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Rozvojové krajiny a huf:lba • Rokovali ·.o koncertnom živote • Monológy
J~rios~:. ·starkera • Martinské jubileum • B. Walter a Bratislava
MARIÁN JURIK

O úlohdch kritiky

Nedávne rokovanie ú:V KSSZ o literárnej a umeLeckej kritike oprávnene
vyvolalo pozornosť nielen u nás, ale aj
v ostatných socialistických knjinäch. V
romto ·dokumente, ktorý zve•rejnila moskovská Pravda, nejde o k·ritiku sovietskej Ji.terái'ne j a umeleckej kritiky, ide
t u skôr o fo rmulovan ie stanoviska k
iVeľkej závažnosti a dôležitosti kTitiky
v procese bud·ovania socializmu a komu,
nizmu.
Naliehavé riešenie súčasných úloh a
f)()Siania umeleckej kritiky vyvolali súč asné potreby budovania socialisticke.i
spoločnos.ti, upevňovan ie stranfc.keho a
štátneho vede nia v oblasti vedy, kultúry i, umenia. V takomto duchu je koncipova ný aj sovietsky stranfcky dokument o úlohách literárnej a umeleckej
kritiky. Konštatuje sa v ňom, že "stav
krltil<y nezodp()vedá v plnej miere potrebám, ktoré s narastajúcou úlohou
umeleckej kultúry vznikajú v procese
budovania socializmu". K't'it ické slová sa
vyslovujú najmä na pr.evlädajúci su bjektivizmus kritiky, na kamarátstvo. a
skupinárstvo v hodn<>tenf niektorých
die l, prekonanou ~ostáva krJti.ka, .· ktorä
&i všima iba technicistickú s tránku diela' 'll pri svojom hodnoteni z•ostáva často
len na povrchu veci, aleb<> pri povrchnot'u subjekt!vnom hodnoteni - bez toho,•S)by si všimala vzťah umenia a spolo čnosti, alebo sa pokúsila hlbšie analyzovať slohové, obsahové, ideové hodnoty diela. Osobitne sa tieto nedostatky
výčltajú kritike v oblasti novinárskych
reclmzii. Najmä tu sa ukazuje (aj" u
nás) potreba zvýšenia ideovo-teo.reticke.i
úrovne kritických článkov. ,. Publikované
recenzie - hovorí sa v dokumente ma:jú často jednostranný char akter, obsahujú ne()podstatnené komplimenty,
utiekajú sa k bežnému zopakovaniu obsahu diela, nedávajú obraz o jeho' význame a llodnote. Mnohé knihy, predatavenia, filmy, umelecké výstavy, hu-

dobné diela, konc,rtné programy vo všeobecn..ostl zostávajú mimo pohfadu kritiky. Ne dostatočne s a priťahu jú k práci
v tláči významn! špecialisti v ()blasti
marxisticko-leninskej es,tetiky, teórie a
dej ín umenia ..."
A.k pozorne a nalyzujeme tézy sov!etsk.eho d<>kumentu o umeleckej kritike,
nachádzame v ňom m noho myšlienok
aj pre našu prácu. Konštatovanie · nedostatku vzdelaných a špecializovaných
kritik•ov sa plne vzťahuje aj na naše
pomery. Výchove kr itikov sa u ntís
prakticky osobitná poz~nost: nevenovala, stotožňovala sa s~nou vedeckou .
alebo umeleckou disciplinou . Veľmi podnetným uzáverom pre nás je aj otiizka
postavenia kr it iky, ktorá nmn ôže zohrávať iba poslanie propagátora sklflclateľa, resp. in ter,preta. .,ú lohou kritiky zd ôrazňuje sa v dokumente - je hlboká .
analýza javov, tendencií a zákonit osti
súčasné ho umeleckého procesu, všemožne . podporovať upevnenie lenJnqkých
pr incípov straníckosti, nár odnosti, bojova ť za vysokú id eovo-estetickú úroveň
sovietskeho umenia, dôsledne vystupovať proti buržoáznej ideológii."
Tento dokum ent formujtlci úlohy, poslanie i postavenie umeleckej k~·iťiky,
poskytuje aj nám základnú orientáciu
·v rie·š eni našich pr.oblémov. Rozvl jan!m
a a plikáciou týchto zásad, osvojením si
princípov marxistickej esteti~y. vy,tvo rením podmieno·k, ale i p riestoru . pre
našu mar xistickú hu dobnú. kritiku (najmä v dennej tlači) vyr iešili by Sil mnohé
naše neustále otvorené a dlhodobé problémy okolo !POSlania a postaven ia hu dobnej kritiky. S vedomím, že mflrxistická kritika je . kľúčovou o táz ~ou umeleckého života a dôlež itou súčasťou formovania a presadzovanJa kultúl'ne.i .Po- •
litiky, chceme aj v naŠ<Jm časop i se venovať týmto •problémom a otá~kam zvýšenú pozorn osť.

V

prestávk e celoslovenského
aktívu o ~ koncertnom živote:
riaditeľ Správy umenia
MK
SSR J. Kot. predseda Slovcmsk ej hudobnej rady dr. L. Mokrý
a riaditeľ Slovkoncertu
Ľ. Cížek.
Snimka: M. Ftikô

Zdôraznil, že na kultúrno~
osvetové zariadenia nemožno
nazerať ako na továrne a žiadať od nich sebestačnosť. Riaditeľ Slovkoncertu Ľubomir éižek sa vo svojom pr!hovore
tal<tiež zaoberal ekonomlckými
súvislostami, potom analyzoval
pr!činy, ktoré v mnohých s lovenských mestách viedli k zániku Ka:uhov pr:iate rov umenia.
Hlavnú prtčinu možno vidieť
V malebnom prostredí .rekv tom, že chýbalo nál•e žité mereačného strediska H"L"abovo pri
todické usmernenie z ce.ntra a
Ružombe11ku sa zišli v dňoch
ľunkc.ionäri KPU bez ·mor~Lnej
27.-29. j.anuár·a z!i·stupcovia
podpory vyššich or !=fánov ttevšetkých org!inov a inštitúcii, ~tačlli prekonať množstvo probpočnúc Ministerstvom kultúry
lémov, vyplývajúcich jednak z
SSR, ktor! majú do činenia so
nedostatku tradlclt, jednak z
starostlivosťou o koncertný žiťažk<>sU v oblasti fin anoovania.
vot našich m ~est. Stretnutie,
Diskusia zdôraznila, že na Sloktoré mato výslovne pracov·ný
vensku máme fa kticky iba dve
koncertné centrá - Bratis lavu
charakter. nadväzovalo na trad i čné akt! vy Kruhov priateľov
a Košice. I keď vo viac·e rých
umenia, no v centre pozornosti
ďal šfch mestách. medzi nimi a i
bo li otázky súčasnosti, snaha
v me.nšlch, existuje pomet'llle
prekonať nepriaznivé dôsledky
pravidelný koncertný život, t áv,ývoja v druhej polovici šesť  , to či nno~ť ni·e .ie nijako zakotdesiatych ro'kov - jed·nostranvená v plánoch . KNV a ONV.
. ný ekonomizmus a kome't'ooé naráža na veľké ť·ažk<>stl a udrtendeno:e v kultúre. Riad iteľ
žu.1e j u iba nesmierne úsiHe
Správy umenia MK SSR J ozef
jednotlivých nadšencov. Bohatá dis!:usia ~nova potvrdila
Kot podrobne objasnil nové POproblémy, ktoré sa u! tol'kohľady na oblasť kult\iry, velkrát analyzoval! a.1 v hudobtane materiálneho zabezpeče
nia najdôležltejš!oh · činnost!.
(Pok!ra čovanle na 3. · ·l tr.)

' .
COLLEGIUM MUSICUM zaznamenalo v poslednej dobe výrazné

ú~pechy a ume ·
leb'icý · Ya'st . Tej~o progre~ívnej skupine venujeme vn vmítri čísla obsiahlu gro ·
· >rrol'eceniiu, · ktôrá je súčasne zamyslením sa nad doterajšou cestou skupinll

NAR AYANA MENON

z tribú:~y .v·ll._kon·g.resu
Medziná-rodne,; ·.hudobn·e; ··rady
Po referáte holandské ho skl Adate ľ a a muzikológa Ton de
Leeuwa a sovietskeho profesora B. Jarust ovského pr inášame :
v Hudobnom živote sl<ráten,ý referát ind'ického muzikológ a dr. Na·
rayana :Menot,a. · Odznel na konnrcse· MHR ·a ' j e· za ujímavý" nie- ·
len t:~oz natkaml o · ·i ndie kej hudbe, o vzťah u tr11dície a , s ú čas
nosti,. ale l tým, že .prob lema tizuje pojem "rozvojo~ . a·· vyspelé
kr ajiny"· v oblasti hu dob ne:\ kultúry.
:
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krajiny
ti

a hudba
O RELATIVNOSTI HODNOTENIA
HUDOBN~CH KULTÚR

..
Mal by som hovoriť o hudobných kultúr·a ch a p~;oblémoch mnOihých krajin od Turecka po Kóreu, nespomlnaj\ic už
nezávislé štáty ve ľk ého afr.Jckého ,kon tinentu a mnohé k1:ajiny Lat i.nskej Ame riky. Muslm ·s.a však pri znať: nie som
dostatočne kompetentný na to, aby SQI11
charakterlz<>val Ich tradfclu. Preto chcem
ohraničiť svoju tému hudbou Indie a v
krátkosti sa zastaviť pri hudobných
problémoch niektorých druhých oblast !.
Obyvateľstvo Indie a Pakistanu má vefkl1 hudobn\i tradfciu, ktorO môžeme pr·l ·
ro vnať tradfcil ~urópy l USA. Chcem
hovoru: o kultúre, '1-tonl v ~«dnom pri-

pri-de nemožno nazvať kult11rou 6ezvýznamnej menšiny!! Okrem toho - naše
problémy majú veľa spo lo~ s !Problémami druhých .,rozvo jových" k!rajin.
V posledných 25 rokoch boli s me
svedkami zrodu niekoľkých nových ne závislých štátov Ázie a Aft'lky. Spolu
s nezávi s losťou týchto národov sa prebudila i hrdosť nad trad[ciami a výs le d~ami v oblasti hudby a druhých
umenf. Neznamená to, že tleoo kil'a.iiny
dosiahl! kulttlrny vrchol. čo 5a stalo?
Európa a Amedka, ktoré sl zvykli hľa
dieť na druhé kulttlry ako na primittvne a zaradili ich do oblasti etnomuzikológle, museli uznať, že tlero kultúry
predstavuj\i zaujímavú oblasť nielen pre
skúma.itlceho, ako niečo stojace bokom
od hlav.ne.f cesty svetovej hudby, ale že
(Poklríačovame 1illa 3. et:r.)

P••iu
tefská dohoda
r·

.: Dňa 29. januára t . r. podpísali v Berline zástupcovia
zväzov skllidaterov NDR a českGslovenska priate ľskú
dohodu, kt orä vychá dza zo v:zťahov bratskej spoluprá ce
medzi NDR a CSSR, ako aj v ·zhode s dohodami vlá d
oboch š tátov G kultúrne j spoluprá ci, Za Zväz nemeckých skladatefov a hudobných vedcov podpísal dohodu
prvý tajomník Zväzu - Wolfgang Le s s e r, za Prípravný výbor Zväzu českých sk lada teľov a koncertných
umelcov - prof. Josef P Al e n í č ek, predseda a za
Zväz slovenských skladateľov - prof. 'oto F e r e n c z y,
predseda. Z obsiahlej dohody vyberáme niekoľko na jzávažnejších bodov:
- Pa.r tnerské zväzy sa budú 111avzájom informovať
o svojej IP~áci , o hudobnom živote , umeleckej tvorbe
a vede<:'kej činno s ti, ako aj o účasti na med zi-národných
kongresoch i podujatiach. Budú uspor adúvať porady
o hudobnej tvor be, otázkach hudobnej vedy, hudobnej
výchovy a o ku ltťlrno-politických problémoch. Najmenej raz ročne si vymenia noty, odborné knihy, gramo platne, mg. pásy a iný infor m ačný ·mateliiál. Pa rtnerské
zväzy bud<i' podjpot·ovať spoluprácu s redakciami hudolmých časopisov. Budú navzá;ioom podiporovať osobné
výmeny na uskutočnenie uvedených úloh, účasť na dôležitých hudobných festivaloch a hudobných predsta veni·aoh, odbot"ných kontaktoch a podporia v rámci. svo .iich možností súkromne C·e stu júcich kolegov pr i real!~ovaní umeleckých alebo vedeckých úmy.slov.
-r-

U susedov v Bulharsku
Klära H a v l í k o v á hrala na bulharských pódiách viackrät. Zachytili sme jej ro:zprivanie a zižltky, ale ~ajmä námety, k toré dáva pre vzäjomnú spoluprácu,
Kt oré skladby tvor!lf dominantu vašich bulhar ských koncertov?
- Hrala som Suchoňove Metamor fózy, Stravinského Concertino pre klavír s orchest rom a - staiľú hudbu. Mys Um, že výber skladieb bol dobr ý, čo napokon uznalo i obe-

censtvo. Mohla som rozšlriť
predstavy, ktoré majú bulharskl priatelia o Suchoňove.l t vorbe. Stravinského Concertino
poznali málo, no výsledný ume.
lecký dojem bol · veľrni dobrý.
Spominate - ako miesta vašich koncertov - Var nu, Burgas a Sofiu. Ako vyzerá v

dboch prlmorských mestách
konce r,tný • život v zime?
- Varna sa zrejme stará o
plynulosť koncel·tného života .
Pod ľa plagátov som zisťova l a
viac
koncertných
podujati.
Návštevnosť na mo}om koncer te bola dobrá. Všetky očaká
vania však prekonali koncerty
v Sofii. Bulharská inteligencia
chodí na kultúl.'ne podujatia,
dychtivo ča ká na zau.ilmavosti
v kultúrne j oblasti a má mimoriadny zmysel pre Suchoňo
vu tvorbu i diela ďalších skla dateľov . Mrzelo ma .iba to, že
na moje h lavné vystúpenie nePr išiel nikt Ó z nášho v eľ vy sl a 
nectva. Stojí t o iste za poznámku ...
Niekedy si myslíme, že n aša tvorba je v zah ranič í už
dobre známa. Aké máte s kúse nosti v tomto smere?
Zistila som, že našich
sklad ateľov 1
poznajú v.iac podľa
mena, ako lPOd ľa tvorby. čosi
nie je v poriadku vo .vzá jomnej výmene kultúL~nyéh hodnôt
medzi niekt orými socialistickými štátmi. Bulhari, s ktorými
som hovorila - Č8$tO doebre
kultúrn e orientovan! - našu
tvorbu poz·na jú málo. P,ýtali sa
na mnohé základné údaje a
všade ma prosili, aby som podro~ne
komentovala
hrané
skladby i autoerov. Kultúrne
stredisko v Sofii : má \re ľ ký .zá - ·
uj em na pr() paQpvan! s lovenskej hudby. Mám dp j em, že·
práca kult úrnych str edísk v zahraničí by sa mala !Prehodnotiť. Tu by mal·i odznievať .,pre hľ.ady" hudobnýeh hodnôt, na
ktorých naše.l kultúre zál ezf.
Vedúci nášho strediska v SoCi! má naor. záujem u viesť na

Zasadnutia a kongresy
Medzinárodnej hudobnej rady
)

UNESCO

V čísle prinášame dokon čenie
1973
apríl - PRAHA
IMZ
m áj - (JUHOSLÄ VIA)
Medzinárodná hudobná rada

prehľadu

máj - PRAHA
Medzinárodná hudobná rada
UNESCO - P~·ažSká jar
máj alebo jún - BENÁTKY?
~.1edzinárodná hudobná rada
IlCMSD
máj alebo jún - PARlž
(UNESCO)
Medzinárod·ná hudobná rada
? (GHANA)
ISME
zač. augusta HAAG
Euró.p~ka federácia mladých zborov
26. VIII.- 1. IX. - LONDi'N
IAML
9.'-16. IX. - ŽENEVA LAUSANNE
Medzinárodná hudobná l'ada
24.-27. IX. - VIEDEŇ
!MZ-EBU-ORF

akcií MHR UNESCO nar. 1973

Screening

,.S ta~·ä

hudba v TV"

Výkoenný výbor - regionálne z.a•
sadnutie národn. hudobných rád
Seminár ,.úloha hudobn. fes tivalov
v súčasnom hudobnOtJ1 živote"
Tribúna ázijskej hudby

Medzinár. tribúna

sklada teľov

Medzinárodný seminár
Europa cantat V.
Výročné

zhromawenie

15. val né zhromazdenie qjum .,Hudobné publikum
nosti"

ko!o ..súčas 

·

Medzinár. koeng1·es ,.50 rokov hudby v rozhlase"

1974
j úl '-- MANILA
!SME
,.
august - JERUZALEM
IAML

!\

Medzinárodný sem inár
f~ong.res

jeseň Suc ho ňove Koentemplácie
a nevylu čuje ani tvorbu ďa l 
ších skladateľov.
- á-

Na

čom

pracujete ?

.. . odpoved á m u z i k ori a d i te ľ K on ze r vató r la v B'ľatislave 
dr. Z d e n k o No v á č e k, CSc.

l ó g,

Premiéra novoobjavenej sldadby 8. MartinU

Poslucháčka
pražského K onzervatória Kateri na Vondrovi cová, prvá interpretka novoobjavenej skladby Bohuslava
Martinu.
Sn!mka: T. He.jzlar

V Poličke - v rodisku skladate ľa Bohuslava
Martinú - bol 19. januára slávnostný hudobný večer. V p't'vej čast! predniesla klavirlst)<a
Katei'lna Vondrovlcová' z Prahy m'ála recitál zo
skladateľovej tvorby . Vrcholom bola svetová
premiéra nedávno objavene.1 klavírne j skladby - . Scherzo z roku 1924. V druhej časti ve čera hovorili · hudobní publicisti dr. Jaroslav
Mihule, dr. J án Mikota a vdova po skladate ľovi
Jaroslavovi Ježkovi - Frances J ežková o jaz-·
zových motívoch v tvorbe J. Ježka a B. Mar-·
tinu. Okrem početných delegácií rozh lasu a
televízie bola medzi hosťami prltomná a.i Vlasta Kubešovä z Pt•.ahy, ktorej bo la pôvodná
skladba darova ná.
Vlasta Rubešová bola bl!zkou priateľkou
B. Martinú v čase, keď obaja žili vo Francúzsku. Z rozhovoru sa dozvedáme : " .•. Rovnako

Skolská

hudobná
výchova
y o všeobecnosti je známe a školskými
kontrolnými orgánm! denne konštatované, že na mnohých ZDŠ je sťlčasná
úroveii vyueovania hudobnej výchovy na
nlzkej úrovn!.
N ech sú prtč!ny tohoto kritického stavu akékoivek, nám Ide teraz o to,
aby sme spola/lne riešili, ako sa z neho
čo najskôr dostat.
'
J e celkom sam~zrejmé, že každý z nás
môže mat na t·iešenle problému svoj
osobitný, odlišný názor.
ovolte ml, aby som vyslovil svoj
stručný názor, ktorý ponechávam na
u vá ženie a dotvorenie. Chce byť akýmsi
Impulzom pre všetkých, ktorým zlepšenie vyučovania hudobnej výchovy na
ZDŠ Ježí na srdci, ktorf ·sa podob-pými
problémami zaoberajú a majO v tomto
obore prác~ skúsenosti..
. K eďže iba uiHter hudobnej výchovy je
rozhoduJ6clm č initeľom, ktorý môže
s6časný stav vyučovania hudobnej vý·
c hovy zlepi li, skťlmajme , čt je dostatoč
ne pripravený pre svoju prácu aspoťí
v najzákladnejších kritériách, ktoré môžeme form u lovať asi takto:
1. Pozna nie ciera a ftloh hudabnej výchovy, ako Ich uvádzajft učebné - osnovy
na prfslulinom stupni, na ktor om vyučuje
hudobnft výchovu.
2. Poznanie a ovláda nie metodickej
oblasti hudo·bnej výchovy, qby jeho hodiny boli kvalit né, zaujímavé, r adostné,
efektlvne a a by splnlli svoj účel.
3. Patričné úroveň v technickom ovllídant didaktickej t eohnlky.
4. 'Ot~.zky ďalliieho vzdelávania. .
P o u v a ~ u J m e o t ý c h t o k \' l t é·

D

.rUch:

Ad 1. Iba ten učttei, ktorému je jasný
i úlohy hudobnej výchovy, môže
úspešne plniť svoje poslanie.
Kedže ·ciel 1 Olohy hudobnej výchovy
na ZDŠ Jasne formulujú učebn é osnovy,
bude ich treba mnohým u čite ľom objasniť a vysvetllt.
Podobne bude treba v ysvetl!ť, uMzať
a pral~t1cky nacvičiť, ako treba so žiakmi us kutočňovať a prevádza t spevácke
návyky, rozvoj hndobných scqopnos tí
1 počúvanie hudby v jednotlivýcll ročn!-

-cieľ

v tichosti a nenápadne ml daroval rukopis
klavírnej skladby Séhe rzo. Na prechádzke mi
ju bez slova vložil do ruky - a odišiel. Nikd y
'toti ž nečal<ai na s lová uznania. Jeho skrom n osť a ú prim nosť mu to nedovo ľ ova li . . ."
Dielo vzniklo pod ľa rukopisne j partitúr:y 10.
februi'ira 1924 ; bez r epeticií má 145 taktov.
Skladbu našie l v súkromnom majetku v rám ci medziná rod·nej ankety o Bohuslavovi Mar tinu p i sa te ľ tohto text u; preto nebola doteraz
očlslovaná do Halbreichovho · zoznamu opusov
B. Martinu. Hoci, pochopiteľ n e, nepatrí k ťaž 
š!m dielam, je cenným svedectvom o ume lcovom raste a práv·om možno o ne.i hovor iť ,
že sa nepochybne stane pre svoju originálnosť
ve ľmi p rtťaž l! vou. Rukopis je teraz uložený v
a rchive ois ateľa č l ánku.
Tomáš Hejzlar

seminár bol us ku točn e ný i pre učitefo v
hudobnej výchovy v roč níkoc h 6.-9.
· Toto by bola najzákladnejšia a najdôleŽitejšia fáza, kt<>r ä u rčite · polož! soUdne základy pre zlepšenie vyučovania
hudobne j výchovy.
· V okresoch, kde tento základný seminár eiite nebol, dožadujte sa ho na OPS,
na Školskom odbore i na Odbočke SSHVI
Tieto tri inštitúcie môžu seminár uspori ada ť spoločn e. Ak budete potreb ovať
odborných prednášaterov na ~vedené

ANTON ZAVODSKt:

Gordický uzol alebo: ako

začať?

koch, ak<> Ich uvádzajú uč ebné osnovy.
Z neujasnenosti, neznalosti a nedo·
statočných zr učnosti, ktoré osnovy uvlídzaj6 a ktoré mnohl učitelia neovlá dajú,
pramení základ dne§ného zlého stavu
vo vyu čova ni hudobne j výchovy.
Pr eto prvým krokom orgánov pre d'alliie vzdelávanie učitero~ by malo byt
rielienie nedostatkov na tomto úseku.
Na prácu v novom školskom rolm
mali by vyu žiť jarné mesiace a pripravit u č lterov ešte do konca tohoto
školského roka v seminároch, poriada·
ných osobitne pre učltefov vyučujúcich
hudobnú výchovu v 1.-5. r očn!koch a
osobitnej pre učite ľov hudobnej výchovy
v 6.- 9. ročn!koch zoS.
"
Semináre s týmto programom uspo·
l'ladall už pre u čiteľov vyuč ujúcich hu
dobnú v9cllovu v 1.- 5. ročnlkoch:
Mestské pedagogické s tredisko v Bra ·
tislave, Krajský pedagogický ústav v Bra tislave, ktorý ho uskutočnil v šamorlne
pre západoslovenský kraj a OPS Bratislava-vidiek pre svo je obvody v Pezinku
e "Malackách. Učitelia na všetkých uvedených seminároch kladne hodnotili se.minlíre a dožadovali sa, aby podobnv

témy, vyžiadajte s i ich od Slovenskej
pre hudobnú výchovu, Bratislava, Gorkého 191
Pre Kra jské pedagogicM ústavy je
SSHV ochotná zabezpečiť na dvojdľio vé
semináre (niektorý piatok a sobotu) od·
borných prednášateiov, ktor! by Im pri·
pravm Inštruktorov pre OPS v ich kraji,
ktort by potom viedl1 semináre vo svojich okresoch, čo by bolo r ozhodne
efektivnejšle, ako pripravovať inštruktorov v každom okrese osobitne - už
1 vzhladom na to, že máme obmedzený
počet odborných prednášaterov k dispozíci!. Ak by KPú inštruktáž neorganlzovall, môžu sa obrátiť OPS priamo ne
SSHV!
sp oločnosti

Ad ~- Oalš!m krokom k zlepšeniu stavu vo v y učovaní. hudobne j V9chovy by
mohol byť seminár o didaktike a me·
todlke vyučovania HV, na ktorý treba
pozvat odborných asistentov z PF. · Na ·
seminár! by bola 1 prai<ttcká ukážka nácviku piesne a praktická ukážka počú 
vania hudby. Po ul{áŽkach by nasledoval
rozbor a diskus ia .
Je dohrým zvykom že na podobných

Po d·okonč e ní knihy Hudobnó
rezidencie na západnom Slovensk u som sa zameral na niektoré problémy z estetiky hud by. Hlavnú p ozor nos ť som S \Í st redil na mono~ raľ i u o J. N.
Humme lovi, ktorá má u ce l i ť
predstavu o tomto slá v-nom
brat islavskom rodákovi, hodno.
tiť jeho tvorbu a naookon ho
zarad i ť do ce lkovej ' kultúry
s t are:i Bra tislavy. Naďa lej ~a '
za ujlmajú otázky mo deL'Í'le.i
koncepcie umeleckého škol stva. K t-ejto <problemat ike sa
vyslovím v článkoch a men ších štúdiách. Nevyhýbam sa
ani prá ci kriti ck•e j. pravda v
rám ci č asových m ožností.
-mm-

seminároch OPS dá uč iteľom ro zllč ný
metodický materiál. Niekde dost anú rozumoženú osnovu :z: predvádzanej prak·
tlckej ukážky nácviku plesne t skladby
na poč úvanie , ktorá tm poslúži dobre
ku príprave na vlastné vyučovanie. Dô·
ležité je, ob oz n ámiť prHomných o od·
bornej literatúre s uvedením prameiia
nákupu a cenou.
Túto formu som SlJomenul Iba preto,
že sa v posledných rokoch zanedbáva,
h oci v minulosti dobre plnlla svoju
úlohu.

. ..

Ad 3. Nazdávam sa, že je najvyšší č as,
aby sme sa v dobe pokroku a vyspelej
techniky dvadsiateho storo čia zbavil! vo
svojej práci zastar!'llých, stredovekých,
scholastických metód a verbal!zml\, pr oti
ktorému už pred vyše 300 rokmi bojoval
velký učtter národov Ján Amos Komenský vo svojich pedagogických spisoch,
a aby sme nastt1pill nov\1 cestu modernej didaktickej t echniky, ktorá nám
umožni urob )ť naše hodiny p ochopiteľ·
nejšíml, názornejš!tnl a pútavejš!mi.
Doterajšie skostnatelé nánosy v našej
práci, okrem Iného sú prlčinou neefek·
t!vneho plytvania beztak veľmi obmedzeného vyu čova nia HV v jednej t ýždennej 45-minútovej vyu čov.ac ej jednotke.
Je priamo požiadavkou doby, a by každý
u člte l na úrovni ovlá dal súčasnú didak·
t!ckú techniku.
Je pre to ve ľa dôvodov. Okrem Iných
spomeniem napr. i te n, že v súč asn om
období neodborným narábaním s gramofónaml a magnetofónaml je na ško•
!ách havarijnú situácia cez celý školský
rok, lebo O•pravovne ne stačia pr!slro ja
opr avova ť. Pre.to sú tie to pomôcky prak·
tlcky vyradené z prevádzky a nahrádzané namiesto živej hudby iba učltero
vým výkladom a dtktovanlm, čfm HV
vôbec nemôže pl n iť svoje posla nie.
Oln·em t-oho ne kvalitnou reprodulw tou
na poškodenom príst roj! získame u žia·
kov opačn ý (\ člnok hudobného zážitku.
O.braciarn sa· na všetkých čitateloY tri·
hoto č l ánku s prosbou: Ozvit e 11a pró·
sim, <! vyja drite svoj názor na nadhóodenú problematik u spolu s návrhom na
jej riešenie!

(Doko n če nie z l. str.)·
tieto ku llút-y sa organicky vlievajll v
hlavný prúd svetového hudobného um e~
nia a - možno - .v ojedinel,ých asp e k~
toch sa javia hlboko originál ne. Tomuto procesu poznávania pomoho l inten~
zlvny rozvoj prostriedkov komuni kácie.
Pozrite sa aspoň na niektoré zvláštnosti okolo nás: Naši muzikolôgovia
prednášajú o indickej hudbe na amerických univerzitách; americkl, japon ~
sk! a rusk1 študenti lPOčúvajú a študujú
hudbu v Indii; japonskl skladatelia sa
inšpirujú touto hudbou pri komponovani elektronických diel; Ben jamin Britten
S>lše dielo, ktoré má korene v japon~
skom divadle "No"; Maurice Béjart cestuje po Indii a h ľadá podk lady pre svoje
balety; Yehudi Menuhin interpretuje indické ragy... Všetko toto by nebolo
možné ešte pred 25 rokmi.
Začali sme si všetci uv.edomovať, že·
hudobn(l tvorbu rôznych č astí sveta a
rôznych historických period nemožno
Izolovať. V štádiách rozvoja ľudstva ,. rôznych častiach sveta (čl to už bo la
dávna sumerská, alebo grécka, čínska,

čuie aj proces demokratizácie. širo1;é
vrstvy moji ch spo l uobčanov sú nt'!lramotné, no ich du ch te hlbok.Ý. ich mysle nie je schopné d osia hnuť vy soký stupeň rozvoja intelektu.
Náš národ mé
vel'a pt·ob!émov. no napri ek tomu j e to
národ dobrý, ľúbia c ! poko.1 a mier,
schopný vel'kých cft.ov šťastia a radostí,
národ s množstvom niíooženstiev. jazykov a etnických skupin Nec-hcem po~
vedať, že v našej krajine je všetko v
na jlepšom poriadku. Iba chcem pod čiarknuť, že použitie slova typu .,ne·
gramotný", ..rozvo,jový". ,,slaborozvitý",
,vzdelanie" ap. používame často v rôznom zmysle. Núti näs to, aby sme boli
ostražite jš!.
Vezmime sl napr ik lad termln ,.etno~
muzikológia". Obyčajne pod nim mys lime vedu o všetkých .,nie západných"
hudobných kultť1ra ch . V analógii jeden
z našich vedcov - v diskusii na hudobnej akadémii v· Madrase - použil
slovo ,.etnomuzikológia" na označenie
európskej hudby - od Palestrinu až po
Brahmsa a Wagnera. Verlm, že väčšine
z vás sa to môže zdať zábavné ..•

NARAYANA MENON

-Z tribúny VIl. kongresu Medzinárodnei hudobnej rady

Clenovia indonézskeho národného sú~·
boru Bayanihan pri predvádzam
skladby . Hari Raya . .

Rozvojové
krajiny
j

.

a hudba
Vynikajúci virtu6z na indickom ná•
stroji sitar - Ravi Shankar pri vy -.
stúpení s Yehudi Menuhinom na ]es ...
t ivale v Luzerne.

egyJptská a indická civilizácia) boli vytvorené a osvojené rôzne' spôsoby práce
iO zvukom ·a t ieto spôsoby sa časom
špecifikovali, no spoločne vytvárali jeden celosvetový huQ.obný prlnos.

NIE NAJŠŤASTNEJŠI POJEM
Chcel by som sa zaobe r ať problémom
hudby rozvojových krajín. .,Rozvojové
kr,ajiny" - to nie je naj šťastnejš! pojem. Ja vjem, že v politickom a e konomickom význame l:lznačuje tie oblasti
zeme, kde vládne bieda, často negramotno sť, kde nie je rozvinutá veda a
technika, sú to krajiny, ktoré nemajú
nadzvukové stíhačky, ťažk é tanky a medz!nkontlnentálne rakety. J ednako si
myslfm: neznamená to, že tieto kt·a.J,iny
sú slabo rozvinuté v kultúrnej sfére,
resp. v hudobnom umení. Mnohé z nich
majú kultúru bohatšiu a dávnej šiu, ako
je kult úra mnohých ekonomicky r ozvinutých k,rajín.
Vezmime si napr. Indiu. Je v nej veľa
oblastí, o ktorých by s me mdhli !POved ať , že sa v nich žije na úrovni stre d~
no-feudálne j a lebo feudálnej spo l očnosti.
A jednako je tam !POdivuhodne jasne
fixované národné po.,nedomie a pokra-

VKLAD -

Pl'i prÍJPľ·ave môjho vystúpenia na
k()ngr.ese poprosili ma hovoriť o vklade neeurópskych krajín, ktoré majú bohatý folklór; trad!ciu - a tiež mlad(!
kultúru (sie!). O vk l ade do čoho?
Do euró.pskej tradície? O úlohe týchto
kul t úr ako impulzu a stimulu pre t vor ivú činnosť európskych skladateľo v ?
Alebo o vklade do sveta hudby, ktorý
môže prini esť človeku šťastie?
Všetky neeurópske kultúry nie sú lb a
folklórnymi. India, Pakistan, alebo Japonsko majú svoju profesionálnu hudbu,
ktorá sa llši od ľudov,ej tak, ako sa l!ši
hudba Bacha a lebo Beethovena od nemeckej ľudovej hudby, Hudba týchto
k rajín nie je mladá, alebo rozvojová, ale
dávna, na dobrej umeleckej úrovni. Co
by sa stalo, keby som ja - neeurópan
- dal t úto otázku na podobnom fóre,
ako je naše: aký je vklad a prinos e u~
t'ópsk ej hudby do výv-oja svetovej hudby?

INDIA A HUDBA
Na~a hudba - to je vý·raz nášho Intelektu, v n ej sa .r ealizujú naše ľud ské
možnostj, Okrem toho odráža naše hlboké emócie, náde je a snaženi·a. Formovala sa počas mnohých rokov rozvoja
a snaženia. Hudba je časťou nášho života a obrazom m yslenia. Možno ju vntmať, o ceňovať a kriti zovať z poz!cil

(Dokončenie z 1. str.)
časo pi soch (n ávštevnos ť,
finančná stratovos ť atď.). Pre

ných

-

DO ČOHO?

užší styk Slovkonce rtu s organizátormi
konceiľtov
sa
účastn!ci rozhodli vytvorit Vý~
bor pre slovensl<ý koncertný
život, ktorý jednak zainteresuje šjroký kruh odborníkov a
usporiadateľov do plánovacej
a
dramaturgickej
čin nosti ,
jednak 'poskytne pr·í-amu pomoc jednotHvý!)'l mestám pri
prekonäv.ani konkrétnych prekážok a pri !Propagácii koncertného živ<>ta. (Podobné akcie, spojen é s konferenciami
o hudobnom živote sa uskuto čnia už v tomto období v
Prešove, v Nit re a v ,Ružomberku.)
Vznik Slovkoncertu
ako medzinárodnej agentúry
vyžaduje systematické rozširovanie kontaktov so zahraničlm,
zapojenie slovenských miest
do medzinárodného kon certt~é
ho života v oveta väčšej miere

než dote raz. Tieto nové aspekty si súčasne vynucujú výt·azné zvýšenie kritérií voči domácim umelcom a telesám,
všestranné
uprednostnenie
špičkových hodnôt proti kvant itativnej p.revahe priemernosti, ktorá v mnohých oblastiach
koncertného
života
dodnes
vládne. Cenné podnety z diskusie a fundované informácie
od !Predstaviteľov jednotlivých
riadiacich :~;ložiek MK SSR a
KNV v.iedJ.l nakoniec k rozhodnutiu, zas:hytit najdôležitejšie
ť1lohy vo forme záverov, ktoré
sa ·PO &chválenf predlož!ll M! nist~-stvu kultúry SSR a budO
o nich inforll!.ované aj ostatné
zainteresované orgány. Ovzdušie celého aktívu charakter·i zoval · konš trukUvny prfstup a
Ó.prlmná snaha nájsť rlešénie
týchto vleklých a nie ľahkých
problémov. Vedenie S lovkon~
certu a taktiež predstavitelia
MK SSR a KNV pri s ľúbili hľa-

nášho ž!vot,a, myslenia a filozôfie. Zo~
hrala významnú úlohu vo formo vaní ľud 
skej osobností a v utužovanl ľudských
vzťahov. ZNdila sa 1približne šesťtisic
rokov pred naším l etopočtom - :a možno l skôr.
•
Najstarši hudobný systém je sumerský. Tamojš! chrämový rituál bol vysoko o1·ganJ~ovaným hudobným systémom,
o ktorom máme svedectvá v dokumentoch. Ojed inelé element y sumerskej kultúry prenikli aj do susednej oblasti do Egypta s jeho vysoko organizovanou
c.ivllizäciou, do Indie a Gréc·ka. India
lež! ďalej od Sumera než Egypt, no do
jej široko otvorených severozápadných
brán sa po dobu šesťtisíc rokov vlieval!
vlny l'ôznych civil!zácil. India sl osvojila
a asimilovala teóriu, metódy, 1 inštrumenty a terminológiu zá padn ~ .i Azie, súčasne všetky tieto komponenty podáva la
ďale i na východ do Laos u, Kambodže, Indonézie l Vietnamu. Medzi hudobnými ku ltúram i arabských krajin,
Iránu, Vietnamu, In donézie je veľa spoločného v oblasti vokálnej hudby, zložitých bicích Inš t rumentov, v obľub e v
r ôznych hudobných žánrov, je tu spo~
!očn á čr ta v melod ickej Hníi, vo význame improvizácie, ·zvi azaností hudby,
tanca s príbuznými um eleckými žánrami.
Posledné dokumentuje táto povesť:
Istý kráľ popros il mudrca, aby ho naučil robiť sochy bohov. Mud t·c' mu qdpovedal: .,Ak nepoznáte zákony maliarstva,
nikdy nebudete ovl ádať zákony sochárstva." .,Teda, - povedal kráľ, -;- naučte
ma zákony maliarstva." A mudrc odpovedal: ..Ťažko spoznať zákony maliarstva, ak nepoznáte techniku tanca."

da ť celkom nové cesty 11 metódy !Pri rozvíjaní koncertného
života, rPredovšetkým so zre teľom
na l<Últúrno-polltické,
umelecké a výchovné aspekty
tejto činnosti.
·
V diskusii sa podrobne rozoberali aj otázky Hudobnej
mládeže ako fo~my, ktorá môže pod chytiť a získať pre hudbu všetky sociálne skupiny,
menovite robotnícku mládež.
Očastnlci dostali informácie aj
o problémoch okolo sprostredkúvania zábavných prog·ramov,
kde Slovkoncert ta~tiež získava monopolné IPOStav.e.nle na
(!zemi SSR.
Dť1fajme, že tohtoročný akt!v
bol Iba začiatkom nástUIPU po.
zitivnejšieho vývoja v oblast!
konceľ'bného života a ž·e čo
skoro budeme môcť ~onkrétne
.referovať o prJamivých dôsledkoch opatreni, ktoré vzišll
z toqoto úspešného stretnutia
pra covníkov ku ltúry.
(d)

.,Bud'te taký láskavý - a naučte mi
umenie tanca", - poprosil kráľ. ,.Bude
to ťažké, ak sa nenaučíte inš trumentál•
nu hudbu", - odpove dal mudrc. ,.V ta.kom prípade ma na u čte princípy lnštru•
mentáln'e j hudby", ,,No, pov-edal
mudrc, tieto nemožno spoznať bez hlbokých vedomostí o umeni vokálnej
hudby". Kráľ skloniac hlavu povedal:
.,Ak je vokálna hudba prameňom všet•
kých umení, tak ma na uč te, prosím, zákony vokälne11 hudby."

ZVIAZANOSŤ

UMENI

V Inidi! .ie hudba tesne zviazaná s
nábože.nstv·o m a mystikou. Zakladá sa
na zložitej teórJi, na .pravidlách kritiky
i prijímania tejto hudby. Hudba i tanec,
vizuáLne umenie a po~.zia vychádzajú
z rovnakých princlpov. predpokladajú
itttelektuálnu zaangažovanos ť .a nesú v
se be skôr lyricl(ý, než dynamický impulz, sú zamerané skéilr na lntu!ci.u než
na logickú úvahu . • • ~úhrnom toho je
špecifický subjektivizmus - v IPľOti - .
klade tomu, čo možno nazvať západným
objektivizmom. Tradíciu, ktorú spom!nam, nemož-no cháp ať odtrhnuto od in·
dického života a obrazu myslenia národa. Počúvať indickú hudbu a priná ša ť o
ne.f 'úsudky na základe zäkonov západného alebo ~ného hudobného systému
znamená prichádzať k absurdným uzáverom. K takým istým uzáverom by musel!Prí!!ť ortodox·ný. znalec Indicke j hudby v ú&\.ld)<p,c h , .() Beethovenovi alebo
Br.ahm~v·i~ Problémy štýlu, í·nter,pretácie
ťažko fio<}notiť ;poil1'a nejakých medzinárodných noriem.. Hudba nemá medzinárodný jazyk ,a je veľmi citlívá na di. fere nciáciu. Teória o medzinát·odnom j azyku v hudbe mô~e byť aplikovaná iba
na niektoré oblasti Eur ópy, alebo južnej
Indie, severnej Indie, západnej. Ind ie,
t. j. oblasti s rovnakým hudobným systémom, no rôznymi .,ná l'eč.iami".
.
Naša hudba má hlavnú črtu - m el od i č n o st. Mám na mysli melodi ckú
líniu, ktorá sa nepodriaďuje harmónii.
P re d stavite ľ západnej kultúry si vle ťaž 
ko predstaviť me lódiu, ktorá nie je podložená harmonickým' systémom. Ak je ,
takáto melódia pre západný sluch exoti,cká, môže t<J znamenať. že zäpadn1
s luch stratil schopnosť ' vnímať čistú mel
!ódiu v obnaženej podobe. Treba spom e nú ť aj naše využitie štvrťtónov. V indickej hudbe neexistuje systém čistých
Š·tvrťtónov, ktoré sú napr. v hudbe. Aloisa Hábu, ale bo Ernsta Blocha. Ako všetky me lodické tradície, aj naša tradicia
je založená na základe ústneho podania.
(

ÚLOHY DNEšKA
Jednou z hlavných úloh, ktorä stoji
pred nami, je r o z v o j a o c h ra n a
tr a dičnej hu d'o b ne· j k u l túry.
Vyplnenie tohto cieľa neznamená iba
sporadické zachytenie a záznamy trad ičnej hudby. Čaká nás v eľká a zodpovedná úloha na sprac-ovan{ rukopisov
týchto zápisov, zá~namov do katalógov
i s(lpis na gramoplatne. Treba spracovať i pôvodné texty a da ť Ich do ·kontextu s myslením človeka XX. storočia.
Práca s tradičnou hudobnou kultúrou
sa musí stať organickou časťou života
všetkých .,rozvojových" krajin, musi byt
súčas ťou sociái.no-ekonomického rozvoja národov. Vo vzťahu k trad!di existuj(! dva prť1dy: Jeden, ktorý by chcel
tradiciu zac hovať v čistote, ako by všetko ostatné bolo falošné a nečisté. Druhý považuje tradfciu za pamätník mi·
nulého, za produkt feudalizmu, ktorý je
ťažk ým bremenom pre tvorbu a slobodný rozvoj, Prežívame !Prechodnú perlo ..
du. Ide 1V nej o J)ľehodn.ocovanie minulého, pričom ~a paralelne rozvijajú i ex..
perime nty. Prív-rženci starého oplakáV'Il•
jú odchod starý® či as a mladi - večne
hľadajúci - vyzývajú k osvojeniu sl no..
vých svetov. Stojlme na prechoqjj po•
dlvuhod.n ej oeii)Ochy premien a Pllehod•
nocovania cennosti duchO'lnej kultt\Ty•
Naša epocha sa dá ):lt'lrovnať k Z't'O!flt
nového, .ie to prechod od minul~ho IC
ol'ltomnému l budúcemu.

~a

margo
'brnensl{éj
Lulu
O československej premiére op~ry
L u l u od A l b a n a B e r g a mozno
p ove dať, že je vyvrcholením d oterajšieho nekonvenčného dramaturgického úsilia tejto opernej scény v uvádzaní málo hraných, alebo vôbec neznámych diel,
avšak hudobne i obsa-hovo zaujímavých.
Toto konštatovanie plne platí aj na Bergovu Lulu. Po prek<maní určitýc h historických i estetických legiend a nejasností okolo tohto skladateľa, dostává sa
v poslednom čas e hlavne jeho hudobnodramatické dielo do svetla adekvá t ne
zodpovedajúceho jeho významu a pos taveniu vo vývoji hudby nášho storočia.
V__ prípade Lulu (budeme sa teraz pridrzať
Iba s k ladaterovej dramatickej
tv?rby) javí s a nám aj Bergov fud ský,
ettcký, . ale aj umelecký profil over a
plastickejšie, ako pri doterajších preb eraných a neoveretiýclľ subjektívnych
sqdoch niekt orých buržoázny'c h kritikov
· a teoretik,ov. Práve vó Wozzeckovl - a
e šte viac v Lulu (hoci sa 'Lulu nevyrovná takmer exaktnej partitúre Wozzecka) poznávame mys lím pravého Alhana Berga, humanist icky! a sociÍllne pokrokovo angažovaného umelca. Preceňo
vanie jeho orchestrálnej a komornej
tv9r by nad opernú, znamenalo značné
&kreslenie jeho osobnosti a vynášalo na
povrch iba konštruktivistické a technologické princípy jeh o komp ozičnej metódy, pri čom konkrétne u Wozzecka l
Lulu sa môžeme presvedčiť; že ony ani
zďaleka neboli rozllodujúcim faktorom
ú spechu, alebo významu jeho tvorby.
Pred časnou smrťo u sa uzavrelo Bergovo dielo prak ticky ešte v rozkvete tvorivých síl. Jeho inštrumentálna tvorba
bola skôr prípravou pre jeho dramatic l<é diela, ktoré boli hlavnou dom énou
jeho Individuality. Bergov tvorivý či n
vo Wozzeckovi ( č i už p o s tránke dr amaturgickej, javiskovej, výrazovej, alebo po stránke práce s literárn ym textom), sa stal historickým medzníkom
v opere 20. storočia i formy opery ako
takej. V Lulu dôs ledne r{)zví jal dramaturgické zákony, ktoré objavil a sformu loval vo Wozzeckovi; i<le však aj ďalej ,
svoje vlastné princípy tvorivo rozvíja,
podri aď u je ich vlastným zákonom drám y. Nikde inde n enapís al Berg hudbu
tak hlboko ľudskú, s pontánnu a spoloče n sky angažovanú, ako práve v tejto
partitúre. Hoci Lulu tak, ako sa dt~es
predvádza, je torzom, j e súčasne výre č
ný m svedectvom skladateľovho umelec ké ho i s poločen ské ho pos toja.
Dnes, keď sa po brne ns ke j premiére
z:unýšľame nad Bergovým operným epilogom a zo sp ätného pohfa1lu pozeráme
na :ieho dielo, konštatu,jeme, že Bergov
kriti cký postoj proti s p o lo č n ost i v ktorej žil, bol determi novaný samotnou
spo lo če ns kou, politickou i morálnou krízou v kapitalistickej s p oloč n ost i po prvej svetovej vojne. Pt'ibeh Lulu zasadený d o prostredia cirkusového zverinca, je Bergovým vlastným priznaním sa
k svojmu životnému osudu. Z tohto kruh u násilia, brutality, egoizmu, odcudzenia, amorálnosti nevidel iné východis ko
ako - smrt. V tom je popla.t ný svojej
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PREMigRA
v Košiciach
Na prvom k{)ncert e XI. abonentn ého
cyklu Štátnej f ilharmónie v Košiciach
1 2. januára pod taktovkou Bystríka Režu chu {)d2lnela ako úv•od premiéra sklad .by príslušníka strednej skladate ľske j
Qenerácie Ivana Paríka s názvom " Int rodukcia k Symfónii č. 102, B dur, ktorú pán Joseph Haydn s komponoval A. D.
1794/95". O r-ozbore tohto diela bude
referovať n áš časopis na inom mieste.
Obmedzlme sa preto iba na impr.e sie,
aké tot{) dielo pri svojom prv<>m u vedení 2laneohalo. V prog·ramovom bulle tíne sme sa dočítali, že auto1.' svojou
Int rodukciou usiloval v prvom rade o
vytvorenie zvukove j bariéry oddeľujúcej
zh{)n nášho každodenn ého života od atmosféry koncer tnej siene a o pr!pr.avu
po slucháča na plnú koncentr{)vanosť J:>ri
'vn!man! Haydnovej hudby. Tento cieľ sa
Parfk{)vi skutočne podaril. Ak sa však
'pozrieme na druhú stranu tejw mince,
čr totiž má byť c i eľ{).m úsilia niektorého
·auto·ra - ako to bol{) v tomto pr!JPade
·- podčia·rlmuť · syo.iou .Pt:á co u hodnotu a
krásu diela iného skladateľa, nemôžeme
s Par!kovým zámer.o m tak jeqn{)značne
súh l as iť. Potvrd il mu to k{)nečne aj potlesk po od2lnení Haydnovej symfónie,
k torý patril výlučne dirigentovi Režu . chovi, ako interpretovi Haydna. V dejiná ch hudby nielen svetovej, ale v pos. Ied.ných rokoch a j slo venskej (spomer1. me si na Cikkerove Hommage ä Beetho-

ilobe. Z historického hladiska je vlak
opera Lulu - i väčšina · Bergovej tvorby Gbrazom veľkej umelec.kej individuality, ale osam()tene - izolovane bGjujúcej o nové hodnoty. Vo Wozzeckovi
i v Lulu hľadA Berg (ako jeden z mála
skladateľov jeho doby) mravné hodnoty u človeka, ktDrého vykGri sť ovanie a
ponižovanie uvrhlo na per!Jlériu spoloč
nosti. Mária z Wozzecka l Lulu (hoci
dramaticky antipódne typy) majú predsa len veľa spoločných čft a najmä životný osud: poníženie a smrť.
Brnenská inscenácia sa zmocnila tejto
náročnej hudGbnej i dramatickej predlohy velmi úspeš ne. Isteže nebolo
to oslnivé predstavenie, nevideli smu tu
ani ddždivé er.o tické alebo expresionis-'
tlcké· .vfzie, no ukázalo sa, že to bolo k
prospechu diela. V skutočnosti išlo skôr
o Inscenáciu realistickú, ale v tom zmys bez priklášľo
le, že pravidlo
vania a ozdobovania vyrozprávala a
z~>br azila tragický ' sociálny· príbl'h ženy, ktorý sa stal .s ynonymom kapitalistickej morlllky. Triezva výpr ava Karla
Z a m r z l é h o, ak() aj č istá réžia Milana
Pá s k a vytvorili priestor pre zrozumitefné a jednozna čne plastické vykreslenie postáv, ako aj p ríbehu.
Slovami mimoriadneho uznania treba
oceniť hud{)bn~ naštudovanie dirigenta
Václava N o s k a, ktorý zvládol partitúru
technicky i .štýlovo na vysoke j interpretačnej úrovni. Práve vďaka jeho poňatiu zaznela v plnej a prekrásnej brnenskej opere hudba Lulu s plnou suge stív nosťo u
a ľudskou pravdivosťou.
Nechcem klasifikovať jednotlivé výkoQy,
na každom z nich bolo vidieť kus poctivej umeleckej prllce a ús ilia 0 podanie presvedč ivého výkonu. V tomto
č lánku som skôr chcel upozorniť na Bergovo dramatické dielo a na potrebu jeho .zhodnotenia na základe u če nia marxistickej estetiky a filozofie. Prvý krok
k tomu urobila brnenská inscenácia. To
druhé by mala urobi ť naša marxistická
hudobná kritika a estetika.
MARIÁN JURIK

Nový rok v SF
Množstvo príjemných zážitkov poskytovali h neď prvé dva abone ntné koncer t y Slovenskej fi lharm&n ie v roku 1972.
Vstup d{) nového roku tvorilo šes tnásť
Slova.nskýoh tancov L poradie (8) op. 46,
II. poradie ( 8) op. 72 Antonína Dvoi'áka. Výkon orchestra pod veden!m jeho
koncert ného maj stra Vojtecha Gabriela
s túpa l od jedného tan.ca k druhému,
najmä zjavne· počnúc Tancom č. 4
(F dur) pri zachovávani kOQ1ttastov v
striedani plnokrvne sviežich a umiernen,ých h udobnýoh p lôch. Hlavným z·n akom produkcie bolo citl.ivé reagovanie
n·a stavbu melódie, pregnantný rytmus,
nekomp·Iikovaný prístup. Nad koncertnou
sieňou SF zavanul mierny závan tradičných Nov{)ročných koncertov Viedenskej fil harmón ie - miesto va lčíkov d y n astie ~traussovcov · t.o boli skvelými hudobnými nápadmi hýriace Slovanské
tance A. Dvoi'áka. V každom prípade bol to d obrý vstup do druhej polovice
koncer t nej sezóny.
P{)d vedenlm dir igenta Zdenka Košlera podal orchester dôkaz o sv{)j iéh
sch,opnqstia.ch v nasledujúcom koncerte, uveden~m .Koncertu ~Pre orchester
od Andreja Ešpaja, S<>vietskeho sklada t·e ľa strednej skladateľskej generácie,
skladateľa vládaluC€ho dobrou technikou.
Pre súčasného poslucháča, ak pred'J)okladáme bežnú skúsenosť v oblast i súčasnej hudby, Eš:pajova kompoz!cia ni·e
.i~ náročná, al·e nápaditQsť, temperament, dobrú inštrumentáciu jej nemožno uprieť. Ak chceme charakterizovať
·zbežne bez viac-menej . komplik<>vaných
úvah: máme pred sebou ., čistú prácu"
prísne a dobre školeného skladateľa.
Ok'l·em dirigenta záuje m obe censtva
patril a:i lfi!ianskemu husľo vému vil.'tuóz·ovi Salvato-re AccardovL Prednie sol
Koncert pre huslé a orchester D dur

Prof. Ing. MÁRIA POTEMROVÁ
/

sa 24. februára t. r. dož!va významného

životnéh{) ju bilea. Nebý va príliš veľa
osoboost!, ktor é i napriek n ie vždy
priazniv,ým podm ienka m vykonajú taký
kus práce.

Scéna z bmenske j inscenácie Bergove j Lulu. Na snímTce J. Slcrobánelc,

J. Souček a preds ta viteľka titulnej
úlohy J. Janská.
Sn!mka : R. Sedláček
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ven, a lebo na Salvovu Ódu 1970) sa
pou žívajú hudobné témy iných autorov
buď na uctenie i~h pamiatky, prípad ne
ako témy k variáciám, alebo ako p.rostried{)k na vyjadrenie určitého p rogramu, zväčša však nie v takom kontexte,
którý by vyznel tak v neprospech skla dateľa , ako t{)mu bolo u Paríka. No, a
o to - .ak{) predpokladáme - auwrovi
Introdukcie nešlo.
Bystrík Režucha sa už presadil viackrát ako zn amenitý lnte.rpret S•účasnej
hudobnej t vorby. Z klasického repertoáru j e jeho nature lu najbližši, pravd epodobne zásluhou e lánu, zemitosti, jadrn{)sti a !Pevných kont úr práve Haydn.
Tiet{) črty a t endencie Režucha výd atne
vyťažil pri repwdukovanf · úv·o dnej d vojice programo vaných diel Parík Haydn.
Mene j presv.edčivý výkon po.dal však
v pred{)hre-fantäzii R<>meo a Júlia o d
P. I. Čajkovského. Režu chovmu naturelu ,
totiž svet romantickej roztúženos t i,
poetického čara, ľ{)jčivostJ nie je t aký
blízky. Navyše mu p ri ú!>pešnej koncepcii tohto diela bol prekážkou jeh{)
živý tempe·rament, kt{)rý mu bránil dosiahnuť presv.ed čiv e .išieho sklbenia t empov{) trochu IPree:x<ponovaných dramatický-ch a vzrušených s pomalštml, lyrickými a spevnejšími úsekmi. Z ná5trojov napriek veľmi r,ýchlym tempám pome,rne pre&nou súhr{)U upútal! v . iumivých pasážach slá čiky. Z dychov na j mä plechy čo do intonácie i kvality
zvuku tenwkrát nepodali výkon na výške svojfch š pičk{)vých mo~nostf.
Bulvovu svojráznu koocepciu I. lfl<>llcertu b mol pre klavír a orches~r od.
P. L Čajkovského poznáme už · z jeho
vlaňaj šieho
bJ:\atj.sloavekého vystllpenla.

·Na·r odi la sa a vyrástla v Košiciach.
Už v čase ·ma ďarskej ok upácie ako študentka menšinového slovenského gymnázia vyvíjala ču lú nár odnú a osvetovú
prácu. Št údiom na vysokej š kole obchodnej z!skala d ip lom komerč-nej inžinierky - v tom to povolan! však n evydržala, dlho. Už po čas t neho bóla
neúnavnou organizátor.kóu koncertného
život a v Košiciach. Neskôr sa dala 'na
pedagogickú dráhu a ďalš! vysokoškolský diplom získa la na Filozofickej fakulte. Univerzity Komenského v Bratislave v odbore dejín hudby. Pred vyše
desia ti mi rokmi prijala profesúru d ejín hudby na košickom Konzervatóriu,
kde pôsobi dodnes.
J ej ved ecká hudobná či n n osť je vel'mi
bohatá. Publikuje hudobnoved·né štúdie
Úvahy, vedecké s tate, kritiky (časo pi~
?ecky i knižne), zostavuj e zborníky. Zameriava sa predovšetkým na hudobný
život východného Slovenska, !Pričom výsledky jej práce sú vzácne - v m nohých prípadoch vys•tupovala ak{) objaviteľka alebo spoluobjavlteľka hudobných k lenotov vých{)dného Slovensk.a rukop isov zabudnutých autorov a i. Nie
je ú lohou toho t o č lán ku menovať jednotlivé práce a hádať, kto·r á z nich je
najlepšia. O vedeckej u silovnosti Márie
Pot emrovej Sv·edčí vyše 110 publikovaných prác, v č om nie sú zahrnuté rozhlasové a bulletinové pr!spevky. Pr{)f. Potemrovú poznáme ako milú a skcomnú
ženu, ktorá má to š ťastie, že práca sa
jej stala zábavou. Energiou a duchom
ostala vždy mladá. :le!árne jej takúto
mladosť dlho - n a úžitok jej i hudobnej
kult úry.
PAVOL FÁBRY

Jeho · košická reprí2la .vyznela o stupeň
presved čivejšie, !Pret ože s t ýmto tel·e som interJPret ova l t~nto koncert niekoľkókrát na umel.eckom turné vlani v
októbri po Taliansku, čo sa od•r azilo vo
vyr{)vna>nejšej súhre s orchestt··o m. Stále však ·vadiJ.a tend:enci•a preihrnane zveliče.ný·ch t&mp, ktOl'á sa sn.'tl!bila 110 str.a tou monumenrtallty zvuku, KonceiPcia finálneho Allegra zaujala azda i oreto, že
t entoraz ZV{)lil o ni ečo pomal-šie tempo.
V P>resti5si~vom skednom· 'dselru· pomalej smuin•.1 iYtl dOtvolil 11 Bulv.a
.,vylE-pšiť" v muteiJ.atovom ohromatickom behu stmedaj~m okt'vy 11 jednoduchými rlióMml el zebra>!! .lto (iPI'Cvda na
úkoc brilMtcrilt ·~ WŇSOitO obidvoma
ri.H<emi.
1
Zlsluhou itvojioh mimodad•nych technickýeil di'sp011leltii si$.kél však Bulvov výk>on ~a&lý o.hlas u nadšeného obecenstva a odmeinil sa mu prídavkom Liszto ..
IV41(i hlon&zy É dur.
VLADO člliK

op. !l N1eeolo Päganinlho . Trochu teat•
rá1ne: &kladat·eľ práve tak ako .j.eho in~
terpret h1a'lne vo výraze. (Novátor
Paganini o čaroval a naháňal strach
opradený množstvom viac- menej taj up l~
ných klebiet , u pútaval ako huslista-skladateľ koncom minulého stowč ia; inter•
pret Accardo strháva a púta pozornost
P9slucháČ{)V v súčasnosti. Je pre c itliv e ~
Iý •VO vede n! melódie, majst-rov.s ky ovlá•
da svoj nástr{) j. Braviíma technika
(miest am! nebezpečne na pokraji samoúčel•nosti ) m u umožňuje b ezpečne a
dokonale zvládnuť najťa žš ie pr{)bfémy. Je
t{) ne!mlier ne nadaný a veľkorysý umelec, zanechávajúci do jem, že po jeho
produkcii môže sotva .nas l edovať ni ~J Č O
dokonalejš!.e. Táto sv{)jr!lzna dokonalosť :našla všetku !POdporu u dirigenta
Košlera, ktorý ponecha l pole pôsobnosti
sólistovi celkom v zmysle štýlu Paga•
ni niho.
Do JPOpl·edia, a to v pravom s lova
zmysle, vystúpil Košler v záv·erečno m
č ís l·e m·og.r.a m u. Ionterp~·etác ia symfoni ckej básne, Tak vrav·e l Zar.a thustra op. 30
Richarda Straussa, sk la da teľa až doposiaľ práve tak bezhran ične o bdivovaného ako aj odborníkmi prísne kritizova ného, bola nad všetko o č akáv·anie . Bol
to Strauss V{) svojej rýdzej pod·o be .čarodejn1k.a orchestrálnej f.a rby a vel'k·alepého vý.razu. K{)š (e.r je príklad{)m
umelca, v ktru·{)m sa šťastne s pája hudobný talent a inteligencia človeka. V
tomt{) dirigentovi vidíme typ, ktorý má
p redpoklady pri sústavnej práci s te lesom dodať to, čo by z neho urobilo
repre~en>tat!vny
orchester v pravom
zmysle Sl{)v.a. Dirigent upútava SV{)jou
um~le cko u sug e stívnosťou .a vie vyvo lať
poctt radosti z iprebi e.\'lajúceho hudobnéh{) toku. Nebudí dojem dir igenta-despotu .za každú cenu (do sť čas tý jav), net rpJaceho !Proti rečenie, ale pt·áve naopak.
Sv{)j!m poost·o jom ,.mám rád hudbu a !'ud i, kto.r [ ju hrajú" sa s táva síce neobmedzeným v ládcom, .a le príjemným spôsobom.
INGE ŠIŠKOVÁ

Koncert
SO CR-u
Mestský dom kultúry a osvety v Bratislave usporiadal v n edeľu 23. januá ra
koncert symfonického orch estra Cs. rozhlasu, na ktorom spoluúč inkoval ako só·
lista br atislavský klavirista Ľudo.v!t Marcinger.
Pod vedením Ondre ja Lenárda, dru·
hého d~rigonta rozhlaso.vého orch estra ,
odznel v úvode Konc ert pre slá či k.ový
or'chester, dielo 35. Dezldera Kardoša.
K solfdn~mu výkonu dpspeli OPchestrálnl
hráči na zákla de precíznej práce so zvu~om, čoho výsledkom bola zjavná jedno·
hatosť a ucelenosl'. Značný· podiel na
kvalitnom prevedení mala i dirigentova.
sústredenosr a citlivý prístup k dielu.
Neveľmi š ikovná ruka dramaturgie vybrala do programu 4. klav!rny kon ce r t
d mo l A. Rubinštejna. Hoci A. Rubinš tejn
bol p ova7.ovaný za jedného z najlepšieh
pianistov svojej doby, neznamená to ellte,
že . voči jeho slÚadatefskému dielu budeme pristupovať bez kritičnosti dnešného poslucháča, ktorý sa len ťažko dii
"ohúriť"
stereotypnými,
ošúchanými
technickými pasážami a prívalom búrli·
Yých rozložených akordov. Preto azda
jediným kladom uvedenia tohto koncer tu
je skutočnosť, že v opačnom prípade by
ho bratislavsk é publikum možno ani nespoznalo. Ľudovít Marcinger svojou interpretáciou nielenže nepreldenul be;.;dn·
chosť koncertu, ale navyše zvádzal zby·
točný boj s technicky uáročnejšími pa·
sážami, výsledok ktorého málokoho zaujímal. Marclnger nedokázal vyu žiť bohatosť zvukových nuansf n ástroja, jeho
hra sa pohybovala v jednotvárnej zvukovej i dynamickej rovine.
Zaujímavosťou Yeče ra bolo predvedenie prvej orchestrálnej skladby Ig ora
Stravinského
l. symfónie Es dur
op. l. Hoci mal skladateľ v dobe jej
nniku len 23 rokov a predstavuje v nej
nám neznámu tvár romantika, predHa
sa ul hlásia k slovu uiektoré typické
prvky (hlavne v inštrumentácii), ktoré
anticipujti Stravinského r uské obdobie.
Je obdivuhodné, s akým profesionálnym
m.a jstrovstvom a zrelosťou dokázal Stravinskij už Y tomto veku pristúpiť k ta·
kej ko~pozlčne · náročnej forme, akou
je symf6nia. V rukách Ondreja Lená r·da
( dirJgujCíceho bez partitúry ) sa s tal mia·
df orchester tvárnym inštrumentom a
podiHarkol zvukovú bohatosť Stravinského predlohy•
~koda, že tento kDncert mal akýsi
"domácky" charakter, že v obecenstve
boli zastipenf prevažne zamestnanci
rozhlasu, a ani tt nestačili obsadiť všetky miesta. Propagácia zrejme nie je silnou stránkou Mestského d!""" kultúry
" osvety . . .
DAU MI\R t\UVAROVA

GRAM O R E C EN Z 1:A
OOLLEGW:M MUSICUM

Marián Varga/Peter Salier: U You Want To Fail; Marián Varga/Peter Saller1
Strenge Theme; Ma'l'ián Va·rga: Concerto An D podľ·a Jos epha Haydna (dirigu je Vladhntr Popelka). Hrá .OOLLEGIUM MUSICUM- Marián Varga, Fedor. Frešo, Rastislav
Vacho a Dušan Hájek. Produ'kcla Hynek Zalčik. Hudobn ä réž ia František Rebfíče k
a Jan· Chalupský. Technická s.polupráca Jii'í Rol1an. Nahra.né 26.-2-8. októbra 19 O
v pražskom štúdiu Supraphon-Dejvic.e. Nahrávky z kat:alôgu Opus. Vydané s p o lo č ·
ne s českos l ove n ským Hi-Fi klubom. Su.praphon .p10no O131018, stereo 113 1018.

Vadia: Ján Schultz
kll!dý - f laik, t. · J.
bez predchádzajúceho odborného
zta predpokladá vytvoriť si vzťah k po·
štúdia (ak má dobrt\ vôlu a otvorené
chopeniu hudobnej reči skladatelov náš·
srdce).
ho storočia. Z množstva vhodných pu- Podnet pre domáce muzic!rovanie
blikácií hudobných vydavatelstl.e v (No- u tých, ktor! navš tevovali 11ástrojový
váček: Spriendria hudbou XX. storofia,
o bor ĽSU. Ak je k dispozicii vhodný náPodešva: Soui!asná hudba na Západe, stroj, dať im možnosť spoluúčasti na
Horová: Nebojte se modernf hudby, Ho- hodine prehrávan!m skladieb, alebo Ich
negger: Zai'ťkánt skamenelln, atď.) dob- · motfvov a tém, pripadne prťpravou hurau pomôckou môŽe byť aj 3. zväzok dobných hádaniek, a pod.
Edice divadla hudby s názvom O s o b- Uvedomiť si. po ukončen! štúdia
n o s t l h u d b y X X. s t o l e t !, ktorý estetickej výchovy v U. ročn!ku gymnávydalo St. hudobné vydavatelstvo Praha zia, že tým sa vlastne štúdium. iba zav roku 1966. Je to výber s prievodných
čina . ..
textov ku hudbe 20. sto roči a z pražb l prekvapujú ci obrat záujmu o domáce rodičovské diskotéky (pok!ar ich
ského Divadl a hudby. Francúzsku modeTnu tu zastupujú Varese, Honegger, Mil- ro dič l ·a vlastnia), ktoré doteraz ich ra·
haud. Mená Hindemttha a Orff.a repre- tólestl · najm!! v čase · dospi'evania vy·
zentujú svojrázne skladateľské zjavy ne- ti·vale nego.vall, pok!al zaváňali komormecke j hudby. Nasledujú š ostakov ič, nou, symfonickou a opernou hudbou.
Martinu a int:.- Cennou sú č a sťou publi- Počúvanie p1•ogramov rozhlasu a
kácie, cenove fahko dostupnej, je súpis televízie, osud ktorých predtým v doskladieb diel spomfnaných autorov na mácnosti často závisel od jediného tlačsl. dlhohra júcich doskácl~. ·Diskografi.a
čítka na prijfmačl.
s' l vzhľadom na 6-ročný odstup samoc ) vôbec ilie poldes záujmu o popuzre jme nemôže robi ť nároky n~ úpl no s ť , .lárnu hudbu, ale neba daný pr~jav záujmt,t
ale aj tak poskytuje nepreberné možnosti
o nahrávky titulov tzv. ,.vážnej h1-tdby '
pre vol bu aspoň l vhodnej ukážky .. . z radov dospievajúcej mládeže. Okrem
A k é b y m a l i b y t p r a k t i c k é d ôtých to spomínaných skladi.e b - samosl ed ky
zoznamovan i a
sa zre jme - stále sústredený nápor na ods hu db o u n a hod in á c h e s t e- ber hitov, nahrávok pop music, ale
tickej v9chov y pre žiaka (a). s neustále rastúcimi nárokmi na obsarodičov
(b).
pracovnikov hovú a hudobn11 kvalitu.
O P U S-u ( c ), p r o f e s o r o v ( d )?
dl 'neustála Inšpirácia · pedagogic ke j
a) porozumenie vybraných diel rôzfantázie k vynaliezaulu nových metonych štýlových obdobi a získanie srdeč
dických postupov, odvaha riskovať cestu
ného vzťahu k nim.
po nevychodených cestá ch a chodníč
- Pocítiť pot rebu zúčastniť sa hodnot- koch.
n'ého hudobného podujatia· v mimovyučo 
- Upevňovani e v p.res vedčenf, že mlá·
vacom čase (dobr ovoľ ne!!) ,a dod.ať
dež tohoto veku dychtí po ni ečom .J!e-·
vzpruhu klesajúce j riávštevnostl" na bud.
vyslovitelne krás nom a nedeflnovaterpodujatiach v mieste svojho pôsobenia. nom, ktoré poskytu je pr áve .emocionálny
- Nadobudnuť pre svedčenie, že· hudbe zážitok z hud.o bného diela.
časti este·
ro čn!ku gymná·

osnov hudobnej
Koncepcia
tlckej výchovy v II.

Osud
.musicalov
v· Preiove

mOže

porozumieť

***

čl ovek

COLLEGIUM MUSICUM: KONVERGENCIE
Marián Va·rga/Kamil Peteraj: P. F. 1972; Marián Varga - Fedor Frešo - Fran•
tlšek G'r iglák - Dušan Hájek: Suita po tisic a jednej noci ( voľ·né s pracovani e tém
symfonickej suity N. A. Rimského-Korsakova šeherezáda); Marlli.n Varga - Fedor
Frešo - František Griglák - Dušan Hájek: Piesne z kolovrá tku (t exty Kam il
Pe teraj); Mal'ián Varga: Eufónia. Hrá COLLEGIUM MUSICUM: Marián Varga, František Griglák, Fedor Frešo, Dušan Hájek. Hudobná réžia Vladimir Valovič . Zvuková
r é žia Peter Hubka, Ing. Peter Janik. Produkcia Ing. Viliam Vaškovič - Marián Varga - Fedor It rešo. Nahrané v š túdiu čs. rozhl·a su v Bratis lave, september- ok tóbe,r
1971. Vydané v spolupráci so Sl·ovenSikým Hi-Fi klubom. Spieva jú Pavol Hammel,
František Griglák, Fedor F·rešo. Opus, stereo 9113 0136 - 9113 0137.
j e charakteristicPreká LP Suprapho~u
t rojdielna architekt onika,
pričom pri
prvých dvoch je stredný
diel ďalej dife rencovaný. Pre prvé dve
skladby je t iež ;príznačné využitie sólového hlasu (Fedor Frešo - veľmi muzikálny pre d nes ) v krajných d ieloch postavených na passacagliovom pr incipe,
ako a.i ur č i tý j azzový nádych, zvl á šť citeľný v Strange Theme má niečo z
bluesovej1 atmosféry. Stredný diel pr vej kompozlcLe tvoria sólové improvJ·
zácie git ár a 1\amino.ildorgami - naj·
vyd-arenejšia z nich je Var gova, vyznač u j ú ca sa skvelou nápad ito sťou (n ajmä
v m elodickej a har monickej zlož:ke ) a
obd.jvuhodmou virtuozitou IPI'Stove j t echniky; efek1mé je aj F.rešovo sólo na basovej gitail'·e. V•a rgovo veľké improvizač
né um~ni e domi·nu,ie aj v druhe j skladbe
(n a j ednom mieste elek t'I'onický organ
je nahrade n ý če mba lom ) - prito m ide
o suges tívn e var iovanie východisJ<:<Jvého
tematického m ate riálu; vydarená je aj
Vachov·a sôli ~ ti ck á vlo.~ka,. V. .oboch
· ľňi·e stac!i pristupuj e mies~aml a:l dyiChová sel.<cía', do*resľujúca s pomínaný ].az.zový • ráZ:; prit om • však i~klať).11 é tóny
· akordov . myšlienkového Jadr a vytvárajú
intei'v.aly• ve ľkej tercie, či st~j kva_rty a
; triton,u '(z me nšene j kvinty) - charak. terísticRé postupy .s tarši·e ho sl-ovenského
: ratklollu ~~ ·
·
'.1
t r.etej .· skladbe - s vo jskom spraco'· . vani L časti Haydnovho Koncertu
D dur pre klavlr a orchester - nahrádza dychovú sekciu sl á č i·k<> vli sk upina
( t ak, ako je ' t o v predlohe ); pôvodný
sólový nást r oj je zamenený za hammondorgan . No o!<Jrem tejto vonk·a jše.i
zmeny om noho záv:a:ž.ne :j ~ia je "vnúto rná
· .$tr$ l·álna trai?SOrm.áOi;il.<" ok't'~ úvodnej t~nN ( v prvom die'Wa 'jehó' Sl<r'átenej t•epl.'i ze ) • je v slda:dbe z Haydna
dost m,álo - o to viať:'· j e ta m Vaŕg ovej
fasc.inu:túee.i invenônost i, z;favne inšpirova ne:i,. s love nskou ' ľudo v.o'u rné lod.tkou;
z jednoduchého základu · prechádza k
' l st.á le zložitejšfm útvarom na vrČ'hol e
sklad.by. Pri tejto príležitost i t reba upozorn iť. ,že všetky t r i s kladby · dostali
"definitiV'tlu" !POdobu až !Pri · nahrávaní
, .,._ · pre ~vorbp Vargovho . Co !le gia mu' ,s ica ,rpr,z.~ačn~, ·že tvoria tak trocha ako
ľudovi muzikanti, u stavičn e d otvárajú
a pretvárajú ( každé predvedenie je zá roveň a:l novou podobou skladby).

Po nezvyčajne vyda·renom uvedení Stt·.aussovej operety Noc v Benávk.ach (19. U. 1971) · v pohostinskej
choreografii zaslúžilého umelca Luboša Ogouna . (jeho
titul divadelný bulletin neuvádza!), s pevohra Divadla
.Tonáša .Záborského v Pil'ešove uverejnila krátko po sebe
td musicalové tituly rozličnej proveniencie: východonemeck ú Nicole (21. V. 1971), amerického Po tul·ného
kapelníka ( 5, XI. 1971) a napok'o n maďarské Di evča na
rázcestí (10; XII. 1971) - všetky v réžii Jána Šilana:
(Pravda, Nicole ani Dievča na rázcestí nie s ú musicalmi, ba ani len nie hudobnými komédiami, len zvyčajnými konverzačnými komédiami s hudbou v pri- .
pade Dievčaťa na rázcestí d okonca hudbou bezvýznamnej úrovne.)

Už samo t ný výpo če t titulov za minulý
Pracovnú hor livosť, neúna v no sť a o drok IJ)r·ezrádza zá:mer di!:amaturgie pre dan o sť Jána Šilana, šéfa , sólistu a jed ives lovať do oblasti modeenej' musJ.caloného režiséra spevohe rného súbor u v
vej tvorby, do plnenej jednou klasickou
.Jed ne j osobe tre ba vysoko cen i ť. Skooperet<Ju. Je to be:1lp ochyby dobrá snad a ten, že táto h or li vosť sa uňho neha, lenže ak budú chc.ie ť pokračova ť
s pája s tako u mierou talent u, a by sám
d-ok ázal ,priviesť súbor kva litatívne aSP.OŤI
v z ačate j ceste za mus·lcalom, ve de111ie
súboru nesmie zabudnúť, že práca s her na so lidny 1pri·em er. Práca s hercom i v
hudo bno-zábavno m . žánr e predpo kladá
com (v zmysle hereck ého zvládnu tia por.~avy ) bola vždy j ej 111aj slabšou strán scho pnosť režiséra ana lyticky
prečítať
textovú predlohu, ,pevne zafixo vať vzťa 
kou a v musicale je herecká tvorba
hy postáv, plast icky m o d e i<Jvať konflikt- .
práve t aká dôležitá - v istom zmysle
né situácie, ú č i nn e využ iť pointy, citlidokonca dôležitejšia než s pev,á cka a t an eč ná , pretože d·e ;i a konverzáda, ktorá
V·O od tieni ť psychologické i fy zick é refle xy, aby napokon výrazne vystúpil
dej nesie, nie je v tako m o.pantáv.a júcom rozsa hu zahalená do o,paru ,.veľ
kone č ný zámer, uložený do t kaniva prikej" hu dby a zborov ako v kJ,a sick ých
beh u. Tiet'O zákLadné moment y re ž-ijnéopere tách. Ok rem toho nemo~no jednoho post upu chýlbajú v Si!anov,ých Inscenáciách. Hudba, spev a t anec, ktoré by
ducho n e brať na vedomie f.a kil:, že inscema l i ako rovnocenné zložky ·le n zvýšiť
novanim musica lov u nás sa za ča li mejaviskovú ú činn os ť herecky vy.p.racovaniť pr es n•e.i šie povedané: zvy šovať
požiad avky a umelecké nároky na her ne j Hnie pr íbehu a jeho dynam iky, st á ·
vajú sa v š ila.no vých réžili.ch hlavným
cov hudo bno-zábavn ých súbor ov, a tea jediným cieľom, najdôležitejšou ča s 
d a predovšetkým na re žisérov, k tor! v
ťo u pro dukcie, IP.rebera jll funkciu ,pobudúcnos ti už ani v o.per etách ne vystač ia so s t arými ,.špHcam i" , ,.omá č kou a
vr chného, vonkajšieho nát~ru. sa moúče l 
zósom" z a rzená lu devätnásteho storoného ornament u, Jigotav.e j bezduchej
č ačky pre pot echu lnťant:i l ného divá či a, a j oni budú m usi e ť byť v prvej línii
ka.
r ežis érm i, te da osobnosťami so vzdeNapriek t'Omu - alebo práve pr eto,
lanim a s roz hľa d·o m, tPre k t oré prác·a
s hercom bude základ nou podmienkou
že inscenáciu am erického musica lu Potulný kapelník ( Music Man ) s is·týrni
pre dosiahnutie serióznej úrovne pr ed výh ra dami možno označiť za ús pech, uvestavenia. PotV'rdzuje to ostatne dnes už
dené skuto čno sti sa vt ieravo pre javili
známa skutočnosť, že len tam sa d arí
v spomínan ých tro ch titulosh, z k toume.!ecky ú činnej fo rme hudobno-zábavrých posledné dva r ežisér S il~n uvie ného divadla, predovšetk ým musicalu ,
dol iba s mesa č ným (!!) odstupom, čo
]}de sa na réžiu podujal činoiherný renevdo jak vydáva svedect v·o o IPOvl·chnom
žisér a vy,pomáhal sď popri spe v~o ch
prfstu pe k pr áci. Táto neutešená ume a balete prominentným i he.r<:ami z čino 
hry ( na b.ratis lavskej Novej s céne Jozef
lecká bezstarostnosť, k torá hravo zdoláva všetky ťažko sti, pretože si najzá Palka - Hviezdy a pat r óny, v Banskej
važnejšie z nich neuvedomuje, s lúži súByst r,i ci Jaroslav Chundela - Púť do
časn e a j ako vysvetlenie, prečo s a v
Canterbury).
Tieto okolnosti okrem t oho pc>súvajú
Šilanových réžiách myšlienk,am te xt·ových podkladov ned ari - naQpak, akoby
- podľa mo je j mie•nkY - 'Vývin hudobim nár·o čky staval do cesty pr ekU ky.
no-zli.:bav ného divadla k tomu, že hell'ci,
Pr eto sa st áva , že sa pre domnel ú koktor ! sa budú chcieť uplata1iť v t omto
populárnom žánre, burlú mu sieť by\ť
mi čno sť
všeto k konšt ruktív-n y obsah
opä ť - ako kedysi v comedii dell' arte
hier zľahka zahrá va . do ou tu alebo sa
prosto nedostane vôbec na povrch. (Nam nohostran nejš!, k vy.s trojenosti profe IPľil<l:ad v Nico le sa divák. len z e pilógu
sionál~leho het·ca bude znov.a patriť .a ko
dozv.i'e, o čo vlast ne v. ko médii šlo. )
s'cl mo zr ej mosť, že vie práve tak do bre
slvárniť IJ)ostavu, char akter, ako ~plevať
Pret o sa stáva, že ,pre dwn n.elú ko mi č 
n osť bez rozd.ie)u, clj;~r11kteru postavy.
a takmer akrobaticky tan covať. Tomuto
či j ej t ypovej prí slušnos ti, vše tky he revo lu čn ému náporu s a neubránl ani súrečky rovnako krútia svojim i Z'!ldn ými
bor prešovskej spevohry, ktorý dnes už
proporc.iami a rov nako šarž jruj(l hlas
ako posl e dný od<Jláv,a potrebe herec k ých i:nd·i vidualt.t . .z č inohry svo jho .di- • v p is kľavých výškach, ako na m ačacom
koncel.'t e (Nicole ), všetky rovnako v nevad,la - v klamnom domneni, že je se únosne j miere a fektovane zv.eličujú vždy ,
b.e stačn~.
· (Pol«a čovanie na 7. s t·r. )
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p r vá str ana d voj platňového alba Opusu
(P. F. 1972) má so svojimi p.re dch odkyňami spolo čný trojdielny pôdo rys a r ozvinutie j edn-oduchého motivického .iad·ra do netušených va.r iácil. No v<l sťou je diferen ciácia díelov, !POužit ie
de tského zbor u pred Vl'Cholnou plochou
každého z nich a kon tinuitný pr iebeh
stredného d i·e lu, kt<>r ý evoku je kau·k azs)<ý folklór v te j podobe, ak o ho spracováva Mam Chačatúr j f,!•n v Gajané (pr itom vš ak ide o pôvodný nápad) - tým
zároveň
antic ~puje atmosféru
dnlhej
skladby, fantázie na témy Kors akovo vej
Seherezády (na j ednu z nich nadväzu je
fragment zo St ravinského Svätenia ja'l:i) .
ľ o d<>bne ako Korsakovova suit a, j e .táto
fa,ntázia vybudovaná v rm1dove:i f·orme ;
výborne je VY·IJŽit á mo torika niektorých
nápad<Jv. Popri vžd y s poľahlivom a
z javne rastúcom Hájkov! (ne.o ovoriac už
o pr votrie d nom organistovi a basgitaristovi ) sa v te jto svojrázne j tra nskribcii- impr ovizácll m ohol napl.no !Pre j aviť
ve ľký talent ,F rantiška Grigláka : jeho
tón má zamatovú mäkkosť a pr,i tom fa,s cinu júcu nosnosť ; je ho pre dnes sa vy~na č uj e popri tech nickej dokona losti - ve ľmi vkus.ným použitim glissánd (sk vele dotvárajú orientálny charakt er kompoz!cle ).
r ret i.a stra na a lba (Piesne z kolovrátku) na vyda:re·né poetické texty Kamila Peteraja je - s výnimkou poslednej piesne akousi rem~niscenciou
rozmanitých št ýlov (pravda, na beBJtovej
základ'lli). V t roch inštrumeDtálnych
sk ladbách nájdeme schváln y hudobný
biederm eier, imit áciu hudby hracich
str ojov, salónnej hu dby, prV'ky z hudby
Beatl es atď. Ich spoločným men<Jvateľom
je moto rický r ytmus, znázorňujúci pra videlný cho d kolovil'átku. Prvá !Pieseň
pri pom~na ov2Jdušie ..star ých" P!ľťldo.v spieva ju .Pavol Hammel, na klavlrl ho
s prevád za M. Varga (v te jto a posldnej
piesni sa Hamm el vypäl k najlepším výkonom svojej dote ra j šej kar·i éry ). Sólový part druhe j piesne naspieval F'l'<H1t išek Grig lák (druhý hlas v tej to a po-

slednej

in terpre tu je F. Fcešo) ; je j
je, že sa o rgan pr ipá j a
a ž pr i poslednej s trofe. A k e cľ sme už
pri použit í nástroj ov: celá tretia stran a
alba Opusu sa vyz načuje 1pestrou inštr u ment ačnou paletou, korunovanou použi tim koncertného orga nu br a tislavske j
Re duty v !POSlednej !Piesni: tento malý
..me isterstiick" možno bez nadsadenia
vyhlásiť 2Ja na jlepší Var-gov výtvor v
tomto ,žá111r i; v ň om sa na male j ploche
k·oncent,rujú základné črty jeho svojrázneho talentu: nápaditosť, slovenskosť a
skvelé spojenie j ednoduchos ti (v piesňových strofách) s harmonickou smelo sťou
(v
organových
medzihrách)
umocnených vydarenou regis tráciou.
p osledná sk lad ba (Eufónia) vyvo láva
u rči te naj viac vášnivých
diskusi!:
z ačin·a · sa s íce lypickou ro ckovou ,. inšt rU!]le ntálkou" (transformovaný ľ u d ový
melos), ale to , čo po ne j nas le duje, má
ď·a leko od štandardu výtvorov to ht o
sm eru: pozostáva z r ozmanit ých s pra covaní organových a kJavírnych pasáži
pomoc,ou rôznych pdstrojov Experimentálneho štúdia čs. rozhlasu v Bratislave
(kde bola nahraná väčšina skl·a d ieb O,pusového a lba ). Popr i bohate j són.icke j
roz manitos t i - na jej r ealizácii sa ne malou mierou pod ie ľa l Ing. Peter Janík
- je na te jto mimoriad ne fant azijne j
hud.abne.í . r~ave pozoruhodné, že niet v
nej tónu, kbo'ľý by nemal logické o·podst atnen ie a ko variácia základne j t ema•
ticke j bunky. Na Var govu varia čn ú technik u by v t omt o prípade bolo lepšie
použiť termín ,.metamo rfózn<Js ť". Passus
s6lového filt rovaného klavírneho zvuku
má v sebe melanchóliu až kraskovs l< ú.
Kôda alba sa zač!lna káno nic·kým spra co vaním račie ho post upu fragment u
detského zboru ( na jednom mieste pt·e r ušenom, potom super.ponovanom akousi
morzeovkou - jednej z mno žst va zvukomalebných efekt ov, k t orými hýr i a lbum ), pok rač uje bi•e lym š umom z ppp
do fff possibilé a kon čí sa o rga novou
me ditáciou (o,p äť na organe v koncertne j sie ni Sl<>venske j filharmónie ), u zav·
retou t r9mi a1<or dami, st á le za husťova 
_nými a registra č ne zo's ilňovan ý m i. Tento
remf.niscenčný út var má :ia.sný zákla d v
cyklicko m symfo nickom p!ľ i,n c ipe - do kument uje zá roveň ,.kJ.asick ý" zá kla ~
Vargovej profesionalit y : to, čo robi so
svo jimi druhmi v Colleg iu, možno ,prá·
vťlm ozna.č iť za t retf pr úd v be.ate ( r OC•
ku), ktorý m ládež vyslovene usm e rňu ·
ie k t zv. ,.vážnej" h udbe.
zv lášt<nos ťou

***

úroveň platne Supraphonu
badateľne kvalitne j šia než alba

Technická
je

Opusu· - v s kladbe P. F. 1972 dokonca
preskakujú pri väčšine prenoslek drážky
a aj Eufónia nemá takú kvalitnú podobu,
aká by bola želatefná. Vynika júco sú
však nahrané Piesne z kolovrátku a v
celom albe s ú dobre využité rozmanité \
stereoefekty. No najviac si t reba ceniť
rýchlosť a p ohotovo sť Opusu: v priebe·
hu pold-ruha mes iaca· expedoval prvé
platne, k ým SupNphonu to trvalo vyše
roka! Aj výtvarná stránka Opusového
a_lba je atraktivnejšia, ·lež výrobná kvalita LP Supraphonu j e zas nezrovnatef·
ne vyššia; jeho hodnotu zvyšuje ll.i po~
drobný výstižný sprievodný text Al exan dra G>ldscheidera. V Opusovom albe
komentáru k skladbám niet (d okonca
tam chýbajú niektoré úda;ie napr.
že spieva i Detský zbor čs. rozhlasu
v Bratislave a s uita podl'a Korsakova je
snfmanl z verejnej nahrávky),. - o t n
cennejšie je však autorské vyznanie Ma·
riá!ta Vargu, š tylizované Kamilom Peterajom.
• .....

do ·ntmOCll1Ce. Druhi1 čast program~ 4tr1~oval jeho :~;astup oá, dvadsaťltyrirQčný Miohtel TH11on Tho-

Nová
dirigé·~·tská.

hviezd.aJ•
•

. "Mtke 'l'h11mo• l• drQhý Qern•
ilteln", VY!!lovll sa minulé leto
v TIU'18lewooda Aaron Copland,
ktort pozn4 oboch amerických
umelcov od začiatku leb kariéry.
,,N,m4 iba p~danie, Jeho intelekt
q ~reta,\ljB i mimo hudobnej oblasti."
·
A samozrejme, mal l "štastie".
Minulú sezónu B ostónskSŕ symfo.
nický orchester koncertoval vo
FUharmonickej sále v New Yorltu,
Prvú polovicu programu dirigoval
Wiliam Steinberg. Po prestávke
obecenstvu oznámil!, že Stetnberg
náhle ochorel a musell h o odviezť

iOSobnenfm mladosti na za čtatku
svojej práce v Los Angeles. A dokonca pred touto . generáciou tu
bol velikánsl{y úspech a popula~
' rita mla dého Leonarda Bernsteina. Hlavne v poslednom desať1·očf
sa začal k lás ť veľký dôraz na
mladých.

mas. O pár dnf neskôr Bostonsl{ý
symfonický orchester, ako jeden
z Viacerých, ktoré vy~t uppva li
v Car!legie Hall, konc!lrtQval zno'fél
, pod vguen!m .vtedajšiEillo zástupp1 '
difiJenta. Ta~to v priebehu Jed-· '.
Thomas sa narodil v Hollywoode.
n6ho týž!l ňa 111ladý ThomAs c\ebuDo Jednej rodinnej vetvy patrí aj
t:Qval vo Filharmonickej hale a
herec Paul Muni. Mtchaelov otec
v Carnegie Hall. A pretože W!JI!am
B. Thomashefsl{ y - spis ovateľ, 1·e- .
Stelnber~
nemohol po~ r&čova ť ,
žisér a riaditeľ fllmu a telev!zie
Thomas prevzal jeho úloh u do
- sl priezvisko sk rátil na Thomas.
konc~ se2:6ny. To ~namenalo t r idPo rolm štú dia na un iverzite v )užsať koncertov a k tomu ešte
nej Kalifornii sta l sa Mich ael dtPl.'VCí naltr&vku BostO!lSkého syn)rigen f.o,m Young Mm;!cl&ms Foun·
fonického orch,estra pri !Gh 1iovej
da llon Debut Orchestra [ Zd 1'U~eute
spoluprác! s DGG - veľká pocta,
š tudentov hudby v Lo:~ •Angeles).
kd sa vezme do qváhy veľM
Na tomto mieste pobydgl Rty1;i rQ·
množstvo
známych
.!flrlgentov,
ky, za ktoré sa sta l známym tým,
z ktorýcll by st mohl& JiGG vybrat.
že uvá dzal modern(! hudbu. )elN
Svedči to o tom, že vera Iuc\1 Tbau č i teľom di rigovania bol Ingolf
masov! dôveruje. Posledný' priDph l ( vyni kajľlqi dirigent, zonwel
klad: sovtetsky dirigent GennadiJ
v minulom r.•ol<u). Do zoznamu
Roide@tYettsklj sa n~n,bhol minulé
ľud f , s l{torými Michael Thomas
leto v Londýne zúčastniť pohostin· pracoval, treba dodať mená Heiného vyst11penla s Londýnskym
fetz, Piatigorsky, Pierre Boulez a i.
symfonickým orchestrom. PDžlaAko dir igent Berkshire Music Cendali o pomoc zo zámoria - diriter v Tanglewoode dirigoval pregenta Thomasa.
miéru Elephant Steps od Str;mleyho
Zhodou okolnosU mladý dirigent
Silvermana. A tam zfskal aj Kuseurobil tal<ú z4vr,a tnd kariéru v júl!
vlckého cenu za dirigovanie. Nlet
roku 1970, kedy v priebehu dvoch
divu, že sa stal majstrom v 1nter dni zomreli traja popr~dnf diripretllcll súčasneJ hudby. Jeho prvá
genti .,._ !!il.' John 8atbiroiU, George
nahrávka obsahuje Sun Treac!er
Széll o Jonel Perlee. Teraz, ked
od Carla Rugglesa a Three Places
mnoM väO~Ie orcl}estre uvažujú
In New England od Chal'lesa lvqaa.
o tom, kto by Ich 111al vies ť, neCas opis Cosmopol!tan ho nejeden ~ rak !ja buc:le s uzna11fm
dávno nazval B a c h e l o r o f
obrao&t na Tllomasa. Tradtciou
the Mont h [Bakalár mesia ca).
bolo h{adat preqov~etkým zrelého,
Môže nfm byť, ale ur čite je ni ečfm
skúsenéllo dirigenta. Pomaly táto
via c. Cas opis Musica! America ho
tradicia vymiera. V predml ~ulej
ozna č il za M u s 1 c a n o f
the
sezóne mladý Sljl Ozawa prevzal
Y e a r - Hudobnfka roka.
vedenie orchestra v San Francisc u.
S. M.
Zubln Mel\tll pol najvýraznejšfm

Sovietsky balet do Paríža
op@rnU i iv(}t I:Ia.
vww
prednedav.
nom
obo(!atila
kooprodukč ná akcia ~ spolupráca
porských a k~bán
skych
um~ lco v,
ktorá ~a zúročila
v premiére poľ.~kej
nára4nej
opery
H allta. od Stanislava Moniuszka. Re.
žisérka, scéltograf,
choreograf a dirigent z Poľska pri.
prqvt!t s členmi
Operq, Nacional de
CutJo a ;:a spolu .
práce súboru Ballet
Nacional de
Cu!Ja · pozoruhodn tí
ins~~ náci14,
ktorú
p(Jl s'há 'forit(Tta ~a·
rad'uje medzi najlepšie ltaštudovania Halky :a posledné
r oky.

~

Ako p!š,e pnrfžsl{y dopiso,vater moslwvskej Pravdy, chystajú .s a v Parfži na uv!. tanie baletu Veľkého divadla. ;?: Moskvy,
ktorý bude do konca marca vystupovať
po tri týždne vo Veľkej opere, nazývanej
aj palácom Garniéra [podla stavitela
Charlesa Garnléra ' 1825-1898 ]. Dopisov.atel S. Zylmv sa pri tejto prťležit<JsU
zmiei\uje aj o prestavbe Veľkej opery,
Renováciu robia už niekoiko rokov. verkú oper·u dokonč111 v roku 1875 a hoc!
sa rozpl'estlera na dvoch hektároch, má
len n iečo vyše dvetlsfc sedadiel (Mlláns ka . La Scala má až 3600 miest). Veľk(í
operu v posledných rokoch značn e zmodernizovali, priestor pl'e huqobn!)mv rozš!rlli na 140 miest, ~t·iad!li 1 n;ielmľ~o výťahov ap. Urobili sa aj niektoré organizačné opatrenia. Velká opera si ponechala s tály baletný ~iúbo r , a le nemá súbor spevllkov. Pre každú novú operu
budú anga ~ovať domácich alebo zahraničnýc h spevákov. Súbor Ve ľkého d1ivadla
z Moskvy predvedie v Parfži Labutie jazero, Luskáčika, Spartaka a Iné balety.
Vedúci činitelia Velkej opery· v Parfžl
sú presve dče ni, že všetky predstavenia
sovietskeho baletu budú vypredané do
posledného miesta.
A. V.

Gitarista rozpráva
ľO ČIJS môjhQ
k oľko konctlrtoy,

Vyskoč il

Monológy

Jánosa
Starkera
e
Máte vyhranený
obdobiu?

vzťah k

niektorému štýlovému

- Jedni ma považujú za špecialistu na Sacha, inf na
modernij hudbu. Musí111 však priznať , že v súča snej dobe sa s ústreďujem hlavne n;;~ interpl;'ehäciu veľ.J<ých
romantických koncerto:v. Z t oho v.id!te, že asi nie ;;0 m
špeciaHsta rn.a žiadny štýl, ale .Jba - no - čelis·ta z IPO~ ·
volania, ako ma kedys i nazval istý odbo.rný časo p.i s. '
Napdklad na plat·ne som nahral (až na Straussovho
Dona Quijota ) prakticky celú svetovú literatúr u pre .
čelo. Pri tejto príležitosti musím ,pripomenúť, že moje
najlepšie nahrávky rpoc.há dzajú z J aponska a majú zna č -..
ku RCA Victo·r- Nippon. Znova by s'om ch cel nahrať niektoré diela dvads•I ateho storočia, Hindemitha, Prokofievov ~tuhý a šostakovlčov prvý koncert. Kedy to bude
to este n ikto nevie. Poskytujú ve ľa lnter,pretačných
problémov, takže nahrávanie si 'Vyžadu .ie 1 ve ľmi veľa skúŠQk. A pri dnešnej e xponov-anosti umelcov zohnať
~a .d1hšf čas dohromady orchester, d lrl ~enta a sót!stu ·
.l e - takpovediac - n edešiteľnou úlohou.

e

A:l vy patríte k najzamestnanejším umel co~? •
l

- Vlani som nemal skor"() žiadny-oddych. Z koncertov
stoja za zvlášt>nu zm ienku dva koncerty v Budapešti,
k de som IPO 25 t'o'kooh vy·st\1pil prvýkrát. A tohto roku ?
V,o februári a marci •Idem do USA, potom na dv<n m,e~
s1ace do Južnej Ameriky, v 'lete' do S:po:te'ných štátov
a Kanady, od októbra do konca t•oku budem v Euró~e ' : •• ~
I<:'née~rty, cestovánlet fn''lJ:t}flJk,y. ;. -Mimo K~r'fóv&ni; · •
Po~ob.lm aj .ako__Pedagóg a· venujem sa t iež IPUbUcist)ckeJ čmnostr. Uc1m na univerzite In dlan a v Bloomingto~
ne, k_!;orej hudobná vetva je vlastne najväčšou hudobnou skolou na svete, lebo má 1700 študentov. Vediem
tam_.majstrovskú tl'iedu . čeli ~tov a mome ntálne mám
17 ZLakov. . Zo svoj ľch koncertných ciest mu sim sem
.občas z?;;kočiť ~ potom učfm vo dne, v noel. I'n~č ma
zast.upuJ~ asistent!, ktorý-ch si sám vybeJ"ám. Patr·ll
k nm~ aJ váš čelista Miloš Sádlo. Na univ€'l'zite Severná
Carohn a mám tiež zvláštny úväzok. Sedemkrát do rok·a
t u P,rednášam o problematike hry na sláčikových nást·rOJMh. ~á to for!?a . j ednode·nných semlná:rov získava
vo s~ete coraz vacšlU rpopularitu. Hlavne sa využíva
l'rHe~tt.ostl ve.l'ejných. vystťipení významných sÓiilstov.
Napriklad v Am~terda.:_~e som mal 5 koncertov, zostal
som však o den. dlhste. a rprednáša! som pre členov
orc~es~ra a studentov k011zervat ória. Aj pražská AMU
Pr6.1avrla záujem o spoluprácu so mnou - v roku 1973.

';t

eK

"'"'*

pobytu vo Francúzsku ma l som nienahra.l som polhodinovú r•eläciu pre
francC!?sku fi!rebnú televlziu a ni e kOľkí!~ skladieb pre
pravidelnO reláciu Rob~rta J. Vídali! .vo francúzskQm
rozhlase.
Mohli by ste nliln povedať niečo Q vašich k<lllcer·
toch?
,.... N!! jnllročpej~fm a naJ~a'4,iliTi flVejšlm bol koncert
v r~mcl Medzinijrodného aHarov ~ho rg~Uvalu v Aml el'l•
s ~. Hral som tAm !ipoly s tal<ým! umelcílmi !lko sú
~l)nrad Ragossing (hr<ll ll!! lvt·nu ~ oHaru), čl Alb~l'to
l,"pnce (ktorý hral na vihuelu a gitlir\1). Výborné obe censtvo tam dokázalo vytvQrlť SYilnPtltick(i ~ttnosfél'u.
Takisto v Amiense som mal tlly. výchovný recit4l, Išlo
o ilust rovaný (!POmocou hudby a diapoz!tiV9Y) !Pt'~h ľad
,vývoJa Jutnovf;)j a gitaroveJ hudby Qd rene~~nc!e až po
r;účasno~>ť. Robert J. Viital, <W(lBn(zátqr a kotn!!nt4tor
koncert\1. vo svoje.i koncflPC!i výchovných l<·opcertov
ostáva vemý tr!ld!cil, v ktQrl!j y~ dlhé ro~y \lspešne
PQI\r!lčuje p;a vln~ch ft:an cú7;§~eho r..()zt\las1.l: Q ~lada
t~ ľQch, o vývoji nástroj!!. Toto ľu(lov ~ kon.?;~rvatóri\lm
je skutočn§ výbornou Uk á~~gu intelifl!!llt ného pristupu
k hu<lobnej výchQvfl dtvaka, Upro str~ d kot1Certu je tri\Júna otázok. ľoslucMči sa ,ie,i aktívne ~(Sča:itil'll.id a ich
otá;~:ky sú rprfl ilč!nkujllcii!ho }lUdobnlkiil prifl{l,i menšo.nl
také u~ jtoc,né a ln$ph•u.i\1ce, ako !lú odpo ved~ pr~ noalu .
cháčov. Je to príkl·l!d )lodný n~sledovania.
Ako ste sa pripravovali a aký rept~rtoir 11t!! si r;volili pl'e toto druhé !ltretm!tie r; 1r~n.~úzskym l)becen~tvom, v kterem je veľa milovníkov· ld~Jr;ick(!j Qitery?
- Po , vl.a ň!i.išej súťaž i ~om pok,r8Č<JVlll v -~t\ldlu na
ll'ražskom konz~rv,atôr iu, :nnatUľ'!.'lVal som a n·akrút!l 50m
dve r eHicie pre pr.ažskll t·e l eví~i u, ' PTitom som ll.i cvič il
Po progt·amu s om si zaradil t·enesanč ného skl adat~ľa
Johna Oowlanda, Fantäz;iu špani~ lskeh<' vihueli!itu Alonza Mudarru, skladbu pr~ kvapuj(ico m<>derm1 na svoju
dobu - s ú , v ne-j ·synkopy a disonancie. Zvláštn osťQu
vihuely je, že s«uny navzáj om do seba ~reznieva.iú
(túto zvláštnu 'ha.rmóniu sa snažhn n.apodobniť vhodn~
vol<enými prstokladmi ). f5ale.i l:Jachovu fúgu .a mol vo
v1u t ne.1 v,e rzii i nš pirovanej t ranskripciou Segovlu 1

Snímka: I<amil

y

Neclávno bol na ~once,rt;.nom t~Jrné vo fnmcú;:sku
mladý če~kosloven~\(ý gitarista Vladimír Mikulka, ví(az
vlaňa.išej Medziniírodne.i 11úťa~ v hre na k lasickú !litar u ,v P~rlž i. Ns záver !PObytu sme li!a ho spýt ~li na do,imy, skúsanosti a ))lány do budúon osti.
-

NÁŠ ZA·HRANIČNÝ H·OSŤ

Veľké sólo a I<oncertnú etudu Fernancla Sora - Beethovena gitary, ako ho nazval istý známy kritik
Ako prijalo rrar1cúzske obecenstvo s ldadby českýc h
31Jtorov?
_, Viac než dobre. Príjemne ma prekvapila citlivá
t'e!lkt;;i.a mla dých poslu cháčov na s kladby ~ ú čas ných čes
kýcl1 autorov. Je to pre mňa vel'ml JPOVZbl!dzujúce.
S qspechom S!i stretla skladba Andante a Toccala štepäna Raka. Mám z toho dvojnásobn(l r&dosť - preto,
že a,; mne sa p áči a rovnako preto, že Stepán Rak .1 e
mojím spolužiakol'll na konzervatóriu, Čim ď,;}lej tým
viac S!l chqem .,:a mera ť na interpretáciu českej h'lldby
- starej pj J11Qdern!'Jj a v budúcnosti by som .ie.1 v~ dy
chcel venovať polovicu reper·toáru: Pripravujel11 nové
~ t<lad by ~urgha1.11>e.ra a Truhlára a bol by i:;Pm rád.
kebY skla datelia písali čim časte j šie a čím VÍí!C pre
qjtaru.
Aké mäte ·plány go budúcnosti?
".... Predbežne ·sa chcem sústre diť na štútiium. Vo
február i ma čaká koncert v r ám ci M~ dziniroclné bo gi~
tarové]to týždňa v Paríži. Z ostatných umelcov, ktor!
tam yy~túpia. spomeniem a spoň argentln sku gitar.istku
Mariu f. uts u Anido, talianske duo (~ltara a klavirr ) Mario Sicca a Rita Maria Fleres a duo git ar istov Lisa Zol
a Evangelos Assimakopulos z Gr écka. Pre túto prll ežitose si pripravujem skladby š te pána Raka, Jana Truh.
!ár a a zo starých maJstrov Partitu J ana Antonlna Losyho a Jel!nkovu Suitu. Po !Prvý raz budem hr ať aj
na paríž&kej Sor:bone - na koncerte usporiadanom pre
poslu cháčov hudobných vi ed.
SAB INA SKA!lBOVA, Parlž

československu máte vel'ňti úzk.v nťah.

. - Také rýdze muzikantstvo ako u vás sa nenájde
mkde ~a ~vete. Mám štyroch hl!dobných spolupartnerov,
s ktory.ml sl dokonale rozumiem. Dvaja z nich sú čes!
- hushst a Josef Suk a čembalistka Zuz,&na Rúžičkové.
So $ukom ~kto.rého pokladám za j edného z n aj1erpších
hu slls_tov vobec ) a klavil·!stom Catchenom sme kedysi
utvor1~1 trlo. Po Catc·henovej smrti prevzal part Ru(iolf
B~chbmder a v tomto zloženi pokraču,;eme d'alej. v buducom roku budeme mať niekoľko spoločných konc~r
tov, p,red niekoľkými dňam i som hral ,v Prahe s čem
balistkou RUžičkov.ou, je to úžasná umelkyňa. Škoda
len, že literatúra pre čelo a čembalo ,je taká ohraničená.
Moje styky s vašou republ·i koq sa tradujú od roku 1957,
k~dy som po prvýkrát vystúpil n a P:ražske.i jari. v Brat islave som dnes prvýkrát. Páči sa mi tu skoro viac
ako v Pr.ahe, pretože je t u pokojnejšie a prost-redie
ml I.'Jľipomlna domov.
'

e

čo zau.1hnavé

-

O ·svojom nástroj i. Má cenu 50 tisic dolárov a

by ste nám povedall na záver'?

značkl! Ber~onzi. Ale skutočne iba znač ku, lebo rpodľa

všetkých výskumov Bergonzi bol Iba majltel'om nást rojárskej qielne. Všetk y tzv. ,ieho nás'j;r.oj ~ pochádzajú
z iných rúk, hlavne od Mattea Gofri!Le~·a . Mal som ná"
stroj Stradlvariho, aLe tento je lepší. Jedni ~isahajú
na Guarner·lho, in! na Stradivariho. Každému vyhovuje
Iný.
MIROSLAV ŠULC:

Dňa 30. jant~ára t. r. zomr!ll pr.of. Karel Boleslav J i rá k
(nar. 2~. I. 1891). ~ento český skladateľ, hudobný kritik,
organizator a pedagog ziska! vulelanie u V. Novák a, Z. Nejedlého a J. B. Foerstra. Rozsiahla bGla jeho vokálna tvorba piesňovi, zborová i kantátová. V oblasti inštrume.n tálnej
tv·o rby sa zaujfmal predovšetkým o klavírne skladby. Posledná - VI. symfónia mala preml~ru v P...ahe 17. II. t. r.
v podaní českej filharmónie. Oct r 1947 ~ il skladateľ
v USA kd e ai zomri.' !.

1

španielsky záj8zd L. Slováka

Súťaž

Operný ž! yo\ . v B!lt'cel one je Qrganizovaný i n áč ako u nás. V 2;ime sa ~ počas piatich tnesiacov strieda jú na
opet•nom pódiu sólisti a umelecké slmpiny z celého sveta.' Z toho štyri mesiace patria opere a jeden mesiac ba;
letu. Na toh to ro čnú se<:ónu pozv&lt porladatelta o. i. pražsl<é Národné divadlo,
s ktorým vystúpil aj šéľd!rlgent Slovenskej filha rmónie, zas!. ume lec Ladislav
Slov!\ k.

Pražskl umelci uv.iedli v Barcelone
Smetanovhp Dalibora ( 3., 7, a 12. januára) a Gréck(l pašie Bohuslava Martinu
[8., ll. a' 16. januára t. r. ). Smeta nu cl!rlgoval Jároslav Krombholc, Gréclw pa.
~le - Ladislav Slnv(ik, !;torý pripr.nvil
aj pražsl1ú pretniéru diela. Sólisti, dirigenti .a ~bormil j ste r , ako aj scénicl;á výpt•ava bólľ z českoslo•ven$ ka, spoluúčin
koval tamo jš! or'c hes tér a speváél<y zbo!'.
(Za 5 mesiacov zimnej sezóny vid ia. d lváci v BaJ•calone až 20 diel, P l'ičom nová
premiér!l pride na rad až vtedy, k ec! sa
3~4 razy reprfzuje predchád2;a jíu;e dielo), Ladislav Slovák odišiel do španielska 27. decembra m. r. a~ po každoden- .
ných skúškac~ so zborom a orchestrom
pracoval ďale j so sólistami, ktor! pricestoval! 1. jamH'll'B t: r.
Hosťovan ié českoslove nských umelo.ov

1a stretlo u š panielsl<ých oclbo.rnHwv a

••

30 rokov SNP

Sl,.OVENSKÝ 1-{UD<;>BNÝ . Ii'OND Sl?OLU S č~SKYM HUDOBNtM
F ONDOM VYP ISUJ Ú SKLADATEĽSKÚ Sú'l'Až K _30. VÝROČIU
S( OVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA,

širo k;.;i\q P.llG iika s vetk yrn oiJ,lasmn. Pá
č ili :;~ lltl)ll11i Grécke, p~šie . C!enov!a
opery s i prln!esli z I?~n·c elony aj rad
ttmeleckýCh zážitkov z Verdiho Dona
Carlo:;a, Wagnmt'OVho Sút:~n>a~u bohov a
pod. Vypočult sl tiež veľmi dobrý Barcelonský symfonický ot'ch.estet•.
Tohto 1•oku odfde Ladls.lav Slovák už
po dr uhý raz na dlhšie angažmán do
Austrálie, kde bude mať na starost! ako šéfdirigent Symfonického orch esf:ra
v Adelaide - celú koncertnú sezónu,
l<torá t rvá od ap.l'fla do novembra.
-mm-

Sú6až sa vy,pisu.ie na:

Vo foyeri Male j scén y SND vys t!l\u je
svojej, pom&ly ul! desaťročnej
pr of!!sionálneJ činnosti ml.adt mnelecký
fot ograf S l ovensk~llll naro.dn(!ho divad la
Jozo ť Vavro. Od rgku 1962 stret livame sa
s jeho fo•tograflaml všade t~m, kde sa
"
v našun1 ver cj1wm ~ivote fl iJ&t áva uj)ra- '
zom dg pQV!!dOJTiii;l Slovenské náro dné
divadlo - vo výloltách SND, v d ivadel·
n ých bullr, tinocll, v i!as(lpisoch. Obhospod áriť za se:~; (hm qkulo piltn iisť pr emi ~ r
v troch súboroch d ivadl<! ist e n te je maličkost . Vavrove fotografie napr iek tomu
charakteri:lmje vysoká zna lo11ť rolllesla
a vzá.ony cit prft VYIIti hnutia a t wo~:~fiíry
insceniír.ie . i d ramllti~osti Jednotlivých
situácii. Tillto snhuky n ie !lú dokument árne v íllll fsle nafjemn ejšlaho détailu
l!Cény a kostý11111, s kôr v obsahu práve
prebiehajúceho moment u preds tavenia.
V po.Sl(ldnom čase S!\ s Vavi'(Jvým menvm
čoraz čas tej~ie spájajtl aj monotematické
f otografické celky u verejňov ané v ča 
s opisoch [ napr. vo Filme a d ivadle ) a
venované popredn ým l talentovan ým
~~
umelcom. Na S!lfmke z výst avy: čl e n
opery SND zas). urp.elec Juraj Mil~tvoň . •

l . Hudobnodra matické diela (opera, balét, spévóhra a pod. )
2. Symfonické diela (symfónie, suity, koncerty s orchest rom, hu..:
dobné obrazy, symfonické básne, pl'edohry a, 'pód.). .· '..
3. Vokálno·symfonické diela (oratóriá, kantáty, cykly ~iésní s ór<;hest rom a pod.)
·
.
4. Diela komorné a sólistické (duetá až nonetá a sélistic~o"inštru ...
mentálne a piesňové di ela a pod.)
5. Spevoherné diela (operet y, mu sicaly, hUdobné r evue a pod. )
6. Orch est r álne diela (hudobné montáže, s.uity prog.r amové a zábavné, charakteristické predohry, hudobné obrazy a pod. }
7. a) Zborové cykly a skladby á capella
b) Diela popul~rno-piesňovej a zábavno-tanečn~j tvorby (piesne o vl;;~ sti, o m ladosti, o ľudskom živ·Ote, o socialis tickom budov·a ní, dumky a nálady, tance úžitkové a štylizované a pod. )
Na jhodnotnejšie

die l~

v jed no•tlivých k at egóriách gdmerti.a sa týniito cen-ami:

I.

cena,
cena

III.

cen~

u.

v kateijórU 4.

.·.

v kiit egórii 5.

40 ooo,. . . .
30 000,20 QQQ, .....

l.

cena

Kčs

ll.
Ul.

cena

Kčs
Kč.$

cenij

cena
Kčs 25 ooo.cena,
Kč~ 1& QOO~Jll~ . ce~!{ : ...~:·,,- Kčs .l3i)Q.o,,.....
•.

.;
;;;

cena
cena
cena

Kčs
Kčs
Kčs

40 ooo,......
30 000,20 000,-

I.
II.
III.

cen a
cen!i

Kčs
Kčs
Kčs

2Q ooo,...:..
1:1 ooo,.-·

I.
II.

cena
cena
cena

Kčs

15,000,l O 000,5000,-

III.

v kategórii 7.

Ul.

Nem!llo by výwam hovo riť o nedost atkoch hudobno-zábavnej IJ)rodukcie di-

40 000;30 000,-'
20 ooo,...:..

l l.

R iadit eľstvo Konzervatória v Košiciacll prijme s nhtupom od 1. septem bra 1972
jedného stredoškolského profes ora na vy u čovanie. sólovélto spevu a jedného profesol'a na vyuč ovanie hlavného predmetu klavír. Vyiaduje sa vysokoškolské vzdelanie
príslušného smeru. Žiadosti doložené dokla dom o v~delaní a doterajšej praxi t r eba
zastať do 31. mája 1972 na riad iteľstvo Konzervatória v Košiciach. Uchádzači budú
pozvaní na konkurz písomne.

***

Kč$
Kčs ·
Kčs

l.

KONK URZ

k.~.i nen~ročnosti.

Kčs

60 000,40 000,30.óOO,- .

v kategórii 3.

v kategórii 6.

tú istú žensky typickú pov;lhovl). črtu
(P~tlllný ~pelni.k, Di evč& na rázcest!).
Preto sa •V Šilanových inscenáciách vyskytujú sóli~tlcké he~·ecké prejavy, ktoré pri na.ile:pšej vôli n emožno upod·ozrie ...
vať t profesionality (Karin v Nicole ),
alebo zmyslu pr e humor a vkus (Starostová v Potulnom kapelníkovi ). ľr•eto
s~ z bo)Hlte j škály hereckých prastriedkov ob,lavu.iú na doskách znarnena,iúcich
·Pre~ov a okQI!e (preča nemá dfvadló
väčši e 11mb! cle? ) len IPt'-ostoducM kr·a.1 nosti, hoci súbor spevohry (a v te,i t<l
súvislosti vla ~J tne a,j s(!l;>or činohry ) je
talentovaný, prac9vitý a schopný nadchnúť ~a ~~~ umelecké cie le , Inscenácie,
po \lffif:1 leckej stránk~ n eZTe lé a nevycibrené privádzajú, toto dv.a·d saťpl;iťročné
profesionálntl divadl<O do situá.c ie, v kt9~
rej utvrdzuje obecenstvo ·V j eho divác-

.

I.
cen á
l l. · ce•1a
.III, cen~

I.

vadia JZ v P.rešove, k·e bý o!Q.tem u v~
dených okolností k tomutO nenútil .aj
l'akt v pqu;~dí, že tu vo fi,U1kéii hereckej vaty vegetuje (uŽ päť rok9v) z času
na čas režfrujúci Ladislav Farkaš. (Upo zornil na seba réžiou francúzskej komédie Chrobák v hlave, ktorú · pri .IPríleži:.
tosti 25. výročia vzniku divadla videli
divadelní kritici z Bratis lavy. S nemen~ím Qspechom ' režíroval l ·Tri letušky v
P.arlži, J!:l lúsk·a IPOl'ahču.idca okoln:Osť a
v poslednej sezóne 1970-71 detektlvnu
korn$d iu Os.em žien. ) Svojimi lnscenáQiaml p.resv•edčivo dokázal, že má živé
a vývo,Jaselwpné nadania, umne analyzujúci Q triedi-aci pohľad , inteligentný
postreh, sghopnosť d·otvárať, doliahov·ať,
alebo znásobiť myšlienku predlohy, citlivo vyváž iť reakcie v psycholog ickej
llfé-ľ.e pastáv, zmysel pre jemnú kresbu
charal\te·r<~v s ohľadom
na javiskovú
ú čmnosť ich sloV'ného a fyzického konania - a predbvšQtkým cit pre 111ieru,
kto:Vý j~' n!I~SIPol'ahlive.iším ukaz-ovat e l'Qm
tolentll j{lvj~>kového tvorcu. Preto v.ed el
z h~r Qov v nebývalej mtere vy cllriť nov ~ tóny, farby a hľáQ:O~Y wmPet:élrnent.
GlZELA MAČUGOV A

Kčs
Kčs

v kategórii 2.

II.

Osud musicalov v Prešove·

o

v kategór ii l,

B.

z 5. str.)

t .-.

'

sa

výsled ~y

(Dokonče.ni e

.

,,

Sloven's ké národné povstanie je významnou dejinnou· . ud•alosťm u . viťaznóho
boJa pokrokových sH oboch národov . Je· bohatým a nevyčerpateľ ným ~~·i'e dlo-m • .
inš piru,iúcim zdrojom, po~ k.vtu,iúcim umelcom množstvo ,pQdtJetov na vytvorenie nových d iel, v ktorých l)y
odtazili city, túžby .a raclm;.ť prdinov. Slov~ n$ k~ ~
ha ná·r odného pov~tania, Šit'ok~ paleta pokrokových 1d·ei '~ s-ú~asn.ých nám~~qv
zo života ~0cia listické11o budo vllnia ni'(šej vlast! umožňuje: ·S kla dateľom, áby sa
s hlbokým z,áoalom venovali .angažovane j tvorbe a do ~út aže. ;>:;.siali sk la ~by
vysokých ide·ových a LUl!e i~ckých hodnôt.

et na

Kčs

Kčs

o

"

lQ OOO,..,... .

Sť) ťaž ,ie n~anoltyJ11l1á .a môžu lla jej zúčastniť sklad atél!a býva jú ci 11a územf
. čSSR. Sllťažné dielá doteraz' nezv·e~·ejnené .Iii nepredvede né treba· zaslať do 29. au, gusta 1973 na 'adresu Slovenského hudo bného fon du, Bratislava· I!'učlkova 29.
. •· ~~ťažné sklaä9Y' zhQdnoti oor·o ta, menovaná vypisQvatel'mi ~útaže. Výsledky
suťaze sa vyh lásJa do
12. 1973 a zvere jnia v de.nnej t l ač,i.
Porota sl ·vyhrad,zuj e právo niektoré z cien ne lideliť.
·
~lpvenský hudob1tý fond
Ceský huqpb1iý fpnd

.:n. .

OB J EDNAVKA
Objednáv~me záväzne dodóvc:~ n ie

výtle.ekov ec:.tSe>f'ÍSU

•

HUDOBNÝ ž lVOT
na ad res u:

miesto :

----------~--~---------------------

ulica :
čísl o domu:

HUDOBN'2' ~IVOT - <!.vo,1tý:tdenntk. Vydáv~ M!Jl.iste)."stvo kult \lry SS!'t vo Vyr
clay-atel'stve 06ZOR, ll· 1p. v Bratislave. Vedlt redak~p.á ra da; Mar!jip. Jurik
(šéf redal~tor ), prom. hlst. Zuzana Marezel)()v~ (redaktOt"l)~;~ ), dr. Te,r6~ !~
Ursfnyová ( red aktorka), dr. Zdep.ko Nováček, C$r;. (.!)1"edseda), f'.avol 8~gin.
orom. hist. Ľubomir Čižek, Ll<:JC. Eva Fischerová, Ele.na Janáková, lvl!n ľa
iov !č, d r. [van Stanil~lav. Bohumll T~meQ'ka. TlllQia Nltriansh tl a~larne , n. p.
Nitra. Rg. č. RS 8261/68. Aclresa redakci~: Hudobn ý ~ Ivot, Brati!;lava, Volj1ogr!lds-ká 8, tel. 592-37. Admini!iträcia: Vydavateľstvo OBZOR, n. p. Bratislava.
Cs. armády 29/a. Inzertné oddelenie: Bratislava, Gor~ého 17. Rozširu je PNS.
Objednävky pt'edplatiteľov prl j!ma l?NS - ú stt•edná expedícia tlače, administrácia odbornej tl ače. Gottwaldovo ná·m. 48/IV., Bratislava. Ob.ie dpávky
odberateľ<Ov v zahranlčf prljl.ma Slova•l'lt, tlč. spol., Suvorovova 16. Bratll!llava
Cena jedného výt lačku 2. - Kc.a. Neob.iednané r ukonisv sa nl'!vrac.a iO.

okres:

--~-----------------------------------~

Ceno jedného výtločk u Kčs 2,- .

v _______

d ňa

Adresa: Adminis.tricia vydavatel'stva OQZOR, n. p,. &ratlslava, ul.

·Cs. amst,f!)y

29/ t.

,,

B,runo Walter

Keď

začínal
.

vBratislave...
.

d roku 1886, keď vystavali v Bratisiave novú divadelnú budovu, h rali
v nej striedavo nemecké a maďarské /
divadelné spoločnosti práve tak, a ko
v starej tzv. čákyovskej budoveP ktorú
rok predtým z bezpedhostných dôvodov
museli z b úrať. Nemecké d ivadelné spolo.čnosti hrávali s veľkým úspechom či
nohry, oper y, o perety a zavše aj balet.
Maďarské divadelné spoločnos ti navštevova)! Bratislavu s veselahrami, a operetami, ktoJ;é mali privábiť do d iva_!.l!a
najmä mládež" preniknutú už dosť ,silne
maďar izačnýln duchom. Nemeck1 divadelní riaditelia mali často na repertoár! hry
alebo spevohry, kto•ré až po nich hral!
na 'vidieck ych scénach v Rakúsku alebo
Nemecku , ba často a j v samotnej Viedni.
Toto vysoko vyzdvihovalo (na rebrťčku
kultúrnosti l Bratislavu - nielen v Uhor·
sku, ale v celej vtedajšej monarchii. Nie
div, že z bratislavského .d ivadla vyšli do
sveta mnoh! u melci, ktor1 si tu "brúsili
umelecké ostrohy" a robili vážne kroky
do svo je j budúce j kariéry. K týmto \!melco~ partii a j Bruno Walter, d ir igent s vetového mena a významný estét.

O

ohann Nebeszár, na ktorého sa dobre
pamätám (lebo nielen po roku 1920,
kedy sa otvorili brány SND, ale ešte
i potom zastával niekoľko roloov miesto
divadelného majstra l si často s pomínal
na ri aditeľa Raula: "Bol to prlsny rialiteľ tak ku svojmu neveľkému umeleckému súboru, ako aj k mestskému
technickému personálu. Vefmi mn záležalo na dobrom mene jeho divadla.

l

l
1
l

'l

l

1,

Bruno Walter v

čase

br atislavského

p ô,~obenia.

Prédstavenia museli byť umelecky i!isté
- bez jedinej " hrdze" na výkone umel- .
ca, scéne, či v orchestri".
·

l

Raula museli byť kostýmy vždy
čisté. Ak ich dakto z členov súboru límyselne zaiplnil, musel ich dať
na vlastný- úi!at do poriadku. v tých !!asoch mávali herci tiež vlastnú garderóbu, ale pokým bola hra na 1•epertoári,
n~smeli v nej upotrebované ilaty nosiť
na ulici. Raul sedel na každom predstaven( a striehol ako jastrab nad celým
slíborom. Reprízy boli potom rovnako
d9bré ako premiéry. O to dbal po nme· leckej strljnke i dirigent Bruno Walter.
Bratislavské obecenstvo malo obidvoch
'velmi rado. Podobne aj mestskf páni na
radnici. Raulovi radi prenajímali divadelnú budovu, ak o to požiadal, lebo
nájomné vždy platieval včas, presne vyúčtoval každé predstnenie, tobôž tie,
ktoré usporiadal na dobroi!inný cieľ.
A takých predstavent bolo zavše hojne.
Vo finančných záležitostiach bol - práve tak ako Walter velmi úzkostlivo
~etrný. Nerád dával preddavky členom
svojho stíbllrn, hoci. to bolo zvykom
u každého vandrujticeho divadla. Walter
bol tiež šporovlivý, vykrúcal sa, keď
iillo o aktikorvek pôžičku. Raul a Walter
mali radi spolol!nosť. Casto chodievali
so známymi do kaviarne Savoy.. . Napriek "chybám krásy" Raul prišiel do
Bratislavy s výborným súbot'om. Herci
radi išli k nemu do angažmán, lebo mal
isté "štácie'', vera !la necestovalo a hral
1
dobré hry ... " Toľko Johann Nebeszár.
(Pod fa poznámok v mo jom záplsn!ku pozn. autora).

U

sezóny 1890/81 prenaj1mal sl buOddovu
bratislavského divadla ní! 4- 6
mesiacov nemecký riaditeľ Ema11uel Raul,
kým [falšie dva mesiace hrával v Temešvári, kde mal tiež prenajat (l divadelnú
b udovq s malým orchestr.Om. Raul hrával v Bratislave spoč i a t ku zväčša č i no·
h r y, nes kôr sa · odvážil aj na ope·r y a
operety. V archestri 'hrali mestom vydržiavaní muzikanti v stálom angažmán a
vypož ič aní archestrálni h r á č ! z vojenskej hudby, aleb o od ar c ikni,ežaťa . Só·
listov mal Raul s vojtch i hosťujúcich zväčš a z Viedne, a lebo z iných rakúskych scén. V zbor e sp ievali všetci čino
herci a členovi a zbo.ru Kirchenmusikvereinu (kostolného spevokolu) ..,- na jmä
vtedy, a k sa hrala rozsiahlejšia opera.
V dramaturgickom pláne mal Raul zv1i č·
ša t aké iJ!perné diela, ktor é sa hrávali
vo Viedqi, alebo v b Hzkych rákúskych
divadlách, aby v č as e núdze mohol
z nich zavolať spevákov č i speváčky
hosťovať. Bratislavské obecenstvo vidiac
Raulove dobré čin ohry, domáhalo sa tiež
opier. Raul zarad il do .reper toáru naj ·
hranejšie diela. Rep ert oár u kazuje na
Raulov vycibrený vkus a napokon i na ·
umelecké požiadavky bratislavs kého di·
vadelného o'becenstva.

lee, orehestrflny hr41!, ludla techniky •••
Ku viet kým bol kamarátsky a pdstupný ..
Poradil - aj vyhraiiil, ale vždy s mierou.
Ked' sa opliť nátil do orchestrliiťa, bol
t!J zasa lnt l!loYak, ktorý poznal iba
umenie. Divadlo miloval nadovietko a
cllcel, aby ho kaidý mal rád tak, ako
on. Nikdy nedopustil, aby sa dai!o robilo Ian tak - spakruky. Raul 11i bo
valmi uctil - i keď sa l!asto polikrieplli,
lebo 'Walter nebOil . spokojný najmä s. orchestrom a so zborom. Casto pritom na' dbal na · malé pomery, tobôž keď sa
vrátil z viedenských predstavenl. Ale
jeho hnev netrval dlho. Waltrom dirigované predstavenia zavše obdivovali aj
Viedenčania, ktorl priiHi na návštevu
rodin do Bratislavy. Popo,Judní sedávali
v niektorej kaviarni ...! a tých bolo
. vtedy v Bratislave ;\'ela. Vei!er si zapili
pôd vieškami vínka, alebo illi do divadla, ak v ňom práve hrali. Casto nevedeli pochopiť, že naozaj pekné pred·
stavenia mol!no docieliť s takým malým
stiborom. PraYda, nepoznali námahu, aktí
\'ynaložil celý stíbor so svojim prvým
dirigentom pol!as sklíiok ..•

· N ebeszár sa velmi dobre pamätal i na
mladého 21-ročného dirigenta Br una
Waltera: "Bol to v civilnom živote nepatrný usmievavý i!lovek. Ale keď si zasadol za dlrigentský "pult pŕ'ed o~rchester,
nebolo ,, väčlHeho i!erta". čo ten všetko
vedel vytiahnuť z orchesh·a a zo spavá·
kov! Nik mu nedokázal odporovať. Nadával ako pohan, ale akonáhle odi!íiel
od dirigentského pultu dB tzv. kiinstler~
zi1~ry, mohol pr~sť k nemu ka~dý ume-

,u.. 1e12. ~ Za61atek •

,..,

a. h . .u... _.-.,..

.,.................,..•...........................................
V• 4vorane "DOMU",

ČAROSTRELEC.

"""antiOK' ....,. v 3 d•J•t v, ch ecl " · Klfttla, HM4•a IC. WeMra.
Poll•ventll Mlia" Llcllarll.
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bratislavských zážitkoch p1še Br u·
no Walter veľm! reälne, ale 1 poe·
tlck y vo svoje j k nihe Téma s variáciami
- pamäti a úvahy.
oku 1930 koncertoval Br u no Wa!ťe r
v Bratislave. Dnes už neviem presne,
čl sám prejavil záu jem o Bratislavu,
alebo sa tak st alo na pozvan ie jeho
priateľa, ri ad it eľ a SND Oskara Ne·
dbala, tiež d irigenta svet ového mena,
Možno ho pozva l. synovec O. NHdbala Karel Nedbal, s ktor ým sa Wa lter po·
znal ešte z Viedne, kecľ K. Nedba l bol
orchestrálnym hráčo m a dirigentom
v Ton ki.lnstlerorchestri. Teraz bol K. Ne·
dbal šéfom b ratislavske j opery. V tom
čase jedinou Inštitúciou, ktorá s poradicky usporadúvala symfon ické ko ncerty
v Bratislave, bol Osvetový zväz. Zál<la d
s ymfonického orchestra tvoril divadelný
orchester, }{U kt orému sa podla potreb y
priangažovali č l enovia vtedajše j · ocho t·
nťckej Slovenskej filharmón ie, ale bo muzikanti z vojenských hudieb a p os lucháč i
Hudobnej a d ramat ickej akadémie. Sym·
fo nický orchester d lrigova!l zväč ša di·
rigenti SND a hostia z Ciech, z blízkej
Viedne, alebo i z ďal šej cudziny. S t ýmto or chestrom úč inkoval Bruno Walter
za velkých ovácií _?becenstva . . .
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Bruno W.alter. s Arturom T oscaninim
a so spisovateľom Stet a'nom Zweigo m

r; 1937.

bol u Raula v sezóne
predtým pôsobil ako
k orepet!tor- dirigent v o Vratislavi, v Rige a v Berlíne. Do Bratislavy prišiel
z, Vra tislavi, i keď tu bolo, v porovnani
keď

tohto spolku až do jeho zániku v roku 1951.
Vo vede ní a člen s tv e spolku sa v p.riebehu rokov
upl atnila celá prejád a národných a kult úr nych pracovníko';:, ktorí spolu s ostatnými čl·enmi spol.ku nezištne
pracovali tak v S;peváckom, ako ·aj v div-ade lnom odbore,
ktorý sa tu utvoril už od r. 1875. V d ivadelnom odboré
Slo venského spevoko lu, ktorý s.a sta t post upne dominu júcou zložkou či nno sti to ht o ~;po l ku, s a už o_d r. 1875
sta l akým si .,Spiritus movens" agilný A. HAL ASA, ktor ý
až do svojej smrti (v r. 1913 ) obeta vo vykonáv,a l viacero ľu nk ci í a fakticky vyt voril zo s po lku meto dické
ce ntrum ochotníckej p ráce u nás. Ha laila na požiad anie
po ž i čiaval no tový materiál, divade lné h r y, o dpisy d ivadeli1ých ú l·oh a pod. nie len o cho tnfkom na . Slovensku,
,ale i Slováko m do Do lne j zeme a USA. Na pomá hal
t ak diva delné.. dianí~. kto'ié bolo neraz . jediným pre javom ná'š ho náro'd,ného. života. Martinský Slo venský
spevok.ol vydal do r . 1918 desia t ky divad elných hi,e r
pre pot reby s lovenských ochotnfkov a pod•necova l k
t vorbe hudobnodramaticke j literatúry naš ich sklad ateľo v, s kto-rými nadväzova l spolu prácu.

Mrš tíkovco v Maryša, kto:rú tu zah rali úda jne ešte z r ~
kopisu.
Spoolok sa snažil pr-o gramovite u vádza ť novJnky do mácej hudobne j a• dramatickej literatúry v ·o bd.o bí ce le j
s voj e j existencie, na čo ' je do sť ko ni{Crét nych prí·kladov.
Vrchol umeleckých snaženi martinských spevokolist ov
pred vznikom ČSR znamenalo úspešné .uvedenie · W~be
rovej Bpery čarostrel ee v rok u :1.912,. kto·rá za dirigovania Vlad a Meličku d osiahl a viacero re príz, V tit ulne j
úlohe vystúpil ~rnold Fliigl, neskorš í čl e n oper y .Slo .,venského národného divadla.
Nemožno nespomenúť i pod ie l Slo ve nského spevokolu
na vytvore ní ú stredia s lovenských ochot níckych divadiel v Martine r. 1922, k t oré de facto nad viaza l·o v svo!
je j práci na metodi ckú činnosť s,polku pred r. 1918 a
v mnohom napomáhalo rQzvoj slovenského divadelného
života v podm ienkach novoutvorenej ČSR.
Umel•ecká úrov-eň mar tins-kých ochot níkov dosiahnutá
v t ridsiat ych rokoch najmä vďaka re·žijnému vedeniu
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s jeho predošlým! pOsob!skami len pro·
vinčné stagionovit é d ivadielko. Ale išiel
, do Bratislavy rád, lebo mal m ožnosť · by t
1 bUzka svojho u melecko-pracovného vzo·
ru - Gustava Mahlera, k torý pôsobil vo
viedenskej Dvorskej · opere.
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o f·e bruár!l t. r . si naša k ultúrna ver.ejnosť p ripom1na sté výro čie zalo~enja jedného z našich naj st<uršich a na jvýznamnejších spevokolov - mar t inskéh o Slovens·kého spevokolu. V Martine sa v poslednej f,ebruárovej d ekáde u skuto čn i v-e deck ý seminár
o his t órii a význame Slovenského s,pevokolu.
Zalo.ženie m artinského Sl'Ovenského spevokQ]U, o k t·o r é sa naj viac pri č·inil Pavol Mudroň, bolo nielen vý ra zom lás•ky k spevu a hudbe, at e tiež pre javom s lóvenského náQ·odného povedom ia obyva te ľov sídla Mat ice
slovenskej. Stanovy spolk u boli ú radne povolené 9. februät·a 1.872 11 ustan ovu júce vaLné zh romaždenie s polku
bolo 22. fe bruára 1872.
Slovenský s pev okol v znikol pôvodne ako mužský ·spevokol. Jeho bunka pôsobila už od t·oku 18M. V aprili
t ohto roku vys túpila s piesňo u Kto za pravdu horí pri
kladení základného k am eňa budovy Matice slov enskej.
Med zi jeho prvými dv a.ds iatimi zak ladajúcimi č l e nmi
boli nielen príslušníci národne uvedomelej inte ligencie,
ale 1 remeselníci, čo sa s talo trvalou chaora kterl stlck~u
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, Výzmam Slove nského spevokolu vzrástol na jmä od
postavenia martinského Domu, k torý sa za Uhorsk a nesme l nazývať Národným do~om. Jeho postav·e nie v
, r. 1889 sa všaobe·one chápal-o ako náhrada za ne právom
zatvorenú budovu MS. Od tohto obdobia začal · S!p,olok
v ä čšmi u dávať tón i ostatn ému slovenskému o chotnk t vu. UspOt"adúval ročne prieme1;1ne 10 pved.staveni a nep.rer uš·e ným hr ávan ím d iv.ad-iel nadobudol p red pr.e vratom charakt·er jed iného stál.eho ochqtníckeho divadLa so n •ras tajúcimi umeleckými ašpi.r á éiami. Z javiska
Slovenského spevokolu sa o zývali v dvorane . Domu nielen naše ľudové a umelé piesne, ale tiež piesne ostatných slovanských národov, ktBré sa tu spievali v orlgináli. Na ,protest prot i nár odnostnému útlaku a brut álnym fo rmám maďa rizácie sa .mart inským s pevokolist:om ukázali , v]!odn ými na jmä bojov·o ladené piesne s lo vins-k é, srbské a chor v·a t ské . .
Martinský spevok ol bol jedným z výrazných pestok ultúr nej spolupráce, ktorá sa
prejavovala veľmi konkrétne. V Martine mali svoje slo venské ,premiéry novinky českej realis tickej tvorby, ako
nap·r. ·r . 1890 Preissovej Gazdiná roba a .v r. 1896 dráma
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Slovinská pieseň "Naf?rej" z repert oáru Slovensfcého
spevokolu.
Sním ka : archív SNM

divadelne rozhľ-adeného Ferdinand a Hoffmanna a scé nickým návrh om J ozefa Cincíka a Františka Ku dlá č a
d-od.aia postupne martinskému div-adlu pu nc poloprofesionMnosti a podm.i,e nila v r. 1944 vznik Slovenského
komor ného divadla - našej druhe j p rofesionálne j 'scé ny. Z kt-uhu Slpevok·o lu vyrást li nášmu pro fesion álnemu
diva dlu mnohi u melci.
Osemdesiat rokov . jeho č innosti, ukonč enej v roku
1951 znamená pre našu kultúrnu his tóriu nielen úctyhodné čislo "Približne osemsto hu·d obno-s pevných programov a d ivadelných predsta·veni, ale tiež odz r.kadľuje
v malom často · nefahké kultúrno-spoločen sk é zápasy
celého jedného dejinného obdobia. Mnohos trannú čin
nosť pred s to rokmi vzniklého martinského Sl oven ského
spevokolu preto ča s nepohltí.
S. POLAKOVA'

