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Súčasný hudobný život Afriky 

bez izolácie. • • 
Nás, obyvateľov kontinentu Afriky 

udivuje, že niek torí eur ópski hudobní 
vedci (do dnešných čias ) hovoria o izo 
lácii našej kult úry. Ak sledujeme histó 
riu af rickej hudby, •vidíme, že sa nikdy 
nerozvíjala izolovane, ale obohacoval a 
sa hudbou iných národov Azie i Európy. 
Dobre vieme, že napríklad Arabi začali 
prenikať do Afriky v V ll. storočí. V hud
be tých aft·iclcých nár odov, ktoré boli 
pod vplyvom arabskej k ultúry, sa uká
zali postrehnuteľné zmeny: polyrytmia 
súborov bicích nástroj ov ustúpila pros
tejšiemu rytmickému chápani u, namies 
to spevu odkrytými vokálmi nastúpila 
nazálna vokalizácia. Významný bol tiež 
vplyv i ndonézskej hudobnej kultúry. 
Vedci predpok ladajú, že predkov ia l n 
donézanov sa objavili na Madagaskare 
pred viac tisíc rokmi. Bohaté pamät• 
níky materiálnej kuUtíry Madagaskaru -
a teda aj hudobné' nástroje - svedčia 
o tom, že hlavne tu sa uskutočnilo prvé 
stretnutie afrických národov s k uUú1·ou 
jtthovýchodnej Azie. Vedecky je dokáza
né, že napríklad isté typy :r:ylofónov, 
ktoré možno v idief v západnej Af r ike, 
. ~tí indonézskeho pôvodu. 

Pokiat sa týk a vplyvu európskej hud 
by na hudbu africkú môžeme ju sledo 
vaf medzi XV.-XVIll. storočím. Vplyvy 
sú v oblasti melodiky, harmónie a zvlášt' 
u oblasti vokál nych žánrov . Národy, 
ktor.e žili na pobreží západnej Afriky, 
sa zoznamovali cez eur ópsk1tch more
plavcov s novou hudbou. Je možné, že 
práve vtedy spoznali u Portugalcov gi
taru a niektoré druhé nástroje. 

Ale p tej i st ej dobe začal aj opačný 
vplyv: ťažko si dnes predstaviť ázi jskú, 
európsku alebo americk ú hudbu bez pr í
nosu africkej kultúr y. Elementy tohto 
vzáj omného ovplyvňovania možno pozo
rovať dodnes v sever oamerických spir i 
l ttáloch a blues, v latinskoamerických 
rumbách a tiež v dielach Gershwina, 
Stravinského, Bartóka, ale i Dvofáka a 
ďalších amerických i európskych skla
datet ov. Už z toho vyplýva, ~ ťažko 
ltovorit' o izol ácii africke j kult úry. 

Chcel by som povedať zopár slov aj 
o činnos ti Inštitútu afrikanistiky pri 
Ghanskej uni verzite. I nštitút venuje vet
lcú pozornosť výučbe africkej hudby . 
Casta k nám prichádzajú skladatelia z 
druhých afr ických št átov a Eu rópy. 

Vzájomné stretnutie s Tichonom 
Chrennikovom a dr uhými sovietskymt 
hudobníkmi ukázal o. ako si môžeme vzá 
iomne pomáhať. Boli by sme radt, ak 
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by ZSSR poslalo na inštitút popredných 
predstaviteľov sovietskej kult úry, k t o
rí by hovorili našim poslw;hdčom o prá· 
ci, ktorú robia doma. Ohem toho by 
sme radi uverejňovali v našom špeciál 
nom hudobnom časoptse ( venovanom af
r iclcej hudbe) stat e sovietskych hudob 
ných vedcov ct špecialisto·v 1ta problémy 
af r ickej hudby. 

KWABENA NI<ETIA - Ghana 

*** 
Ai do súčasných dní sa vyznačuje af

rický hudobný žit1ot spontánnosťou. Hu
dobné predstavenia sa int erpretmi ne
pripravujú, neurčuje sa im ani čas, ani 
miesto, ani d!žka trvania. Myšlienka o . 
repríze istých predstavení v Afrike ne
pl atí, rovnako ako slovo "koncert" -
v európskom chápaní. Umenie sa tu 
chápe v najčistejšej nár odnej tradičnej 
forme. Hudba má predovšet k(Jrn charak
ter sbciálny a náboženský. 

V posledných rokoch sa rozvilo na na
šom kontinente niekoľko nových typov 
hudby. Jedni vyrástli z tradičných fo 
riet:n, druhé sú ovply vnené európsk ou 
Tcultúrou. Sem môžeme zaradit' napríklad 
neMradičnú hudb,u, naturalizovanú pop
music, západnú vážnu hudbu, af r oeuróp
sku vdžnu hudbu a zdpadný jazz. Po
drobná charakteristika týchto kategórtí 
by zabral a veta miesta a času, preto 
iba podčiarkujem, že sa v nich - v 
rôz1~ych proporciách - stretávajú ele
menty západoeur ópskej kul"ttíry s hud
bou africk ou. 

Stretnut ie s európskymi skladateľmi 
mi dalo vetmi veľa. Predovšetkým som 
si uvedomil, že by sme mohli realizo
val a dohodntít pomoc od sovietskych 
špecialistov. Za posledné r oky sa v Ni
gér it objavil celý rad profesionálnych 
aut orov. Spomedzi nich možno pr lpo
memít aspoň Felu S o v a n de, ktorý na
písal prvú nigérijská symfóniu ,.Slobo
da" - venovanú nezávislosti Nigér ie . 
suitu pre sláčikové ná.~troje napísamí· na 
národné témy. A jo B a n k o l e napísal 
tt iekoľko klavírnych suít, kantátu. re
quiem, tri klavírne sonáty, piesne pre 
sóli.~tov a orchest er . Nechcem sa tu roz 
.H,·ovať. podrobnejšie o ďalšieh rlielach 
a autoroch. 

Africk tí hudbu v Nigérii vyučujú na 
•rmohých učilištiach: .v colleg.fl v !bada .• 
"le, v College wnenia a ťechnológle v 
Zar ii, na hudobnom inUitríte v Oríiii a 
na l nštítút e afrikaní.~tiky v l fe. · 

AKIN J UBA - Nigéria 

• .. SPOMIENKY NA E. 

Snímka: 'J . Dezort 

ANTON ZÄ VODSKf 
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Rýeh!y -a. f;leust á.ly >rast clvi~ 
lizačných mom·entov a t éohni
zácie, k torý čiastočne podmie
ňuje a s prevá\lza súčasnú sp<;~ ~ 
loč.nosť, má mimo s vojich klad
ných . čŕt i určité . neb~zpečné 
ved.ľajši·e dôs1edky, medzi kt o
ré patrí predovšetkým dezin 
Legr ác ia jedinca, stojaceho pro
t i ríši vecí, strata viery vo 
vlastn ú t vorivú s ilu, pocit odo
vzda nost i ·voči vonl«aiše.i ma
nipu lácii .a pod. Človek v so·· 
ciaUsticke.i spo ločnosti čeli 
týmto stavom predovšetkým 
svoiím uvedomelým začlene-

. ním s,a do . revolučne:j !Praxe 
ľudstva , avšak v neposle·dnom 
rade i. svojím est e t ickým vzťa
hom ku skutočnosti , ·ktorý mu 
pomáha prekonávať rýdzo utili 
ta.r istické posto je a hodnote
nie, umožňu je pohľad na sku
točnosť z ine j str any, ako to 
roobí denná prax i vedecké !PO
znanie. 
Urobiť človeka schopným es

tetického' vnímania svet a je dô
ležitým momentom vo výcho
ve · a vzde laní každého člove 
ka." najmä 'však príslušníka so
~ialistickej spoločnosti. 

Tieto dôležité ciele · má· rea
- l i zovať dnešná škola v oblasti 
esteticke j výchovv. ktorej vý
tnamnou zložkou ie hudobná 
vvchova. Obráťme p.reto . pozor 
nosť na uči teľa ·hudobnej vý 
chovy, ktorý - ak chce tieto 

ciele dosiahnuť, musi byť .nä 
vysokej úr<l'V.ni po vš·etkých 
stránkach - musí byť osoll
n.osťou . 

Ak si chceme ujasniť a lep
š ie približÍť pojem osobno&ti 
učiteľa hu dobne:i vých ovy, m u
síme nut ne vychádzať z osob
nosti učitel'a JVÔbec. 
Keď je škola ,.d ielňou ľud

skosti", potom je učiteľ .ie.i 
majst rom . Je ;pochopiteľné. že 
nie ten, kt orý sa nechá unäšat: 
pocitom svojej dôležito sti, ~Ý
chou nad množstvom svojich 
poznat kov, a le ten, ktorý zve
ľaďuje svoje vedomosti a horí 
t úžbou odovzd ať ioh zve reným 
žiakom. 

Aké stí vlastnosti t ohto uči
teľa ? 

Rôzni pedapópovia (n aš i 
svetoví) - J. Režný, V. Klím a, 
B. Lehman, Ch. Caselmann, O. 
Dorinn rozoznávali r ôzne 
typy osobnosti učiteľov: So
ciálny typ - zameriava s a na 
celý t riedny kolekt ív. ja t r pez
livv až k sebaza:p'ľe niu . Ak sa 
vie vclt if do pocitov kole·k tívu , 
.získa va. si ;eho vážnosť a lijs
ku. Ekonomický typ - chce c; 
minimálnym vyna loOžením · ,;it 
priyiesť k9 lektív k najvy~ším 
výkonom. Tde mu o to, .<1by ?.ia 
kov p1·ipravil na"jtn ri prP. pra k
t ický život'. ~en~i si cení fan
táziu. U žial<ov získava viac 

(Pokračovan ie na 7. st r .) 

Dňa 15. apríla 1972 uviedla opera DJGT v Ban-< 
skej By ~trici (v novom našt udovaní ) operu ná-· 
rodn.ého umelca Eugena Suehoňa - Krtítňava. 
Recenziu prinesieme v najbližšom čísle (zľava: 
F. Urcikán, A. By,t·,·arl a D. Rohová ). 

Br-atislav:~ ké . spevácke zboty už tradične pozdra
vujú oslobodenie svojho mesta súťažou o Zlat)Í 
veniec Sníinka z poduj atia, o k t oro1n pľšeme vo 
vnútr i čísla: cll r i gent Jozef Klochdň preberá centt 
Zlat!J veniec pre Dievčenský spevácky zbor Pl a
meň pri ZD.I; Vazqvoua. Snímka: ČSTK 

Na 5. strane prinášame inf ormáciu o festi t•ale 
Zlatá ruža '72. Na snímke vidíme rtositeľky tro 
f ejí z t·ohto podujat ia: Johana Gálisová ( vľavo -
t ret ie m iest o), Eva M. Uhtíková ( v strede - prvé 
miesto ), V iera Janovská ( vpmvo - - druhé rnies
to ). Snímka : J. Najšcl 



Kde sa rodia 
g;tary a husle 

Medzj podni·kY, ktoré p~·eslavujú prá 
cu našich rúk vo svet·e patri závod Cre
m ona. Jeho pr.evádzkárne sú na slneč
ných stráňach mestečka Luby v Cheb
sku, ktoré sa kedysi menovalo Schän
bach. Do konca vojny bolo takmer celé 
nemecké a ručnej výrobe drn~acích hu
dobných nástrojov sa tu venovali :po ge
nerácie celé rodiny. Povojnový odsun 
Nemcov znamenal pre výrobu i pr.e ex
port mnohé problémy, ale poda·riJ.o sa 
ich prekonať. českí a slovenskí ľudia, 
ktorí prišli osídliť kraj, naučili sa vyrá
bať husle, gitary, violy, mandolíny, v j.o
lončelá, kontrabasy, bendžá, sláči·ky a 
struny t ·a•k, že znamenit e pok•račujú v 
tradícii starej už 500 r·okov. Organi
začne zvládli výrobu tým, že desiatky 
rozt ri·ešte:ných prevádzkál'ní sústredili 
do jediného závQdu. Za 25 r·okov zná
rodneného podnikania vyrobili v Luboch 

..... ....., ......... 

560 ODO huslí a 1850 ODO gitá t• ok
rem ostatných nástrojov Dve t retiny 
výroby z podniku Cremona idú na trhy 
42 štátov, kde .ie o lubské hudobné ná
stroje stále záujem. Zo socialist ických 
štátov je na prvom mieste Sovietsky 
zväz, kd·e najviac žiada:jú naše gitary 
a kontrabasy, v Juhoslávii k~pujú naj
viac husle. Medzi najväčších odberate
ľov z kapitalistických štátov popd Fran
cúzsku, USA a Kanade sa radí Anglicko, 
kde si obľúbili najmä naše gitm·y a čelá. 

Predpokladom kvalitného vý,robku je 
kvalitné drevo. Je ním náš rezonančný 
smrek, k torý pracovník Cr emony Jiľf 
Bubela starostlivo vyberá na šumave. 
Na Slovensku a na Morave kupuje Cre
mona potrebné javorové drevo. Exotic
ké africké a juhoafrické ~ra.iiny dodá
vajú eben, palisander, fernambuk a bra
zil na súč·iastky, ktoré nemolbno nahra
diť iným drevom. 

Vybranými plátmi drev,a, ktoré sú v 
prierezoch uSik1adnené najmenej päť ro
kov, zaoberajú sa ruky robot nfk>Ov a po
dr·obujú ich operáciám pod špec•iálne 
konštruovanými frézami. Z d ielne do 
dielne idú rodiace sa nástroje, aby na
koniec po zmontovaní jednotlivý·ch die
lov ·vyšli zo stdekacíc:h kab~n a zo SrU-

Na čom pracujete? 

šiaeeho tunelu ako voňavé, , farbou ži·a
r.ia ce umelecké výtvo ry. 

úspech výrobkov Cremony je výsled
kom dobr·ej práce ~:obotníkov, ktorí ne
pustia z továrne výr obok bez dôkladnej 
kontroly. Odbornému školeniu zamest
nancov sa venuje stále starostlivosť a 
záv-od mysli na budúcnosť i na výchovu 
dorast u. Učilovské stredisko opúšťajú 
ročne dve des:iatky adeptov profesie 
mechanik hudobných nást ro jov. Per
spektív·a tohoto zamestnania je dobrá, 
veď to môžu "dotiahnuť" i na majstra
husliara, akým je napriklad starý maj
st er PIOtzl, ktor ý získ.al už ve.Ya úspe
chov v medzinárodný·oh súťažiach. 

Ešte čosi je v lubskej Cremone zaují
mavé. Je mladá duchom i pr iemerným 
vekom - 38 rokov - sv-ojich z.amest
na.ncov. Riaditeľ Ing. Jirásek dokonca 
v,edie - svojimi 30 rok mi! Na úlohy v 
podn•iku sa pozerá s v•i•erou v jeho bu
dúcnos·ť. Keby sa do Lub IJ)r išlo učiť to · 
muto krásnemu remeslu ešte ni·e'koľko 
desiatok chlapcov, našli by nielen dru
hý domov v pôV'abnom kraji, ale mož
no by pomohli Cremone za niekoľk·o ro
kov dobyť našimi huslami a gitarami 
celý svet .. . 

JOSEF VOPARIL 

e Krajský pe
dagogický ústav v 
Brat•islave - kabi
net Hv v spoluprá
ci s bratiosLavskou 
odbočkou SSHV 
usporiada v ZeHe
zovciach v dňoch 
19.-20. mája t . r. 
semináT na tému 
F~·anz Schubert a 
Sl·ovensko. Okrem 
!PiétmehQ aktu v 
múzeu F. Schube.r
ta bude na pro
grame koocert zo 
Schuber•tcwých diel 
(Collegium musi
c um posoniense) a 
predná·ška so se
minárOilll na tému 
Schubet't a Sloven
sko (dr. Z. Hra
bus,say ), 

•.• odpovedá skladateľ, umele 
cký vedúci Vojenského ume
leckého S\Í•boru, zaslúžilý ume 
lee Milan N o v á k. 

- Tento rok ~ačal pre mňa 
bohato. Vyhral som tri súťaže. 
Rozhlas vypísal súťaž na sklad
by pre det i. V kategórii pred
školsk ého veku som získal ll. 
cenu r iekankami Z a žblnk a 
l a v l n k a, v kategórii star
ších detí vyhrali I. cenu Pi e s
ne o k v ·i et k och pre det· 
ský zbor a klavír. Rozhla.~ vy
písal aj ďalšiu súťaž na tema
tiku - matka, rodina. Mojej 
piesni M am u l ie n k a 
m o ja - udelili prvé miesto. 
Nedávno som dokončil (a sú· 
bor "Slniečko" Domu pionierov 
a mládeže Klement-a Gottwal-

da v Bratislave naštudoval) 
detský muziTcál na libreto I:u
bomíra Feldeka: Hr a, v Te tO· 
re j s a s pí. Uviedli, ho aj na 
celoštátnej prehliadTce det 
ských tanečných stíborov ne
follclórnelto smer·u, ktorý bol v 
Liptovskom Mikuláši. Dňa 19. 
marca t. r. bola v Divadle na 
korze premiéra pásma súčasnej 
poézie domácich aj zahranič

ných autor·ov - P od .~ to
l om -, ku ktor·ému som zlo 
žil hudbu. Pre absolventsklí 
koncert svojej dcéry . k torá na 
budúci rok končí štt1dium na 
bratislavskom K onzervatóriu, 
píšem koncert pte har fu a or 
chester. V predstave mám už 
aj realizáciu tvorivej objednáv
ky Slovenského hudobného fon-

Snímka: ČSTK 

du na skladbu k 30. vríročiu 
Slovenského nái'Odného povst a
nia. Chcem napísať cyklus pies 
ní pre bas a orchester. 

(mm ) ...................... 
Predstavuie sa 

DANIELA RUSÓ 

Nedávnym úspešným absolventským 
koncertom si sa stala čerstvou absol
ventkou VŠMU. Do akej miery usmer
ňovala škola počas piatich rokov štúdia 
tvoj umelecký r ast? 

- Na vysokú školu som prišla s veľ.
kýrrÚ ideálmi.' Ale pc1 krátko!Yľ Čase som 
zistila, že som ponechaná s ama na seba 
skoro v ka ždom smere št údia. Myslím 
tak na rôzne technické, štýlové, formo
vé či est etické záležitostí pri interpre
tácii skladieb. Nie že by bol môj po
čiatočný elán opadol, bo la som však 
značne rozčarovaná . .. 

Ako si sa teda vyporiadala so všet 
kými týmito dôležitými zložkami vo svo
jom dnes už pomer ne rozsiahlom re
pertoári? 

- Okrem vlastného úsudku pr ijmem 
zásadne každý názor, k torý sa m i zdá 
byť podnetným a k to rý môže mo jej 
orientácii pomôcť. Z diela sa snažím 
vyťažiť vždy maximum pre vlastné uspo
kojeni.e, ako i pre spoko;nosť poslu
cháča. 

S akým zámerom zostavu ješ drama
turgiu svojich vystúpení? 

- Vyberám diela zá!ladne hodnotné, 
podľa mňa plnokrvné, typické klavírne 
skladby a predovšetkým di·ela obsahu
júoe vnút ornú hlbku. Nechcem. aby s.a 
v mojom repertoári neustále opakoval 
Chopin, či Beethoven. Ostat ne, napr. na 
Chopinovu súťaž som sa prLpravovaJ.a 
výlučne z diel Chopina, teda t oho po
znám, poovedzme, že ho ovládam. Počas 

svojho štúdia som neopakovala žiadnu 

Šli:olská hudobná výehova 

skl·adbu, čím sa logicky dostávam stá le 
k novým a novým dielam. 

Ako absolventka niekoľkých súťaži 
máš dojem, že ich víťazi sú skutočne 
"ti p.raví" , al ebo ·je to vec náhody, ner
vov .a pod.? 

- Podľ.a mojich do tera:iších· skúseno·s-· 
tí mám dojem, že máloktorá súťaž je 
objektívna. Myslím, že súťaže by ne
mali zvažovať len napr. k laviristické d is 
pozície sútažiacich, a le jedným z dôle
žitých kritérií by malo byť celkové mu
zikantské založenie súťažiaceho. 

Do akej miery prijíma š krit iku ? 
- Na túto otázku by som azda r adšej 

neodpov·edala. Ak už áno, chc·em zdô
razniť , že kritiky konštatu júce pamäťo
vú chybu, či inú t·echnickú chybu sú 
mi veľmi vzdialené. V našich kr-itikách 
mi ch_ýba hlbší pohľad pisateľa, jeho 
hlbšie ponorenie sa do filozoficke j a ob
sahovej problemat iky interpretovaného 
di·ela a zámer'U interpreta. 

Aké ciele máš momentálne pred se
bou ? 
· - Ako som už nač.rt1a, študovať som 
iš la s náde jou, že budem mať možnosť 
hrať. V súčasnosti som si vš ak nie istá, 
čí tie možnosti naozaj nájdem. Chcem 
t u podotknúť , že skutočnosť, že som sa 
vydala, že mám dieťa, n ie sú r ozhodne 
žiadnymi prekažkami v pokračovaní mo
je j začatej práce. Ideály a túžby sú 
predo mnou naďalej, podniknem všetko, 
čo bude v mo.iich silách, na ich splne-

nie. Zhovárala sa: -ava-

Výber z kritík ... 
V minulom čísle Hž sme priniesli 

informáciu o zájazde slov·en s·ke.i kla
viristky Kláry Havlíkovej na Kubu ·a 
doC Španielska. Medzitým sme dostali 
výňatky zo španiel,skych k t·it lk, z k t o .. 
rých vyberáme aspoň ni·e·koľko úryv. 
kov ako dokument o ús pechu repre ... 
zent a·ntky slovenského inte•r.p:ret.ačné 
ho umenia. 

SUR, Malaga, 29. ll. 1972: 

·.,Klát·a Havlíková má skvelú t ech
niku, mooný zvuk a pozoruhodn:'l 
umelecký výraz.. . Ozajstné n adše
nie vzbudila tPredv·edením diel Eugé · 
na Suchoňa. Met amorfózy a Tanec sú 
vynikajúce d iela, moderné, ale bez 
extrémov. Vyžadujú si zvuk a tech
niku, ktorými vládne klavir istka a s (J 
veľmi príťažliv é svojím výrazným 
pian.istickým char akt·erom, rytmom, 
chromatickou úd·ernosťou a vynikajú
cim estetickým Pr·e.iavom." 

Idea l de Granada, 27. II. 1.972: 

"Pozoruhodná klaviristka Klára 
Havlíková pr.edviedla báječný recitál; 
v Sieni umenia. Manife stovala svojí-m . 
výkonom ozajstnú perfektnosť v in
terpretácii diel Suchoňa a Brahmsa." 

l 

Extremadura, L III. 1972: 

"Eminentná česk-oslovenská klav i_; 
r istka prezentov~la svoji' skvelé hu · 
dobné nadanie, interpretu júc so zru č 

nosťou a per f.ektnou znalosťou diela, 
;pís.ané ;pre skutočných virtuózov kl a-· 
víra, akou je a j táto veľká umelkyňa, 
ktorá s voj imi schopnosťami doslova 
očarila !PO Četné , mohutne aplaudujú
ce publikum." 

Diario de Cadiz, 25. II. 1972: 

"V programe ko nce r tu demonštro
vala pro t agonistka s voju skvelú kla 
vírnu techniku - i keď die la, ktoré 
interpretovala, nepatria k ľahkým. 

Plne spln ila očakávanie a bola od
menená silnými s alvami potlesku veľ

mi početného obecenstva." 

Reedícia metodických príručiek hudobnej výchovy 
Takmer šesť rokov UJPlynulo od prvé

ho vydania Metodickej príručky hu~ob
nej výchovy pre 1. a 2. ročník ZDS od 
pr~f. štefana Kantora. 

11č~~~~ ~~f:ci ~e:b~~:z~~ v~~žs~~~ 
4200 kus•ov, poukazovali sme na n edos
tatočný náklad, ktorý ne pokryje potrebu 
ani !Pre učiteľov prvého ročnfka. Okrem 
toho nepočitalo sa s väčšimi školami, 
na ktorých sil l parale lky a to nie len v 
11rvom ročnlku, a J,e i v druhom ročníku. 
Dalej n edostali sa ani riaditeľom škôl 
a ich zástupcom, ba ani školským in
špektorom a okresným metodikom. O 
prvých a druhých ročníkoch v novozria
dených desiat kach škôl, ktoré odvtedy 
pribudli (a ročne pribúdajll) a ni neho
vorím. 

Za t~kého stavu sa veľmi často stá
valo, že učitelia týchto ročníkov s i prí
ručku doslovne odpisovali l s melódia
mi pies,ní. Boli to desiatky hodín, ktoré 
mohli učite l·ia venovať štúdiu metodiky 

namie sto úmomého odrPisovania, keby •. . 
Ako sa dozvedáme, SPN pr,jpr avuje na 

III. štvrť·rok 1972 r eedíciu te jto meto-
dickej príručky. ' 

Obsah p,ríručky je všest ranný. Sú v 
ne j state o aktivizácii žiakov pr i hu
dobnovýchovnom procese, o rozvfja ní 
hudobných schopnosti, hlasove j výcho
ve, rozospievaní triedneho kolektívu. Sú 
v ne j !Praktické pokyny na nácvi-k !Piesne 
s t•ozpr.acovanou ukážkou, ďa1e j o po
čúvaní hudby, o učebných IPÓmôckach, 
o d isciplíne pri hudobnej výchove i hod
notenie žiakov. V priruč~e je veľký vý
ber piesní i skladieb na počúvanie. SY'm
patlcké j e, že na konci materiá lu :po 
l. r 2. r·očníku sú zhrnuté výs le dky, kt o
ré majú žiaci na konci rok·a v jednot 
livých ročníkoch dosiahnuť v oblast i. 
piesni, počúvania hudby, hudobnej n'äu
ky, s peváckych návykov a v rozvoji hu
dobných schopnosti. 

V súčasnom období j e preto dôležité, 
aby vše tky ZDŠ, ktoré nema iú v dosta-

točnom množstve uvedenú príručku, po
slali urýCihloene objednávku na a dresu : 
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 
n. p. - odbytové oddelenie, Bratislava, 
Sasinkova č. 5. Plánovaná cena za jeden 
kus je Kčs 13,50. 

I učitelia tretieh a piatych ročníkov 
sa ,pýtajll, čl SPN pdkročf k r ealizácii 
metodických sprievodcov k !Pr íslušným 
spevníkom. Bolo by potrebné, aby s a 
SPN na stfpčeku t ohto časopisu ozvalo 
a učiteľom odpovedalo. 

V záujme zle!Pšeni.a vyučovania hudob
ne j výchovy <v prvých piat ich ročn1koch 
je potrebné, a:by sa i t ento nedostatok 
odstr ánil, čim sa súčasne vytvor i pred 
poklad pre lepš! postup v 6.-9. rečni
koch zoS. 

*** 
Metodický spriev'odca j;e n•epostráda

teľným doplnkom k učebnici hucl·obne:! 
yýchovy nielen pre 1.-5, ročník, ale na j 
mä ore 6.- 9. r-očníky. Súčasne ie i od-

horným poradcom pre začínajúcich uči"' 
tleľov hudobnej výchovy. 

Preto s 1:adosťou kvitujeme čin SPN. 
že do ediČ'llého plánu v III. štvlľťroku 
1972 zar ad.il vydanie Metodického spr ie 
vodcu k hudobnej výchove pre 7. ročník 
ZDŠ od T. Sedlického a kol. J eho cena 
je plánovaná na Kčs 8,-. 

Okrem hodnotných, praktických meto
dických pokynov j e v sprievodcovi roz
pracovaná ukážka hlasových cvičeni. Sť! 
akÝltl$i námetom, podľa ktorého ·sa da ... 
.iú ·vytvoa.-iť podobné cvičenia. 

Pretože l met odick! spr~evodcovla k 
UČ·ebn!p!am hudobnej výchovy pr 'e 6.-
9. ročník boli vydaní ako úč.elový náklad 
v Qbmed zenom množstve ( 2600 kusov)' 
pred viac ako šiestimi rokmi, je po
trebné, aby rdaditeľstvá ZDŠ zistili, či 
metodiCikého sprieVQdcu pre 7. ročník 
maj\1 - a to nie len pre vyučujúceho, 
ale i pre riaditeľa školy a jeho zá
stupcu. Objednávky pošlite urýchle)'le na: 
vvššie uved0nú adre~u SPN v Bratisla
VP. - AZ-



H rá na nást roji Antonia 
Hieronyma Ama tiho. kto
rý mu ako štrnásťročné

mu kúpila a darovala vláda. 
V Európe nehral iba vo švéd
sku a v Nór sku. Koncertoval 
aj v Severnej a Južnej Ameri
ke a v Japonsku. 
Zahraničnä kritika o ňom pí

še: " Danie l Šafran - PaQa
ninl XX. storočia. Je pánom a 
súčasne pokorným sluhom hud
by" (Maďarsko ). .,Jeho inšt·ru~ 
mentálna techníka prekročila 
hranicu, za ktorou je už mož
ná 1 max imálna bezorostred
no~ť, prostota a bohátstvo fa
rieb" (Taliansko). .,Od čias 
Poppera a Cassals a sme nepo
čuli t akého violončelistu ako 
Daniel š afran" (NSR) . .. Ak by 
bol Šafran hra l za čias salem
ských proc.esov, určite by ho 
obvinili z čarodejníctv.a" (USA). 

Koľko koncertov absolvu jet e 
v jednej sezóne? 

Nie veľmi veľa, priemerne 
mesačne 5- 10 vystúpení. Sna
žím sa ne!Pr·ekročiť tento oočet, 
aby som nestr atil akúsi svie
žosť v hre. Samozre jme, na 
turné v zahranič! sa obvykle 
počet koncertov podstatne zvy
šuje. 

Predpokladám, že hudba nie 
je len vašou profesiou, ale a1 

~ 

Snímka: T. Píseck ý 

koníčkom. Máte okrem nej a j 
iné záľuby? 

Myslím, že sa netre ba zmie
ňovať o tom, čo hudba pr e 
správneho hudobníka zname.ná. 
Nejaké špeciálne hobby však 
nem ám. Veľmi mám rád ma
liarstvo. Ja sám síce nemaľu
jem, n o zaujímajú ma výsta
vy, Qalérie, knihy s výtvarnou 
tematikou. V poslednom čase 
konkrétne ma zau jíma Modig
liani. Samo.zre jme sa snažím 
zaujímať o na jšir ší okruh ľud 
ského diania. Myslím, že pre 
umelca .ie v·el'mi dôležit é mať 
čo naj viac informácií. Všetko 
mu pomáha a obohacu.ie ho. 
Rozvíja Sí! t ak jeho intelek
tuálna út·oveň, kt orá spolu so 
všetkým ostatným v konečnom 
výsledku sa výrazne odráža v 
hre na inštr ument e. 

Co s i m yslí te o kritilwch? 
Krit ika ie vec veľm i d ôi<Oži

tá a už itočn á. Len by sa žia 
dalo, aby bo la vždy dôkazná. 
nie povrchná. Abv. ak č lovek s 
niečím nesúhlasí. ma l pre t o 
oza jstný podklad. Lebo " mne 
sa to Páči, a lebo nepáči" málo 
môže dať umelcovi, interpreto
vi. iPráve tak ako aj publiku. 
ktoré má svoju vlastn(! m ien
ku a rozhodne ho zaujíma po
rovnať si ;u s názo·rom krit ika. 

Býva vždy zau:ilmave išie. ak 
sa s tretnete v t l a č i s mienkou 
vášho ko lequ huclobníka-,pro ľe 
sionála. Vtedy každé s lovo ním 
povedané. aj keď s ním nemu
síte s ú hla siť. v každom prípa
cl e bvva ve ľmi za u iímavé. Ne
ch cem tým povedať, že všetky 
kritiky by mali písa ť akt ívni 
inštrumenta listi. Nie. Proste 
žiada lo by s a len, aby všetko 
t o, čo sa napíše, bolo ai pod
ložené arQumentami a vtedy 
au torita take j kritiky sa p od
s t atne zvyšu je. V ·každ·om prí
pade som za kritiku a nikdy 
ne bývam k nej ľahostajný. 

Vaša t echn ika nrekročila hra
nice nravitácie. čo vás za nimi 
čakalo? Sú a j tam .,hore" ešt e 
neiaké J)r oblémy? 

Problémy ostáva.iú vždy. Od
bút'ajúc všet ky technoloqické 
problémy (predpoklada jme, že 
už neexistujú) vždy neviditeľ
ne o·stáva jú Prítomné problémy 
štýlu, problémy balancu medzi 
tvorivým ja umelca a ja skla 
da teľa. Stupeň možnost! tak po
vediac IPOtlačeni.a jedného dru
hým. To ie otázka veľmi zlo
žit á. J e veľa i·ntepr.etov, čo 
ost anú vždy s orevláda iúcim 

st vo umelcov najvyšších ran
qov, ktorí sa vždy a :pravidelne 
namií haiú zo d ňa na deň. 

Co s i myslite o osude sláči
kových nástrojov v súvis los ti 
s novými prúdmi v hudbe? 

Myslím, ze nezávisle od zdo
konaľovania "mech anických" 
prostriedkov hudby a hudobné
ho v.ýrazu nikdy neumri,e in -
št rument álny fundament 
strunov.Ý nás·tro j, čiž,e to pre
krásne, čo už stor.očia existu
.ie. Zdá sa mi, že ľudstvo sa 
tohoto nikdy nevzdá. Elektro
nická hudba m á svoje zau.ií
mavé stránky, ktoré s.a už 
ús pešne použ!v.a j(l n ielen v 
rôznych ilustráciách, filmových 
a lebo scénických potrebách, al e 
môže byť použitá a j v kon 
certne.i praxi. Mys lim s i však, 
že nikdy ako t aké neumr ú hus
le. violončelo a iné nástroje; 
práve tak ako a,l milióny mi
lovníkov týchto prekrásnych 
inštrumentov. 

Aká j e vaša prax v t omto 
smere: Príd.ete hrať s nezná
mym diri"entom, s neznámym 
orchestrom a po jednej alebo 
dvoch skúškach máte na kon• .. 

Dt\NIEL BORISO\TIC ,.., 

hudobnfkom, so skvelým koleK• 
tlv-om orchest r.a, kedy sa po
väčšine všetko darí bez akých
koľvek disku si í. Zhoduje s a ich 
osobnosť, úroveň ich talentov. 
Skúsenosť však na d ruhej st ra 
ne ukazuje, že n apriek stretnu"" 
t iu dvoch diamet r álne odl íš .. 
n,ých hudobníkov dá sa dosiah
nuť veľmi za u jímavý výsledok. 
Jed.en dopíňa druhého a t akáto 
syntéza býva značná. Boli u 
mňa i také stt·.etnutia, naprí .. 
klad stretnutie s Iqorom Mar..o 
kevitchom. Je to veľký a ori
ginálny umelec. Hral s om s 
ním Schumannov koncert. Bolo 
hneď jasné, že sa staviame k 
dielu 1·ôzne, no vziijomná sna
ha a náklonnosť viedli k to"" 
mu, že vystúpeni·e bolo veľmi 
zaujímavé. Nezabudnem a ni na 
spoluprácu s Carlom Zecchi m. 
Nahra l som s ním na Qramo
platňu Beethovenovu sonát u 
A dur. Je na ne j zauj ímavé to, 
ze túto nahrávku sme m obili 
bez j ed inej s kúšky. Dohodli 
sme sa !ba, k toré re•pet!cie bu
deme rob iť , zaspievali sme sf 
približné tempá, v ak,ých bu 
deme hrať, potom sme si sadli 
k nást r ojom, mikrofón bol 
zapnutý a my s me zahrali so .. 

SAFRAN 
" j a" - a oni vždy akoby hra
li seba. Poznáme aj umelcov 
viac objektivnych, ktorí sú 
s chopní všade na o rvé miesto 
postaviť autora. 
Stupeň toho, koľko sa mož

no odkloniť na druhú stranu, 
ostáva vžd.v !Problémom. A tu 
samozrejme čas, skúsenosť a 
schopnosť Qenera lizácie soú naj
lepším kompasom. 

V Istej krit ike s a výstižne 
o vás píše ako o Paganinim 
na violončele . Ako t aký musi
te cvičiť denne? 

Ano, samozre jme. Ba keď 
deň-dva n ehrám. veľm i too cí
t im. Tu t iež môžu byť ľudi a, 
ktort môžu dlho necvič iť a 
možno povedať, ,.nič nezba dať". 
Ja patrím k ľuďom, ktorí zr,e .i 
me mus ia cvičiť po celý život. 
A keď konkrétne 2-3 dni ne 
cvičím, už clt im z javné nedos 
tat ky. V prvom r ade ie t o a j 
zvyk, za druhé ie to akási fy
zioloQická di spozícia r úk a Po
hybove ; aparat úry . 

V t e jto o tázke nie ie možná 
žiadna schéma. Každý a lebo 
privyká, a le bo ie schopný to
ho či onoho spôso bu existen
cie v hudbe. Poznám Inter pre
tov. ktorí takmer necviči l i. zo
bľali nástroj do rúk a všetko 
sa im skvele daril o, výborne 
znelo. Na prvý pohľad som 
vždy záviclef t akým ľud'om. no 
nezdá sa mi byť ni čím ža lost
ným alebo ujmou. ak iná ka
t eqória interpretov musí pra
videlne cvi čiť . PoznámP. množ-

certe predviesť vašu koncep~ 
eiu? 

To .i e. žiaľ, ieden z najťaž 
š ích tvor ivých pr oblémov. Keď 
hráte na recitáli so stálym 
partnerom, pr.acov·ali ste na 
každe j nobe, t akte, dýchat e 
s:polu a samozre j me snažíte sa 
o stoperc.entnú r ealizáciu svo
jich Pt'edstáv, možností a je 
ideálne, ak sa vá m to podad 
uskutočniť. Úplne iný obraz 
nastáva, keď s a s t retnete s d i ~ 
riQentom. Keď máte k dis po
zícii j ednu, nanajvýš t ri skúš 
ky s o,rchestrom a opäť sa 
máte dopracovať k maximálne j 
jednote. čo tu možno povedat:? 
Ak sa to podarí. a t o nebýva 
príliš často, svedčí to o tom, 
že .pravde·podobne d ir iqent l vy 
ste si vyš li dostatočne pružne 
v ús tre ty. Vytvor iť t ak ú atmo
sféru v trojuhoľníku: orches 
t er - sólista - d iriqent, aby 
bolo možné vyiad r iť J1aivyššiu 
jednotu, to zá visí pred-ovšet
kým od sktísenost i d ir iQenta na 
jedne j a skúsenosti sólistu na 
d ru he i strane. od ich vzií iom
ne dobrého úsi lia. Pretože ak 
ieden z part ne rov sn bude sta 
va ť na odpor druhému, vÝs l·e 
dok sotva môže byť dobrý. Tu 
si treba ná i sť rowmnú a pruž
nú líniu, kto rá bude zbl i ž·ovať 
~ tanoviská. To. •Pravda. nezna
mená, ze sólis•ta, k torý s i vy
tvori l svo is kú koncepci u, by ju 
tera z mal rozbiť n a má:·ne kús
ky a u stúpiť diriqentovi. 

O to rad ostne jšie býva st ret 
nut iP. s hodnotným diriqentom -

n átu od začiatku do konca . Je 
to dokument stretnutia d vot:h 
celkom neznámych l'u rli, klorí 
v procese hry pro~tredníclvom 
muzicírov.ania dosiahnu celkom 
svojský rvýs ledok. 

Akú. úlohu hrá pre umelca 
vášho formá tu inšpirá cia pria
mo na pódiu ? 

Inš piráci a je veľký dar pr í
rody človekovi. No n emožno sa 
spo!i.ehať n a t o, že inš piráci a 
príde vždy s am a od seba. In
š piráciu treba ~Ve dieť organi
zovať. 1\reba si ju ved ie ť privo
lať a treba tento stav veľakrát 
precít iť . Len v tedy m ôžete byť 
presvedčený. že vyjdúc na pó
dium, príde k vám inšpirác ia. 
Môže s a, samoz.re ime, sta ť, že 
a ni vtedy nepríde, no o to· me 
nej.' s a treba snažiť, aby ·vás· 
t ento s tav čo na.ičas:te.išie nav
števoval. A preto sa .ia naprí
klad snažím 90 % pracovného 
času hrať tak, ako keby som 
hra l na pódiu. v takom stave 
duševného na pätia a .podania. 
Zdá sa mi, že ie v t om racio
ná lne zrno, pr.etože t aký, mno
hokrát opakovaný stav tvori 
vého rozžeravenia Pt' ivoláva už 
s amozre jmú reakciu, že keď 
potom sadnem na pódium, som 
UŽ tak na laden,ý, ze mi je UŽ 
ľahko modelovať hudbu. A me 
novite inšpirované, nadšené a 
oduševne lé muzicírovanie ie to 
najvyšiíie, k čomu tre bA do
spieť a čo je ideálny s tav na 
scéne. 

Zhovára l sa: Peter MICHALICA 

Uroda jedného roku Puhlilcácia Bartóks Briefe in die Slowakei je prí 
spevkom. d~ sie,te bartókovského výskumu .• Tej autor , 
dr, y tadm;ur č!ZIK v roku 1969 pripravil v SNM 
velkym zau;mom sp•·evádzanú výstavu Béla Barták 
a Slovensko. Pri zosumovaní materiál u podarilo sa 
mu objavit' rad ešte nepublikovaných Bartókov1ích 
l!stov adresovaných na Slovensko, ktor é v živote 
~o~t?. umelca zojtralo nemallí úl ohct - ako miesto 
s~uqu. konce;tneho pôsobenia a najmä ako miesto 
zau]lnu Bartoka - etnomuzikológa. Doterajšia ,.slo
venská" k orešpondencia sa t eda rozši ru je o ďalšie 
~okun:_~nty-list~, kde spomedzi adresátov j e najpo
cetne;ste zastupeii!Í skladateľov dlhoročný priatel' 
a gene•·ačný dru1z, bratislavskrí skladatel' Alexander 
Albrecht. Zaujímar;é sú listy adresované Matici slo
venskej v súvislosti s vydaním zlJierTcy slovenských 
ľudových piesní , redaktorovi zbierky l . Ballovi, B'ar
tókovmu žiakovi S. Német hovi-Samorínskemu. 
M. Ruppeldt ovi a M. Schneidrovi -Tmavskému. L ist y 
sú opatrené podrobným k rit ickým Tcomentárom. 

Jedným z naj~;labších ohnívok reťaze nášho hu
dobného života j e l iterat úra o hudbe - impor tovaná 
i domáca, ktor á vegetuj e za veľmi macoš$kých pod 
mienok. Si tuácia nie nová: problémy s vydávaním 
kníh o hudbe sú st aršieho dáta, ich korene sa zvy~ 
čajne zasadzuj ú do zložitých vzťahov vydavateľsko 
polygrafických. Neprítomnost knižn"Qch publikácií 
tohto druhu poškodzuje čitateľa - odborníka i zá
ujemcu, zmrazuje možnosť nášho prezentovania sa 
v zahraničí, ale skresľuje aj obraz o potenciáli sl o
venskej muzikol ógie. Pret ože každá práca, oýslcum 
v tejto oblasti by mali byť v konečnom štádiu w·čené 
na odovzdanie verejnosti - čiže na publikovanie. 

Už t preto t reba privítať i niciatívu a ambície 
Slovenského nár odného múzea: podarilo sa mu pood
chýliť d vierka nedobrovoľnej i zolácie sl ovenskej hu 
dobnej vedy od verejnosti. Od r . 1966 napríklad 
umožňuje vydávanie Hudobnoet nologlckej bibliogra
tlckej ročenky Európy, ktorá vychádza za podpory 
Inter nat i onal Fol k Music Council-u a za spolupráce 
SNM a akadémií vted v Bratislave a· v Berlíne. Ro
čenka zahrňuje v Európe zverej nené hudobnoetno
l ogické publikácie z oblasti rudovej hudby, hud!Jy 
,.primitívnych" kul t úr, hudby Orientu í odborné pub
likácie o ľudovom tanci. 
Minulo ročná kolekcia, ktorú SNM predlcladá verej

nosti (publikácie rue sú v bežnom predaji, 'možno 
si ich ošak objednať) priná.~a t rt práce, na k t orých 
sa autorsk[l či redakčne podieľajú pracovníc i Hu 
dobného oddelenia SNM. Počítajúc so zahraničným 
záujmom - t ematika prác - vydali všetky tl'i ti
tuly v nemecke.i mutácii. 

Z príležitosti 200. narodenia L. v . Beethovena 
uskutočnilo sa v Moravanoch pri Piešťanoch ll. me
dzinárodné muzikologické sympózium - za repre~ 
zentat ívnej domácej t zahraničnej účasti a s po
zoruhodnou príspevk ovou úrovňou. SNM, akcionár na 

úspechu tohto podujatia, pohotovo vydalo súbor prí
spevk ov, ktoré t u odzneli . Vedecká tajomníčka sym
pózia a r edaktorka puól tkác:te Tayungsbet'ichl des 
II. internationalen musikologischen Symposiums, 
dr. Ľuba BALLOVA pripravila pre tlač referáty do
mácich a zahraničných beethovenologov, ktoré čerpali 
a dotýkali sa t ematických okr uhov: l. Beethoven a 
Slove nsko, Beethoven a české zeme ( dr. Smolka, 
dr . černý, dr . Nováček, dr. Hrabttssay. M. Hulá, 
M. T arantooá, dr . Sýkora, J . Procházka); 2. Otázky 
Beethovenovho štý lu ako takého a vo vzťahu k iným 
skladateľom ( dr . Lissa, dl'. Poni atowská, tzv. Um
gangsmusik v referáte doc. Unverrichta z Mainzu ); 
3. Občianske názory a vzťah Beethovena k svojej 
dobe ( dr. Kresánek, dr. Marx, J . Albrecht). Čitateľ 
dost áva do r úk nielen dokument o jednom úspešnom 
podujatí, ale aj zaujímavé a podnecujúce čítanie o 
oohľade dnešnej doby na veľkého kl asilca. 

Hudobný život na Spiši v období klasicizmu je té
mou práce dr. Dariny MODREJ - Die Musik in 
Spišská Kapitula in der Zeit der Klassik. Autor ka na 
základe Inventára h1tdobnín a hudobných nástrojov 
Kapituly z roku 1795 rekonšt ruuj e obraz jedného 
z najživších hudolmých stredísk Spiša v 18. storočí. 
Z obsahovej analýzy materiálov i nventára dedukuje 
náčrt svojrázneho a osobitého hudobného vývoja 
na Spišskej kapitule. Výrazné kvant itatívne t kva
litatívne zastúpenie skupiny skladateľov Viedne a 
viedenského tvorivého okruhu, ale aj obj avenie sa 
doposiaľ neznámych mien domácich či predpoklada
ných domácich aut orov svedčí o· tom, že Spišská 
kapitula v t1ích časoch nielenže udržiavala Tcrok 
s dobovým hudobným vývojom, pružne prij ímala 
výsledky dobového prúdenia, ale na tieto vonkajšie 
podnety pohotovo a na nie zanedbateľnej úrovni 
reagovala aj vla.~tným autol'ským zázemím. 

Publikácia má pečat serióznej prípravy i prístu
pu k téme: jej autor sa napr. neuspokojuje iba so 
stručnou charakterist ikou doterajších vydaní pra
menného mater iálu a výsledkov bádania v oblasti 
Barták~ Slovensko, ale ozhľadom na do ter ajšiu absen 
ciu komplexnej i nf ormácie sprístupňuje aj vyčerpá
vajúci prehľad publikačnej činnost"i tohto druhu. 
Olcrem pohľadu na život a dielo Bélu Bartóka, obo
hacuj e svoj u prácu aj o pokus o chronologický pr e
hľad miest, v ktorých Bar ták zbieral a skúmal slo
venskú ľudovú !Jieseň, prináša zoznam obcí, v k to
rých Barták piesne zapisoval ( s odkazom na dátum 
zápisu t počet zaznačených piesní). 

Or oda j edného t·oku v SNM j e t eda nielen vzhl'a
dom na publikačné možnosti u nás bohatá, ale zauj 
me aj žán rovou ll tematickou pestrosťou. M. 



Osobnosti v SF zjed nocujúcou témo u - vltanie jarl. Hudo bne ·Pr·e·dosta
vu je skladba medzník medzi hudobnou tradíc;Jou a mo
dernou . . Te pootave.ná na prit·acľovaní menších hudobných 
plôch, ktoré z j ednocuje a sklbu je spo lo~ná myšli·enk-?-. 
Akože ináč si mill počínať tento v s(\časnosyi nájlep·ší 
a nglick,ý skladateľ, predurčený vi ac pre malé formy a 
krehkú hudbu .. . 

Dielo odznelo p.od taktovkou zas l. umelca dr. Ľudovíta 
Hajtera vo výbornom predvedení - po.čnúc orchestrom 
Slovens.kej filharmónie cez dobre naštud·ov.ané zbory -
Slovenský Wharmonický zbor, Bratislavský detský zbor 
- až po skupinu sólis•tov v repre zentatívno m obsadení. 
Sopranistka Ga br iela Beňačková má impozantný hlasový 
fo.nd a pozoruhodne jasnú ar·tikuláciu - predpoklady 
pre interpretovanie koncerlnej vokálnej hudby mimo
riadne dôležité. Altový part predniesla Vera Soukupová 
so silne :presvedčivým výrazom. J.e speváčkou vysokých 
umeleck.ých kvalít a až mimoriadne silného sklonu 
k dramatičnosti, čo súvisí aj s o zaf.arbenfm jej hlasu. 
Tenorista Kazimierz Pus telak bol hos•ťom z Varšavskej 
o,per.v. 

Návštevníci koncertov Slovenskej filharmónie s1a tak
to vo vynikajúcom tlmočení mali mo~nosť zoznámiť so 
súčasným dielom, ktoré i keď nie je naj charakteristic
ke.išie pre svojho tvorcu, p.redsa v rámci jeho celkového 
vývo ja ako aj v rámci vývoj a s účasnej európskej hudby 
nepa trí medzi nepodstatné. 

Z pred11edenia Jarnej symfónie B. Brittena v SE'. 
II. koncert pre klavír a o rchester B dur o.p. 83 

J. Br ahmsa sme počuli v pod.aní ôe·skoslovenského kla~ 
v:kistu Ivana Moravca, k laviristu iného typu, než Ogdon. 
Dielo, kto•ré interpr.etoval Moravec, patrí v k lavírnej 
literatú re medzi najťažšie skladby svojho druhu. Skla
dateľ v tomto prípade rátal s technicky dokonoal,ým 
i nt"rpretom, a l·e napri·ek tomu ume lcovi nedáva poč.as 
celej skladby prí ležitosť sa v tomto smere prejaviť -
,práve naopak Klavírny part je chápaný viac v zmysle 
orchestrálneho nástro ja mi·estami temer zatlačeného do 
.,podradnej funkcie". Pre sv·o :ie symfonické poňatie si 
vyžaduje skúseného, inteliqentného a zrelého k laviristu. 
Nemalé nároky kladie na in terpreta i špecifika Brahm
sovho hudobného štýlu a nejeden sa ocitol vo sfére ba
ladicke:i ťažko,pádnosti, čo nie je účelom ani cieľ-om 
menovite v tomto diele klasickej vyrovnanosti. Mo
ravcovi interpretácia koncertu nespôs obovala ťažkosti 
a rozhodne mu dobré s lužby pr·eukázal :ieho triezvy a 
chladne pôsobiac i pre jav. Rutinovaný, skúsený, citlivo 
rear:Ju.iúci ume lec sa preniesol ponad všetky ťažkosti -
počnq c technikou cez hudo bný výraz až po psychologic
kú hlbku preiavoval sa ako umelecký formát. J edno 
z najťažších diel kl8vír nej litPra t úry doviedol svojím 
umeleck.ým chápaním k rl·okonalému zneniu. 

Snímka: K. Vyskočil 

Príslušník sve tovej interpretačnej špičky, an$)lický 
k lavirista John Ogdon interpretoval v Bratislav.e spolu 
so Slovenskou filharmóniou V. ldavírny koncert Es dur 
O[l. 73 L. van Bee thovena. Dokonale, bez technický·ch 
problémov s jed inou myš lienkou: nechať plne vyZJnieť 
m elódiu a stavať na· jej ko nštrukcii. Vie sa vyžív.ať v 
m elodickom prúde a neustále sa snaží tento svoj vlastný 
z<ižitok tlmočiť poslucháčovi. že sa v takomto prípade 
nedostal na pôd u, kde sa v atmosfér·e .rozpr.estiera vôňa 
cukru, tomu zabránil jeho s•ilne vyvi·nutý zmysel pre 
preqnantnú ryt miku. čím udržiava l rov•nováhu a dielo 
samotné v rámci slohu. Citlivým prizvukovaním a di 
ferencovaním príz vukov, udržiavaním rovnomerného 
temp-a a jeho zmenami len na predpísaných miestach 
získal na "klamlivom tempe", ktoré zne lo .rýchlejšie 
n ež v skuto čnosti bolo. Oqdon sa podriaďoval jedine 
skladateľovi. r keď nejeden hudobný úsek vyzne l v po
dobe .,vyrobeného efektu" (napr. prechod z Adagio un 
poea moto do Rond<J, All~!gro) - je predpí-saný skla
dateľom. Klaviristov! tieto úseky vyšli efektne a pr i 
tom nanajvýš muziká lne. r<lavírny koncer t v podaní 
J. 00dona znel ako vír hudby z .prvého Allegra - ra
dos tného, ale bez nadsaclzovania výrazu a tempa - cez 
pomalé Adag·io UP poea moto 'po Rondo, Ale gro - ener
g icky, r ad·ostne poňaté. Pôžitok z toku hudby v š týle 
L. van Beethovena a Beethoven om vytvore ný. Ogd o•n 
sp rostredkoval posl u cháčom jeden z možných dokona
lých spôsobov interpretácie V. klavírneho koncert u. 

Brahms sa stal prí l ežitosťou dokH'zHť svoje hudobné 
scho·pnosti aj pre fíns ke ho d ir ige·nta Lei fa Seger stama •. 
ktorý sa uvied<Jl na začiaťku koncertu symfonickou 
básňou Finlandia op . 26. J. Sibelia. Už i v s kl adbe, po
d·obnej ,.-orchestrá lnem u cvičeniu" , založenej väčšmi na 
efektoch ako na dobrej hudbe bolo mo.žné okamžite vy
tušiť v mladom mu žovi s vP.ľkými diriqen ts:kými qesta 
mi hudbe silne oddané ho umelca. 

Jarná sym[ónia - pre soprán, alt, tenor, miešaný a 
de tský zbor a orchester op. 44 súčasného an $Jlického 
skladat·el'a Benjamina Bri ttena, odz.nela pre d bratislav
s·kým koncertným obecenstvom po prvý raz. 

Obsadením i znen ím rozsiahle di elo je komponované 
na textové p1·ed l·ohy autorov od 16. storočia až po sú
časnosť: pestrý kaleidosko p te xtov so spoločnou a 

V II. sym fónii h m ol " Bohatier skej" A. P. Borodina 
Sege.rstam vyčerpal umel·ecky prvé dve časti , ktoré sú 
aj po stránke hudobno-skladateľskej najsilne;jš ie a tv·o
ria ťažisko d iela, ostatné dv·e formoval ako dozn ieva.nie. 
Diri $jent dal najavo SU$J€S tívnu silu, silou hudobn!k.a Si 
podriaďoval orchester re.aqujúci presne na každé jeho 
r:Jesto a požiadavky, INGE ŠIŠKOVÁ 

VENIEC 
V dňoch 8. a 9. apríla bola Kon~ 

cerlná sieň SF dejiskom tradičné 
ho súťažného stretnutia bratis lav
ských spev<ickych zborov, ktoré 
zápolili o Zlatý veniec mesta -Bra
tis lavy 1972. Táto akci.a, podnecu

. j ú ca umeleck~ . ras t speváckych 
súborov staLa sa už po ôsmy raz 
neoddeliteľnou a tradičnou súčas
ťou osláv oslobodenia hlavného 
mesta Slovenska. V poroQVnani s 
',pr edchádzajúc imi, v tomto roční
·ku upustili u!>pori.adatelia (vyhla
sova te ľ MsNV, usporia'd.ateľ Mes t 
ský dom kultúry .a osvety v B-ra
tislave ) od určovania p0radia zbo
rov a j ednotli vé ceny , udel'ovala 
odborná porota podľa vopred sta
novených ·k rit é rií . (zdá sa , že k ri 
t é ríum aj p1:e buclúoe ročníky per
SrJékt ívne ). Záuj em publika o ak-' 
·eiu zdá sa byť dostatočn.ým sve
dectvom, že zborový spev v slo
venske.i ·metropole nie ' je na ústu
pe, že nadväzu j e na staré tra di- · 

.cie a· že .sa. stal· prostriedkom zvy~ 
šovania úrovne est etickej výcho 
vy, pocitu sp·olupatričnost i, d isci
plíny i s ebarealizácie umeleckých 
vlôh svojich ,pr ívržen cov. 

Na tomt o podujatí .ako prv.Ý sa 
predst avil víťaz súťaže .,Bratisl av
ské d·e ti spievajú" -- Spevácky 
zbor ZDŠ Ružová dolina pod ve
dením Terézie Hužičkove.i . J eho 
dominanto u ie o,ptimis t ick.ý, pre
cí tený pre j av, zeeteľná vý·slovno sť, 

č is tá intonácia. 

Med zi š pi čk-ové bratis lavské zbo
ry sa vyšvihol BJ·atislavský ko
morný zbot· p.ri MDKO, zlo?.ený 
prevažne z bývalých členov spe
viíckcho zboru Lúčni ca. Pre po
nwrne skúsených a muziká lnych 
členov je zčasti eš te ,problémom 
pr is pôsobiť sa komor ne:jšiemu pre
javu, · dôkladnej vybrúsenos ti a 
jedno liatosti h lasových skupin. Na 
priek vys-oke j úrovn i má súbor 
e š te rezer vy, ktoré využiť nie .ie 
preňho ,problémom. Na jeho če le 

s toj,í skúse-ný, Ant-on KáHay (did-

l 
gent ····hiins'kého · miešaného zboru, 

· ktor.Ý. si , pod jeho vedením vybo
joval rad .zahraničný ch trofejí a 

l 
uznaní). P ro f. Kállay s.vojím na
turelom inkl inuje k plnokrvném u, 
emociálne intenzívnfl zaan gažova
nému pre javu, no nezanedbáva 

! pritom a ni dôra z na kvalitu zvu
ku a detailné vybrúsenie reper-
toáru. Hoci sa súbor pre d týmto 
vys túpením vrátil v noci z Ma
ďarska (Pécs), kde sa jc~ho v.ýko n 
stretol s j ed in ečným ohlasom, .do
kázal sa vypnúť .ra.imä ·v Ebenoví . 
(Sl u mičko za chodi ) k neza·budnu.- ' 
t e ľnému v.ýkonu. Veľký ú spech 
obecens tva z·oža! aj Černošský sp i
rituál. Bratislavs·kÝ komo rný zbor 
pri MDJ<O získa l cenu za angažo
vanú dramatur giu. 

V j ednotlivých kritériách súťaže 
u poroty (predsedal j e j skiHdateľ 
Alfréd Zemanovský) najvyss1e 
ohodnotenie a tým a j Zlatý veniec 
mesta 'Bratislavy získ al Dievčen 
s l<ý s pevácky zbor Plame1i, ktorý 
už ruk.v · úspešne ved ie Jozef Klo -

. cháň. Súbot· v rámci večera vy
. stúpil dva razy - ako d ruhý v 
poradí a ako nositeľ Zlatého ven
ca a j na záver. Najmä j eho prvé 
vystúpenie bolo dramatur qickým 
asvie·žením, pôžitkom a súčasne 
dokumentom kvalitného ume lecké-· 

.ho vedenia, ktoré p.rih li ada na dy
namický rozsah a možnosti det-
ských h lasov, baziruje na Č·O naj 
čistejšej intonácH a S•účasne hľ-a
dá aj net•ra dičn é formy pódiové
ho vystúpenia. 

Ďal ší na slávnostnom ko·ncerte 
- súbor Technik, nositeľ vyzna-

' menan i·a "Za vyn ikajúcu prácu" 
na čele s Vladimít.•om S!u jkom 
upútal krásnymi, sýtymi a súčas·ne 
zamatovo tieňovanými harmónia
mi, zváženým, no účinným budo
vaním dynamicke j formy, zv.eteľ

ný.m a priehľadným členením zbo
rove j faktúry. Príkladne naštudo
val premiéru Zel jenkovho Vaj.a
na, autorovu š ťastnú syntézu fo l
klórnych a avantf.lardných výra 
zových prvkov. Techn ik sl vybojo
val dve ceny: za najlepšiu inter
llre táciu súčas.nej slovenskej tvor
by a za progresívne dramaturfliC
ké hodno l v hudobne j tvorby XX. 
storoči a. 

Oproti vl aňaj šku výrazný po
krok v umeleckom napredovani 
zaznamenal Miešarý zbor brati-

' .. 
slavských učiteľov na čele s Pet 
rom Hradilom. Citeľne" sa zl·epšil 
dôraz na kultivovanosť a jednolia
tosť zvuku ce lého súboru i jed
notlivých skupín, samozrejme, a j 
intonác.ia - a ruka v ruke s t ým 
i celkový výraz. Vyvrcholením .i e
ho vystúpenia bol najmä E'etko
vov Prečo ma mamička a Bar
tókov cyklus Štyri s lovenské ľu
dové iPiesne (predvi.ed li .ho aj vla
ni), v ktorom spoluúčinkoval ne-

. . spo rne naj leP._ší .. klavirista pre-
- hliadky .odb. asistent' VŠMU. Milo~ 
sl ~v Starost'! .. Zboe . zís ka l t aki s to 
dve ceny: prvú za naj lepš iu in
terpretáciu slovensl<e j a druhú za 
interpretáciu sovietske j skladby. 

Pre vystúpeni·e Bratislavského 
detsl<ého zboru pri MDKO vybra
li výlučne die la súčasnej tvorby. 
Pod vedením Eleny šarayovej sú
bor úspešne r eprízoval d·etský 
zbor z Jarne j symfónie od B. Brit 
t ena, v ktorom spoluúčinkoval ne
dávno s t eles ami Slovenskej fil
harmónie. Zaujali t iéž vtipné 
ukážky z Neposlušných pesniči·e k 
(za spo!uúčinkovania dvoch huslí 
a flauty) z cyklu kratučkých. in
venčne šťastných a svi-ež ich zbo
rov mlad éh o slovenského s kladate 
ľa Hanuša Dom.anského. Nie ná
hodou práve t ento zbor získal jed
nu z cien za progresívne dram a
turgicl<é hodnoty hudobne j tvorby 
XX. storočia . Cenu za angažova
nú umeleckú a výchovnú činno sť 

1 súčasnosti získal Dievčenský spe
vácky zbor pri Strednej knihov
níckej škole pod ved ením Eleny 
KJ•álikovej, ktor.Ý však na sláv
nostnom koncerte nevystúpil. 

Vyvrcholením poduj atia bolo 
vystúpenie s peváckeho zboru Lúč

nica, na če le so zas!. um. dr. Šte
fanom Klimom. Lúčnica. ktorá sa 
zúčastnila na koncerte ako hosť 
(mimo súťaž ), znovu potvrdila 
svoju jedinečnú úroveň, kto.rá je 
ovocím dôsledného vyrovnávania 
sa s technick,ými pr•oblémaml, tak
že prvora dý zrete ľ diL"iqenta i 
spevákov smeruje k umeleckému 
s tyárňovaniu die la, čo ie typické 
na jmä pre súbory čisto profesio 
ná lne. Výdatnou pos ilou súboru je 
na jmä žensk á vokálna zložka, kto
rá na vysoke i úrovni predvie.d la 
dva Ebe nove cyk ly (Vlašťovky a 
dívky ) a Dvorákove Ruské pís 
ne. VLADIMIR člžll< 

l 

Jurkovičov 

recitál 
Hoc•i slovenský flautista Miloš Jurkovič ne,patrl 

už medzi tú najmladšiu interpretačnú g0neráciu, 
"nenastupuje", ale je známym me nom metlzi slo
venskými umelcami, hoci má výrazné úspechy 
zahraničné, vyšla mu profilová d lhohrajúca ,plat
iLa, sústavne spolupracu je s našimi orchestráln~ · 
mi teJ.e·sami a je je dným z po predných peda~:Jťi!JOII 
V.šMU, príležitosť na sólistický r ecí Uíl v Brat!• 
stave d-ostal až 10. a.príJ.a t. r . v Zrkadi<,JV.e:i sieni 
Primaciálneho pa.láca. .Je síce p.ekné, že umele•! 
pomernE! veľa vystupuj e n-a s·lo·venskom vidieku, 
ale je ne.pochopit·eľ1né, že pa:áve hlavné mesto Slo
venska mu dalo možnos•ť na predstavenie - širšie 
než ., j ea'novstliJpové" - až dnes, kedy jeho' vy 
zretá ·osobnosť je garanciou skutočne prve.i trie
dy. Vi•eme, že umenie hry na flaute sa m imo 
orchest-rov ťažko pr.esadzu:ie na koncertné pódiá 
- nevedno či pr e nez•vyk, nezáujem o komomé 
podujatia, alebo zlú p1·o pagáciu. Samot;ný inter
pret to ;vte a naprjek tomu je o bdivuhodné :iehQ 
neochabujúce nadšenie, ktorým podporuje priro~ 
dzerný m uzúk·antský ~talent. 

Miloš Ju~ovič j e pred·ovšetkým - a za tQ 
vďaka - plnokrvným hudo bníkom. J.eho bratislav. 
ský reCitál potvrdi•!, že nástrojovo monolitný kon 
cert nemusí byť "jed nos:trunný" , a k je v poz.a-dí 
výkonu vya1i,kajúca technická príp-rava spoj.ená 9 

muzik.alito u a vyz.r .etou osobnosťou . Jurkovi č si 
zaujímavo iPOStav~l d ramaturgiu - odzneli tu tri 
premié,ry : neznáma a zvukovo krás na IV. so·náta 
Michela Blaveta, v ktor.e .i dominova la k lasická 
vyrovnanosť, farebn·e krásny a plný t ón, výborná 
technika, ek.onomio ké dýchanie a zvládnuti·e a,; 
záludných posledných dv•och častí. (Už tu - a 
napokon v celom recitáli - sa ukázala kon ~1 e~ 
niálnou, citlivou, s interpretom sp·oludýchajúcou 
s,prevádzačkou Helena Gáff.orová. Spomínam ju 
hneď v úv·od•e hodnoten,ia, pretože ťažko odmys
lieť je j umeleoký vklad od celkového hodnotenia 
ko nc.er.tu. 'ŕažko ·asi dnes poved·ať iné meno kla 
viristky, ktorá by bola u nás tak nadaná umením 
podriadiť svoje ambície sólovému ume lcoví a .pri 
tom spolu s ním "hn i esť" v.ýsl·edný tvar ume~ 
leckého diela). 

Ďalšou premiérou bolo Cantabile e Presto od 
George Enesca a Soná ta pre flau tu a k lavír Ed i
sona Denisova . .V podstate romanticky· a pasiu" 
cháčsky ladené d ielo Enesc-ovo, na k torom Jur 
kovič dokázal predovšetkým kultúru a krásu tó~ 
nu, ale i zmysel pre r:~radovanie reper toáru (vy
s trieda·né s podobne ladenou skladbou Michala 
Vileca: Na ro.zhľadn.i z cyklu Letné zápisky) vy
stried·ala mod.er ne komponovaná, náročnými mies 
tami obtlažkaná skl·adba Denisova, p e rl iaca sa nie
le n rýchlymi behmi, a le a j m nožstvom parfektne 
zvládnutých trilk-ov. Pravda, vo vysokých tónoch 
bolo v závere skladby badať trochu únavu (pre~ 

forsírovaný dych ... ), ale to nič nemení na l'l<u 
točnost-1, že toto d ielo bolo s.po!u s Blaveto}p a 
Sonátou pre f lau tu a k laví-r z .r . 1945 B. Martinu 
na jlepšie int erpretované a dotvorené technicky i 
výrazovo. Zatiaľ čo BJ.avet vyhradzoval hr ani ce 
interp'ľetačnej svojvôli, Den isov dal priestor 
zmys lu pre techniku, majstrovstvo a moderný štýl 
- Mar tinu, oclznelý v závere koncertu , nechal 
Jurkovičovi rozozvučať všt>tky živé a tep lé tóny, 
lyriku i primeraný ods,tup od diela - akokoľvek 

sa to môže zd·ať paradoxné a neuskutočnite ľn é . 

Jurkovič dokáza l, že ie umelcom, ktorý s.a s tal 
známym nielen vďaka pre miérovaniu sl<Jvensk:,'eh . 
pôvodných skladieb, a le ·rokmi si obohatil reper ~ 

toár o všetky štýlové obdobia, jeho technil<a sa 
s t ala istá, dokonalá - v služblich osobnosti a in
dividuá lneho prí s tupu k fl autove.i literatúre. Treba 
len dúť.ať , že prvý rec itá l nezostane dlho iediným 
- u ž aj preto, že skutočných osobností nášmu 
koncertnému umeniu nikdy níe ie do s·ť . 

T. UHSINYOVÁ 

V Ztkadlovej sieni Primaciálneho paláca IJol 

114. apríla t. t, S l á v ll o stn ý k o n c er t , oeno
vaný Medzinárodným pamätným dňom odb oja a 
Dňu mieru, k t 01'1Í usporiadali t'v1est skrí •.>fí i!Or S/n
oenslcého zväzu protifa!ii~tických bojtwn.íko" a 
MDKO o 8ratislaue. Na koncerte vystúpili ~tilis l'i 
opery SND - za~l . wnel!cyňa Oľga H a 11 á k o l' á, 
Stefána H u l man o u á, Arnold Ju d t za lcluví r 
neho sprieoodu Jána S a l a ya a Ján Ry 11 á rr lc 
(hovor ené slovo a r ecitácia) Ociznel i di ela ť:aj

kovs.kého. Smetanu a Fre.~a. Na snímke A. Pra
keša š.. Hulmanovl{ pri vyst úpení. 



Mono1 stereo, 
alebo Hl-FI? 

Vyvoláva v divákovi pohľad na reprodulcclu výtvarné
ho diela bez polychrómie rovnaké pocity ako vizuálny 
k ontakt s kolorovanou reprodukciou? Tieto a podobné 
myšlienky ml prichádzajú na um, keď sa prehŕňam 
v publikáciách, resp. monografiách, ktoré či už z ná
kladov úspor ných, alebo iných, nepublikovali maliarove 
dielo v jeho orginálnej verzii. Možno podobným spôso
bom publikovať ( zvukovo) dielo hud. skladateľa? ATcá 
lmde pocitová škála pri reprodukcii Bachovej Tokáty 
d mol od jej zaznenia v predivnej krabičke s názvom 
tranzistor cez 1·eprodukciu v rozhlase po dróte, či Stra
diván, resp. vypočutie si z reprod1tktorov solídneho 
reprodukčného zariadenia, až po živé predvedenie na 
kráľovskom nástroji? Bude závisieť aj od individuálne
ho vkusu poslucháča, či uprednostní povedzme výbor
nú nahrávku pred i nterpretáciou na nekvalitnom ná 
l troji Teda cesty v dnešnej dobe, ktorá nás obklo 
pila znením t emer všetkej hudby minulosti a prítom
nosti. môžu byť rozličné. Predestinácia výlučne jedného 
spôsobu apercepcie má už dnes nejedného oponenta. 

Na jednu z možných ciest sa vydalo aj hnutie Hi Fi. 
Nie je novinkou, i keď nie je ešte všade I'OVItako udo 
mácneným pojmom, Jeho cenným prínosom je zvýšenie 
k valit y vernost i zvuku. Známi odborníci, pracujúci v 
tomto smere, argumentujúc fyzikálno-akustickými údaj 
mi presvedčwo dokázali, že vo vSetkých existujúcich 
reprodukčných zari adeniach existuje značné percento 
skreslenia. Tot o dekl asifikuje hud. d iel o často až na 
hranicu jeho karikatúry. Uvedené konštatovanie sa 
vzťahuje najmä na snímacie zanadenia, t. j . gramofóny. 
I keď tzv. ih la v snímacej hlavici už ni e j e kovová, 
eUe stále nezriedk a počujeme zo star;.šie lisovaných 
platní prílišný šuchot, .~kripot a množstvo cudzích zvu
kov. Prístroje, resp. ·nahrávky hudby, ktoré prešli tzv. 

Pocta Brahmsovi 

výstupnou kontrolou Hi Fi, alebo spllt il i testovacie pod 
mienky, sú tie pravé. Z hľadiska vedecko- tech rickej re
volúcie je ich ·miesto v školskej praxi vý~adné a neza
stupiteľné. Uviest' však tieto smelé slová do praxe nie 
je práve najjednoduchšie. Spôsobujú to tažko~ti inves
tičnej povahy. Rozdiel v účinnosti je a s t taký, aký r oz
diel vo výslednom efekte výpočtov logaritmického pra
vítka a kybernetického počítacieho stroja. 

Svojho času som sa bol pesimisticky zmietttl o tom, 
éi existuje nejaká stredná škola, ktora by kráčala v 
tomto zmysle s duchom doby. O to väčšia bola moj a 
radost po stretnutí s profesorom chémie a estetickej 
výchovy Z o l t á no m Fabiánom zo Spišskej Novej 
Vsi. Jeho návšteva na koncerte 11udobnej mládeže (kla
vírny recitál P. Toperczera) v Trnave nám umožnila 
zoznámit' sa s vzácnym človekom, lctorý nepozná len 
vychodené chodníčky. Sám hľadá aj nové cesty a formy. 
Vlastne nie iba sám, preto lw sprevádzali sympatické 
mladé tváre študentov a študent iek tamoj šieho gymltá
zla a SVS. Naše skúsenosti z praxe orrtanizovania kon
certov skupiny Hudobnej mládeže trnavského gymnázia 
a SVS označili za cenné. Podnetné boli ich údaje o za
riadení Hi Ft. ktorým disponuje estetická výchova na 
ich .~kole. A k dispozícii je nielen toto reprodukčné za
riadenie, ale aj syst ém posluchu sluchátkami v norme 
Hi Fi. Nebolo by od veci zorganizovať v kompetencit 
KPU Bratislava pre prof esorov est. výchovy exkurzi u 
do tejto školy, v ktorej moclerné požiadavky našlí také 
vzácne porozumenie. A ltielen to. Radostná a povzbu
dzujúca j e aj pomoc, ktorú mládeži zauj ímajúcej sa 
o hodnotnú hudbu a aktívne .m zapájajúcej do kultúr
neho diania v našej socialistickej spoločnosti poskytuje 
riaditeľ tamojšieho Kultúrneho a spoločenského stredis
ka Já n Ha r n i č ár. Jeho osobná tíča.~ť na spomínanom 
podujatí v Trnave v úlohe oedtíceho del egácie .ie toho 
najlepším svedechJom 
Veľa úspechov, pnekop1tíci nového hnutia v Spiii:kef 

Novej Vsi. Vaša prax je jasnou odpoveďou na polozenu 
otázku: budúcnosr patrí Hi E'i! 

JÁN SCHULTZ 

smn . .Jeho kvality r astú nie z ro ka 
na rok. ale oči vidne z koncertu 
na koncert. P ríjemne prekva_puje 
na jmä je ho pevný a pl'itom plas
t ický zvuk. Nemožno zabu d·n(Jť na 
výbornú s kupinu dychových ná
strojov, spomedzi k torých lesné 
rohy zaujal i na jviac. V o rchestri 
sa ideá lne spája mladá qenerftC'ifl 
so svojim e lánom a t á staršia so 
svoójou hráčskou skúsenosťou. 

RECENZU JEME 
Sowietske ·publikácie 

Problém lf)OdatM.y et~~t.eti'čtna• je naďalej otvorený, ·na
značuje nov4 sowetska rpubli!káda Načalo estetičeskych 
znanij (vyd. Sov. chudožrulk) : sústreďuje sa na ana lýzu 
základnej teórie umenia, nevyhýba júc sa kritike b:t:·
žoáznych estetických ko ncepci!, otázkam psycho!w> e 
tvorenia a procesom estetického vnímania. Hoci auto r·lV 
in t eres sa dotýka na j viac umema výtvarného, odborne 
náročná knižka .1€ poučenlm a informáciou o celkove i 
atmos,fér·e a metodoló9ii sovietskeho este tického mys'e 
ni.a i pre muzikoló9a. Ináč z každe j sovie ts ke j publikácie 
o hudbe ľahko vypozor u jeme spôsob analýzy, ktorá vy
cháďza z obsahu, historický·ch hľadísk, zo zovšeobecne 
nia procesov, zo zhodnotenia po strá-nke id e·ovej. 

· Tak hneď kniha S. L. Gi:nzburga Muz;)'kaľnaja litera~ 
tu ra na-rodov SSSR (Muz. Moskva 19í0 ) .ie toho pri 
kladom už preto, že Je učebriým textom, dop lňu júcou 
a roz.širujúcou látkou o •niektorých tvor ivých predstavi 
teľoch Ukrajiny, Zakaukazska a Pobaltska. Gulak- /\r
temovskij, N. Lysenko, N. Leontovič, J. Vitol, J. Meln 
gla jlis,, M. Chm·ma, A. Kap_p, Z. Paliašvili, Komi t·as a 
ďalši vstúpi-li hod notami svojich diel do dejín soviet 
skej kultúry. Kniha iného Ginzbur9a (Leva Solomo no· 
v iča ) s né-z·vom Issledovania, stati, očerki (vyd. Sov. 
kompoz-itoJ', Moskva 1971) je veľmi pestrou mozaikou 
š túd ií, dotýkajúcic-h sa histórie ruskej hudby, analýzy 
sovietskych diel, otáz-ok interpretačných a vzá jomných 
vzťahov rus kei hudby s inonárodnými kultúrami. 

Prík ladná je sovietska sta·rost!iVQsť o popula rizác iu 
hudobného umenia, čo z mnQŽstva publikácií dokazu je 
aj biogra fi.a G. Poľanovského A. V. Nel.d~nova (vyd. 
Mu.zyka, Moskva 1970). V ž-ivote skromn(t f1all<.a, v di 
vad le .,pyšnyj zlatocvet" - znie motto 140-s·tránkovej 
brožúry o umelkyni. ktor ä je vyhran eným pojmom oper
ne j interpretácie, ruskej vokálnej školy, di~adelnej at 
mosfér y! Keďže analýza ako ve decká d1sctplína zau.ll
ma vo' výchove m ladého hudobníka veľmi významné 
miesto, k laviris ti i muzikoló9 s iahne so záu jmom PO 
mal·e .i (131 s trán), ale n.admi·eru obsažnej bro~žúre F?r
tepiannyje proizvideni.la kompozitorov Mogucej kucky 
(Muz. Moskva 1971) od M. Smirnova. Autor analytickv 
prís tup k š t-ruktúre pred·ovšetkým . Muso~9ského Kar
tini.e k a Balakirevovej fa ntázie Islamey s leduje i nvenčný 
vzťah k folklór nym podnetom a u siluje s a preniknúť 
k individuálnemu prínosu rus·kej k lav írnej tvoOrby PDPL'Í 
dielach F. Liszta a celej novodobej tvorby 2. pol mi-
nulého storočia- · 

V nedeľu 9. aprila sme s a opäť 
stretli so Symfonickým orches
trom čs. rozhlasu na koncerte, 
ktorého program bol t·ento ra.z zo
stavený z die l Johannes·a Brahmsa. 
Práve v aprili tohto rQku uplynu lo 
75 rokov od smrti veľkého ne mec
kého sklada teľa. Možno to bolo 
práve Brahmsovo zvučné meno, 
ktQré prilákalo do koncertnej s ie
nie čs. rozhlasu početné publikum, 
aby sa započúvalo do Variácií na 

· •--Haydnovu tému op., ~6, _Kqncert\1 
io ·pre husle a ot·chester D d.ur op. 77 
''' i ' IV. symfónie e mol op. 98. 

pred stavovať. Je známa t akmer na 
ce lom svete, n iekoľkokrát už hra
la i u nás. Svoje kvality o,päť p o
tv rdila perfektnou interpr·etáciou 
koncertu D dur op. 77, ktorý je 
zaraďovaný do skupiny na itažšlch 
husľových koncertov svetove j hu
dobne j literatúry. S brilantnou 
technikou zvládla l t ie miesta 
pred lohy, ktoré bývajú často ozna
čova,né ako "nehra,teľné" . štvrt á 
symfónia e mo.! op. 98 je p,rávom 
pova žovan(l.. za najzrelšie Brahm
sovo dielo. A vskutku - P·räve 
ona ,predstavu je v'rchol jeho v.er
k,ých hudobných ·fori·em. Po j e j 
slromponovani sa už venoval pre
važne komor nej hudbe. 

Veľký diel 4znania patrí a.i d i
rigentQvi dr. Ľudovítovi Rajteroví, 
ktor ý svo jimi stručnými a pr i
tom výsti žnými nestami doviedol 
orchester k . vrchoJ'I1ému v,Vkonu . . , 
Bolo cítiť jeho dôverný kontakt s 
Brahmsovým di~lom, v stvárňova
nf ktorého je sl< utočne majsti.'Om. 

A kto by chcel nazrieť do petrohr adskej a moskovskej 
hudobne j atmosféry na pre lome st~JJ:Qčia , nech s l pre 
číta výbe.r statf J. o_ Engel'a Glazami sovr eme nnil<a 
zostavený J. Kuntnom (a vydaný Sov. kompoz.itorom 
1971 ). Recenzent novln Russki je vedomost i komentova<l, 
premiéry Rimského-Kor·sakova, hodnot il Rachma ni.novo
vu, Skr·iabinovLt, Mebner·CYVU tvorbu, oceňoval Šal'a.pi.nov 
talent a činnosť Piat:nického, všímal s i aj inonárodnú 
opemú t:vorbu, ktorá zaznela na ruských javiskách. Kll
nln spr.av·odlivo z·hodnotil En9t;!ľove zásluhy o rozvoj 
ruskej hudobne j kritiky, a le ce lkom s právne doplnil 
knihu vysvet livkami, k to ré o danom pro bl{'me p oskytu i ú 
čitateľovi súčasný sovietsky názor 

JOZEF TVRDOJ\1 
-l•' . ' 

V úvodných Variáciách na Hayd
novu t ému spracoval Brahms sta
r ý pútnický chorál, k torý s lúžil 
pôvodne ako zák·lad Haydnovho 
d iver timenta. Poľskú huslistku 
Wandu Wilkomirskú netreba zvlášť 

Symfonický orchester Cs. r oz
hlasu je už d'l1es popredným čes
kQslove nským symfonickým tele-

Bol to teda dspešný koncert s 
vynikajúcimi •t4 1.:onmi. Dokáza l, l.e 
Brahmsov~ huab~ zo~táva a.i oo 
uplynut! storočirt <t iik živ:í . 

Da!)mar l(ová i'ová 

Na okraj detvianskej Zlatej ruže 

V.·yššia úroveň - klesajúci záujem? 
-V priebehu celos,Lovenského festiva-lu amatérskych 

ttpevákov a novinie!k ~pulämej hudby, k torý bol v Det
V·e 8.- 9. apr!la t. r., som sd zalistovaLa v informačnom 
sprav·odaji, k·de ok.rem obvyklých úda jov a kuriozít, aké 
sa v podobných bullet inoch IPÍŠu, s om prečítala zauj!ma
vý r ozhovor s riaditeľom Domu kul túry ROH A. Slád
koviča v O.ertve - Jurajom !5urkom. Inter esoval m a t u 
hlavne jeden údaj: minulý rok usporiadal tento m alý 
Dom kultúry vyše 1600 akcií, ktoré navš tívilo 1SO 000 
l'udí. Teda v priemere každý Detvanec navštívil za rok 
viac ako 10 kultúrnych podujatí! 

Pomyslime s i, že 10 podujat ! nie j e t ak veľa, n ajmä 
pre ľudi, kt{)r! sa pohybujú - už z prQfesie - na di
vad·elných IPl'eds taveni•ach, kQ.Ilcert och, festivaloch a pod. 
Ale priemerný občan - napr. Bratts1avy - as i tažko 
zabsolvuje každý mesiac neJak~ tQ c-e lovečerné podu
j at ie, ktoré ho vyt rhne zo zabehané-ho kolobehu: práca 
- domov - t elevízo r - kilio. V tomto 1Pr1pad·e tr.eba 
vys loviť · uzna'l'l!ie Qrg.anizát orom detvi·anskeho kultúrneho 
života - i ked' na druhej s trane prekvapilo (napr. tých, 
čo v Detve neboli minulý a pre dminulý ro.k), že naj
populárnejšia detvianska a•kcla - Zlatä ruža - akosi 

·stratila vo svojom šiestom ročníku to, čo bolo pre ňu 
:Cl)arakteris tické po· minulé roky: boj o lístky na kon
certy, zästupy mlädeže pred Domom kultúry, niekedy 

: .. l\;i plnú skúšobnú sälu. Všeličo dostaJ.o . prQfesio,nálnu 
'tvár, akosi príliš vysoké sú i ceny vstu:peniek, do bu
;dovy sa vchádzalo na legit imácie a pod.; fe stival sa 

·'st a l skutočne. celoslovenským (rulelel!l pomehovan!m), 
hlavne· úrovňou · a o r 9a-nizát-ors kou práC.ou i skusenos
~ami - ale .. : Prvé roky nevšedne j atmos féry, trochu 
·i .. Jmp.rov.izácie . :- sú. preč. Je to n utné u každého väč
,šieho' ,pocJ.ujati-a. Ak z toho niečo mrz!, t ak iba tých via
· C~ro neobsadený·ch m iest poča·s súťaž·e spevákov ..• 

*** 
Zapo jenie rozhlasu a t el·evizoie spra v!lo z tej to akcie 

skutočn,ý Nn - i keď sa v p~vých ro~~ch kde-k~o 
us mieval nad .,de tvianskym ·vehkášst vom a neorigt
nalitou (powávalo s1a: - . . . pre oo sa n edd ia follk:ló
ru ? ) a ešte 1 dnes padne z neinfo rmovan ý oh úst po
známka o zlate stade - i a naikade. Človek narazi na 
rôzne re 9ioná!ne podujat ia, ktoré okr em zlata v názve 
nema jú nič cenné, ale detvia ns ky fest iva l sa nemohol -
a ani nesk! zol - na takút o platfOl'mu. Preto, že celé 
poduiatie sa začalo robiť na serióznej profesionilnej 
úrovni za pomoci hudobne vzdelaných a organizačne 
schopných ľudí, ktorí si uvedomili, že cieľom festivalu 

l 

1
.•1nd.ých nemôže byť iba ich predstavenie sa lJUbl-f.ku 

; \.;rečeno ,,surovom" s tave. A t ak - najmä v pos
....::::.:cky - p.redchá:d~ fdnálový.m 'Večerom nielen dô-

kla dný výber ,pr irodzene nadaných talentov, ·ale i se
mináre, k toré - . pokiaľ je t{) možné v krátkom t e rm lne 
- dávajú mladým základy hlasove j tecli.niky, dých~
nia, pohybovej kultúry. (Ešte ,pred p!\ r wkmi si m noh! 
z kritikov vys lúžili výsmech, ak <o svojich článkoch 
písali práve o nedostatku vše tkých spomínaných znakov 
u mlad,ých spevákov!). 

A teda - osobne ma na i."iac nadchla na tohLoročnom 
de tvianskQm festivale vzácna snaha zainteresovaných: 
dať čosi do vienka mladým talent-om - na cestu. k torá 
sa nemusí vždy končiť pred televíznymi kamerami , .ale 
môže znamenať obohatenie pre v lastný život, či okolie, 
v ktorom spevák pôsobí . . . Detva s,a zbavil a problé mu 
.,hviezd", prípadných neplodných diskusií a nervóznych 
výbuchov. Všetko tu prebiehalo normálne, zdravo, mladí 
spievali s radosťou a m yslím, že n ikto nedostal .,zá
chv·at" , ak nebol prvý. 

*** 
Vážim si vyrovnanosť súťaže - speváckej i au tor&ke j. 

O oboch sa !POdrobne písalo v denne j tl ači. Netreba 
snáď opakovať is té spoločné súdy - iba doplniť, že 
ak aj u niekt·orýoh s pevákov boli vzot·y, našlo sa aj 
ku s osobitého, svojského, pri-rodzeného. A na tb;m tre 
ba stavať niele n u troch pt·vých (E . M. Uhriková, V. J·a
novskä, J. Gálls ová), a le aj u Dany Miklášovej, Viliama 
Kubänyiho, Karola T·apfera, Aleny Blažekovej . . • Chýba 
väčšie citové prežitie, dy.namické pr~pracQvanie piesní, 
zmysel pre ioh vý.st avbu a napätie. Čiže - aj is tá skú
senosť v práci s orchestrom, väčšia ostrieľarnosť, zmy
se l pre výber tPeSIJ1 ičky (môže IJOradiť a j niekto z t ých, 
ktorými sa m ladý s pe vák obklopuje) . . . A čo bude 
ďalej? Iste - cestu tre ba uľahčiť , ale pr avdou .ie .aj 
OVler·ená p rax, · že skutočný t alent sa presadi v čo len 
trochu priaznivýcll podmienkach. Populárna hudba je 
jedn ým z najlámve jšich žánrov ume nJa - a t eda má 
l najmasov•e.iš ie publikum a interppet ov. Kvali ta s a vy
trieďuje i !Prirodzeným výberom . . Ambíc ie nestačia -
okirem nich musi nastúpiť cieľavedomá práca. 

*** 
Ak kvalita po:zmačlla s pevácku súťaž, vZJras t úTovne 

bol i v autors~ej č-asti festivalu. Na f inálovom kQn 
certe o dznelo 12 nových pesničiek. Zvíťazila skladtba 
Václava Chochola a J átt.a Čižmára: Pieseň ticha v zmy.s
lupln:om podaní speváčky z Br.ezna - Viery Lamačovej. 
Zdá sa, že väčšma pQTÔt má z mysel pre prekoOmponova
né sk la dby, akým nefandl publiktun. Ale to nepovažu j.em 
za chybu - n·ajmä ak id·e o skladbu t ak zauj lm.avo rpo 
stave nú l zaranžovanú, ako bola .,zlatá". Cena publika 
bola odovzdaná sV'ižnej a fahkou r ukou p!sanej pieStni 

. Ali .Brezovského s textom Ján·a Pavlov.iča: Ach, láska, 

Nositeľka Zlatej ruže z Detvy - E. M. Uhríková. 
Snimka: J. Najšel 

láska. SkJ.adba dostala v intepr,e táci i Vlada Oravca od 
oficiál-ne j poro ty 3. cenu. Pieseň V. Wicka a l\_ Kar
šaya: Pastierik ( spievala Oľga Szabová ) ma la niekoľko 
~poločných znakov s viacerými súťažonými pesničkami 
(LieskO'V'Ského: Až bude pokosená tráva, Chro bá'kova: 
študentská láska, Elbertove: Naše noci, Vanekov: Bar 
bakan): zau jímavý hudobný ná!pad, ľahkQ zapa mätova
te'ľnú melód:iu r e.f.rénu, pro.fesionálne , čas·bo vš.ak i ob
jaWté a r.anžmán (výborné napr_ v nedocenenej Ger 
hardtovej piesni Pretek za ružou - aran.Žimán K. On
dreičku ... ). Z trochu zabúda.ný·ch mie n ar·anžé.rov spo
meňme aspoň t ých, ktor! mali najšťastne.išiu ruku : ok• 
t·em už spomínaného K. Ondreičku to bol M. lll'ož, V. Ci
bulka, J . Celba, A. Bre~ovský. 

Boha,tý mimosúťažný progvam s domácimi i zah ra
ničnými hosťami (súbor SZM - P lameuy, súbor R. Ho· 
šeka, Zdena Lorencová) ma l predsa len svoje najintím
ne;jšioe a prdtom najúčinne :jšie zastav·enie v osobnosti 
Zdeny Lorencovej, ktorá sa bez zbytočného ba las tu do
kázala tpubliku prrhovQriť s iJ.nejšie, než hociktoré zo 
známych mien. A !Pr itom ju stačilo sledovať na pracov
ne j skúš·k,e, aby si človek uve domil, koľko cieľa vedo
mosti a nelk:om p.romlsnost i voči sebe i <>oolunrarnvníkom 
~a skrýva v tomto útlom d-ievča ti 

TERltZIA URSINYOVÁ 



Impozantn~ budovu moskovského hotela Rossia prednedávnom doplnili stavbou nove.i koncertnej 
siene MJruster~tva kultúry ZSSR. Koncertná sieň, ktorej hľadisko pojme dva a pol tisíc divá 
koy vynik~ ortginälnym architektonickým riešením a prvotriednym technickým vybavením. Na 
srum.ke: ·hladisko a foyer novej moskovskej koncet·tnej s iene. 

Spomienka na San· Remo 
Tajomník tvorivej skupiny skladateľov po

pulárnych žánrov ZSS - B o h u m i l T r n e č
k a zúčastnil sa tohtoročného festivalu po
pulárnych piesní v San Reme. (XXII. FESTIVAL 
DELLA CANZONE JTALIANA). Požiadali sme 
ho, !IbY nás informoval o priebehu tohto po
dujatia, ktoré sl počas XXII. ročníkov vybojo
valo meno jedného z najslávnejších európ
skych podujatí svojho druhu. 

sprievodu veľmi ži•vých reakcii svojich priazniv· 
cov. Atmosféru dotváral! efeklflne oblečené hos
tesky, !POnúkajúce hosťom ci!larety J bonboniéry 
- zadarmo, všetko zarátané do vstupného. Po·
merne malá scéna bola vyriešená so zadnou pro
.iekciou, a tak vznikli pre diváka veľmi efektné 
.,dvojzábery speváka". 

Finálový koncert preberalo 13 t e lev!znych s t a
nic, medzi nimi aj ČSSR. Súťažné oles·ne hodnotili 
redakcie jednotlivých t alianskych časopisov -
po~obne ako .v minulosti na Brat lslavske1 lýre. 
K~zdá r.edakcia mohla dať určitý počet bodov 
mekofkým finálovým piesňam. Po sč!taní sa ur · 
čilo ooradie troch najúspešnejšfch plesni. Ako za. 
ujlmavosť: elektrónkový počlta č. uvádza·n'l na pó
dium s veľkou pompou, nakoniec úolne sklamal 
a búrlace publikum sa výsledky dozvedelo od kon
ferenciéra až neskoro po polnoci. 

*** 
Fest ival bol v dňoch 24.-26. II. t. r. v repre

zentačnej sále Casino Municlpale v San Reme. Ce
lé mesto žilo v slávnostnej atmosfére. Domy. uli 
ce a obchody boH slávnostne vyzdobené. v<> vý
kladoch žiaril! 11smevy spevákov. O množstve 
host! svedč!li preplnené hotely a oenz!óny. Medzi 
návštevn!k·m.l bolo mnoho zahraničných novinárov. 
zástupcov s:~ramof6nových firiem a vydavateľstiev. 
Organizátori im prior.avill výborne zásobené tla
čové stredisko p·rlamo v budov·e festivalu (35 p!
saclch strojov. 3 televlzory, denná tlač, ,propaqač
né materiály, tlačové oorady s Interpretmi) . 

Festivalové koncerty - dva semifinálové, je
den· finál•ový - boli v ni·e veľkej sále Casina 
Munlcipale. Napriek vysokým cenám vstupeniek 
( finálový koncert stál návštevn!ka až :SO 000 l!r) 
boli všetky koncerty vypredané. Pravda, zloženie 
obecenstva bol<> úmerné vv~'ke vstupného . Prostý 
t ai\'8JJ;!kY'. OQčan ·m-ohOl:::: festival sledovať len cez 
telev!znu -;<>brazovl<u, · Našich čltateľ<>v iste zauj!
majťi aj. mímohudobné momenty okolo ooduiatia, 
preto sa o nich zmienim: 

Aká bola umelecká úr<>veň? Z celkového počtu 
28 silťažných !Plesní sa len asi :S pokúšali nadvia
zať na modernejšie prúdy v oblasti oopulárnei 
hudby - no ani tie nemali v·eľký úspech. A tak 
porota vybrala za víťazné piesne typicky t aliansk!> 
melodické skla-dby, sentimentálneho ladenia. Prv11 
cenu doSita la !Pieseň r giorni dell' acobaleno <Ma
sini - Pintucci - Di Bari) , Interpret: D i B ar i ; 
d~uhá cena: Come le viole (Amendola - Gaglla r. 
d1 ), Interpret: P e 10 pin o G a g l l ar d i; tretia 
cena: II re di denari (Mi!lliacci - Sollng), Inter
pret: Nad a. Prémia.: Je$ahel (FosS:a.to - .ľru

·dente);" interpret!" I:" ·D el ir i um. 

Koncerty začtnal! o 21.30 hod. a boU bez cre
stávky. Hoc.f medzi Interpretmi boli dosť veľké 
vekové rozdiely (Modus:~no, Nada, Lara St. Paul. 
Marcella) k.ažd:? mal v obecenstve svoHch priaz
nivcov. Oblečenie spevákov nebolo prlllš exklu 
zivne ... skôr naopak. Interq:>retl vvstupovall z.a 

Aranžmán sklad·ieb bolo jednoduché a uberalo 
sa zaužfva nými cestami. Každý intenpret mal svoí
ho dirigent a. no väčšina z nich boli amat éri be7. 
~ákladných vedomost[ o dirlgovanf. Napriek tomu 
Interpretačná úroveň orchestra l spevákov bola 
veľmi dobrá. čo bolo výsledkom lntenzlvnvch skú
šok - ore zauiímavosť: vždy olne navši!ven'Vch. 

BOHUMIL TRNRť"KI\ 

Prvé marcové dnt zaiste ~o
stanú červen'(jm vpísané do 
and!ol) budape§ttanslceho oper
ného života. V týchto dňoch 
hostoval totiž po prvýkrát v 
Erkelovom divadle tenorista, 
potomok slávnej cremonskej 
husliarskej rodiny - C a rl o 
Berg o n z i. Dnes §ty1'idsaf
o.~emročný umelec, ktorého ma
terskou scénou sú súča.~ne La 
'Scala. Metropolitan Opera ·a 
Covent Garden, pričom každo
ročne vy.~tupuje vo veronskej 
Aréne i na v§etkf}ch promi
nentných 11cénach sveta, ie na 
vrchole svojej 11lávy a popu
za,.ity. A to pravom. lebo jeho 
sneváclce umenie a hlasové 
v!astnMtl ho priam prede~:ti · 
nujú na to, aby .~a Mal prvým 
te110dstom našich dní. a ako 
ta'kfl. priamum pokračovateľom 
.~nev(ic:'kej dynastie. ktorú re
prezento!Jall Caru11o. Glgli, Per
ti!e a Tito ·schipa. 

'Jeho hlas u úlohe Manrica 
v kompletnej nahrávke Truba· 
dúra pod vedením Tullia Sera
finiho, ktorú prevzala aj fir
ma Eterna, bol dostupný v ne
dávnej minulosti aj u nás. Po• 

Bergonzi v Budapešti 
znajúc túto nahrávku. so zmie· 
šanými pocitmi som očakával 
živé stretnutie sa s ním, lebo 
často .~a stáva, že nahrávacia 
technika idealizuje skutočnost. 
Po prvej árii sa však moja 
skepsa r(/chlo rozplynula. na
koľko Bergonzt priam ukážko
vo demon§troval, že jeho hlas 
naztvo v skutočnosti ďaleko 
prevyšuje v§etku tú krásu a 
dokonalos(, ktorú naznačuje 
spomenutá nal!rá"ka. 

Z vláštnostou Bergonziho spe
václcef o.,otmostt ie. že svoju 
drálm - pr(ive pred Uvdsto
ročím - začal ak o barytonista. 
Tri roky spieval v tejto hla· 
sove f polohe, keď zi,,til, že ba· 
ryt6nov~ TJarty uyčerpá11ajú a 
unauuj!l teho hlas. p,.estal teda 
spievar a úplne sám ako self -
made man sa prepracoval do 
tenorovej polohy. Zrejme aj v 
tomto prerode spočíva čaro je
ho hlasovej 'farebnosti, že po
P"i nádherne zaoblených vfí§
kach v celet dynamike má sý 
tu strednú polohu a zvučný 
hlboký ,.egister. Počut: ie ho 
prekrásne .,voce" fe mimoriad· 
nym z6žit1com. Ale nie len pri
mért~.a Tcrá11a .,amotnéhn mate
riálu porfmaňuje člo11e'ka. ale 
aj tá cieľar,edomá technic:lr6 do · 
'lconalost - priznNt ,,a, 'ie den
'le pra"idelne cvičí ~tuo11.ice! -
'ktorflu narába .~o woiím hla
smn. 

Bergonzi vytvoril dve posta
oy: A l v ar a vo Verdiho Sile 
osudu a C a v a r a d o ~ ~ i h o " 
Pucciniho Tosce Nie ie mode"· 
nou ,,pev6cko-1terec'lcou '>~ob· 

nosfou, ale TJredorJ~etk(lm spe· 
vákom. Ako takft málo hrá, te
ho gestá a pohuby sú vetmi 
tlsporné, podriadené spievanému 

partu, a tak o to zaujímavej
šie bOlo sledovat, s akou do
konalostou vymodeloval tieto 
d ve. charakterovo natofko od· 
lišné postavy; svojou obdivu
hodnou Rchopnostou - v~etko 

vyjadri( len prostredníctvom 
svojho hlasu. 

Ako príklad mohol by som 
uviesf všet7cu momentu t(/ch
to dtloch ne-zabudnutel'nfích 
predstavení. ale miesto toho 
vyzdvihnem iba feden fedinfí 
moment - r; poslednom dvoj · 
.~peve ~ Toscou, lebo tak nežné 
a " P"ekvapufúcou citoooMoH 
~aspieoať ~ro"á O do lc 1 ma· 
n i . . . 11om doposiaľ z jaoi~7cr· 
ešte nepočul. 

JOZEF VARGA 

NAš ZAHRANICNf HOSŤ 

Svetoznámy anglický klavirista 

JOHN OGDON 
znovu potvrdil známu skúsenosť. že vynikajúci umelci patria 'Zá~ 
roveň i medzi najskromne:iších tudí. Keby sme nevedeli , že 
Ogdon poskyt ol interview už stovkám významných časopisov , 
mohli by sme mať do,lem, že si pokladal za česť , a by nám zod
povedal nlekol'ko otätok pre HŽ. Odpovedá ochotne avšak 5 pla· 
chou skromnosťou , takže rozhovor mal v podstate formu dialó• 
gov. Na ich záver ďakova l odpovedajúci takmer väčšm i než PÝ• 
ta j úcl sa. 

Pán Ogdon. v Ceskoslovensku ste boli už niekoľkokrát ale Bra
tislavu ste navštívil! dnes po prvý raz . .. 

Vystupujem u vás vôbec po o rvý raz v inom mest e než v Pra
he. kde som hral už dvakrát . Na iskôr na Pr ažskei iar i v roku 
1965 a vlani. 

Z hfadlska hudnbného hovol'i vám ni E>čo naše mesto? 
Teraz už viem. že ie to rodisko sk lad ateľa Hummela . Od tohto 

zabudnutého autora som počul kla vlr ne variácie. Bolo by zauii
mavé bližšie sa zoznámiť s jeho dielom, ale je ťažké zohnať 
notový materiál. Myslíte, že v Bratislave by to bolo možné? 

J e o vás známe, že sa intenzívne venujete interpretácii hudhv 
nášho storočia. Poznáte niečo z klavlrne:i tvorby našich súčas
ných skladateľov? 

Spomínam si len na k!avlrny koncert Petra Ebena, k torý som 
hral pod taktovkou George Hursta s BBC ot·chest rom na fest i
vale v Chel t enhame. Zoznámil ma s nim terajší ri aditeľ Konzer 
v.atôria v Man~hestri skladateľ Manduell. Páči l sa mi a preto som 
ho naštudoval. 

A koľkokrát c~lkovo predviedli ? 
Iba raz. Žiaľ, súčasná hudba na celom svete musi ešt e bojovať 

o presadenie sa na koncer tné tPôdlá. Keď m a však ne jaká sklad 
ba nadchne. tak ju našt udu1em bez ohľ<~ du na oravdeoodobn'1 
oočet oredvedenf. 

Aj vy komponujete? V tomto smere nie sme o vás dosť infor
movaní .. . 

Komponu iem hlavne v lete na dovolenke, ktorá t rvá šesť tÝŽ"' 
dňov. Veľa času ot·~ tent<> druh umelecke; činnosti nemám. 

Ktoré sú vaše známe jšie opusv? 
·Naofsaf "orn rad menli!ch klavlrnych skladieb. pred mnohvmi 

rokmi i sonátu. sláči k<>vé kvarteto, dychové kvinteto. husľovtJ so
nátu a klavírnv konr.er t. ktorý som na hra l a i na o lat ne . Teraz 
or a eu iem na dr uh>:> i husľovel sonát e. 
Čím hv ste charakterizovali svoj kompo.z:ičný štýl? 
Nič avantga rdné, drž!m sa t6nickei stavby, tak ako väčšina 

rlnP.šných skladateľov 
Ako viťaz ča.ikovsl<ého súťaže patríte k tým interpr etom kto

rým lau reátsky titul pomohol ku svetovej kariére. Aký význam 
všenbec11e prikladáte v·v medzinárodným súťažiam? 

Mysf!rn. že oredovšetkým ie veľmi dôležité, aby sa mladi umel
ci stretávali a ooznávaH jeden druhého Túto :príležitosť im' zatiaľ, 
žia!', poskvtuiú len mP.dzlnárodné súťaže. 

MIROSLAV ŠULC 

John Ogdon pri bratislavskom koncerte. 
· Snímka: K Vyskočil 

Diia 8. januára t. r. mala vo Vetkei 

sále Moskovského štátneho konzervató

ria svetovú premiéru XV. s v m f ó ni P 

Dmitl'iia šostakoviča . O diele sm~< 

písali v č. 6 Hž; v súvislosti s ieho l'es· 

koslovenskou rozhlasovou premiérou No 

vá Sostakovt.;;ova symfónia ?;ískala ~i 

leclnohlasné vvsoké ocenenie v soviet 

~kei ndhornei tl ači l u poslucháčov. Na 

~tudovaniP. nového diela zveril ~kl a tla tp l 

svo; mu svnovi. dlrlflentovl Maximov' 

šnstakovi.;;ovi. Na snlmke: otec-sklada t~> l' 

so synom-dlriqentom pri sl<úškP XV 

o;vmfónle. 



Pamätná 
izba 
skladotel'ovi 

Takmer poldruha desaťročia 
.ta usi lovalo Západoslovenské 
mtlzewn, trnavskí občania, od
borníci a osvetoví pracovníci 
uctiť pamiatku vel'lcého syna 
národa. Z najrozličnejších prí
čin (rodinn!ich, bytov(Jch a i.) 
dospela táto snaha konečne k 
úspešnej realizácii a 17. apríla 
t. r. bola slávnostne otvo1·ená 
v Trnave - v dome, Tcde ná
rodný umelec Mikuláš Schnei
der-Trnavský žil - pamätná 
izba. Po príhovore zástupcu 
mesta, nár. umelca dr. Janka 
Blahu, nadšeného interpreta 
&hneídr·orJej tvorby, ktorý oži
víl pred početnými prítomn]Ími 
niektoré detaily svojho pria
teľstva a vzťahov ku sklada
teľovi, robotnícky spevokol 
Bradlcm (pod vedením Ivana 
Luknára) predniesol 2 Schnei 
drove piesne. 

Dominantou tejto e;~;pozíc ie 
je praca vňa, ktorú sprístupnili 
verejnosti s originálnym byto
vým zariadením. Zásluhou po
četných detailov, bytovfich do
plnkov (obrazu. zarámované 
diplomy, vstavané originálne 
dokumenty) dosahuje sa u náv -
Uevníka svo,irázna dobová 
atmosféra. Okrem toho " 
dvoch ďalších miestnostiach na
i nštalovali na paneloch a vo 

e Dňa 28. apríla· t. r. 
uviedla spevohra Divadla 
Jonáša Záborského v Prešo
ve prémiéru muzikálu Jer
rybo Herm~na a Michaela 
Stewarta Hello1 Dolly. Insce
náciu ·pripravil režisér spe
vohry DJZ Ján šila.n v spo-

vitrínach rad ďalších 1otodo
kumentov, sčasti i originálnych, 
zvacsa plošn]Ích exponátov 
(napr. stuhy z pohrebných ven
cov, plagáty, fotografie a pod.). 
Ich tlloho·u je priblížiť návštev
níkovi život, tvorbu a význam 
národného umelca. 

Ako východisko pre koncep
cii~ expozície slaži starší, pred 
rokmi oypracooaný scertár 
dr. Jany Márie Torrayovej, pra
covníčky Hudobnovedné/zo ústa
vu SAV v Bratislave. Podľa 
neho sa expozícia delí na via 
ceré uzavreté tematické cel
ky (detstvo, rodina, t_vorfJa ~n
štrumentálrza, zborova, pLesno
uá, Schneidrov vzťah k ľudo
uej piesni a pod.), pričom kaž
dý z nich má určité vys .. vetľu 
júce mott-o. Takýto spo.~ob v 
mnohých prípadoch supluJe po
drobnejsiu etiketáž a zbytoč
nú popisn.osť . Výtvarné t'ieše
nie panelov je jednoduché, fa· 
refJne azda až pri.~kromné. 

K tejto expozičnej častí ma
jú v najkratšom čase pribud
núť ďalšie miestností, v kto
rých sa má osvetliť význam 
tejto osobnosti z ďalších zor
ných uhlov. S prihliadnutím na 
perspektívy ďalšieho 1·ozšíre
nia je teda zatiaľ ťažko posú
diť, naTcoľko vyčerpávajúco a 
názorne plní táto expozícia 
svoju úlohu (absencia Schnei
drovho prínosu pre oblasť du · 
chovnej piesne ), 

V každom prípade patrí však 
- za splatenie toht' o dlho roč 
ného dlhu nášlzo múzejníctva 
všetkým organizátorom a zú. 
éast neným plné uznanie. -žk-

luprác.f. s dirigentom Vladi
mirom Daňkom a hosťujú
cim choreografom Josefom 
Starostom. Scéna: štefan 
Bunta, kostýmy: Oľga Filipi 
a. h. V hlavných ulohách vy
stupili Júlia Korpášo\'á a 
Julius Piussi. 

Osobnost , učitera hudobnej výchovy 

ŽIAK A UČI TE[ 
. (Dokončenie z 1. str.) 
!'~ . . . ' .... " '" 

reš:J'~kt. ako lásku. Produktiv• 
ny typ - má pe.dagogidkll d.u
chapritomnosť, rozihoduje lo
gicky, má obs-Iahle a živé ve
domosti, ktol"é rvie využívať. 
Pretvära myslenie 2\J.akov. Vý
sledky má pekné. Estetický typ 
- v jeho vystUIPOvani, jednaní 
l vyučova,nl dominu je fantázia, 
cit, Intuícia, ·vcitenl<e, menej 
však sýstém, uvedomelosť a zá
mernosť. Vzťah k deťom budu
je na záujme žiaka, na jeho 
estetickom rozvoj.! i na s·polu
prež!vaní umenia. Deťmi ie ob
ľúbený. 

Ka ždý typ sa vyznačuje dob
rými .i menej ·dobrými vlast
nosťami. Avšak ni·e t čistých ty
pov. Každý učiteľ je ne•opako
vateľná jedinečná indivualita., 
ktorä modifikuje sumu najná
ročnej ších ,požiadavok "po .svo;; 
jom", Aby toto "po svo.1om 
bolo llmerné požiadavke s()cia
l!stickej spoločnost!, učiteľ pra
cuje na výchov'e vlastnej osob
nosti. Osobnosť nie j e niečím, 
čo je dané - nemenné. 

*** 
Pokúsme sa skúmať, čo ok

rem uvedených vlastností kaž
dého uči teľa má mať učiteľ hu
dobnej výchovy. Jeho ťlspech 
závis.! napr. od dobr·e.i teore
ticke.i ,pripravenosti. Nesmie 
zaostať tam, kde bol po skon
čení štúdia, ale má pozorne 
sledovať a pohotovo reagovať 
na všetko nové, čo prináša hu .. 
dobná teória, najmä pedagogic
ki. Má s a zoznamovať s novo 
vznikajúcou hudbou, má mať 
kontakt s umením a snažiť sa 
o to. aby mal ustavičný pre• 
hľad o súčasnom hudobnom 
dianí. 

Ro.Modujúcin1 moméntom 
sebavzdelávania je i stále ob· 
novovanie hudobných zručnos
tí, ako je na'J)r. hra na hu
dobnom nástroji, intona·čne čis
tý spev, zdokonaľovanie sa v 
riadeni speváckeho zooru, hu· 
dobnej improvizácii .a pod, 

Dobrf pedagógovia si uvedo• 
mujú, že vzťah učiteľa k Ži·a
kom je jedným z veľm! dôJ.e
žitých faktorov, krt:or~ ,pod
statne ovplyvňuje výchovno
vyučovací proces. 

J ednou. z otázok ,ie vzťah uči· 
teľa k žiakom a ich vzťah k 
učiteľovi. Dnes pred deťmi 
ťažko obstojí uč iteľ. ktor.Ý pri
stupu je k žiakom z pozície si
ly, ktorý žiak·ov k spoluúčasti 
na vyučovaní donucuje, ,pritom 
ich väčšinou Ponecháva "pri
pútan,ých" k lavici, pasívne ich 
nechá iba pozerať, a lebo me 
chanicky napodobňovať. netvo
t•ivo reprodukovať, 'ktorý Im 
ukladá určité množstvo učiva. 
skftša a pod. Dneš né dieťa. 
denne zasahované nevšedným 
ruchom života a zaťažované zá
plavou všetkých mbžn.vch in
formácH, chce sa hudobne se~ 
b a.rea l ir.ovať. chce spievať i 
muzicírovať, pravda, nie z do
nútenia. netvor ivo. Bud e šťast
né, keď bud e môcť vytvárať 
melódie k daným t extom, a le
bo ich samo vymýšľať k danym 
melódiám. Chce sa ztíčastňova t' 
aktívne na dramaturq!i h \Hiob
nej besedv, vystU:povať at•ď. 

Je na čase zl'evidovať vzá
jomný pomer ži.akov l učite ľov. 
Mal by byť zal·ožený najmä nB 
vzájomnej úcte a dôvere oboch 
partneľov; žiak by m al vid ieť 
v uc iťeľovi osobnosť, ktorá ie 
teo·r·etioky l prakticky na výš. 
ke, sv·otho múdreho priateľa i 
osobné·ho radcu. 

ANTON ZÁVOOSK? 

l 

Nový dirigent 
štátnei filharmónie 
Košice 

Zvýšené umelecko-prevádzkové nárokr SFK si vy·z~~
dali potrebu ďalši·eho dirinen ta - na za klade ko~kur z~ 
sa ním sta l sympatický Mar i o K leme n :~ ·. Narodil 
sa v Chlumci n/Cidlinou, pražské Kon?.~erv.atonum ab
so lvoval s orchestrom FOK ( Smetana - Má vlas~ ), po 
ukončení štúdií na AMU bol angažovaný do D1vadla 
J. K. Tyla . v Plzni. Je víťazom Medzinárodnej diriQe ~t
skej súťaže v Besancone z r. 1966 v kategórii pľo_fe
sionálov. V Plzni pôsobil a j ako dirigent Symfomckeho 
orchestra a Miešaného zboru západočeských učiteľov --: 
poloprofeskmálny súbor, s ktorým uv·ied_ol významne 
symfonické a kantátové diela napr . Verdlho a Mozar
tov-o Requiem, Dvofákovu Sv. Ludm ilu, Stabat Mater, 
Sva tební koši!! a ďalšie. Od r. 1970 pôsobil v Štátnom 
súbore piesní a t·ancov v Prahe a sústavne spol~pr~cov.al 
so Symfonickým orchestrom FOK. Ako externy a·ststent 
naštudova l s FOK Stravinského Svätenie jari a na 9 kon
certoch uviedol prvý raz skladby mladých skladateľ_ov, 
absolventov AMU, za čo mu bola priznaná C·ena Ceskeho 
hudobného fondu. Ako dil'iQent hosť•ov.a.l v NSR, Fran
cúzsku a i. 

Krátko pred prvým vystúpením M. Klemensa na ko
šickom pódiu sme mu polož·i!i niekoľko otázok, aby sme 
ho iJ)riblížoil:i ai slovenskej hudobnej verejnosti. 

Na základe konkurzu ste sa stali druhým dirigentom 
košickej filharmónie. Mohli by ste nám povedať, ~ké 
pohnútky vás viedli k rozhodnutiu prihlásiť sa nan a 
;~kým spôsobom tento konkurz prebiehal'! 

- S košickou Štábnou filharmóniou som s po.lup:ra·coval 
už v Januári t. r ., kedy som dirigov.al matiné pre mlá
dež. Práca s t ýmto orchestrom sa ml v,eľmi páčila, pre
tože je mladý, vývojaschopný a 1pred sebou má veľké 
pe.rspektívy, Poznal som, ž·e sú to mladí umelci. k t orí 
radi pracu:jú. Pôsobil som najpr v v Plzni a neskôr v 
Prahe, kde som mal príležitosť d i·riQ·ovať a.i symfo
nické orchestre. Chýbala mi však trv·ale.išia spolupráca 
so symfonickým telesom, s ktorým by som mohol s ús
tavne pracova ť. Preto som sa prihlásil na konkurz do 
Košíc. Bolí s me 9. uc·hádzačt V l kole sme maH 9-10 
povinných skladieb, z ktorých potom predohr u k Pre
danej neveste určil i za povinnú. V 2. kole, kam ;postúpilo 
5 uchá dzačov, bolo našou úlohou 20 minút študovať 
s orchestrom n.i·ektorú z povinných skl.adi·eb - .ia som 
skúšal Moz,arttYVu Es dur symfóniu. 

Kto bol pri konkurze "skúš ajúcim"? 

- Hlavným skúšajúcim bol umelecký šéf Slovenskej 
filharmónie - Ladisla'v Slovák Príz:návam - bol prísny 
natoľko, ž·e všetc-i sme mali čo robiť, aby sme obstáli. 

Ktm:é štýlové ob.Qol.>ie. je_ ypm. bytostne ,.najbližšie a 
aké skladby by ste chceli v budúcnosti v Košiciach di
rigovať? 

- Ako som už povedal, I<oiiická filharmónia je mla
dým orches,tl'óm, sústavne musí pracovať a mať určitý 
program. podľa ktorého bude pracovať. Už zo začiatku 
by mal pozostávať zo svetového repertoáru v celej š!r 
ke - od barokovej až po súčasnú hud bu, Mysl!m, že 
sa to tak robi. Nes tretol som sa ešt·e so šéfdiriQentom 
(ktorý je na zájazde v ZSSR), a by sme hovorili o s•pô
sobe naše j spolupráce v najbližšej sezóne. Ak mám ho
voriť o svojich sk l adateľských .. láskach" , naj bl ižší vzťah 
mám k Dvorákovi a Brahmsovi, rád robím a j Beetho
vena a Mozarta . 

Myslíte, že s ú možnos ti pre vyčlenen ie kom orného 
telesa z hráč ov ŠF'r 

- Neviem. či snáď niečo nPprezrád:wm, ale dozvedel 
som sa, že zás luhou členov "filharmónie" tu už vznikajú 
2 kmnorné te lesá : s•l áč ikové kvarte to .a s láčikový ko
morný súbor. 

e Uiía 12. apt'lla t. r. 
účinkovala v brnenskom 
Janáčkovom divadle v 
tit ulnej úlohe Bizetovej 
opery Carmen sólistka 
Veľkého divadla v Mos
kve - Jelena Obrazco
vová. 

e Zaslúžilý umelec 
František Jllek šéf ope· 
ry ŠD v Brne, dirigoval 
24.apríla t, r. v nórske:i 
opere v Oslo Bizetovu 
Carmen. Václav Vežník; 
režisér opery šD v Br ne 
pripravuje v Braun
schweigu Ins cenáciu We
berovho čarostrelca. 
Magda Blahušiaková, só
listka toho istého divad
la študuje v pražskom 
ND úlohu Lízy v Čaikov -

··. 

LÝDIA VALANSKi\ 

ského opere ľiková dá
ma, Inscenáciu nakrúca 
československá televízia. 
Národný umelec Miro~ 
slav Kura dos tal pozva
nie na druhú medziná
rodnú súťaž baletu, kto 
rá bude v ,iúni 1973 v 
Moskve. Pozvanie pred
sedu organh:ačného ko
mitétu súťaže - l. Moj 
sejeva - obsahuje tiež 
ponuku na členstvo v 
medzinároclnei porote. 

e Maľované na skle, 
alebo Jánošík - známy 
po.ľský muzikál s hudbou 
K. Gärtnerovej a E. Bryl
la bude mať v tejto se~ 
zóne československú pre
miéru v činohre ND v 
Rrne. 

Jifí Stedroň vystúpil v Detve ako lwst 
so súborom SZM - Plameny. 

Snímka:. J, Najšel 

Obrazom 
o hudbe 

Viera Lamaéová vyspievala v autor skej 
súťaži Zlatá ruža '72 prvtí cenu autorom 
Václavovi Chochol ovi a textárovi Jáno-1 
vi Čížmárooi s Piesňou t icha. 

Snímka: J. Najšel 

Učebné pomôcky 
pre hudobnú výchovu 

Zdá sa, že začína svitať na 
lepšie časy i vo výrobe učeb
ných pomôcok pr e hudobnú vý
chovu. 

10. apríla 1972 zasadala v 
Bratis lave st ála odborná komi
sia pre učebné pomôcky pre 
hudobnú výchovu, ktorä je 
utvor ená pl'i n. p. Učebné po
môcky v Banskej Bystrici. 

Na programe bolo posudzo
va nie týchto pomôcok : 

a ) Ozvučená hudobná tabu.!' a. 
b) Papierová notová tabuľa a 

súbor tlačítiek hudobných zna
kov (nôt, pomík. posuviel<, dyn. 
zn.). 

c) Zvinovacia tt18!Jnetická ta 
buľa. 

d) Elektrofonická klávesnica 
s notovou osnovou pr e žiakov. 

e) Miniatúrne .,harmónium" 
pre učiteľa . 

Odborná komisia žiadala, aby 
v prvom rade b'oli vydané na 
gramoplatniach nové nahrávky 
skladieb na počúvanie pr e ·1.-
5. ročník a na druhý rok pre 
6.-9. ročník ZDŠ. 
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Konkurz 
štátne divadlo Zdeňka Nejedlého v ústí n. L. vypisuje konkurz na 

miesto 

l~o••epetítora opery 
Ponuky pošlite urýchlene na riaditeľstvo divadla. 



Ako žil ENRICO CARUSO 
ll. V mlnulDm čiste sme začali uverejňQvať biografiu siAv

nehD talianskeho tenoristu Enrica Carusa z pera jeho man
želky, Američanky D o ro t hy C a r u s o v e j. V p·rvej časti 
sa hovorilo o príprave E. Carusa na vystúpenia, o jeho ob
ľúbených operných postavách a ľudskom profile. V tomto 
čísle pokračujeme v sp(}mienkach na umelecké dozretie 
spevál,a, ktoré sa - podľa slov autorky - odohralo po
čas predstavenia Komediantov v L(}ndýne. 

Desať rok<YV pred touto tra
gédiou, ktorú Eocico P·režíval 
v Londýne, spieval v Livorne 
po prvý raz Rudolfa - ako 
d vadsaťštyl:iročný. Sopranistka 
GiacheWová mala v tejto ope
re debut. Bola, takisto ako on, 
veľmi mladá a krásna. Zahore
li k sebe veľmi horúcim citom, 
pre mnohé príč iny s'a nemohli 
zosobášiť, žili s polu. Po čase 
sa im narodil syn, o niekoľko 
rokov neskôr ďalší. Enrica ne
bol veľmi šťast11ý vo svoJom 
spolužití s Giachettiovou, jed
nako l po desiatich rokoch ju 
mal rovnako rád, ako predtým. 
Po absolvovaní niekoľkých se
zón v Londýne kúpil d·om .pre 
svoje deti a ich matku. 

Nemohol byť s nimi stále. 
Pred otva>rením sezóny v Lon
dýne ~musel ísť na turné do 
J užnej" Ameriky, a tak - ako 
obyč·a.ine - nechal domácno.sť 
na starosť odda.nému Mar!ovl. 
Po návr ate však našie l len Ma
ria - Giaohet tíová odišla a 
vzala si deti so se·bO'U. Nechala 
mu lístok, v ktorom mu OZ'na
movala , že jej už na ňom ne
záleží a nikdy sa nevrát i. Do
konca mu ani nenap!sa.Ja. k'llm 
odišla . 

Enrico šalel. Posiela.J tele~ra
my do každého mesta·, kde s! 
myslel, že by mohla byť, no 
odpoveď nedostaL Srdce s,a mu 
zlomilo, Jednako musel spi·e
váť na otváracom l!>redsta·venf 
londýnskej sezóny, Irónia osu
du vybrala na prvé predsta
venie práve Komedia·nt ov. V tú 
noc nemusel Enric.o Ca.nia hrať 
- bol zra den~m mile ncom a,1 v 
skutočnosti, s·pieva l svo ju 
vlastnú tr·aj:Jédiu. 

Vzťah ku kritikom 

Clánky hudobných kritik<OV' 
~ítaval Enrico s oV•eľkým záuj
m om a odkladal si ich do oso
b itného albumu, aby mal Pľ·e-. 
hľad o tom, čo si ľud1a myslia 
o ieho spev·e a hereckých vý
k onoch. V jed.nom z týchto al
bumov som naš la kritiku dato
vanú 25. decembra 1914: .,Ani 
Geraldiná F~rrarová, ani Enri
co Caruso neboli hlasovo v naj
lepše:f forme. Caruso spieval 
veľmi precíte·ne, hoci v st·r ed-

"'** 

• . . po príchode z poslednej se
zóny v · Rakúsku a . Nemecku: 
New York, november 1913• 

' ' 

ných pol~>hách mal ťažkosti." 
Na tento odsek naptsal Enrlco 
veľkými písmenami a ni·ekoľ
kými výkričnÍlkml: ,.KLAMÁR". 

Raz sa jeho hnev nad ne-' 
spravodlivou kr·itikou prejavil 
célkom Ináč. Enrico zachova l 
ľadový pokoj a konal okamžite. 
Bolo to po predstavent Nápo
ja lásky, pri ktorom mal -
ako bol presvédčený - obe-· 
censtvo "v hrsti". Bolo to čosi 
celkom mimoriadne, lebo ina~ 
sa ma vždy po prvom dejstve 
ustarostene !PÝtal: .,Mysliš, že 
všetko Ide dobre? Myslíš. že 

" som ich chytil?" V tomto mt
pade však nemal nijaké po
chyl:mostl. Mal výbornú n áladu, 
veľa raz ho vyVolali pred opo
nu a iš ie l spokojný spať. Na 
d·ruhý deň sa objavila v novi
nách zlá kritika. Bez slova sa
dol za stôl, naPf~>al lillt a_po
dal ho Z!ratovi: .,Odneste to 
pánovi Gattlmu-Casazzaovi." 
Bol to list, ·v ktorom odmietol 
ďalej soievať v Metropolitan 
Opere. 

Neuplynu lá ani pol hodina a 
Gatt! pribehol ako šialený. 
Chodil po izbe h<>re-dole. škra
bal sa na nose a mával ruka
mi. Enrico poko jne f.aičil a po
zoroval ho. Vypočul do konc.a 
jeho prosebné výzvy a povedal: 
.. Nie. Krit ika hovorí, že spie
vam zle - a pritom som nikdy 
nespieval leošle. A oni to ve-

Ceskoslovenská premiéra 
opery Emila Hlobila: 

Anna Kareninová 
Dňa 16. ap1·i la t . r. bola v Juhočeskom divad le v Ceských 

Budejoviciach československá ,pre'miéra trojdeistvovej operv 
podľa románu L. N. Tolst ého - ;Anna Kareninová: Diriqen 
t·om predst·avenia je Karel Nose k, • réžiu má · hosťu iúcá ln~e . 
švandovä-Koutecká a choreo~rafiu Milan ·Hojdys. Pri · t e.ito 
priležitostí sme vybrali z myšlienok autora o,perv o svoiom 
diele, ktoré publikova l v mesační]<u Juhočeského divadl ~:· 

.,Keď som pocítil potrebu väč.~inou súčasne s hudbol~. ino -
~pojit' svoju hudbu so slovom kedy ňou vel)ený - viedlo k 
a dramatickou akciou, nastal ďalšej koncentrácii t émy. Zhus- · 
?;as dlhého hradania námetu. ta som ju do 1Q oôrazc;w. To -
Medzi niekoľkými možnosťami; to jadro Tolstého románu dá -
ktoré som mal už dávno na va veľkú príležitost hudbe. Ve-
mysli, bol aj Tol stého román. rím, že hudba , môže nahradit 
Vedel som. že sa týmto záme~ strohost, ktor O. by vznikla iba 
rom zaober al už Leoš 'Janaček. činoherným predvedením toh -
Keď som sa zoznamil s drama• to t e:ctu. V melodických li-
tizí1éioit N. D. Volkova, ktorí1 niách spevu sá sús~rerluje bo· 
soni potom uvidel aj ako čino·· hatý citov!} podte:ct a výraz 
herná' tnscen'áciu v moskov• dramatických situácií. Znamená 
.~Tcom divadle MCHAT, dospel to, že vedenie vnútornej línie 
soni te rozhodnutiu. Z Tol.sťé• prúdu . hudby majú väčšinou 
'lia í'iifľ!and Je tu vybraný len spevné hl,asy. Niet tu t akmer 
traalcktJ éisud Í\nny vo vztahu recitatívov a spevna línia sa 
'1: Vŕons1Čému a Kareninovi. Ce• približuje skôr k arioznemu 
'1í pr'í6e1i Kity a 'tevind zosta.. štýlu. 
;;a 'íňlniri. fle inÓžno ob'fiajovat 
i napadniil opr'o.vnenosf tohto 
postupu voči Tolstému. Do• 
mnievani sa však, že koncen 
trovanosť psychologicky i etic· 
k y najziívažnejších . miest ro• 
mánu ospravedlňuje tento po ~ 
stup. 

Libret o, ktoré som vytvoril 

Hudobný mater{ál opery ma 
pomerne veľa tematických a 
motivických prvkov. Oproti 
tým, ktor í milujú pracu s úz
ko v ymedzeným materiálom, čo 

. je .iste dobr'd cesta k · zaisteniu 
raciondlnej jednoty, dO.vam 
prednost' pestrosti motivického 
materiálu a jeho roznotvarému 

l 
dia dobre. Hovoria ml teda, že 
obecenstvu sa už nepáčim a 
potlesk neznamená nič. Tak 
idem p·reč. To je všetko." En
rica prosebne vzýval aj pán 
Zi·e~te.r, aj Otto Kahn, predse
da správnej rady. Metropolitan 
Opery. Napokon, keď všetci bo
ll úplne vyčerpaní a úboh~ 
Gatt! sa dal do plaču. Enrico 
ustúpil. .,Dobre teda. Nech je 
už koniec. Budem spievať." Od 
úľavy sa začali- hystericky 
smiať, ,p otľapkávali ho po ole· 
ci a veľa ráz mu ďakovali ... 
Keď odišli. pokrčil t'amenami: 
.,Tak, kritici dostali ponauče
nie. No teraz som hladný. Poď
me sl niečo zajesť do reštaurá
cie.u 

Caruso a peniaze 

V IPľVQm roku svojho vystu 
povania v Metropolitan Opere 
dostával Enrico Caruso , 960 do· 
!árov za večer. V druhom roku 
11.52 dolárov, v treťom ·1344 a 
vo štvrtom' 1440. ·Po niekoľl,:o 
rokov dostával za predstavenie 
2000 dolárov - až do sezóny 
1914-1915, k·edy mu vypršala 
stará zmluva. Pred uzavr·etím 
no've j zmluvy mu navrhli. 8bv, 
sl sám urc!l honorár do výškv 
4000 dolárov. Ponuku IDnricó 
nev,.vužil, ná.rok<>val s l len na 
250ô dolárov. Keby žiadal viac , 
nútilo 'J:iy ho to do väčšej ná
m ahy .. a tým by trpela kvalita 
Pred·stav~nf. Tút.o čiastku do
stával až do svoiej s mrti -
ešte 7 rokov. Podl' a kontraktu 
mal dve vystúpenia týždenne. l Z korešpondencie 

· Na jeseň roku 191.9 od cesto-
val Caruso na veľké turné do 
Mexika, kde okrem mnohých 
predstav•enf v divadle spi-eval 
Aidu aj pod šírym nebom -
v ar éne pre býčie zá.pasy. Me
dzJ súkr omnými list.am! soevá
ka ie Jeden, v ktorom Carus·o 
popisuje toto nevšedné pred
stavenie . Cartlsove listv doka
zujú, že spevák veľkP.ho hlasu 
r!emal ,.spisovateľské". ci šty
list!cl(é' nadanie. Sú formulova
n é veľm! prostým štV!om. mo7-
no l pret o, že ich písal v an
qllčtlne. Na ukážku ieden z 
tVchto listov - napísaný 26. 
októl:ira 1.919. po nredstavPnf 
Alihr. v m:exlcKei aréne: 

"Moja jediná, najsladšia Dora, 
píšem po predstavení Aidv v 

aréne. Bol to naozaj triumfál
ny úspech. Miestami som cítil 
akúsi neistotu, no predstavenie 
sa skončilo mimoriadne <lobre. 
Popíšem Tf. ako to bolo: 

, , , , .w Vzbudzuje to vet
ké napätie a vyjadruje polyfó
nlu životného diania. I ba nie
koľko málo prvkov dosto.va 
pritom funkciu príznačných 
motívov. 

Orchester sa iba občas ují· 
ma vZO.dy k dokresleniu dôle
žitých situácií. Je vzdialený 
opernému symfonizmu, ktor(! v 
mnohých novších operach od
sudzuje spev'ďcke hlasy len 7c 
úlohe akéhosi kontrapunktu k 
hlavnému hudobn'ému prúdu. 
ktorého váha je 11 orchestri. 
V mojej opere si orchestrálny 
part zachováva úlohu koment{i 
tora diania na javisku a zobra
zovateia dramatického kon 
trapunktu v simultánne proti
kladných situáciách." 

-r-

Prekrásny deň, slnko strd
ne pálilo. Začali sme predsta
venie a ja som vyšiel na ja
visko vo chvíli, keď bolo za
liate lúčami slnka. Do očú ml 
padal dážď horúcich lúčov. 
Ako by som bol vo švédsi<om 
kúpeli. Oči som musel mať 
zavreté a nemohol som sledo
vať dirigenta. Basista (horší 
ako zlý zborista) začal spievať 
ako zlý pes - iba haf.kal. Sln
ko a basista ma znervózňovali 
a začal som spievať ,.Celeste 
Alda" - so zavretými očami
a v záplave slnečnej žiary v 
tvári. Áriu som zaspieval bez 
citu a len náhoda ma zachrá
nila pred "kiksom" v záyereč~ 
ných tónoch. No obecenstvo po
chopilo, že nie som vo svojej 
koži. Neboli spokojní, lebo po-

tlesk nebol veľmi nadšent. 
Takisto sa skončilo ai ·druhé 
dejstvo. Ľudia neprejavili n~d,.. 
šenie, i keď som už spieval· 
veľmi dobre. Ktosi mi poveda1, , 
že na príčine bol basista. 

Triumfálna scéna preš la nor· 
mälne. Potom prišla scéna pri 
Níle. Vzchopil som sa. a pod• 
manil obecenstvo. Veľa ráz ma· 
vyvolávali, l'udia šaleli. Nemám: 
slov, aby som Ti p(}písal ." čo 
všetko robili. Hádzali mi klo-· 
búky, dáždniky, vreckovky a 
kričali tak, že to bolo počuť 
až v nebi. Zdá sa, že mnohi 
"stratili" hlas. 

Obecenstvo uchvátim, len ak 
vložím do s.pevu svoju dušu. 

Tv o;: 
Rico". 

(Pok'!'a čovanie v bud. čísle. l 

Enrico Caruso ako Dick Johnson v Pucciniho opere 
Dievča zo zlatéh.? závadu. 

K životnému jubileu Zity Frešovej-Hudcovet 

Záslužná . práca na. troch postoch · 
l. sólis tka opery SND (1934-6~) · 
. Už pred absolvovaním bratislav.skei Hudobnej a dramatickej 

akadémie, kd·e študovala spev (prof. , E~em) a klavír (IProf. Adam
cová-Svobodová ) vystúp !la v opere SND v nd·ekoľkýcn menšíc~ 
úlohách. V inscenácii d ir ige.nta Karla Nedbala a režiséra Bohuša 
Vilíma predst avila sa na iar roku 1934 v náročnom parte Lišiaka 
Zlatohlávka z Janáčkovei Lfšky Bystr.oušky. Jej umeléckou. do· 
ménou boli roky 1939-49, kedy patrila ·k najväčším 'oporám a 
umeleck.ým osobnostiam sólistického ensemblu. Vynik,aj.a v par• 
tiách Ivrických, neskôr l ·mladod·ramatických. Viac je j umelecké· 
mu a ľudskému naturelu zodpoveda li či!\té, 10rosté posta:vy. diev
ča t a žien. než dém<>nické hrdinky a t·r.agédky. Najväčš ie úspechy 
dosahova la v OIJ)er ách B. Smetanu (Barca, Vendulka, Jitka, Ma
rienka, Karolina ). A. Dvoráka (Terlnka, Rus,alka ), L. Janáčka 
(Lišiak, J enufa , Varvara ), W. A. Mozarta (Zuz.anka, Qt:ófka, Ze·r 
lina, Pamina')' a v širokej oblasti romärnskeho repertoáru - vo 
Violette, Leonóre, Mimi, Butterfly, Liu, Mica-ele, Margaréte. ale 
l v étel'llokej a hudobne n•eobyčajne náročnej Debussyho Méli• 
sande. Zas lúžila sa o ús pešné uvede.nie prvých s·lovensk.ých ooel' • 
ných diel J. Ros!nského, L. Holoubka ( )e.i posle d.nou premiérov-ou 
postavou bola Zuza Me liška z opery Rodina), E. Suchoňa (Marka 
v KJ:tltňave a LutomLra v Svätoplukovi), J. Ci'kke·ra (Milk~ ", , Ju~ 
rovd Järnošikovi). 
2. interpretka slovenskej umele:! piesne 

Na tomto poli budovateľský podioel Z. Flrešov·e.i-Hudcove.i sotva 
ZJnesie v domácich l'eláo!ách ,porÓ:o;nnávanie. Popr i vzorovej inter
pretác~i zaujme a.i neobyčajná repertoárová šírka, obsahu iúc·a 
!Piesne Bellove, Bystrého, Kafendove, Schneid't'a-Trnavského, Moy
ze.sove, SuCihoňove, VHecove, MacudzinStkého. Kardošove, Urban
cove, Jurovského. Fcr:oešove. Mnoho z nich nahrala p·re r o·zhlas, 
mnoho z nich odozmelo z koncertného pód·ia 10ráve le11 vďaka en
tiu7li.azmu a pochopen~u umelkyne. 
3. všestrannt pedagô!J 

Svoje bohaté spevácke skúsenosti už druhé desaťročie zúžltko
váva Z. Frešová-Hudcová ako ped.a~ó~. Tu sa jei činnosť vl'stvf 
tiež do neobyčajne ; šírky. Dlhé roky vyučova la só lový spev na 
žilinskom konzervatóriu. v ope~nom š túd iu VŠMU zastfívala •oos t 
sólove j korepeUtorky. k de v rovnakej miere mohla uplatňovať 
svo.;u perfe k1mtl klavirlstlckú z·ruč,nosť r skúsenosti z iaviska. 
V súc,asnosti pôsobt Z. Frešová-Hudcnv::i ako h lavný ot>cl aq!'iu na 
Divadelne; fakulte VŠMU. 

Penzum vyk011anej práce naoza i obd.ivuhodné. 
umelkyne. n ašiel správneho adresáta. 

Titul zas li'lžilej 
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