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Dna 23
sep·
t emiJra t . r .
balet " IÍ
s!Íbor
SND pre m céro cJal balet P. l.
Cajkouskélw
Labttt'ie jazero.
Na snímke uľ a u o
predsta vitelia
h la ll ll1ÍCh p:1~tán
i nsce •tácie
Gabriela Demv vič o uá
a Ján
1:/ aľwn a Vpra vo
scéna z balet u
a
p o hľad
na
pr·ent;l·rou(;)

n-

llecenstvo.
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Tomu kt1>·' je zvyknutý poz-esa 111i. sovietske inte rpret a č n é uri1 e nie len zo zorného
uhla sláv y a au r eoly svetových
úspech.ov . by s a mohla z dať
táto ' v.ýzva · zvláštna. Avšak
.,armáda " hudobníkov i milovniko;v hudby vzr ástla dne~ kvalitatJvng J. k_vantit atívne . do takýc h rozmerov . že otvorený
ro~hovor , o Pl'oblémoch interpretácie a kritfl<v in tE'rpt·etáciP
sa' stal ne vyhnutným.
Vl astná teória in terpt·etácie.
t. j. veda skúmajúca i ej filozofick o-ideový základ, bola dodn P~ mu7ikoh}oiou žalostne zanedbávaná. Práve preto sa v
tejto sfére naln·omadilo mnoh o probl é mov a otázok. ktorých vyriešenie bude zna men ať zdolanie kolosá lnej úlohy.
Vyberme si . teda pre zač i atok
iba tie .Prohlé mv interpretáciP
rať

a kritiky i n te 1· p~etácie, · ktoré ·
sú v súčas nosti najpál'i'.i ve i š ie
ľHOBL~M ORIGI NALITY
ľt·v ako sa budeme venovať
d vom hlavným otázkam. ktorým je táto stať ·za~vätená. vyč l ~ níme si ešt e j(~tlen problém
- problé m ol'iiíi•~alfi'v v .. tvor- ·
be hudobné ho inten>reta. Origina litu inte r pretácie požaduje
od ume lca ai samotné publikum. Táto požiadavka je vo
s vo·ie.i ood sta te s právna . veď
ol'iginalita a silný in telekt upútavaj ú· práve u vynikaiúcich .
umelcov. Oriqin álry:v preqnes
tej-ktorej sldadhy ie podmienený · zvláštnym darom .,.hovoriť zo seba". Môže sa ale stať, ·
Z<' takáto interpretova · d a no sť·
sa prejaví v ieho tvorbe ako
nenatívny prvok, a to vtedy, ak
dominuie n,a d ostatnými t lož-

Moskovskí umelci u nás

koncertného vystúpen ia mladých moskovských umel-
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súčasnosti

sa celá. ncúa
ocitá v case a/,:tívn ycll príprav na d ni sviatoč11é ,
ktoré svojím hist orickým vý:mamom a dosahom pozname•wli vy še po/storočný vývoj
socializmu : - 55. vý roč ie Ve l'-

sme sa prostre dníct vom ume .·
nia le pšie spoznali a pochopili.
V tomto smere máme už bolw té,
mnohor očné
skúsenost i ,
kto r é sa v týchto r okoch :m ásobujú, prehlbujú a d ost ávajú
čo ra z
ko nkrét nejšiu
podofm,
kej
októbr ovej soc ia lis tickej
11ápi1l a '!my sel. Upev1'íovante
revo lúcie a 50. výroči e zal ožedrttzobný ch stykov. rozširujú nia Zväzu sovietskych s ocialis-. ce sa 'kultúrne výmeny i ob -·
lických republík. Z ideí z chodn.é styky so So vietsk11m
•e vo l učn1ích prame1iov a trazvfizom a poče tné 'kultúr ne. a
dícií Olctó/mt bo/wto čerpalo
umeleck é podctjatla, na ktoUJ
čes ko slo venské
re volučné
rúch sa konfrontácia .~oc ialig 
h•mtie, J.:to(·é vy tíslilo do febtick ého umenia pr ej avuje u t ej
ruá rového v í ťazstva českoslo 
naj konkrétnej.~e.T podol>e to
venské ho pr acuj(weho
ľ udu,
ušetlco znamená vyt uár anie no ~· torého
25. vý ročie budeme
vých impuliov pre fo r movcm ie
sláatt 25 februára 1973.
nášho hudobného života.
jitoifecf -veffqJc7i. .tn·e1o - .
Tak narr/-11<-Zbii'· ~ /io'd.netu O'V.
,m~cJ;cjc h h!s~o,ric~ýt;h .f!!e d~n í.kO!,J . KSSZ. r ozuinrfla sa v soviet skej
IJ dejinách ,ro.botnick,ej tr.iedy
- hudolmeJ k'uz'túre áic'ťii>na · Í5i•Í~
a komunist i ckf!j strany. ;Nepono sť Z(l zvýš,enie iri,e·~ VO · teore~
chyb·ne sa ony· .~tanú aj neticl;;ej pripravenosti s.ouietske}
všednou príležitosťou pre ' ce!tí · · muzikológie, hudolmej kritiky c1
našu . kultúrnu
a umeleckú
žurnalistiky: · S · . mnohými záabec i pre 'ce'l ý r ad jej pri važnými materiálmi sme .~rt
. slušníkov preukázať v · tonito
oboznamtwali' aj · na s tránkáclt
čase aktívnu účasť . pre · posil n~šh o časopisu, p1·etože sa stanenie .~ocializmu a proletái·li pre · nás vodid lom ·a vzorom
skelw inte macionalizmu'. K o - · angažovcmej publicist iky. Prav -·
nečne, nie · inak tomu bolo aj
napo dob1'íovať,
da,. nechceme
v min ulosti. ,kedy výroč ia yosR
ale tvor ivo ro,zvíjat' nwrxistic •.
a Mesiac českoslove ns ko - so ké. pri'!cípy lludob!lej kritiky a
vietskeho pr i ateľstva st ávali sa . žurnalistiky · v , na.šich pome .
'1WI'I. ifcstačným
prejavom
ro ch a podmif!nkach. V t omto
lip1·imného priateľstva medzi
úsilí o lc v a l i t a tí v n u zme.našími a sovietskymi nár odmi. · 1w
potrebujeme
i nt·enzívrltl
. Stí to u.~ak aj jubileá inšpispoÚtpr ácu s • celúm lcr,;ltär~il~
• ujúce a wväzu j tíce. Pripra vu a umeleclcým fl·ontom.
jú sa na n.é detky na.~e kul·Nastávajúce· uýročta teda ne;túrne i s poločenské inšt itúcie
budú
len
príležitosťou
pr~
a organizácie. V koncertných
oslavu, ale aj podaetom pre
sieňach a u d ivadlách zaznej tí
pracovné zamyslenie sa, ako
skvalitnit n.a.~u prácu, aký m
diel!l novej angažovanej tvorby, di ela ruských 'klasikov a
smer om ísť v duch u re volttť! -·
·~účasnJich sovietskych skladanýcll t radícií, ako účirmejšie
teľov. Prídu k nám početní so slúži t socialistickej kultúre a
IJiet ski umelci a stíbory , al>!!
umeniu.
MARIÁN .TUR TK
spol oč nos/'

- ·s;r Fo-
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•
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~e

Roč.

Pred

D va mesiace d ivade lných prázdnin utiekli ako voda.
Začala ~a nová sezóna. k to rá s l'u buje mnohé zaujímavé inscenácie Svo j repertoár rozšíri i Nová scéna.
Vlan i iu navštívilo vel'a osobnosti divadelného sveta.
Teraz zavitali do Bratislavy sovie t ski umelci z Moskovs kého š tál"n eho divadla operety. Pripr a vili pre Brat is l avčanov (v PKO) na ~o b o tný a n e d e ľný veče r (30. IX.
a .1. X. t. r.) pestrý ot·op r~m ood ná zvom .. Melódie
rampy" v ktor om odzneli pôva bné a s rdc u lahodné
úryvky z Dunajevského operety Voľ ný vietol', Doluc h ani a nnv Konku r z krásy zo Sme tanovej Pr edan e i neve~tv v PÔ<;QlJi ve i intPrpretácii krásnych m •1žských h la sov S Mo roza a I. Nepum ň ajšia ( Kecal) . Kiílmánove.i
Grófky Ma r icp v suverén nom podaní zasl. um. RS FSR
Z. lva novovE>i. či PPrť f'ktné ho G. Vasil i" va v úlohe .. ci-

s·
z

. kami. ak p ot lá ča požiadavku
· š t ýlu, , obsahovej osobitostf atď.
Správna tvorivá orientácia je
' koi1e ~nou . cie l'o vou stanicou ~a
ceste ·. spo znávania, š túd ia a
z bierania vlastných skús eností.
Naša pC>diaflOQ ická škola si
zasluhuje v ďaku a ohdiv za
veľ kťi . pozorno sť. ktorú ven uj e
pf ípr:ive ml adých interpretov
ore sl<Uto č ný umeiPc ký život.
Napr iek ~voi im ča st o potvrdeným ús pechom si však s tál('
musí všíma( ka ždod e nný pokrok celei teito e pochy nielen
vo vede a technike ale 'i v
oplasti umenia a ku ltúrv vô- ·
. bec. Búrllv.Ý vývoi sú č asnost i
sa dožaduje s voiich práv aj na
Poli
hudobne·i inter pretácie
ľrítÓmnosti · už · nE'po stačuie
s lávou' sa iana i úce men o int erpretačne'; š kolv. Mnohí nas l
laureáti nevedia. prečo ie ich
l'ok •·aoopanie na 7. str.

e

gánskeho baróna", alebo lmpoza.n tné m asové s cény. Je
nesporné. že si razom zí'>kaH sr dci a divákov. Umenie,
kt-oré inter,pretov.ali, na,šlo svoj zaslúž·ený o h las nie len
v domácom prostredí, a te tentoraz l u nás - v Bra•
t:islave a všade tam, kde 7-llvftali. Č l e no via divadla svojou každodennou prácou doka·z u,iú. že opereta i muzikál ie stále ž-ivý žáner , k tor.Ý má čo oov·edať l dnešnému č loveku. A v modernom poňatf si ná.ide cestu
k posl uch áčovi. A n iet divu, že o Mos k ovskom štát nom divadle oper ety sa hovorf len v superlatívoch.
Má svoju ~ itn ú st r ánku nielen v osobe r ežiséra G. P Ansimnva, ale i v zložke c hor.eo graťicke.i , d ir iqentsk e i. vÝt var nej. sólistickej. Prec fznos ť, set•iózny orfs,t up k oráci. dôkladnost, dôsl edoosť. neúnavná láska k divad lu
sú vzácne d evízy, ktor ľ s a vždy zúročia . A t oto di va d lo nim i v bohate i m te r e di sponu je.
sobotu predpo ludnim ~a zišli moskovskf host-ia s
vede nim a so sólistami Nov,e ; scénv na vzá cne
pr i ateľskom a nPformálnom m!tinou. Privfta l ich riad i teľ N'3 Dalibor Hener Poďakova l sa umele c ký vedúci moskovského d·iva d1a, zaslúžilý umelec Kazašskej

V

D okončenie

na 3. str.

Opera OJGT. v novej sezóne
Vstup do nove j sezóny je ·o re každý umeleck,ý súbor význam -

ným kroko m, od ktorého sa čaká, aby bol nie len štastný,
ale sp!ňa l ai krité riá hodnoty a umeleckého rastu t elesa i nároky !PUblika. Ak toto všetko potrebné a užitočné je v spo-

jeni a.1 s ,prí.i emným pochopením a ocenenlm. !Práca sa potom
naoza; rob! so záujmom a radosť{)u. Tým prljernným na za č iat
ku sezóny v Banskej Bystriol ie štatút o,pery, schválený Ministerstvom kultúry SSR.
Dramaturgický pJ~n opery nepresahuje v laňajší počet prem iér (päť). Ako prvá má odznieť zači atkom novembra opera
SerQeia Prokofieva Príbeh opravdivého človeka, ktorou umelecký súbor chce , pr.ispleť k oslave významných jubllei. Pod t akt ovkou Antona Buranovského, v réžii Kolomana Člllíka prLpravu ie sa operný súbot· na ná ro čnú inscenáciu.
Ďalšia !Pr·e miéra,, plánovaná na mesiac december, má byť lahôdkou pre milov.nlkov o:peretného žánru - Lehárova Zem úsmevov.
Nasledu júce tituly - i keď sú r ôznorodé, iste budú prlťažlivé
10re poslu cháča a budú školou v práci súboru. Je to veristická
opera Eugena ď· Alberta Ní žlna ..... hudobná dráma s predohro u
a d voma de js tvami. k to rá mala svoju pnú prem!ét·u v Prahe
(15. XII. 1903) a opera t erajšieho Intendanta parížske; o pery
Rolfa Lieberma nna S.kola žien.
Záverečná pre miéra nllm.llej s~zóny patr!la .na.imladšlemu publiku - deťom: bola to rowrávk{)Vá spevohr a pre ve ľk é a malé
deti - Tučný pradeduško od .Jaroslava Ki'ičku. V predstaveniach
pre det! umelecký súb(\ŕ· bysb"lo'kej opery pokraču,j e aj v ·tejto
sezóne, kedy (opäf na záver) uvádza rozprávkový balet Oskara
Nedbala Z rozprávky . do. rozprávky. Týmto spfňa súbor nielen
svojj:l· umelecké pos.lan(e, ale mysli aj ná v:Vchov u budúc~o pub·:H'ka.
. _..
:
·
1 .
~··v· tejto ·~etón~ umel~.*é ,ved~nle · nesiahlo po národ~om diele.
1'4Ie~oré - v·l ani ~rem1érované (Krú tňa va, Keď sr diecko ~obo
líev.á~ ..L. :sa· stá.Jyml repertoá!:'·ovýml t itulmi (ich rad by sa moho l· rozŠiiríť o sl<oršie ·inscenáCie slovenskvch die l aby sa zadosť
'4či1lilo, aj ·iludobne i výchove na školách i. cyklu) . ·
EVA MICHALOVÁ

Prix Bratislava 1972
T<lht<l r<lku sa tt dňo ch 2.-6. októbra
zišli v Bratislave už po tretlkrát rozhla - ·
S{)VÍ pracovn!ol na·šich a zaht·an i čnýc h
mzhlasových sta;níc na medzinárodne j
rozhlasove j stlťažl m aQnetofónových zá:mamov hudobnéh<l folklóru - PRIX DE
MUSIQUE FOLCLORIQUE DE . RADIO
BRATISLAVA. O celom podu jati pr.inesieme podrobnejšiu správu, zatiaľ Informu jeme čitateľov o . výsledkoch.
A. k at eQória - úpravy pôvodnej !udoveJ piesne pre sólový spev so sprolevod·om ľudového orchest ra nástrojove j
skupiny alebo sólového nástroja s výnimkou klavfra:
l. cena

Cs. rozhlas Praha -

TN sv.a te bnf p!SIIle v Oprave Jar. Krč 
ka, sólo - Petra Kraffe rová
2. cena čs. rozhlas Práh·a - Dve vojenské pisn~ ..v. úprave Jar.
Krčka , sólo JaT, Krč e-Js;
cena ·čs. rozhlas PlŽeň ::.. Dve pts-o
ne z Klatov.ska v' úprave Jar.
Krčka a Jana Rokytu, sólo Jitka č~chová.

s.

B. kategór.ia - úpravy ľudO'Vej hudby
pre sólový rudový a erofonloký nástroj
buď bez sprievodu ale bo so sprievod.orn
ľudového orchestra. nástrojovej skupiny,
a lebo ďa lšieho primer aného nástro.l a (s
výnimkou klavlra): ·
l . cena· čs. rozhlas Bratislava - Oravská hudba, (Lprava Svätozär
Str ačina, sólo Jozef Peško
2 cena čs. rozhlas Bratislava čo
to vtáča šteboce, 11pr ava lQor
Bázlll<. sólo Jo2lef Peško
:5. cena Radiodlfuziunea Romana Bu curesti - Märuntelul (dro b čivý
tanec), úprava a sólo GearQe
Zamfir.

l

S Mozartovou
cenou
Po návrate z Medzinárodné•
ho majstrovského kurzu klaviristov vo švajčiarskom Zurichu sme sa · s tretli s Marianom Lapšanským chvíľku
pred nahrávaním pre čs. rozhlas v Košiciach.

N a medzinárodný kurz clo Zu r ichu ma vyslala pražská
AMU spolu s Fr.antiškom
Malým. Zišli sa t u k laviristi
takmer zo všetkých končín
sveta, aby pracovali pod vedenim ma jstra Gé.zu Andu.
Majstrovské kurzy Prebiehajú
celé leto, je ich asi osem. P re
nás je zau.ilmavé, že kurz
čembalistov ved ie ' Zuzana Rúži čkovä. Vlani
bol na k urze
klavll·ist ov Ivan Klánsky a
predvlani Peter Toperczer.
K urz pre biehal verejne, to
znamená, že na každe j
hodine bolo prítomných a·si 50
paslvnych účastnikov a 15 aktívnych, teda t ých, ktor! sme
na kurze hrali. V rámci tohoto
kurzu bola vYhlá sená cena za
naj lepšiu interpretáciu diel W.
A. Mozarta - ka žd ý klavirist.'l hral sonátu, a lebo koJ'lcert
od Mozarta. Ja som hral Koncert d mol - a ziska! som
Moz·artovu cenu. Túto cenu
udelil Géza Anda a Spoločnost
pre medzinárodné majstrovské
kurzy, zastúpená t'iaditeľom,
pánom Gerberom. Ziska! som
aj pozvanie na ďalši kurz v.
budúcom roku.
G éza Anda hovor-ll, že kur z
mal najvyššiu úrove ň z
doterajšieh. Boli tam skutoč
ne vynikajúci klaviristi, naJPt·.
výborn.Ý maďarský klavirista
László Gyimesl, ktorý vystú pi

na tohtoročnom brat islävskoni
lnterp6d iu.
,
N e bola t o žiadna oficiáJ.na
súť až . ale pr acovná záležitosť. Géza Anda ie známy ,predovšetkým ako výbomý mozart{)vský in terpret a Spoloč 
n osť pre medzinárodné ma.istrovs,ké kurzy vypísala túto
cenu, vediac. že je hádam na jpovo laneišf oosúdi ť inter.pretáciu Mozart a . V čom cena spočíva la?
Dosta l som hlavne
kr ásny dar : komplet všeti(ých
Mozart{)vých koncertov nahr~ 
t ých Gézom . And om. Aj keď
mám z toho r a dosť, na ivvznamne·iš le mi ku rz pomohol
po technicke j a muzikál nej
stránke . V e ľkou výhodou je aj
to. že sa celý ku rz nahráv·al
na maQnetofónové pásky, kt oré
sme ,potom dostali so sebou,
ta,kže teraz si môžem znova
prehrávať pr ipomienky.
ktoré
mal G. Anda ai k t ým naiJe,pším výkonom. Navyše G. Anda te mer všetko predhrá val takým soôsobom, že to st rhlo k
v äčšf m výkonom.
Kurz t rval 2 týždne a práve
v tom čase prebiehali v
Zurichu letné hudobné !>lávnosti. Mal som možnosť vypočuť si koncert A. Be nedettiMlchelan!lelliho - hral s orchesrtrom Mozartov a Haydnov
koncert D dur.
LfDIA VALANSKÄ

Predstavuje sa klavírista

ných vystúpen!. Starosta s Michalicom
a violončelistom J. Alexandrom vytvor iu ešte v r . 1967 taktiež klav!rne trlo,
ktoré je dnes známe pod názvom Slo-.
P<l maturite na Qymnáziu lll'okra č·u je vo
venské klavírne trlo. Súbor získal r. 1968
svoji-ch hudobných štúdiách na Konzerv Prahe l. cenu na súťaži k 50. vývatórlu v Bratislave. kde š tuduj e kiaročiu ČSR, a má odvtedy za sebou
ús,pešnú činnosť. Okrem toho spolu ú čin vlr, dir!Qov·a ni·e a kompozfciu a neskôr
na VSMU. ktorú absolvuje v klavirne.i
kuje M. Starosta ako komor,ný hrá č v
triede zaslúžilej učiteľky prof. Anny komornom ensembli Music! da camera
Kafendovej v r. 1965.
Bratislavlensis a SIPOiu pracuje so s loUž v rokoch štúd ia upozornil na seba
venskou koncertnou speváčko u Viktó•
ako sólista 1 ako komorný hráč. Ziska!
riou Stracenskou.
ni ekoľko !Prvých cien v STM i v súM. Starosta je od absolvovania školy
ťaži umeleck ých škôl. Zú čas tnil sa t akpedagogicky č inný na VSMU. Najskôr
bol asistentom v t riede prof. Kafendotiež dv·och prvých súťaží o na.f)epšiu inte rpretác·i u diel Fr. Chopina v Ma r. Lázvej, od r. 1968 !PÔSobi ako odborný asisňach a v r . 1963 tu získal čestn~ uzna tent na odbore klavfrnej hry katedry
nie. úspešne sa predstavil na troch preklávesových nástrojov pri HF VSMU.
hliadkach m ladých koncerťných umelVyučuje hru na klavlr! a komornú hru.
cov v r. 1964, 1966 a 1968 v Tre-n č ian- · V plánoch do budúcnosti by sa rád zaskych Tepliciach a na dvoch prvých meral okrem svo ie i o bl'ObFme j pedaQoorehlladkach, ,s lovenské.ho kon\-!.~t)~éh,9 ~,..Bi ck~ i P~.áce .a r.k.om~rn~ j kot~certne.i čl~ :
umenia v. Bratislave a Koš iciach. S husnost~ opať vtac,e j na vfas!.n.l! l:! l"a y,ttl~l.nu
list{)m P. Ml obalicom vytvoril komorn~
sólistiokú k{)ncertnú či nnosť, o· ·com
duo a absolvoval s ntm celý r ad úspešsvedči aj nóvý recitálový proQram pr!ných domácich i zahr.aničnvch koncertpravovaný pre budúcu sezónu.

Miroslav Starosta

C. kategória
. nahráv~a a utentickej
ľu dov.ej hudby ( bez zásahu upravóvateľa ) v podanf Inštrumentálneho súboru v zoskUJpen!, typlck{)m pre obJa,sť,
z ktorého ľudový pre jav pochádza:

l. cena Cs. rozhlas Bratislava Na
salaši, !nterpretuie Trio Kublnovcov z Utekáča
2. cena

3. cena

Magyar rádió Bu dapest - Pieseň, Parobská, čardáš, .i nterpretuje ľ.udová hudba Tlvadara
Kovácsa
čs. rozhlas Bratislava Vrchárske nôty. Interpretu je Ľu
dová hudba z Detvy pod ved Pním Ondreja Molotu.

e

Snímka: P. Saský

Jihoče~ké

d ivadlo v čes
kých Budejoviciach premiérovalo 30. septembť·a

t , r. Mozartovu operu
Cosi fan tutte.
Réžiu opery má
J ar<lslav Ryšavý, dirJQentom
·je
Jaroslav

Ceny Zväzu slovenských
Neodlučiternou súčasťou ot- ·
váracieho ceremoniálu BHS sa
stalo
s lávnostné udeľovani e
cien za tvorivú aktivitu č lenov
Zväzu s lovenských skladateľov .
Novými nositeľmi cien za rok
1971 sú: v oblasti umeleckých
žánrov - hudobný skladate ľ.
zasl. umelec ANDREJ OČEN ÁŠ
za dielo "Symfónia o zemi a
čl oveku", op. 45; v oblasti malých foriem a populárnych žán-

skladateľov

rov za celoživotné dielo v oblasti umenia - PAVOL TON·
KOVIČ, nositeľ v yznamenanio
Za vynikajúcu prácu ; v obla sti
interpretačných
výkonov dr
h. c. Ľ.UDOVIT HAJTER za vynikajúce naštudovanie premiéry Suchoňovho klavírneho cyk·
lu Kale idosk op i za kompletné
predved enie cyklu Beethovenových symfónii.

Krátký a . h.

Skolská hudobná výchova:
ide o u rč i té vyčle nenie. V t{)mto .kole odbornlci urobia výber tzv. 10ovinnej skladby - primeraneJ roč
nikom. Do k,rajského kola postupu i ú už náj!e:oši a
tu sa zužuje a j veková hranica. ktorá zahrňuje
5 ročnlk . až ce lý druhý cyklus ..orlčom ;e t u súťaž
uskutoč ňovaná anonymne a vere jne. Vyvrcholením
súťaž e je postup do národného kola. Pok iaľ ide o por{)t u, snažíme sa o dodržiavanie zásady, aby v nej
boli zastúpen! pedaQógovia z VSMU, konzervatórll
a najskúsene jš! a najl epší z ĽSU . Hlavným c ieľom
sútaže je o<>dchytlť Iniciatívu žiakov a ped a!lóQov.
Za t ýmto úč e lom orQanizu ieme ai semináre oedaq óqov, kde sa d!skutu ie o problémoch, ktoré sa ukázali v ori·e behu . súťaže. Má to bvť konfrontácia

Prof. Cerveflanskd v kruhu mladých súťažiac ic h
- prt odovzdávani cten.

Na naše otázky o súťaži Cudových škôl umenia
odpovedá krajská Inšpektorka pre Cšu A. CERVEŇANSKÁ.

Ako vznikla súťaž !:!SU, aká je 1e.t orJJanizácia

a clef?

- Súťaž vznikla z pôvodnej STMP, na ktorú sa
mohol prihlásiť každ". Cosk{)ro sa však ukázalo, že
žiaci umeleckých škôl sú pochopiteľne Ospešnejší
a aby sa zach ránila myšllenl<ia súťažen ia. <~l ah lo sa
k osamostatneniu, čim vznikla súťaž t.SU. Vyhlasuj e ju ka ždo ročne Ministerstv<> školstva R ie zakotve ná v smernicl.ach. J e v našom záuime . abv sa
aspoň prvého kola zúča !>tn!l každý žiak r:.šu z čoho
t:>rvé miesta postupujú do okresne! súťaže , kde už

hre ktorej sa zo strany ped aQóqov nevenoval-a pozorno sť, akú by sme si boli želali. Menovite chcem
vyzdvihn úť snahu v oblasti hry na viole a violonče l e. Pozoruhodná bola i úča s ť kontrabasi stu. Hra
na tomto nástroji sa dá Pre ieho šoeciri čn osť pes·
to v ať len v Il. cykle, V porovna ní s ,predehédzaiúr. itni rokmi sme s ootešenlm konštatovali skvalitne nie Práce. Samozrejme, že sme si vvtý č i! i ai
úlohy, ktoré sa budem e sn.až·l ť v budú cnosti sp l niť,
ako na or. vi esť 7ia kov ln tenzlvne iš le k h11il nhnému
štýlu, po dnecovať ich v rozvo il vlast nei oc;obnosti,
k sel:>aoočúvaniu , bud<' me c;a mu si eť v E>n n v ať l r<lzboru skladieb, orob!P.mom dvnamikv a Pod.

O sútaživosti mládeže
práce, o ktorei ťažko zlskať prehľad inšpekčnou
cestou. chceme podnecovať prácu s talentovanými
žiakmi a nie v IPOSledne .i miere chceme žiaka takým to spôsobom vtes ť k zmyslu pre socialist ické sútaženie, kde 10rvenstv{) nezlskava len ied inec. a le rad
iedincov, resp. kolek tlv školy.
Ako prebiehala tohoročná súťaž a aké poznatky
z nej vyplynuli?
- S úťažilo sa v hre na klavlr, v štvorručnej hre,
v hre na sl áčikových nástro joch. Zaz·namenall sme
nie koľko príiemných prekvapení. ako napr, vysokú
úroveň 4-ručne1 klavlrnej hry, ktorá m á oomáhať
rozvli ať muzlkáln{)sť, chápanie skladby ako celku a
súhru. V popredí tu stál kvalitný výber skladieb,
medzi iným z oblasti slovenske.1. če skej a sovietskej
t vorby. Veľký vzostup sme pozorovali v sfáči kovei

Co pripravujete do budúcnosti?
- Chceme zlntenzlv.nit a rozšír iť našu o'rácu. Hlavným cieľom ie, n ájsť každý t alent a k tomu chceme rob iť s,yst ematick:q výber už .na z oS. Chceme ďa
lej, abv sa r:.šu nestali len z!l l ež it<l sťou mie s~ ale
sa šírili po celom Slovensku. Budúce súťaže nám
však nemajú p oskyt núť len lepši prehl'ad o talentoch, ale ma,jú viesť žiaka k d iscip linovanosti a
k zdravému sebavedomiu. Novos·ťou bude v budúcnosti zapojenie ďalšieh odborov (tane č ného a výtvarného ). Do našei akcie chceme z apo -jiť i vydavatel'i!tvá , Chcem preto využiť ,prlfe ž i tosť a povedať
niekoľko slov o n e dost a toč n om zásobovani notovým materiálom, ktorý je málo rôznorodý. Vydavateľstvá by mali uváži ť, že len na Slovensku jestvuje 150 r:.šu, ktot·é bv ochotnP ori ilmnli ich e dičné
či ny.
I. ŠIŠKOVÁ

Jei obs,,h nenoviem. Je r:~en iál 
na. N~)m ožno iu vyiadt'i ť slova mi. Ale ke ď so m sa vrátila do
Len in1=1radu . t•oz prá vala so m o nej
do rozhla su. V tom strašnom
apríli roku 1942 som rozpoveda la
o predv edení Leninpradske j sym fónie v Moskve. Ľ.udia , ktorí s!
orišli symfóniu vyp·očuť, vstali a
posto iač·ky t lieskali sk lada te ľ ovi,
synovi a obrancovi Leninpradu. A
ia som naň hľa d ela , nízkeho, útleho č lov e k a , v nepomerne ve ľký c h
. okuliaroch. a mys,le la som si: Tento č l ove·k ie s ilne jší ako Hit ler.
Urči te ' fašis tov porazíme. A svitol deň. keď predvied li Siedmu v
LeninQra de.

Bolo to
víťazstvo

Leningrad za blo -

rí sa narodili po voine, ale celé.
sála. zjedotiotená rovnakým po ci- ·
tom, počúvala so zatajeným •dychom hudbu, ktorá je sama o se- ·
be · časťou dejín ZSSR . Uverejňujeme
sponi il'nkv
s.pt.'iovateľkv
0 ' ľ !J.v
R e r g o ľ c o v e i. ktoré
i lia v Lenlnqrade po:čas lť r o ?.ných
rokov · blokád:\' keď sa · zrodila
symfónia Dmitrija šostako vi ča.
· Sostakovičova Sied ma svmfónia
mala Premiéru v Leninnrad s keľ
filh armónii 9. atHlusta 1942. Oď
~e dv uplynu lo :10 rok'óv . . ··: ··· .:.
;....~1J'častnila som sa 'Pt'~ml'é't~!'-~.1-'
k e ď si spomeniem na sálu, ktorá
akoby ne stačHa rozmrznúť od
strašnej blokádovei zimy, ani te. raz sa neubránim do jatiu. V tej
sále, osvetlenej lustrami, zaZJnela

•. . poznali
už starí Gréci
pod
názvom
,.chorela".
Žia!', z teórie o liečení hudbou
z čias Qrécikej antiky sa za·
choval.! iba fragmenty. Napríkla d Pythagoras poklad á hud bu za výraz propor cioná lneho
poriadku harmónie kozmu, ktorá ie v s tave viesť k vnútornej harmónii. Pla ton (opiera
sa v mnohom o Pythagore:icov) poukazuje výslovne na
estetickú silu hudby. ktorá
môže byť úč inná vo výchi:Jv.e a
vzde lamí v zmysle psycthohyQlenicke.f
profylaxle.
Podľa
Aristotela bola ciel'om ,.chorele" katharzis. Pod pojmom
,;hudobný ka'tharzis" rozumie
odreapovan!e nadmierne chorobných pohybov.
Stredovek sa s teóriou Gré kov zaoberal ve l'mi málo a nemá nijaké vlastné teóri·e o lie či vpm ú činku hudby. Až 17.18. storočie prináša údaje .a
práce ro zl! čných autorov z ob·
lasti li eče ni a hudbou (muzikotherapie ). V cele.i Európe
známy vedec Kircher po skytol
vo svo.iom spise Phonur!Jia no·
va (1684) ieden z na jpozoruhodne]šlch
o,pisov Ue č e bn e i
hudobnej t eórie. Základ hudobno - medicinske ho
myslenia
Klrchera ie vyiadt•env v koordinácii
,.mu sica
mundana"
(prirodz;ená hudba, prirodzený
hudobný prejav) a .,musica '
humana" (hudba umelá). Mus,i ca mundana obklopuje celý
harmonicky usporiadaný v~es 
mír. N epozorovate ľnú harmóniu nebeských te lies, ich ele m enty a vzá.i omné spoienie
chá,pe ako s,férovú hud·bu. Musica humana sa skladá z h armonického zloženia t ela a z
nádherného poriadku vlôh. Spočív a na svornosti vnútorných
a vonka išlch zmyslov.
Konc·otn 19. s tor oč i a sa prl p!su ie hudbe ako li ečeb n ému
prostriedku čo raz väčš! vý2lMm . Vznikajú dokonca spevokoly pacientov a žiada sa.
aby sa aktlvne zú čas tňova l i na
hudobnej t vorbe. ( J . Ch. Re!l:

Syntetické divadlo ·
divadlo súčasnosti

***

Deviateho augusta 1972 - presne 30 rokov po leningradskej premiére - zaznela v letnom divadle
Izmaj lovského parku v Leninnrade Siedma SY!llfónla Dmitrija šostakovič a,
~torú
zahral spojený
symfonický orchester štábu Leningradského ' vojenského okruhu a
Malého divadla opery a baletu,
nositeľa
Leninovho radu. Medzi
po slucháč mi
tohto vzruš ujúceho
koncertu boli aj tí, ktorí sa zúčastnili prvej premiéry, l tí, kto-

Rok 1942
kády.

Moskovskí umelci u nás

Poslucháči na jubilejnom leon-

certe -

9. augusta 1972.

za slávnostného mlčania poslucháSiedma symfónia Dmitrija

čov

šost akoviča.

Mala som to š ťastie byť pri
vzniku Siedmej, pri jej skúške l
pri jej predvedenl v L enin ~ rade.
V štyrids iatom prvom roku, keď
boli všetky múry nášho mesta polepené pla~átml
,.Neprlater
p·red bránami", mestu hrozilo bezpt·ostredné
nebe ~pečenstvo.
V
tých dňoch prišiel Dmitrij Dmitr i j evič šosta kov i č na rozhlasový
výbor a pristúpil k mikr ofónu,
ne hľadiac na to. že sa z;ačal letecký poplach a súčasne ostreľo 
vanie delostrelectvom. My, členo
via výboru, sme sa báli zásahu,
lebo bomby a granáty padal! biliko. Skladatel' hovoril s veľkým
vnútorným vzrušením, jeho hlas
znel trochu sucho, ale bol jasný
a úp ln e .pokojný. Vravel:
- Pred hodinou som dokončil
druhú časť svojho nového diela.
Ak sa mi podarí túto skladbu
dobre napísať, možno iu nazvem
'lledmou symfóniou. Svo ie vystúpenie zakončil slovami:
.
Do videnia, s'údruhovia! O
nejaký ·čas symfóniu dokončím.
f>otom vám ju predved!em a so
T.é.u jmom budem očakávať vaše
orlatel'ské hodnotenie. Ubez peču 
iem vás, že sme n e porazlte ľní, že
vžd,Y sl budeme plniť svoju pov in nosť . . .
, Sl'ub splnil, d okončil Siedmu Len in~ra d skú. symfóniu.
Pra ťovn!ci
rozhlasového výboru si ju prvýkrát V:</1POčuli z Ku jbyševa a nakoniec sa mi poš ťastilo zúčastniť
sa jej premiéry v Moskve ; konala sa v St!povej sieni.

Beschächtigungs u. Gruppentherapie No. 5., MUDr. Pauze,
Mus ik in der Medizin, 1958. )
Začiatkom 20.
storočia
sa
u skutočňujú rozli čné výskumy
a experime nty o pôsobení hudby na niektoré I!>BYChické ochorenia. Skúmanim sa zist!lo; ž·e
u väčšiny skúmaných osôb mala hudba v,plyv na pulz, krv1111
t lak, nezávisle na druhu ochorenia. Pr! počúvanl "uspokoiuiúcei" hudby, ako napríklad
uspávanky, pulz ·a krvný tlak
klesol. 10ri hudbe d re2)ovej stúpol. Svajčiarska kardiolo~ická
spoločno sť
podala správu o
tom, ako vplýva akustick é po, ďr äž d enie ' na krvrlý tlak Ako

... tet;az sa t·o l'ahko píše: bola
premiéra. Boli to dni intenzlvneho ostrel'ovahla a bombardovania
m esta, dni, ako nám vraveli, kedy sa k Leningradu pribl!žil! všet ky zbrane, ktoré ostre ľ ovali Sevastopol. No ! tak sa 10remiéra
Siedmej symfónie konala. A ľu
dia na ňu IPr!šl.i t akmer ako v
Moskve - bez p lášťov, bez plynových masiek - a niektor! do konca n avoň av k ovanl.
V slávno,s tnom tichu sme sl vypočuli Sie dmu symfóniu, ktorú dirigoval Karl II'] i č El!asberg. Bol
vo fraku. Vtedy našťastie Nemci
n eostreľo va!i , ani nebombardovali. Dozve.deli sme sa. že naši let-·
cl vzlietli a delostre lecké batérie
sú v pohotovosti, aby v prípade
Potreby odraz ili
delostre lecký
prepad alebo letecký nálet . Všet ky reproduktory na uliciach boli
zapnuté a celý Leninqrad poč ú 
val nesmrtel'nú symfón iu o hr dinstve LeninQrad u, o víťazstve
l'udstva nad ne ľuds kosťo u. Tento
d eň bo l d ňom veľkého nad šen ia
a radosti lebo predvedenie Leninpradskei sym fónie v o bkľúče 
nom, b!okád ovom meste. ktoré t roe lo nepredstav i te ľným hladom,
bolo veľk ole p ým ví ťazstvom nášho
ducha - na d duchom n ič en ia a
zla.

··.

fnterpretl Siédmej symf ónie z
roTcu 1942 t l972 (zľava: A. Za carnyj, .A . Safonov a I . Jase niavs1cij .
Snímka: P . Breier

človeka
jednak s vlastným
vnútrom, j ednak s vonkaiším
svetom. V iných dielach sa spomína ( tiež dr . Jozef) vplyv
hudby na hladkú muskulatúru,
na vegetativnu motoriku a na
zužovanie a lebo rozširovanie
ciev.
Muzikotherapia sa uskuto č
ňuje v dV'oCh základných for-

Hudbu
ako liečebný
prostriedok

Snfmky: P. Breier
príklad
uv.i edli
monotónny
zvuk idúceho vlaku a kiaslckO
hudbu, pri ktorých zaznamenali klesanie krvného tlaku.
Niektor! vedel sa zasa zaoberali výskumom yp!yvu hudby na
emoo!onálne podráždenie. Tra•
xeiove výskumy z r. 1967 (dL',
. Jozef) ukázali, že na podráždenie najsilnejš ie vpl:Vva hud·
ba džez·ová, slabš·le zábavná
tanečná hudba a ešte slabší·~
hudba c;ymfor't!cká E, Jaques
Dalcroze oodal náVlľh. aby sa
rytmlckei
výchove v~mova la
väčšia pozornos ť, ol"étože
je
toho ná2)oru, že p&hyb je
akýmsi mostom, ktorý spája

mách: l. vo forme pasívnej p očúvanie hudby bez aktivne j
činnost! pacienta; 2. vo forme
aktívnej - t vorivá činnosť pacienta. aktlvne zapoienie sa do
,.tvorby", do muzic!r ovania, zaraďu.iúc
aj pohybové prvky,
brLpadne d ramatizáciu. Aktívna for ma pom áha :
a ) odstraňovať oocit osamot enia,
b ~ prispôsobivost.!,
c) orebúdzanlu záu jmu,
d) zvyšovaniu pozorno st i.
e) vzniku subjekt!vn eho pocitu šťastia z vedom ia. že
jedinec dokáže byť prljem ným.

Duo bratov Sazonovcov.
Dokončenie z 1. strany
SSR a laureát štátnej ceny Kl. Gottwalda (dostal iu
za inscenáciu P•rokofievove,; opery Vo jna a mier v Nár odnom divadle v Prahe) G. P. Ansimov, ktorý vyjadril pre svedčenie, ž,e Po výmene vzájomných umeleckých skúseností sa 10rehlbia styky medz.! NS a MŠDO,
'čo môže kval:itne priStpieť k d'a!šej t vorivej sp,olupráci,
Slová plynuli z ďalšieh a ďalších úst po rusky i po slovensky, nenútene, or!ateľsky . Naš! darova li hos ťom jánošíkovskú valašku s trad!č.ným prest!eradlom. Moskovča nia sa odvďačili oriQinálnym tancom v bravúrnom pr edvedení bratov Gennadija a Valer-ija Sazonovcov , .. Inak život na Novej scéne po kračov a l vo svojich všedných koľaja ch Našl skúšali Cigánskeho ba róna ·a sovietski hostia korePetova l! árie na večerné
, vystúpenie. Na kus reči , sme si oozvali toľko očaká 
...v.an~~ G. P. Anslmova ktorý mal .pôvod,ne režímvať
Siedme nebo a.i na 'Novej 's cén'e' (v · Pŕahe. v Kar llne
sa táto Inscenácia st ret la ., verkým oh lasom u oublika
i u kr itiky). Úprimne vyjadril , s~o.i e uznanie naš,im
umelcom, kt-orí sl s týmto muzl·kálom i bez neho dobr e
porad.Jli.
,.V Moskve i po celo m Sovietskom zväze ]e tento
muzikál veľmi obľúbený, ús pešný. hojne navštevovaný, publikum ho mii rado. Pre našP obecenstvo ie Sie!lme nebo tým, č ím pre vaše Zorba. Videl som mnohé
predstavenia, veď nie som v 8 ratislave po prvý raz.
Zorba je harmonická symbióza všetkých zložiek choreografickej výtvarnej. režisérskej, dirigentskej, sólistického obsadenia. zboru, baletu. Vytvára synteti<'l<é
divadlo, a o to vlastne sú časnému modernému divadlu
ide - o bezprostrednú syntézu a nadviazanie kontaktu
s divákom. Vaše divadlo i e mladé, má však veľa mai strov svojho .,fach u" , ktorí sú mu oddaní, a preto
dosahujú takéto vzácne a úctyhodné výsledky. Na súčasné divadlo sa kladú vysoké nároky, a pret ože ho
tvoria iednotlivci, musia nielenže vedieť spi evať, tancovať, hrať, ale vložiť do svojich úloh cit, napl n iť ich
ľud sko u duš ou, teplom. Preto chceme· 11v i esť na naše j
scéne Zorbu. Plánujeme pripraviť muzikál es tónskych
autor ov Vitemaa a Rautmaea Legenda v hudbe na
ktorý pozveme zástupcov Novei scén~. a keď s a im
bude p áč i ť, uvedtl ho na svoje; scéne. Veríme že v Bratislave nie c;me naposledy. Ba oráve naopak. Naše pri ateľstvo chce vyrásť vo vzé.jomnej licte a v umeleckom
porozumení".
Ako vravel G. P. Ansfmov, choreoqrafi.a, scéna, hudobné naštudovanie, réžta, kostýmy - sú zložky od
ktorých ve ľm ! závisl v~sl e dn ',1 efekt a nemá l·o ús1pech
predstavenla. A tPda niet divu, že Moskovské štátne
divadlo o perP.ty ho má . Zé!sldŽI s i tio. Ľ.ud ia , kto r! v ňom
•Pracujú, sa bezo zvyšku oddávafO:. umeniu, dá vajú mu
svoj um, krásu, rad osť, život. Výrazne oodols ujl) obhaiobu toh to žánru, dokazu;ú, že ooeret a i muziká l patr ia dnešku.
ANETA DULOVIčOV Á

'Ciel'om muzikot her.apie
je
resocializácia pacienta, reš,pektovanie ;eho vstupu do spolo čnosti. K dosiahnutiu vytýče ·
ného cie l'.a je pot re bné, abv sa
pacien t akUvne zapojil do ther.aPi•e , aby sa u neho vyli)est ova.J vzťah k jednotlivým nástrojom (i ľahkoov ládateľným
- didakt ickým nástro jom ), k
s poluhráčom,
k ther.apeut ovl.
Treba mať na zreteli. že otázka, odpoveď , alebo pokyn yyiadr ený celkom iednoduchou
hudobnou rečou
(melódi ou)
oslobodzu je od neoríjemnvch
traumat, na rozd.iel od spôsobu V1erbálneho.

s

V sťíčasnom obdob! sa veľa
odborníkov · zaoberá muzikot hera!Piou a jej ú č i nk ami. Niekedy s:a zdá. akoby sa rozvl.ia·
la súťaž, v ktorej sa chce dok ázať, že dôl ež i tosť vnlman ia
hudby i hudby vôbec nemôže
by ť prehll adnuté. . Práca thera·
Detlta ie ve ľmi fažká , zodpovedná a nároč ná . Vvsledky sa
dosahuj(). oomaly, niekedy veľ 
mi pomaly a závis,ia od s t unňa
ochorenJa. Iba správnym oo stupom a trpez livo s ťou oodarf
sa od·strániť zábrany pacientov
a !Priprav i ť Ich a i na fné ľorm v
therapie.
OĽGA PAVLOVSKÁ

nli ·seba so ,.l!ymfOn!ou ndostt• - Tu- f·rancúzsky sklad ateľ Oll.vier Messiaen. O ieho osobnost i i oso bitom výklade vlastného d iela vša k p!šeme n·a inom mieste. Pre muzikolóQ.a
však boli v Brne i · iné podnety - pre ·
dovšetkým to bolo hudobno- vedné k·o ·
lokvium na tému: Čl ovek dneška vním~
hudbu. A tu sa okrem bohatstva tém
vynorili i pozoruhodné mená, zamieša né do rôUlych generácií a okruho v
problémov. K menám i k námetom na
č !tanie, vnú torné meditovanie, hľad a n ie>
vlastnýoh stanovisk, ktoré nevyrieši
žiadne - akokoľvek múdre - stretnutie . sa v·ed·cov, sa vrátime v struč
ných výťahoch z refe'l·á tov, pret ože si
myslíme, že s ú adresné i pre širší okruh
ran~alilou

čitateľov.

***
Rada by som sa v svojom referáte
stručne zmienila o to m, Č<> m a v Brne

vznešenosti, skôr tu prišli na poroVnanie sa núka,júce prirovnania k te j
.,druhej" tvári umenia, čo prináša radosť a uvo ľne ni e. A pritom fili Qránsks
hu dobná reč Fran cúza Mllhaud1a v nič pm !)ezaost.ala za brit kými textami Henriho Hoppenot a, ktorý dokázal v troch
le saťmi n útový ch ce lkoch vysta vať priJeh, vy kresliť charak ter y, obdariť ich
•lstrým i šľ a hm i , odmytotoQizovať vážne bájky o únose Európy, Opustení
:\ria dny a Théseovom oslobodení. Tvár
~ účasne j (vlastne z dvadsiatych rokov
tohto storočia!) opery sa nám zjavila
v prístupnej a zrejme lákave j forme i
pre to najš iršie publikum, pričom s i na
svoje príde i t en najmlsne.iší d ivá k.
Qproti tomu stoji apolónsky č i stá idea
Mart inuove j Ariadny, s hudbou zahľa 
denou do vyro1manost i časti barokovej
hudby. Eva ld Schorm pre sne rozlíšil náladu oboch autorov i zúčas tnen ých di el
a dokázal, že r ealizácia - moderná , s účasná dnešnej o pery je zrejme na.j-

pécsskelto oaletu Ed it Handelová a János Hetényt v Bartóko·
vom Con.certe.

A treba hneď na začiatku povedať . že
mozaika neúplná, už a i preto, že výsek
ni ekoľkých cľnl (22. septembra l . ok tóbr·a t. r.) ťažko môže reprezentatlvne
predsta v iť všetko, č o sa skladá v celkový obraz hudby 20. storočia. Ale, myslím si, ba som o tom presvedčená, že
orQanizátori brnenského 7. medzinárodného hudobného festiva lu ,.MUSICAE
METAMORPHOSES SAES. XX." sú natoľko prezieraví, že si uved<Jmi li, čo môžu . čo ie v ich si lách a navyše sa z
väčš e j časti <Jpie rali o výdobytky i tradície domáce. A to bolo sympa t ické najmä zahr aničným účastn í k·om porl\Jjatia. Z vla stnej skúsenosti je známe . že
v zahraničí síce môže oča r iť skvelá interpretácia, ale ešte viac dá ~poznáva
nie nov.ých výsledkov t vorivých dielni
- .pok i a ľ nei de priamo o fes tiva l za meran_ý na hodnoty i n t erpt·et ačn é . Na
brnenskom podu jatí je okrem perfektn<Jsti orQa n izačn e i sympatické l sústre den ie. sa. na okruh problémov,-.nerozptyľovau!e sa ' mi množstvo pridr užených
akcií, atmo·s ťéra, k t<Jrá nef<oketuja s
ve ľkom es tsk ou vôňou, a J.e ani neupadä
do v idieckej " zatuchnutosti". Je to
prosto podu jat ie. k{le sa môžu rovnako
st retnúť každo ro č n í návštevníci, známi,
ale i osobnosti, k toré poznáme skôr iba
čí t ank<Jvo. I tohto roku bolo tomu tak.
Nesporne - najväčši u IJ)Ozornosť odborníkov i mnohých zvedavých sústredil

Stíbor Nipponia pri i nterpretácii diel súča sný ch japonských skladateľov.

zau·jalo najviac. Bola to tvár moderne j
opery - zhodou oko lností reprezentovamí v prevažne j miere tvorcami domácimi - ,pravda, až na Francúza Milhau(la s jeho minútov.ými o.peram i a Albana
Berga, ako autora reprízovan e :i Lu lu.
Na j čestne j šie mies to tu dosta l Boh uslav
Martinu okrem Troch prianí mu
uviedli v prem iérovom naštudova ní jed noaktovú ope r u - epilóQ tvor by i živo ta : Ariadn u.• Brnenský · ~ a PJ.·avda, dnes
už európsky a svetový Leoš Janá ček bol
uvedený iednak na scéne - Je~ pas.• ...,•.
torkyňou . na záveJ; festivalu- a ~aťliíma .... ~~
vým · K.ašlíkovým filmovým' s'pracovan fri'l" · •
Veci Makropulos - v nemeck<9m zneni.
Začnime tt"ochu obrátene, než to býva
zvy~om v referátoch: vrcho·lom. Zdá sa,
že nielen v oblasti opery, ale vôbec
tvorili zau jímavú šp ičku festiv alu mi nútové opery Dariusa Milhauda a Bohuslava . Martinu - v naštudovaní hosťuiúceho Evalda Schorma. Nikto z !Prítomných nečakal a nebra l umelecký výsledok s ·onými ,,apolónsokvmi" pocitmi

ideá lne jšia u takého tvorcu, ktorý sa
vie na formu i samot né d ielo pozr·ieť z
nad h ľadu iného
ume leckého zan-ru, s
iným než tradi č n ým v,ýkladom. Napokon - s nažen ie toh to režiséra sme vldE{li i v Troch Jll:ianiach od B. Martinu, kde ~a však cl a! Schorm často z lákať
hr a vos ť ou príbehu , aby napokon v
mora lizovaní záv eľ u - zasta l na n ie
cel kom u iasne nom rázcest í. Pravda, naoomá halo tomu samot né die lo skladat e ľa, film- opera, ktor á chcela mnohé na z n ačiť, symbo l izovať . inde zase oobav i ť . v zátJere pouči ť.
Ce lkom oso bitú tvár ukázal re~isér
Milan Pásek v BerQovej Lulu, o ktore j
sme podrobne v tomto časQp i se . pf sa lf
pri príležltO·St i je j nedávnej pr.e miéry.
Už samotné, expresion izmom poznač en é
dielo, so so ciálnymi momentami, protestným výkrikom skladatel'a p roti bezPráviu a pošliapava niu ľudskei dôstojnosti, dalo insce nátorom presné zacielen ie. Akoby Pásek chcel 'upozomiť ešte
viac na sociá lny, priam ti'iedny zámer

a ett Sopia a
•

l

•

l

Z kol·eki::ie. kt<Jrú v rámci
svojej druhej čas tí - č i finále - ponúka l brnenský fes t.ival, rad i by sme sa prista viť
pri troch produkciách: prvá z
nich !Priniesla do festivalového
pro~]ramu nielen náročnosť repertoárovú, ale
a j os·obitú,
majstrovskú realizáci u; druhá
ooskytla pr!ležito•sť spoznať kus
hudobného
umen ia
kra iiny,
ktore j reč tónov ,le nám tak mer úplne neznáma ; v t retej
dominova l vkla d dramaturQický.
Balett Sopianae z Pécsu, v
9účasnosti najsi lneiší ensemble
v oblasti tanečnej kultúry dnes
tak vyspelého Maďarska. ieden
z na .i wáme.jš!ch poslov nove i
termino lóQie v pohybove j r eč i
- sa predstavi l na večere zostavenom z d ie l Bélu Bartóka.
"Úloh<Ju
ta n ečn é ho
umenia
dneška iP stvá rňovat a vyslovovať akt uiilne myšlienky v im
zod,povedajúce :i
harmonickej
podobe ", hov·or! zakladateľ a
tvar ovateľ profilu s úboru a súčasne· jeho choreoqraf. zaslúžilý ume lec MĽR Imre Eck. Na
čo
najdôležitejšie naplnen ie
toh to umeleckého kréda sa
oécssky balet zameriava takmer od začiatkov svojej eln nosti (1960 ). Co sú na.ihlavne·i-

•

Cl
To kia, mlad-ého združenia jas1e devízy umelcov z Pécsu?
ponských sk la da teľov a hudobDokonalá profesionálna pripraníkov, k toré sa zameriava na
ve no sť, d ôk ladné preštudovanie
interpretáciu tradi čn ej ia.ponuče bnic,e klasického baletu a t ým a j nenás·ilne pôsobiace
s.kej hudby i na orezent áciu
o bohacovanie jeho slovnika o
skladieb z dielne súčasných
nové výrazové a pohybové prviaponských skladate ľov. P ouč 
ky. Cit livosť k hudbe, skláňanie
né 'bolo zozná menie sa s insa pred jej obs.ahovými l fo•r štrument áriom starej japonmov·o -stavebnými zákonitosťa
mi (vzácne najmä v tanečnom
s-k e j ľudov ej hudby, s výsled stvárnení
pred lôh, · pôvodne
kami .pokusov súčasných japre tento účel neadresovaponských hudobných tvorcov o
n.ých ). A konečne, myš lienkové
zosúladenie výraziva hudobnej
zázemie choreoQrafil - nie lore či dneška, modernej skladavectvo údivu samoúč~l nými i teľskej techniky s postupmi
keď zraku lahodiacimi kreácia starej .Japonskej hudobnej kulmi , ale služba myšlie nke, snatúry, pokus.ov o syntézu bohaha čo najdôslednejšie, najúte j tradície so súč a·snosťou.
'Štátna filharmónia Brno pod
čin n e.išie
a
najvhodnejšími
pros tr ied ka mi or·ez ento vať vy~ · tak tovkou zaslúžilého umelc'a
týčený
zámer: vypov edať o Jirího Waldhansa uviedla re č loveku a o svete, o zložitosti
pertoárovo nie každodenné' o a· mnohovrstevnosti ich vzťahu , JJUSy na našich koncert ných
o vzá ;omnýoh veľ•kých. neraz pódiách: St ravinského Orfea,
krutých zá.paso.c h, o viere v . Noväkov piesňový cyklus Údo k onečné i keď bolestne dolí nového královst,ví (sólista R.
Tuček) a Hlndemithovu Har siahnuté - viťaz stvo človeka ,
symbolu pozitívnych hodnôt. V món iu sv.eta. V interp1·etáci i
sú.lade s t vm. o čo sa v c·ele':i korektnej, P·rof esionálne násvoiei či nnost i usiloval i auročn e j, a le neoslobodene i od
tor ,,predlôh" billetného . veče
nánosu šede každodennosti :
ra m a ďarských umelcov - B él<~
očakával sa festivalový záži tok.
ale chv á li ť mož no vä čšmi záBartók.
Kus zeme neznámej pribl!žilo
mer .
Z. Marczellová
vystúpenie súboru Nipponia z

diel a, výr azne pod čia rko l s p o ločenské
momenty, čo pôsob ilo iste ucm ne a le
- Pt'izna:jme si - n iekd e pri am d rasticky. J.eho pó diový s v r~t - zverinec zostal tak viac zverincom,- ako ľ udským
ko l bi šťom. na ktorom sa predsa len odohráva i d ráma jed inca. v danom prípade
hrdinky Lulu. Na priek tomu ie však inscenácia zaujímavým t varom, dramaturQickým vkladom a obd ivuhodným spe váckym výko nom všetkých zúč a stn e 
n ých.
Opl'oti bohatému dej u Lu lu bolo fil mové spracovanie Jan áčkovej Veci Makropulas na mo tívy <1 podkl<tdy Čap k o 
vej r·o vnomenne.i d ivadelnej hry oč i st
ným prameňo m, katarziou, v zmys le
známeho R<Jllandovho výroku: ,. . . . s k uto č n ý ž i v o t j e ž i v ot v n ú t o rn ý ". Slovans ká vrúcno sť a potreba morálneho odkazu, oč i sty i nájde·n ia životnej pravdy sú zafixované už v text e
drámy, čo hudba takého ma jstra, akým
bol Janáček, iba podči ar kuj e . Kašl ík.ova
réžia (čes kú verziu filmu sme videli
a j na našich <Jbr azovkách ) sa s ústrPdila bez zbytočn éh<> eXJper·imento vani<J na
vnútorné jed nanie postáv - a tu, v s po jení hudby a ú č inného text u - je fil mové d ielo na js ilne jšie. !né ie. že di vák vnútorne nesúh lasí s obsadE>ním
h lavnej 10ostavy, inoke dy mu pri po č ú 
vaní zase vadí nie pr !li.š kvalitná zv uko vá stránka.
Jej pasto rkyňa sa stala - v závere
fest ivalu - doku mentom nie len národným, ale i dok ladom toho, aké rôznorodé a bohaté sú ces ty opery 20 s toroč ia. prav·da, vide né iba v úzkom rámci
jedného festi valu. Festivalu, kto r ý sl
dal na Plecia viac než ťa žkú úlohu. a le
napriek t omu sa s ňou snažil vyrovnať
umeleL'!ky čest n e.
TERJ!:ZIA URSÍNYOVÁ

Venované·
M. Vilecovi
Zväz slovenských skladateľov a Konzervatorium v Bratislave pozývali do Zrkadlovej siene na jubilejný koncert
z t vorby zaslúžilého umelca MICHALA VlLECA. Sklada t e ľ,
klavirista, dirigent a pedagóg bol sedem ro k ov riaditeľom
Konzervatór i a (1955-1962) a zárov eň jeho najenergickejšou a pevnou oporou po ,.ére" F. Kafendu, alco pravdivo
a výst ižn.e def inoval vo svoJom lexikografickom a poet ic kom úvod nom slove zasl. umelec Štefan Hoza.
Za účinkovania Sláčikového orchestr a Konzervatór ia pod
vedením 'Prof. 'J. P r a g a n t a odznelo Diver t iment o pre
sláčikový orchester a klavír pre štyri r uky ( J. H a m arou á, M. Kotruszo vá), Číslované ako op. 25 sme
počuli mladistvo bezstar ostné dielo, nadväzujúce na prvky
a spôsob práce nadobudnuté za budapeštianskeho šttídia
u Z. Kodálya. Vzor, ktorý i neskôr zanechal svoje stopy
spolu s vplyvmi B. Bartóka. Svojou natvnosťou o dľahčil o
vážny rá mec akcie a pristala mladistvým účinkujú.cim.
Op. 44 bol inšpirovaný výborným slovenským flaut istom
V. Br un ne r om a jeho tromi nie menej nadaným i syn-<
mi. štvorveté D ivertimento pre 4 flauty je vyznačené m až.,
nost'ami kombinácie a spoluznenia po každej strán.ke I'OV •l
nocenných nástrojov. Kladnou brzdou je i ntelekt a disct pli ·
novanost sTcladateľa - zabraňujú opúšt'af pôdu reá lnych
možností, ba nedovoľujú ant sebemenší prípad ný .. surovší" výpad. Najvytríbenej šími skladbami koncert u hol
V ilecov op. 112 - Styri skladby pre hoboj a klaví r " vo·
daní' E. Ha r g a š a a V. Ke ll y o vej - a Balada vre
dva k l avíry so žiačkamt Konzervatória J . Hamarovou a
M. Kotruszovou. Jednak vo veľmi dobrej inter pr etácii
účinkuj úc ich, jednak ako naj vyrovnanejšie kompozície irh
môžeme priradl f ku sTclad a teľovým r;ýznamn.ým dielam 'Jhe
majú dramatické napätie ( najmä Balada ) , provokujzí a
nútia intel'preta, aby sa s nimi i ntenzívne vyrovná val, ~ ú
technicky n.áro čné , melodicky a harmonicky moderné ale
nie komplikované. Koncert bol nielen príjemným . a iP nanaj výš seriózne Ol'ganizovaným podujat ím oboch. už uoe-·
dených hudobných inštitúcií. Dôstoj né bolo poďujati~> , na
ktorom preukázali inštitúcie ako aj hudobná r;erejnost'
zaslúženú úctu j ubilant ovi, žiaľ, pre dlhodobé a tažké
ochorenie neprítomnému.
INGE šišKOVÁ

RECENZUJE.ME
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Na razcest1

kou formou , aby bol odstránený dojem
akejsi "vznešenej ospalosti". Dravosť
dnešného život ného tem pa sotva vystihne označenie Andante. A veď zámer je
krásny. Snáď by sa námety dali če rpať
aj za pultom nových predajní OPUS -u.
ln medias re s. V problematike dot vá r ania životného prostreďia krásou hudby v modemých sídliskách, kde je akosi
.,podozrivo ticho", kde sa obyvatelia obrnievajú apatiou voči snahe kultúrneho
centra o ich povznesenie. A čo musica
viva z úst tisícov zboro vých spevákov?
Ale nie príliš učesane a naaranžovane.
Zaujímavý by bol pohľad do zázemia
odbornej hudobnej prípravy - na ĽSU.
Záujem o ne neklesá. Ako to v.~ak; .že
po čase sa končí odpredajom drahého
klávesového nástroja z domácich zbie rok pod cenu? Predchádzajúce vety si
nechceli vyhradiť prá vo poučovať a ani
r obiť nároky na úplnosť.

V septembri 1972 vkr očila už po štvrtý raz do humanitných tried zveda vých
i ustráchaných prvákov gymnázií · estetická výchova. Do náročného súboja s
časom desiatich mesiacov vykročila s
n.epríjemn1ím handicapom, t. j. s vyradením doterajších provizórnych učebníc
pre l. ročník (učebnica pomocný text,
či scriptum pre ll. ro čník dodnes neexistuje). Hr ozí nebezpečenstv o, že profesori estetickej výchovy sa stanú "dik tátormi" a tým sčasti aj hrobármi vlast ných najuštachtílejších zámerov.
Tohoročný vstup podľa
všeobecného
t rendu možno označiť aj ako málo
ú spešný pokus pre niknúť do vedomia
prírof:!.ovedného variantu gymnázií v po dobe voliteľného predmetu vo lV. ročn í
ku. Možnost' danej voľby sa z hľadiska
preforsírovaného záu jmu o prírodné vedy stala iluzórna.

Z hľadiska potrieb predmetu nemožno povedať o t vori vej potencíi koordinujúceho ústr edného orgánu, k torým je
V ýskumný ústav pedagogický, že by bola príli.~ vysoká. Co keby sa vedeckí pracovníci Univerzity v Bratislave na kat edre Estetickej výchovy pokúsili vstú pit do spoločensko - pedagogického vedo mia pomôckou, študijnými materiálmi,
r ozpr acovaním jed nej problematiky so
zameraním na živé vyu_žitie na takej
,,prízemnej oáze", akott j.e pracovisko
pedagóga estetickej výchovy , t . j. medzi gymnaziálnymi lavicami. O č o bude
ab.~trak tnejšia ich príprava, o to menej
úžitku z nej budtí pociťovať tí, ktorým
je vlastne určená .
čerpáme z dootupných prameňov. Jedným z 1t ich je aj televízia. 12 kvapiek
,.Musica viva" v r očno m vákuu ani nie
je pr ím veľa, ak nehovoríme o tom, že
.~i rol.~ému okruhu priaznivcov TV možno
poodhaliť rú šlco hudobnej histórie ta-

Na záver tohoroč nýc h Bratis lavských hudobných slá vnos tí s a v dň och 23.-24. októbra t. r. u s ku toč ní v Brat islave
konfere ncia, ve no-vaná
135, výr o č iu sm r ti s kl a d a t e ľa
J á na
N e p om u k a H u m me l a. Vedeckým tajomn íkom
k onfe ren cie .i e dr. Zd e nl<O N ov á č ek, ktorého sme požia da.li o bližšie oboznáme nie s
akciou.
Ako došlo k vzniku konferencie v rámc.i BHS a v Bratislave vôbec '?
Vedenie mesta preukazuje
vel'kú p ozorno sť a má veľký
záu.i em na oživova ní v_ýznamnej ume leckei tradíc ie. Z tohto dôvodu námestník pl'imátora m esta Brat islavy s. A. Micha l i čka požiadal rad hudo bných odborníkov. a by pt·e dlož ili mestu záv ažné ná m ety.
ktoré sto j a za po zorn o sť - tak
napr. o sobno sť J. I<usser a,
F. Liszta a jeho pre miéry v
Bra ti slave. návštevy J . Hayd na a J . Brahmsa, os obno sť archiv ára J. Batku, študijuý poby t B. Bar·tóka, rodina Dohnányiovcov
a mn oho ďal ších
problé mov. Prijala sa zásada
že l)ravidelne ka·l:dý rok na záver BHS sa u skutoč ní teoret ická konfere ncia - a v tejto
súvis losti m ôžem už dnes povedať. že sa nám čr l'á perspektívny plá n asi n a 10 r okov. K
teoretickým konfe r enc iám sa
budú prip ájať hn eď aj interpretar né semin á r e. t Pda al<
ch cpte. s no ienic t eórie s p r a xou aspoii v istom s lova
zmv ~ l c. V dis l' '" · ·~ h okolo tej to ·u r-oble ma tikv som sa u jal
inic iatívy, pris pe l som ko-n cep č n ým plá nom na jednotlivé
porhti a tia a zodpov edn í č ini 
teli a ho p r i.iali a poverili m a
funkciou ve d eckého taiomnika .
Môž.ete nás Informovať. kto
a s akými príspevkami sa z účastn i na konferen1;ii?

-l ke d' na prípravu bolo m á lo času, podaril-o sa nám odo-

Významným pomocníkom estetickej
v1íchovy pri aplikovaní zásady spojenia
školy ~o živo tom je hnutie Hudobnej
mládeže. Nesmelý, až bojazlivý štart na
SlovenMfu nesvedčí o dostatočnej zaan gažovanosti zainteresovaných. K omisia
pre HuM ' a SSHV na čele s prof. Pod Twrnýin a pani Klimovou tajomníč 
kou HVM. Slovenska má často až nepríjemné pocity, keď príde na program dňa
slovo ,;štatút". Tak sa potom vybíjajú
jednotlivci na ,.vlastntí päsť", naraziac
tu a tam na sporadických záujemcov. Je
to pekné, ale nezodpovedá to možnostiam doby.
Budúci r očník rubriky chceme oriento vať na kontakty s najprogresírmej.~ími
slovenskými propagátormi. Brtdtí to re·
portáže a r ozhooa~·y , kde chceme po jem Estetika viva konfrontovať s pod mienkami a možnosťami. Stoja1: na rázcestí, vydať sa na cestu zatiaľ ešte
stále nel)rekliesnenú . ..

JÄN SCHULTZ

sl ať
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Klaviris t a. pedaQóQ , teoretik a sk latali.ansko - nemeckého
pôvodu
F. BUSONI :ie predmet<Jm záujmu G. KoQana v 232-stranove j brožúl:'e, vyd ane j
pr.e d rokom v Moskve pod náz vom mena významného hudo·bného vz.delanca.
Autor sa tu dotýka bioQrafic kých momentov i vše t kých stránok Busoniho
ume leckého odkazu. uvedomu júc si ana lyti0ky a kriticky prínos i protirečivosť
umelcovej koncepcie. Za historicky významné pok ladá sovietsky muzikolóQ Busoniho in te rpretačné umenie, v neje'ctnom detaile odlišné od princípov Lešet·ick~ho. Dnešný klavírny pedaQó9 sot va bude súhla-siť s variantami, ktoré
· Buoon.i ·odporú čal pri š túdiu . s'achových
· diel · Je známy ' Busoniho postoj k Wagnerovi, k dur-molove j sústav.e .
k
hanslickovej estetickej sché m e. · k oblasti č istej zvukovosti, neohranicovane.i
kom p ozičnou technikou a systémom atď.
KoQan r ozvážne hodn ot! pozitíva i ne gat íva; zdá sa mu, že Bu son i sa · zmietal
od subj ek tiv.izmu k ob:ieok.tiviz.niu , od
realizmu k forma lizmu, od neohra:.ničel'l!e.i
vo ľnosti k .,u zde", .od rna lebnosti k vý, razovému aske lizmu, · od i ntenzity a
pravdy ., silného c it u" k .. mertvennoj
kuko ľno•st i" , od rel'·ormy tonálneho systému k reštau\·ác ii bachovskej tPOlyfónie, usilujúc· sa kl'áčať .vpred.' vraca l
sa späť, takže v ·konečnom · dôsled'ku
neriešil problémy, · ktoré si · nastolil.
Predsa však patri (.najmä ·v · -druhe j
perióde svojej činnosti) k tým umelcom z· prelomú storočia, ktorí - po. dob ne ako starý Rimskij-K<Jrsakov a
m ladý Stravinski i. v poézii Ritke a Blok
- v atmosfére epiQ(mskych banalít vyc ítili mlkvosť s ituácie a ,.,protrubiii svoj
t revožnv .i s·iQna"l". Pre pr e mýšľ avého či 
tateľa je v knižke dostat ok myšlienok
Pr e súhlas i pre diskusiu.
Moskovské vydava te ľs tvo Sovietsky
kompozito-r vydalo celkom ckobn ú HOstr ánkovú br ožúru z pera N. Micha.ilovske.i ZARA LEVI NOVA. Ide o portrét
sk l adate ľk y, n<:~rodenej v r. 1906, ženy
sklad a teľa N. černbr:rdž i ho. Spevák by
v kn ižke našie l in fo rmá c ie o .ie:i vokálne j tvorbe a P ed a~! Ó9a by rozhodne zau ial.a ie i tvorba Dre deli.
d ate ľ

viacjazyč ných

propaa v yz vať
domá cich odborníkov. Cením si
konta kty na d viazané s Me d7.iná rod nnu hudobnou sp olo č no s 
ťou v Kasseli, o ktor e.i sm e dopo s i a ľ málo vedeli: s oo l n č n osť
k nám vysie la s voii<'h o redMavite l'ov. Prís oevky m ~ m t> zabezJJečené od
šiestich domá c ich mu zikoló9ov a as i niatic h
7.a hrani č n v ch
n apr
zo
ZSSR, z Maďars ka, z Poľ ska .
štruktúra iednotlivých r e ferá tov ukazuje, že sa bude hovor iť o os obnosti J . N. Hum mela. o jeho zakl adateľskom
prínos e. o anticipovaní budúceho hudobné ho vývoja v ieho tvorbe, o s ituácii ~o vydávaní ieho skladieb. o humm elovských m ateriáloch v naš ic h
ar chívoch.
Nadväzu jú ci
i nte rpr etačný
se min á r
(povedie ho urof. R. Mac ud z i n s k i) poukáže na prínos
s kla datel'a v oblasti klavírne·i
techniky a hudobné ho výrazu.
~ ko ho tľf> ba štvlovo interpretovať. v č om ostal 7.ivý a v
č om ho vvvoi prekonal.
gačn_ý ch

Sovietske publikácie

sklada č i ek

***
L . N. Haaben: Ž!ZŇ ZAMEČATE~NYCH
SKHIPAČE J I VIOLONČELISTOV (vycjav.

Muzyka, Leningrad 1969; str. 262 ).
Literárna i hudobná h istória sa čas Lo
zameriava na riešenie mono~Jrafic k_ých
prob lémov a Pl'áve pre to. že vytrháva
jednotlivé osobnosti z dooového a vy vJnového kontextu, často jej unikli h istor ická hierarchi.a hodnôt, skutočný
zmysel toho či onoho smerovania.
často sa namieta, že pri hodnotenr vÝ znamných osobnosti sa ukázala ncplodnosf bioQr.aficke .i me tódy a pozitivistický prístup k !Predmet u.
Nebolo by uži to čné pristupovať k r e cenzii Raa benove j knihy z naznačených
záverov a k r itér ií. Kniha je urče na širok_ým ma~ám mllovnik<Jv hudby, hu dobným ped-agô9om a tým špeciali-zovaným
návštevníkom koncertov, k tor! obľubu
.iú husľovú a vio l onč elovú tvorbu a k Lo rí sú v ďační muzikol ô ~Jovi la k<1ždý no vý de t:.ai i o mŕtvom č i živ·om ma j st rovi
sláč i k a . A tak Raabenova kniha ;e celkom slobodným výberom .profilov in terpret ač n ých
inclividual!t, nie však v
zmysle ele mentárneho, funťlament[rln e ho,
kateQoriálneho a exemplát·neho štúdia
daného J>r oblé mu. Vvmenu im1• ~i iNInoUivé pro fily (Pugnani. Roccherini. Gavinicz. Rode; Kreutzer. LipiiÍski. Er n~t .
Davydov. Kubelík. Casals. Si9eti. Stem.
Rostr opo vič atď.) a hned' zistíme. že ·
i l~di nečný ,.s vet" zrkadli sa v j edi n ~č 
ných .,postavách"'. teda individ uál ni' v
·ndiv iduá lnom. nie všeobec né v iecl:!ot livom al ebo ooačne. KPby autorovi k ni hy iš lo o exemplár·nosť , o pamer vš e obecnf.ho a individuálne ho. mus el bv 'w ť
v knihP profil PaQani n iho. Ta r t inihn a
Core llih o. Len exem.pllir·ne mode ly Č l"S 
kei hus ľ ove i virtuozity by vyl.a clovali
profily Slav íka. Lau ba , Ku be líka . ŠE'v čí 
ka a Pr íhodu.
Či ta tel' s .požadovan_ým i

Bratisla v.~ké hudolmé slávnos ti umožnil! prwt tat aj r epr ezentantov mesta so slávnou hudobnou min.ulosfou i prítomnosťou - BACH ORCHESTER z Ltpska.

Ak~

šance , a l·e a i úlohy o r e
,prinesie m e novite
našim domácim muzikol<'lrrom
táto teoretic ká konferencia ?

INGE SišKOVÁ

Zborníček -autorského
kolektívu lZ
PRGŠLOGO . JHGOSLAVSI<OJ
MUlY!{[
(Inzd atel'stvo Muzyka, Moskva 1970) je
vlastne prvá sovietska publi·kácia, inform u .túca o n i-ektorých úsekoch hudobnej
tvorivosti balkánskych Slovanov. Ma ly
roz~S.ah (130 strán ) nevyčer páva pr o o le matiku a šírku hudobne j kultúry Juho slávie, všel k<J však .ie t u autenlické,
pr.e tože a uto1•mi ;jednotlivých kapitol s ú
juhoslovanskí muzikolóQ·ovia.

priemerným!
si so zvedavosťou preč!ta bior:~ ra fiu J ána Kube líka,
načrtnutú zo s pomienok K. Moravca a
O. Hašu a z je dnostranných hodnoteni.
C. F lescha, pom:ípade z he urist ic ky cenných recenzií v ruskej tlači. Priam bol ia
trpké s lová. že Kubelík sa nesta l s il nou
interoreta rnou osobnosťou. že síce ophíval dobrosrdečnosťou , ale kolísavvm
umeleckým naturelom. že z ieho in tPr . oretačného umenia nevvv:relo nič .. zo
sr dca" do atmosféry sv·e ta . umenia. ľ u
dí. Porovnáva:iúc m nohé nové p erlič k v o
Kube líkov i (·napr. to, ako hral šaehy a
diskutoval s Lun ačar ským o hus·it skej
r evolúcii ) s tým, čo o ňom viem e z na še; bibliografi,e ( Čel eda, Dostá l a i.)
a zo spomie nok rozvá ~ neišfch ma i siTn ~
vých rovesníkov. pre uspoko.ie nl-e ro·zhot· čeneí duše musí .l rece nzent kn lhv
siahnuť po kn ihe inei napt·. oo me moá roch ná r. umelca J. B. ľoers t r a. .TPho
s lová o Kube iikovi nám t u vyzne iú ani
b~lzam na r anu: "Byl to človek, .iehož
ume ni si vynucovalo obdiv - a lidské
srdce. které .iste sí museli zamilovat".
zn alosťami

burlúcno s·ť

Už táto konferencia, ale i
seminár d ávajú šance muz ikolónom a Pr edpokladáme, že v
hudúc n osti n astúpi s referátm i
cel á m ladá !lenerácla muzikolóoov a hudobných kritikov.
Chcem e, aby tieto akcie postuone dostávali výraz nv merl7.iniirodnv c harakter. al e rátame s pod statnou úča sťou dom ~ cich od1horníl<ov. Ak na budúd rnk c hcPm<> um·i ~ mif po zornosť na .J. Kussera a
na
hrati, lavskv hudobný );ivot v
XVTTT, s tor o čí. noton1 oreflno l<ladáme že t u budú ~táť v
no-oredi refe1·átv uoi e dn áv~ ;,;.
ce o vtedajšom hudobnom živote v Rra ti o;Jave. o trub ačskPi
tradícii, o š pecifl ekvch čr tách
našic h archívoch A ood .

V. N. Brancevove.i 136-stra nová bro~
žúra DETSTVO J UNOS Ť S. RACHMANI·
NOVA ( Moskva 1970) .ie po.pularizu jú ..
cim rozprávanlm o slávnom ru skom virtuózovi a skl.ad ate ľ.ovi bez fant azírovania a vymyslených scén. Na každ e j
strá,rlke s a · a u torka o p·iera o s.pom ienl-l.v
sk ladateľovýeh súčasn íkov, využ!va heu ristickú hodnotu koreš pondende. časo 
piseckých a , novinových člán'kov aj iných
a rchívnych materiálov.

Sovietska huslistka Natalia Gvozdeckú interpretovala s Komorným orche;;trom moskovského konzervatória Bachov Husľový koncert
a mol.

r us kého

i azy~a

Rozsah č l ánk u n ám nedovoľu je zmi esa o hodnotách a d iskutabilných
záveroch v 22 rprofiloch. A.k oosl u c há č
poxná z koncertného !Pódia alebo z p latne interpretačné umen ie takého Sze-rynqa. Ster·n a. Rostropovič.a. F'ľa n cescattiho
a n ič osobného. ž iv·otopi.sného o nich
nevie, so záu jmom si pre člta Raabenove
informácie o týchto umelco ch. Iste mu
nebude v.adi ť 'p r.eexponovaná chvála iednotlivcov, bud.e mu vša'.k c'h:Vha ť t o od~
bo m é,
"technol<lgioké".
fyziologické,
a xiolo9ické. estetické v husľovej virtu<~
zite. · Teda 3'llalýza . pitv·a dial ekticke:l
ie dnoty nástro,iového tec.h n!clmlu a výrazu. A tie~ vedomie. že každý ume ..
lecký zJav, ak m á pôsobiť s ugestívne,
musi zod!povedať podm ienkam doby. Mu.sf íej niečo hovoriť a dávať.
n iť

Dramaturgt r; ky aj interpre tačne prífažltvý bol
/concert R•,ilapeU ia•zskych madrigali.~tov ( na
snímke S:J 7, n1tfi,wm K 'lclálr!nm ) .

JOZEF TYRD01it

Oliurer Messiaen -

host tohtoročného brnenského festivalu.

Snímka: S. ševčík V rámci brnenského med~l 
n árodného hudobného .festivalu
Musicae
Metamorphoses
saec. XX. bola v flobotu 23.
septembra t. r. vo foyery Janáčkovho
divadla beseda s
franc úzs.kym sklad a te ľom Olivierom Messiaenom. Besedtt
otvoril qenerá lny taiomntk festiva lu dr. Rudolf
Pečman ,
CSc. Na úvod Pt'ehovoril dr.
Václav Holzknecht o živote a
d ie le O. Messiaena. JJalei hovor il o štúdiu skladateľa n a
pa ri ž ~k-om Konzerv atóriu, kclP

... .

;

K. Kulatý

boU jeho uč.iteľmi Jean a Noel
Gallonovcl. Marcel Dupré, Maurice Emman uel a Paul Dukas,
o ieho orQanovej činnosti v
kost ole sv. Trojice v Parlž! a
najmä o ieho pôsobení ako
Profesora estetiky a skladby
n a . Konzervatóriu v l?arlži.
Zdôraznil, že O. Messlaen sa
zauiím al o vtáčí spev, k torým
sa umelecky lnš·piroval vo svolieh skladbá ch.
O. Messlaen hovoril o symfónii Turan!)alila, ktorá na brnenskom festivale zaznela v

~'

Z IJesedy so

skladaťeľo'm .

Snlmka: S. Sevč ik -

Danica

K. Kulatý

predvedenl Štátnej filharmónie
Brno so sólistkami Yvonnou
Loriodovou (klavír) , Jeane Loriodovou ( Mar tenotove vi rty).
Dir iQentom bol Daniel Sternefeld z Bruselu. Z Messiae nov.ých slov o Turangalile vyberáme
to
najpod sta tnejšie .
.,Symfóniu Turangalila si odo
mň a
vvžl~tl~ l Serge i Kussevický pre Bostonský symfonický orche!iter. Napísal som
ju a lnštrumentoval v čase
od 17. lúl a do 29 novembra
1948. Prvé sve tové pr edvedenie
bolo 2. decembra 1949 v Boston e, v našt udovaní Boston ského
symfonického orchestra - pod
t aktovkou Leonarda Ber nst~>i
na. Turangalila ie sanskrtské
slov~: Llla znamená do slovne
.,hra . Hra tvorenia hra nič e nia . hra pre~tavbv . hra života a smrti Lila zn~menli tak·
isto lás.ku. Turan!)a je čas, pohyb a rytmus. Symfóni a Turangalila je piesňou lásky,
hymnou na radost. Predmetom
diela je taká radost, akú môže pochopiť ten, kto iu zazrel
uprostr ed n ešťastia.
Orches trálne stvárnenie Turangalily .1e
monumentálne.
Okrem tradi č ných sláčikov treba sa zmien iť o plechových,
klávesových a bicích nä strajoch.
Klávesov é
nástroje,
zvonková hra. celesta a vibra·
fón vytváraj ú s polu so sólovým
klavírom a ôsmimi kovovými
bicími nástrojmi malý orchester v lone orchestrálneho pléna. Dva sólové n ástroje pomaly vynikajú nad ostatné: mäm
na m ysli sólový klavír a Martenotove vlnv. Part sólcHié ho
klavíra je taký významný, že
Turangalila by sa mohlo považovať za koncert pre klavír a
orchester. Martenotových vln
sl každý všimne v okamihoch
paroxyzmu, kde ich expresívny a vel'mi vysoký zvuk dominuje vo fortisslme. Ale používam Ich tiež na vviadre nie
vá žnosti a 1emnostl.
Symfónia
Turangallla bola
p red vedená u ž viac ako stokrát. Spomínam si n a štvrté
predvedenie v Aix- en-Provence pod vedením Ro!Jera Désormiéra, na niekoľko pred vedení
v Nemecku, vo švaičiar ~ ku. vo
Francúzsl<u a v Talian<:lw ood
ve dením Hansa Ros bauda a
Rud olfa Atw rta. Ne7.ahudnutel'·
né bolo vP!'koleoé pr,",,, ., d"n if'
v Paríž! 20 januára l9u9 . kde
Turangalllu dirilJoval M"nuel
Rosenthal."
P. HEERENOVA

Nikdy okolo nej nebola senzácia, n ikdy zo seba nerobila vefkú hviezdu. Od roku 1959 patrí iba ensemblu mestských divadiel vo Frankfurte nad Mohanom,
kam iu doviedol ešte Georg Soltf. Keď ju chcel potom vziať so sebou do Lond ýna. odmietla túto ponuku - bäla sa prillš skorého zänlku. Dnes vie, že jej
r ozhodnutie bolo správne . Exis tujú <>J>eváčky, ktoré zároveň s ňou (a približne v iej veku) priiall anoa7mán, o ktorých sa vera o očulo. no dnes sťi už takm ~; zabudnuté zatiat čo Danica Ma s tilovlčová sa len chystá na .. svetovú k ariéru . bez toho, ab:v sa hnala za slávou.

e

- Nie ie len svo.jrázom Juhoslávie,
ale i ostatnýr h ba lkánskych kra ifn. Treba sa naučiť veľký h las krotiť, čo naoza i nie ie ľahké. Napriklad pianissimo ie pz:! mojom hlasovom objeme ešte
stále silne jšie ako pri m enšom hlase .
Treba na tom veľa a d lho ,pracovať. Je
to otázka k onštltQcle - poz.rlte sa. ako
vyzerám. A tak robustný, $11nv h las
m ám vlastne od začiatku.

e

Dost ali ste sa preto hned' a~ k štúdiu hudby?
Nikdy som vlastne ani nePomý·šľ a 
sa spevá čkou. Doma s me všetci
radi soievali. Povšimll si ma až oo voin·e . keď sme .or ac-ovali na znovuvvst avbe
mesta a mv - ako študenti - smP.
t iež bolf na brlpádach. Tu sa ve ľ a solevalo. Jeden študent ma .pre svied č a l. že
sJ muslm vvškoliť hlas. čo som potom
a; urobila - poor! štúdiu na !l:vmnáziu.
Neskôr som šla na belehradskú vvsokú
ško lu muzickvch umeni.
-

ľa s tať

e

Vyštudovali ste podľ a urč itej me-

po taliansky,

8

Spievali ste a j na belehradskom
javisku?
- Len v operete - a to tiež len z
f i nanč nej tlesne. Pritom môj h las vôbec
nie ie vhodný pre kla&ické operety. Nadobudla som však jav.l skovú rutinu a
hra mi robila ra dosť.

čína reQ u l o v ať

učebnú č innosť

profesorov, lebo sa stávalo, že
mnoh! vo s vo .ie.1 hlavnej prof esii prakticky hosťovali. Napísala som tiež Qitarové etudy (,práve vyšli ' tlačou), zložiIa som niekoľko Prednesových
miniatúr a spracovala niekoľ
ko s kladieb zo stare i ta bulatúrne i li t eratúry pre moderna
Qit.aru.
Gitara patri v koncertnom
živote k menej uplatň ovaným
nástrojom. Myslíte, že na vlne
le iba jej malá zvučnosť ?

U poslu cháčov je qitara veľ
mi obľl1bená, ale koncertn e sa
neuptatňu.ie
intenzívne u ž z
toho dôvodu. že ie i má lo dobrých Qit·a·ristov, čo iste súvisí
l s ohraničeným reper toárom
pre tento nástroj. Napríklad
!pre Qitaru a veľký symfonický orchester existu je iba asi
oäť dobrých k oncertov a
leošie to nevyzerá ani so spr!evodom k omorného orchestra.
Sú č asní skladatelia však venuiO !litare pomerne slušnú !POz o rnosť. Naprí·klad naši rakúskl von Ein em . Aposte l alebo vymys lieť. p retože š o,a.nielska
Henze, Britten skomponovali
škola ie Príliš oerťe~tná, než
'
aby sa hľad ali nove' cesty. l
u z niekoľko zau jlmavých sólo- •stavba nástro iá zos t á va ·"pt·a kvvch, reso. komorných diel ore
ticky rovn a·ká. Občas sľ nieqita r u. Máme ai svoje medzin árodné interpretačné súťaže,
ktorí n ást ro jár! zaexp erimen·
a to n ielen v Spanielsku, ale
tu.iú. na príklad v hrúbke olat i v Paríži. v Zeneve a v iných
ní, ale stabilným vzorom zomestách. To Potvrdzuje stá ie
stáva š panie ls ka Qitara. !<varastúcu obľubu Qitar:v u hulit~~ ~á?t t·oje sa v?al< vvráb.a,u _a l t~de, na,p~!~lad v NDR.
do bného publika. Vel'kv záujerp
ore ia.vuití n Aim!l mladi Naor fM~ysl!m ze sa t 1ez vvče l'nall
klad ":"na naš icli qvmniÍziách~·$-:-~v~~~.v.
možn?sti . ~ os-it hnu e
t·o zšírenou hudobnou výučbou
\!acsJu zvul,<ovu .nneraznflsť.
s i drvivá väčšina štu dentov voMiroslav Šulc

Kedv priš li celkom veľké úlohv?

-· Myslím si, že ie t•ozumné
iedne i scény.

e

dr žať

sa

Koncerty a Qramopla tne?

Doteraz som ich eštP. nerealizovala . Pr t? koncert ·jP. môj hlas me nej
vhodný Gramoolat ne ,rnus im eš tf' vyskú. ša ť.

e

A nové úlohy?

- Okr em moji ch frankf urts kých úloh
- Turandot, ďal e j ho s ťo v ani e v Zurichu (LohenQrin a Nabucco), v Bue nos
Aii· es ( Na bucco) a v roku 1973 t o bude Lond ýn. Zm lu va s Viedens kou štátnou operou (Tosca a Tu randot ). Čl potom jed ného dň a orlde Ba yrput.h• Treba

e

HUDOBN~HO

l

- Mohla som ihn eď. ešte v prvý rok
môjho pobytu vo Fr ankfurte · hosťo vať
do Berlina ako Tosca - ešte s0 za č ia 
točnlokou zmluvou vo vrecku. A po.tom aj do Mníchova. Vidiek som vš ak
nesoozn ala. Keby som bola zakotvila v
nejakom tProvinč nom divadle, bolo by
to zrejme na škodu môtho hlasu. p.r e t o že tam tr;ba spievať všetko. t eda bo la ti.v som ~US!)la prevzi ať a i ťažké
waQnerovs ké úlohy. Rozhod la
sa
r adšei pre p omalú. oostupnú cestu z
úlo hy na ú lohu. ktoré nailepšie .,sedeli" môjmu hlasu.
.

e

- Mala som možn osť zú. čast nlť sa
malinkou úlohou na a ram-onahrávkach vo
Viedni. Musela som spievať za orlto.mnost! manažéra. Nedostala som oonuk u,
Iba oochvalné uznanie. Potom ma nečakane navštlvll v Belehrade dir!Qlmt
WoH!)anQ Renner t . ktorého posl al GeorQ
Sol ti z Frankf urtu. aby hľada l hlasy.
Vypočul sl vyše sto spevák•ov a speváčok v Juhoslávii i v Rumunsku. Požia dal ma, aby som prišla do Frankfurtu
- bolo to na jar 1959 - a oredspievala
Soltimu. Urobila som tak a Ihn eď ma
zmluvne ~avi azal na tri roky.

- Ano - ale keď ml chceli da ť malú
úlohu, videli, že to nejde . Mô i ve ľ k ý
hlas by v malý·c h ,pasážach rozbil pro''"rc-i·P. ensemblu. A tak som teda so

Isteže, ale n ie iba z toho dôvodu. Gi tara mala vo s vo jom
historic kom vvvo ii vždy u rčité
obdobia v e ľ kého ro zkvetu. naposle dy zasiahla takáto éra neš,paniei sku EuTópu · asi · ored
päťdesiatimi rokmi .
k edy sa
však qi tara u,p i atňo v al.a . skôr
ako sprievodný nást ro i. Preto
dnešný záu jem musel zákonite prí s ť. Možno sa doStavil v
t e jt o dobe z tej p r íči ny. že
súčasný čl o v e·k cíti náhle . .potrebu
vn útorného
prežitku,
ktorý mu môže qitara poskytnúť v zvrchovane j mier e ako
azda žiaden in ý nástroí. Mnoho beatových qitaristov už
prešlo ktt š tú diu koncertne j Qi t ary.
Zmenila sa v posledných de·
saťročiach výraznei šie n ástro jová technika '!
Nie, a as i sa ·nič iné už ani nedá

Chcete pri vašom čora z väčšom
úspechu z o s tať a1 n aďa l ei n a terajšom
pôsobis ku?

Ako sa· vám podaril skok na opern é . Javisko v Nemecku?

- Ano, a le Iba celkom nor málne hovort sa, že u nás si osvo,jlll taliansku
m etódu. V pod state 1e to však špeciálny slovanský sp ôsob. určite prfbuzný s
t alfq.,o;kvm . M11 ~ Pii qme , .,~8vrl~. c;oi Pv8 ť

lf za povin ný nástro j Práve Qit aru.
Je to však zásl uhou n aJmä
b eatového uplatnenia ...

So Straussom a WaQnerom - až
ored dvoma-tromi r okmi Ešte ·Pr ed desiatimi rokmi ch cel So lti. ab:v som spievala Br iinnhildu. To som odmietla.

e

vv čkať .

A TA-

NE ČN ~HO FOLKLORU. V prvý
deň

Mala som rad sólový{!h koncertov v NSR. hrala s1om na
Pražskej jari a. s·a moz·r·e ]me,
mnoho i v Rakúsku. Sústreďu 
jem sa na.1mä na pedaQo~ickú
či nnost na Vysokej hudobnej
š kole vo Viedni. Snažím sa, aby
moji žiaci - a mám ioh veľa zo mňa čo si mali. Preto
n e vy h ľa d ávam koncertné oríležito sti za každú cenu. Napo kon, už i našo ministet·stvo za-

e

e

VANIA

Mohli by ste nám povedať
o vašej umeleckej či n
nosti v tomto roku?

niečo

90tn

bolo komponované v t a.iuhoslovansky. Nikdy však
n ie nemecky. Preto bolo pre mňa ťažké
s p i!>vať v Mnlchove.

·tárodopis ná s pol očnos ť, Slovenské národné múzeum a
Zväz slovenských '>kladatefov
vytýčili na seminár tému: ~U
OOVÁ A NÁRODNÁ HUDBA S
OHĽADOM NA DNEšNr!; FORMY UM ELECK~HO SPRACO-

louise Walkerová

Koncentrovali ste sa v iac ako dena Frankfurt, čo je dnes vlas tn e zri e dkavosťou . Nedostali ste aida po·
nuky na ho sťovani e ?
saťročie

čo

Pre zvyčajné m alé úlohy zač iatoč
níkov?

e

Rakúska gitaristka

začiato č n!ka

liančine , ináč

tódy?

Tretí etnumu.tikoio!)ick,ý
seminár bol v dňoch 9.-12. októbra t. r. v Domove vedec~
kých pracovnikov SAV - Smolenice. Hlavný usporiadate!' ústav hudobnej vedy SAV a
spoluusporladatella: Slovenská

znl•raničny hosť

spievala Toscu a
čos·koro potom Aidu a na premi ére v
Borisovi Godunovov!. V nasledu.iúcich
rokoch to· boli: Simone Boccanenra, Trubadúr a Cavalerla ru&ticana.

zmluvou

Mastilovičová

Je väš veľký, s ilný hlas akousi juhoslovanskou osobito'>ť ou, alebo ho pripisujete štúd iu?

Náš

seminára predniesli oríspevky k téme: Vvvln a cP.stv
ľormova n ia národn ei hudbv v
minulost i a d nes. Dita 10. 'októbra t. r. boli hlavnou témou

referátov komJ.Jozi čno-techn i c
ké problémy umeleckého spracovania hudobného a tanečn é 
ho folk lóru. V treti deň prednies li učas tnic i príspevky o
clra maturQickei prác i hudobnvch a tanečnýc h sú boroch a

m aso vokom u n ikač ných
prostriedkoch. Popoludní sa hovorilo o sú. čas nom f.olkl orizme a
kultúrno- socioloqických
ieho
aspektoch. O celom podujatí
urinesieme podrobnú informáciu.

Príčin

navštíviť umelkyňu bolo viac
azda najhlavnejšie tá, že sl v týchto
dňoch spolu s ňou pdpomíname jej významné životné jubileum. Rovnako však
slávi jubileum aj jej služba Tálii desaťročia práce na slovenskej opernej
scéne. Zvykli sme si na profesionálnu
náročnosť l umeleckú oddanos ť, na vysokú úroveň jeJ javiskových kreácií, a
predsa vždy nanovo prekvapí, vždy nanovo potv·rdzuje, vždy nanovo dojíma
svojich divákov. V úlohe Madame Butterfly, v rade krehkých lyrických postáv
svetového i domáceho repertoáru. v dielach klasických i súčasných . Vypočuť
sl spomienku na bohatú dráhu, ale aj
prezvedieť sa čosi o názoroch, ktoré
rodila a tríblla umelecká cesta - to
boli Impulzy k návšteve u zaslúžilej
umelkyne ANNY MARTVOŇOVEJ.

Obrazom o hudbe

-

Námest ník ministra kultúry SSR Pavol Koy š prijal
zástupcov Státneho súboru piesní a tancov Mongolskej tudovej r epubliky, ktorý v septembri hostoval
na Slovensku.

Rada som s pievala už ~ko d ieťa - v
Nitre s a čoskoro prezvedelo, že mám
hlas. Podnecov ateľom i pomocnikom pr.i
voľ be dráhy bol dr. Kostolný, kt orý ml
i napriek rod ičovs kému od!Poru pomohol
dostať sa do Slove nského národného divadla. V roku 1940 ma prijali za členku
operného zboru, v roku 1951 som s a
pr edstavila ako sólist ka - k rok to ne bol
Jednoduchý, skrývalo sa za nim veľa
pr áce, štúd,ia . Repertoár bol IPPSt rý a
bohatý, bolo v ňom do tr idsať opier.

Služba
Tálii
Po úspešných · vy sfú]Jeniacl! v Mníchove, potom
v Prahe a v ďalších mestách č SSR predstavil sa
dňa 9. septembra t. r . bratislavskému publiku čílsky
vysokoškolsk ý súbor t udových tancov AUCAMAN.

Jana Smitkov6, só l.istka opery Juhočeského
divadla
naštudovala
na
scéne Kom ickej opery v Berlíne t i tulnú post avu Janáčkovej
ope1·y
Káta
Kabano vá.
Premiér a
(réžia
J. · Eier z, dir igent
G. Bah"ler ), mala
mimor iadny
úspech •.
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Veľmi mi pomflh ala sl)(>lupráca s dirigentmi Chala·balom a Schoffer om. čo
skoro som sa dostala k veľkým post avám t alianskej i fr ancúzskej opernej
literatúry, ale za svoj prvý ve ľký úsp ech
oovažu.iem úlohu m alej Nasti v Kabalev&kého Ta-rasovej rodine. Z t ých čia s
sa datuje aj môj vzťah k Madame But terfly - spievam ju od roku 1953 a
hosťoval a som s ňou v Dr ážďanoch, vo
Varšave. v Gdaňsku, predstav!la som
sa s ňou na súťaži o najlepšiu Butterfly
s veta v Tokiu, kde mi pomohla umiestniť sa medzi prvými dvanástimi . .. Na
cestu do Japonska si rada spom!nam,
lebo som t u získala nové skúsenosti J
celý .rad nových priate ľstiev. Zdá sa,
že Butterfly zost ane mojou žjvotnou rolou ; dnes ju vyt váram spolu s ,priateľ
kou Annou Ka,iabovou-Peňäškovo u, v
Kriškove ,i réžii, pod takt ovkou T. Frešu
- už v renovovanej budove SND. Pr·ečo
som si obľúbila · t úto • postav.u ? Isteže,
urč i tá
p odm ienenosť ;·tu ..bola, . azda
ovplyvnenie subtíl nos ťou m<> je j !POSt avy.
Hlavnú príčinu však vidím v do jemnosti
osudu mojej hrd·i nky. Walter Felsenstein
bol raz poveda l: ., . . . keď je emócia už
taká silná, že reč-slovo n e stačí, tak sa
vyja~rujem spevom". Ja som sa snaži la vlož iť do hlas u vždy t o, čo pre c iťu 
jem. Azda to v Butterfly bolo najú&nnejši·e - neviem. Mys Um si však, ž.e v
Cl\pere t reba vždy hrať a spievať posta vu. Inak bu,dem hrať a s pie vať Liu, inak
Mica-elu, inak Katušu či past ierika z
Kr útňavy . . .

Sn!mky:

ČSTK

najširší · okruh skladieb a štýD oko nčenie z 1. str.
tvorba ešte ďaleko od prahu lov, sa stáva hrobár()m svorýdzeho umenia. Prečo? Pf.'e• jich technických i výrazových
možnosti, ktoré sa mohli zre•
tože dotknúť sa tohto prahu
teľnejšie prejaviť v užšom vý•
bez stáleho zbierania vedomosti, bez stáleho štúdia a hra- seku interpretovanej hudby,
dania - to je nemožnosť ! Prá- Avšak k odhodlaniu pre špe•
ve sme sa dotkli boľavého cializáciu veľmi ne·prospieva
miesta
našej interpretačnej ani organizácia koncertného
praxe. Čl sa azda nové ume- života. Kým známy a skúsený
lecké p()kolenie snaží čo naj- interpret dostáva mo žnosť vorviac odhafovať vo svojom od- by repertoáru, neznámy a ne•
skúsený mladý adept sa musi
bore kvality minulôstl l prítomnosti? Táto otázka vôbec presadiť s takým programom,
aký mu ,,ponúknu",
·
nie je - ako l)y sa mohlo zdať
rétorickou otázkou. Táto
PRÁVA A POVINNOSTI
otázka sa zrodila na tvrdej pôKRITIKY
de faktov!
Fakt, že kdtika interpretá•
POZORNOSŤ TEORII
cie nemá dostatočnú · autoritu
INTERPRETÁCIE!
a vplyv, sa dá objasniť rôzny•
Väčšine našich pianistov je
ml príčinami: pomerne malý
(viac alebo menej) známe počet píšucich, ich pochybná
umenie S. Richtera, E. Gllelsa, profesionálna zostava, slabá
A. Rubinštejna, V. Horowitza úŕoveň analytického mys lenia,
či Michelangeliho. Tieto mená
malý prehfad v hudobnej hisvšak zostávajú v .fch vedomi tórii i geografii. To sú neod•
iba ako v e ľké legendy; Zried· škriepiterné skutočnosti. Ale
kakedy sa stane objektom seskuto čno·sťou j e aj t o, že kririózneho štúdia ich veľké timetika má málo práv. A:k n emá
nie. Ešte horšiu situáciu zasvo je pr áva, nemôžeme od nej
znamenávame u spevákov, kto- o čakávať splnenie poviinno.stí.
ri (možno zo zvyku) považujú
za základné JJ)l'áv>o kritilky tr·e·
za vrchol vokálneho umenia ba považovať vý.b er je j pros"'
Západu La Scalu. Slovami sa tried·k ov - konl«étneho slova.
síce nešetri, občas sa vyriekne Epiteton, výraz, či porovnanie
aj konštatovanie, že Taliani nie
tu má svoj prvostupňový vý·
sú ,.všemohúci". Napriek tomu znam. Ich výstižnosť musí čo
re)M'odukovat vokál·n y štýl J. S. najrpresnejšie zodpovedať všet•
Bacha. R. Straussa, G. Mahte- kým finesám kritizovaného j ara, F. Schuberta a mnohých vu. Žiar, vo velkej väčšine re•
d'alších neznamená pre spevá· cenzli badať tendenciu skutoč•
kov dôkaz majstrovstva. Zará- né javy prihládzať a príznač ·
žajúci je aj ďalší fakt - ne- nosti .,pristrihäv.ať". I<ritika sa
záujem o hlbšie prenlknutle do
nivelizuje, stráca ostrosť l sacharakteru umenia súčasných motné kritériá.
svetovo uznaných autol'it, vyĎalšia nevyriešená otázk a:
stupu:iúcich na najznámejších je práca kritika ·prácou ,vedecjaviskách (llielen v La Scale) kou (na vysokých školá.c h sa
a vo vych~rených koncertných recenzovanie za vedeckú čln•
·sálach Európy l Ameriky. Na• nost nepovažuje)', alebo prá·
tíska sa otálika: ak prejavujú cou umeleckou (aké budú po•
soeváci taký stupeň neznalostom autor~ké práva)? Alebo
ti a nezáujmu vo svo:lom by bolo S'J)rávnejšie zaradiť huvlastnom odbore, ako mozno od dobnú kritiku medzi· odvetvia
nich qčakávať hlbší záujem a žurnalistiky? · Prax na tút o
imonlzy smeruiúce k riešeniu otázk~ · neodpovedá. . Recenzie
problémov
inte.l'pretácle . vo píšu bud' pedagógovia (nieke~
všeobecnosti?
dy l študenti), niekedy (zried0 NU'I:NOSTI INTERPRETÄCJE . ~fiayo) tiež interpreti, t. · j. aké·
~.~...: . ~ Mladí interpréti, vstupuj\'lt!):··~~~dllQtllvé,!~· lzQl!l~né., p s oby,
do koncertného života, bý sá' ..:WOr.e ·· Ba· , prihlasuj u redaktomali pozastaviť nad tzv. ,.špe- rom.
.
..
cializáciou" repertoáru. ·Unl•
Redakcie a tvo;!vé .. zvazy
verzallzmus je aj dnes výsa- medzi_ sebou neudr_zJava]u prodou
nemnohých
umelcov. fesion?lno-pracovne
sty~y.
Usmerňovanie umeleckého do· . Kri~lc1 sú preto ochudobnen~ o
mozno~ť diskusi:_~ ~ tvoz:.~am• a
rast u pre určitý .,oddiel" hudby by sa malo • stať zásadou len ťazko si •mozu rozs1rova~
správneho pedagóga, ktorý môsvoj obzor. Tym sú aj zbavem
že zavčasu spozorovať žiakove elementárneho práva - ~bha:
záujmy i schopnosti. Priemer- jo_vať svoje tlačou .uvere]nene
ný umelec, ktorý sa snaží za- S\ldy v centre dlanta.
hrnúť do svojho repertoáru čo
Sov ietska Muzyka

Ak m áme na mysli úpadok toho. čomu sa u Bre chta
hovorilo ,.kulinárny typ" oPErného divadLa - t ak možno. Zdá sa, že éra počúvania krásnych hlasov, akýchsi
kostýmovaných konc·ertov namiesrto diva dla - sa končí. Nev·eríim však v koniec dobre; opery: tát o je všade
vo svet e hudobným divadlom, rovnako oodHehajúcim
javiskovým zákonistos tlam ako každý iný divade lný
útvar. Pozrite, k akej dokonalosti dospel v súča!lnos tl
napr. Fe lsenste-!n vo svojom .,Musik·theat ri" •• •
Môj názor na repertoárovú politiku? Menila sa. Boli
č a s y, keď sa hľad·e lo Iba na kasu, ·boli č as:v. že sa na
kasu neh ľad elo vôbec a inscenovali sme modernu za
modernou. Mysltm si, že t eraz máme dramat urQiu cieľavedomú: komblnu.ie tzv. kasové čísla s modernou, vo
veľmi vyváženom pomere a čo ie
na jdôležitejšie, zač!n ame prisp ôsobov ať
repertoár kvalitám a schopnostiam sólistov, ktorí sú k dispozlci·i •. •
O šoecializác!i speváka na komornv
spev azda toľko: Id eálne by bolo, keby
operný spevák zvládol perfektne všetkv
t ri štýly - p iesňov ý, oratorlálny i o.perný, Is teže, býva to ojedinelé, al e na
Slovensku je to v súč a sno sti iluzórne
a iluzórnym zdá sa l dlho zostane. Z púhe i koncertne j čin nos ti by spevák nevyžil - veď koľkokrát s l môže svoj na študovaný recitál oredviest. zo.pakova ť ?
žiadalo by sl to oveľa väčš! záujem o
koncerty - nielen zo strany poriadateľov, ale najmä zo strany tých, k torým
Ak o Butterfly (s N Hazuchovou) .
umenie dávame - obecenstva.
Sn!mka: J. Vavro
l. SISKOVÁ

Mo ie sympatie k operne j tvorbe • Ku vše tkému, čo
dot eraz s pomenula, ďalej k mojim veľký m lás kam - ku R. Straussovi, k J a náčko vi. k Musor~ sk é 
mu - a prirodzene, k naši m sklada teľom. Myslím si.
že pokojne môžeme našu o per nú tvorbu označiť za
sveťovú; zásluhou opier S u c hoňových či Cikkerových
patrime v súč asnos ti med zi operne t aké sil né národy
- veď pozrite, koľko o remiér ma li Jeh diela po celej
Európe! Našim skla d ate ľo m vďa čl m i za ooerné úlohy,
· spie vala som ich zo dvad sa ť. Svätopluka sme hrali
v Perugg!i. v Budape~ti. Krú tňavu v Drážďanoc h, v Ber line, v BrusEli (t u sme ju dokonca l nahrávali ). V Berline a vo Viedru som spi.e vala vo Vzkrieseni . . •
Hovorí sa o úpadku operného žánru ... Rada by som
využila prílež i tosť a povPdaia čosi k tomuto .problému
ako speváčka, ktorá už dosť dlho ťahá .,oper nú káru".
~ om

Na tohto ročnom brnenskom f estivale vyst úpilo aj
kvarteto Albana Berga s Bergovýmí , Weher novýmí
a Janáčkovým i k ompozíciami.

Viac· pozornosti interpretácii,
viac práv kritike!

Výbor Slove nskéh o hudobného fondu vyhodnotil I. ročník cyklicke j sklasút aže na an ~ ažovanú tvorbu v pi e sňo v om žánri. ktorú Slove n sk~
hudobný fond vvpísal v snahe podpo riť vznik nove i angažov.anei Pl es ňove J
tvorby vyso-kých umeleckých kvalít 1a spoločenského uplatnenia - a ude lil
;;polu 12 cien t akto :
v kategórii - Plesne lc občlanskvm priležltostiam a slávnostiam:
III. cenu autorom - T. Seidmannovi a T. GrUnnerovi za Dožlnkovú ool ku.
v kategórii - Plesne vlastenecké, hrdinské a dumky, spom ienkové na významné a pamätné miesta odboia v našej vlasti:
1. cenu autorovi L. Gerhardtovi r.a Džez·ovú melod r ámu na texty de t! umuče ný ch faš izmom.
II. cenu ~ utor om - B. Trnečko vl .a .T. Turanovi za pleseň Vysoko nad
mestom,
III. cenu autorom ·- A Brezovskému a T. Janovlcovi za pleseň . Vápno.
III. cenu autorom - B. Trnečkovi a J. Turanovl za Jesennťl baladu z hôr.
m. ce nu autorom - K. Elbertovl a K. Hudecove.1 za oieseň Co je vlasť.
III. cenu autorom - J. Melkovlč ovl a J. Turanovl za pleseň Vy čltanka, v ktorei zaznie zvon
dateľ skej

V kategórii - Piesne mládežnlcke:
rr. cenu autorom - V. Matuštkov·i a B. Drop,povl za !Piese ň Horals-ký chorál.
!IL cenu a uto1'0m - A. Br.e zovskému a J. Turanovl za pieseň Večný Lkar os.
nr. cenu autorom - T šebovi-Martinskému a B. Wallnerovei za P·i es eň nového r ána.
III. cenu autorom - I. Bázllkovi a J, štrasseroVIi za !Pleseň HHna.
V kategórii - Plesne pre deti a §kolskú mládež:
m. cenu autorom - I. Bázllkovi a J, Štrasserovl za pleseň Obloha.
SQťaž ie rozvrhnutá na 3 roky a súťažné skladby doteraz .nezverejnené
a nepredvedené možno zasielať permanentne do 30. 111na 1974 na adresu:
Slovenský hudobný fond. Fučíkova 29, Bratislava.
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A utor

článku

v meste Byblo s.

K eď priletíii do Bejrutu, zač ne ťa lwd ba sprevádzať od prvého kroku a vlastne ťa neopustí až do dňa odchodu.

Libanonci radi vítajú turistov, ktorí
sa prichádzajú pozrieť na historické pamiatky, p očrívať folklór, alebo sa obo - .
známit s výtva r ným umením a s arabskou kttlttírou. V hlavnom meste v Bejrute je nár odné konzervatórium s oddelením európskym a or ientál nym, moderná ro zhlasová stanica so stálym orchestrom (udovl}ch nástr ojov a s niekoľkými vysielacími okruhm i, so štábom
p ohotových r edak torov i t echnikov. Hudba tu znie z pouličných ampliónov, z
tranzistorov , z autorádií, moslimských
k ostolo v, od náhodných poul ič nýc h hráčov . a pod. Hudba tu vôbec nápadne
zvyšuje char akter orientálneho me.~ ta. ,
Budova K on ze r v a t ó r i a nepatrí
síce medzi najelegantnejšie, ale vyučo
vacia ú r oveň je najmä na orientálnom
oddelení veľ mi dobrá. Vyučujú tu mnohí
známi hráči na arabské ľudové nástroje,
rozdeľuj úc si z väčš a umelecké ambície
medzi vyučovanie a nahrávanie v rozhlase. Medzi najsilnejšie dojmy z Bejrutu
p atr ila
n ávšteva
n ár od nej
r o z h l a s o v e j s t a n i c e, kde rozhlasový orchester ptáve nahrával kompozície a úpra vy miestnych skladateíov.
Asi 30 h udobníkov r ealizovalo partitúry
z arabskej hudby. Arabskí sklada t elia
vychádzajú z folkló ru, vyčistia ho, spes tri a inštrumentáciou, vnesú do kompo zície viac kontrastov. Všetky nahrávané
skladby boli v zložitýc h rytmických modeloch, bohato používali štvrťtóny, čas 
to uplatňovali votné vedenie samostatných hlasov a od niektorý~h nást,;ojov
vyžadovali mimoriadnu zru_cnosť az vt~
tuozitu. V priebehu nahravok ma pn tomní skladatelia a hudobní re žiséri infor·movali o niekt orých typickýc~ čr
tách arabs.lcej hudby o prekrasnych
koloratúrach, o možnostiach jednot'ltvých ľudových nástr?j.~v, o
~zťahu
hu dby a poézie, o tr adtett po celeJ krajine a pod.

Po nahrávke som do. stal od niektorých pri' tomných skladatet ov notové materiály, magnetofónové pásky s arabskou hudbou i teoretic ké k nihy, žiaľ, písané
prevažne
v
a rabč ine.
Výklady týchto odborníkov mi dosť pomohli pochopiť
niektoré zvláštnosti v stavbe a v charaktere arabskej hudby
i' diferencovanie niektorý ch hudobných žánrov.
Podt'a ich výkladu, pomerne malé sú rozdiely
medzi hudbou libanonskou a sýrskou, j ordán skou a egyptskou., irackou a kuvajtskou. Preto
hudba má v celom arabskom svete tak silnú
zjednocujúcu moc, preto
si t ak ľahko môžu r ozhlasové stanice vymieňať
programy.
Tiež jazyky
spomínaných štátov
a
oblastí sú si blízke ako
dialek ty.
Hudba vás tu sprevádza na každom kroku.
Zhudobnený Korán mô-·
žete p očuť v moslimskom
kostole (ale len za d ver ...
mi), ale i od muezínov,
ktorí päťkrát denne vyhlasujú z veží týchto
kostolov začiatky boho..,
služieb. Sú to príslušníci miestnych kňazských
rádov, vyznačujú sa mimoriadne silným a nos..,
ným h lasom. Zhudobne-·
ný Korán síce spočia tku
pôsobí veľmi kuriózne,
najmä dlhými vokalíza mí a nečakanými prestávkami v speve, no po
viacerom počú vaní vyvoláva u Európana doj em
stereotypu a pôsobí až
únavne. To konečne t v,·d ia
samotní
Arabi.
"More" hudby počujete
v
star ých obchodných
centrách (bazároch), kde
sa stretáva celý orien tálny svet a nástroj v
ruke je takou s amozrejmosťou ako biela .~at'Tca na hlave miestnej žell 1J, alebo
fajka v ústach starého Araba.
V lcuriozitu sveto vého významu sa vyvinuli
h u d o bn é
sl ávnost i
v
B a a lb ec k tt,
v bývalej Helio poli s.
Ruiny tohto veľkého st ar ovekého sídla
a ope vnenia so Z•1chovalým Bakclmsovým chrámom vábia tish:e cud zinc:ov.
Teraz sem ttmiest nili každoročne let né
hud obné f estivaly. Problémy tu maj ú s
akustiT.:ou, nakolko rozt rtísená kamenná
krása ne vytvára dosť ohrwučené akus tické prostredie a tídaj11e zvuk sa vmá ša pnveľmi nahor - a me práve k poslucháčovi, ktorý zaplatí dos ť značnú
sumu za lístok. H oci je Baalbeck vzdia l ený od Bejrutu 85 k m , predsa pn do k onal osti miest ny ch ciest a celkovom
r ýchlom tempe dopravy ne váhajú mno hí Libanonct ces to vať do tohto kultúr neho centra t viac razy ročne. Na ceste
do Baalbec.:lcu sa prechádza cez legen dárne Zahle, mesto prekrásnych záhrad,
f ontán, pestrej zelene a labužníckych
reštaurá cií. Hudba tu znie po celý deň z
am pliónov, aby návštevník tohto typicky
orientálneho prostredia mal este intenzívnejší d ojem z krás prírody, obyčajov ľudí a z pest rofarebnosti kroj ov.
Druhým významným h istorickým centrom je bývalý B y b l o s, dnešný J eb e l l, pozoruhodne zachovaný zvyšok
bývalej rímskej kultúrnej r ezervácie.
Krásne rímske d ivad ielko akoby čas ani
nepoznačil. I sem sa prenášajú r ôzne
h udobné produkcie. ale už nie v takom
rozsahu ako v Baalbecku.
Tretím centrom miestnej vzdelanosti
je S a id a, býva lý biblický Sidón ·~
prekrásne umiestnenou citadelou. JeJ
začiatky idú síce až k Feničanom, ale
strategicky ju používali i Gréci a križiaci. Tento skvelý historický objekt
vyč nie va na konci malého polostro va.
Prístup je sem z ru šného obchodné/zo
centra, kde sa s prav ým orientálnym
temperamentom prelína hudba s džavo-

Bolo to kedysi v ll. storoči, keď
arabský cestovateľ Al-Bakri pri-šie-l do
mesta Gao na strednom Nigeri, kde obyvateli a o dvodzovali meno mesta od hJasu s vojho bu bna - .,kau-kau".
Domnievam sa, že bu bon je najstarš!m pôvodn,ým hudob ným .n ástrojom zápa dnej Afriky. J azyky .,kwa", ktorými
sa v tejto časti sveta hovo!ľi, sú tonálne a ptracujú podobnou te ohnikou ako
hlas bubna: vysoký tón obyčajne znamená jemnú. tuhú, malú· vec, rýchle,
enerl)ické a pre•sné pohyby. Naproti tomu hlboký t ón sa s pája s veľkými, bezf oremnými a mäkkými '' Pľedmetmi a s
pomalým!, nepresným! a mdlými po·~yb
mi. Podrobné štúdie o t e jto otázke !POchádzajú od Westermanna, slávneho nemeckého filozofa. N!zky tón v jazyku
.,ewe" znamená tiež .,vyb le d n u tá
farba a ne prij e mn ý zápach".
Nech je to akoko ľvek, výška tónu hrá
v reč i ústrednú úlohu: vyjadTuj e sa ním
idea, u rčuje sa význam slova a gramatické kate górJe. To všetko naznačuje
staré vztahy medzi hlasom bubna a vý vinom ľ udskej re či. Hlavným zdrojom
hudby v Afrike je ľudský hlas. Aj bez
nástroja ho možno sprevádz ať rytmic kým tlieskanim. Bubon však býva vždy
POll'U ke.
Každá časť dňa, ročné obdobia í úseky
v živote jedinca a spoločnosti vyjadrujú
ist.Ý emocionálny srtav a ten sa vyjadruje charakteri·s tickou hudbou. Ľudský
jazyk !Pracu je v.i ac logjjkou. hudba emóciou: existujú oblasti, kde sa obe vyjadvovaci·e 'sféry str•e táva.iú a dostávajú
tak bllzo, že s·kor·o splývajú.
Bubny majú r ozmanitú veľkosť, sú
veľk é 30 cm, ale aj 4 metr.e, sú z dŕe
;va - i z vyschnu tého obalu uhor:kovi tej rastliny, kalabašu. Sú dolu otvorené
alebo zatvorené, pokryté per~amenom
alebo kožou, sooia na zemi, držia sa medzi kolenami, alebo sú zavesené cez plece. bije sa do n ic h rukou, .alebo palicami. Bubon treba starostlivo na lad iť. To
sa dä do cieliť v i hčen!m membrány, u ť.a 
hovanim kol!kov. ktoré ddia membránu,
alebo naťa hovaním remien'kmv, či špagátov hovorLaceho bubna. Bubnom sa dá
ro z právať o de'iinách kmeňa, hrdinskýc h
skutkoch predkov, môže sa o,s ! äviť náče ln!k, možno nimi zasie lať odkazy na
väčš ie vzdialenost i. Umenie hovoriť bubnom n ie ie ľa hké, ·je maietk•o m rodín
bubeníkov a vyžadu ·je dlhé roky výcviku. Niek toré bubny majú veľkú vážnosť . Vid el som starú rodovú svätyňu ,
medzi jei in ven tárom bol aj starý bubon. možno v ňom žil .,hlas" predka.
Bubny býva jú krásne d ekorované a teš ia sa úcte.
I<liophonické nástroje ( na rozdiel od
membránofonných)
ma JU
po<h'iad enú
úlohu. Sú to h t•kálk.v, kastanety, gongy,
zvony. Tanečn ík svoiím pohybom ozvuču ie náramky s radmi suchých semien,
iné nástro je má okolo pása, na nohách
a v r ukách, každý pohyb vydáva iný
zvuk kovu, mušlí, dreva a i. V africkej
me ntalite sú symbol a realita tesne späté. V t ejto atmósfét·e vta.s tne každá vec
má svoj hlas. Prírod a takto .,ožfva". ,podľa ľud ove j filozofie vraj ožívajú predkovia a ,.hovoria" P'rírodné sily.
t om predavačov a s temperamentnými
výkrikmi nár uživých obchodníkov. Je to
zvlášt na polyfónia nevšed ného obchodného r uchu a orientálnej h u dby, z kto rej by mal r adost iste m nohý vyznavač
nezvyčajných
kombinácií šumov, ruchov, štylizovaných výkrikov, hudby a
reči. Táto zmes má svoje zákony, svo j u plastik u , ale najmä orientálny šarm.
I nou a tmosfér ou zasa dýcha bývalá
emirská r ezidencia Be it - Ed - Di ne.
Je stavaná už v typickom libanonskom
štýle zo začiatku 19. storočia . Slávne
muzikanti tu prichádzali spes trovať náro čný život vt edajších vladá r ov. Hudba
našla v Libanone prístu p i do pre/crásnych jaskýň v Jeite. Stockhausen tu nap ríklad v kvapľovej sieni uskuto čnil
koncert zo svo j ej t vo rby, pričom. využil
mnohonásobne lomené echá, umožnené
ne zvyčajnými
r ozmermi
prekrásnych
kvapľov.

V popredí celého hudobného života je
miestnych odborníkov, zvlášf
pán R a if A b i l ema, znamenitý zna-

niekoľko

Z galérie hostí Bratislavsklich
hudobných slávností 1972: Slovenskému konce~tl'!ému pullli ku známy umelec BORI S GUTNTKOV i nterpretoval so Sym f onickým orches trom c.~. r ozhlasu v Bratislave a s dirige•1tom Pedrottim Mozartot• 3.
husľový koncert G dur. Vymkajúca poľská sopranistka STEFANTA WOY1'0WTCZOVÁ spo luúčinkovala n a k cll'lr.erte Státnej filharmónie r.e orge Enesc tt
z Bukurešti. Gita•tsta KIYOSHI
SHOMURA (J aponsko ' sa fmde
uchádzať

o jed;w z poradí na

Medztnárodnej triúrine m ladýc h
interpretov.

. All'Ot6nne :nbtroje sd z dreva, rálro~
sia, bambus u a ikovu. Fúka sa do n ioh

zboku, alebo z konca píšťa ly a k valit a
zvuku závis! od dlžky píšťaly, jej for my a náus&u. Používajú sa sólovo i
zborovo. Podobne ako chordofonnýml
nást'l'ojml možno na nich vylúdiť aj melódie. Medzi strunové nástroje pa tria
h usle , harfy, lut ny. Struny z vlasu. kovu .alebo čriev sú nad r ezonančnou
Skrinkou z d1·eva, alebo kalabašu. Hrá
sa s l áčikom ale·bo prstami.

***
V:eľa ús ilia S•a :vynaložilo na k lasifikáciu afa·i·ck ýoh jaz,Vlkov. Napokon sa
klas ifikácia u stá lila na oblaLS~tia ch, ktoré
sa :vcelku kry jú s charakteristickou hu~
dobnou formou. Hudba zo severnej Afriky pracuje s hLasom, ktorý akoby
vyc hádz,al zo stiahnu tého h rd la a bol
sílne nazalizovaný. Vzbudzuje t o dojem
ve čne s mädného človeka volajúceho na
púšti po vode. Na juh od Sahary je š t ýl
odlišný. ľ.udský h las vychádza z tPiného
hrd la, uv-oľnene, každá s labika .ie tónom bez ozdôb, celkove vzniká komplik<>vané pletivo polyfónnych r.vtmov. Tretlm druhom af!l'ickej hudby je hudba
bu šm an o v z juhozápadnej Afriky.
Bušmani jódlujú, čím sa pod<>bajú na
Rakúšanov a švajči·arov.
Ak por·o vnávame hudbu severnej Afriky s hud,bou ., čiernej " Af·riky na juh
od Sahary, vJdíme, že rozd·iely naznačujú rozmanitosť spo l oč·ensk.ých foriem.
Aratbský a mohame dánsky po.s tup na juh
sa za.staviJ · :v NiQ érii - p·ri m este Ibadan.
El.ll'ópsky duch .i e analytický, rád vytvára abstra:J<cie a konštrukcie, mys U
krH:.icky a ú čelne. Africký duch ;e syntetický: jazyk, h udba, ume nie, život,.
všet::ko sa prelina. Jedno možno poro zumie ť Je n cez ostaLné a nie je ich
možné chápať oddelene. V tom všetkom
.i e skrytá stará životná filozo fi a, konoo.pcia . života a spoločenské . hodnot y,
ľ.udia si uvedomujú, že t·radíciu nie je
možné zachovať v nezmenenej forme a
t o vyroláva nost algiu. U;Jokojuje vša k
vedomie, že kultúrne hod noty Afriky . s ú
v.ývoj.a soho~né. Pôjde o to. aby sa- n.aj cennejši·e hodnoty afvkke.i kultúry za chovali a mali možnosť <ľa lšieho . . roz voja.
J UHAJ VÁMOŠ

'

lee európskej h udby, dirigent miestne ho komorn ého orchestra a organizátor
mnohých podujatí. Jeho zásluhou som
mohol navštíviť i arménsky klášt or nad
Bejrutom a po zrieť si okrem i ného staré
spevn íky z ll. a 12. storočta , notova·ré
arménskymi neumami. Bola to vzácna
príležitost s tretnúť sa s týmito origi llálnymi hist orickými materiálmt.
Doplnkom k tomu všetkému je n á r od né m tí ze um v Bejrute s bo·
hatými fenickými a gréckymt výt vu r nými pamiatkami. na ktorých neraz na chádzame hudobné motívy. Libanonct pri
tej príležttosti zdô razňujú, že hudtw H'h
sprevádza už niek 'lľko ti s ícr oč í, a ie
ozaj súčasť ou Ich iwota
To všetko som pr ežíval v po~lcd
ných sept·embro uýc:h d1ioch, práve ute dy, kedy krajina bola uzru!iená kón ·
fliktmi na suojej juznej hranict a atmosféru do ist ej m w ry ovplyvňovala urč itá vojenská IJde losť l!äčšiny oby vate ľ ov tejto r ozprávkovej lcraji ny.
ZDENKO ,N O V A č E K

