stredisko. Pri tej .. 
to príležitosti dost·a·l P. Miéha .. 
lica ponuku účinkovať s Gyot• 
skym symfoniCkým orchestrom, 
alebo predniesť t·ecitál v kaš-
tieli Fertod, kde sa koncom 
júna 1972 uskuto.čni zaujímavé 
!POdujatie - konze.rvator.isti z 
celého Maďarska tu budú mať 
sústredenie. Okrem inej č,in. 
no§t.l vytvo·ria si napr. študent• 
sky o-rchester. P.re úča.s.ttníkov 
sústr,edenia sa usporadúva i ú 
rôzne podujatia, ako napr. 
koncert, na ktorom bude hrať 
náš Peter Michalka. 

V čs. kultú:l'onom stredisku 
v So'fii sa uskutočni ďal

šie hudobné podujatie (za spo• 
lupi'áce bulhatského skladateľa 
Ilija lljeva), ktoré bude tento
l'az v.enované výlučne sloveno~ 
skej hutlbe: L Iljev sl vyž:iad.al 
od HIS-u rôzne mate:riály (o .. i 
nahrávky diel p,rof. E. Sucho
fia a rôzne skladby pre husle· 
a orcheste1') , .z ktorých by ma
li .t1iekto·ré odznieť v 1podani 
bulharských umelcov. HIS po-, 
sla! skladby O. F.erenczyho, D. 
Kard•oša, A. Očé<náša a E. su .. 
choňa. 

Bulharský klaviris-ta Chris· 
to Iljev, syn skLadateľa 

Ilija Il.i eva nahrá Piesne o pa_
dajúcom lístí od Ivana f>at'lka. 

Dňa 9. novembra' m. \r. 
uviedol .~sn··of, AI,berrs~·~, 

bestyén (IUaví.r)' a p.róf', ' L!l.íóll 
M(Jnt.ag (kontrabas') z 'Buda· 
pešti v tamojšom čs. ' kultúr.,; 
nom stredisku Soná'tínu p:re· 
kontr.abas a klavh' od ·r.:udovita 
Rajtera. . . . 

Hudobné informačné. stre• 
disko uviedlo už viac

krát správy o vzácnej própa· 
gáčne.i činnosti - v prosp~ch 
slovens,k!ej hudby - Marcela 
Grozela z francúzskeho me s- '· 
tečk!a S'Br,evin L'Ocean, którý ' ·· . 
V·edi·e kruhy diskoftil·ov a uspo.oo: J · 
radtlva podujatia s pr~hráv..J · 
kami z !'J'rarnoplatnL Od fllS~u 
má už dosť obsiahiu kolekciu 
so slovenskou tvorbou. O tom, 
že sa dostávajú d·o "d'0brých" 
rúk, svedčí aj .posledná s,práva: 
v decembri m. r. uskutočnil 
dve celovečel'né Pl'ehrávk,y slo
venskej hudby - 15. decembra 
v Pat·íži a 18. decembr.a v Nan
tes. Sám pí·še : .,Stredobodom 
týchto p·rogramov je Paschova 
Vianočná omša - aký to zá
zrak sviežosti a dôvtipu v in
špirácii a interpretácii! Pre 
Nantes pripravím program s 
vianočnou témou. Par!žske 
obecenstvo je maškrtnejšie ila 
to, čo nepozná, preto im pri
pravím program z-o slovenskej 
tvorby. Uvediem , úryvky z ope-
ry J. Cikkera ...;;, Vzkriesenie, 
na doplnenie programu moteto 
Bone Jesu od Zarevutla a Se• 
renádu od O. Ferenczyho -
plnú dobrého humoru11

• 

V cykle koncertov Hudba 
nášho veku, ktoré poda

da juhonemecký t•ozhlas v NSR 
(SUddeutsche Rundfunk), bola 
6. decembra m. r. v Stuttgar .:. 
te uv.edená (ensemblom MuSik 
Workshop z Val:'šavy pod ve
dením Zsygmund.a Krauza > 
skladba Mesiac je ešte modrý 
od R. Haubenst6ckia-R.amatlho. 
Na tom istom koncerte odzne
lo a.i dielo sovi·etsk·eho skla"' 
datel'a Edisona Denisova E-S .. 
-C-I-1. 

. O pery L. Janáčka nezad-r• 
žateľ.ne prenik<S.iú na 

svet.ové operné scény. Operný 
súbor Sadlet's Wells uvedie 
operu Vec Ma·k.r.opulos (27 . . fa
nuára) v londýnskom CoHseu. 
V hamburske j !!ltát'lléj opMi 
bude 30. januára t . r. prémdé· 
ra opery Z mŕtveho domu. Dňa 
20. februára t . r. uvedú v Kie
li (NSR) - Jej pasto-rkyňu. 

mm: 



Zaslúiilý umelec Tibor Andrašovan hovorf: v !)óslédn~.i d.óbe vldliťl u 
pulí lfka a véré j nósti znateľný 
prfk lon k tradičnému folklóru. 
Odl'áža sa to na ná vštevnosti 
fo lklórnych slávnosti, v kúpe 
Qramoplatní s nahravkarhi au
tentického fo lklóru a óod. Né~ 
súwisí to snáď s ,profésJoná lr 
n,ym ,.prcfolklorizovllnflli" náš
ho života. s devalvóvan1m to
ho čistého v životé m1roda, s 
prllišnou komercionalizovanos
ťou všetkého "o čo .ie zá• 
ujem"? Ale j é tu a .i !stý p~
radox ;;;. na jednej stl'ané vy
soká návšteva fést ivalov, na 
druhe j s t rane J)Oznanié, žé V·é · 
ľa oŕiglnálnéhó je - a,; u tých 
autént ických umelcov - sé~v!
rované ako verkoléJ'é show a 
pre divákov je to vlastné s ta 
rodávna púť a spoločén~ké 
str etávanie sa. A tak sa stá
va, že t o najčistéjšlé ná rôd rté 
vyhmatáme v dneš né.l dob~ 
s kôr vo fotografiách prôfeslo
nála Martinčéka, alébo v Ms
ňlich Milana Rúfusa, než v 
,.očepčenom" umeni ndlct1 vl · 
dieckych otcov .. . 

·O 

.BEZ ORNAMENTOV 
Iste máte prehľad o súbOro

v·ej práci zahraničných telies 
podobného t ypu ako j e SĽUK. 
a tak môžete por•ovnávať ume
leckú úroveň a progresívnosť 
dr,amatur gickej ,práce. 

Maľovaní zbojníci - tanečný obr az z programu SĽUK-u 
(hudba Tib or Andrašovan, choreograf ia Juraj Kubánka ). 

~nfmka : ČSTK · 

(DOkončenie z l . str. ) 
vhodné dielo, jednak budil pri
hliadať na špecifické kritériá 
s úboru, nehovoriac o raste kva
lity tanečnej zložky. I ked' typ 
divertissement progr amov nie 
je celkom prekonaný a ostane 
veľmi dlho v produkcii súbo
rov, .jednou z ciest zmocnenia 
sa folklóru j e aj pokus o vy
tvorenie regionálneho progra
mu. I ked' Obrázky spod Po
ľany sú prvým pokusom o 
s pracovanie monolitného fol
klórneho materiálu v celove
černom programe, m yslím si, 
že v budúcnosti sa dá v tej to 
ceste pokračovať a čerpať do 
hlbky aj z iných slovenských 
regiónov - na jbližšie zo zá
padného Slovenska. 

Mnohí odborníci vytý.k.ali po
slednému pr emiérovanému pt··o
gramu a bsenciu významných 
skladateľských mien, res p. 
m ien nových. Ako sa IP,OZe-ráte 
n a problemat iku spolupráce so 
s-kladateľmi, ktorí vý·razne 
u tvá·rali profil SĽUK-u najmä 
na začiatku ,ieho či.nnosti .. . 

- V zahraničí ide o profe
sionalizáciu výkonov, menej sa 
už obj avuje nové v oblast i 
tvorby a dramaturgie. Ideálne 
by v harmonickej symbióze 
mali byť obe zložky: drama
turgia a interpretácia. Tohto 
roku - l. až 12. augusta bu
de v Burgase zaujímavá kon
frontácia známych folkloristic
kých súborov, kde sa snáď po
tvrdí správnosť nášho smero
vania, res p. isté symptóny vo 
vývoji folkloristických súborov. 
Viete, veľa závisl od toho, aky 
t yp osobnosti je na čele sú
boru: čl je to ohoreograf, ale
bo hudobník bez zmyslu pre 
scénické stvárnenie, či orgllni• 
zátor. Objektívne s ú základom 
pre ďalšiu choreograiickú a 

- Nenadviažem priamo na 
váš vstup do diskusie, ale bu
dem hovoriť o StUK-u : nie· 
ktorí fólklôrls ti by chceli, aby 
SĽUK inter pretoval o r l g I
n á l n e r u d b v é u m e n i e. 
ZabťidiiN však na to, že p r o
f e s i on' ln ~ ume le c ne- · 
m ô ž e v y t v é r a ť l n s i t
rt é u me ni e! Práca profesio
nála podlfeha Ist ým umelec
kým zákonom. čaro ľudového 
zostAva v pôvodnom, tradič
nom. Je otvorenou otázka, ako 
rozvi.lať toto čaro na pi'ofésló-

. nálne j báze, nakoľko s l môže 
tvorca dovóllť štylizo.vať J'!ô
vodný materiál, do akéj lbié
ry ho má podrobiť zákónom 
scénického umenia, ako môžé 

v ptacl s ním uplatňovať vý· 
dobytky súčasnej kompozičnej 
techniky, aby nezot rel charak
teris tické znaky originálu. Ak 
už s pomínate festivaly, už tam 
sa autent ické umenie š tylizuje 
réžijnými pokynmi. 

Niekedy s a utešujeme s lo
vami o večnosti f:o lkló.ru - a 
hoci t o znie rúhačsky - v ti
chu si hovOil'ime, že t o tak 
dnes snáď ani nie jé .. . 

- Pretože často chodfm d() 
terénu, môžem iba konštatovať, 
že sucasnou clvllizäclou s a 
pôvodné folklórne úmenie z 
roka na rok zmenšUje. Aký
mi cestami pôjde v budúcnosti, 
akými fórtnaml sa prejaví gé 
hius néróda, to zatiaľ nemož
no· prédpovéllať . Chýba masový 
základ, ktOrý existoval vtedy, 
kéď bola dedina odkázaná na 
vlas baú tvorbu. ú lohou dneš
ných lnš titúcif - vedeckých 
dókúmentačných l vydavateľ
ských - j é, čo najviac do
kumentovať a zachytiť z ľu
dového pre budúce generácie. 

od rodičov, ktorí s vďakou 
ko·nšt atujú, že s a nám poda
rilo prebudiť záujem o t ento 
dr uh umenia. V zahraničí je 
rôzny typ obecenstva. Jeden 
chce vidieť pôvodné podanie 
folklóru - toto publikum sa . 
grupuje hlavne vo Francúzsku, 
Anglicku a Holandsku. Väčšina 
si však žiada - pod vplyvom 
západných revue programov -
určité atraktívne show. Pre 
mnohých ho vytvá.ra už kos
tým, choreografia, zvuk našej 
fudóvky a podobne. Veľmi dô
myselne t reba využivať sve
telný park a satllozrejme -
naj hlavŕlejšia j e zostava pro~ 
gramu, ktorá je pohyblivá pre 
tú-kto·rú krajinu. Robi si ju 
sám· zahraničný agent, pozna• 
iúcl "svoje" obecenstvo. ' 

zborovú prácu k v a l i t n é r 

h u d o b n é k o m p o z i ci e. 
Na čele súborov by ·mali stáť 
ľudia s o spoločným estetickým 
cítením, k torí by sa doph1ali. 

Aký .ie vzťah dnešného pub
lika k vášmu, súbo.ru. Pociťuj e 
té k rizu v návštevnosti - ale
lío ié to opačne? 

A čo do budúcnosti? 
- Vychádzali sme v rozho· 

vore od našej poslednej pre
miéry, v ktorej sme sa nevyhli 
úskaliam pokusu. Nechceme sa 
však v budúcnos ti vzdať práce 

- V type mozaikového pro• 
gramu je potrebné 0diišiť jed· 
n otlivé čísla aj po ,hudobnej 
stránke rôznorodým skladateľ
ským rukopisom. Otázne však 
je, či sa treba d.ržať tejto zá
s ady a j v monolitnom regio
n álnom programe. Pokiaľ ne
bude v tomto názorová zhoda, 
zre jme sa budú objavo·vať vý
hrady. Chcem podčiarknuť, že 
SCUK potrebuje s poluprácu 
prominentných s.kladateľov a 
chor eografov. Paleta výraze· 
vych prostriedkov jedného au
tora nestačí na to, aby za· 
bezpečila progresivnu umelec
k\\ krivku. Iné ;le, že s t r edná 
generácia mlč! a s tarí s~la
datelia pre nás už nepišu mož
no preto, že za podnet mi tre
b;(' chodiť . priamo do terénu. 
Skladateľ musi prebrať nielen 
vonkajšie znaky hud. folklóŕu, 
ale preniknúť i do este t ického 
cítenia a psychológie človeka. 

Svadobná scéna - Per tntarky na hudbu Bar t olomeja.,, 
Ut banca a v scénickej úprave Mllrtina f at'Jáka. 

Snfmka : CSTK 

:-- Za minulý rok sme m ali 
128'1• návštevnosť. Na naš e vy
stúpenia cho dia na1vial' mla
di fudla. Je zaujimavé tot o 
konštatovanie najm ä po ro
koch, kedy bola mládež <;Ú" 
sttedená hlavne na pop-mu- , 
sie. Robfme veľ a aj t:tv. vý.
chovných koncert ov - v mi - . 
nulom rok\1 asi 30. Aplauduje. 
ich n!él~rt mládež. ale dostá
vame veľa ďakovných lis tov a j 

· na takýchto rel)ionlilnych pro
gramoch, pričom nebudeme za• 
ttedbáva.ť arti programy mozai
kovité. Tohto roku naštuduie
me niekt oré nové tance a zbie
rame už materiál do nového 
regionálneho programu. Hoci 
nám podaktorí vytýkali, že sme 
v Obrázkoch spod Pofany vv
užili aj staršie repertoárové 
čísla (napr, Radvanský Iar
mok), chceme sa vracať k 
úspešným číslam naďaleJ - v 
novom inscenačnom prfstupe a 
vytvárať z nich základný re·· 
per toár SĽUK-u. 

Zhovárala sa T. URSINYOVÁ 

Pedagogická fakulta v Ostrave vyda
la v edícii s vojich spisov kn ihu docenta 
d r, ANTONINA TUCAPSK~HO - Muž
ské zbory Leoša Janáčka a ich interpre
tačná prax (Ostrava 1971). J e naoza.i vý
nimočným zjavom, keď dirigent výz.nam
llého speváckeho telesa sa zamýš t:a nad 
d ielami, ktor é často a s veľkou láskou 
in terpre tuje. Dirigen t Peveckého s dr u
ženi moravských učitelu tak urobil hneď 
v dvoch rovinách. J ednak v hudobno
a na lytickej, jednak v biografickej. Oso
bit·ne cenné sú jeho zistenia tam, kde 
sa . obe t ieto roviny s ti'etáva j ú a prelí
najú. Tam nachádza A. Tučapský k·ri 
t érlá Interpretačného š týlu i zásadný 
p rines pre objasnenie J.anáčkovho t vori
vého vývoja. Tak napriklad autor PQ'·e
svedčlvo dokazuje, že Janáče.k sa v ob
lasti zborovej tvorby vymanil z primi
tívnej folklórnej periódy skôr, než v 
t vo rbe opernej. Zo zachovaných biogra
!i~kých dokumentov t iež vyvodzuje, že 
zborová tvor ba Leoša Janáčka bola mo
tivovaná národne, sociá lne, ale a j výraz
n e po liticky. Vo svoj-ich veľmi taktných 
polemlkách s inými in terpretmi Janáč 
kovho zborového d ie la dospieva k ná 
zoru o bezvýznamnosti ,priority Slklada 
teľskej verzie u Janáčka. Janáček tot iž 
(podľa Tučapského) považoval každé 
svoje d ie lo za otvore né a v istom zmys 
le za nehotové. Precízna štylis t ika Tu 
čapského knihy robi ju zaujfmavou nie
len pre špecia lizova ných odborníkov, ale 
t iež pre tých, k torí sú obdivovateľm i 
Janáčkovho diela. -MAL· 

P.redoned.livnom sa objavila na našom 
~nlžnom trhu publikäcla sovietskeho au 
tora R. Ch. Zaripova: Kibernet ika i mu
zyka ( Vydavateľstvo "Nauka", Moskva 
1971, 234 s., ll,- Kčs). Zasluhuje s!, 
aby sme sa o nej aapooň v 4)0dstatných 
črtách zmie-nili. · 

V s\lčasnosti vznikol veľký záujem o 
využi t ie ele ktronických poč!tačov pre 
modelovanie vedecke j a umeleckej tvor
by, o čom svedči t iež rozsiahla litera-

túr.a a dosiahnuté výsledky. Ideálnym 
objektom pre také to výskumy jé hud
ba v dôsledku jej niektorých špecif ic
kých vlastnost!. 

I<ni ha .ie venovaná skúmaniu tohto ak
tuálneho problému vo vzťahu k n!ekto
t•ým aspektom tvorivej činnosti hudob:. 
ného vedca a podáva sa v ne.1 pred 
história otázky spojená s tPo·kusmi vy
tvárania hudby ,.nehudobnými pros t r ied
kami" (hracia kosť, Mozartov s pôsob 
atď. ) . Preberá sa v nej modelovanie na 
e lektronick,ých počítačoch ako objektív
na metóda skúmania zá,ko nitosti tvorby 
a zdôrazňuje s a, že aj melódia sa r iadi 
pravidlami, ďalej mechanické spôsoby 
vyt vár ania hudby, prehľad výskumov v 
hudbe s použitím elektronických počl· 
ta6ov. Prehľad sa týka tak zahraničných 
ako aj sovietskych pr ác, venova ných 
rozličným spôs obom vytvárania analýzy 
hudby pomocou počftačov. Všeobecné 
principy algoritm izácie a vytvárania me
lódii na J>OČítači , syntéza rytmu !Piesne 
a melódi·e piesne na počítači a .riešenie 
úloh z ha.rmónie na počítači tvori·a dô
leži tú časť !Práce aut ora. Podáva sa tu 
a j prehľad prác v oblasti synt ézy zvu
kov a timbre na počítači, ktoré sa po
užívajú najmä pri akustických a psy
chofyzlo loQlckých výskumoch spojených 
s vnímaním :zvuku. Hlavná pozorn<lsť s a 
venuje v knihe autorom vypracovanej 
metóde algoritmizácie a modelovaniu 
funkc ií sklad'ateľa a hudobné hO vedca 
na poč!tačl. Ide t u o modelovanie hu
dobných d iel (melódii, plesni a harmo
nizácie) a tiež analýzu ha.rmonlzäde, 
keď s tr oj plní funkciu examinátor-a a je 
uro totypom učiaceho systému vo vyučo
vani hu._dby. Táto metóda umožňuje do· 
~tatočne pružne robiť experimenty 
rôzneho dr uhu, na jmä spo,iéné s vni· 
ma nfm hudby. Na konci k nihy sa uvá
dzajú niektoré možnosti metód. mode
lovania na e le kt ronických 'počftačoch ll.' 
v iných oblastiach výskumu intuitfvne j 
t:in·nostl. 

Kniha je ilus trovaná p·očetnými pri
Kladmi a obrázkami. ktoré s \1 ve·novan~ 
orincfpom a!Qoritmizäcie. 

Nájdu v 'nej vhodný matet!AI rtl!llér, 
ti, ktort sa zauj íma jll o -próbl6My vý
skumu a mode·lovan!a vedecke j a ul\\e
lecke.l tvorby pomocou metM kyberne
t iky, a le a j tf. ktorých táto problematik ~ 
zaujala a chcú sa do ne.1 vážnejšie vhl · 
biť. kf 

Naši v ZSSR 
Na zák lade dohody medzi Zväzom slo

vens kých skladat el'ov a Zväzom soviet 
skych skl adateľov navštívi la de legácia 
:;!ovenských t vorcov a interpretov (v 
dňo~;:h 12.- 26. decembr a m. r. ) ZSSR 
Clénh'l l delegácie bol predseda ZSS -
prot dr. ·oto Ferenczy. Andrej Očenáš. 
klavi ristka Klára Havlíková. flau tis~a 

Milo! Jurkovič a klaviristka Hele na 
Gáfforovi. Po návráte sme požiadal i 
f..l'll·oša Jurkoviča o stručné Informácie 
, te jtO cesty. 

Aký bol hlavný ciér vašej cesty a kde 
všade ste bOli? 

........ 
- Pôvodne mala byť naša delegácia 

oočetnej!ia, ale ípre onemoc·nenie sa náš 
oočét zúžil a odcestovali sma le n Piati. 
Naša návšteva nadväzovala nielen na 
dávneJšie éesty slovenských skladateľov 
do ZSSR,' ale a j na pobyt gruzínskych 
~kladateľov na Slovensku koncom minU
lého ro ka. Tieto výmeny s ú za účelom 

poznhania tvotby. Osobne · to považu 
jem za veľmi J>Otrebné. Prizna jme si, že 
- na oboch stranách - poznám e iba 
mená a dléla niekol'kých skladateľov. 

Pritom v ZSS'f! l na Slovensku j e veľa 
pozoruhodných diel, široká IJaleta t vor- . 
by, ktorA môže obohatiť konce-rtný . ži
vot oboch kr.ajln. 

K d ruhej časti vašej' otá~ky: dňa 14. 
decembra sme mali koncert v MoskvE> 
- v Male.1 s!lé domu skladateľov. Klá
ra Havlfkovä hrala výber zo Suchofío vho 
Kaleidoskopu a ja - ~a doprovodu 
H. Gáffóróve .1 - som uviedol Koncert 
~r• flautu od A. Móytesa, Concettitio 
od A. ~én6ia a SonAtu pre flautu tva
na Pat!ka. V ten Ist ý deň stne spolu 
s ostatnými členm! de leQácie účinkovali 

v m6skOvllké.1 te levfzi!, Iroe sme pripra
vili asi ltyl'fdsaťmimltový program: 

prof. O. Fereczy a A. Očenáš hovorili o 
slovénske.l tvorbe a my sme nakrúrtill 
ukážky z die l, ktoré odzneli na kon
certe. V programe vystupovala aj spe · 
váčka Nina Hazuchová, k tOrá sa práve 
vracaJ.a z Taške ntu, kde hosťoval a ako 
sólistka v tamojše j o.pere. O deň neskôr 
sme nahrávali v moskovskom rozhlase 
ukážky z diela Očenáša a Suchoňa . No 
a (lotom nás čakala cesta vlak~m do 
Litvy. ' ' ' · 

To bola druhá - a po.s ledná - za
stávka vášho krát keho pobytu v ZSSR. 
Ale ako vidieť 'z bohatého ; pr()gramu, 
zrejme v!lm· nezos talo vel'a času na bliž· 
š le oboznámenie s a so súčasnou soviet• 
skou skladatel'skou t vorbou, na návšte
vu koncertov alebo kul tú~nycb p~mia· 
tok • . • 

- Skutočne, . času bolo veľm! málo, 
Aspoň my, inter,pret i sme sa museli sú. 
strediť (okrem oficiálnych prijati) a.i 
na večerné, resp. rozhlasové a televíz
ne vyst(IPenla, a tak sme mlmohudob· 
ných, ale l 'hudobných zážitkov nemali 
vefa. Ale v hlav·nom mest-e Litvy - .._ 
Ináč ve ľmi zaujímavop1 na historické 
oamiatky a š týl života, · pr ipominajúcí 
napr. atmosfér u starých pražských uli 
čiek - sme mali predsa len nevšedný 
zážitok v tamojšom Dome skladateľov. 
E'o naš•om prlchode - 16. dec·ernbra -
sme boll oficiálne prl]aU na tamo.išom 
Zväze skladateľov a tu sme si vy,po
čuli z pásu skladby tamojšícll sklada
teľov. Večer sme mali vo Vilniuse kon
cert , na ktorom bolo !POčetné a veľmi 

zain teresované p ublikum. O dva dni ne
skôr - 18. decembra - sme nakrúeali 
v lltev·ske1 t elevízii dve relácie, podob
ne ako v Moskve: slovnú a hudobnú, 
iba tu boli realizované samostatne. Hoci 
~me Išli dó ZSSR iba piati - nami~>sto 

olánovanéhO väčšiehO poctu - naša de
legácia s.plnila svoj cler, l'Jodporila už 
dávnejšie nadviazané kontakty a iC'h 
ďalši t•ozvo i by sa mal niesť v podobe 
takýchto néf<lr málnych, t vorivých a vzá
Jomne orospešných vz-ťahov. -uy• 



umožnila ironi.cké nad·sadenie (kt oré 
však neprekročila mieru vkusu) v pre 
vlekovýoh scénach. Skoda len, že r eži
sérom zamýš l'.aná symet ria vo veden i . 
hercov málokedy vyš la navlas presne -
ale to nie je vina ani jeho, ani spe
vákov, lež krátkeho skúšobného času 
(opera SND na scéne DPOH v podstate 
hosťuje). Ľúto je však za škrtmi mno
hých nádherných č!siel - u~návam s l
ce, že originálna dlžka 3 a pol hodjny 
je dnes už neúnosná, ale diSjpro porc!a 
medzi pr vým a druh.ým d-ejstvom (po l
druhej hod iny oproti trišt vrte hodiny) 
je predsa Jen citeľná. Scéna je vzdušná, 
so stabilným pôdorysom i orámovan!m 
(čo umožňuje r,ýchle .prestavby), na môj 
vkus · je však - prevahou pastelovej, 
modrej, ružovej a žltej farby - pri
vel'mi .,cukrovinková", sladká až sacha
rínová. Uznávam však, že tvorí dobré 
pozadie .pre nádherné kostýmy, vyrobené 
z ľahkých materiá lov - pôsobia vel'mi 
pôv.abne. 

Posledný koncert · 

Celkový záber z opery W. A. Mozar ta - Cosi fan tutte. , 
Snlmka: CSTK 

Z komorného ensemblu sólistov si 
pa lmu víťazstva odnieso l skvelý Róbert 
Sziícs, klorého po jeho kreáciách Al
mav ivu, Dona Juana a teraz Giu lielma 
neváham označiť za slovenského mozar
tovského speváka č. l (ako dobre, keď 
spevák prešie l inštrumentálnym škole 

Slove-nsk~j !1lhar mónie v .roku 1971 bol Y. 
znamen! minulosti - Viva1diho., Ha:Vdna 
a Beethovena. Ich dielami v interpret ácii 
Slovenskej filhaM1ónie v'edenej Ľudoví
tom Rajterom a s vynikajúcim sólis
tom Leonidom Koganom sa uzavrela 
časť koncertných produkcii. 0 husľo
vom virtuózovi - hosťovi zo Soviet• 
skeho zväzu sa hovorí ako o nástup
covi Davida Ois tracha. Je nesporne 
svojráznou umeleckou osobnosťou; s 
vel'kou dávkou sebadôvery interpreto
val oba koncerty (Koncert pre hus le a 
orches te r g mol A. Vivaldiho, Ko ncert 
pre husle a orchester D dur o.p. 61 
L. van Beethovena). Jeho ;px!stup a 
výraz sú hudobne silne presvedčivé. Stal 
sa hybnou silou a oporou Vivaldiho kon
certu, nemohlo ujsť pozornosti, ako pre• 
beral na seba jeho umeleckú, váhu. Spe. 
cifickým p:rístupom ku skladbe .a jej 
formovaniu bol poznačený i Beethoven. 
V jeho pr!;pade onú nesmlerrnu istotu 
môžeme kvalifikovať ako pôvab, v inom 
prípade by m.ohia vyznieť ako umelecká 
arogancia. KoQan patri k spontánnym 
umelcom, kto.rl vidia pred sebou jedi 
ný cieľ - jedinú úlohu - za každú 
ce-nu vylúdiť hudbu, len a len hudbu. 
Bez technických problémov, široký tón, 
ve~ká škála dynamických odtieňov mu 
napomáhajú sledovať túto náklonnosť. Je 
nesporne int erpretom s pevnou kon
cepciou, ale nie s takou pevnou, aby 
zabraňovala rea~ovať na inšpirácie pria• 
mo na pódiu. Radi sa skôr k tým ty· 
pom, ktoré svoju skladbu v pravom 
slova zmysle dotvárajú .až priamo 1pri 
výstupe, lebo tu sa im naskytujú mož• 
nosti nových inšpiračných zdrojov. Cen
nú schopnosť chcieť a vedieť sa pl'ispô• 
sobovať dokázal Ko~an v Beethovena· 
vom koncerte, kde rozdielnosť chápania 
skladby sólistom a na druhej strane 
orchestrom, resp. dirigentom bola zre
teľná. Je zrejmé, že pri sprevádzan! 
sólistu Koganovho razenia nestačí dodr
tiavať bežné zákonitosti. vyrasta i ú ce 
viac-menej z rutiny; želatelné by tu 
bolo preto ved ieť rea~ovať na myšl ien
kový beh interpreta_ Hudobne bohatá 
a zaujímavá skladba J. Haydna Symfó
nia B dur č . 6 bola dobrou voľbou dra• 
matur~ie pre orchester Slovenske ! ľ il • 
harmónie. Plasticky zretel'né bo li jem
nejšie sfarbené odtiene jednotlivých hu
rlobných myšlienok. INGE 'íl š KOV Á 

ním - Szu cs je pôvodne huslista! ). A .l 

Mozart opat v SND 
jeho herecký pr-ejav je !Priamo vzoro
vý - hr á uvoľnene, no p-ritom discipli 
novan e v rámci režisé,r-ových intenci!, 
má vjtalitu i šarm, noblesu i zmys-el pre 
humor. Iba o vlások za nim staviam 
Magdu Hajóssyovú (Fiordiligi) - oprav-

nesporne nov.Ý šéfdirigent Zdenek Koš - du málokomu sa podarí tak skvelý pro-Slovenské operné divadlá sa v posled
ných dvoch rokoch až štyrikrát zame
r ali na hudobnodramatické diela W. A 
Mozarta. Na záver sezóny 1969/70 uvied
lo Štátne divadlo v Košiciach Cosi fan 
t utte, posledným preds tavením bansko
bystrickej opery v minulej sezóne bol 
Don Giovanni a opera SND v roku 197] 
naštudovala at dve buťfy salzburského 
~énia - v a.prll i F'igarovu svadbu a 
koncom roku 1971 opäť Gosi fan tu ttP 
(premiéra 18. decembra). 

Jer - k j eho angažovaniu si môže nie- resionálny javiskový debut; jej s.pevác-
len vedenie SND, ale i celá slovenská 
hudobná verejnosť blahoželať! (Osobne ke kvality boli už dávnejšie . známe z 
dúfam, že po u,p!ynutí ,ieho dvojr-očného rozmanitých koncertn,ých pódif, ale svoj 
angažmán bude i naďalej spolupracovať vrodený herecký ta lent nemohla nate-
tak s bratislavskou operou, ako aj Slo- raz naplno prejaviť (s výnimkou škol-
venskou fi!harmónou) . To, čo dokázal s kých predstavení VŠ~U ). Frant išek Li-
za pomerne krátky čas uro biť z o.rches- vora (Ferrando) rozmnožil svoj reper-
tra SND (povestného svojou nespoľah-
livosťou), vyzerá ako zázrak _ orches- toár o ďalšiu úspešnú postavu, na pre-
ter znel priezračne, ale sýto a veľmi, miére bol však citeľne unavený. Jozef 

Táto mozartovská renesancia na na
š ich javiskách is téže nie je náhodná. 
Mozartove opery sú nielen unikátnymi 
hudobnými lahôdkami, ale i skúšobným 
kameňom vyspelosti všet kých, 'ktor! sa 
na ich reali zácii podieľajú - najmä 
však spevákov a orchestrálnych hráčov 
Je preto potešite ľné konštatovať, že tak 
v Košiciach ako i v Banskej Bystrici sa 
s pomínané tit uly stali vrcholmi dot e
rajšieho rastu ich operných súborov. Ni~ 
tak jednoznačne to plat i o o.pere SND. 
Fi~arova svadba, podľa môjho názoru, 
ostala v mnohých parametroch dlžná 
požiadavkám štýlovosti - a to najmä v 
hudobnej zložke. Cosi fan tutte oproti 
nej predstavujú nie krok, ale skok 
vpred. Výsledok :- .i napriek veľmi op
timistickým očakávaniam, podmieneným 
poznaním kva lit diri~enta Zdenka Košle
ra a režiséra Karla Jerneka - príjem
ne prekvapil. Keďže však poznám via
c~ro ~ozartovských naštudovanl, nemie
n-im sa jednoznačne pripo jiť k oslavné
mu paianu niektorých mojich kolegov -
a to tým skôr, že na ope-ru SND ako 
na potenciálne reprezentat!vnu sloven
skú opernú scénu t reba klásť a~poň ta
ké kritériá ako na jej vidiecke sestry. 

slohovo (zopár kazo..v je skut-očne ne- špaček (Don Alfons•o) je, myslím, je-
podstatných). Zda lo sa mi, že počúv.am diným basistom opery SND, ktorý je 

· úplne iné teleso! Poznamenávam, že schopný adekvátne interpretovať tento 
Košler zároveň rozbil mýtus o zlej náročný IPaiľt; zdalo sa mi však, že bol 
akustike Divadla P. O. Hviezdoslava - · 
hoci som premiéru sledoval z parter u režisérom .,tlačený" dosť do úzadia -;-
a prvú reprlzu z balkóna, zovšad iaľ zneli hoci má byť rozohrávačóm celého deja! 
inštrumenty (a, samoz-re jme, aj hlasy) - čo sa prejavilo neraz aj na prílišnej 
výborne; tento bývalý Bernsteinov asis - komornost i jeho spievania .. Sidónia Ňa· 
tent má zrejme mahlerovskú schopnost ňáková (Despina ) má Jl)eknú pohybovú 
poradiť s'i s ak.ýmkoľvek , priestor om:. 'kultúru, svieži hlas _ lež ~ : druhej po
vhodným na hudobnú re~prod,ukciu. Koš-
ier má zásluhu i · na vypracovílnf vo- lovici· pred~tavenla nevie· vždy udrž.af 
kálnych sólistických partov (v t-om m u úroveň . svojicjl . vstupný~h ... scén a jej 
bol pravdepodobne platným pomocníkom stredné spevácke polohy. nie sú vždy 
J u'.'aj Beneš, ktorý na predstaveniach dosť zne lé . . 
hrá ~a če~bale) . --;-,_ i ,ke~ výsl~dok ?ol , • n,užena . štlÍFP.Y.~ ·:: (·Dorl!bé)la) mala se. 
pod~~ neny sch~P~?sť~.Júl ;riJo-ktoFeho,,, ~· zvj·ád·n:uiiln ·,-s.vôj'e:}b liJ9hY·. !\a~ viac - P}'Ob
speva a. ~ ' · · lémb~· (0bčŠsná': · 'tl1s'ton~~.fa:·"' forsírova ... 

Javisková podób'a Mozarto.t.ej . buffy v- '·nie a ~iestaini rtialá ···civé~t)\l•á ekonomí· 
Bratislave je výsledkom práce režiséra .. . ·; · . _., . 
Karla Jerneka a . • h, nav-rhovateľky kos- . ka) . nepochybu_Jem vša~. ze bude P IP 

t,ýl'l')ov Oľgy Filipi f!· h. a výtvarníka operu SND post! ou - )1ajmii v drama · 
Pavla Gábor a. Samotná · myšlienka pds u- tickýeh úlohách . . • ·-. 
núť výtvarnú r<>vlnu do secesnej po- Komorný zbor za vedenia Ladislava 
lohy (i keď so zachovanlm ni,ektorých Holäska rovnocenne zapado l do vel'mi 
1·okokových prvkov ) nie je nová a vzh l'a- dobre j úrovne orchestrá lneho naštudo-
d·om na charakter hudby aj diskutabil- . · . . , . 
ná _ chápem však jeho ,použitie ako vama ~ t ak pnspel - 1 ked sk,romnym 

Najvýraznejšou osobnosťou bratislav
ského naštudovania Cosl fan tutte je 

východisko z núdze vzhl'adom na f.a- - podielom k celkove nesporne úspeš. 
bulu, vhodnú skôr pre bábkové divad lo: nému predstaveniu. - r a- Leonid Kogaa 

KOM ORN~ 
KONCERTY 
Medzi vynikajúce hudobné produ,kcie v tohoročnej 

koncertnej sezóne počítame vystúpenie Pr ažského ko
morného orchestr a. Skupina hráčov v l<lasickoll} obsade
ní bez dirigenta predvied i-<1 prikladn.ým spôsobom die la 
sk ladateľov Lullyho, Mozarta, Mat"tinu a Vorlška. Sťast
né spojenie intelektu, hudobného nadania a radosti ': 
hry je hlavnou devízou súboru. Le carneval (ba_letna 
hudba - jedna z nespočetného radu ma.is,tra, .1 e~na 
z málo hraných v súčasnosti) J . B. Lullyho bola mozno 
prlliš decentná vo zvuku, možno pre bežný vkus ba
rokovo ,.dravá". V skutočnosti znela v interpretácii 
súboru lahodnosťou baletnej hudby - vyrovnaná, zvu
kovo ušľachtilá, výrazovo e l e~aontná, mala pôvab hudby, 
aká sa pestovala v tom čase na dvore francúzskeho 
krá fa. 

, Aj W. A. Mozartovi odňali pudrovanú .parochňu, v kto
rej 'si ho bežný poslucháč tak rád preds~avuje: odňa li 
n Úer úctyhodného muzeá lneho kusu, ktorý si musíme 
vážiť. lebo svojou dobou nebol· uznávaný, lebo ho ne- · 
chali umrieť temer hladom, o ktorom sme veľmi rýchlo 
naklonení ·si mys lieť, ž·e nám dnes už veľa nepoyie, lebo 
sme modern! - a on bol klasik. Koncert pre klavlr 
a orchester d mol KV466 so sólistom Mariánom Lap
šanským - to bol Mozaiľt žijúci, farebný, odr.azu vy
stúpila napovrch jeho hlboká vá~nosť ale a.i vášeň, ve
selosť a ·smútok jedineč.ne veľkého človeka - majstra 
Orchester a sólista ukázali, že Mozarta vedia nielen 
zahrať, ale že mu rozumejú. Ako hudobný vír sa pre
hnala okolo nás II. Serenáda pre husle a violy B. Mar
t inu. Exaktný rytmus, presné striedanie nástrojových 
skupln, bez komplikácii, akoby len náhodou nadhodenť 
tóny, a predsa tak bezpečne stmelené do hudobných 
myšlienok. fráz a melodických celkov: ma lý hudobný 
ohňos·t~·oj. 

Aby súbor mohol dosiahnuť úroveň toh~o stupňa je 
potrebná hudobná disciplína . každého hráča osobitne, 
ako aj dokonalá znalosť hudobného materiálu (parti
túr y), čo súvisi s hrou bez dirigenta. Hráči jednotil-

vých nástrojových skupin s'a až s prekvapujúcou isto
tou podieľajú na stvárňovanl hudobného celku. Hudobné 
:nyšlienky vol'ne prechádzajú z jednej skupiny do dru
hej, ako hra s loptou, ako rozhovor ro\l'nocenných part
nerov. Pd tom sa vnárajú, uk•rývajú sa , aby v nasledu
júce.; chv!li vystúpili napovrch v pravý čas. Je to e~lok 
riadený jedným mozgom, a predsa nesie každý z hu 
dobníkov zodpovednost sám za seba. 

Možno, že spôsob interpr-etácie súbo~·u u časti poslu
cháčstva a aj u z·nalcov mohol vyvolať dojem .,klasic
kej strohosti" , hraničiacej so .,stro jovou precíznosťou" 
Vzh ľadom na to je už len krok, aby sme začali pochy
bovať o ~právnom štýlovom chápaní prednesených skla
clieb. Ak uvážime, že hladký hudobný priebeh a udrž ia-

. vanie orchest·ra v kont inuit·e sa deje a má svoju zá
ruku v absolútnej technickej exaktnosti, popri priro
dzenej muzikalite každého hráča, je určitá strohosť, 
či chlad prednesu len dôsledkom, a sotva zámerom. 
Prikláňame sa k názoru, že spôsob akým orchester a 
sólista interpretovali sklad by, je pre nás jedným z do
konalých. 

....... 

Z koncertu Slo-venského komorného orchestra pod " 
stálym umeleckým vedenlm Bohdana Warchala sme 
tentoraz museli odchád zať 'nie práve najuspol<o.ienejšl. 
Nechceme a ko niec-koncov ani nemôž·eme v detailoch 
podať výpočet nedostatkov, keďže tieto práve ne.spočf
vali v detailoch. Celkove sme nepocltill ten pocit uspo
kojenia, na aký. sme boli navyknutí, ak si pripomeniemE> 
niekol'ko vystúpeni súboru z minulost i. Trochu sa nám 
zdá vel'a, čo si tentoraz zaumienil súbor zdolať, t rocha 
veľa bolo 10reto · aj toho, čo sl žiadal. aby zdolali náv-
števnki. • 

Ak súbor pracuje so zamer.anlm pestovať predovšet
l<ým hudbu starých majstrov, je teme•r nevyhnutné 
!e sa po určitom čase vynori problém v obla-sti dra
maturgie. Co hrať? Ci sa tento problém dá, či sa chcel 
aspoň čia-stočne vydešiť napr.ogramovaním hneď devia· 
tich rôz·nych skladateľov, .ie otázka do disku s i•e. Tele 
mann, Mysliveček, Stradella, ScarJ.&tti, Caldara, Gluck. 
Händel , Bush. Slúži nám ku cti táto .,renesancia" mi
nulosti ; ale pri hlbokej úcte voči majstrom mi·nulosti. 
stoji za uváženie, čl sa skutočne každý druh skladby 
hodi na prednes na konc.ertný več·er. S dramaturgiou 
st1viselo ai obsadenie. Pozvať sl za hosťa jedného, či 
ďruhého dobrého interpreta sa núka temer samo od 
c;eba. Slúži len k -umeleckej ot! -kolekt fvu, ii!< sa sáw 

chce pr-eukázať aj ako dobrý a zároveň· spoľah l ivý 
sprevádzač a slúži mu taktiež ku cti, ak chce dať orl
leži tosť dobrým mladým umelcom. Prečo sa však súbor 
podujal odrazu prezentovať hneď štyroch interpretov? 
V Koncerte pre 3 hus.U a orchester F dur G. Ph. Te
lemanna to boli okrem B. War chala Anna a Quido 
Hiilblingovci ako nielen hudobne zrelí, ale aj schopní 
včleniť sa do telesa ako stála zložka. čo špecifikum 
koncertu vyžadovalo. Violončelista Boris Vybíral bol 
sólistom Koncertu pr.e violončelo a orchester C dur 
-J. Myslivečka. Hudobne veľm i svieža skladba kládla 
vysoké technické nároky na int-erpreta. Snáď možno 
pripisať mladíckemu veku sólistu, že mi.estamí skfzol 
do už príliš ľúbozvučne znejúcich polôh, jeho mimori nd 
na muziká inosť, bezpečná technika a talent sú však 
ne,prehlladnuteľné. Mezzosopranistka D.iurdevka Čaka
re.vičová da la tušiť speváčku veľmi dobre .i úrovne l na
priek indispozlci! ). A konečne sa v dvoch pos ledných 
číslach dostali k slovu, resp. k tónu hráči Slovenského 
komomého orchestra Interpr etáciou Concerta 9ľO"c;a 
F dur op. č. 2 G. F. Händla a skladbu Dialectic -op. 15 
A. Busha. Händel bohatý v kont raste, pritom poet ický 
až snivý - Bush (súčasný anglický skladatel') klasic
ky moderný. V interpr-etácii mali obaja čosi pod o!Jné, 
čosi ich spájalo. Núka sa otázka: čo chceme prirovnať 
k čomu? Inte rpretuje teleso súčasnú hudbu .. na spôsob 
barokovej hudb:{'. alebo barokovú hudbu .. na ,spôsob 
modernej hudby ' ? Ak sa na jednej stra ne nevieme zba
viť tušenia, ktoré sa pred nás vynára, obraciame sa na 
druhú stranu s pocitom istej spokojnosti. Dôvod ore 
~úto dvojakos•ť vld!me v súčasnom umeleckom vývoji 
súboru. Cesta, po ktorej SKO kráča mus.f interpretov 
v konečnom dôsledku dov-iesť priamo do ,.náručia " hud
by 20. storočia. Interpreti súboru majú všetky predpo
klady, aby sa na Slove.nsku stali jediným súborom, 
ktorý by v pravom · slova 2imysle v·edel správne inter-· 
oretovať súčasnú hudbu. Ak Ich interpretácia hudby 
majstrov minulosti je často prfliš silná v prfzvukoch, 

t nezriedka prerytmizovaná, urvaná dravosť-ou melodické
ho toku vo výraze na pokraji preexponov.a.no.~ti až ži..
velnostl, sú to vla-stnost i pre hudbu minuloSJti nie za 
každej okolnosti želateľné. Pre hudbu súčasnú môžu 
tvoriť jeden z najvďačnejších základov. Ak je ich ba
roková hudba prlllš ťažkopádna, ich klas!Ci2imus má 
barokový náno,s. vyvoláva ich lnte-r.p.r.et ác!a súčasnej 
hudby najúprimne_iší pocit pravdivosti. P~äve oná o re
cíznosť súhry, zmysel pre exaktný ~ytmus, živelne ve
dená melodika by súboru SKO mala vyniesť v oblast! 
niodm·nei hudby úspech. . - li -



Predmet 
Keď pred t roma rokmi vstupoval 

tez ,prahy tried ku $tudentom reno
vovaného typu gymnaziálneho štúdia 
nový predmet - estetick á v ý
c h o v a, pre nezasväteného to bola 
terra incognita. Pre zástupcov vý
chovy všestranne harmonicky rozvi
nutého človeka socialistickej spoloč
nosti to bolo iba veľké zadosťučine
nie ich snahám o realizáciu formo va
nia osobnosti bez prekrútených poj
mov hierarchie výchovných zložiek. 
Tak sme teda začali, netušiac, že 
máme ojedinelú ' možnosť stať sa sve
t ovými rekordérmi pedagogiky. Za 
túto možnosť sme neďakovali .ani tak 
koncepcii predmetu, ako zásahu, kto 
rý nám tJymedzil na prebádanie prob
lematiky vývinu hudobného a výtvar
ného prejavu ľudstva od prehistôrie 

• až súčasnosť 2 roky. A tak tí, kto
rých časť sa bez špeciálnej, aprobač 
nej prípravy chytila ťahania horúcich 
gaštanov z ohňa, sa často ocitli v 
úzkych pred šírlcou problematiky. 
Ilja Hurník autor decentnej 
literárnej invencie by nám· vypomo
hol prirovnaním, že chceme obehnúť 
svet za každú cenu, hoci aj štvor
nožky . (s lakonickou poznámkou, že 
to aj tak nemôžeme urobiť) . Hlavu 
t otiž budeme mať nízko pri zemi, a 
tak veľa z neho neuvidíme. Poradil 
by nám, že je lepšie behať hoci iba 
v lesíku, ale na dvoch nohách. 

Skála možností jé skutočne nerJby
čajná. · Nám v tejto ' rubrike, s kto
rou prichádza Hudobný život na po· 
moc pedagógom estetickej výchovy, 
pôjde o hudobnú časť predmetu. Veľ-

alebo viacej.? 
mi kladný ohlas, s akým sa stretlo 
jeho zavedenie do gymnázií, nás na
priek ťažkostiam zaväzuje, aby sme 
našu ,veľkú šancu zintenZívňovania 
citovej výchovy mladých postpubes
centov nepust ili z rúk. Doterajší !Iý
voj priniesol nemálo námetov na dis
kusiu. Nemožno nepočut hlasy o za• 
nedbaní aktívnej hudobnej ·zložky, 
ktoré poukazujú na existenciu toho: 
to predmetu v českých školách v po
dobe hudobnej, či výtvarnej výchovy 
(podľa voľby). Nazdávam sa, že vec 
by sa dala vylepšiť zostavením zbor
nika speváckych ukážok. Mám na 
mysli Zpevník pro l. tfídu SVVŠ, 
ktorý zostavil Kaňák a kolektív. Tu 
- popri historickom prehľade - je 
možnosť spevnej reprodukcie. Akútna 
potreba prístupnej knižnej pomôcky 
je neustále problémom číslo l. Pre 
študentov tohto veku, z ktor ých pre
važná časť si nepriniesla odborné hu
dobné vzdelanie z ĽSU, by najlepšie 
vyhovovala učebnica, ktorá pri reš
pektovaní vedeckosti nezabúda na to, 
že kniha o hudpe musí byť pre laika 
strhujúco múdra, ale aj ľudsky teplá. 
V súčasnom .stave by. pomohla re
edícia publikácie ABC mladého poslu
cháča hudby od Karola Dubeckého. 

Mladý človek a platne slávnej sku
piny · speváka, alebo hitov - to už 
dnes patrí k sebe a nie je ničím 
zvláštnym. Ak však porovnáme počet 
subskribentov Československého gra
mofónového klubu s číslom, ktoré 
participtÍje zo Slovenska, zistíme, že 
pojem diskotéka nie j e našincovi ani 
zďalelca t ak bežný ako pojem knižní-

Sedem krásavíc a iné .. . 

ea. Student :o;ta hodi nách • estetickej 
vf/chovy do.stáva •·námet na tvtrrbu · 
diskotéky. t~lďú·peni~ jednej . d~h,a~J-ra~ 
jú.cej platn.~ . ~ .Bachqvoq.· hudbou ho 
ale stavia pr-ed tžioži~ú .. finančn(t .. ro v-·· 
nicu. Možnf),' že< na ·vysokej- škole, ale 
prečo práve. · nié· ·.ter,az? M iJcro.platne 
45 (cenove 'spr.ístup'ň,ené) s. klasiéký
mi titulmi inšťrumeritálnymi, vokál· 
no;d,rarpatickýnii i orches.trálnymt by 
mo!P{i byť tými) ktoré . pr.ekleŕiú .. prie
pa# medzi : tz'v'. váz~;~ou . hudbou .. a v 
nie malom množstvé promptne vy 
lwtovenými sn'tmkami letiac;ich hitov. 

Staré auto na naštch ces tách je 
skôr vzácnou výnimkou . než pravtd 
lom. Našich študetttov ale zoznamu
jeme na . hodinách prehrávwtia s hu
dobnými dielami, zyuková stránka 
ktorých zodpovedá ideálu našich ded
kov a babičiek. Možno nazvať re
produkciou hudby reprodukciu , pri 
ktorej v intenzívnom snímaní dochá 
dza k značnému skres leniu zvukové
ho ideálu ? Nebúde hudobným paškvi
lom znenie kraľovského nástroj a v 
reproduktoríku vreštiaceho a za- . 
chrípnutého . tranzi.s tora ?1. Namietate; 
že možno prehrávať na hudobnom 
nástroji. Všade - a na kvalitných 
nástrojoch? Mládež chce kvalitu a 
má na ňu aj plné právo. Má totiž 
veľmi dobrú možnosť konfrontovaf 
svoje požiadavky s možnosť.ami, kto 
ré jej poskytnú masovo-komunikačné 
proúriedky dobrej kvality, dobre na
ladený nástroj, či zariadenie Hi-Fi. 
Nech sa teda nehnevajú pracovníci 
opery, ale vyvet1·ané krásavice veľm. z 
ľahko urobia umeniu medvediu služ
btí. 

Našou najzákladnejšou úlohou bu
de povedať jednoduchým s'pôsobom 
mladému človekovi, že svet je plný 
zázrakov a nádhery, o k torej pred
tým ani len netu.W. Táto rubrika pre 
pedagógov estetickej výchovy bude 
zameraná iba na hudobnú zložku 
predmetu. Vašim pričinením by .~rne 
chceli, aiJy sa .~tala alcousi listárríou 
dôvery, tribúnou názorov i po~:lad
nicou mzídrr;ch rád . . . 

. Z času na čas uvádza Hudobné · vysielanie slovenskej 
t elevízie pôvodné inscenácie alebo televízny záznam 
niektorého z ba letn.vch predstavení z repertoáru bra
tislavského · SND. Dňa 17. XII. · m. · r: to · bol úryvok zo 
sevietsl<eho •ce lovečerného baletu · Sedem krásavíc na 
hudbu, Kara Kar.ajeva. Die l-o inšpiro;va;né poémou Nizami 
Q,iandževi stvárnil 1pohyl;>o,vo ., z,aslúžilý umelec Joze[ 
Zajko. Navodil pt'o s tt~ední ctv·orrí vkúsne volených pohy
bov atmosféru h(lrému, Ý Úot·j}m " ninožs•tvo pek·nvch 
žien obletuje ssvo:lfl.ťľ óM;Jia.; Zádumč.iv,ý vládca ich ne
v nim a - '(B't;i a'h,f!e."'š'a"'l]'i)> .ú'stl'lfnl'a~a. 'Súf~.a : sedem krása" 
\11c Z rôznych k r.a.iJn•S•a : usi!u je zi~k1)ť .jeho lásku. V di
ver t issem'é.t\tne t oradených yariáclácl!t , ·p()dal i pekné vý
kony J. Miíačková, A. šébestíkovä, .· M. Skál ov á, D. Pil
zová, A. Kí:w.al'ová i E. : Liškov·á. Prea'stavitel' chána 
J~n Haľama a Gusta Herényiová. v. ·úlohe siedmej krá 
savice ~red viedli ' technicky ' náročné ' p:as de deux s pro
fésldnálnou ' istotou. Za 1pre dstavitie'ľku· Aišy si choreo
gta ť v'ybral sólistku · b'rnensk:ého ' Št!átnéh~ divadla -
Katarínu Gratzerovú - v záverečnom 'ľúbostnom duete 
spoh:J;.'s ·_J áno'm Haľamom interipr.etovali peknú a prav
dii vú 'myšlienku: človek 'často hľadá šťastie v diaľavách, 
Mvšímiljúc s i hodnôt v blízkom ok<ilí . .. 

G. Herényiová á J. Ilaľama v balete Kara Karajeva -
Sedem krásavíc. Snimka: F. Hollý 

Práve pri sledovaní uvedene j ínsce.nácíe som si uve
domila, že porozumeni·e, ktoré .oreukázal vedúci Hud·ob
ného vysie lan ia Slovenskej televízie J. Meier a dra
maturgička G. Vyskočilová je skntočne vzácne. Počas 
r ekonštrukcie budovy SND účinkuje baletný súbor na 
činohern ej scéne Hviezdoslavovho divadla len zriedkavo. 
Bo l·o' nut né obmedziť jestvujúci r·epertoár i naštudova
nie nových diel. V súvislost! s ' tým značne poklesol .aj 

verziu Bízetove j obľúbenej opery Carmen, za ktorú 
ude lili choreografovi M. Štauderovi štipendi,inú cestu 
Slovenského literárneho fondu pre oblasť divadla a fil
m u, ďa lej televízne zá:onamy bale tných pr edstavení SND: 
Z ro:oprávky do rozprávky od Oskara Nedbala, Sloven
ské tance Antonina Dvoi'áka , vyššie spomínaných Se
dem kr ásavic a jednodejstvový bale t podľa Le·rmonto 
vove.i básne - Thamar na Balakirevovu hudbu v na
študova ni Jozeta Zajku. Ge rshwinovu Rapsódiu v mod
rom (v choreografii Karola Tótha) Videli televízni di 
váci v pr.iamom prenose zo s lávnostného predstavenia 
na záver medziná-rodného študentského kon9resu, ktorý 
bol v Bratislave. 

záujem publika. , 
V tejto, pre baletný súbor nepriaznivej situácii uvi·ed- . 

lo Hudobné vysielani·e našej televťzie niekoľko pozoru-
. hodnýc h inscenácii: Dievčatko so zápalkami - lPOdľa 

Andersenovej roZJprávky s hud·bou J . Meier a .a baletnú 

Lulu v Brne 
čes•koslovenskú pr.emiéru opery Al

hana Berga - Lulu uvedi·e operný 
súbor Štátneho divadla v Brne 26. ja
nuára t . r. v hudohnom naštudovaní 
Václava Noska, v réžii Milana Pás
ka a. h., na scéne a v kostýmoch 
Karla Zmrzlého a. h. O inscenácii 
te;ito opery sme hovorili s dramatur
gom a dí·rigentom Václavom Noskom. 
Prečo ste zaradili do dramaturgic

kého plánu Lulu, dielo tak neobyčaj 
ne náročné pre všetkých inscenáto
rov a interpretov? 

- Sú skladatelia, k torí napíšu stov
ky úspešných d iel. Hrajú sa, nalt'az 
však zostárnu a zmiznú z repertoáru . 
Niektorí tvorcovi,a skomponujú kvan
titatívne veltrni málo. Mnohokrát 
. vzniknú d iela, bez ktorých si nemož
no predstaviť vývoj hudby v ktorom
koľvek storočí. Alban Berg je jed
ným z nich. 

Obidve Bergove opery Woyzzeck a 
Lulu patria k najväčším di·e lam oper
nej tvorby tohto storočia a k naj
ťažším úlohám s akými sa môžu oper
ní interpreti stretnúť. A práve preto 
sme zaradili Lu'lu do· dramaturgické
ho plánu. Som totiž presvedčený; že 
ensemble rastie iba na ve ľkých a 
ťažkých úlohách. V súčasnosti ie Lu
lu na repertoári vo Viedni, Hambur
gu ·a Kollne nad Rýnom. Objavujú 
sa jej kvalit y a stáva sa úspe-šnou 

operou. Pri štúdiu Lulu s i :>pomín am 
na veľké urt1enie a odvahu Otakara 
Os-trči1a, ktorý uviedol v trids·iatych 
rokoch po prvý raz v českos,lovensku 
Woyzzecka a neváhal hájiť túto ope
ru proti intrigám rea,kčných kruhov. 
Ostrčil zaradil do svojho posledného 
dramaturgického plánu t i·ež Lulu, ne
mohol ju však realizovať, lebo medzi
tým zomrel. A. Berga si neobyčajne 
vážil . t iež Leoš Janáček, ktorý v je
ho d1ele rozpoznal v·eľké hodn oty. 

Môžete nám priblížiť okolnosti 
vzniku tejto opery, jej libreto a hud
bu? 

- Opera vznikla na námet' dvoch 
drám nemeckého expres.ionistu Fran
ka Wedekinda - Duch zem e a Pan
dorina skrinka. Prvá dráma líči vzo
stup Lulu a druhá jej pád. Berg tie
to dve drámy spojil, ·zost'ľučnil v 
úzky a kompaktný tvar. Di>elo dokon
čil iba' v skici: Hr a jú sa len dve dej. 
stvá a ako závery opery dokončené 
fr ag.menty z tretieho de jstva, t. ,;. v:a
n ácJe a záver celého diela. A. Berg 
ma l mimoriadne vyvinutý zmysel pre 
dr~matičnosť, o čom · svedči výber 
SUJetu. Námet má ľudovo sociálny 
cha·rakter a je sociá lnou sondou do 
spol~čno~ti, rovnako ako Woyzzeck 
podla Buchnerovej drámi V oboch 
dielach ide· o zneužité · ľudské osob
nosti, v Lulu o pribeh . dievčaťa z 
uli ce, ktorá · sa · pre svoju ' k•rásu do
stane do spoločnosti.' Je,i prirodzené 
schopnosti sa však s távajú prostried
kom k rôznym machináciám.' Keď sa 
Lulu vzop.rie a začne . okolo seba nl-

ALICA PASTOROVÁ 

čiť tých, k-torí nič.ili ju, spoločnosť 
ju ubij e. V opere účinkuje trinásť' 
sólistov. Veľkú úlohu hrá rozloha 
partie, ale i tá najmenšia je rytmic
ky a intonačne taká náročná, Ž•e sot
va nájd·eme obdobu. Titulné ú lohy 
patria k na jťažším postavám súčas
ne j op-ernej literatúľy - v · nár·oč 
nosti rozsahu, techniky, muzikálnos
ti i obsahu (psychol-og ická zložitosť 
postavy). 

Ako r iešite prológ a záver opery ? 

- V prológu pozýva krotiteľ pub
likum do zverinca. Je to .zvednec 
S:poločnosti, 'v ktorom požiera jeden 
druhého pre osobný prospech. V zá
vere - pr i var iáciách dokončuje kr o
titeľ (Ján Hladík) úvodnú senténciu 
.,o živote zv ierat" tým, že demon
štruje príbeh slovami inšpirovanými 
záve rom Wedekindove.i Pan dor ine 
skrinky. 

Po titulnej úlohe, v ktor·ej -sa pred . 
s taví Jaroslava Janská, je najväčšia 
a na j zložitejšia postava dT. Schôna 
ktorú vytvá ra Jaroslav Souček. Ma · 
liara hrá Vladimír Krejčík, jeho Syna 
Jiľí Holešovský v alternácii s Oldri
chom Spisarom a. h. z pražského Ná · 
rodného divad la, !)rófku Geschw!tzo
vú Libuša Les.manová, gymnazistu 
J osef Š\<robánek, Schi9olcha Richard 
Novák, Rodr iga Václav Halfr. Ostat
né úlohy naštudovali A. Barová,. Fr . 
Kunc, .J. Veverka, J. Klán . 8 . Kur
fUrst. 

Zhovára.Ja sa P. HEERENOVÁ 

GRAMORECE,NZJE 
. . ' 

ln~erpódium 71 . 
j • ~ ' ( ( ' ' 

J OHANNES. BRAHMS: Koncert rpTe husle a orchester 
D dur, op. 77, ·l'. Allegro non tr o.rppo. MIKLÓS 
SZENTHELYI, · Maďar·sko husle, ' SOČR dirig1<t.fe 
ONDREJ LENÁRD. • _.,.., 

~,~ > • 

F. X. BRIXI : ·Koncert pre orga:n a orchest er F '.ql:ÍT 
III. Allégr.o a·s sai. KAMILA KLUGAROVÁ, ·čSSR · -
organ; SOČR, d irí~uje O~DREJ LENÁRD. · • · 

F. BENDA: Sinfonia · G dur. I. Allegro vivace: ..;- , LA-
ZAR N!KOLOV: Koncert rpr.e s1aC.ikGvý: , orches~e'r. 
I. Allegro non tan to - IL Andan te. W. A. MOZART : 
Divertimento D' du r '(KV. '136). ·r. Allegro.:· ; . : . , 
KOMORNÍ' ORCHESTER HUDOBNEJ MLÁDEŽE BUL,. 
HAf1SKA. dirigu je JORDAN DACHOV · ' ' · · •; 
@ OPUS 
Nahrávky z ve.rejných koncertov v Koncertnej sieni 
SF 27. IX. a 28. IX. 1971. 

V dňoch 26. sept embra - 3. októbra -lila Brat i
slava už po druhý rok v znamen! Prehliadky mla• 
dých in terpretov socialistických kra jín - . Interpó- . 
dia 71: Ešte .v čase prípravy tejto akcie . zaviazal! 
sa uspóriadat elia, že pri'Pravía v spolupráci s hu~ 
dobným vydavateľstvom Opus už pr.e·d ukončenítn 
IP 71 !)ramofónové nahrávky .niektorých výkonov. 
Toto chvályhodné predsavzatie stačili načas reali.,. . 
zo v ať. 

Pochopiteľne na tejto prvej platn i sú iba uká'7.ky 
z výkonov prvých dvoch orches-trálnych koncertov. 
Pt·e nas smutnú skutočnosť, že zhodou okoLností na 
platní n ie j e ani jeden slovenský sólista, aspoň čias

točne vyvažuj e znamenitý výkon mladého diL'igen ta 
SOČR-u - Ondreja Lenárda, .kto.rý zaujme so lídnym 
dôrazom na zyukovú ku ltivovanosť, vyt·ovnanosť ha r 
mó-nií, ako aJ intenzit ou muzikantského stvárňova
nia, ~ lastičnosťou, citlivosťou a pohotovosťou. 

Napriek svojmu veku maďarský hus lista Mihály 
Szenthe lyi (nar. 1951) v prvej časti Brahmsovho 
kon.certu preukáza l svoj fenomená lny t alent , vzácnu 
intonačnú pohotovosť, technickú vyspelosť , muzikál
ny, k meditatívnej lyrike inklinujúc! pre ja v a najmä 
schopnosť intenzitou svojho osobnostného vklad u 
ud~·žať tvorivé napät ie i na rozsiahle jšej p loche. ,\k 
by sme veľmi pozorne chceli nájs~ ako dôs ledok 
jeho pomerne nízkeho veku určité med.zery v úrov
ni niektorých in terpretačných par.ametrov, tak >Ú 

iba v dramat ických úsekoch, ktoré by zn i.esH väč~ie 
sostenuto, zaťaženosť, viac dravost i i zvukovej p r ie 
bojnosti. Tak isto lyrizujúce tendencie individuálne 
ho Szenthelyiov.ho , pre javu z~p·ríčiňujú miestami 
menšie prekrývanie sólových hus lí o rches·t;rom. 

Finá le Brixiho ko ncertu v suverénnom podaní I<a
mily Klugarovej, poslucháčky qrnensk·e.i .JAMU, toh 
toročne:j v íťazky or ganovej súťaže Pražskej jari je 
znamenf.tou ukážkou umeTkyninej schopnosti udržať 
v prísnom riečišti št,ýlovej agogiky rovnomernÝ ry t

mický pulz, je demonštráciou výbornej techniky a 
intonačne skvel.e vypracovanej a zreteľnej fakt úry. 
Orchestrálny sprievod (0. Lenár d a SOČR) má živý 
spád, plast iku, pát os. Celkovému dojmu by prospelo 
ešte dôslednejšie vypracovanie dynam iky u o rches
t ra. 

Pomeme priveľký priestor sa venoval Komornému 
orchestru hudobnej mládeže Bulharska, ktorý svo
jou lkovň·ou i samotným výkonom nepred.stavoval 
práve najvydalt'enejšiu súčasť lP 71. Keď sa už Jeho 
výkonu venovala taká pozornosť, tak by potom ríe·~ 
mala chýbať ani ukážka výkonu vynikajúcej Jeny 
Zacharievove;j, kt.orá - i keď s menšími :výhradami 
- úrovňou svojho vystúpenia v k<mtexte IP ne
dosahovala špič-ky, v .rámci vystúpen ia bulharského 
súboru vďakia intenzit·e emocionálneho ponoru a vy~ 
tríbenou klavLristickou technikou vynikla pri ínte.r
pretá·cii Bachovho Klavírneho k-oncertu A dur (BWV · 
č. 1055 ). . 

K:omorný orcheste'r hudo·bne.i mládeže Bulharska 
nedosahuje v celkovom zvuku dostatočnú vyrovna
nosť· a aj v kvalite a vy.rovnanosti súhry vykazoval 
trhliny. Da-chovov t emperament zavinil najmä v Ben
dovi ueč.itý chvat, nepokoj hraničiaci s neistotou. 

Nikolovov'a skladba sv<J.iou modernejšou sadzbou 
tvorí voč! os·tatnému, viac- menej. náhodne sústrede~ 
nému r·epertoáru účinný štýlový kontrast. Sk.ladateľ 
výdatne načiera do širokých technických, výraz-o~ 

vých, dynamických a vôbec zvukových možností s .lá
číkového orchest ra. V celkovom výraze nemožno 
nezbadať určité náznaky na princ~py Bartókove i Ho~ 
neggerove, ktoré sa a utor snaží zosúladiť s domá~ 
cim hudobným folkló.rom. Ľ.ud<Jvosť Nikolovovej reči 

nepramení však z púheho citovania ú ryvk-ov, či ryt
mických prvkov, ale z cel'kového pretavenía charak
teristických post upov vyextr ahovaných z dôverného 
poznania folklóru v osobitý štýl. Škod.a, že poma lá 
časť pôs·obi na poslucháča prlliš jednotváme, na 
čom môže mať však zá.sluhu a.i pomerne chudobná · 
výrazová palet a bulharského orchestra. 

Technickým nedostatkom platne je priam ataéco
vité pokTačovanie ukážky z Moz.artovho Divertimen
ta po Nikolovi. Celkový Interpretačný pre,iav bulhar
ského súboru s'a pomerne najpríkre jšie d•osta l do 
rozpor u s·o štýlom práv·e v tomto diele. Tleňovani·e 
dynamiky, vyp.racovan !e prechodných od t ienkov ie 
pomerhe chudobné. Pasáže by mali byť mene i se-
kané, menej jadrné, slovom prirodzenejšie, ply-
nulejŠie a . vláčnejšie. . VLADIMIR . člžiK 
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Mladý •loven&ký huslista Pet•r Ml· 
ehal!oa .ie už niekoľ.k·o mesiacov v 
Mo5kvi! na Koilzerv.atór!u P. !. Čaj~ 
'kovskeho - áko stážista u 'próf. Ju
rija Jankeleviča. Jeho krátku zimnú 
návštevu v Bratislave sme využili na 
z lskanie informácií o jeh<> hudob
ných dojmoch z bohatého koncertné
ho života hlavného mesta ZSSR. 

~** 
p isať o hudobnom živote Moskvy je 

ťažšie, ako som s i )'redstavov.al 
pred odchodom na štúdiä. Svoj sľub re. 
dakoii Hudobného života, ž·e sa vyna
snažím informovať čitateľov o všetkom, 
čo sa v hudobnej Moskv·e robí, môžem 
S)'ln!ť len čiastočne, pretože doj-mov je 
skutoene veľa. Navyše - jeden · ·člove.k 
ťažko môže absolvovať všetky poduja
t ia. Preto som si vybral z bohatej pa
lety len tie najhodnotnejšie a najdôle
žitejšie menä a zäžltky. 

úSPECH SLOVENSKtHO ORGANISTU 

Jedným z .prvých milých IPt'ekva·pení 
po mojom príchode bol plagát, ktorý 

~vizoval koncert mladého s-lovenského 
organistu Ivana Sokola. Mal ho vo Veľ
kej säle konzervatória a hral menej 
hrané skladby J. S. Bacha. Keďže tento 
koncert bol už druhým organovým r.e
citálom z Bachových skladieb a tretlm 
erganovým koncertom v !Priebehu de
siatich dní, nepočital som (po bratislav
ských .skt1senosti.ach) s veľmi veľkou 
návštevou. Preto ml úplne vyrazilo dych 

J !OOO posluchäčov vo vyiPredanej ko·n
eertnej sieni. Nie je mojím poslan!m 
flísať recenzje, no nemôžem nesporne-

• núť výborný ohlas, ~torý Sokolov kon
ce,!ltrovaný výkon u publika vyvolal. 

DalMm úspechom slovenskej hudby 
bolo uvedenie Kardošo'Vho Koncer· 

t u pre orchester· na podujati UStPOria
danom v rámci kongresu Medzinárodnej 
hudobnej rady UNESCO. PoriadateUa 
zrejme vedeli, že .autor sa koncertu zú
častní, oo netušili, že mu mešká I!e
tadlo. ľreto, keď sa po doznení sklad
by zdvihol zo svojho miesta pán stred
ných rokov, ktorý · sa p.redieral pomedzi 
sediacich, všetci (wátane tlieskajťlceho 
dirig~nta a televlznych kamier) sa obrá
tili k nemu. Aké vŠak bolo !Prekvapenie, 
ke<).' dotyčný návštevntk koncertu sa 
miesto na pódium pobral k výc-hodu zo 
sály. Je to len ~Perlička na okraj veľ
kého poclujatj.a, o ktorom informoval po. 
droone Hudobný život. Ale teraz po
kračujme v glosove:nl zo zážitkov hu

.{lobných l spoločensko-kul túrnych: 

MÁLO SA PROPAGUJEME? 

V ZSSR je veľmi l·acný notový mate
riäl a preto obchody s Mtami sú 

' 

Revolúcia 
Pierre Bouleza 
v New Yorku 

Pierr-e Boulez, nlekdajšl .,Einstein hu
do)me.1 avantgardy", ktorý-vy~hläs!l, že 
,;tr.eba zbombardovať vš·etky stánky hud
by", d,lrigu,ie teraz Newyorskťl filhar
móniu. Tento f·r.ancúzsky skladateľ, kto. 
rý neobľubuje hudbu Bacha a Brahmsa 
a nerád dlrľguje Beethovena a Sohulier
ta, povedal, že ,.Mo.nu Lfzu treba zni
čiť. aby urobila miesto novému umeniu", 
prišiel do New Yorku s revoll.lčnýml 
(!.myslaml. A chce Ich uskutoČil'ilť v tieni 
takých predchodcov, ako Gustav Mahle.r, 
Arturo Toscanini a Leonard Bernstein. 

Pravda, filharmónia nie je Metropol!
tan a symfonická hudba nie .ie opera. 

- Opera nemá žiadne per&.Pektívy -
povedal Boul·ez ...... , neostáva nič iné, ako 
všetl_{y opery vyhodiť do !POvetria. Sym
fonická hudba sa nachádza vo v,rent. Je 
pravdou, že jej chýba,iO nadšene.!. 8ee
thovena a Brahmsa počťlva vždy to il>té 
obecenstvo, .. starmlce obecenstvo". 
Zá,isť sl na koncert ešte stále ie spolo
čenskou prUežitosťou. 

Avšak už llľada.i(t nové cesty, Dirig"l)'ltl 
filharmónl'e - aby zaplnili medzeru po 
BernsteLnovl - skúša.10 to teraz s Bou· 
lezovou revolúciou. Pokus sa, pravda, 
nemusf vydariť, avšak môže p.rlspieť k 
obnove-niu hudobnébo života v Amerike. 

Pierrl;! 6oulez, nad~enec el([J'lerirnen
tQv, 11 v tomto zmysle pov<~žov!lný 1':S 
najväčšieho skla~ateľa v čase po dru
hej svetovej vojne, ver!, že ,.hudobný 
život je topont~nnou, sviežou a aktfv
nou časťou kultúry, a nie iba akýmsi 
d ruhoradým krätentm si vol'M.i chvUe". 

- Treba omladzovať, prev·etrávať ne
čistý vzduch - hov·Oi'l ďale.1 Boule:r.. -
Kencertná. sála n!e .le múzeum. Choqiť 
na ko·ncet•ty, to nemá znamenať Iba vy~ 
obliekať sa do večerných šiat a uträcať 
peniaze. HudO& mä byť sPQntá-nnym, 
\!)ezprostredným pôžitkom, má IPOs.k~t- . 
núf niečo viac a le,pšleho, než !Jim alebo 
nejaké šp<;~rtové podu.1atle. Namiesto re
volučných ' reči treba začať prácou vy
vie.r.ajúcou z .vnútra človek,a. Nie som 

hudobná 

mozaika 
Maďarská štátna opera hosťovala v Mo11kve so 
Szo1colayovou Krvavou svadbou. Na snímke: A. Fa
ragó a E. Házyová. 

vždy preplnené. Z toho vy)'lýva, že zo 
štandardného koncertného -repertoáru -
najmä etudove:l literatúry - riie je prl
liš veľký výber. Zato tu možno natrafiť 
na také sklad·by, ktoré by ste Inde zby
točne hľadali. Pri jed·nej potulke po ob
chodoch s hudobninami som našiel so
vietske vy-danie Suchoňovej Fantázie a 
Burlesky pre husle a klavír, ako aj 
transkripciu Kardošových Bagatel. Pote
šilo m a to, no zdá sa mi, že v pcn·ov
nanr s inými krajinami propagácia slo
venskej hudby zaostäva - na našu ško
du. 

Vtráťme sa však ku koncertom. Pre
kva'PilO ma, že v Moskve vystupu je 

pomerne m álo zahraničných sólistov a 
d irigentov v !POmere k veľkému množ
stvu dormäclch umelcov. Nemožno v~ak 
zabúdať, že .:v Moskve nemôže hocikto 
vystupovať (o to poteš!t~fnejšie je za
radenie koncertu Ivana Sokola). P,ri ta
kej vysokej úrovni, .akú mä momentál 
ne sovietske interpretačné umenie\ je 
to snáď .aj !POChopiteľné. 

ZAHRANICNI UMELCI V MOSKVE 

Zo zahraničných umelcov a súborov, 
ktoré v Moskve v posledných týž

dňoch účinkovali, t reba v prvom rade 
spomenúť Viedenskú štátnu operu. S 
mimodadnym ohlas.om uviedla . . Figa.J,"ovu 
svadbu, Gavaliera s ružou .a Tristana a 
Izoldu. V tom Istom čase vys,tÚ/Pill v 
Moskve aj Viedenski symfoniei pod tak
tovkou K. Bohma. Spolu so zborom a 
sóUstami Viedenskej štátnej opery 
-uviedli Beethovenovu 9. symfóniu a Mo
zartova Requie m. Neobyčajný záujem ,, 
vzbudilo aj vystúpenie svet~známeho ~ 

huslistu Yehudi Menuhina, ktorý p):'ed
niesol Beethovenov Husl<>vý koncert. Zo 
zahraničných operných súbo·rov tu ešte 
hosťovala Maďarská štátna opera, ktora 
o. i. uviedla Szokolayho K'rvavú svadbu. 

Ostatné mená zahraničných hostí v 
moskovských koncertných sálach sú 

dôkazom, že s bratislavskou koncertnou 
dramaturgiou to nie je také zlé - spq
meňme klaviris·tky France Clidatovú a 
Jaeko Jamaneovú, BAROCK ENSEMBLE 
s Adolfom Scherbaumom Františka Rau
cha SoO chopinovským r ecitálom, z čes
koslovenských umelcov bol! tu ďaleJ -
huslista M. Brož a organista Václav Ra
bas. V rämci hosťovania Viedenskej štät
nej ope.ry vystO.pil na samostatnom ľe
citáli basista Walter Berry. 

Tt•i moskovské vystúpenia amerického 
klaviristu Garry Gr:affmana (2 reci

tály a vystúpenie s orchestrom) patrili 
medzi najlákavejšie novembrové akc ie. 
Netreba hádam ani spomínať, že (tPO
dobne ~ko v Bratislave) v Moskve sú 
pre publikum atraktívnejšie koncerty, 
na ktorých účLnkuje aspoň jeden zahra
ničný hosť. Keď. už však porovnävam. 
musim s ľtltosťou konštatovať, že za
tiaľ, čo v Bratislave na koncerte Loe
wenguthovho kvarteta bolo asi 40 ľudí, 
v Moskve boli už dvanásť dní IJ)re-d vy
stúpením tohto ~úboru vyp·redané vstu
penky, pričom pro.gratn bol takmer to
tom1ý s brat!slaV'ským. 

IMPOZANTNf ,,ÚVOD" S. RICHTERA 

o d zači-atku koncertnej sezóny uply
nul! sfcl' Iba 3 mesiace, no za ten 

čas sa u~ vystriedali na pódiách prak
ticky všetc! vý:zmamnf sovietski klaviris-

ti. Sviatoslav Richter otvoril s voju se~ , 
zónu geniálnym s·pôsoborn · - l)>bčas !1 ' 
dni zahral v ,rôznych moskovských sá
lach 4 recitá ly, každ ý s iným progra
mom. Obdivova li sme Gi lelsovo predve
denie l. klavírneho koncertu od . P. l. 
Čajkovského. Stanislav Nejgauz zosta
vil program svojho recitálu z tvorby 
F. Chopina. Významný pi anista Merža
nov oslávil 25. výročie svojej koncert
nej činnosti jubilejným večerom. na kto
rom predv iedol 3 koncerty pre klavir . 
a orchester od Beethovena, Liszta a 
Hachmaninova. 

ZÁUJEM O ORGANOVÚ A KOMORNÚ 
HUDBU 

Ako som už spomenul na začiatku, or
ganové koncerty sa tešia veľkej ob- . 

rube. Zdá sa, že jedným z najplodnej - . 
ších sovietskych organistov je Garry 
Grodberg, ktorý v tejto sezóne uspo
riada l viacero koncertov. Ohlasy na ,ie
ho výkony však nie sú jednoznačné. Ďal-
ší organista - Andrej Bolkonsklj -
okrem svojho c:>ôsobivého mena jE! aj 
veľmi zaujímavým a všestranným hu - , 
dobníkom. Okrem org3Jnového recitá lu . 
sa predstavil aj ako clavecinista na ve
čere zo skladieb nemeckého a francúz
skeho baroka. Navyše, je vedúcim ko
morného vo ká Ino-inštrumentálneho su
boru Madrigal. TZv. V e č e .i· s tr e d o~ • 
v e k e j h u d b y v podani spomínané
ho súboru bol príjemným .sPe!?'trením 
koncertného života. 

l keď sa dramatur~ia koncertov ube
rá v zásade vyšliapaným! chodnič~ 

kami, predsa sa v poslednom čase ob
javujú na plagátoch mená A. Berga, 
O. Messiaena a iných skladateľov XX. 
storočia. Tohto roku sa hrä veľa z die
la Skr!abina a Sostakoviča . . V IJ)ronra"' 
moch má svoje štandardné miesto aj 
duchovná hudba. Okrem Mozartovho Re
quiem zaznela nedáv.no Rossiniho Malá 
slávnosbnä omša pre sóla, zbor, 2 kla
víre a organ v podani sólistov a ko
morného zboru mesta Sassari. 

V poslednorp. čase vznikä v ZSSR ve"' 
ľa komorných súborov - väčštnou ešte 
bez názvu, iktoré sú zastúpené naj
mladšou konc.ertnou generäciou. Z tých . 
väčších a starších súborov nemožno 
nespomenúť Baršajov Moskovský ~o
morný orchester. Na bohato navštevova .. 
ných koncertoch tonto súboru zaznie.; 
va väčšinou stará hudba (naposledy Ba
chovo Umenie fúgy)·, no nevyhýbajú sa 
ani interpretácii skladie,b XX. storočia. 

Je pochopiteľné, že sledujem predovšet..
kým vystúpenia sláčikärov -najmä hus .. 
listov. O nich by som n.ap!sal obšírnej_. 
šie v budúcom článku. 

PETER MICHALICA, Moskva 

Publikum proti jury 

jedným z tých, čo sa uspoko.ja iba 
práwnymi t·ečami. Keď sa nepokúsime 
všetkými prostriedkami niečo urobiť, 
veci sa nikdy nezmenia . 

Isté je, že Boulez pr.!šiel do New 
Yorku s úmyslom !POzmeniť mnohé veci. 
Prvé kroky už urobil: členov o.r chest1·a 
oslobodil od tradičného oblečenia, na 
vystúpeniach však nosia s moking. 

V ohlásenom programe figurujú mno
hé moderné diela, ~avšak sezónu otvoril 
koncertom z diel Wagnera, Berlioza. 
C..iszta, Debussyho a Stravinského. V na
sledujúc.Jch koncertóch to boli sldadby 
Mahlera, Ivesa, Prokofieva a zase Lisz
ta. Zdá sa, že opo.rou jeho ~rogramu je 
Llszt. Pcvé kritiky, najmä na Legendu 
sv. Alžbety pochválili predovšetkým vy
nikajúci výkon dirigenta. AU bola táto· 
Interpretácia? Klasic•ká? Nek·onvenčnä? 

Bouloez sa k diskusii nevy,jad•ril. Na
miesto toho pobral sa s vybranou ~kupi
nou členov orchestra do Greenwich Vil
lage, odložil sa.ko a kravatu, zamiešal 
sa do kruhu zvedavých mladýoh poslu
chäčQV a na tomto stretnuti - v prLe
bellu sezóny hodlá usporiadať štyri ta
kéto .,voľl'!é dlskt~sie" - rozhovor!! sa 
o• dvoch d ielach, ktoré im zahrali: Oa
v!dovsky - Sinct·onismo N. 6, a Wuo
rinen - Politica delľarmonla. Na záver 
o nich d iskutoval s obecenstvom. 

- Ak chceme učiť a vychovávať ľud! 
k hud<Jbnému vkusu~ muslme diela náš
ho storočia najskôr objas·niť. A ja to tak 
ľObim - povedal Boulez. - Prečo by 
sme mali zotrvať pri star,ých metódach 
pri veľkých odstupoch medzi orchestrom 
a obecenstvom. Keď bude treba, som 
ochotný premietať na stenu dia.pozitl
vy, aby som publiku lepšie priblížil na
šu prácu. Ak sa mi to nepodarí, rad
šej odldem. ' ·li-

Súťaž kt•ál'ovnej Alžbety v Brusel! pre
biehala v duchu 20. výročia tohto podu
jatia. Pt·vý raz bola v roku 1951. Vtedy 
- v konkurencii 24 hudobníkov z ll 
štátov - získali víťazstvo sovietski hus
list!: Leonid Kogan a Michail Vajman 
(I. a II. cena). Odvtedy sa v hlavnom 
meste Belgicka konajú súťaže huslis 
tov, klaviristov a skladateľov. 

Bruselská súťaž je pre mladých hu
dobnlkov jednou z najťažš!ch. Zložitý a 
rôznorodý program troch kôl däva mož
nosť ukázať svQje schopnosti a ma.i
strovstvo. Osobitne zložité .ie tretie, fi
nálové kolo, do ktorého (podľa tradíci!) 
pripustia len 12 huslistov. Finalisti za 
krát~y čas - v podmlen~ach úplnej izo. 
lácie - majú naštudovať a potom za
hrať s o rchestrom novú skladbu bel
gického autora, komponovanú špeciälne 
PJ:"e túto súťaž. ' 

Tohtó t•oku do Bruselu prf.cestovalo 
viac ako 30 huslistov z 18 štátov. 

Jury tvorili pop.rednl !Pedagógovia a 
umelci: E. Umlňska (Poľsko), V. Awa
mov ( Bulha.rsko ), F. Gull! (Taliansko), 
J. Ka lve (Francúzsko), R. Odnoposov 
(Rakúsko), L. Kogan (ZSSR) a ďalši. 
K finálovému kolu bola jury rozš!rené 
ešte o ďal šieh umelcov - D. Oistracha, 
J. Szigetiho, J. Menuhina, I. Sterna, 
Z. F.rancescatlho. Takzvané vyJ.'Iaďovacle 
kolá prebiehali v sále Kt"áľovského kon
ze·rvatórla. 

V p't'vom kole účastn!ci cpredviedll 
.Jednu sonátu J. S. Bacha. koncert 
č. 5 A. Vleutem.psa a 3 capriccia Pa
ganiniho. V diruhom kole to bola sonáta 
č. 4 E. Yssaia .a koncertná skladba sú
ča~:mého belglo'kého skladateľa Armana 
Lakrua na plsaná š.peclálne pre súťaž. 

Okrem t<lho program II. kola vyžado· 
val od súťažiacich uvl·esť názvy 6 skla~ 
dieb rôznych epoch a štýlov, z ktorých 
jury vybrala dve. Takýmto S)'ôsobom 
v II. kole účastníci demonštroval! nie
len talent a umenie, ale aj pocit štýlu, 
rôznorodú hudobnú kultúru. Medzi 12 
umelcami, ktorí úspešne zdola.JI Prvé 
dv,e kolá, boli traja zo ZSSR, A. Kor• 
sakov, · Z. Vint,ikov, z. Bron. Po vyhlA· 
san í výsledkov II. kola odc~stol'ali s 
ďalš!mi finalistami z B-ruselu do paláca 
kráľovnej Alžbety. Tu dostali noty troj
časťového Koncertu pre husle a orches
ter od belgického $1klad.ateľa J. Luela, 
na naštudovanie ktorého mali jeden týž 
deň. Okrem toho vo finálovom kol" 
bolo treba zahrať jednu zo šie~tich pri · 

\ 

p raven.vch skladieb, ktorá nebola ešte' 
pred jury hraná v II.. kole, ako aj kon
cert podľa voľby súťažiaceho. 

Finálové lrolo trvalo 6 dni. Očastnlci, 
vždy dvaja každý večer, vystúpili za 
sprievodu Vel'okého symfonického <Or- , 
chestra belgického rozhl.a.s'\J a televízie 
pod taktov~<ou René Deľosséa. Ako v 
predchádzajúcich kolách, tak aj tento . 
raz bola sála zaplnená do posledného 
miesta. 

S veľkým úspechom vystúpil ašpirant 
moskovského kon:z;ervatória Andrej Kor
sakov z tl'iedy !Profesora L. B. Ko~ana. 
Noviny ho nazvali miläčJkom bruselské
ho publika, p!sali s údivom a nadšením 
o jeho hre. 

"Od prvej chvíle Korsakov ukázal, že 
je jedným z na jbrilantnejšich účastni
kov súťaže", napisal v novi näch Suar 
známy ktritik Steman. 

.. Tento dojem bol potvrqený v II. ko~ 
le. Netreba hovoriť, do a'kej miery je 
tento huslista muzikálny. Jeho techni• 
k.a je suverénna, odkt'ýva poetlčnosť 
hudby. Jeho hru cha:rakterizuje vkus a 
takt. V Brahmsovom koncerte ukäzal 
celý svo.1 talent. Technika, prejav, tón 
- toto všetko je na vysok·e.1 úrovni. 
Jeho hru počúvat.í so zata.ie·ným dychom, 
bol odmeňovaný búrlivým !POtleskom". 

Ht'U A. Korsakova oce nili aj Iní re
cenzenti: 

Pred vyhlásen!m výsledkov bol! všet
ci presvedčeni, že Kors·akov dostane 
najvyššie miesto. No jury rozhodla ináč: 
I. cenu obdržala v USA žijúca 25~ročná 
Miriam Fridovä (Izrael), II . cenu Andrej 
Korsakov a III. cenu Chamao Fudzivara 
(Japonsko). 

V nasle-du,;úcl deň mnohé svetové 
denníky uvet•ejnili výsledky s'úťaže ood 
ná.zvom Publikum proti jury . .,Medziná
rodná !POrota svojimi výsledkami vvvo
lala nesp<Jkojnosť publika, ktoré vvso
ko ocenilo hru sovietskeh<> umPica, 
L\. Korsakova. ktorý dostal II. cenu". 

Po skončeni súť·aže účinkovali laureá
t i v niekoľkých koncertoch v Bel~icku 
a Luxembursku. 

V Brusel! vydali dlhoJtr,ajúcu platňu 
A. Korsakova. Popredný . bruselský kri
tik, Leo Fromans, n~fs~l k nej v at'lno
tácil: ,Pred Korsak-ovom s.a odkrýva ši
roký horJzo.nt. Môže vyrásť v jedného 
7 najväčšfch huslistov súčas.nost!." 

(Z časopisu Mizukaľna.ia žizň 
prel. A. šestáková) 



K jubileu Anny Hrušovskej 
Dňa 7. j anuára dožila sa u prostred 

každodennej, náročnej pedagogickej p rá 
ce životného jubilea jed na z p rvých slo
venských profesionálnych o perných s pe
váčok, ko lora t úrna sopranistka Anna 
Hrušovsku. Patrila k tým, ktor í sa na 
slovenskom javisku presad ili až neskor
šie. Po štúdiách s pevu u prof. Ege ma 
a na Neues Wiener Konse rvatorium u 
prof. Gallove j dostala svoje prvé an 
gažmán v nemeckom. o.pernom d ivadle 
v Úst ! nad Labem. V r ookoch 1938- 1940 
bola sólistko u vi&d ens kej Ľudove j o pe
ry, .po tom na plných pä ť sezón podp!sa la 
zmluvu s o,perný m di vad lom v rakús 
kom Grazi. Už t u vytvoril a mnohé zo 
svojich neskoršlch profilových úloh -
postavy mozart ovské, Don izettilío Mariu 
z Dcéry pluk u, Sofiu zo Straussovho 
Gavaliera s ružou, Zerbine ttu z Ariadny 
na Naxe, Euryd iku z G!uckovho refo rm
ného die la. 

Po roku 1945 vstupu je Anna Hrušov
ské ako sólistka do s lužieb S l o ve n 
s ké ho n á r o d né h o diva d l a v 
Brat is lave, kde už počas vojnových ro
kov často a s veľkým úspechom pohos 
t insky vyst upovala. Pa leta jej javisko-

• vých postáv sa rozširu je o nové ú lohy 

koloratú rneho a ly rické ho odboru. Upla b
iíuje v nich vysok ú mieru speváckej 
t echniky, interpretačný vkus a ku ltúru , 
ktorá charak terizovala jej $pevácke vý
koQny až do odchodu z javiska na pr e 
lome ' päťdesiatych a šesťdesiatycij ro
kov. Z m nožst va v.äčšlch i rnenšíc l'l Qlofl , 
ktore Anna Hr ušo vská na scé ne ópery 
SND ívytvo r!Ja, :treba vyzdvihnúť je j 
kreácie moz~l'tovské (Král'oyná rwci, 
Kons tanza, Zuzanka, Zerlina), Gildl,l . z 
'Rigolett a,. Olympiu .z Ho ľ fmannových 
rozprávok, Rosinu z Barb!~ra zo Sevilly, 
ti tulnú ,postHvu Kors akovove.l opery 
Snehulien ka, Norinu z Dona Pasquala. 
Poslednou ve ľkou umeleckou prlléžitos
ťou Ann y Hr ušovske j v SND bola ú loha 
Líšky Bystroušky vo Was serbauerovej 
pozoruhodnej Inscenácii Janáčkovej roz 
právkovej metafory. Už plné jeden a 
poldesaťTočie pôsobi Anna Hr ušovská 
ako ext erný pedagóg spevu na Vysokej 
škole múzických umeni (súčasne vyuču· 
je sólový spev a j na vied enskej Hudob· 
ne j akadémi! ). Za ten čas vychovala cé · 
Iý rad žiakov, ktor í sa d nes začlhajú 
v našom opernom živote presadzova ť 
ako najmladšia sólistická generácia . 

-vo-

Nedožité šesťdesiatiny · 
Kto poznal dr. Zdenku Bo·kesovl!, is te 

si na ňu rád zaspom!na. Bola prvóu mu
zikologičkou-ženou v našej hudo bneJ 
ku ltúre a svojou vedecko u oprlpra vou , 
húževnatosťou l zásluhami ďa leko pre 
rástla mnohých svojich generačných ko. 
legov. Sama sa d okonale vzde lala v k tá
vlrne.l hre na Hudobne.i a d ramat ickej 

·akadémii, napokon pat rila k najlepš ím 
žiakom prof. Orla, u ktorého promovala 
v roku 1936. Hneď · po vo jne nastúpi la 
na vtedajšom Pove're!'llctve financií, 
zostávala t u i vtedy, keď sa menil ná 
zov i o bsah tejto Inštitúcie. Vo vedec 
kej oblasti zanechala za s ebou n iekol'ko 
pozoruhod ných prác. Už jej kniha Ná
vrat J. L. Bellu na Slovensko značne 
pomo h la k upresne n iu názorov na tohto 
sltlada tel'a a k jeho neskorši~u doce
ne niu . Na obJednávku SA V naif>lsala po
pu)arizačnú. ale v hod notiacicp súdoch 
Pr<tsnú monografiu o M. Sohneidrovi
Trnavskom a neskôr zau jlmavú, o bs ažn ú 
a dod nes nep t•ekonan ú štúdiu o M. Moy
zesóvi. Generačne sa pribllžila dnešným 
skladateľom-šesťdesia ťnikom, plsala o 
ich začiatkoch, s m imo r iadnym zaujatim 
hodnotila ich tvorbu a často Im pre 
bojovávala chodnlčky do naše.i spoloč
nosti. Neskôr ju zaujala .tvor ba š. J u
rovského, ktorú d ôverne pozna la a vo 
vteda jš!ch dobových podmienkach i 
správne ohodnotila. Naplsala l stovky 
čljnkov a kritik, v ktoQr,ých neraz prebo
jováva la zá u.iem o našu súčasnú hud ~ 
bu, inokedy preds t avovala nových inter
pretov. alebo k nám prinášala skúse 
nosti z osta t ných socia listických štátov. 

Zdenka Bokesová pohotovo rozmýšľ a -

la, rada vychád zala z praktických po· 
trieb ž ivot a a často sa bllžila k préci 
pohotového osvetáľa. Tieto vlas tnosoti je.i 
prichádzali vhod na jej opracovisku -
na.imä vtedy, keď vznll<all nové inšti· 
túc ie~ formulova l! sa šta túty SĽUK-u, 
Slovenske.i filharmónie. Opery DJGT v 
Banske j Bystrici a pod. Na vzniku t ých-
to inštitúci! mala zna čný podie ľ a t ieto 
inšt itúcie i pravide lne s ledovala, písa la 
o n ich. prekonávala s nimi pr ekážky. 
Vášn)vo rada orednášala; v histór ii r ôz
nych školeni, sem ináro v a prednáška-. 
výc h kurzov hralo je j meno v,ýzna mnú 
ú lohu. Pat r ila i k naj lepšlm· š tylizá to 
ro m po vojnových rokov, preto .ie.i ča sto 
zverova li práce na rôznych rezo lúciách, 
k ultúrnych vyh láseniach a programovýr-h 
správach. Osobitne sa zaslúžila o ro z
voj Zväzu slovenských &k lada te l'ov, v 
ktorom pr acova!.a ako fu nkcio nárka a 
č l enka rôznych redakčných kolektívov. 
Na vteda j šom povérenictve ,iu pozna li 
ako mimoriad ne agilnú, k práci vždy 
ochotnú a pre d ob ré veci sa zapa ľu JúCu 
žen u. K je .i povahovým črtám patrila 
če stnosť a otvorenosť , a to jej a j umož
ňova lo hrať v cele j naše j povo .inove.i 
kul t ú re hru s .otvot·enýml kar t ami a stáť 
vždy na s t rane po kr oku a pravdy. Bo
kesová mala veľké vedomosti a vždy ,. 
túžil a prednášať na nlektQrej vysokej 
ško le, kde sa mohol ešte lepšie u plat
n iť jej t vorivý natu re l a amblcié. široké 
zásluhy menovane.i budú is t e docénené 
až vtedy, keď sa budú plsať d e jiny . in 
štitúci! a celej s lovens\<e .1 hudobne.1 !<ul
túry. ZDENKO NOVACEK 

Setnlndr o analfze . 
Ces koslovens ká spoločnosť ,Pt'e hudob

n ú výc hovu, odbomá komisia p re teóriu 
a výskum us poriadala v P rahe l. a 2. -
d er.embra t. r . seminár O analýze hu 
d obných s kladieb z h l'adiska pot rieb vše
obec;nej hudobne .1 výchovy a populari
zácie. Uvedenú t ému rozoberali hudo b
nl vedci, sk ladatelia a teoretici v pe
d agog ickej prax i, preto bolo spektrum 
pohľadov mnohostranné, rôznorodé a vy 
tváralo úplný pohľad na daný problém. 
Prinášame prel'!l'ad pr íspevkov: 

Dr. Miloš J uzl, CSc. (FF UK Praha) -
Typologická rozmanitosť hudby ako ur
čujúci kľúč . k hudobnoanalytickému prí
stupu, d·r . Jaros lav Smolka, CSc. (AMU . 
Pr aha) - Problémy t e oretickej analýzy 
hudobných s lohov, doc. dr. J aros lav Ji
ránek, DrSc. (UHV Praha ) - Význam 
lntona čne.1 analýzy p·re hudobnú výcho
vu, doc. d r . Viliam Fedor, CSc. (PF Ni t 
ra) - Vzťah.v hu do bného materililu k 
m imohudobnvm fa k torom vo vokálnej a 
inš trumentálnej hud be, d oc. dr. BoQhumil 
Dušek, CSc (PF Plzeň ) - Význam ana
lyzy vo (ylo!Jenéze a onto11e néze hu
dobné ho mys le nia a jeho aplikova ternosť 
v IH!dobnovýchovnej praxi, Vác lav Dvo
ľi!k (PF Hradec Kríí lové ) - Princíp dy
namičnost i v rozbor e hudobného o iela. 
Vlad imir Prikry l (PF UP Olomouc) 
Niekoľko info rmácií o teoretických a 
praktických problémoch z výskumu po
čúvania hudby, d r . Jozef Tvrdoň ( FF UK 
Bra tislava ) - I.'ríspevok k teórii r eCPP• 

t ivnej hudobne j výchovy z aspektu emo
cionálneho, dr. Václav Felix, CSc. (AMu 
Praha) - K metodike rozboru skladll"b 
na vysokej h u<Jobnej škole, doc. dr. Ka
rol Risinger ( ÚHV Praha) - Niekoľko 
podnetov hudobnej teórie pre výcvik 
hudobne.! analýzy na vysok ých a stred
ných školách, dr . Miloš Navrátil {Kon
zerva tór ium Os t rava ) - Analýza poi>ú
vania súčasnej hudby z h ľadiska komu· 
n ikatívnosti, Pave l Čotek {FF. UP Olo
mouc ) - Vokálna h udba a súčasné 
kompozičné techniky, Ju raj Pospíšil 
(Konzervatór iu m Bratislava) - Kom 
pozičný rozbor. ako príp rava pre prácu 
v popularizácii hudby, Radko Rajmon 
(VOP Praha) - Pedagogický pri stup k 
hudobnému dielu, Arnoš t Košťá l, hud. 
sklad ateľ ( OHV Pr aha ) - Hudobnjj ana
lýza v rám ci predmetu Intonácie, ll j l! 
f-lurnlk , hud. skl ad a teľ - vo l'n9 d lskus· 
n ý ·prl spevok. 

Jednot livé referáty boli vždy nový m 
prí nosom v spracovan i danej témy, u vá · 
dza li nové závery , pod necovali k ďal 
šiemu u važo van iu a k hl bše j práci. Pre. 
tože rozsi ahlosť seminára ned ovol'u je 
zaoberať sa jednotli vým r eferátmi, od
volávam sa na zbornfk zo ~eminára. kto 
rý vydli CSHV a bude k d ispozicii na 
sekretariáte CSHV <Praha l, Va ldšt é ,in 
ské nám. l ) a na sekretariá t e SSHV 
{Brat is lava, Gorkého 9). 

O. SLIACK/l 

HUVOl3N'i' ZlVOT - d vo jtýždenn!k. Vydáva Min is ter st vo k u ltú ry SSR vo Vy
davateľstve OBZOR. n . p v Brat isla ve Ved ie redakčn á rada: Mal'ián Ju r ll< 
(šéf red a ktor), prom. hl st. Z uz? na Marczellová (red akt or ká ), dr. T(;rhi~ 
Urslnyo vá ( redakto rka). dr. Zde nko Nováček. CSc. (pre dseda), Pavol BaQ!n · 
pra m. h ist. Ľubom!r Clžek. d·oc Eva Fis cherová, Elena J anák?vá. Iva n Pa
l ovič. d r. Iva n Stanis lav Bo hu mil TrnF! čka T!ačia Nitr ianske t l ačiarne, n. Q. 
Nit ra. R(J č . HS 82lH i68 Ad resa reclnkco e Hudobný život , Brat islava, Vol~:~o
g radská 8, t~l 5112 .. 37 Admil, istrác!a· Vydavateľ stvo OBZOR, n. p. Brati~1a va 
Cs. ar má dy 29/a. lm:e r tné oddelenie: Bratislc~va . Gorkého 17. Rozširu je PNS 
Ob'jedná vk y predplatite ľov pr!j!ma P NS ~ lhtredná ex pedlcla tlače. admi
n istrácia odhornei tlače Gottwaldova nám. 48/IV.. Brat islava. Objednávky 
od berate\'ov v zahranir! or !j!ma ~ lovart . úč . s pol. . Suvorovova 16. Bratisl ava 
Cena jedného výtla čku 2 - Kčs. NPoh iPdna né ŕukooisv sa nf>vra ť"a iú. 

KONKURZ 
Umel~cký šéf opéry Slovenského náŕódného divadla vypisu je konkurz na ól:lsadt• 

nie týchto JtlÍ~st v orches t ri: 

koncer tn ý maj;ter l . hus li. 
t utti hráči do skupiny huslf, 
zás t . vedúceho a tuttl hráči do skupfn~v vlol, 
t uttl hráči do skupiny v.iolončiel, 
zást. vedúceho a t u ttl hráči d ó skupiny kortťrabasóv, 
hráč na lesn ý roh 
hráč na I . trumpet u, 
hrá či na t rumpet u, 
hráč na harfu. 

Podmienkou prjjatla je absolutórium Kón zervatórla al ebo VSMU. veková hranica 
35 roko v. P ísomné žladóstl só stručným životopisom a popisom doter álšé l pr;íxe 
zás ielajte vedeni u opery SND. Bratisl ava. Gorkého uL č . 4. na jneskôr do 15. feb· 
r uära 1972. Konkurz b,ude ·v prvej polovici marca. UchAdzač,om bude t ermin kp n· 
kurzu oznlimený pisomne. Cestovné sa h racJi tba prijatým uchádzačom . Ubytovanie 
nemôžeme poskytnúť. 

Riaditelstvo DJGT v Banskej Bystrici pri,jme s nästupom !hned' š e pk 4 rk u 
pre operu. Vyžaduje sa ukončené stredoškolské vz delanie s maturitou a zna
losť čítania n6t. PlAtové podmienk y podfa platnej vyhllišky . 

,fiONiiUHZ 
S.lovenský hudobný fond vypisu1e vere jntl sklidatelskťi sllťa! na anr~afóvantl t vor

bu v plésňovom žAnrt : a to pre štátne a verej né oslavy, jub ileá, občianske príle
žitost.i, ďal ej na plesne ospevujúce k t'lisu ľudského života, pracovného hrdinstva 
112 nadšénla, krAsu rodiny a každej fudskei člrtnóstl, ktorou sa človek cit ovo óbo-
~c~~ . 
Súťaž ie zamerani na tieto tematické oblasti : 

l. Piésné 1< oslavám l . má ja a Iných význatrtnych i t4tnych a verejných ó r!le
žitos tl. 

2. Piesne k občianskym pr!léžitost iam a s lévnóstlam (k n aródenlnám, svad.b~ín. 
životným juBileám a pod. ) . . 

3. P ies ne vlu ténecké hrd in~ké a dumky. s:pomienkóvé - na významné a Óa· 
mä tné miésta odbo ja v našf!i vlas ti a pod. · 

4. Piesne m ládežntcke (o mladosti, o prlrode, o kladnom vzťahu mladého človeka 
k životu). 

5. Piesne pre deti a ško lsk1l mládež. 
6. Voienakf a pachodové oiesne. 

Na,jhodnotnejšie pies ne v každej z uvéd éných käteq6r tr sa odm Enila týmltn ce• 
ltart'll: 

piatimi I . cenami po Kčs 5000,- . 

piatimi n. cenami po Kčs 4000.-
piatimi IH. cenami pn ,Kčs 'íOOO,-

Súfaž lé 11éatiónymn6 rozvrhnutá na 3 rokv a vy hodnoti sa k 30 iúnu v rokoch 
-1972 1.973 11174. Sút li7fl sa mô'ž u zúčastniť skladat elia, bývahícl na územi SSR. 
Súťažné dlf!'la dó teraz nezverejnené a nepredvé dené treba zasielať na adresu 
SlnvP n~kf.>hn h11 rlnhn~hn rnnrlu Brat ic;lava, F'u r lkova 29. 

Súťažné s kladby zhod notí porota, menovaná vypisova tefom súťaže , kt orä sa bude 
r iad iť ustanoveniami o~obitného súfs 7ného poriadku. 

Porotot il vyhradzuje právo n iektoré z cien neudellť . 
SLOVEN~K? HUDOSN? FÓND 

\ 
Konze rvatórium v Jira ti s i QV ~< - nositer vvznanwria nt a Za zhluhy o vtstavbu 

á Zj v .v ni~a íúcu prácu vvprsuiP knnkurz na vnl' o1 tS m'" ' la p roľt~sorov : 

miesto profesora hry na husliach 
miest o profeso ra baletu (všetkv tan. pre dme ty) 
miesto prore~ora h rv na qit are 
mie~to profesora r\horfl vŕho diriuovania a hudo bnej teórlé 
miésto profesora hrv na lesnom rohu 
miesto korepétitor a (koncertné ho a bale t né ho ) s povi nnosťou vyučovať ó&-
vl nnv klavir. - · 

'lJchlidzači musia preukázať úplné vysokoškols ké v7.del:m ie prípad ne a h ~nlu túri utri 
kon~t>rvatórla. 

:lladost dolože n!) potrebnými d okladm i životopis om osob ným dotazníkom a pre
hľadom doterajšej činnosti poš lit e do :n marca 1972 na riadi teľstvo 1<on7.Prva tória, 
Bra tislava . Konvent ná 2/a. 

Podrobné Informácie podá sekretar.ját riadite[stva. alebo t a.lomnlk Kon,Prva lória. 
Termln konkurzov bude ohlb env písomne každému uchAd1.8ilovl osohitM. 

R IADITEľ. KON/F P IA 
\ 

OBJEDNAVKA 

Objédnávome záväzne dodávanie výtla čkov čosoplsu, 

HUDOBNÝ !IVOT 

na odresu: --------------------------------------------
miesto: 

ullco: 

číslo domu: 

okres: ----~---~----~----~----------~------------
Ceno jedného výtlačku Kčs 2.- .. 

v ____ ....._ __ dňo 

@i 

Adreu: Adminll trAcla vydavatefstva OBl OR, a. p., Bratislava, ul. C-. armidy 28/a, 



14. júna. Navštívili sme kostol bez
prostredne za hotelom. I. s. ponoril 
prsty do svätenej vody, dotkol sa čela 
a potom si vodou uhladil vlasy. Je vo 
velmi dobrej lwndícii, hoci posledná 
analýza ukázala miernu anémiu, a je 
fyzic ky a duševne a ktívnejší ako kedy
koľvek za posledné dva roky. Akoby 
ťažké útrapy jeho newyorsl{ébo pobytu 
neboli .ni kdy bývali. 

18. júna. I. S. povedal hneď ráno: 
,.Chcem, aby mi Berta prišla gratu lo· 
vať". Prenáša sa azda v myšlienkach 80 
rokov sptiť , alebo chce vi dieť zase svo· 
ju startj pestúnlm? V každom prípade 
táto pozná mka svedči o tom, že Ber ta 
mu bola bli žšia ako matka - ako vždy 
sám tvrclil. Bremeno jeho narodenín naľí 
doľahlo u rozpt·äval o dávnej minulosti 
tak bezprostredne ako málokedy. Krát· 
ko pred obedom sa ponosoval na ne
voľnosť a - čo je velmi typické pre 

, jeho spôsob vyjadr ovania - na akúsi 
bolest ,.za t ým". Pri obede však mal 
výbornú chuť, ani kaviá r, a ni vodka a 
šampanské mu nerobili nijaké ťažkosti. 
Na naše prípi tky na jeho 88. narodeniny 
odpovedal narážkaml na deväťdesiatku. 

4. júla. Navštivili srne na brehti. Ze
nevského jazera miesto, ]{de I. S. kom
ponoval ,.Svätenie jari ". Suvčinskl, kto
rý včera prišiel z Paríža, mal slzy ' v 
očiach, a le I. S. pod la všetkého nebol 
vôbec dojatý. 

14. júla. Prežívame kriísny de11 výro
čia Velkej Francúzskej rev.olúcle. Z ho
telového balkóna pozorujeme ohi'íostro j. 
V. má melancholickú náladu. Jej úzke 
priatefs tvo s I. S. sa začalo v Parlži 14. 
júla 1921. 

18. júla. Neter I. s. Xénia prisla z Le
ningradu na trojdennú návštevu. Cie·r 
jej cesty je ihne ef jasný. V ZSSR. chcú, 
aby I. s . priš iel domov. srubujú mu, že 

IV. 

Igor Stravin-
.. skij v. chr4mfi _ .. 

sv . . Marka v 
Benátkach. 

dostane tú najlepšiu lekársku opateru, 
vlastný dom, auto, šoféra a akýkofvek 
komfort a luxus. Po smrti okrem naj
vyšších štátnych pôct uložia jeho urnu 
v . bl!zkostl Puškina alebo Tolstého. 

5. augusta. I. S. ma odpoludnia zavo
lal a povedal ml: "Musím vám povedať 
dve veci. Po prvé - osobne sa nec!tlm 
pr!liš dobre. Po druhé som velmi zne· 
pokojený pre V.". V. totiž Išla na jeden 
dei'í do Zenevy. Poradie jeho obáv je 
typické; presne tak by to bol povedal 
aj pred dvadsiatimi rokmi. 

Dojemnú odpoved som dostal od neho 
večer, !ted som mu slúbil, že zajtra od
poludnia môžeme spolu hrať: ,.Dobre, 
som volný". 

23. októbra. Opäť v New Yorlw. I. S. 
je samouejme ve lmi krehký, ako jasné 
svetlo v tenkej škrupine. Obáva sa svo· 
jich odpolucl!iajšlch prechlidzOl\ a sotva 
sa vydá na cestu, už sa chce vráti ť. Po
klal Ide o výsledky, jeho krvn~ tlak je 
výborný a jeho s rdce je podfa doktora 
Laxa ako u tridsaťročného muža; neu· 
rologic l<é vyšet ren ia už aspol1 8 mes ia· 
cov neukázalo náznaky cárdlo-vasculár
neho spazrnu. Napriek tomu, že pred 
poldruha rokom nám tvrdil! lekári, že 
po sympathektómli nebude môcť použ!
va ť ravú nohu, predsa je schopný cho· 
dit pomocou prístroja a jeho svalový 
tonus sa zlepšuje po každom ošet1·en!. 
Rovnako hovor! i č!ta v štyroch rečiach, 
denne hrá na klavlrl, nleltedy použ!va 
prís troj pre ťažko počujúcich, ale vždy 
ho odlož!, keď počúva hudbu. Jeho du· 
ševný stav sa dá overa ťažšie oplsať -
tak to aj vždy bolo. C!ovek nikdy ne· 
vedel, čo sa odohráva v jeho mysli. Ve· 
ru, ani teraz by som sa nechcel pokúsit' 
to diagnostikovať, hoci v istom ollfade 
som mu bllžš1 ako V. Viem, že niekedy 
sa správa ako nejaká postava z Bec-

ROBERT CRAFT 

z posledných stránok 
Stravinského kroniky 

ketta, uzavrie sa jednoducho preto, le· 
bo cHI, že· sa nič nemô~e povedať, alebo 
to nestojí zato. Napriek tomu aktívne 
vníma všetko. Pri nedávnej návšteve N. 
N. čltal nahlas a prekladal s~af , ktorú 
I. s . roku 1968 pripísal na poslednú 
stranu partitúry Svätenia jari. Keď mu 

·v rýchlost! nenapadol správny vfraz, 
I. S. ho okamžite doplnil, hoci sa nám 
zdalo, že ho vôbec nesleduje Tak sa sta
lo a j dnes večer, ked V. neprišli na um 
r uské a nemecké označenia istých dra
hokamov a, polodrahokamov, o ktorých .. 
sme sa rozprávali. I. S. ju doph1oval s 
takou pohotovosťou, ako keby išlo o ne
jaký .kv!z pre mládež. Jeho precíznosti, 
k tor ou sa vyznačoval cel:f život, ni jako 
neubudlo. Jeho ošúchané slovn!ky a en
cyklopédie sú mu po ruke a stále Ich 
používa. Dnes sa ma napríklad v Istej 
súvislost! spýtal: "Co je v tejto vete 
správnejšie: každý deň, alebo denne?" 

Ani jeho nervozita pri stole sa ant 
trochu nezmenš!la. Stále zbier a omrvin
ky, rukou č ist! a upravuje obrus, odtis
kuje každý tanier a pohár, ktorý po
užil, a hneď volá, aby ho odpratal!, len 
čo ho už nepotrebuje. Pritom vie byť a j 
ša rmantný, ako sa ukázalo napríklad 
dnes večer , ke<ľ výpomocnú ošetri>vatel
ku pozdravil namiesto zvyčajného .,hel
lo" zvolaním "hi". Jeho kritické schop
nosti sú neporušené, ostáva loyálny k 
väčšine svojich starých predsudkov . 

·· n er1ioza ktltiZUje tak nemilosrdne ako .· 
vždy, ked napríklad po vypočuU Trója
nov väčšinu označil ako .,hocičo" a na 
moju otázku, čo by rád počul, odpove
dal : .,.Niečo lepšieho". Spýtal som sa, 
čo vlastne má proti tej to skladbe. Od
povedal, že táto hudba neprejavuje .ni
jaké skutočné harmonické a melodické 
nadania a citoval ,.plochosť" Chorebo· 
vej lmvatfny · r.ozvádza júc, čo by as! bol 
Verdi z t oho urobil. (Toto porovnanie 
nie je celkom namieste, lebo nasledu
júca velká zborová scéna je kompono
vaná Verdiovským spôsobom a mysHm, 
že aj' na pr!slušnej úrovn!. ) I. S. 'má rád 
niektoré orchestrálne novostl v Dobytf 
Tróje . • Vysoké s l áči ky a drevá celkom 
na konc i dr uhého dejstva, dvojnotovú 
orchestrťi l nu f igúru v árii ,.Videl som 
Hektorov tieň " a šesf nasledujúcich tak
tov v- štýle suity 18. storočia. Nemá však 
t'ád dlhý pochod a hymnu a zborové 
ozveny .,Boha mOJ'!", va lč!kové finále 
označu je za "zlú francúzsku baletnú 
hudbu", č!m sa vlastne dopúšťa dvoj!· 
té)lO pleonazm u. 
• 2. novembra. Americká televizia po· 

núkla l. S. vysokO sumu za Interview. 
Keď mu V. povedala, asi aké otázky má 
oča ltávať, prerušil ju protestujúc: ,.Má 
to byť nejaká skúška?" 

12. novembra. l. S. mal dnes ve lmi 
dobrú ná ladu, hoci pre nedostatok he
moglobínu mal dostať zajt1·a opät trans· 
fúzi u. Načrtol posolstvo pre slávnostnú 
a dresu, ktorá sa má zajtra odovzdať A. 
Coplandovi: "Drahý Aron, sedemdesiat
ka je vetm l dnbrá. Blahoželania S." 

22. novembra. Počúval! sme Prokofie
vov I. llus rový koncert, ktorý má I. S. 
vefmi rád, dve neskoré Haydnove triá 
pre klavir, z ktorých zvlášť obľubuje 
prvú časť č. 30. D dur a Llsztove Trans· 
cendentálne etudy jedna z nich, E'eux 
fo llets by mohla byt dobrým sólovým 
baletným č!s lom, poznamenal, pri dru· 
h ej však, Mazeppn, sa nahlas. s mial. 

Potom sme počl1val1 Beethovenovu VIII., 
v st1vlslostl s ňou v nedávnom Interview 
hovoril o type Pastorá lnej symfónie, 
ktorá sa vyskytuje v iných symfóniách. 
Po tomto, dúfajúc, že už mal dnes večer 
dosť hudby, som povedal: ,.A čo by sme 
mohli počt1vaf ešte po Beetllovenovi?" 
"To je predsa lahké". odpovedal, ,.zasa 
len Beethovena." 

2. decembra. Ozajstný letný deit Na 
večeru bol pozvaný Auden. "Práve som 
napísal o Igorovi" povedal mi, "ako a 
vefkom prfkladnom umelcovi 20. s toro· 
č la, nielen v oblast! hudby". Tak vy
chvaľuje I. s ., ako som ho ešte nikdy 
nepočul, priplsu júc svoj vlastný objav 
zmyslu modernej hudby hudbe l. S. Prí
zvukuje rozdiel medzi "láskou", ktort1 
eHl k I. S., a "obdivom", ktorý cíti k 
Wagnerovl. I. S. nerád počuje takétG 
reči a už neraz odpovedal nevrie v po· 
dobnej · situácii. Dnes však bol neoby· 

••• $ Robertom Craftom v r . 1959. 

čajne sl ušný, všetko pozome počúval 4 
pozoroval. Ináč však bol uzavretý a ne
chcel vôbec t•ozprávat. Ked s a ho V, 
spýtala, prečo nereagoval na Istý vtip, 
odpovedal: "Smial som sa vnú torne" 

1971. 16. Januára. Leonid Koga n 110 1' 

u I. S. na čaj i. O hudbe sa vôbe!' ne· 
hovorilo. 

23. Januára. Bol! sme s rodinou Lie· 
bersonovcov, Bernstelnovcov a Avedo• 
novcov na Russellovom filme o Del1u· 
sov!, ktorý sa nám najprv nepäč!l, na· 
koniec sme ním všQ k bol1 dojatr n<ltol
ko, že \ keď zažali svetlá, videl som, že 
V. plaRala. Boli tu zarAžajúce podob
nosti s l. s. v jeho terajšom stave . Mi· 
mor iadna · hudobná fantázia, po jazdné 
kreslo a - možno v tom Istom zmysle, 
ako si to >a j zrejme V. myslela - . smrť. 

KONIEC 

MAURICE CHEVALIE'R 
v šatách, čj divadelných rekvizitách, vysdhujúcich oso
bu, o ktore j sa vravelo v rprlslušnej piesni. 

Všetky hudobné sály poznal naspamäť, a lebo podľa 
inštinktu. Potlésk obecenstva nazýval vo svojom 

ža-rgóne "vrecom orechov". Videl v ňom č-os i také, ako 
keď s a vrece orechov rozviaže a odrazu· vysype na 
parket. Potlesk obecenstva takto zosmiešňoval, hoci 
mu na ňom veľmi záležalo. Dokonca zavše pozoroval, 
kto v sále , net1i-eska a potom za kulisami vravel: "Po
usilujte sa dozvedieť, kto sú tl š tyria frčkári zo sied
meho radu, čo mi netlieskali!" Keď sa . .raz dozvedel, 
že mu netlieskali Angličania, ktor! nerozumeli textu 
jeho piesn!, rozhod,ol sa, že v budúcnosti zarad! do 
svojho programu a.spoň j ednu či dve piesne, ktoré za
!>l)ieva po anglicky. Takto dosahoval jednomyseľný po
t lesk, a teda súhlas !PUblika. 

rad svoje povolanie .a vždy som mu co najlepš ie sl užil. 
Som zaviazaný vďakou obecenstvu, ktorému vďačím i a 
všetko, ako vy, ako všetci tí, čo majú ~ obecenstvom 
niečo do činenia, a na ktoré sa trochu pričasto zabuda. 
Teraz si myslím aj to, že v značnej časti obecenstva 
som si získal priazeň a naklonnosť." 

(Dokončenie z l. str. ) 

Značnú časť svojich prostriedkov venoval - . podobne 
ako Ris- Orangis - do fondu v prospech staršich 

hudobných tvorcov, ktorí potrebujú slnko a čistý 
vzduch. 

Z.a zás luhy o francúzsku estrádpu pieseň ziska! Zlat ú 
medailu Alberta Willeme'bza a Ven~ú cenu za pie

seň. 

Medziná rodné u.zna.nie á si á vu plľJni,esli mu ,vystúpenia 
v mnohých hl>avných mestách sveta (St<lckholm, 

p,raha, Tokio, New York). · 

Z o mrel v Paríži - na Nový rok 1972 - vo . veku 
.. . 83· rokov IPO vyorperovani obličky. . 
· J eh o repe,rtoá.r obsiahol vyše tisíc pies_n~~ v z. ktorých 

bezmála t'ľi·sto nahral na platne. Na.]vaešlU popu
l'är-itu~ si získali na jmä tieto piesne: Mlčať je zlato, 
Valentína Láska prešla oko·lo nás, Plakal, To sa stalo 
v nedeľu: Využite čas milovania, Moja Lujza, Pieseň 
·o- múrárovi - Ménilmontantský pochod, Pai'ížsky kvet, 
Ked budem' mať sto rokov, ktorou sa rozlúčil so svo
jou 70-ročnou speváckou kariérou pri oslave na'ľOdi!nln. 

'Aj sám ·napí-sal texty · viae-erý,ch· plesní. 

Vedel vá~nivo pracovať. Na vy,stúpenia s·a pri!Pt'a
voval vždy r áno. Ak sa pripravoval na !Prog ram, 

v ktor om malo byť šest piesní, nevenoval .pozot·nosť ľen 
p,ož.adovaným šti•estim. U.čil :sa oelé desiatky 'plesni, kto
ré s.i vyskúšal pred rozLičným obece<nstvom· prv, než sa 
s nimi predstavil v Par íži: Ak obecensw o n iektorú pie
seň neprijalo jed•nomyseľne, nemilosrdne ju z prof:jra

. rríu ' vy.radH. Takto č-asto pomiatO'l ~ritlrkov. 

l,eho piesne sa de lili na dva druhy: ,.slamenaklobú
k<lvé" a ,.siluetové", podľa toho, či ich spieval 

" . smo~in.gu, a' 10 · 1l~e~m klob1lk.om-~na · bla<v.e · alebo . 

Bol to človek dobrý a láskavý. Až do smrti sl za
choval trápne spomienky na nešťastné d,etstvo. 

Mal priam panický strach pred chudobou. Možno tu 
mala korene a j · jeho boja·zlivost a značná tréma pre{! 
v.y.st Újpenlm, .známa u všetkých ve11kých umelcov. Býval 
do,sť usta\l'ost ený. Ako všetcj význa mní ľudia, ktorých 
in! p~kladajú za bOihatých, vravieval: ,.M'alé ús pory do:. 
vof.ujú veľd<é výdavky". Ale Chevalierova vôľa bola pev
ná ako železo. V mladom veku bol veľkým fajčiarom, no 
jeho vôľa bola taká si·lná, že sa vedel tejt o neresti 

• zbaviť, ako sa vrav!, 'od rá·na do večera. Jeden deň 
vyfajčil ešte 100 cigariet - a na druhý deň už nič. 

. Takisto sa vedel od-razu ZJrieknuť pitia alkoholu. Pev-
: nosť . vôle prej,avovala sa uňho aj pri rozhodovan! o pies

ňach, ktoré sl vyberal do svojho repertoáru. Ak raz 
povedal, že pieseň prijíma, už t ot() rozhodnutie neod
v<>lal. Ak pieseň zamietol, urobil to vždy veľmi ohľa
duplne voči autorovi. 

Svoje ús pechy vy,sv.etl'ova l pred niekoľkými rokmi 
v časopise L'Humanité takto: "Je Ich ·ťažko vy

svetliť, a keby sa mohli vysvetliť, bolo by to prlllš ľah
kt. Môj život . predstavuje čudesný román o láske: Mám 

O vývoji speváckeho povolania so zreteľom na svo]e 
70.:ročné skúsenosti vyjadril sa Chevalier takto: 

.,Na mladých sa dívam s veľkými sympatiami. Povola
nie, ktorému sa niektorí mladi oddávajú, je bezmála 
hrozné. Je pravda, že si zarobia viac, než som si zaro
bil ja vo svojich začiatkoch, ale ich život je oveľa dra
matickejší. Za mojich čias usilovali sa to mladí r· >~biť 
inakšie, keď mali túžbu vyniknúť. Vtedy nebo lo 'ý ch 
kríz vkusu, ktoré robia spevácke povolanie takým t až
kým a vyčerpávajúcim. Predstavte si, že ja som bol 
mladou speváckou hviezdou už v čase, keď ešte nebolo 
ani fonografu. Dnes máme rozhlas, ktorý je straš ný. 
všemocnú televíziu, platne, tlač. Dnešní adepti spevác
keho povolania majú k dispozícii takmer neobmed7ené 
prostriedky a sú nesporne vzdelanejší a často priam 
nablti talentom. Všetko sa zmenilo. Moje šťastie holo, 
že som sa mohol prispôsobiť všetkým tým zmenám, 
ktoré sa uskutočňujú tak rýchlo. Pre človeka v mo.Hch 
rokoch to mohlo byť ťažké. Človek môže mať rád, alebo 
nemať rád to, čo robia dnešní mladí speváci, ale som 
presvedčený, že ak majú také veľké úspechy, je to len 
preto, že ich štýl je v súlade· s niečím hlbokým vo 
vkuse obecenstva, aj ked na tento vkus dnes oveľa viac 
vplývajú rozličné činitele ako kedysi. Jediným sudcom 
je tu vždy publikum. A ti, čo budú mať na;jviac nada
nia, odvahy a vytrv·alosd, nájdu sl určite trvalé mies• 
to na speváckych estrádach." 

To je úprimný o dkaz slávneho Chevaliera mlade j spe
váckej gen'eräcil, ktorá sl ho môže zachovať v pa • 

mäti a j pod .rp.enom Vef•ký Momo, ako ho nazývali kvm 
ešte žil, jeho najdôvernejšf . fr a•ncúzski ~rlatella. 

Z l'Humanité preložil a spracoval: 
VIŤAZOSLAV HEČKO 


