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SND v žiari reflektorov 
Dfla 19. maja t . r. slávnostne odovzdali budovu opernému a baletnému súboru SND. Slávnostný akt vo 

foy.eri divad la za ,prltomno_sti predstavi teľov nášho po litického a kultút·neho života sa začal krá tkym preja
vom člena Predsednlctva UV KSS, ministr.a kultú ry SSR Miroslava Válka . Pred prestrihnutlm ,pásky :Pri
pomen ul s úborom SND, aby ,iu nepovažova li za cie ľovú, ale za štart pri dosa hovaní stále vyšších umelec
k.vch deJ'.ov. Večer s-a začai v rekonštruo v-ane j a s l•ívnostnf• vys vietenej budnw SND slávnostný prowam.. 
\i hl'ad isku zaujali miesta č le novia Predsedníctva ÚV I<.Sč, prvý tajomník OV KSS Jo'lef Lenárt, t ajomník 
OV KSČ Vasil Biľak , :predseda vlády SSR Peter Colotka a predseda Ostred nej rady c:s ROH Karel Hoff
mann, kandidát ·Predsedníctva a tajomník OV I<. SČ Miloslav Hruškovič , č len Predsedn íc tva OV KSS, .pred 
seda SNR Ondrej Klokoč a ďalší · č l eno v i.a Predsedníctva OV KSS J án J aník, Ele na Litvajová, eudovít 
Eiezlár, . . Gejza Šlapka, Václav Vačok a Miroslav Vále·k, 'ako aj prerl5ed a. ústrednej kontrolnej a revízne i ko- · 
misie KSS' Viliam · šalgovič. · · . · . 

Po československej ·štáťne.i 'hymne • prehovoril pred slávnostným pro r.Jr.amom č len Pred sedníctva Ov KSS · 
minister kultúry SSR Miroslav Válek Potom sa prítomným prihovoril ri aditeľ 'SND Ján Kákoš , ktorý po
ďakoval za starostlivos ť o roz-voj SND.' V mene za kla date ľskej qencr~cip SND O<ndrav il slávnostné zhro
rnažqenie národný umel·ec Janko Blaho. 

Slávnostný proqram v)lplnili árte a ú ryvky z o•p ie r i baletov v po-daní umelcov SND. 

Z PREJAVU ČLENA PREDSEDNiCTVA ÚV KSS, MINISTRA KULTÚRY SSR M. VÁLKA 

Iradíc.ie · ho.dné komunistickej éry ru.dstva 
Stretávame sa v budov-e, ktm·ú vi.ac ako pred 

90 rol~mi na ni•ekda]š om riečišti Ounaja postavi li ru
ky s lov<'mských murárov pr·e vú~d.ajšiu vládnucu 
vrstvu. Slúžila ako div.ad lo na príležitostné vystú
penia nemeckých ·a maďarských , s-úborov. pretože 
slovenská diva delná ťll··ofesionálna" kultúr.a sa začä l .a 
rozvl:iať až v rokoch po p:t~ve.i svetovej v-ojne. Od ro - ' 
ku 1921 sa stala budova pýchou sloven-ského národné 
ho' :CHvadla a ]:)ostupne i · opeJ:',né · umenie na .ieho 
javisku úska lo .návšt€vníkov z radov študen tov, i.n
t:eligenc·ie a male j buržoázie. Kým ope.r.a vo väčšine 
euró,pskych národov zohrala ncl.rodno-buditeľ skú úlo 
hu, u n ás tomu tak byť nemohlo, lebo operné ume- · 
nie <Opr.oti iným n árodom 10richád.za k nám s v-eľmi 
značným one.sko.r·ením. 

Ani 1:o.ky buržoáznej r e,publiky nepr.is peli k tomu, 
aby sa tý.mto umením vplývalo na šidie vrstvy nášho 
ľudu. V osudoch t e jto budovy, ktorú v priebehu 
rokov niekoľkok>t'át rekonšt r uovali, sa na malom 
priestore odráž-ajú osudy národa, C·elý S;pol.o čenský 

vývo j, odniza sa v ne j ce lá duchovná ku ltúra a at mo
sfé ra doby, .iei 1.esk i bieda. 

'*'** 
· .. . Po druhe:i svľ-tovei vojt\e aj operné ume nie za-

, znamena lQ v našom meste nový rozmad 1. Na,im~ . po 
Februári 1948, po víťazstve českoslovensl{éfio . ľudu 
nad bu r žoáziou, ked' sa kult ú,ra v širších súvislo·s
tiach oriento·va i!J na národ né, revolučné pokrokmié 
tradície, prichádza k rýchlemu vyrovnávaniu sa s 
inonárodnými hudobnými kultú rami, . aj k . rozvQju 
pôvodnej tvorby. Vznikajú národné, umelecky vys.oko 
f undované o·per né die la E. Suchoiía a J. Cikke ra. Ich 
operné umenie - opery Krútňava, Jánošík , Sväto~ ' 
pluk a Vzkriesenie prenikaiú do najšir ších vrst iev 
národa a zaznamenávajú úspechy na zahraničných 
scénach, 

*** 
••. A predsa - v"posledných -d·estatich 1·okoch: tak; 

ako sa .postlilpne rozklad-al syst ém štátneho r ia d.eonia 
kultúry, zača lo toto mladé a ús pešne sa :rozvíjajúce 
umen~e stagnovať.' Publikum prestáva mať zäu.iem 
o o;per•né mnen.ie, ·opera SND sa dostáva na čas mi
mo centra spoloč.ensk•ého živ<~ta. Obdobie kirizových 
rokov, obdobie spoločenských deformácií zasiahlo i 
t ú to oblasť nášho umeleckého život-a . Po roku 1969 
sa začal•i robiť všetky opatrenia, aby sa od·s tt·änil 
tentQ nežiadúci stav. A.i za ne:vyhovu.iúdch podmie ·· 
nok sa opera pos t upne st ·abilizu;ie. 

P.o tr-och rokoch sa poclari\.o zre·ko.n}Hruova ť nPvy
hovujúcu b\!dovu, podarilo sa .iu zmĎdernizovať. roz
šír i ť j ej p.riestory a vytvor iť t,llk všetky a:>r·edoo
klady pre úspešnú činnos( o•perriého sú boTu. 

• ., ! 
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' . ' . "t ' .. ' ' ' · • ·. ' . ., 
. : .'Soi\'Í presY.e~če,ný, ž~ · <\o ·n~yt1.i . ~mdovy SND 

vstupuje s polu· s ope,rným súborom a~ ,no·v,ý ·, duch. 
Opet•a, žáner. ktorý kedys! patri! i~a , vyvo)enýp~ •. sta l 
sa v .sociali s ti c)<.ých.,_pódmiel)kac,h ume'ním . širo·l<ýc,, 
vrstiev .. Opera, , . tak ako celé osta-tné . Ut:nenie, patrí 

. u .. nás . všetkýn1. . To te z . hľadiska . p,osla~·ia .. umeni~ 
v socialist(é_ke:i .spolpčnosti -. [~~t .Prirod ?:e!lÝ •. . ale ai 
záväzný a zaväÚJjúj!i. j'Jovf dram\lt!Jrgic!<ý pt_á'n opet·:v 
i ba l.etu SND . je· veľmi náročnŕ. Je to. p,qcj1opjteľné 
Úm<miE.' pre l'ud musí by{ -umením' najnát·očne,išim. 
V tom ie zmysel, v t om je životné' opodstatne niE.' 
ka ž(lého tv()rivélio'"č iiúi.- · · ... .... - · ' ... "· .. 

*** 
.. . Hoci si celý rad rokov opernú tvor bu pr isvo

jováli vykorisťo0a ter"ské vr5t~y. ' pré· t vodv-ú ·, i·s kru 
ktorá zažíha k.až.dé o zaj stné · umepie, s i · tvorcovia 
chodilí k vykori sťovaným . Oni dodávali umeniu ci 
to vú i živ-o tnú sk,úsenost', · pre:t.o~e ,bo li·: pph;Qnnou 
hmo.tou. dejín. · Operní skladat·elia, k tot·ýc:h, diela uvi · 
d iífle .na tomto j.avisoku, · zanechali ná,m . ted-a vo ;svo· 

. jich operách obraz svojej ·doby. Aj n~ši súčasn! skla 
da telia siah ajú ·V sociálnych : a ľudových · ná!lletoch 
do bohatých deiin na~ej , r·evolučpe.i m iruiostL ~·erím 
že z tejto scény odznejú i diela o SNP i opery, kto r< 
zobr"azi.a našu revol učnú · súč-a sriosť . Veŕím. že veľ · 
ké činy našich revolučných premi.en d.ostanú podob" 
i v ko.nkr ét nych umelecký:;h čino ch, ž·e naša socia· 
listická hudobná kultúr.a sa stane dôsto:jnou naše: 
socialist ickej prltomnostl. Verím. že to to obnovené 
d ivad lo sa stane .miestom, na ktorom sa začnú .vyt vá
r.ať tr.ad!cie vhod.né komun ist icke j . éry ľudstva. 

IVAN STANISLAV 

Medzinárodný festival popu
lárnej piesne - Bratislavská 
lýra je nesporne najvýznam
neji!ím podujatím vo svojom 
Žánri v ČSSR. Je to zrej me dô
sledok skutočnosti , že Lýra si 
predsavzala priniesť. na úrovni 
nooinky pôvodnej t vorby, že , je 
svojim spôsobom podnecovat e
(orn záujmu · československého 
skladatetslcého zázemia. 

Pred 
siedmou 

siliu a vojnovej zlobe, napr. oo 
Vietname. 

Výbe rová poro ta určila z 
dvoch stovák pt·ihlásenýc:h pies
ni dvadsaťtri na verejné pred
oedenie. V prvom semifinále -
8. júna - ich odzni~ dvanásť 
- a na druhý deň zvyšok. Z 
každého semifinále postúpi .~esť 
piesní do záverečného zápole
nia 10. jún.a. v.~etlcy t ieto pies
ne sú už nahrané na gramafó
nových platniach, Suprap1wn, 
Panton a Opus ich r1 čase Lýry 
budú predávať. 

jín na báze umeleckých agen
t úr. Talct o poň.atý fes t i val bu
de demon.~trovať svoj medziná
rodný charakter a napoleon i 
svoje definitívne zaradenie v 
domácom ponímaní. 

škótsk ej sk upine Middle of The 
Road. 

V čase fest ivalu sa zíde v 
Bt:atislaoe prezídi um Medziná
rodnej federácie organizátorov 
festi valov FlDOF. Na záver 
odovzdá svoju cenu Bratislav
skej lýre. 

Stojíme na prahu f estivalu, 
ktorý má za sebou šesť skú
šok, úspechov, ale i vážnych 
prnylov. Siedmy ročník nadvia
že na pozitíva z minulosti a 
ehce celkom . jednoznačne po 
tvrdiť svoje zaradenie tam, kde 
má patriť - ,do súkolia socia 
listiclcej . hudobnej kultúry. 

Hlavnúm pilierom tohtoroč- , 
ného festivalu bude opäť skla
dateľská súťaž noviniek čes-

.. lýrou 
Tcoslouenských autorov. Pri jej 
vypzsovant sa kládol dôraz na 
to, aby piesne originálne čer
pali z odkazov našich národ
ných lcultúr1 tra'díc'íí . a spcíc:{

t listiclcej skutočnosti. Sme ralli, 
· že práve v · tejto časti festi~ ' 

valu môžeme· preds taviť pi es- 1 

' •te, 'ktoré sa .~vojim . obsaiiom 
.~tavajú . za humanizmus: 
ušľachtilé ľudslfé vzťahy a za 
pokrok. Vypočujeme si aj pies
ne, ktoré . protestujú proti ná-

Novinkou tohtoročného fes
tivalu je . prehliadkový koncert 
interpretačného umenia zo so
cialisticl<:ých Tcrajln 110 · báze hu
dobných . vydavateľstiev. Tento 
koncert .. j e zároveň prechodom 
fc roku 1973. Od budúceho -roku. 
sa stane súčasťou bratislauslcé
ho f estivalu · skladateľská súťaž 
autorov zo .socialistických k ra-

V ďalších mimosúťažných vy 
stúpeniach, ktoré budú každý 
večer po národnej súťaži, sa 
stret neme s viacer ými známymi 
zahraničnými merzamí. V dra
maturgi i týchto koncertov sa 
kládol dôraz na umeleckú kva 
litu a na žánrovú pestrosť. Mi 
lovníkom baladick,í;ch piesní sa 
iste bude páčiť predne.~ Belgi 
čana Salvatore Adama, priaz
nivcom kant ilény zas vyhovie 
prejav Poľky Zdislawy Sošnic
kej , alebo Američanky Brendy 
A.rnauovej . Tí, čo maj ú radi 
piesne rytmické, sí prídu na 
svoje pri vystúpení Jamajčana 
Bruca Ruffina, mládež zasa pr i 

Hlavné mesto Slovenskej so -< 
cialistir.Tcej republiky je pripra 
vené 1:a svoje slávnostt ľahkej 
múzy Na štyn dni prich.Qlt pod 
svoje k r ídla širokú obec skla-. 
ďateľov, speaálcov, pubUctstov, 
vydavateľských a agentážnych 
pracovnikov z rôznych kútov 
sveta. Stane sa významným fó-· 
rom na uvedenie pôvodnej 
t vorby i speváck eho zázemia. 
Veríme, že pr inesi e viacero 
•íspe.~n1ích piesní, hodnotných 
interpretačných o.Qkonot' i pod• 
netov do ďalšej pozitívnej čin 

nosti na poli populárnej hudbfl. 



Výbeŕ ·z kritík 
Slovenský komorný orchester začal 

tohto r oku velm i úspešne. Po januáro
vom koncertnom t ur né po ZSSR nasle
dovali úspechy na Kube a v Taliansku. 
Dňa 13. mája t. r . odišli warchalovci 
na vyst úpenia do Juhoslávie. V tlači sa 
objavila krátka správa, že gramofónová 
spoločnost Columbia dala na svetový tr h 
súbornú nahrávku Cor elliho 12 Concert! 
gróssl, O'P· 6 ( 3 LP platne ) v podani Slo
venského komo·rného orchestra. Fran
cúzsky časop-is Dlapason priniesol ne
dávno recenziu o nahrávke z pera kriti 
ka Maxa Pincharda, ktorý o. i. píše: 

' . 

umenia v zahran ičí je stručný výber z 
najnovších kritík o vyst úpení klavirist
ky Kláry Havlíkovej v Španielsku. kon
kré tne v Palma de Mallorca. Súčasne 
.ie to dokument o úspechu skladieb 
E. Suchoňa na zahraničných koncertných 
pódiách : 

; . .. . v druhej časti koncertu same po 
prvý raz počuli Metamorfózy od slo
venského skladateľa E. Suchoňa - dielo 
napís-ané melodickým jazykom a vybu
dované na princípoch súčasne j harmo
nickej architektúry. Metamorfózy majú 
ďaleko k čistému impr·esionizmu, lebo 
sú nabité emoc.ionálnym obsahom. Je t o 
dielo veľkých kontrastov, v ktorom sa 
spája rytmJčnosť s éterično.~ťou, impe
tuózrtosť a vehemencia s nežn-o,sťou a 
.iemnosťou, kto1·é prezrádzajú hlboké in
špiračné zdroje a bohatú t vorivú ima 
gináciu skladateľa. Vďaka m ajst·rovskej 
inte1•pretácll klavir·istky poch<J:pllo toto 
;o;aujimavé dielo i naše p ublikum." 

.d 
Co:) 

= ·~ c.:l 
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· ~ )Cl) ..... = =;:a:: 
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,.Tá to nová súborná nahrávk~. ktor ú 
nám tPOnúk·a Columbia .ie 'PO st ránke iJJ
t erpr·etáci•e 1'ealizáciou vysoke .i t !l'i•edy. V 
súvislosti s t ým mysllme a .i na nahráv
ku v podaní I Music! di Roma. Obe sa 
doph1ajú. SKO upútava svojou homoge
nitou a dokonalosťou nástro jove.i súhry. 
Music! vychádzajú z inštrumentálnej do
konalosti hry, aby t ak došli k s tretnutiu 
duchovného posolstva obsiahnutého v 
pohybujúcich s a UnÍách. SKO n aproti 
tomu najprv r ozjima o estetickej kráse 
a nachádza s voju cestu v tom, že in 
št!l'umentálnou hrou nech á z·ažiarJť emó
ciu; ..• súborná nahrávka je technicky 
vynikajúca, Interpretácia J)ir€mysle.ná, a le 
živá a zuaďuje sa do prvého :radu vedľa 
Mus.io!." 

,.Z aspektu čisto technického dispo
nuje táto klaviristka mechanizmom kom
pletn€j discipliny, ktorá .ie.i dovoľuje vy
lúd iť z nástt•oja maximum zvukových 
efektov. Metamorfózy Eugena Suchoňa 
sa pohybu jú na pôde tonálnej fluktuá
cie, ktorá však nenarúša citovú rovno
váhu poslucháča. Toto vyvážené dielo je 
pr€ nás skuto()ným objavom a hlbok o 
sa vrylo do vedomia poslucháčov, ktorí 
odmenili veľ,kú umelkyňu búrlivými ová
ciami." 

;;;;.. ;;;;.. 
(/:) Dňa 7. mája t. r. začala sa v ISošiciach XVII. košick~ h udobná ~ar. Jej 

prvým koncertom bolo vy!>1:úpeníe SF s dirigentom B. Rezuchom, sovu~tskyn~ 
huslistom Viktorom Treťjakov9m a sextetom Ladislava Gerhardta. V rá~c1 
festivalu bola i premiér a Janáčkovej opery Káťa Kabanoyá (8. 5.) . N~ Iest1val 
hudobná jar nadväzu je II. medzinárodn~ organový fesuval s pofskym orga
nistom Józefom Serafinom (12. 5.), sov1etskym umelcom Garri Grodbergom 
(17. 5. ), naším Ivanom -Sokolom (24. 5.) a Angličanom Pe~rom Hurfor?o~ 
(29. 5.). Zo zau jímavých mien sólistov a súborov Koš ickeJ. ~udobnej 3ar1, 
ktorä pot rvá až do 1. j úna t . r ., ~omeňme soviet skeho k lavmstu Farchada 
Badalbej llho, Bartókovo kvar teto, Státny symfonický orchester Z~SR s dlri• 
gentom Mar iusom Jansonsom a klaviristom Jevgenijom Mog!levsky'!l, Symfo
nický orchester Birmingham z Veľkej Británie (dirigent - Maurtce ~an~
for.d), Slovenskú filharmóniu, českú altistku Veru Soukupov6, Sloyensky fil
harm onický zbor atd:. O celom podujati prinesieme refer áty. Na smmke O. Be.- . 
r eša hlavni predstavitelia Janáčkovej opery. 

(Gaceta Musica! ) 

*** 
Ďalšim zaujlmavým 

Clspechu slovenského 
dokumentom o 
interpretačného 

"Od !Partit úry k pa.rtit úr·e ozrejmovala 
umelkyňa. výnimočný t alent, adekvátnu 
i ntet·pretačnú pr!p.ravu - t ento kľúč k 
oza .i,stnre.1 magick ej sono:rite. 

(Ult ima Hora ) ------------------------~ 

ob vena 

Elena Sarayová-Kováčová. 

Ani t!, čo sústavnejšie sledu 
.1ú dianie v oblasti zboro v€] in
terpretačnej tvor by na Sloven
sku, nema li v zh one všedných 
dni prav.depodobne možnosť za
registrovať významnú zmenu. 
k to,rá sa udiala uprostred leta 
minulého roku. Pozornejší sa 
iste pozast avili nad tým, že ,po 
!.'lrehlladke br atlsf,av.ských s,p·e
váckych zbot'OV Zlatý V·en!ec (v 
a pr!H 1971) a zá;jazde do Zi
li ny prestal vystupovať S·pevác
ky zbor bratislavských uči<te-

liek, teleso, ktoré s a pod ve 
dentm docenta Bohuslava Va
lašťana významne z.a,p!salo do , 
slovenského kultúrneho pove
domia, zlskalo vy~namenanie Za 
vynikajúcu prácu a odviedlo 
kus záslužnej a kvalitnej in
terpretačnej präce. Potešiteľné 
je, že na uzavret ú etapu nad
viazal s novým štatútom a no
vým organizačným začlenen!m 
pod Minister stvo školstva SSR 
spevácky zbor slovenských u či 
teliek Ozvena. ktorý preV?.a! 
š t afetu od bratislavských uči 
t eliek. Do svojho stredu vzal 
iadr·o členiek z pôvodného zbo
ru a rozšh·l! rady o č lenky · zo 
všetkých kr ajov ~lovenska. 

Dirigentkou prebudovaného 
zboru je m ladá, am biciózna ab
solventka dirfqovanla zboru na 
VŠMU Elena š arayová. Zbor sa 
sc hadza na pravidelných :pra
CQv:ných sústredeni·ach v Do
move u t!iteľov v Trenčians~ch 
l'epliciach. Prvé ·mesface či n
nosti nového zboru sú zamera
né na stavbu základ ného reo'er 
toáru, h lasovú výchovu a na 
vybrú~en ie vlastného štýlu. , 

Podl'a amblC'i! a náročných 
kritér i! umeleckei vedúcei zbo
ru a s ohl'adom na ,pracovné 
tempo ovplyvňované metódou 
sústreden!, zbor sa vere inos ti 
Pt'edstavl v máii a v iún i t. r. 
a bratislavskému publiku v 
novembri - Pri tPr!ležitosti 25. 
výročia založenia PÔvodného 
t elesa. 

A. Ehren·bert:rerová 

~;· Spr.ávy HIS 
~ . . . ' 
~ .. . 
~1 

.• . ,liÓLan,dský basl,d arlne tisba 
~ Han·y Sparnaay, vedúci súbo-
~ . ru ,Groep, '69, ktorý sa š pecia-
~ . lizu.te na predvádzan·ie noviniek, 
~ . československ,ej hudby, z!skal 
~ : .1., cenu vo svojom od bore v 
~ me9zl.nárpdne,l Interpretačnej 
~ ·, :;ú ťaž~ hol/;lnd'sk e.l hud9bne j or
~ _g.anizácie Ga\.\deamus. Za prvé 
~ , dva . roky ~ôsobenia súboru 
~ . . Or:Peo '69 .predviedol Han·.v 
~ Spar.naa.v ' sám (alebo so 
~ ;;vo.iimi· i>lpo lúhráčmi ) skladby 
~ · ·• j_ · Elili't u, P. Bl í)tného, L. Fa! 
~ , t u sa, . E. Hlobila, V. Kučeru, B. 
~ ·. Reho1'a. J . . Smut ného. S. Vor-
~ lovej a J, J . Wolfa. 
~ . e . Sovietsl<e nakladateľstvo 
f .. Muzyka, priaJt:avuje vydanie 
~ . · zbor!lli<a ~ ~lavírnymi skladba
~ ;.\ w ·lU4.:J-Ju:llnlk.a~. Kl.emen~a Sla- . 
~:.J~!:,,lf.li~~la~::ätJ:lfi~:D\!élr:tl<lkä v r e·
~\ll,i't~~ti>!'!r-ó'f}f~Cšči}:ro'\t~j'1··.: " . · 
~ ·, ' '.' .• .. e~k.ke,rOIIe Akvarely a 
~ · ,nvoMčkovu·'• Soňi[timr' · di bra-
~ vura predviedla klaviristka Lý-
~ d;ia. Ma ,i!i[\gová 7. 3. t. r. v 
~ LeninQrade a 9. '3. t . r. v No-
~ · vosibírsku. O mesiac neskôr vy
~ . ' stúpila s tými istými skladba
~ .•. mi. v novosibkske.i televlzii. 
~ · • Zápac(onemeckú ,premiéru 
~ ' mala vo fe bruári sklad ba Jana 
~ Kapra ,.Rotace 9" v predvede-
~ ní Hamburského klavírneho 
~ kvarteta. ktoré na t omto kon-
~ certe h ralo Klavfrne kval't·eto 
~ Bohuslava Marti.nu a Klav!rne 

kvinteto D duŕ Aintonina Dvo
räka. e Pr-edvedenie pr.edohry Iva-
na Rezáča ,.Správna vec" ~ 
mestách Kislovodsk, Essentuk1 
a Pjatig~rsk v m á.ii t . ~· p r i
pravuje dirigent Evgenl.1 Joa
nes jan s Kislovodskou štátnou 
[ilharmóniou. Ďalšou českou 
skladbou, ktorú bude tent o or
chester študovať, sú Trl fres
ky od Jindľicha Felda. e Sc>nátu pr e hoboj a kla
v!r o<l Peu·a Eb.ena. ktorú ne
dávno vydalo sovietske vyda
vateľstvo Muzyku, hrali profe
sori katedry dychových nástro
jov Uralského ·š tátneho ko·rlZe·r
va tór ia (V. Fedenko a L. Fe
denko ) dňa 28. marca t . r. 

• Operu Grécke pašie od 
. Bohuslava MarUnú uviedol s·o 

sólístami. zborom a orchestrom 
franc úzskeho .rozhlasu dňa 7. 
ap rlla t . r. dirigent Albert Ro
sen .. '( P.fll:ížsJ.S.om ~!!t~on de 
l'Olfl'!f. Audíto rium. • · 

. • Milan KopaČk~ s a stal no
vou ,posilou súboru opery SND. 
Už ako hosť naštudoov·al v SND 
postavu . Pin kertona v Madame 
Butterfly a t eraz sa pripravu
je na ú lohu Princa z Rusalky 

, a na Jánošika v Cik~erove.t ope
re. Hlavnú postavu vytvára l v 
novej n ahrávke a faT€bnom t e 
levíznom filme Krútňava , kto
rú bude režírovať pre Sloven
skú te levíziu Tibor Rakovsk~ŕ 
(diriguje Tibor Frešo ). 
e Z nov·e.1 t v•orby sloven

ských skladateľov: J. Beneš -

Na čom· pracujete? 
koncert .~ FOK a s absol ventmi AMU. S pražským roz
hl asovym orchP.st rom. nahrávam Sostakovičovu 6. sym
fóniu, Eule rzspieglove šibalstvá R. Straussa a I. symfóniu 
A. Roussela . Mám veía práce aj na Zväze slovensk ých 
skladateľov v súvislosti s prípr avami zjazdu ZSS. Má 
byť 23. a 24. júna t . r. Môj posledný koncert v tejto 
sezóne bude vo V1edni. V rámci orchest rálnych koncer
tov na tzv. Arkadenhof viedenskej radnice uvediem so 
Slovenskou filharmóniou 13. júla t. r. skladbu D. Di t 
tersdorfa. Mozartovu · g mol symfóniu a Novosvet skú 
A. Dvofáka Po dovolenke budem dirigovat v rámci 
Olympiády,. 27. augusta t. r . v Ottobeurene 9. symfóniu 
L. v. Beethovena, účinkujúci : Slovenská f ilharmónia a 
Slovenský filhar monický zbor . (mm) 

• • . odpovedá šéfdirigent Slovenskej filharmó
nie, zaslúžilý umelec Ladislav Slovák. 

- S ôrchestrom FOK, k torého som sa stal šéfdiri
gentom od l . rrútja t. r. som pr ipravil k oncert ft« Praž
skú jar. Na programe bola Sláčiková serenáda oé Ja
roslava ~ídkeho, Talianska symfónia od F. Mendelssoh 
na- Bartholdyho a Klavírny koncert R. Schumanna skla
l!irlstkou Mart ou Algerichovou. Na jún pripravujem 

Sonáta p·re klavir, R. Berger -
Treti-a sonáta pre klavír .,Da 
cam era", V. Bokes - Dychové 
kvinteto op. ll, Predohra pre 
veľký orchester op. 12, Rie
kanky, Sonatina - cyklus det
s kých skladieb pr·e klavlr, 
H. Domanský - Musica Qioco
sa per duo violiny e p ianofor
te, T. Frešo - cyklus piesní 
n a slová V. Reisela - P iesne 
o sne a Po daždi, pieseň pre 
spev. hai'fu a flautu, T. Birner 

Trifos:~Ho cre orchester, 
I. Hrušovs ký - Musica noc
t ur ns .pre veľký s láčikový or
chester, J. Kowalsl<i - Diver
timento p.re veľký sláč ikový 
ot·chester a štvorručný klavír, 
A. Lieskovský - Pochod mo
tor istov pre veľký dychový or
chester, D. Mat·tinček - Tre'
tJa sonáta pre klavír ,.Spev o 
domove", M. Novák - Pieseň 
·O červenej zástave pre det.s:J<ý 
zbor a or chester n a sl·ov~ '.š, 
Lad!žlhS1<~11ó>," ZazbJ.hk&Iá vln kt1, 
6 detských r i€kaniek na slav§. 
B. Droppu, A. Očenáš - · Don·
quljotská suita pre dva slá" 
člkové nästroje, J . Pospíšil -
Sonáta pre kont rabas a sláči

kové k varteto, BaQately pre 
pozaun a klavír, T. Salva 
Musica rper arch!, B. Tmečka -
predohra k muzikálu Nebesk! 
jazdci a pieseň Chlieb na slo· 
vá J . Turana, A. Zemanovský 
ll slovens:kých ľud·ových piesní 
pre mužský zbor, J . Zimmer
Sonáta č. 4 pre klavír, o,p. 69. 

ško Is ká bodo bná výchova lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllll!ll!lllllllll 

Pod týmto článkom sme uverejnili v našom časopise (pred š tyrmi rokmi) · 
článok o nitrianskej Katedre hudobnej výchovy, V akomsi voľnom - dru
hom - pokračovaní sa vr aciame k problémom výučby budúcich hudobných pe
dagógov - zast avením sa na Katedre hudobnej výchovy PF v Banskej Bystri
cl. l keď je táto rubrika venovaná hudobnej výchove lla ZDŠ, nemyslím sí, 
že by p r oblematika spomínaných katedier odporovala zmyslu predchádzajú
cich uverejnených mater iálov. článok vychádza (v skrátenej podobe ) z be
sedy s ved6clm KHv PF v Banskej Bystrici - odb. asistentom Eduardom Gá
borom a členmi katedry, odbornými asistentmi: Evou Michal<Jv<>u, Zla t icou Ry
bár ikovou, Silviou Janíčkovou, Alexandrom Mel!cherom, Dezlderom Strmeňom, 
Ladislavom Longaue.rom a JoZ€fom Päntlikom. 

P rijímanie poslucháčov na školu: 

- Za l3 r okov existencie našej kateu
ry sa zvýšil nielen záujem o štúdium, 
ale a j zá·r·oveň absolventov. Pr'i priji
mac!ch skúškach IPt·e odborné štúdium 
Hv požadujeme ukončenú !:ŠU. Ideálne 
by bolo, keby . takát o požiadavk-a mohla 
byť aj na poslucháčov, ktorí študujú 
PF 11>re roč-nlky 1.- 5. ZDŠ, (V rámci 
všeobecného základu totiž dostávajú ve 
domosti o hudobnej výchove.) Ze je s 
nimi ťažko spolupracovať, pretoŽ€ často 
nemajú vôbec žia dne vedomosti o hud
be, netr€ba snád' ani zdôrazňovať. Ale 
vráťme sa k predmetovému štúdiu -
u niektorých kombi'llácií (napr. Hv-slo-

V€nčJna ) je zäu jem až 300-per ce,ntný. 
Mrzí nás, ak sa dozvieme, že mnohf 
úspešn! absolvent i učia na ZDŠ iné p.red
mety, nie Hv - hoci je na ško le ne
kvalifikovaný uč iteľ Hv, ktorého z ohľa 
duplnost i (a le bo Iných príč in) nechá 
va dadlteľ v roôv<Jdnom zadeloen!. A t ak 
sa u mladého a bsolven ta stráca niele·n 
záujem a e!á.n, ale a j kontakt s predme -
tom, ktorý vyštudoval. 

Záujem o štúdium - vyjadr ený v čís
lach: 

- Na katedre pô.sobl 14 kvalifikova
ných vysokoškolských (int~rných) pe
dagó~ov. Externísti tu neučia - čo je 

Katedra II. 
Iste kuriozita •V porovnani so stavom 
na iných školách a katedrách. Tzv. s-po
ločný základ z Hv pre budúcich učíte
rov 1.- 5. ZDŠ navštevuje 135 žiakov. 
Odborné štúdium Hv - te da v .kombi
nácii s Inými predm€tmi - navštevuje 
spolu 99 žiakov. OkJľem toho .ie asi 15 
postgraduálnych poslucháčov KHv, 

Oalšie vzdelávanie členov katedry: 

- Aj keď zdanlivo nesúvLsí S<J vzde
lávanlm žiakov, pt·e dsa je v .popredí zá
ujmu t ých, ktorí sa starajú o dobré 
meno pedagogických faklílt, rast ich 
úrov.ne - a teda· v konečnom dôsledku 
l kvalitu žiakov. Traja ašpira nti zo 14 
čl e·nov katedry - je slušný priemer . 
Záu jem by bol aj u viace.rýoo - prob
lémy sú so školiteľskými pracoviska mi. 
Spomína•n1 t ra ja pedagógovia (Gábor. 
Melichl'!r, Sedlický) r<>bili aš,pirantú:ru v 

Pr-ahe - na P F Karlovej univerzit y,:. v 
odbore pedagogické vedy, špecializácia 
- wória vyučovania. Mnoh! - nielen v 
Banskej Byst!l'icí - by mali záujem o 
tzv. umeleckú ašpirantúr u, ale ~atiaľ ne
prekonali nezáujem zo strany VŠMU; 
ktorá namieta, že nemôže byť školiacim 
pL·acoviskom pre odborn!kov pôsobia
cich pedagogicky. PJ.·oblémom sú a j mla ..: 
dé kádt·e : FFUK v Bratis.láve je jedi
nou školou, ktorá môže .. zásobovať" ab-· 
solyen tam! nielen t zv. t'ľetí stupeň vzd e
lávacích a odborných škôl, ale :a.i peda
Qogické fakulty. · Len~e počet absolven
t<Jv hu d·obnej výchovy z Katedry hu
dobnej vedy a •Výchovy FFUK nestači 
PL'€ požiad avky spomínan ýc.n t ypov škôl! 
E'<Ov.iete: a čo vlastni absolvent i ? N!é 
sú k valifikovan! pre vyučovanie na vy.: 
sokei škole. Ak by chceli zostať na · )<,a
tedre. musia si doplniť vz-delanie mi 
FFUK. 



A rs l(ln§4 - '\rita brevis. Ano, hoci žlvoot sklad-
by a každého z jej i·nterp.retov roVTtako pri

nált!žia hudbe, ako jej · autor. Kým však málokoho 
napadne zbaviť autora "štatútu tvorcu",. ·intet·pre., 
tovi ho málÓkto udelí. 
p odsJtatm,ý ·rozdiel medzi skladbou a 1ej realizá·-

ciou Je očividný: skladateľ vytvoTi kvalitatí.v
rn,e nový tvar, ktorý sa dovtedy nikdy ne,vyskytol 
a fixu,je ho v notovom zázname. I:nt erpret ténto 
fixova.n~ záznram oživí, .rozozvu~l ho a dá .. tnu pe-
čať ób~ektivnej exlstenc~e.' . , , 
1 nter~retl &ú schopni obohatiť diela starých 

majstrov t ým s·pôsobom, že stai"ú skladbu 
predvedú tak, aby vyhovovala posluc.háčovl mo
deJme.( doby, jeho emóciám a ná la<iám. Tóto je 
podmienené neustálym rastom interpretačného 
inyslenla·, plynulým prechodom k novému jazy·ku 
interpretácie, ktor;ý sa menil zároveň s výv·o.iom 
vyjad·rovac!ch IPl'Ostrledkov hudby samotnej. Od 
hlstó~ie hudby sl nemožno odmyslieť históriu in
terpretácie, ktorá je jej ·dôležitou zložkou vystu
puj\lcou v roli realizátora. 
S klad~ te! · je vo :výbere vy.iádiľo~ 

v~c!ch . pľostrledkóv svojim 
vlastným pánom. Intep'ľet je už vo 

1 stú analógiu medzi tver bou skladateľa a inter
preta možno pozorovať v S•trednej etape práce 

na skladbe : u oboch už dozrieva vidina konečného 
. c_ie.ľ.!J ,,11a z~k.l l!d~• presnej osnovy, avilak nezaobe
ra:i\i sa pod robnosťami, nemajú eštf1 pred sebou 

. dohotovenú , konštt·ukciu v definitívne i oodobe. 
p osledné etapy tvorby skladateľa a intet·preta 

sa vo , svojich prejavoch veľm i nezhodujú. 
Skladateľ jeden. opus dokončil a v hlave sa mu 
už rodí myšlienka nového. ktorý ho, ot·i rodzene, 
zaujíma viac, než opus dokončený. Výnimku 
z tohto pr.avid la môže tvori1~ iba zriedkavý ná
vrat po rokoch, kedy sk ladateľ svoje d ielo :pre
pracllje a v · detailoch mu dá novú podobu. Na
proti tomu posledná etapa v tvorbe interpreta 
nie je etapa konečná. Práve v nej spoč!va ťažisko 
inte.rpretovej tvorivosti: počas celého akt!v•neho 
pôsobenia v umelcovom repertoári dostáva sklad
ba nové tv~re , závislé na momentálnej nálade. na 
ume lcovom ľudskom l umeleckom dozrlevanf a 
napokon l na jeho veku. Inými slovami. v jed
notli-vých stanicia<:h jeho kon1::ertnej činnosti je 

svoJe.1 tvorivej vol\nostl do urči
te.1 miery ohrallllče-ný, Hranice 
tohto ohra·nlčenLa t vori spomina
n,ý fixovaný notový zápis sklad
by. 

V. RAZNlKOV: 

p oldaľ to rozsah článku dovoli, 
pokúsime sa ro2ianalyzovať 

,jednotlivé psychologické etapy 
tvorby skladateľa a tvor·by i.nter
preta a odl!šlť Ich charakteristic
ké 'Črty. 

Interpretácia 
T vorba .J<ladateľa, čiže samot- ako tvorba 

né IPfsanie hudobnej skladby 
~:Jrechádza zhruba v troch etapách: 
zrodenie hudobnej myšlienky, jej 
dozrieva;nle a budovanie dó for
mov,ých celkov a IPOsledn(JU eta
pou je vlastné dovŕšenie práce na 
skladbe. V prve.1 etape zrodu hu
dobnej myšlienky sa skladate ľ 
prejavuje ako človek zvlášť citli
vý k najrôznejším javom denného 
života, čo sa prejavi · v nutnosti 
"prevteliť" svoje zážitk'y do pr
vých zvukových a ·hudobných kon
štrukcii. Iný typ skladateľa môže 
byť vyprovokovaný k tvorbe buď 
komplexom asociäclf, videnlin 
konkrétneho obrazu, alebo poci
tom tvorivej ene!ľgie či oritom
nosťou abstraktnýc•h Ideí. Avšak 
poväčšine sú všetky tieto i•nšpiru
j11ce impu lzy charakteru m.lmohu
dobné-ll.o. 
p re etapu dozrieva.nia myšlien-

ky, teda pre tú et81PU, ktorá 
m4 dať myšlienke adekvátny for· 
~o~ý _tvar, v ktorej m á myšHen
\{it · dozrieviiť do svojej predbezll~.i 
~ možno i def4nlttvne.1 podoby, je 
char~kterlstická nutl!l.osť istého 
časového úseku, určitej doby. Idea 
sa postupne "odleva" do kon~rét

nej formy, ktm·á preds tavu:le naj 
le,pš! spôsob rozmiestnenia ele
mentov hudobného materiálu. 
p oslednou je e tapa "dokončova-

cích prác". O tejto etape sa 
však nebudeme bližšie zmieňov·ať, 
pretože je závislá OJa indiV'iduál
nom pristupe toho-ktorého tvorcu, 

Zaslúžilý umelec Ladislav Slovák. 

a je,1 črty sa neda.i\1 clla·r·akter.izo-
vať zovšeobecnením. 
A k sa skl-a-datefovl zjavila prvá idea d·iela . .ako 

Impulz na mlmohudobpý d eterminant, ktorý 
sa pod jeho pe·rom sf<Qt'moval v hudobný tvar, 
potom f.nterpret prj stvárňovavni !Predlohy pre
c;hádz.a opačným procesom t-vor by.: zne.lúce obrazy 
skladby preberajú k životu mimohudobné asociácie 
~· nálady, ktoré sú adekvát ne stavu Interpreta, na
chädzaj\lceho sa pod priamym ·vplyvom hudby. 
V etape formovatll•a sa interpretove j kón·cepcif' a 

chápania sk ladby sa upresňuje jeho vzťah k 
nej. Veľký výZ<nam v ~.ito et ape má prvý dojem 
z počutia. Skladateľ postu,puje od vypracovávania 
deta·llov k celku, lnte1;pretov c;>ostup je opačný: 
p~ · neho je l)rv·oradý jednaik dojem a iednak 
vypracovanie celku, až potom prichádza práca na 
ct•ta.lloch. 

Snímka: K. Vyskočil 

realizovaná (a lebo realizovateľná ) len časť jeho 
umeleckého zámeru a pohl'adu. čiže, ak práca 
skladateľa sa konči notov·ou fixáciou v poslednej 
eta,pe , !Práca interpretov.a sa ooslednou eta.pou 
vlastne len začína, v nei nac·hááza svoi zmvseJ. 
Špecifiku m interpretácie spočíva v dešlfrácil no
tového záznamu a v nachádzan! nových spôso
bov predvedenia i nových stránok samej skladby, 
o ktorých často ani sám autor nev\.e. Toto špe
cifikum 'vychádza zo zvláštností interpretátorské
ho umenl·a, ktoré môže iednu skladbu stvárniť 
množstvom spôsobov. 
T eda aj interpretácia je tvorbou so svojími š pe

clflckými znakmi, aj ked' sa musf podriaďo
vať jestvuj(~eim hudobným zákonom a dobe. 

Zo Sovietskej muzyky preložila D. K. 
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Zdenko 
N ováč ek 

Hudobné 
rezidencie 
na západnom 
Slovensku 
Bratis lava 1971 

Práca p()skytuje prehľad o pamiatkach _a prameňoc:h · 
hudobného života v minulosti n a t•ôznych Sldlach a rez!• 
denciäch západného Slovenska. Výsledok prieskumu je 
neobyčajne bohatý a prekvapujúci. Autor prechádza re• 
~idenciaml a inštitúciami v podob~ okru_znej ce_sty -
z Brat islavy cez Prie·voz, Pezinok, Cerveny Kamen - do 
Truav~. Dolnej Krupej, cez Brestovany, Zavar , Hl~ho• 
vec, Moravany do Piešťan a Nového Mesta n. V~ , dalej 
smeruje cez Starú Turú a Beckov do Trenčína, Uhrovca, 
Topoľč ia-nok na Par tizánske, Brodzany, Oponice - do 
Nitry. Odtiaľ do žellez(}viec, cez Smerovice do Nových 
Zámkov, Gabčíkova, Báču, Lehnice, Bernolákovo do Ma 
laciek a cez Skalicu spät - do Bratislavy. 

v Bratislave spomína už dokumenty z druhej .pol·o
vlce 16. stor·oči.a, svedčiace o neobyča:inom rozkvete · 
hudby a uvádza i vý~namný dokument z roku 1610. Je 

. to zoznam muzikáli!, medz·i ktorými sa nachádzajú die la · 
Orlanda Lassa, Luoa Maréntia, Johanna Hassle.ra a in ých. 
Niiväznosť hudol>ného života pokračovala aj v neskor
ších storočiach, keď sa Bratislava .frtala sídlom uhor .. 
ského mi.estodržit€ľa. Na šľachtických rezidenciách pô
sobili jedonaik profe·sionálni hudobníci, jednak boli po
zývan! vý:zmamtní hudobnlcl zo zahraničia. Návštevy Bee
thovena, Haydna, Mo:z..a·rta, Liszta, Rubinst-e1na, Brahmsa 
sú dokladom živého IZá.'ujmu o h udbu v tomto meste.· 
Prvá zmienka pochádza z r oku 1540, keď tu pôsobili 
cirkE>vné hudobné telesá (Posaune.nchor ). S.pomína sa t u 
pôsobenie Adama Kupeckého, t'káča a otca Jána Ku·:.; 
peckého, ktorého námety sa viažu veľmi často na .. hu- . 
dobnikov. Hudobný život na hrade červený Kameií 
mozno sledovať už od príchodu Fuggerovcov. Význam
ným hudobným ceontrom bola Trnava, kde ,p ulzoval hu
dobný život ešte pred založením univerzity. P.dchodom 
os-trihomskej kapituly do Tr>navy (okolo 1540) f!8 u t vo
rila ka.pitulská škola, ktorá kládla- vél'ký•aôľaZ' na spev. 
Na c.Lrkevných synôd ach prav·idelne · pgsobili hudobníci . 
Jezuiti pestov•ali s.cénlcké hry s , hw:\obnými vložkami. 
Významnou udalosťou pre ďalší ·rozvo:! hudobného ži 
vota, bolo zalo žen ie tmav·skej univerzity a s ·t ým sú
visiac! dekrét o uplatneni hudby v r. 16:55. 

Kaštiel Br uncvlkovcov v Dolnej Krq.pej je známy v 
súvislosti s Beetlhovenovou ·hudbou. V Brestovanoch, 
v sídle poľskej šľachtickej rodiny Zämojských, bola 
jedna z najvýznamnejšich hudobných rez.fdenci'f. V Hlo
hovci zaujima muz!:kológa história ft'IB·ntlšká<rtskeho . r.á 
du, ako 1 kaštlel rod:lny :IDrdodyov.cov, ktorých archíyy 
boH, žiaľ, ~revdne :Dnlčené. O hudobnom živote v No
vom Meste nad Váhom sa · dozvedáme z 'a.rchlvnyc.h 
spräv od IPOlovlce 18. storoči·&. . . , . 

Historický Beckov mal rozvinutý })udobný Život z~~ 
sluhou františkánov už od konca 17: stotočia, Od 18. sto-

. , "rqčil!, sa zasl\lžila. ,9, ,rozvoj kultú·ry a , urt~e•pla l'Jlllll.l'l\'!'. 
rodina · ,Med.nyán:;~y.ch - spisovateľ Alojz, · hudobnik 
Dionýz a slávny maliar Ladislav tú najhlavnejšfmi r e
pre~~ntantm! tohto rodu. Dpminu:1\lclm strediskom bud
by .bol nesporne Trenčín, kde pôsobil! ~lar!sti a · jezuiti. 
ktot•f bohato rozv!jal1 hudobný život. Nechýbali ani 
domáci skladatel!.a a !nte.rpreti. Z Uhrovca (z k.nlžl'\1-
ce Zayovcov) pochádza slávna zbJ.erka t ancov (nes-pl·áv
ne lokal·izovaných do Oponic, následkom premies:tnenia 
archivu). V renesančnom kaštie li vo Verkých Uhrov
ciach žila hudbumllujúca rodina Keglevlchova. Keg le 
vlchovci sl kup ujú v 19. storočí topoľči-ansky kaštiel. 
Rodina tu vyhradila jednu z väčšieh miestností hudbe. 
Babetta Keglevichová, Beethovenova žiačka sa vydala 
za Innoc.en ta Odesc.alschiho, ktorého t•odina sídlila 
v Skýceve. 

V predmestí Partizánskeho ž ila hudobne dobr e or ien
tovaná t"odillla Slmonyiových. Bohatý hudobný ž.ivot n a 
sídle v Oponiciach s·a odzrkadľuje v katalógu· býv.alej 
knižnic·e. Bola tu jedna z najväčších .s.úkromných k·nlž
níc, ktorú vybudoval Anton Juraj Apponyl. Na Nitru 
s.a za·se viažu nájstáršf~ painia'tky Slov·eiíska. Z 1!1: s'to
ročia existuje ipráva, že ~1a mestskej chorálnej škole 
učil s,pe v Wilhelmus. Mnohé oožia!ľe však zn!č.Jli veľkú 
časť s·tarých pamiatok. Z 15; storočia sú známe m ená 
vý2inamných ka ntorov. Želiezovce, sfdlo jednej ve tvy 
Eszter házyovcov, sú známe v súvl·slost-1 s F. Schuber· 
t om, ktorý učil dcé·ry grófa Karola, Kar olLnu a Máriu. 
Dr. Nováček zakqnču,ie svo.i prehľad o hudobných pa
miatkach v Skalici, kto.rá bola tiež miestom s nevšed
nou hudobnou kultťirou. 

Autorov veľmi obsažný pohľad naoplňa čitateľa vel'· 
kým zadosfučineonim a radosťou, ala•rmuje však súčas-ne 
urýchlený, špecializovan ý pristup hudobných vedcov k 
týmto pa:-ameňom, aby beh času nezakryl ďalšie hodnot
né p.amiat·ky, z ktorých sme u ž doteraz toľko st ratili. 
Z mnohých aspektov teda · znamená práca dr . Z.c\. No-

. váčka veľký prínos. ' JÁN ALBRECHT 
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Pr oblém - stabillzAcla osnov, záu;lem 
,.zhora": 

- Pýtame sa: ak sa kladie dôraz na 
... edeckú činnosť pedagógov, prečo sa ti
to neaktivizujú v pisanl a zo st avovaní 
potrebných pomôcok vysokoškolských 
učebnic . . . ? 

Odpoved' : j.e to Č·inrnosť, ktorá sa ne
poč!ta do vedeckej prác·e, navyše - nä
maha vložená do zostave nia a n aplsania 
skrtpt nie je rentovaná ani f4nančne. 
Ale to nie je hlavnou prekážkou na Jeh 
vydávanie, hovo1·ia !Pedagógovia bystric
kej katedll'y. Bolo by potrebné sa č.astej
šie schádzať s ostatnými členm! sloven
ských katedier , vymieňať sl odbprné 
~tkúsenosti, vytvoriť pracovn é kolektívy 
l'ri tvorbe vysokoškolských učebníc. The
ba konečne stabilizovať osnovy pre bu
d\lclch učiteľov 1.-5. ZDŠ. (Pri odbor
nom štadlu je to lepšie, tam osnovy sú, 
ale bol! by v nich potroebmé menšie ko
Nktúry. T~e však môže schváliť iba Mi
nisterŠtvo školstva.) Predvlani bol se 
minár všetkých il)edagogických fakúlt, 

kde bol jednotný uzáver, že v omovách 
s ú ne dostatk:v. o ktoré by sa mal! za
ujimať pracovn!ci nadriadených orgá
nov, !Pret ože jed·ine oni ich môžu zmeniť. 
Zatiaľ je však minimálny záu jem o pré
eu katedier. Ak sú nejaké odbol'lné se
mináre, zvolávajú s l ich väčšinou s·a:mi 
ped.agógovla. Ich názor je však taký, že 
oo-rady by malo zvolávať Odde le nie vy
sokých škôl MŠ SSR. Interesom o prácu 
katedie r, koozultáciaml s pedagógmi by 
sa zvýšil aj elán tamojšich ľudí, ktor1 
rob!~ mimo centra statočnú prácu. 

Mimoškolská činnosť : 

- Je s.ústredená hlavne do p.ráce sú
bor u Mladosť pri PF v Banske j Bystri
ci. V hudobnej zložk-e toht o telesa je 
105 ľud !. Väčšina z nich Pracova la v bý
valom s úbore Pedagóg, ktorý mal t iež 
bohat\1 umeleckú minulosť. Súbor MJ.a
dosť m á spevácky miešaný zbor (vedie 
T. Sedlický), komorný spevácky zbor 
(S. Jan!čková a Ľ. Mitter pachová), fu 
dcvú hudbu (V. Gajdoš ), tanečno-

folklórnu zložku ( d:r. Božena Kovalové) 
a rec!tačno-d-ramatlcký súbor (dr. Ján 
Findra). T. č. sa Mladosť ,pripravuje na 
súťaž umeleckeJ tvorlvoSttl vysokoškolá
kov v Trnave a v Nitre. Minulý školský 
rok boli bystt'lcki hudobnicl úspešn! 
hlavne v !we na akordeón (Jor dan Zuf 
ka - absolútny vtťaz), klav!r (Peter 
Mešo) a husle (Mária Škarbová), Peda
Qóg·ovla sa akt!vne zapájajú do čim1ostl 
v SSHV, ktor ú veľmi alktlvne vedie De
zider Sti'meň. Pd SZM V'Zniko.l Klub 
priaterov vážnej hudby, ktorý vedú po
slucháči 3. a 4. ročnlka odbor u Hv. Pri
pravujú slovné sprievody k IJ)ásma:m hud
by. (Bohato bol navštfv.ený večer z tvoll'
by Bacha, Händla, Mozarta, Beethovena, 
Chopina a pod,) Pomaly tu vzniká zá•ro
dok Hudobnej mládeže - nielen z ra
dov poslucháčov katedry. Veľmi dobré 
sú aj vzťahy s PKO (vzäjomná účasť 
na akciách, odborná pomoc, poriaô.anle 
konferencii, aktívna účasť na nich, náv
števy k·oncert ov a 11'0d, ). Katedra má 
neformálnu d·ružbu s ostravskou rovno
mennou katedrou. Vymieňajú sl skúse-

nosti, overujú výale.dky p.ráce - n·a ko11"' 
cer.toch sól•ist.ov, p.edagógov a súbe»:"ov. 
"Domáci" sa môžu popýšiť, že na n ich 
nezabúdajú ani sláv.ni rodáci. Tak mi
nulý rok uspor iadali besedu s A. Očená
šom, tohto roku plánujú pozvať J . C1k
k~ra - pri priležitostl premiéry ;ieho 
diela v DJGT. Usporiadali niekoľko näv
št ev u ľudových tvo,rcov z okolia • . • 

*** 
Možn o to nie je úplný výpočet prob

lémov a úspechov jednej katedry. Ale 
o to ani nešlo. V úlomkovltých poznäm
kach z bohatej a srdečnej besedy sme 
iba chceli demonštrovať skutočn()sť, že 
poslucháči a pedagóg(}vla katedier hu-
dobnej výchovy majú svoj o·sobitý svet 
práce a bolesti ( l r adosti, pravdaže ), 
na ktoré by sa nemalo zabúdať pri od
bo.,nom nazerani, hodnoteni a vynášanf 
lisu dk ov. 

TERf:ZIA URSINY OV Á 



KRITIKY RECENZIE 

Dram . t rgic á inve č osf 
keď konc-erty Slovenskej 

filharmónie vedené dirir:~entmi 
l~udovítom Rajter om a Zden
kom Košlerom sa niesli v xna
meni toho, čo možno označiť za 
,.pokojný priebeh", nechýbali im 
zau,i!mav-osti, ktoré si zaslúžili 
p lnú pozornosť poslucháčov : po 
s ólist ickej st-rán~e (maďa't·s-ký 
klavirist a Zoltán Kocsis a so
vietsky huslista Vik tor Pikaj
zen ). ako aj po st-ránke dra 
maturr:~ ickej. 

chu .až v poslednej čas t i -
Bakcha nalie, k ladie vysoké in
terpretačné näroky .. Triezvy a 
trocha chladnokr.vný pristup 
d iri r:~enta Ľudovita Haj tera 
ponechäval priestO;!' p re solid 
ne technic-ké a výrazové · for 
movanie idylickej "Eremit a 
hrajúci na husl.iach" (odhliad
nuc od chudokrv-ne ' :z,ne.iúc-eho 
husľ-ového sóla ), cez im!Presi-o
nisticky 1adenú " Hru vin"; po
chmúmy "Ostrov mftvyclí." až 
po vy-päté "Bakcha-nálie". Jo 
han-nes Brahms S~m-fónia 
d dur op. 73, to bola už :z,náma 
hudba v koncertne j sieni SF. 

· Interpretäcia bola sv1eza, v 
popredí stála snaha o presné 
dok-resľova-nie tém, mala dob
rý tempový sp!ld a očividne od
rážala radosť hudob.n!kov z 
hry. 

predsa len viac životne j z:re
losti. 

Pod d iriQentským vedenlm 
Zdeňka Košlera imer pretoval 
Viktor ľikajzen Koncert pre 
husle a orchester d mol op. 4.7 
J. Sibe li a. V spr ievodnom tex-
te proQramového zošita sme 
našli o· koncerte medzi iným: 
"· . .. za ujíma dôstojné miesto v 
r ade r o'mant lckých inštrumen
t álnych koncertov L. van Bee
t hovena,' F. Mendelssohna-Bar
t holdyho, J. B-rahmsa, P. I. Ca:l
kovského a A. Glazunova." Dô-

• l 

Mäx Reger bol mimoriadne 
svojráz-nou osobnosťou medzi 
skladateľmi na rozhran í dvoch . 
storočí - XIX. a XX., ktorý · 
sa sám. pokladal za revolucio
nára v hudbe. l(ror:~ramovať je- ;_ 
ho op. 128 - St~ri sym fonic- . 
ké básne inšpirované obrazmi 
A. Bocklina, znejúce viac-mé-- · 
nej ako symfónia, a lebo ŠtÝri : 
symforúcké kusy a zároveň do- · 
kument, že skladateľ z·r.e;jme ·.,. 
dobre poznal Musorgského (Ob'-" 
r ázky z výstavy) a Debussyho · 
(Faunovo odpoludnie), patrí · 
opäť k dobrým niipadom v t-oh~ ' 
toročne.i sezóne ~v lá šť inv-en č~ · 
nej dramaturgie. O diele by :sa ·:· 
dalo povedať, že bolo .,dobrcu' 
školou" nielen pre orchester· 
Slove-tts-kej filharmónie, ale aj ' 
p1·e ·poslucháčov. Neustále' 
striedanie atmosféry medzi ab
solútnou hudbou a s ymfonic- · 
kou básňou, teda na pro~ram 
viaza nou hudbou, ako a j cel 
k ove dramaticky rovnomerne 
prebiehajúci tok hudby, dáva
:iúci možnosť väčšieho rozma-

Bezvýhradné sympatie poslu
cháčov si ziska! Zoltán Kocsis, 
pozo-ruhodný a nád,ejný talent 
maďarskej klavlrnej školy. Mla
dosť v;!dy vzbudzuje nák lon 
nosť a v ovzduší sa nesie : 
.,nech n iekto skúsi a-ko 20-roč
ný zahrať rr. Koncert pre k la
vír a orchester B. Bartóka" ! 
Krajné vety (I. Alle~-ro, IH. Al
l e ~ro molto) vybavil klavirJsta 
všetkým tým, čo mali obs·aho
vať - rytmickou pre~nant-no.s 
ťou a živosťou, budovanou v ši
rokom a rovnomer nom dyna
mickC>ln oblúku, k resbou IPOly
fónie, t:e<:hnickou exaktnosťou v 
pasážach a akordoch. Pre me
dita tívnosť a lyrizmus II. časti 

Ada~ia, treba mať však 

Sovietsky h:t.slista Viktor Pikajzen lu·á so Slovenskou 
f ilharmóniou, diriguje Zdenek Košler. 

Sn!mka : ČSTK 

. stojné miesto skladateľov,] ne
chceme uprieť, Sibeliovo dielo 
stoj! samo osebe na inom mies
t€ v rámci hudobného vývoja, 
ale v porovnan i s hore u vede
nými skla d ateľmi chýba jeho 
husľovému koncertu všetko to, 
-Čo t ýchto urobi lo tým, čím v 
hudobnej h istórii sú. Sibelius v 
pravom s lova zmysle potr-ebo
val interpreta Pik,ajzenovho a·á
zu s nesmiernym zmyslom pre 
lyriZJmus, ktorý sa zjavne do b
re cítil v dynamicky tl-mených 
úsekoch s jemným výrazom a 
citJ.ivosťou. Umelca ochotného 
nebyť vil'tuózom, a-le jed·nodu· 
cho spoluúčastníkom na ce lku , 
sólistu tak disci pl inťlv-aného, 
a-by korešpondova 1 so symľo

nickým telesom, hral málo 
efektný sólový part a v iac-me
nej vďačne· pr i,i·al po dlhom 
"ukrývaní" kde-tu úsek s he 
roickým 4)0dfarbenlm, a tak 
ukázal i po tejto stránke s·vo
je nezvyčajné umelecké scho-p
nosti. 

Do popredia večera sa posu
nuli orchestrálne skladby, kto
r é :poskytovali priestor pr-e or
chester Slovenske j filharmónie. 
Revolučná predohr a op. 39 Ru
dolfa Karla bola dielom dobre 
fun<lo·vaného sklad-ateľa. Upú-. 
tala svojou bezprostrednou 
sviežosťou, ú p.r.imnou anga7.,ova
nosť-ou, ŕovnomernou ~radáciou, 
ktore j kulminai)ným bodom Je. 
záver. Melodické, a predsa mo
dern" dielo je dokladom skla
datf - ~ so zmys,lom ,prf' účinok 
a mieru. Suita Petruška od 
lj'Jora S'travlnského tvOl'iiA zä
ve r ]('on certu: ieden dP.ň ľud'(l
vej zäba vy v pestrom !'ade 
žánrových obrazov deľinoval 
pred pos•l uc-háčom. neustále 
podnecu júc jeho fantáziu. Dô
ľi!Í ťla 'presnosť inštrumentál
ny~h nástu,pov, rytmus, str ied
me tempá, boli zárukou plas
tič-nosti a sviežosti. Diri~ent 
dokume-ntoval svoje priam 
,.pedaQo~ické" schopn{)st l a or
chester svoju schopnos-ť reak
cie, čoho výsledkom bola pô
sobivá suita Petruška v nana.i
yýš umelec-ky uspokojujúcom 
predvedent INGE ŠIŠKOVÁ 

Zriedk-a sa na koncerte d iplomového recitálu st-retneme 
s abso l•vujúcim poslucháčom, majúcim za sebou niekoľko me
dzinárodn ých uZJnani v rámci súťaži i ko·nceJ'bných vystúpení. 
Organový ko nce.r t Vladimíra Ilusóa v koncertnej sieni Sloven
·skej filharmó-nie dňa 3. m á ja 1972 znesie (,práve z uvedených 
dôvodov) vyššie l«:itériá, než na .aké sme u bežného diploman
ta navylmut i. Napovedá tomu už samo-tný program koncertu, 
v ktorom sú uvedené diela nie práve najefekbnejšie, ale do
voľujúce in terpretovi preukázať technické i muzi-kantské pred
nosti - práv-e objavenim ich uta j€ného bohatstva. Mäm na 
mysli predovšetkým Hymnus Pan~e Lin~ua, fran{!úzskeho re
nesančného o-rganistu Nikolasa cl~ Grinyho a Bachovu Cho
rálovú predohru Aus tiefe r Not. De Grinyho kompozícia upú
tala v podani Rusóa z,aujlmavým decenbným výbe-rom :re!1istr~ 
cie, prostrední-ctvom ktorej in terpret navodi l atmosféru do
bovej i-nštrum entá]inej hud-by. Zriedkavo in ter,pretovaný Ba
c-hov chorál Aus tiefer Not poskytoval inoo,rpretovi výrazne 
dokumentov-ať zmysel pre štý l a zr-e i·(J IPedá lovú techntku. 
J. S. Bacha r~epreze-n-tovala t-iež jedna z jeho vrcholných sk la
d.ieb - Tokáta s Ad-a~li-om a fúgou. Rusó vyzdvihol zvlášť 
s,pevné adagi-o a dôs,Jednú tema tickú stavbu ľú~ove:i časti, 
ktor.ú našťast-ie neovplyvnilo ani občasné kolísavé kor ešpon
d,ov,an i:e pedá lov s hornými manuálmi. Hindemithova or~anová 
Sonáta č . l je prepln-ená meditatívnym hlbavým, -či filozofic 
kým duchom, ktorý v Rusóove j lritel'p,retác.ii neopúšťa a1ii! 
tempove a azd-a i výrazove živšie čas ti; je zrejmé, že Hind e
mithova hudba je Rusóovi veľm! blizka - a že má čo svo jou 
interpretá<:iou povedať. Kým prvú časť diplomovaného kon
certu VY'Plnili S:pomina né s kladby, interpret-ované bez akých:.: 
koľvek zakolisani spamäti, IPO pres-táv.ke odznela jediná sklad
ba, rozsiahle Variácie fis mol op. 57 Maxa Regera, dielo zlo
žitej f.aktúry i mohut:ného zvu-ku s br ilantnou záverečnou fú
gou. Rusó touto sk la<lbou vyl!)rovokoval nie príl iš početné obe
censt vo k sp()ntánnemu pot lesku, ktorý zaznel po dos lovne j 
búrke fa rieb a zvukov, nevyplývajúc, pravd-a, iba z mohut7 

nosti zvukového fondu nástroja, a le predovšetkým z premys
lenej a šťastne volenej ,re r:~istrácie a z perfek·tného technic- · 
kého z vJádnutia diela. - á-

okument rastu 
Kl,avi't'I1Y recŕtál Ivana Paloviča (odz-nel 

2. máj a v Z-rkad,Jov-ej sieni Primaciálne
ho paláca v Brat is lav€) potvrdil veľmi 
jed,noznačne, že tento umt!lec, ktorý sa 
rokmi začí111a Z'ač l eňovať do strednej i-n
terpretačnej ~enerácie, neuspokojuje sa 
dosiahnutými pos tami, ale pracuje na 
sebe a tak ras tie. Pdznávam sa, že s 
vý-nimkou úvodného Beethovena (Sonáta 
c mol · op. 111 ), v ktorom však tiež pre
ukáZ'al značné citové dozrievanie, jeho 
výkon uch vátil, zaujal a presvedčil. Vy
ž-arovala z neho t·. adosť z tvl{)renia, ci
tová zaan~a;!ovanosť, vi-talita, vysoký 
stupeň teohnicl<e.i pohotovosti a suve-re
nity. 

Ak-o umelecký typ je Palovič skôr ro
mantikom. Má k tomu pred-poklady i v 
technických dispozíc iách ( ideiif-na kla
vir ist,ická t·uka) i v pov-abov-om za ložení. 
Rokmi dozri-evania sa ·jeho c itová za-

anga;!ovanosť 'dostáva čoraz väčšmi do 
rovnováhy s umeleckou rozvahou, účin
nou 1premyslenou stavbou veľkých !Plôch. 
Palovič je aj cit livým maliarom s ne
obyča.ine bohatým spekt-rom· fa,rieb, dy
namických od t ienkov. Všetky tieto pa
rametre ;eho umenia rastú a zdokona
ľujú sa. 

A i keď v Beethovenovi vyzdvihol -v pr
vom rade bohatstvo c-itu, vitalitu, ne
môžeme s jeho zaa-ngažovanosťou súhla
siť bez výhrad. Po vz-rušenej, ni.e však 
vždy rovnako istej prvej časti začala 
téma arietty v pravej klasickei vyváže
nosti. ktor(! však postupným zhusťova
nlm sadzby vo variáciách nedodržal vždy 
celko m ideálne, a ž to hranič-ilo s ne
rešpektovaním pr-esnosti rytmickej kres
by. 

Pa lovič-maliar sa zaskv-el vo fantazij
ne, zvukovo aj v emocioná lne šk-okom 
zábere konci-povanej X. sonáte op. 70 od 
A. N. Skrlabina. 

Dušan Ma-rtinček, sám znamenitý kla 
viris-ta, váčšLnu svoje j tvorby zamera l 
pre tento nástro j. Jeho kompozičný r u-

kopi,s dote,raz cha,r.ak tedzov-a-1 zväčša ob
dlv a inš-pirácia dielami ruského pianiz
mu A. N. Skriabina a S. Rachmani-nova. 
Tieto znaky nieslo aj jeho prem!é,rované 
Hommage á Corelli, ktoré sú v pod
state bravú-rnymi va-riáciami na skla-da
teľovu tému. Martinček výdatne načiera 
z h u<lobného arzenálu techni{!kých i zvu
kových mož-nosti svojho obľúbeného ná
stroja. I .pri is tej konzervativnosti vo 
výbere najmä harmonických prost-ded
kov, zaujme jeho dielo (samozr-ejme za 
veľkej P_alovičovej zá-sluhy) i .vďaka veľ
kému dôt·azu na účinok výst:>~",.by a !PO
stupným stupňovanim t echnic-kých náro
kov na inberpr.eta. 

So-nátu di ciaccona od Juraja Hat ríka 
srne už počul-i v rámci kom<>rnýoh or
chest-rov ZSS. V porovnaní s bravúrnou 
briJa,nciou Marti<nčeka, Hatr ik vo zvu
kovej vynalie1Javosti ťaži viac a neraz 
objavne z prost-rie dkov novej hu-dby. 

Obidve diela v konfrontácii a v zna
menitej Palovičovej inte,rpretácii sú ne 
sporne pr!nosom s lovenskej klavit·ist ic
kej litera-túry, Vladimír CIŽIK 

e Tlačové od·dele.nie veľvysl anectva 
ČSSR v Pa-riži ponúklo HIS- u pomoc 
pri ďal-šom rozšir,e ní zowamu adrie s 
pre r-ozo-si-elanfe i-nformačného bulle
tinu , ktor.Ý vychádza okre m ruštiny, 
a-n~ličtin.v a nemčiny i vo francúz
št ine a má v zahraničí veľký ohlas. 

e Stanlay Dan·ow, čl en American 
!\c~o.rdia-n MusicoloQical Society po
žiadal HIS o zasla nie skladby pre 
akordeón - Toccata a fuga od Teo
dora Hirne ra. Na odporučen ie nášho 
huslistu Petra Michaliou posLal HIS 
niekoľko die l slovenS'kých a\lto-rov ru
muns kému huslistovi Ba·rbu Gasiovi z 
Kluže. 

e Fakultný výbor SZM pri VšMU 
oož.iadal HIS o zapožičanie mg zázna
mov zo ~kladbami slovenských aut o
rov. Chce ich použiť na prehrávky, · 
ktoré bud-e pravideme USiporadúvať a 
venovať diel-am domácich i svetových ' 
autorov. 
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Zápisník 
V sobotu 29. apríla spomenuli bratislav-

skí hudobníci 240. výročie nw·odenia 
J. Haydna a jeho vzťahy k Slovensku a 
Bratislave. Mestské pedagogické stredis
ko a t unajšia odbočka Slovenskej spo
ločnosti pre hudobnú výchovu usporia · 
dali v Zl'kadlooej sieni Primaciál neho 
paláca koncert , v ktorom pod umelec· 
k ým vedením J. Kowa!ského účinkovalo 
Coll egium musiam Poseniense. 

Po krátkom úvodnom príhovore dr. J. 
Letboreckého, ktorý spomenul históriu 
pobytu a umeleckého pôsobenia sklada · 
teta na Slovensku, úspešné predvádzanie 
d iel a ich význam pre šírenie hudobného 
klasicizmu na našom území, vypočulo si 

prítomné obecenstvo niekoľko ukážok z 
Haydnovej t oorby - sláčikové k varteto, 
sonátu pre husle a klavír, Divertiment o 
pre sláčikooý orchester a dve piesne. 
Skutočnosť, že interpretmi neboli známi 
a rutinovaní koncertní umelci, ale hu
dobníci, ktorí popri svojej pedagogiCke j 
činnosti iba zr iedkakedy majú možnosť 
verejne účinkovať, ni jako neznížila ume
leckO zážitok poslucháčoo, iba ho posu· 
nula do i nej náladovej · roviny. To, čo 
niektorým interp,.etom c1t!íbalo na kon
certnej rutine, rlspeš11e nahradzovali 
oá:iinym zaujat-ím pre predvedené sklad
by ,, pietnou úctou k hudbe skladateľa 
V rade precíznych výkonov na seba upo
zornili predovšetkým speváčl-~a Répassyo
oá, v sláčikovom k[)artete muzikálnym 
temperamentom J. Kowalski a pekným 
čistým tónom violončeli.~tlco Gerhardto· 
vá. Celkove dobre V1JZ1tel vrjTcon komo'"
llého sláčikooého orchestr a, i keď st 

súbor .,netrúfal" nasadiť v rýchlych čas
tiach Divertimenta priliehavo živé tem
po. 

*** 
V dňoch 21. a 22. apríla 1972 bola v 

Ziline krajská súťaž žiakov ĽšU Stre 
doslovenského kraja v sólove j a štvor
ručnej klavírnej hre. 

Ak sú školské kolá súťaže ešte maso 
vé, do okresných kôl sa koná určitý 
oýber a krajské kolá sú skutočne pre
hliadkou toho . najlepšieho čo . ten. Tc tor!í 
'1kres má. Reprezentácia okrew v kraj 
'kom meradle je už úspechom a je po
tešiteľné, že dnes už nejde len o nie· 
lcoľko okresov, ale o udel enie týchto 
pôct urptttne bojo·vali v.~etky . To hovorí 
o príkladnej starostli r;ostr -zodpovedných 
orgánov o pedagogickú r;ýchomt. Sta 
•ostlivo.~ť bola pocif o[)aflá na kai dom 
kroku aj na pôde súťaže v Ziline. Srdeč -

ná vďaka patrí KPO v Ban. Byst rici, 
krajskému inšpektorovi O. Mrázikovi, ve
deniu ĽSU v Ziline, ktoré celú akciu 
vzorne pripravilo pod [)edením riaditeľa 
školy .~. Murgaša a zást riaditeľa s. Pitt 
nera. 

Poroty, ktoré boli zložené zo skúse
ných pedagógov ĽSU a konzervatórií z 
Bratisla-vy, Košíc a Žiliny mali neľahkú 
tílohu - oybrať z množst va mlad1ích 
adept ov klavírneho umenia n.iekotk.rích, 
ktorí budú reprezentol!al' kraj v rtr.írod 
nom kole súťaže . 

Najlepšie (}ý'!cony a veľmi dobré 
umiestnenie dosiahli žiaci z ĽSU Handlo 
vá, Žiar n Hr ., Zilina, Prievid -za, Luč'e 
nec, Rim. Sobota, Vr rítlcy, Banská Bys
trica. Nová Dubnica. Po súťaži bol llspo 
riada'1.ý odbom!i seminár pre zúčastrte 

ných učiteľot•. Horý [)iedla Ol MS SSR 
s. Ceroeňanská. S. KOSTRA 



\l. SCHULTZI 

Nad jedným člónkom 
V článku Záujmy a postoj~ mládeže od dr. Oli

vera Bakoša, publikouanom v Smene na nedeľu 
4. V. 1972, som si bO záu jmom prečítal údaje vý - . 
skumu k ultúrno - poznávacích aktivit u mládeže. 
Tieto tldaje mali prispieť k objasneniu jej kultúr 
neho profilu a vzťahu ku kult úre vôbec. Tý lcalt 
s!a čítania k rásnej l iteratúry, návstev divadla. 
k oncertov a V1ístav výtvarného umenia. Celk ový 
uzávet , že mládež má kladný vzťah ku kultúre, 
j e iste správny, ale jednot livé komponenty, vy 
t várajúce t ento hodnotiaci súd, sú v značnom 
nepomere. Na pr vom mieste je čítanie k rásnej li - · 
terat úty. Nie j e ale bez zaujímavost i, že :: piatich 
zák ladných skupín pripadá na náročné umelec 
ké d iela iba 16 %. Záujem o čítanie je odrazom 
istého j ednostranného uplatňovania esteticklij oú
chovy našej str edoškolskej mládeže. Literáma v/Í 
chova ak oby mala za úlohu suplovať celú šir okú 
oblasť kult úrnych kontaktov, k tor é človek socia
listického životného štýlu musí nadväzovať s hud
bou, výtvarným a divadelným umením. Nechcel 
by sbm paušalizovať, ale na základe osobných sku - · 
senosU a uvedených poznatkov pripadá mi oblast' 
náročného vnímania soeta 'pre mladého člove/ca 
t abuizovr.má. Ako j e možné, že pestovanie vzťa
liu. k umeniu hudobnému a výtvar nému j e na pe
r iféri i záu j mu stredošlcolskej vyučovacej koncep
cie? Veď hodnotiaci a cit ový tJZťah h t skutoč
nosti nie j e v období vedeckotechni ckej revolúcie 
prežitkom Tvrdenie, že jeden inžinier je dôl eži 
tej.~í než desať básn.ikOt!, odmieta naša spol o č 
nosr ako demagogické. Veľmi dobr e t o vy st ihol 
sovietsky spisovatet Erettburg, TrtorJÍ spniho čam 
povedal, že viac n.ež elegant/l é osob"'é auto ho 
zaujíma šof ér. ktorý ho riadi. Ak sa tento pro-

Džezu é 
prekv penie 

str'ieclok moderného pohodlného života ~tcu1e UJ 
pros triedkom komunikácie med:; ielw .. .. t.jitei om 
a d ivadlom, koncer tnou ~ieli.otl , htlt tírluJtc pa· 
miatkott. tak ;e v.~etkn o ponadku 

Mládež a koncer t/l - údaje zo spomíHaného 
článku nie sú povzbudzujúce. čo sa skr Jiva za 
číslom. 56 o/o - s údaj om: ,.tteclwäím vô11ec"? De
maskovanie by tJkázalo . že tu nejde iba o ne· 
záujem. alebo bežnú nevšímavos/' Celkom spo· 
ko j ne možno t úto cif ru zvéičštt' o 27% zr iedka
vých a výnimočných návštevníkov. Ani kategória 
obsahuj úca záujem 12 % nie je príliš presvedčivá, 
keď zíslcava. údaje tých. čo chodia málokedy 
a len na niefctoré Nechcel by som paušalizovať. 
ale na odzrkadlenie skutočného záujmu by 11ám 
tu snáď pomohlo % menšie ako 10. Tento stat! 
by nám. tí, čo tlieskajú na.~im umelcom v za 
hraniči, vôbec nezáotdelt. Aj keby ako jeden z mo· 
tívov bol uvedený fakt, že na stredných školách 
niet odborných predmetov. k t oré by pomáhali na
šej mládeži zbw;ovaf ~a predsudkov voči tzv 
vážnej hudbe. koncett om, výstavám, ap., neospra
vedlňttje to ·-pedagO(Jických pracovnikov. Ak srí 
t o ľudia na svo]om. mieste (vždy? ), mu.~eli by . 
držia'i pn;t" na tepe mladého organ.izmr<. vediet' . 
že nezáu jem mládeže je často f!erným zr ka.dlom 
ich záuj mu, že n.epoc:hopenie j e jas.ným suedec 
t vom ich pochopenia. Moti váciou je aj jedno
stranné ovplyvňovanie vkusu dosptevajúcich enor 
"!nou záp}avou !ánror! t zu. ľahkej múz1f. ktorú 
este nenaslz do.~'/ odrmhy ~:orzfrontovať s ozajst
ným umením' a jeho pravou funkciou A talr u 

tých, ktorí raz zastúpta star šiu generáciu, utvr 
dzujú stíčamé podmienky formovania estetického 
vkttsu falo.~nú predstavu. nezodpovedajúcu kon. 
cepcii soc:iali.<:tickej kultúrnej politiky. že hudba 
je ten na pobave11ie. 

nemalým .. maqne tom" pre 
mládež. ktorá neraz prÓstred
nfctvom nich môže nä ísť cestu 
clo koncertných siení s.vmfonic
k v ch teliLJS. Umcleckemu vede
niu koši c kt~ .i l'il harmônie pati"Í 
vďak a za or vý krok na tomtn 
poli. 

Odvtedy, ak·o z~:~·čala svoju 
koncertnú či.n nosť Štátna fil
harmóni-a Košice, st.<tlo ~a už 
trad íciou, že na prvom kon 
certe Košickej hudobnej jari 
zaznie nové d.i.elo súčasného 
slovenského sk lad abeľa (>Obdob
ný chvályhodný ·Ú2us sa začí
na črtať aj na BHS ,po presune 
ich termínu na jeseň). Tohto 
roku umelecké vedenie k<>šic
ke.i filharmónie zaradilo d<> 
proqramu ak<> prvé čislo sklad
bu Ladis lava Gerhardta 
Obrazy a reminiscencie pr e 
džezové sex teto a symfonický 
orchester - nezvykl,ý, ale o to 
zús lužnejší exper iment , v na 
šich hudobných podmien~ach 
prvý svoj·ho dru hu . Sklad.a<te ľ. 
z.námy džezový hudobník, d·o 
proqmmu o ňom o. i. naplsal : 
.,Obrazy a reminiscencie sú 
mojím prvým väčším pokusom 
o symbiózu dvoch zdanlivo cel
kom odlišných pr e:iavov, ktoré 
však už niekoľko desiatok ro
kov na seba vzäjomne pôsobia, 
niekedy latentn e, inokedy zjav
ne . . . Vo svojej skladbe som 
sa usiloval o vytvorenie dosta
točného priest or u pre impt·ovi
záciu, ktorá je vlastne určujú
cim a t"Vorívým momentom dže
zove.i hu<lby. Džezový hráč sa 
tak stáva nie len interpretom, 
ale do určitej miery · aj s polu
tvorcom die la." Podl'a môjho 
názoru sa sk ladateľovi .ieho zá
mer vydaril - skom ponoval 
pozor uhodný výtvor v t roch 
častiach s obvyklým temrPO·vým 
kont rastom (rýchle - pomaly 
- rýchle ), pri čom krajné z 
nich tvor-la domi nantu. s pomí
naných improvizácii ( symfonic
ký orchester sa obm'edzuje na 
úv·od, občasné s pr iev·od-né úse
ky a vyg~radova-né finäle )', kým 
stredná tvorí ťažisko sy·ntézy 
oboch zložiek (obe sa nra'Vzájom 
vynikajúco dopfňajú) . Za naj
väčší prí'llos Ger hard tovej kom
pozície pok ladám dosiahnutie 
homoQénnosti faktúry oboch 
z ložiPk z harmonickej stránky 
- kontr ast fadeb vyplynu l, sa
mozrejme. z rozm<Jnitého ob
s•denia nástrojových . zoskupe
ní. 

seba maximum a t ak sa pos lu
cháči otvár äc ieh<> koncertu 
XVII. KH.J stali svedkami nie 
každodenného zážitku! Zásluhu 
na tom má šéľd iriQent košic ke i 
filharmônie Byst rík Hežucha -
jemu ;or ipa d!a a j úloha uviesť 

ť)a lšim só lis tom koncertu boJ 
s.ov ie lsky husl ist a Viktor Treť
.iakov. Vvstúnil v Ca.ikovského 
Koncer te pre hus le a, orchester 
O dur . .TPho prednes maJ vše t
ky znaky romantického uinP
leckého prístu.pu SQ ziavným 
Prefprovaním virtuozity. 

Zúverf'čnou s kladnou o'tvára
cif'ho koncertu tohtoročme i KHJ 
sa stala toľkokrá t obohrávaná 
a Predsa stále sv ieža Svm.fón i<.~ 
d mol César a Francka. Tento 
obrovský monumen t diriQove l 
Režucha talichovským spôso
bom - orakticky spamäti. hoci 
Partitúru mal na pulte. Zvý
razn il kont rast meditat ívno -.ly
rických a d·r·amatických úsekov. 
Orchester znel sýto, pohotove 
reaq.ov<:~ l na ieho qestá - ;o:a
karoým, k·eď ho s nieko ľkome
sačným od stupom mám mo-ž
nosť počuť, musím konštatovať 

j eho stúpajúcu úroveň. 

DžezovO sekciu t voril.i: Laco 
Déczi (trúbka ), Dušan Húšča
va ( te no rový s axofón a flauta) , 
Karol Ondreička U:Jjt ara a s i
tar ). Laco Tropp (bicie nástro
je ), Ladis lav Ge·rhardt (klavír 
.a orepa:rovaný klav!r) a Pavol 
Greifoner (kontrabas ). Keby sa 
košickej filharmónii nebolo po
darilo ni č iného. len dať doko
PY týchto jedinečných hudob
níkov, už to by bol sám osebe 
zá!>lužný čin - lež cri tom ne
ostalo: }{la!ždý z n ich ·vydal zo 

. ·· sklad·bu na koncertné · pódium;· 
Zhost il sa .ie.i prvotriedne ~ 
má hlavnú zásluhu aj na zvu-' 
kovom vyváže-ní oboch zložiek: 

Možno sa vyskytne námietka. 
že skladba tohto druhu ne
pat ri la na otvárací koncert fes
t ival u východos lovenske j met
ropoly - ešte vždy sa ná idu 
ľudia . ktorí di fet·encu j(J umenie 
nie pod ľa jeho kva lity. ale po
d ľa obsadenia. Lež obsade·nie 
ešte nikdy neza•ručllo kvalitu 
- a hoci tvor! žánrovú di ľe
re.nciáci u, .le nepopler·a:te ľné , že 
práv,e džez a beat vo svoiich 
špičkových výtvoroch konver-
qujú ku tzv. k lasik,e. Okrem to
ho skladby zmiešaného typu sú IGOR VAJDA 

Hlavní predst avitelia E'eydeauovej komédie Tulutu._m. k tor tí 
uviedla spevohra Not;ej scény - zasl. umelkyna Gzzela 
Veclová a Marián Labuda Recenziu or inesieme v niektorom. 
z naj bližších čísel. Snfmka: A . š motlák 

GRAMORECENZIA 
ILJA ZELJENKA (nar. 1~2): Hry pr e trinásť spievajúcich 

a hrajúcich na bicie násflt'oje (bas a bicie nástroje sólo -
P. B•aho; Slovenskí madrigalisti, dirigent L. Holásek) ; Caela 
Hehe ( soprán - E. Effenberger ová, Slovenskí madrigalist i a 
Collegium mus icum Brat islava, dirigent L. Holásek). 

TADEÁŠ SALVA (nar. 1937 ) : Koncert pre klat·inet, štyri 
ľudské hlasy, r ecitát ora a bicie nástroje (klarine t . - _ K. Klo
<!áií ), recitácia - L. Chudík, soprán - C. Léva 1.o~a, ~It- -
M. Bláhová, tenor - Ľ. Buchta. ·bas - P. Blaho, b1c1e nastro
je - z. Hevessy ) ; Canti linae (Collegium musicum Brati~ l a
·va, dirige nt L. Holásek) . Koncert p·re violončP. lo a orchester 
(v iol on čelo - Juraj Fazekaš ). 

© OPUS, Bratislava 1971. 
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K o n c e rt ;p .re k l a ri- nevytýčil za ci ef ,podať ie ho 
ne t, rec i tát or a, š tyr i ,.pr<>fil" (na t tn by aj tak PO-
ľ u d s ké h l a s y a bi ci e lovica dlhohrajúcej platne ne-
ná str o :ie je Salvovou ab- stačila ). ale jednoduch<> si vy-
solventskou skladbou na Pan- bral dve jeho skladby z posled-
stwówej Vys.;rej Szkole Mu- n.ých rokov. H r .Y sú dote raz 
zycznej v Katov.ic-íach. Na pr e- najúspešnejším · · Ze l,ienkovým 
hliadke skladieb,.m!ad.voh_,skla - dielom - mali skv.e lý oblas na 
da.teľov so~i-alístických kr ajín v množst.v.e k·oryc~rtpv. nielen· do-
Moskve r. 1967 .získ,al- II. ce- ma, a.Je ai v . zahraničí . (re.pre-
nu. J eho štruktť);r:u ; t vor í . pro- zentovali · , ČSSR . . na .festiv.a.le 
t i kladné pos·taven1e kla·rineto- ISCM v · t:oku '1970). 'lde o skve-
vého partu voči · bi<;ím ,.n~:stro-. , .. té da·~a ·. - . a'ké~-i · konce.r.bantné 
jom. Cudské hlasy sú rytmicky hudobné d.lvaod lo, kde speváci 
veľ1ni diferencované . . Myšlie.n- l'Jt·a:i.O 
~~iv.ým je t·ext (:zv<>nct~<:~cn. 

v' kon
stí.)'. , '--;. l~ite:r~ . ·. 

. ·, je ,na ,vysoj(e;i. úrovni :> mk•ndme'Orlln .. 
(~ko' •napokon ·u všetkých skla-
dieb te ·jto platne), zvlášť vš ak hocquetu s a striedajú s občas-
treba vyzdvihnúť výkony Kar- ným súspevom, ľudské hlasy ~a 
la K l'lciiň a (hrá nesmie r·ne ná- využfva.iiJ v celej šír~e ich 
,·očný sô lo·vý part ) a adekvát - možnost! - íl to všetko vytvä -
ny prednes sólovej recitácie ra noeuve.riteľ•ne optimist ickú 
Ladis lavom Chudlkom. Pr i rea - atmosfér u, ktorá ie v dn-ešnom 
li zácif bola dohre využitá st e - umP.'!li do·sť vzácnym ko-renlm. 
t'eotechnika - hlas sólistického - Nahräv,k·a svedč! . <> virtuóz-
recit átora znioe z o sobitného r·e- nom výkone všetkých int·erm··e ~ 
orodukt ora. tov; meno'V·i'te a le t re ba oce

Ca n ti li na e je pomerne 
k·rátka skladba pre komorný 
ensemble, zložený zo .všetkých 
nástrojových skupín o:rcbest r a. 
ku ktorým !Prjstupuje klaví-r. 
Dokumentuje charakteristické 
črty skladateľovho slohu - o. l . 
nekonvenčné využ-it ie nástro
jov, f<ragme.ntáronosť. rudimen
tárnosť a zv.láštmu expresív
nosť. Holásk-ov<> Colleqium mu
sicum ju hrá s cit el'ným za
nietenim - súbor i dk ii)ent 
na.iviac vyrástfi na d ielach toh
to skladateľa, ktorého meno 
pred desaťročím slovenská ve
re.inosť nepoznala - a dnes 
oatr! k popredným re prezen 
tant<>m ce l:ej českos•lovensk·e .i 
hudobne.! kultúry. 

Sólov.Ý part Salvovho vio
Lončelového koncertu, ie ne
~mierne nár<>čný - plný sko
kov, flaQeoletov. hrania na vy
sokých polohách, neľahkých 
dvo jhmatov atď. Symbióza kon
certantného nástroja s k<>mor
ne vy užlvanou nástro jovou z<>
>tavou ie skvelá - nie div. že 
toto die.lo je veľmi vďačné nie
le.n pre violončelistov, a le i pre 
posl ucháčov. J ura j Fazekaš v 
ňom dosiahol pravde.podobne 
dotera jš! zenit svo .1e.1 veľmi 
oerspekt!vne.i umeleckej dráhy. 
- Na tomt o mieste hodno p:ri
pomenOť, že koncert dos tal r. 
1970 Cenu Já·na Levos:lava Bel
lu, udelenú Slovenským hudob
ným fondom za na jlepši·u 
skl·adbu r. 1969 v oblasti tzv. 
veľkých foriem: dom nievame 
sa však, že technický zá:mam 
hy mohol byť IPlastickeiší. 

Il ja Zeljenka je - na roz
<liel od Salvu - nášmu publi 
ku známy už pomem e dlho; 
OPUS si pr~to v jeho prípade 

niť basistu a hráča na tri' hon
Qá i veľký bubom Pavla t'nahu. 
Škoda len, že ster-eofónia ne:. 
dovoľuje zachytiť celé zvuko
vé spektrum diela (na to by 
bola potrebná pr ina jmenšonl 
kvadrofópia ) - a le i tak sú 
priestorové e fekty veľmi vyda
rené. 

Ca e i a He be pre zbor, 
sopránové sólo a orcheslet· ie 
ďalšLm dôkazom originfil neno 
Zeljenkovho neoklasicizmu, ku 
ktorému sa z času na čas vra 
cia. Te~t vo svojráznej latin
či ne je výtvorom sk lad a te ľa , 
kt<> rý zastával názo r. že s lovo 
treba používať tak, aby sa ,po
slucháč nemohol opierať o . ie ho 
sémant ický význam ( ,.myšÍ ien
ka básne a !!>lovo sú t ak ne
prí:jemne sui)estívne, že si hud 
bu oblečú ako sak-o a utelol jú 
ďalej"). Miestami skladba pri
pomína inšp iráciu Orff<>m ( te n 
t iež s ob ľubou olše na la tin
ské t exty), ale OPl'Ovi nemu ie 
Zeljenka omnpho sviežej$! -
a s loÝenskejší: F'ormová archi
te'ktťi.ra · je · opäť '- 'tak ako v 
Hrách trojdielna: kr ajné 
úseky sú zvukov-o sýte, stred 
ný i komorn.v. ladený lyr icky 
(má čosi z ovzdušia r enesan
cie svo jou subt!l nou k•rehko!>
ťou). 

Eclicia Salvových a Ze l.ien
kových sk ladieb je chvályhod
ným vydavateľským krokom 
OPUSu. Jeho výz.nam nezmen
šujú niek toré t echnické lapsy 
- určitá zvuková IPOddimenzo
v.anosť (.citel'ná n ajmä u Z.el 
ienk-ovýoh sklad ieb) a chy bná 

. nálepka n a str ane. kde sú na~ 
hrolllllé Salvove diela (správne 
poradie je uvedené na obale). 

-ra-



Hovorí Krešimir Baranovič 
Pôsobí v hudobnom živote Juhoslávie 

už vyše polstoročia. Narodil ·sa r oku 
1894 v Šibeniku. Bol dlhoročným dirigen
tom opery v Záhrebe, v Belehrade a v 
Brat islave, a pot om znovu v Belehrade. 
Vyše polstoročia prežil na koncertných 
pódiách (od roku 1951 pôsobí ako prvý 
dirigent Belehradskej filharmónie, od ro
ku 1951 do 1961 bol aj jej r iadit efom) 

. a zostal verný hudobnému javisku. 

Dražobnikovo srdce - balet, cyklus 
piesn[ Z mojich vr chov a kantáta Pan, 
t o sú najvýznamnejšie opusy Ba.rano
vičovho diela, ktoré zahrňuje obrovský 
počet kompozícií, od opier a baletov. cez 
symfonické diela po kantáty a cyklus 
piesní so sprievodom orches t r a. Zvláštne 
m iesto v ~eho tvor be. zaberaj ú diela pí
sané na tému národnooslobodzovacieho 
boja a r evolúcie, čo vznikli v poslednej 
pe rióde jeho bohatej t vorby. 

Okrem tohoročnej ceny ARNO ( Anti
f ašistická rada národného os lobodenia 
Juhoslávie) získal aj Cenu siedmeho júla. 

Krešlmir Baranovič, ·hoci už dosiahol 
pokročilý vek, vynikajúci hudobný tvor
ca a dlhoročný ·dirigent, j e ešte ~tále 
aktíyny, Jého pracovňa nepredstavu je 
len malé hudobné múzeum svojho dru
hu, k de každá maličkosť pripomína ne
j aký v.ýznamný dátum alebo deň pre
miéry niektorého jeho nového hudobného. 
diela, ale je preplnená a j novými, čer
stvými rukopismi, ktoré čakajú už len 
na t o, že oži jú. 

- P lných 50 rokov ste prežiU za di
rigentským pultom. V te jt o periód.e 
vznikli a j vaše najvýznamnejšie diela. 
Mala vaša úloha diri!lenta vplyv aj na 
vašu hudobnú tvorbu? 

- I<ým som pracoval ako dirigent. 
fudia sl ma viacej cenili a, pravd.aže, 
po každ·om dirigovaní ml t lieskali. Ale 
za polstor·očie som nap!s•al dosť nôt. I<eď 
sa P•t·e.hŕňam v starých rukopisoch, vždy 
objavrm nejak\l kompozfciu, na ktorú 
som už dávno zabudol. Tu i tam mt to 
prLPOminajú aj zvuky jednotl~vých mo
j ich komPO~ícií, ktOiľé počúva-m v roz
h lase alebo v teloevfzi<l. Teraz moje ikom
poz!cie ·alebo m ôj n!ekdajši · !'epe.rtoár 
diriguJú aj moj! býval! žiaci : Duško Mi
ladlnovlč, dlrir~ent a riaditeľ Bele·hr·ad-

skej opery, Borislav Pašdžan, Lambra 
Dimitrijevič a iní. 

Pr.i;pomenuli ste mi vplyv kompozícií, 
ktoré som dkigoval, llšl moju tvorbu. 
Áno, vplyv existovaľa je' vždy nevyhnut
ný, keď u melec dlho . ~! .te v 'styku s . cu
dzou tv01;bo4. Najmilš! mi boli s lovanskf 
skladatelia: ,Glinka, Musorgsk·li. Korsa
kov, Čajkovskij, Stravl:nskij, Smetana, 
Janáček a iní.· ~iektoré i ich 'opier som 
ja ako IPľVÝ dirirJ<Jval Y, našej krajine. 
Zvláštnym dojmom na ,mňa .zapôsobil-a 
šostakovič.ova .,I<atarfpa l Izmajlovov~'' . V 
tom čase m.al som v a·epe.rtoári . at cyk
lus Wagnerový.ch op!e.r, ~· ale keď . Hitler 
vtrhol .do českoslovens.lea, po doho'de s 
riaditeľom Havelom s tili-ho! som z pro
g.ramu Wagnerov·e . skla'dby a pripravil 
známu SthetanóVU :Operu Libuša. A za
tiaľ čo obeceristvq pJ;,Ijlll}alo odu~evneM 
Smetanovu ópeiu,· ' čáso'ťlis .,Chorvátska 
stráž" napadol mňa l riaditeľa Have la, 
že sme to urol;>ill na protest proti zo~ 
tročovaniu českosloven~kého . ľudu. Je 
možhlrl, že tó pris'pelo-'k 1iomu. že .pq ~~>rl
chode ' hitlerov$kých' :oqdd)e!ov . do Zál'Íre~ 
bu st~! . s9m' 'sa .i!ldným ·~·prvých' obyv.a
teľov zlovestného ·ustašsk'ého tábo•ra v 
Staré:J Gradiške. ' · 

J e ,známe, že väčšina ruských a česko
s lovenských ·opier zakladä sa na l'udovej 
melodike. Keďž.e aj sám !POChádzam zo 
sedliackej .rodiny, v útlej mLadosti som 
si obľúbil ľudovú melodiku a ona sa 
usidlila hlboko v mojom srdci. To v 
k aždom prípade !Pôsobilo aj na melodi
ku, ktorú pociťujem a noslm v sebe. 
Väčšinu mojich diel teda táto melodika 
nielen inšpirovala. a le na nej sú aj vy
budované. Domnievam sa, že milovníc·i 
hudobného umenia musia podľa hudobné
ho diela spoznat, ktorému národu alebo 
krajine pat ri skladateľ, keď jeho diela 
počúvajú . 

Akú máte mienku o novej hudbe? 

- Na to sa ma pýtajú mnoh!. P.ravda, 
ja mám ďaleko od všetkých tých tak
zvaných moderných prúdov. Pr.e mňa 
je najdôležitejšie: hudba, jej rytmus, 
melódia a je i preciťovanie . Nikoho ne
odsudzu jem. Každý mä právo exper i
mentovať a hudobne sa vyjadorovať tak, 
ako si želá. Ale je veľká otázka, kam to 
všetko vedie a čo ta'ké experimenty 
prinesú. V hudbe sú diela, ktoré majú 
t rvalú hodnotu. Aj v de jinách hudby 
je z.náme, aké sú to di·ela. Dnes s a veľa 
komponuje v t e j všeobecnej záplave 
rozmanitých hudobných smerov, ale stá
va sa aj to, že niektoré diel·a z·ažiaria, 
aby potom č<>skoro zhasli. 

- V niekoľkých posledných rokoch 
zaberajú vo vašom skladateľskom diele 
významné miesto vokálno-inštt·umentál
ne s kladby pisané na témy národnooslo
bodzovacieho boja. čo vplývalo na túto 
vašu tvorbu? 

- Jed·noducho som cítil potrebu, aby 
som aj ja povedal niečo o tejto našej 
veľkej r·evo lučnej epopeji. Sám som pr•e 
žil všetky vojnové hrôzy a t.d'ampoty a 
na vlastneJ koži zakúsil, čo z·namená 
byť bez slobody. Keď som čítaval básne 
Nazora a Iných básnikov, ktoré som mal 
na stole, a kt>Orf hovorili o témach boj 
a sloboda, moj·a hlava priam prekypo
vala myšlienkami. Na :iviac očak~vam od 
posled•nej k antáty, ktorá má tri časti: 

Svitanie, Na mŕtvej sträži a V mene 
vlasti. Je venovaná 30. výročiu revolú
cie. ,Komponoval som ju pr.e umelecký 
súbor JNA - Juhosl·ovanskei ľudove.i 
armády. 

Zo s·rbčiny preložil: Víťazoslav Hečko 

Nový . 8.ern$teJp, ženské hymny, rock, blues, jazz až po dvanásťt'Ónovú. hud~u. 
Až dodnes neprestali diskutovať o hodnote a povahe Omse. 

Pri slávnostnom otvorení Kennedy Center vq Washingtone 

Nik však nepochybuje o serióznosti skladateľových úmyslov, 
,_," o,. tom, .že hpc.t . ~ urái.tý1}1i:.-t~4fťnak.mi pre vonkajší efekt Bem

stéín' bezpôahyby chce h'ov'i:lriť 'k tuďom, 'O láske, porozumení, 
o mieri. 

v septembri minulého roku predviedli verejnos~i po prvý raz 
nové dielo Leonarda Bernsteina ,.Omšu". Omšu ~komponoval 
Bernstein z poverenia bývalej ma11želky prezldet:~ta Ke~n~, 
dyho. Kr itici prijali t oto dielo s rozpakmi. Om~a .. tqti~ je. pí
saná pre j avisko, k tradičnému orchestru, . zboru a sólistom , , 
sa pričlenili ta11ečníci. čo je to za .~kladba, z ktorej ani 
odborníci nevedeli usúdiť, či ide o umelecké dielo alebo gýč? 

Táto sto minút trvajJ).ca Omša je javiskové dielo, ktoré by 
bez vizudlneho zdžitku 1~emalo plnú hodnotu. Dokume~tujú 
to najmä tieto dva príklady: opona sa dvíha,. na javts(l:q," spieva 
jediný sólista, sprevádzajúci sa na gítare. Za nim j e dlhý, rad . 
schodov, na nich sa spúštajú tanečnici a zľahka krápftf!Í · podl'á . , 
rytmu hudby. Kyrie Eleison. Potom prichádza .. . na . javisko .. . 
chlapčenský zbor. Počuť zbožný spev, ktorý náhle ,preruilí . .• ·. 
prichádzajúca r ocková skupina . . . · · · ' 

M1moriadne zaujímavé je aj ukončenie skladby: 'po iv'etmf ·, . 
dramatickej scéne dos lo va ,.zamrzne" javisko. Ticho.: preruší . 
malý· chlapec, ktorý vystúpi zo zbortt. Spieva Laudate. K spe
vu sa pripájajú aj ostatní, spievajú spolu čoraz inohtdnejšie. 
Pritom chlapec prechádza javiskom a nežne objíme jedného • 
z účinkujúcich. Toto objatie pokračuje, objíma jeden dr uhého, 
ba čo viac. Chlapci zo zboru pomaly kráčajú k hradisku, zídu 
dolu až k obecenst vu a rad-radom sa dotýkajú opredt' sedia
cich divákov, hovor.iac: "Dajte t o ďalej!".,, . 

Liturgický text sa až do konca strieda . so ·s·vetským. Aj 
v hudbe sa striedajú r6zne žánre, počnúc ·operou cez nábo -

ZO ZAHRANIC1A 
e Rok 1972 je l<odälyov&kým rokom 

- nielen pre Maďarsko, a le výz·nam
nú postavu umenia nášho stot·oč!a si 
pr!pomeil'lie celý k ultúmy svet. Na poctu 
90. Výll'očia narodenia (;a na pamiatku 
5. výročia smrti) v·el'kého maďarského 
skladateľa, hudobnéh<> vedca, hudobného 
pe{!agóga a ·vychovävoateľa nár(!)da Zoltá
na I<odálya prip.ravu j ú v Budapešti na 
dni 14. a 16. decembra t. r. pod zášti
tou Maďarskej akadémie v·ied, jej hu
dobnovedného ústavu a sku,pi'lly pre vý
skum ľudovej hudby Medzinárodnú ko
dályovskú konfe.r.enciu .s ústrednou t é 
mou Zoltán Kodály v hudbe XX. .sto~ 
roč!a. Hlavné referáty prednesú prof. 
Bence Szabolcsi, prof. Lajos Bárdos, Er
nô Lendvai a Imre Olsvai. Til'o~ňový 
IJ)rogram doplnia korefe-ráty, diskusie a 
s lávnostné koncerty. 

e Washingtonsk! symfon!cl oslavujú 
40.· výročie založenia svojho · orchestra. 
Ich novým šéfd!ri!Jentom je Antal Dorá
tl. Podľa jeho slov, z l'epertoáru ame
rického orohemra chýba množstvo t a
kých d·ie l, kt<>ré sú v Euró.pe už dávno 
známe. Ich njištudovaniu sa podlá Dorá,t i 
v 11a jbllžšom čase venovať. e .. Túžime po veľkých majstr och" -
t ak nazvali vo Viedni nový cyklus kon 
cet·tov. Prvý z nich venovali životnému 
dielu Huga· Wolfa. 

e V Sovietskom zväze zriadili komi · 
siu pre ·výskum IPOZ·Os.ta lostt Igora Stra
vinského. Bude zbler.ať a publikovať do
kumenty o živote a tvorbe skladateľa. 
Komisia, ktorú vedie známy hudobný vý
skumnfk Boris Jarustovskij, apelovala na 

.všetky organizácie a súkromné osoby, 
f! by ju poctp.orovall pt·i zbieranr ruko
pisov a p.rl uvere.iňovani listov, fotog!·a
f.ií, d okumentov a podkladov, ktoré majú 
význam 'pre dejiny hudby. 

e Na Medzinárodnom festivale vo 
Wiesbade<ne hosťovali tieto súbory: Štát
na o,pe-ra Var šava, Indický ba let, Štá tna 
oper.a Viedeň, Open Space Theatre Lon
don a sôlisti Veľkého divadla v Moskve. e Na programe tohtoročného Flander
ského festivalu sú operné predstavenia: 
Mozart - Don Giovanni (21. augusta, 
diriQent J.stván Ker-tész, réžia J ean-Pier
re Ponelle); Cavaliet·i - Rappresenta
tione dl anima e di ccrrll)o (28. august a, 
dir·igent Alberto Erede, r éžia Georg 
Reinhardt); Cavalli - La Gallisto (29. 
augusta, dirigent Raymond Le ppard, ré
žia Peter Hall) ; Prokofiev - Ohnivý an
jel (10. septembra, dirigent Christoph 
vo n Dohnányi, réžia Václav Kašl!k ). 

e Rakúska š tátna knižnica pripravu
je usporiadať v r ámci Viedenských sláv
nostných týždňov 1973 výstavu z. pozo
stalosti skl adateľa F.ra.nza Schr·e.ckera: 
Všetky jeho die la, skice a korešponde·n
c!.u leo i prepožičift vdova po Schreckerovi. e Burgenland vlas tn! novú hudobnú 

raritu medzinárodného významu. Kr~:lj.ln
ská vlád.a je vlasbnik<>m rukopisu Hay·d
n.ovej partit úry opery ,.Le fedelta pre
mat lii" z r. 1782. Cena: 100 000 šiUngov. 
Partitúru objavili prednedávnom v s\1-
kromnom vlasbnlctve v Miláne a zakú
pili ju pre Haydnovo múzeum v ID!se:n
st adte. 

Par-titúa:'a obsahuj.e s:polu 400 s br án. 
Od1písal ju v 18. storo~f Haydnov s luha 
a kopista Johann Els·sler z originálu 
majstra . Mnohé d<>plnky v rozsahu viac 
ako POl strany sú od samotnlllio Haydna. 
Partitúra predstavuje najstarši notový 
záp.fs tejto opery a označujli sa vo ve
deckých kruhoch ako m!mórladne .,šťast
ná kúpa" . 

Or iginál, ktorý napí•sal Haydn, u ž ne
existuje. Podľa názoru bádateľov slúžila 
pat·t it úr.a majst rovi ako osobný ·t:n"lruč
ný exemplár, ktorý používal na oper
ných predstaveniach. Ošúchané pravé 
dolné rohy sú toho dôkazom. 

Okrem t oho rokuje bur genlandská 
kra jinská kultúrna komisia o kúpe mi
niatúry vo for me medailónu, ktorý sa 
~važuje za un ikát. Medailón predstavu
je Haydnovu manželku Alojziu a je do
posiaľ jej jediným obrazom. Na zadnei 
st.rane j e 1P0d sklom vrk·oč manželky . 
Minia túra !POChádza taktiež z tallanskehn 
s úkromného vlastnlctva a má sa spt·l · 
stopnlť verejnosti v eisenstadtskom mú
zeu. -kľ-

NAš .. ··- ·· .. ·~ :· 

ZAHRANlCNÝ 
HOSŤ 

Zoltán. Kocsis 
Dva<lsaťročný mad'at's·ký ldaviris ta Zoi· 

tán Kocsis prišiel do Cesl(oslovenska 
opradený priam fantastickou povesťo\1. 
Slávna Annie Fischerová, ked' má od· 
rieknuť svoje vys túpeniež ho vr aj na~ 
vrhuje ako náhr adu. Prinútiť však mia~ 
<lého umelca k tomu, aby· nám o sebe 
povedal čosi zaujímavé, bolo veľmi tvr• 
dým orieškom. Odpovedal síce ochotne, 
ale často Iba heslovite, s úsmevom, či 
s ležérnosťou nevyzretej mladosti. Náš 
rozhovor by sa dal prirovnať k preťa
hovaniu lanom medzi s pytujúcim sa a 
odpovedajúcim, pričom z <lôvodov zacho-. 
vanla s lohovej formy, musel celý ra<l 
otázok a adekvátnych odpovedí zostať 
v skicári. 

čo znamená r ok 1972 vo vašej ume· 
!ec kej činnosti ? 

Cvičfm, st ále cvičim. 

. Ale. pzda $t~ l:p.ali a · bud!l t.tL lllll( ,v"e;2 r ejné vystúpenia! ' . "~ 

V Buda'Peštl som hral s kolegom Rán
kim Mozarta pre dva k lavtre, ďalej som 
koncertoval v · Pa·ríži, v Londýne a v 
trs ku. 

A po Bratislave? 

ústi nad Labem a hneď odtiaľ z·novu 
do Pa ríža, kde vystúpim opäť s Rán
kim. Ďalej neviem. 

Nemienite sa v budúcnosti zúčaslnlť 
nejakej významnej medzinárodnej inter· 
p·retačne:i súťaže? 

Nemám t'ád 'sú.ťaže. Je to ŠPO·ľt, roz
hoduje momentálna· dispoz!cia. Ll;lureá ~ 
tov je d nes už toľko, že onedlho bude 
zau jímavým ten umelec,' ktorý nemlí žia-
den titu l. · 

U näs vystupujete po prvý · raz. ·Čo 
vám hovorí pojem hudobné česl(osloven
sko? 

V Bratis lave mán1 ll)rlbuzných· a bol 
som t u už niekoľkokrát na súkromnej 
návšteve. Vet·.e j ne tu vystupujem po pr
vý raz. Váš hudobný život je impozant
ný, najmä v Prahe - dá sa azda pri
rovnať iba k Londýnu. 

Poznáte niečo z našej súčasnej tvorbý. 
našich umelcov ? 

Nespomfonam si, keby ste mi .azda ne
j aké mená povedali. P·oznám' samozrej
me DvoNik·a, Smetanú, Janáčka, Martinu·, 
Jeb klavl:rna tvOII:'ba však zatiaľ nie :le 
pre mňa Ideálna. z vašich umelcov IPO
z;nám husllmu Hudečka, nahrával som 
s nim v budapeštianskeJ televlz ii. 

Máte nejakého nehudobného koníčka? 

Zbieram malé'' t·eklamné fľaštičky, ol .: 
né. A tiež m·amoplat ne, mám ich zo t i · 
síc. 

Študovali ste aj kompozíciu. Zanecha· 
lo toto štú<lium vo vás nejaké stopy ? 

K<>rruponu jem stále, avantgardne, na~ 
príkl.ad pre husle. Naplsal som l et udu 
ore sláčikový orchester. 

A bola už predve<leuá? 
Doteraz nie, ale iste k t.omu pride. 

Pre d!nešnú nástrojovú tJechniku ie tQ 
veľmi obtia~na skladba, 

čo by ste chceli dosiahnuť v · umelec
kej kariére? 

Chcem rozširovať svoj klavím:{ re
pertoár a hlavne hrať čo najviac dobr,ých 
skladie b. Chcel by som tiež sám zložit 
mnoh>O dobrých skladieb. Skladateľom by 
som však nechcel byť , skôr diri~entom, 
lebo existuje ešte t<>l'ko die.!. kt oré ne
boli vôbec predvedené. 

MIR OSLA V šULC 



Priestor b<-Jli v r.ade d'·alších stredoslo
venských miest. Preto sme na 
14. ma·rc.a t. r. zvolaU poradu, 
kde sme prejednali ponukové 
l!sty a dramatull."gi·cké :plány z 
bratislavského ústredia. Dúfa
me. že S·a nám spolu s uspo
riadateľmi podari J. r . realizo
vať - vo viacerých mestách
okrem pravidelných mesačnýeh 
koncertov aj .i~den koncer.tríý 
cyklus· (jamý alebo jesenný) 
ako vyvrcholenie hudobného ži 
vota. 

Obrazom 
l1a t"Jealizáciu plánov - a'lé! i 
pre P·racovné podmienky de· 
viatlch ~racovníčok Krajského 
strediska Slov.koncertu v Ban
skej Bystt·ic.i bol témou rozhó
voru s vedúcou s. Zdenou Ka-

o hudbe 
rasovou. · 

• Krajské stredisko v Ban
skej Bystrici sa kádrovo do
budováva. V konečnom stave 
má mať 12 pracovníkov, mo• 
mentálne. ich je 9. Sú t•o ženy, 
kt-oré pracujú z•a veľmi nevy
hovujúcich podmi·anok - na 
SO metroch štv01rcových. v tej -· 
to .iedh1ej miestnosti .ie i ďa
Iekopi's a . tri telefónne linky, 
V podobnom !Prosrtredí sa ťažko 
vykonáva a~e.ntážna Práca -
n,eho\'orfm o tom, že sem ne
môžeme IP•Ozvať zaht;artič·ných 
u,il.{élQov, ktorí sa často doža
du.h,1. dohovoru s p:r.acovf\,Íkmi 
a~entúry~ A tak podobné pra
cqvné schôdzky robime v ka
vj.a:t'ni, , ,. Nejde len o zahra
niifuých hosti - V1eď náš ob
laS:tnÝ útvar má ·na starost•i 128 
hudobníkov z povolania. Mame 
rozší·ri·ť IPOČet pracovnDkov· -
ale, pravdu povediac, niet ich 
kd~: úrillestniť. Dostali sme sí
ef prísľub na . zakúpenie men~ 
šieh\J . ~'O mu v BanskeJ By•St'l'ici, 
Z(fpaľ- ~~ VŠak problém nevy• 
r-Iešil. · 

• Druhou otázkou je ,.!Pries
tor" na realizáciu kon'k!rétnych 
plálfov. V nedávnom rozhovo
re ,Pre denník Smena uviedol 
s. Ľubomír Cížek, riaditeľ Slov 
konce·rtu, že " ... oblastné 
útvary dostávajú pomerne veJ
ké právoml>ci v oblasti výkon
nej činnosti a centrálna orga
nizácia Slovkoncertu záse väčší 
priestor Jta prácu koncepčnú a 
dramaturgickú". Ak vychád.za
me z toht·o predpokl·adu, naša 
činnosť za Prvý štvrťrok t. r. 
je aktrvna. Tzv. doveze-ných 
kcmcertov sme realizovall 105, 
vla·stných konce:rtov 82. V po
rovnani s tým Istým obdobím 
minulého roku .Je to vysoko 
prekročený plán akcií. 

• Nemôžeme byť však spo
ko:ihf s dootera,išlm stavom a si .. 
tuáclou hudobného života v 
Stredoslovenskom kraji. Pravi
delné koncerty sa doteraz 
usporadúv.al! len v Banskej 
Bystrici a Ž!line, sporadicky vo 
Zvolene, v Ružomberku , v Ban
sk~j štfa'vnid a v ' Martine·:· 
Prakt icky žiadne koneerty n'e'-

• Pravda, plány sú jedna 
vec - skutočnosť druhá. V 
každom sú nej.aké objektívne 
ťažkosti, o ktorých často ne
vedi.a ani umelci, ani návštev
níci. Či je to už vhod.ná miest
nosť, nástroj, alebo ochotný · a 
zapálený funkcionár. Pochope
nie sme našli napr. v Púchove, 
kde je skúsený pracovník z 
koncertnej činnost1 - s . Pev
ný. Okrem tradičných koncer
tov má v pláne organizovať be
sedy s umelcami. aby vzbudil 
u občanov z'áuiem a i o ľudské 
profily umelcov vážnei hudby 
Perspektívne podmienky sa za
čínajú utvárať aj v Brez·ne, v 
Považskej . Bystrici, v Lučenc i 
v Ružomberku, vo Zvolene. kde 
sa ujali koncerty v kráľovskei 
sieni zvolenského hradu. 

• Pri Krajskom sttľ·edisku 
Slovkbncertu zakladáme výbor 
pre· rozvoj hudobného života v 
str.edo.slove.nske j oblasti, ktorý 
bude ako poradný or~án pre 
celú našu činnosť: Majú v ň·om 
zasadať zástupcovia ZSS, KNV 
čs. rozhlasu v Banskej Bystri
ci, DJGT a usporiadateľských 
or~a.nizácií. 

• Ďal š i e etapy rozvoja hu
dobného života by mali ro.zší.riť 
záujem o koncerty v Žiari nad 
Hronom, vo Veľkom Krtíši, v 
Prievidzi, v Hand lovej , v Ri
mavs'ke.i Sobote, v LLptovskom 
Mikuláši, v Dounom Kublne . . . 
Usporiadateľov z týchto mi•est 
chceme navšt!viť do konca jú
na t. r. Okrem toho ponúkame 
koncert y kraJových umelcov s 
prierezml operiet. opier .a re
citátmi·. že ie ich veľa? Mož
no, al·e tu sme viazan! a .1 na 
DJGT, ktoré chce umožniť svo
jím sólist-om vystúpenia v čo 
najširšej miere. Cieľom nášho 
snaženia je. aby s•a vážna hud
ba rozozvuča la aj v menších 
mestách (Liptovský Hrádok, 
Kysucké Nové Mest9 , Nižná na 

·'Orave, čadca a pod.). 
-uy-

Začala sa Pražská jar 
Dňa 12. V. sa vo veľkej aule Kar-ol ina zišli oficiálni , hostia 

a účasbníci našej na jvýznamnejšej hudobne j udalosti, nad kto-· 
rou prevzal patronát prezident republiky. 27. Pražske j jar í. 
Predseda festivalového výboru dr. V. Holzknecht p·r i vítal na 
slávnt~st i tajomníka OV KSČ J . Fojtlka, pod.pred sedu vlády 
ČSSR dr. M Lúčana. predsedu ČNR E. Er ba na a ďalších pred
stavite tov nášho verejného a kult úrneho ži vot a . Prítomní boli 
aj č !enov.ia .pražského dipLomatického zboru . Oč i hku.iúcim · za 
želal .plný umelecký úspech a osobn é liSI)okoienie z ,dobr e 
vykonaného diela a vys lovil presvedčeme že \l ·nas nájdu 
nielen vn!mavé obecenstvo. ale a j skutočnú atmosféru· pria
teľstva a s polupráce, nepostrádate ľnú t ak pr·e liýý.oj umenia, 
ako a j .pre každodenný život ľudí na t ejto planéte, V hu
d0bne.1 ča st! otvá.racieho programu Prednles lo Kvat•ťeto: mest a 
Prahy Sláčikové kva.rteto As dur, op. 105 Antonín a Dvoi'áka . 
ľo skončení ,proqramu pozv,al míniste.r Brťlžek oficiálnych hos
tí a domaclch l zahraničných účastnikov na Pt'i.ateľskú be
se~u. 

l 
l 

Vpravo: Zaslúžilý 
umelec prof. Ladi
slav Vychodil bol 
poctený .za suoje 
scénograficlcé ná
vrhy na svetovom 
bienálé výtvarného 
umenia v Sao Pau
le zlatou medai
lou. Priniesol naj
vy š š ie. vyznamena
nie spome{lzi 56 
expozícií z(ičast
nen!Ích Hátov. Sú
stavne spolupracu
je aj s overorl SND 
v B ratislrme Ukáž
lea 1P. zo scé·rof1ra
fi1'~·P.ho návrhu pre 
SND. 

Dole: V 1cultLír
nej časti osláv 
27. výročia oslo
bodenia ČSSR 
Sovietskou ar 
mádou sa Bra
tislavčania zo
známili sp spe
Uá!Jkym a ta 
nečným ume
nim Podclukel- . 
~;kého ukrajin 
ského ľudového 
súboru. Naše 
zábery sú z Vl/· 
sttípenia v Di· 
vadle POH. 

Snímky: ČSTK 

KDCIÁNDVA 
HUS[OVA SÚ'ŤAŽ 
Mestečko ústi nad Orlici, rodné ntestG 

veľkého českého huslistu Jaroslava Ko• 
ciána, žiaka slávneho 'pedagóga d. šev
číka, už po štrnásty raz privítalo naj
menších i mladistvých husiistov na dnes 
už známej husľovej s.úťaži. Nakoľko tá~ 
to súťaž si získala veľkú popularitu aj 
v zahraničí, zúčastnili sa jej aj toho ro~ 
ku mladí huslisti z Vllna, LSSR, Tallinu, 
ESSU, Sofie, BĽR, Buda'pešti, MĽR a ':i 
Brém, NSR. Prihláseni adepti z Juhoslá
vie pre ešte stále trvajúcu epidémiu 
svoju účasť odriekli. ' · · · 

Dňa 6. mája t . .r. v popoľudňajších 
hodinách v z.asadacej sieni MNV :pri-· 
vítal plľedseda MNV účastníkov súťaže 
a ich. pedagógov. Večer potom koncer
tom býv·alých absolventov-laureátov: 
KHS, ·ktm·ý sa už stal tradič.ným, bol 
slávnostne otvo•r.ený · XIV. l'OČ•riík R:Hs. 
Na koncerte od~nel! q!e.!a A, Viv.aldih9, 
J. Brahmsa, C. Sa.tnt -sa.ensa, P. Sat·a_. 
sateho a P. I . . Cajko:v·ského v podani 
Milana Pukllckého, poslucháča pr.ažského . 
konz·ervatória a Evy Kubištovej, toho-; 
t•očnej absolventky pr.ažského konzeľ~ 
vatóri.a, obaja z tri•ed.y prof. dr. Otaka·ra 
Stejskala, za citlivého klavf:rneho sprJ.e
vodu prof. Jaroslava Maštalíi'a. Veľmi 
vydarený koncert oboch talentovaných 
mladých umelcov mal u· poslucháčov v-eľ
ký -ohlas. 7. mája l])r·ebiehal•a . sú-ťaž pra 
prvú .a druhú kategót'iíl (8-10 a 10-12• 
ročných). V prve~i ,kategórii z 8 súťažia .. 
cich sa na prvom mi·e~te umiestmila In· 
grid Armonalte z VHna, LSSR, na dru""' 
hom mieste C;}'ula Stuller z Budapešti, 
MĽR a na tretom mieste opäť z Buda• 
oešti Judit Kovácsovä .. 

V dt·uhej kategórli súťažilo 12 huslis;, 
, tov. Prvé nti.esto obsadi·la Aušra Ruse~ 
· ka1'te; vWrto:· LSSI't, druh~ miht·o Andrá~ 
Keller, Buda.pešť, MĽR a tr·etie miesto 
Vilija Talimaa, Vilno; LSSR. · 

V trete.1 . kat•egórii z 8 súťa~iacich sa 
umiestnili: Ninin Manya, Sofia, BĽR na 
.prvom mieste. Stala sa tak absolútnym 
viťazom, najlepším zahľtattičným účas·tní· 
kom a laureátom KHS. Na druhom mies-· 
t·e bola Kafalin Csomorová, Budapešť, 
MĽR. Tretie m iesta boli udelené dve a 
rozdelili sa o ne Martin Dehning z Brém, 
NSR a Antonín Kaderábek z Karlových 
Varov, ČSSR. · 

Vo štvrte :! kateQórif z dvanástich sú
ťažiacich sa umiestnili: Prvé miesto 
Butvila Raimondas, Vilno, LSSR, druhé 
miesto Emil Bošev, Sofia, BĽR a t reti e 
miesto Zoja Kopčáková, Zilina, ČSSR. 

Cyklu s symfonických básnf "Má vlast" Bedricha· Smetanu, 
ktorý kaž.doročne uvédz.a Pražská jar, zaznel večer v S_rne
tanove.i sieni Obec,ného domu hL mesta Prahy v podaní Ces
kej fHharmônle, pod taktovkou dirigenta Zdenka Košltó>~a . 
V čestných ló7.ach zaujal! mle sta: ge ner á lny t ajomník UV 
KSČ G. Husák, predsed.a fede-rálne .! vlády L. štrougal, ďalší 
členovia Predsedntctva ÚV KSC V. Biľak a J . Kempný, ďale .i 
tajom.nfk OV KSČ J. Fojt !k, ,podpt·eds·eda vla dy ČSSR lnQ. J. Za
hradník, predseda česke .i vlády Ing, S. Rá71, predseda česíkej 
národ.nei rady E. E1·ban, ,minister zahraničných vecí ČSSR 

[ng. B. Chňoupek a oficiálni hostia. Pr1tomnf boli l členovia 
pražského dípl<omatického zboru. Opernú časť Pražske j iari 
na scéne Národného divadla otvorila Smetanova Predaná ne
ves ta, d•irJgovaná národným umeJc.om J. Krombhol.com, ktorú 
režijne naš tucjoval P. Kočí. ( CSTK) 

Ako vidno, aj tenbo r.ok si najviac 
cien odviezli z·ahranič.ni účastníci. Pohár, 
ktorý venoval MNV v ú stí nad Orlici 
absolútnemu víťazovi I<HS už po štva-tý 
raz put uje do Bulhars,~a. Kdoe je príči
na ich ús pechov a nášho slabši.eho 
umi·estnenia? V r·o~hovoroch so zahra
ničnými pedagógmi som s a dozvedel, že 
s v-ojich poslucháčov veľmi svedomite 
pripravujú na KI-IS ·a že na súťaž vyš lú 
iba t akého huslistu, ktorý úspešne ab
solvoval celý rad domácich · súťaží, kon
čiaclch národným ko lom. Nemali by sme 
aJ my uvažovať o podobnom '· systém~ 
a posielať na túťo nár-očnú ; a v zacht:a "' 
ničí v.e ľmi obľúbe:nú súťaž ib a to na.ilép
šie čo máme ? 

JAN PRAGANT 

KONKURZ 
čs. rozhlas, štúdio Košice vypisuje konkurz na obsadenie voľných 

miest v ľudovom orchestri : 
·dirigent, I. husle, ll. husle, viola, violončelo, kontrabas, flauta, klari
net a cimbal. 

Prihlášku, kádrový dotazník, podrobný životopis zašlite na adresu 
Cs. rozhlas Košice, Moyzesova 7a do 10. júna 1972. Uchádzačov, kt~ 
si podajú prihlášku s požadovanými. dokladmi, budeme pozývať pisom
ne. Vyžaduje sa vysokoškolské vzdelanie, alebo absolutórium konzer
vatória a prax. 

Pri koťl.kurze sa vyžaduje hra z listu a ľubovoľná skladba. Konkurz 
sa uskutočni dňa 27. júna t. r. o 9,00 hod. v štúdiu čs. rozhlasu 
v Košiciach. 

Poznamenávame, že cestovné sa hradí len prijatým uchádzačom. 

lionliurz 
,JANÁČKOVA FILHARMONIA v Ostrave 2, Michálkovická 181, vypisuje 

konkurz 
do skupiny trúbiek a violončel. 
Prihlášky absolventov konzervatórií alebo akadémie - s krátkym 
životopisom - zašlite da 10. júna t. r . na uvedenú adresu. Dátum kon
kurzu oznámime. 
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IV. 
· V októbri 1920 bol Caruso na umeleckom turné v Kal'lade 

l v nlektor,ých vidieckych mestách USA. Do New Yorku sa 
vrát il v posledný októbrový deň so silnou chrípkou .. . o dva · 
t ,ýždne sa mala začať n~>Vá s ezóna v MetropoHtan Opere pre
miérou Židovky. Ako s a ukázalo, začala s a _posledná sezóna 
v umeleckej kariére veľkého s peváka. Dňa 24. decembra 1920 
spieval Enrlco Caruso na-posledy na scéne Metropolitan ope
r.v - vôbec. O viac ako sedem mesiacov (2. august a 1!121) - ' 
v r odn-om Neapoli - vydýchol Caruso naposledy. 

V záverečnej časti knihy En
rico Carus o - His Life and 
Death popisuje pani Dorothy 
Car uso vá posledné chvíle s.voj 
ho manžela na .iavisku divadla 

života. 

AKO LIEČILI CARUSA 

Pre chrlpku nemoh ol Enrico 
1_pávat , a t ak s a na-pokon roz
hodol !sť k svojmu lekár-ovi -
ďr. H. Už predtým bol u nie 
koľkých ieká1·ov: u nervov_ých 
š,p'éc.fa lis·~ov, ost·e.opathov a 
·iných, no an i jeden 7. nich ne
ris-ti! ·prfčinu boles ti hl-avy. Ne
·Vi-em prečo, ale Enric-o mal ne
vysve t l-i teľnú dôveru pr áve k 
dr. H. 

Mne sa nerpá či l. Vide la · s om, 
ako !'Ok predtým "liečil " Enri
cov.i bolest i hl-avy. Položil ho 
11a kovový stôl, na brucho m u 
položil tabul'ky zo zi>n!ru a na 
ne v-recká s rpies kom. Do tabu
Hoek-1'4fa,p0!j:i!i· eJekt·r ický , prúd a 
kŕčovité otr as·e-nie vrecúšok 
malo pôsobiť ako "s uperma 
sáž" , kt or á by odstránila pr e
by točný · t uk, i bolesti hlavy. 
Druhý raz ho pos adil do e le k
tricke j k·abíny, kde vypotil zo 
seba všetky tekutiny. Keď s a 
liečenie skončilo, bol o nie-koľ
ko kil ľahší - ale po návrate 
domov ich · hneď zase nabr-al, 
lebo rp il veľa vody. B-oles ti hla 
vy mu, prirod zene, nepoľ•avili. 
V t en novem br-ový d-eň som 
však Enricovi nemohla zabrá 
niť, aby išie l opäť k Je:károvi, 
kt<Jrý ho potom lieči l ro vna
k,ou me tódou na chr ípku, ako 
k~d.vsi na boles t i hl·avy. 

Jedného dňa sme išli au tom 
a Enr ica schytila t r iaška. Ne
ch<;el ísť domov a t rval na tom, 
že pôjde zas·e k lekárovi H., 
ktorý použit zase t ú ist ú pri
še rnú liečebnú metódu. Potom 
- každý ~Jór tela m at otvore 
ný - vyšiel .na chladný vzduch. 
Neviem, · prečo sú s peváci ná
chylne.iši na prechladnut ie, než 
i·nf ľudia. Možno pre to. že sa 
prechladnutia ta'k boja. Večer 
pocítil dutú bolesť na ľave j 
st ra·ne pŕs a začal kašľať . 

V nasledujúci týždeň bolo 
proQr amované pr edstavenie Ko
mediantov. Ved,ela som, že En
r ico bude chcieť spievať , i keď 
mal zo dňa na deň pr udší k.a -

1 šeľ. Za-čí•nala som ždť . v st-raš
n<Jm nervovom vyl))ät f, ktor é sa 
čoskoro stalo ústr edným motl
vom n ášho života. V deň p red
staveni-a som si všimla , že mu 
kedy- tedy prešiel po tvárí tieň 

1 bolesti, a keď odchádzal d-o di ~ 
1 V>adla, povedal mi: .,Do.ra , prfd l včas a - modli •a za mňa". 

1 Keď vyšie l na s·cénu a poz['eJ 
na mňa ustráchanými, unavený

' mi očami, mala som pocit, že 
1 tam n evydd ím sedieť bez slo-
1 va a pro tes tu. Pocitila som v 
1 te j chvíli nenávisť vočl ·všet
' kým. bled-ým, sús,tr,edeným a 
• dychtivým tváram, ktoré žiarili 

ako masky vo svetle· javiska. 
1 Srdce mi zv~erala ú~kosť a 

strach o Enrica, ale n emohla 
som robiť ni-č i11é - len sedieť 

a usmie~ať ~a . ;.;.;.".": ' . . ; .: -.!,.. .• •t· 
Keď začal S!Pievať á riu Vest i 

la Qiubba, sled'llva.Ja som vel'm l 
pozo·L~ne k·aždý jeho krok, kaž
dý výr.az 11a t vá·l'i. Vyt-iahol vy
soké "a " . . . a h las s a ·mu zlo 
m il. Videla som, ako sa . potáca 
z javiska ia kuUsy, kde stál 
pripravený Zirato, aby ho za
chytil do náruo~a . 

Bežala som do ša tne a bo·la 
som pri ňom, keď sa pre bra l z 

, bezvedomia. "Bola to len bo
lesť v boku", v-r-avel. "Choď na
späť do lóže, aby si l'udia 
mys l-eli, že som v por i-adku." 

' Dr. H., ktorý hneď pr išiJe!, !PO-
veda l: "Nie je t<l nič vážn~. 

1
1en ma-l á neull'3l"gia. Môže spie
vať ďa lej. " 

Obecens-tvo - ner vózne z dl
! hej a neoča-kávane.i prestávky 

- sa na mňa pozet"!!lo, keď 
som sa vrátila do · lóže. "Skfzol 

l sa na schodoch", povedala som 
, divákom v susednej lóži. Za 
; niekoľko minút prešumela s prá 
' va celým divad lom. Potom 

zhasl-i svetlá .a zač-alo sa dru
hé deistvo. Od spieval ho bez 

· t oho, aby da l najavo bolesť, 
l ktorú ci ti!. ,,Dúfam ," - po.ve-

' ; dal po preds·taveni - "že už 
nil~dy nebudem preživať také 
bolest i - oolo mi po celý čas 
zle, svet som mal pred očami 
čierny. " 

MEMENTO 

Predstavenie Komediantov 
. bolo prvým vážnym mementom 
1 zhoršuj úceho sa zdravotného 
stavu slávneho speváka. Ďalším, 
ešte vážnejším holo predsta ve
nie Nápoja lásky v Br ookly-n
skej akadémii hudby. Autorka 
spomína na to to predstavenie 
'takto: 

Pred predstavením SQm išla 
do šatne, kde som našla Enri
ca stáť pri umývadle a vypla
chovať si hrdlo. Zrazu som po
čula ako mi hovorí: "Poz·rf 
sem!" .- Videla som, že vod,a v 
um,ýv.adle je červená. Mario 
ih neď zavola l leká ra. 

l "Dora," povedal m i, "vráť sa 
na svoje miesto a nepohni sa 

i 
odtial', nech sa st ane, čo sa 
sMne! Obec-enstvo s-a bude n-a 
teba dlva ť, preto nesmieš vy

- ~ volať palllJiku." 
:Poslúchla som a odchádzaj úc 

p rišli m i n a rozum slová, kto -
• ré m i r.az poveda l: "Tenoristi 

ni,ekedy umierajú na s céne po 
vy-sokom tóne - na orekr ve
.nie." 

Sed,ela som v prvom rade. 
Opona sa zdvihla o štvr ť ho

l di ny neskôr . Vede la som, že 
1.1ekár • bol• pri Enricovi, Z~9a li 

sa štyri dlhé dejstvá, nap ln e
t né ve:s.e losťou. Ern·ico vybehol 

na s cén u po malom vidieckom 
moste a sm ial sa. Obecenstvo 

1 nadšene t li-eska lo. Na jednom 
1 miest e spiev·a·l pr i prednO'm 
! okraji .- j avisk•a. Keď spieval, od-

l v.rätil hlavu a vytiahol si vrec
kovku. Počula som ako t rošku 
zakašľal. ·no zase chytil tón, od

l s.pieval ďalši kus a - odvrátil 
' s-a. Obe censtvom prel,et el šum , 
1 k torý stich ol, keď zač-a l spie -
va ť. Spoza kulís mu Zira to vy

l strčil uterák, Enr ico ho vzal, 
· utr-e l s i úst a a spie va.! ďaie j. 
' K!:!ď doospieva·l áriu, rýchlo vy·-

1

. behol z j aviska. Dejstvo sa 
skončilo, opona padla. 

Zachvát ila ma hrôza. ostala 
som sedieť bez ooimutia. Dlhú 
c-h viľu bolo -v hľadisku t aké t i
'cho, ako keby v ňom nikto ne

" sedel. A potom, akoby na po
yet, Pr elet ela · d iv-adlom búrka 
vzrušen.ia . 

Enrlco ležal v šatn i n a oo
~ hovke. obklooe·.nv orestrašený-

1

. mi tvá rami. Dr. H. vysvetľoval . 
že mu Prask la malá žilka pod 
jazykom a oán ZleQler, pomoc
ník ria'ditP."ľa Metmpolitan ooe-

1 ry pr-osil Enrica, aby šiel do 
mov. Po prvý raz v ži·vote ne
protestova l a súhlas.il s t ým, 
aby predstavenie predčasne 
ukonč ili. 

KONIEC 

Po tomt o nedokončenom 
preds-tavení spieval Enrico Ca
r uso v Metropolitan opere ešte 
t ri razy. Dňa 21. decembra 1920 
mal zase účinkovať v Nápoji 
lásky, no bolest i boH také akút 
ne, že preds tavenie museli od
volať. Chcel s i radšej ešte tr i 
dni odpočinúť, aby mohol na 
š tedr_ý večer spievať vo svojej 
obľúbenej opere Židovka. Pred-

l 
stavenie prebehlo normáln e -
no spieval naposledy. Na dr uhý 
deň s a s t alo t ot o: 

l Vianoč-ný sviatok bol krá-sny. 
Izby naplnilo studené slnečné 

j svet lo a vôňa stromčeka. Od 
rárra zvonil na dverách zvon

. ček, poslíčkovia IPL'inášali dary, 
kvet iny, t eleQr.amy. Enrico !Pri

' š iel za mnou a Glór iou ( dcé
ra, ktorá sa Carusovoom nar-o
d ila v roku 1919) do salónu · a 

, tpodáva t mi veľkú škatul'u. "Dú-
fam, že sa t i bude páčiť -

l dva ro:ky som ho hľ•adal ;y Juž- · 
nej Amerike". V škat uli · bo l 

1 nádher.ný kožu ch z činčily, kt o-

lt'Ý st ál v,eľa tisíc dolárov. Mal 
darček aj pr e Glóriu - náhr -

• delnik z jantárový<:h <perál, dlbl š! ako bola ona . .,U nás - v 
Taliansku - sa hovo-ri, ž.e .jan

l t ár chrán i pred zacht'ípnutím", 
poveda l. 

1 
Po tom s a odišiel preobiiecť 

l do kúpeľ·ne, lebo ma l odisť so 

l mnou na návšt-evu. Z kúpelne 
sa ozval výkrik. Dobeh l:a som 
ku d·ve-rám súčasne so Zi-r.atom 

; a Mar iom. Ozvali s a ďalšie vý-
1 kriky. Mario pr udko otv-oril 
• dvere a s nadľud skou s ilou 

zdviho l Enr ica z vane. Mario 
t so Zí·ratom ho o dn ies Li na Qauč. 
~ Sadol si na okra j a z tvár~ mu 
: stek al pot . Lekár , ktorý o pár 
~ mi·nút prišie l, zist il okamžite 
; d-iaQnózu: akút ny zápal prie-

1
. duŠiek, ktorý sa pravdepodobne 

vyvi•nie na pneum&niu. 

l *** 
i 
l
' Potom nastalo ni ekoľkotýž

denné radikálne liečenie, v-rá 
' tane t ransfúzie kr vi. Napokon 
1 

s a Ca.r uso zotavil natoľko, že 
•, mu lekári dovolili odcestova ť 
l do rodného Neapolu, po kto
j rom tak - možno v predtuche 

1 blízkej smrt i - túžil. Celá ca
l rusovská rodina odišla do Eu -

BORIS ALEXANDROVIč' POKROVSKIJ, výr azná pos tava soviet skeho divadelné
ho života, ·režisér a pedagóg, ktorého znameni tý vklad do praxe a teórie so
viets keho divadla zúročuje široká plejáda he r cov- spevákov l rea lizátorov hu-

jednej osobe a herecký prejav .ie t·eda 
súčasťou speváckeho pre javu a naopak. 
To ie jede n z hlaV<Jlých pr incípov učeni a 
Sta nislavského. ' (lobných predst avení - dožil sa prednedávnom šesťdesiatich rokov. Pri prfleži

t osti umelcovho jubi lea priniesol časopis Sovietska;la muzyka Pokrovs kého úvahu 
V ý c h o 'v a u m e l c a - s p e v á k a a p r i n c í p y K. S. S t 11 n i s l a v s k é h o. 
z iwiímavé myšlie nky o nemenej zaujím ave j téme prihllžu jeme ai čitateľom náš
ho ča~<>opisu. 

·z ákony 'd ivadelného umenia boli odha-
. tené a ·s form ulované K. S. Stanis lav

ským. ·stanisJavského systém nemožno 
povúovať za "ná vod" pre mladvch adep
tov javis ka. V skutočnosti :ie to s úbor 
názorov na divadlo a veľa impulzov pre 
hercov i rt!"lisérov, ktorí majú svo ; pri
rodzený d~ r tvor ivos ti . Utilit árny vzťah 
k systému .ie jeho prvýn) nič iteľom. Sú 
dva typy ľudí , ktorí svoj vzťah k systé
mu S'tani ~ l avskeho ,pre javu jú extremds
tkky. ·n prv í v ňom nevidia úžitok, ,pre
tože podľa neho postupovali, a predsa 
sa nesta li dobrými her cami. Tí druhí. 
kto t:í s ú presvedčení o svojom talente 
považujú systém za zbyt<Jčný. pretože 
aj beZ neho vedia, ako hra ť. 

otázok výchovy operného, operetného či 

m uzikálové ho s peváka .ie otázka, ct 
adepta vychováva ť odde lene alw he rca 
a nd cle lene ako sp,eváka, ale bo či .ie nut
né oba momenty výchovy spá.iat v je 
den celok. l-l oci spevák okrem svojho 
vlastného predmetu - spievania - mu
si prejsť i ďalším školením v harmónii 
v into nácii, v hudohne·i 1·eórii . ie neod-

a 

Ne:ieden s pevák obhaju je sv•o.ie um eni-e 
známou vetou: "Spieva m ta·k, ako 

cítim, z duš e!" - a neuvedomuje si, že 
t akto vere jne narába s v-ratkou devízou. 
Pri dnešnom stupni kvalit y d·ivade lného 
a speváckeho umenia sa môže podobne 
zmýšľa i ú ci s,pevá'k l-en tažko UIPlatniť. 
Spriivne vybudov-anie obrazu č! átt'ie nie 
je možné ponechať sv-ojmu ,.cít eniu", 
ale t reba ho d<Jc iel!ť na zák J,ad e doho
voru s režisérom, r ešpektovanlm ieho 
umeleckého záme-r u a takto ho priro dze
ne vkTbiť do celého de jového to ku. 

l 
rópy na lodi Wilson (v máji 
19Ú ). No doma mu ne bolo sú
dených veľa dní. Zomrel ako 

; 48-ročný di'la 2. augusta 1921. 
! Posledné hodiny života veľké · 
t ho umelca opisuje ieho man• 
1 želka tal<to : 

l Hoci v tú noc išiel Enrico 
spa ť s vel.'mi vysokou horúčkou, 
r áno s om ho našla sedieť v 

i posteli. Požiadal ma, aby som 
~ priviedl-a Glóriu, pohral sa s l ňou, pobozkal a posl-al preč . . 

Bolo to l . augusta 1921. V 

l izbe nebolo t ak horúco ako 
v-o·nku. "Zat iahnem záclon,y, 
mo:óno by si ešte zaspal," -

! hovorila som Em·ic_?vi. v V ~ej 
! chvíli po:~:re l na mna cudnym 

l 
pohľadom a vzdychol. P ribehol 
Mar io, ~tor,ý povedal: "Pôjdem 

1 pr-e lekar a. · .. 

i Enrico st onal pri každom na
dý~hnutí. Nemohla som rabit 
nič iné - len mu držať hla•vu 
a ut ie-rať spotenú tvár .. , · 

Po hodine vydával zo .se_ba. 
v_ýkriky, ktoré p rLpom ínali zvu
kY. t rá:peného zvieraťa - · .i.eho 

' hlas už nebol ani ľudský. My's
~ Iím s•i, ž-e m:á lokto mal · takú 
; agóniu. Enrico tnpel štyri ho
' d iny, kým P'l'išiel lekár - ·ne· 
1 mal však prJ sebe morfium. 
· Keď sa s ním viľátH, "ruka sa 

mu tak t r iasla, že som in.iek
, eiu dal-a s'ama. O desať minút 

sa Enr ico utíšil. 

Potom priš li ďalši šiesti le
; kári. Prezreli En rica a .hodinu 
· sa radili. Oznámili mi, že tre-
1 ba ods:trá-n iť ľavú ľadvinu, no 
l bez úplnej anestézie. Srdce by 

totiž takýto nápor ncvydrža
. lo. Ak by Enrica Qperovali, žil 

by v str ašných bol·estiach dva 
týž{)ne. PL,avdepodobnosť dlh

, Šieho života bola jedna ku ti 
; sícim . Ak ho nebudú operova ť, 

zomr ie do nasledu júceho rána. 
. Napriek tomu som nechcel.a ve
riť, že je tak blízko sm rti. 
Kľakl a som s i k nemu a ruku 

' som pr i !ožila na ie ho t vár. Pl.v
; nuli hodiny .. . 

Otvoril oči a pozrel _na mňa. 

l .,Dora . s~m . . . som . . . s'mäd
: ný .. . " Trošku zak·ašľal. 
i .,Zase . . . mi. . ubližujú." Za
! čal Lapať vzdu~h. 
l '. 
' "Nebo j sa, drahý Ri oo.,-
' všetko ie v poria-dku." · • 
l 

"Dora . . . nemôžem ne-
môžem dýcha ť . . . " 

VId-ela som, ako sa mu za
tvo rili oči a ru-ka mu bl:'zvläd
ne klesla . 

Koniec 

Sú však a j iní .,vr ahovia" Stanisla vské
ho systému. Sú to tf jeho .,žiaci", 

ktor! ke<l.vsi pr ed rokmi začuli n iečo 
z :ieho vlas tnýc-h úst .a omieľajú to te
raz donekonečna. Ak sa im niekto po r o
koch za ich o t r epanú formulku vysme
je, nevedia t o :pochopiť . 

mysl.itefnou súčasťou výuky . l sta rostli
vosť o kvalitatívny rast jeho hereckého 
prejavu. Pretože s pevák na scéne je 
oSQbno-sťou, od ktore.i sa očakáva r ov
nako dobrý s pevácky i herecký vykon. 
Treba t iež uvážiť , že sk lad a teľ , ktorý 
hudobnodrama t ické dielo napísal. pr iro
dzene v-edel, že stvárňovateľom ieho 
skl-adby bude S:pevák- het•ec, ktorý n•ie
len s vojím s10evom. ale celým h&"eckým 
pre javom musi každej not-e, či fráze do
dať patričný zmysel a váhu . Spevákov 
hlas ie sfce do určitej miery tlmoční

kom nálady, citov, a deja, nemožno vš ak 
labudnút~ na skutočnosť, že hud-ohná drá 
ma má svoje š pecifikum utajené právE> 
v ideálnom s po :jení herca i speváka v 

Stan islav-skij často upozorňoval , že 
dobrý spevák nie je dobrým spevá

kom vď-aka da ru h lasu (ako sa m nohí 
poslucháči domnievajú), ale vď-a.ka vro
denej pot rebe spievať, spevom sa preja
vova ť. Tát o ,vrod,ená potre.ba s a preja
vuje dokonca 1 v takej (na pohľad ) č i sto 
technicke j stránke pro blému, akou ie ar
tikulácia. 

Režisér Pokrovski j pn sbí.~ke Glin
kovho Ruslana a Ľudmily. 

V hojnos ti sa vys kyt uje aj iná odro
da "odborníko v", ktor! Stanislavského 

učenie zav,rh li navždy ako zasta,r ané. Po
v;.äčšine s ú to ti "odbornlci", ktorí ieho 
pt'i ncípy nepoznajú vôbec. 

Princípy Stanislavského nie llú suchou 
doQmou, ale tvoria živé a večne sa 

rozvíjajúce učenie. Sú s~hopné zodpo
veda ť s kut-očn ým potrebám žtvot a a sú 
sc:hopné v iesť k napredovaniu. A z tých
to faktov by sa malo vychádza ť pri vý 
chove umelca-speváka. Jednou z hlavných 

Ešte raz sa v.r á:time k problému S!))ráv
neho zosúladenia hereck ého a s.pe-

' váckeho pr-e javu v ;ednom in te-rpretovi 
- v osobe operného speváka. Hoci pe
claQó9ovia na hudobných učilištiach po
väčšine P'ozna:jú zásadu Stani·s lavského. 
ktorá nedovoľuje vychovávať mladého 
ume lca raz ako spevák-a a lino-kedy ako 

herca, p-redsa sa jej nepr i d ŕžajú. štu· 
dent - spevák Jl)rechádza sepa-rátnE> kur
zom spi1eva<nia a kurzom hereckého 7do
konaľovania. Výsledn_ý d ileta ntizmus s! 
uvedom! peda9óQ soevu i oedar:JóQ he
rectva až vo chvíli, ked' ooznruiP oo
činani 'e svojho žiaka pria mo na o;;céne. 

s ta nislavského učenie (aj keď ho 'do
ba t rochu ,poopravila) tr<>ha ~ i .dnes 

Považoväť za správn e klíma v ktorom 
rozkvitajú kvety div~dc i nf> hr, •lnll'nia 

Preložila D. I<OVÄ.fWVA 


