
Ui iba niekolko dní 
nás delí od najvýznam
nejštelto Ttudobného po
dujatia na Slovettsku -
BRATISLAVSK'ľCll EJU
DOBN'ľCH SLÁVNOSTI. 
Možno termín tejto ak
cie - ale i desiatky re
gionálnych podujatí mi
nulýcll a bttdúcic11 me
siacov - privádza hu· 
dobníka k myšlienke. ie 
v§etko, čo sa robí s Iás • 
kou a piétou k tradícií. 
stojí za vynaloženú ná
mahu a investíciu kaž
dého druhu. Desiatky 
umeleckých a organlzač· 
nýcll pracovníkov vyna
kladajú úsilie preto. aby 
dnešný poslucháč, ná! 
súčasník st odnášal z hu
dobných podujati osvie
ženie, posilnenie, hlboké 
záiitlcy. To všetko je 
správne a má svoje 
opodstatnenie. Lenže . . 
Tu sme vlastne prt 
probléme, o ktorom 
aspoň zopár slov na za
tnyslenie. 

V!etky tie kráSite ak
cle, koncerty, festivaly, 
prehliadky (menovat by 
sme mohli dalej a viac ), 
by sl zaslúžili, aby zosta
ll ilvQmi v pamiltl na
sledovníkov. Ak príde 
návštevník do hoclkto,.é
ho vttčšteho mesta v cu
dzine, väčšinou - pokiat 
má záujem - navštívi a 
zisti sl adr-esu hudobné· 
ho múzea. Niekedy je to 
pamätná izba, inokedy 
lpecializovaná erpozícia, 
no môže to byt aj hu· 
dobna múzeum s pohta
dom na vývoj nti,.odnej 
tr-adlcie. Tá posledná al· 
tematíva - pre sp,.a· 
vodlivosf - je najuied
kavejšia, p,.etois - pat· 
rl k najnáročnejším.. A 
predsa: bola by tu myš· 
lienka, Iste aj možnost 
vybudovat aspoň skrom· 
nú erpozíciu, ktorá by 
ná•;števníka ltlavného 
mesta Slovenska infor
movala nielen o posta· 
116ch, ktoré roo,.m hu" 
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XVIII. piešfanský festival mal t. r. mimoriadne bohattí 
účast umelcov i obecenstva. (O celom podujatí prinášame 
referát vo vr:útri čísla.) Flautista Miloš Jurkovič sa podie
raz na vystupenf Státnej filharmónie z Košíc perfektne 
predvedeným Moza,.tovým Konce,.tom pre flautu a orches
te,. G du,.. Mladý Gab,.iel Patócs di,.igoval Slovenskú filhar
móniu ro sólistom Petrom Toperczerom. 

Trad(cie Slovenského nbodn6ho pnntanle n6m mu
sla trvale prlpom(nať politlckfi J:Odpovednosť e historic
kú povinnosť prispievať poctivou prlicou k upevňovaniu 
politickej vlihy a ekonomickej sily socializmu, rastu 
autority socialistického spolol!enstva n6rodov. To je ne
ie internacionálne poslanie, n61 skromný, ale slístavný 
progresfvny prfspevok k netov6mu mieru a pokroku. 
V tom je aj J:adosťul!inenie Iným nlirodom, prfsluinlci 
ktorých svorne bok po boku bojova1i v Povstani J:a vzneie
né ideály mieru a socializmu. Pri 29. výroi!f SNP môfeme 
radostne bilancovať vfsledky, ktoré nál ~racujfici lud 
dosiahol v plnenf zberov XIV. zjazdu KSC. Vlestrannf 
ekonomickf a kultúrny rozvot Slovenska v socialistic
kom Ceskoslovensku, iiroké uplatňovanie a bpeiné vt
sledky tvorivfch sn robotnfckel triedy, drulstevn6ho 
rolnfctva a socialistickej inteli.gencie, priatelatvo a apo
jenectvo 10 Sovietskym zväzom - to vietko nb naplňe 
sebavedomfm, že dedll!stvo Povstania sa hlboko zakore· 
nilo vo vedomi nlilho rudu. Je bohatfm zdrojom poul!e· 
nia nielen pre 1úl!asnú, ale l pre budúce generácie. 

(František Hagara, predseda OV SZPB v článku . 
,,Naplňame odkaz SNP" - Pravda, 29. aug. 1973.) 

dobnú 1Lisť6,.iu Bratisla .. 
vy, ale celého ná,.oda. 
Matica slovenská, SAV, 
Hudobn~ oddelenie 'SNM, 
ale i SHF - konk,.~tne 
HTS spravili vel'a pre za .. 
chovanie dakumentov a 
propagáciu našej hudby. 
Niekto,.é zo spomína .. 
tlých pracovísk sa :za
obe,.ajú vykupovaním po
zostalosti a pamiatok 
slovenskej hudby. Vzácns 
dokumenty na skladate
ľov - minulých i dne.~
nýc11 - ležia v a,.chí 
voch, chránené pre his
to,.ikov a iných záujem
cov. Robia sa výstavy, sú 
i múzeá (v Bratislave 
napr. Hummelovo .... ) -
ale globálny pohl'ad 'pre 
~úéasníka predsa len 
chýba. 

Všetky plány, pravda, 
možno realizova( len 
vtedy. ak nechýba nad· 
šente pre myšlienku, fi· 
nancie a priestory. Ve· 
ra sa v posledných ro
koch robí najmä pre za
chovanie a prezentov.a
nle erpozícií Slovenskej 
"'árodnej galérie. Slo· 
venské výtvarné umenie 
sl to zaslúži. No podob· 
ná snaha by mala vybur
covat i slovenskOch hu
dobných histo,.ikov, o,.. 
ganizátorov, múzejných 
pracovníkov. . . atď. Ob· 
raz hudobného života. je
ho mnohovr stevnost -
od fol,kló r u ai po stíčas
•té smerovanie a osob· 
nosti - je taký široký, 
ie by zaujal nielen do· 
mácich, ale i zahranič· 
ných návštevníkov. Ne 
myslime však iba na cu
dzinu! Sme tu predo· 
všetkým my. ako národ 
so J:odpovednostou pre 
dttešn~ l budúce generá
cie, ktorým by sa malo 
stat takVm samozrej
mým, že poznajú §írku 
hudobného umenia, ako 
to, fe p,.i náv~tevách 
Bratislavy vledlt ich ",.. 
vl TcrokrJ do starej bu· 
dovy Slovenskej rtá,.od
nej galérie, alebo dnes 
- do Slovensk~ho ná· 
rodného múzea. 

My§lienka tohto za. 
myslenia si rtenárokuje 
na podtivanie receptov. 
Chcela Iba rtačrtnút fakt, 
i e je to základ, z kto,.l· 
ho sa nemusí improvizo
vaf, ale se,.iózns ožlvovat 
(obrazom, zvukom, do
kumentami ) hist6,.iu -
dávnejšiu, ale aj tú ntJj · 
černoejiču. ..uy.-

Snfmky: R. Palkech 

S dr. ZDE~KOM NOVACKOM,. CSc. 

O práci vedeckej 

Clen Predsednictva OV KSS, minister kultúry SSR 
M. Vlilek odovzdal riaditerovl bratislavského konzer
vat6rla dr. Zdenkovi Novál!kuvl, CSc. 16. augusta t. r., 
v deň jeho 50. naroden(n Rad práce. K životnému 
jubileu mu ho udelil prezident republiky za jeho zá
sluhy o rozvo! slovenského hudobného ~Ivota. Bla· 
hoprajnf list oddelenia kultúry a umenia OV KSS 
odovzdal jubilantovi vedúci oddelenia M. Hruikovic. 
Na slávnostnom akte sa zúl!astnll aj predseda Zväzu 
slovenských skladaterov, národný umelec E. Suchoň 
a predseda Slovenského hudobného fondu, zaslúžilý 
umelec A. Ol!enU . 

o tázky spojenia teórie 8 praxe zauUmali po stáro· 
čia filozorov. pedagógov i politikov. V. l. Lenin 

venoval tejto problematike vo svo1om t•ozslahlom ce
loživotnom diele mimoriadnu pozornosť a Jeho zá
very. dotýkajťice sa vztabov praxe a teOrie, stali sa 
jedným zo zékladov v reahzécli rozvoja socialistickej 
spoločnosti. Je mimo diskusie otézka nevyhnutnosti 
spojenia teórie a praxe a ich ustavičného vzájomné
ho prel!nanla Z hladiska celospoločenského je rea
lizácia tejto tézy plne zobezpečená rozvojom vedec
ko-výskumných pracovisk a vedeckých ústavov vo 
všetkých oblastiach nášho života. ZostávalO však 
stále problémv v préct 1t~dnotllvých pracovnikov z 
hladiska spáJania teórie a praxe. Najmll v oblasti 
riadenia - v našom prfpade hudobného života. Ten· 
to problém u pracovnikov pOsohlaclch na vedeckých 
pracovtskOch ani nie je tak pálčivý, lebo sledovanie 
praxe huclobného diania je pre nich vo vllčšlne prf
padov samozrejmostou a časove ich prlllš nezaťažuje. 
Tažšle je to u t~ch. ktor! pracuJťi na čele Jednotli
vých hudobných inštltOcif a organtzáclt a ktorých 
podstatnou náplňou práce te činnost organizátorská 
Pri tom vy2aduJeme, aby l na týchto postoch boli 
pracovnfct odbo\•ne rundovanl, čo by nemalo zname 
n11f len ukončenie odborného vzdelania, ale l schop· 
nost zfskané poznatky rozširovať d'alštm štúdiom a 
sledovanlm svetových trendov v tel-ktorej oblasti. 
Prirodzeným vfsledkom odbornosti by mala byt al 
publikačná činnost Organizátorská práca, najmll na 
vedtlclch postoch te mimoriadne náročná predovšet 
kým z hladiska časových možnosti. Preto spojeniP 
práce vedecke! a organizátorskej vyžaduje vera ener 
gle, sebazaprenia a obetavosti. Je málo tfch. ktortm 
sa ťíspešne dari spájať činnost vedeckO 8 organlzá 
torskO tak obdivuhodne. ako nedávnemu jubilantovi 
dr. Zdeuko'fl Novlii!kovi, CSc., ktort popri náročných 
úlohách rladltefa Konzervatória, podpredsedu ZSS 
a mnohých ďalšieh funkciách sOstavne vedecky pra 
cute a pravidelne publikuJe. Je preto najpovolanejš! 
odpovedať na niektoré základné otázky, ktoré by po· 
mohli rleš1t tento pálčivý problém. 

a organizátorskej 
Nazdlivate sa, aúdruh doktor, le l v osobnej pr6cl 

vedúcich pracovafkov v oblaatl riadenia hudobného 
života je potrebné splifat te6riu a prax tak, le Ide 
o pr6cu vedecki? Alebo vy1talf ved6ci pracovni k so 
zborom odborných expertov ? 

- Každý vedOcl pracovntk musr dnes vychádzať 
z najlepštch odborných a organizačných skOsenostr. 
C!m te viac fundovaný, erudovaný a pre svoje (llohy 
odborne-Ideovo pripravený, tým so mu lahšte riadi 
zverený Osek. Ak vie doviesf riadiacu prácu priam 
na vedeckú Oroveň, to znamená: pracuje správnymi 
kritériami, vie správne triediť problémy, rozdellť 
úlohy na hlavné a vedlajšle, rlešU problámy zo 
správnych aspektov. využtvaf v9sledky vedy a pod., 
tak sO predppklady, že zverený tlsek ospešne po· 
vedie k maximálnym výsledkom. Odbornf experti sll 
sice vhodnf pomocnlcl vedúceho pracovnfka, avšak 
nemOžu nahradiť teho vedomosti, erudfclu, osobn11 
zodpovednost, osobné Ideály a pod. Preto riadiacu 
prácu považujem za osobitnťí symbiózu vysokej od· 
bornostl, vyspeleJ organizátorskej schopnosti a ettu 
pochopiť situácie a problémy v celkovom kontexte 
našej spoločnosti. 

Podla ntizoru mnohých - nazdávam sa nie ne· 
správneho - potrebuje vedecké prtica maxim6lnu 
sústredenosť a vylfíi!enie akfchkolvek rullvfch a sne· 
kfudňuj6cich momentov. Prlica organlzlitorská, naJ• 
mä na vedúcich miestach a funkcllicb pllsobf vblc 
práve opal!ne. Je vôbec možné vytvorit podmlenk:r 
- aspoň mlnim61ne - pre spojenie činnosti vedec• 
kej a organizlitorskei? 

- Obe oblasti možno za určitých okolnostf spáJať. 
Z organizátorskej práce má človek radost, no nemO· 
že sa v net vedecky dostatočne vyžlt. Preto vedeckf 
pracovnrk. ktorý pOsobf na čele určitej lnštlttlcle, 
nutne hladá cestičky k vedecke! práci. Je to teho 
druhé "ja" Osobné uspokojenie nachádza vtedy. ek 
sa mu čosi darr v oblasti organizačne! l vedeckej. 
Niekedy sa oba oblasti velmi ťízko prelfnatťí. Osobne 
neuznávam "kabinetných vedcov", ktorf sfce sedt 11 
v Izolovaných miestnostiach, ale riešia problémy bez 
ohladu na život, okolie, potreby 11 pod. V mojom prl· 
pade určité prelfnanle vedeckej a organizačne! čln· 
nosti dosahujem len silnou dávkou disciplinovanosti. 
Ak mám určitý vedecký plán, mus!m sa k jeho reall· 
zácll dostat aj na úkor valného času, nedeli, prázd
nin a pod. 

Velmi l!asto sa hovori o talente vedeckom a talen· 
te organiJ:átorskom. Nejde tu skôr o spôsob prfpravy 
fudf, kde jedni sú od mladosti ,predurl!eni pre ve· 
deckú dráhu a dn1hf .,postihnutf [unkclami a J:Od· 
povednfmi miestami? A najhorlie obldu ta kl, ktor( 
majú obe schopnosti. Tf sú spravidla priam zneuži· 
vanf. Je to správne hospodárenie 11 kádrami? 

- V oašet hudobne! kultťíre sa s ttmto delenlm 
tasto stretávame Dokonca to Ide ož tak daleko !a 
keď sa niekomu dá punc ,organizátora". chce sa 
ttm znlžlt jeho vedeck9 vtznam Ako som už n11· 
značil, nevldlm nttakO priepasť medzi vedeckou 11 
organizačnou l!lnnostou. naopak - mysllm sl , ta 
mnohým vedeckým pracovnlkom by velmi osožilo, 
keby sa tm zverili l významnejšie organizačné úlo
hy VIdeli by mnohé problémy reálnetšle. určovali by 
sl vedecké problémy v lepšet zhode so životom a 
sami by sa crtlli možno lepšte 8 osožnejšie. Zlaf, 
stávatO sa l také orfpady. že veder.ky erudovanl ru
dia sú pretaženl Orl!antzačnýml povinnosťami te 
~koda ak to umftvute !ch vedecké dlspoz!cle Zdá 
sa mt však. že naša spoločnost čfm ďalej, tým citli
vejšie tieto veci rieši Zálež! na každom tednotllvcovl, 
ktorý chce vedeckv pr11covat abv st vedel vo svojom 
okolf obhájlt vedecké zámerv 11 dať celf• svoju akti
vitu do správne! rovnováhv 

Pripravila: ANNA KOVAROVA 



Lúčnica v Berlíne: crí:ska, ďalej §pectálna oblast 
africkej kultúru. kde 1de na
ozaj o rudimentárnu prejav v 
sprievode s biclml nc1strojmi. 
Vyspela bola oblast soviet sk ej 
plesnovej t vorby so zauj1mavý
m1 interpretmi v jednot livých 
republikách (iilo o spevákov : 

NóvJteva z Havany 

STALA SALAVHEiTKOV 
V spnevode pracovmcky liu 

dubne/lo oddelenia Ministerstva 
ktlltury SSR E. Lukáéove j 
a tajomníka t vorive j ~ekcte 
~kladatelov lvaZtl ~lovcn~kJicl' 
skladatelov A. Zem a rr o v
ll ké It O navBtw1l (d1ía 14. 8. 
t. r.) Slovensky hudobný fond 
d~rlgcnt národne/to symforric
kéllo orchestra Divadla Amadea 
Roldana v Havane - .\IA~UEL 
DUCHESNE CUZA'Y. 1\a pre~ 
hrá vke, ktortí prtpravllo ll tl -' 
dolmé informačné stredisko 
S/IF s odbOrllflm vfikladom dt· 
rlgenta Bystrika Režuc/111, ~a 
zoznómil so !Hrokott palct v1' 
slovenskej ~ymfo11ickej a ko
nwrnej hudby. Dmgent Du
cltc~ne vedte v 1/a~·ane tie: ma
Zri orchest er, v ramct ktore/to 
vyuzwa - podla potreby -
najróznej~le zoskupenia hudob
ných nástrojov. Vybral ~~ mc
kolko d1el, ktoré uvedtc rra 
Kube. Hovoril o tom, ako sa 
ro:vwula zlvll výmena hudob
ných llodn6t stičamej če~k·cj 
t vorby s kubánskou. Veri , !e 
stret nutie v SHF je začiatkom 
podobnej spolupráce so Slouell
skom. Dir igent Due/leme si od, 
náša rôzny propagačný mate• 
nál o slovenskej hudobneJ kul
t úre, gramoplatne a partitury 
slovenskej hudby. Sftíbil poslat 
obdobný materiál, ktorý ullod
nc poslti~i aj 11a prehra!Jky Hu
dobll61lo informačltého ~tredi~
ka SHF pre elenou ZSS a iné 
odborné kruhy, pre kritikot•. 
dirigentov, i11terpretov a iných 
zllujemcov. (mm) 

Trldsafplitl!lennf zbor Lllč nl
ce, nositer Radu práce a lau
r eát l tátnej ceny ktorf vedie 
zas!. umelec dr. Stefan Klimo, 
sa nodávno vrá til z X. svetové
ho festiva lu mUido!e a i tudent
stva v Berline, kde a ko jedinf 
r eprezentoval československé 

zborov~! umenie. Po vf(azstvách 
v Moskve, Llangolle ne, Arezze, 
Montreaux, Mlddlesbrough, sl 
aj odtiaľto odniesol titul Iau
re6ta. Aby sme sa o úspechoch 
Lúčnice dozvede li viac, poZiada
ll sme jef rladltela a d irigenta 
dr. Stefana Klimu o nerejne
n le dojmov: 

- NAJSKOR SA ZMIENIM O 
MANIFESTACNOM SPRI EVODE, 
ktorým sa festival otváral. Na 
X. JUbilejnom svetovom festi
vale mládeže a !tudentstva v 
Berline ma poctili tým, ze som 
bol česi 11ým hosťom fc.ttlvalu, 
a tuk som pozeral 11a tíchvat
ný a krásny obraz priamo z 
tnbtiiiJI. Sprievod mládeže ce
lého sveta je na každom festi
vale vel kolepou udalos tou a 
$ilne ;:apôsobi na každého, kto 
má moznost ztičastnif sa fes
ti valu. V sprievode dominovala 
pe.~trosf, radosť, svie!osf a člo 
vek sl uvedomil, ic svet mla
dosti je mtmorladne krásny. 
Prtrodzene, čakal som 1 veC
ltým napätím našu delegáciu. 
Keď sa na §tadl(mc objavila, 
11a jej konci čarnlca a spevác
ky zbor Lúčnice. opustil ~om 
svoje miesto na trlbtíne, pre
tlačil som sa k mojeJ Ltíčnlct 
a z vital sa vo vel kom nad§c•ll 
so spevákmi. 

••• 
- V PRVOM RADe SOM Dl

R!GOV AL vystúpenie zbor u na 
umeleckej stífazi pred porotou, 
ďalej vysttipenie zboril tla 

Spandauerstrasse - u progra
me ,.Pral1a zdraví Berlin". Po .. 

Predstavuie sa 

Gabriela 

Beňačková 

Hudba 

Jakutska, Armtnie a Ukrajinu). 
Po i11lerpretačncj strll11ke boli 
mimoriadne vyspelé prejavy 
tičastlllkov z Japonska, Mongol
ska, z ju:néllo a severne/lo 
Vietnamu, kde Cudovti t vorbu 
predstavujú súčasné plesne, 
ktoré vznikli priamo v 'Oslobo
dzovacom boji a zludoveli v Ji~ 
r okých vr&t vác ll. 

*"'* 
- Z TOHO, CO SOM Ul 

D1ia 27. augusta t. r. sa vrátila zo 6-týžd1lového turné po Jtó
toclt Strednej u Južnej Amenkv (Chile, Peru, Me:riko a Kuba ) 
48-člellltá skupina stiboru Ltíčlllca. Na snímke vidíme čast súbo
rtl e.He pred odchodom na zájazd. S repre::entantaml telesa sa 
rozlličil námestn!k ministra kultúry SSR dr. P. Koy!. (0 zá
jazde prine.~ieme podrobnejšltt inf ormácitt. ) Snlmka: CSTK 

UVI EDOL, vyplýva, !e každá 
porota mala tazkostl s vytvo
rcmm &l sprfwnych kntéri í pre 
posúdenie umeleckýc/l výko11ov. 
Osobne som mal mo~nost' vi
diet niektoré zbory na llajživ
ilom mle1te festivalu, na Ale
:randerplatzl, kde som po ve 
čeroch bludieval med::l mláde
zou. Mal som možnost vypo
čut sl tu asi 40-mimltové kOil
certy rôznych zborovýcl1 telies, 
no a prl tej prfležltostl som 
stille myslel na Lúčnicu a na 
jej umiestnenie. .. V ::IICadom 
na velkii t1čast na ttUaílach 
bolo sprllvne rozhodm, t ie po
rôt. ~e všetci účastnlcl dostami 
d iplomy ako spomienku a len 
tým najleplí lm sa prepožičia t i
tul laureáta. Verte, že som mal 
velmi dobrú a povznescml 11á 

ladu, keď pri slávnostnom vy
hlasovaní výsledkov sa práve 
Ltičnica zasl ti:iila, ze si česko
slovenská delegácia odniesla v 
zborovon1 speve laureátsky t i
tul a samotný spevácky zbor 
Lúčnice 0cene11ie 12. med:iná
rodnou cenou. 

znamenávam, že vystúpenie 
zbor tt bolo sprevádzam: - naj
mä po doznení Sclwbertovcj Lt
PII - skandovaným aplauzom. 

ajviac času ml zabrala práca 
v medzinárodnej porote pre 
umeleck(, stífaz - v kategórii 
ludový spev - sólisti, do kto
rej som bol delť'gouaný česko
slovenskou kultúrnou delegá 
ciou. To o:namená, 'ie so ::bo
rom som bol v podstate málo, 
ale to najhlavnejšie - absol
voval stífaž - som si rteod
ptu til. Ohlas .~úfažnélto vystti
pellla ma veC mi pott.'$11, lebo na 
Zá!Jer nám tlieskala celá po
r ola, ako aj sála naplltená spc
vólani, ktori sa pripravovalilta 
Sliťaž. ... ." 

- PODCA MOJICII ZISTE.'YI 
3tdafilo asi 25 :borov o titul 
Laureát umeleckýc/l srífai:i X. 

svet ového festival!' mllldcže a 
student st va. V SIW{SlOst i 8 t OU
to stit'azou a mojou účastou v 
spomínanej porote treba kon
!itatovar. ze Cudovú plcse1l ne
mozno u všetkych nórodov vy
medzi( pojmom ust áleným u 
llti~. Z to/tto hladiska by sa 
dalo priamo hovor if o nic kol
kých oblastwc/1: latinskoame
rická oblast, kde sa popn star
šom type t vori súčasná ptese1l, 
zijtíca v spojeni s modernými 
nás.trojml tanečnej piesne. ob
la.~t strednej a jtánej euró
py, o ktoreJ sa ro::VIJa ludOIJá 
ptesen v podstate taklimi IStý
mi formamt. ako je to utáme 
u nás, ob/asr Nemecka, kde bo
lo treba do tejto kategórie pri
pustif aj z(udo!Jelé l.·ompono
vané pte.,,te Zn západných ka
pitallsttckýcll l.'rají11 sa vr;ra:
nc uplatnili sansó1t11 z Fra11-

.... 
POROVNAVA.\1 PRV? 

FESTIVAL V PRAHE, ďalej f es 
tivaly v Bukurešti, v Moskve, 
vo Viedni a v Helsinkách -
s posledným festivalom. Kaf dý 
z 11ich je v živote tičastn!ka 
velkou udalosfou a d llva mil 
silu do zwota. -jk-

Gabriela Bol\očková, sólistka opory praZské
ho ND patri k našeJ popredneJ mladeJ spevác
keJ garnlture, ktorá dávno prerástla rámec 
lokality a zlskala sl mnohé uznania na vla· 
cer9ch javis kách EurOpy. PredurčuJe ju k to· 
mu osobité hlasové sfarbenie, muzikalita, kul· 
túra prejavu 11 jemný mladistvý pOvab. Zdá so 
neuverlteJn9m, že za taký krátky čas po oh· 
solutOrlu VSMU so prcdstuvlla publiku v NDR, 
v Maďarsku, v Bulharsku, v Dubline, v Londý· 
no, v NSR a vo SvoJčlarsku. Všade ju vltali 
s nadšenlm. 

Btfate v Bratislave, pôsobfle v pražskom NA
rodnom divadle. Ako rl elite túto s ituáciu ? 

- Presne povedané - b9vam na oboch mies
tach. Momentálne nemám Iné východisko. Pro· 
to cestujem a s trácam drahocenn9 čas. t::Ste 
horSie JO to s mojou prfpravou. Viete sl pred· 
stavlt operntl speváčku obStasu1uJúcu v druž· 
stevnom byle svoje okolia - nlekolkohodl no· 
vým cvlčenlm? V Prahe mám lepšie podmlon· 
ky. Doma tOto v9sadu ponechévam mantelovl. 
ktor9 sice naspieva, ole o to viacej hodin trávi 
pri klavlrl. 

Ste sopranistkou. Co te ate Y utiom slova 
zmysle vál odbor? 

- Momentálno spievam úlohy Jyrlcké 11 mla
dodromotlckli. Rozm9šfat o ulšej špecializácii 
je azda ešte s koro. Závlsf to od mnoh9ch okol· 
nosti. 

Existuje podla válho nheru univerzá lny re· 
cept na tzv. s právne tvorenie t6nu ? 

- Kultúra s peváckeho prejavu Je podmie
nená talentom. Individuálnou usilovnosťou, 
geograflck9ml podmienkami 11 nie v posledne! 

v 

miere pedagógom. ktorý mOže talent rozvlntlt, 
alebo mu uškodiť. 

Co by ate povedali o speváckom doraste u ab 
na Sloven1ku ? 

- v poslednom čase sa o bjavilo viac talen
tovun9ch spevákov. Má to svo j odraz v náv!ltov
nostl a azda l v celkovej renesancii opery u 
nás. Mys llm s l. ža tento Ospešn9 začiatok adep. 
tov operného umenta bude korunovan9 dal!ilml 
Ospechml Iba za predpokladu neustáleho čer
pania s ktl senostf. najmll na Iných scénach do· 
ma l v zahranič!. Ťažisko operne! prevá dzky 
v~ak spoflva na bedrách stredne J 11 s tar!let 
generácie. ktoreJ boha té dlhoročné sktlsenostl 
sú naJvýrozneJ!llm a nojcennejšlm pomocnlkom 
pri formovani umeleckého profilu každého za. 
člnajuceho speváka. 

Hovorili sme o naathaj6cej 16llatlckel 111e· 
nerárll. Nie menej dôlellt6 je etbka pedaJo· 
glckého zbemla. 

- To je pravda. V teJ to oblasti sa z11budlo 
akosi nn pcrspektfvu. Nevyu! lll s a bohaté skú· 
senosll pedagógov star!let generácie 11 o citli 
sme sa vo vákuu. Ch9baJií nám stredné 11 mill· 
dé pedagogické kádre. Slí sice v9nlmky, ale 
t9m ešto nlo je sttuácta vyriešená. 

Myslite sl, le renovácia budOYf opery SND 
je dominantnou prfčlnou oi iYenia operného l i
vola? 

- Nie celkom. PristupuJe k tomu celý rad 
pozltfvnych člnllelov, ktoré pods tatnou mierou 
ovplyvnil i záuJem o operu aj balet. Obecenstvu 
urflte lmponu Jtl architektonicky at výtvarne 
vkusne riešené prfslušné objekty. Al Interpret 
má lopšl pocit. Atraktfvne Je a! časté hosfo· 
vanie zahranlčn9ch umelcov a nástup mladeJ 
generácie. STANISLAV VRABEC 

Skolská hudobná výchova 

Absolventský koncert 
Dt\a 7. juna 1973 bol v Zr· 

kad lovet sloni Primaciálneho 
paláca dlplomov9 koncert Aa· 
nesy Janovlčovej , posluchéčky 

VSMU v Bl·atlslave, z triedy 
pro t Alblna Vrtela. Na progra· 
me bolo Soná ta f mol pre hua· 
Je a klavfr )ohnnno Sebastlana 
Bacho, Sonáta pre husle - s6· 
lo Bélu BortOko, Sonáta G dur 
pre husle a klavfr )ohanne~a 

Brohmsa a Sonáta pre hu1l1 
a6lo Ivana Hrušovského. Dlplo· 
mantku sprevádzolo na klovlrl 
odb. asistentka Helena G6Uo· 
rod. 

Koncert sa vyzntJčovol zvlast
nou volbou programu. na klO· 
rom figurovali d vo nespruvá· 
dzanč soniHy - Barl6kova a 
Jlruioukého. Bachova Sonáto 
f mol pro huslo a klavlr vy· 
znela vo velmi dobrom ;týlo· 
vom podnnl, pričom treba vy· 
zdvlhnu( pl·edov!.otk9m pOsobl· 
vli podanie dru hoJ pomalej čas· 
ti. Interpretácia sólovej sonutv 
Bé lu Ba rt6ka prekvuplla azda 
naJviac. lebo doteraz sa tejto 
ulohy nezhostll žiaden huslista. 
Sonáto kladie noobyča jné ná· 
roky na Inter preta. ktoró pra· 
men ia z celkom neobvyklej fak
tllry. a ko l zo samotn9ch roz· 
merov skladby. In terpretka s 
velkou Istotou zvládla technlc· 
ky l pomlltove všetky problémy 
skladby a vedela ju podať v 
Jasnej koncepcii. ktortl nevvru· 
šovall stJmotnli problémy tnter· 
pre taenó a technické. Dielo 
Ivana Hruiovsk6ho je velmi 
prfťažllvou skladbou, ktorá dá· 
va huslistovi možnosť uplotM· 
vot mnohé Individuálne tvorivé 
schopnosti, čo dokázala In ter· 
pretka v plneJ miere. Muzikál· 
na podanie Brahmsovej Sonáty 

v citlivej, alo výrazovo 
úsporneJ podobe - dalo dielu 
autentickú !.t91ovú podobu. 

J. A. 

a pohyb 

nl žlact mojtl sfce schopnost hudbu In· 
terpretovoť, ale nie tvorlt. Ešte s tále sa 
zobllda na vyJadrenie vlastného cltenla. 
Treba teda vedenie k lmprovlzácll. k 
vlastnému t voreniu v speve, neskOr na 
nástro!l a pros trednlctvom pohybu. 

Kniha je rozdelená do 27 vllčštch sta
ti, v ktor9ch sa prot. VIskupová detail
ne zaoberá rytmikou a žlvotnfml ryt
mami, prácou s naJmenl fml , zvukom, tO· 
nom, Jeho vlastnosťami, priestorom, po
hybom, v9tvarn9m prejavom, rozvfjanfm 
zmyslu pre zvuk a tOn, pou!fvanťm nA
strojov orrrovského Inštrumentára, roz
vijanfm zmyslu pre Yflku t6nu, pohybo
vou prfpravou, poh ybom Jednotlivých čas· 
ll tela, rOznymt druhmi cvikov l vyrov
nan9m. harmonlck9m celkovým pohybom 
- s dOrazom na vek 11 schopnos tt tla
kov. aby fyzická námaha zodpoveda la 
ich vekovým možnostiam. zapojentm po
hybu ne hudobný rytmus. orientáciou v 
priestore, chôdzou, behom, po1kokml, 
gymnastikou ramien. tanečnými krokmi, 
Ich vzájomnou kombináciou - podla 
charakteru hudby, tiež krokom polko
v9m. valčtkov9m. mazurkov9m. lango
v9m, čardéšov9m, hron na telo, llles kB· 
nim. plleskanfm, dupanlm, llískanlm, 

rylmlckfml cvll!enlaml, slovn9mt rytma
mi, hrou no ozvenu, polyrytmlckým pre
cvlčovanlm rytmlck9ch viet v skupinách, 
spoJenfm a lntonočn9mt cvičeniami, s 
hudobným doprovodom l bez, zaplsova
nlm rytmov, tch tvorenlm, vym9šlanlm 
slovných r ytmlck9ch vie t na dané ryt· 
mtcké Otvory, bodkovým r ytmom. trlo· 
lou. pomlčkaml, synkopami, r ytmtzove
nlm porekadlel 11 riekaniek, taktami, 
strledanfm dOb prfzvučných a neprtzv•tč
n9ch, rytmom, tempom, s pomarovanlm, 
zrýchrovanfm, dynamikou, takto'f8nfm, 
pleallou, kAnonom, hudobafml formami, 
poatupom pri n6cvlku pleaue 1 ná1tro· 
lovf m a pohyboYfm doproYodom, lmpro
viz6clou k tvorivému prejuu, ríbnyml 
rytmami. all po cvičenia Dároi!Dt, Yfla· 
dufúce nfk6 rytmlck6 l matematlckt 
pr88DOit. 

Kukačka, Z VýchodneJ dievčatá, Mal6 
Jullonka), prfklady na použitie kánonu 
v speve l v pohybe (DO valasi, dú, Bej· 
vávolo. bejvávalo. Ked Ja pôjdem na ttl 
vojnu l a rozpis hry no jodnotllvé n4· 
s troJe. Velmi dOležltá a hodnotné je mo· 
tlvácla, z ktoreJ autorka vychadza. Oal· 
ll! dôle!lt9 moment je využitie detske j 
hravosti 11 podchytenie záuJmu. 

Pod týmto názvom vyš la koncom unJy
nulého roka - v edtcll Comfl[llum mu
sicum - kniha BoZeny Vi1kupovej, praž
skot profesorky ĽSU. Zasluhuje sl, aby 
bola o nej verejnost Informovaná. 

v dnešnom pretechnlzovanom sveto, 
kod sa dost malá pozornosť venuje clto· 
vej. etlckel 11 estetickej výchove, roz· 
voju 1 uplatňovaniu vlas tne! tvoriveJ fan
tázie deti v hudobne! l pohyboveJ Im· 
provlzácll, 11 tým l rozvofu hudobnosti, 
prehlbovaniu vztahu k hudbe, 1e1 cltl1· 
vejšlemu vnlmanlu, ked sa na hudobno
pohybovú v9r.hovu ešte donedávna zabu
dalo 1 metodika tanečneJ v9chovy sa Iba 
rodi ). rozhodla se prof. VIskupová vyJsť 
v tlstrety tým pedagógom. ktor! už dáv· 
no hJadajl\ SI>Osob, ako obohotlt a pre· 
hlblť hudobnú v9chovu pohybom. Dneš· 

V knihe nájdeme tiež vera kresieb, 
rotograrll, riekaniek, porekadlel, noto
vých prikladov, potrebných rozpisov cvl
čenl. ktoré stl volené velmi citlivo, p re
lote autorka nezabtlda ani no zásadu 
vekoveJ primeranosti, obtlažnostl, ani n11 
J>OStupnost. Nájdeme tu a J hry (Uvf!lme 
v~nečok, Kurátka, Fouke), roukeJ, vih
rlčku, Zima, zima tu Je, Náš Kohoutek, 

Na záver ešte nlekolko citátov, pod· 
čiarku !úctcb, že hudba, pohyb. rytmus, 
tiež lieči. .,Nenf !Uvot bez rytmu. Rytmul 
srdel!nfho tepu 1e v n b ul rozeanel d~f· 
ve, nei ts me se narodili, a doznf al " 
cbtfll amrll. S rytmom vdecbu a vf· 
dech u jame p r li ll na sv čt ... " 

Kniha " Hudba a pohyb" sa nezaober6 
Ovahamt, ale je dokona lou metodikou 
hudobno·poh ybovej v9cbovy a moZno ju 
odportlčaf pedagógom MS, ZOS. SVS, 
ĽSU, najmll však pedagogických škOl a 
faktl lt (z ktorých vychádzajtl budtlcl uči· 
tella) , ako výchovnO pomôcku: predo· 
všetkým v odbore hudobnom, tanečnom, 
dramatickom. v9tvarnom, no l v oblasti 
telesnej výchovy. DANA JAKUBCOVÁ 



Spomienka 
na 
spoluprácu 

Dila 16. auguata t . r. aa dolil 50 r o
kov d r. Zdenko Novllllek , CSc. Pri tejto 
prlle! ltos tl napfsal prof. dr. Bohumfr 
Stčdroil , DrSc. lllánok, ktorf p ripomfna 
Ich ná jomnú s polupracu na Ceskoalo· 
nnakom hudobno m t lotnfku. 

C ea ko a lo wen a k ý hudobnt 
al o vn l k (Praha 1963 - l. diel a 1965 
- ll. d iel, Státne hudobné vydavatefat t o, 
celkovo 653 + 1080 s trá n) vzn ikal za 
fat kých podmienok p re českých ( Gra· 
ci6n Cernullik a Bohumfr Št~droil ) l 
slonnakýc h (Zdenko Nováček) redakto· 
1'D'f hesiel. Monument61nu a zodpovednú. 
tUohu ma l splniť Oslov hudobnej vedy 
alebo Akadé mia, no tu bo li hudobno-ved· 
Di pracovlak6 Iba v s alllatkooh. Práca 
troch vedeckých r edaktorov, ktor( mali 
poruke n iekolko pomocníkov a pracova· 
ll popri no(om lkolskom, alebo Inom 
h lzku (s výn imkou G. Cernuiáka, ktorý 
ul bol v penzii) , bola v podatate hotové 
lia 5 rokov. Prot. Cernulék trpe l v pot· 
ladných rokoch života ( zomrel v r. 1961) 
Dl slln(l arterlosklerózu a ku koncu ll· 
'tola zlo videl. Preto nech6val ist6 s po· 
lol!n6 práco mno, a tak vletka zodpo· 
"'dnoat práce na s lovnlku spol!lv1la na 
Z. Nod!!ko•l a a utorovi tohto lll6nku. 
Vtedajl f Zvlz československých sklada· 
telo• v Prahe so svojou hudobno-vednou 
iBkclou sa zaobera li otázkou s lovnlka 
Iba na ztivor schudzl - v bode oznal:o· 
DOm " rôzno" a nemali vofký záujem oa 
jeho hodnote. Určený konzultanti mali 
lia povlnnoef recenzovať nle kofko vybra· 
Dýcb hesiel z tých !!aatl, ktoré sme Im 
postupne odovzdávali. Schvafovacia pro· 
cedtira, ktorti nakoniec zais til dr. V6clu 
Kučera, trva la dlho. Podobne ~:dr!ovala 
deflnltfvne zakon!!enle pr6ce a odovzda· 
all alovnlka do tla!!e jn yková koreklú.· 
ra. Ná mietky Stá tneho hudobného nda· 
nteratva sa menili tak, l e rez sa mali 
lkrtať viielky zmienky o pôvode jednot· 
ll•ých umelcov, druhf r az zase čiarky 
u priezvisko m . . • Recenzent dr. Anto· 
nln Hoi'ejl doplňal Cernulllkove hesJ6 
ale d dy syate matlcky. 

S dr. Z. Nov6!!kom ame p racovali tak, 
aby nnlklo reprezentatlvne dielo. Boli 
ama 11 ndoml chfb, ktorým aa neubr6· 
al l laden alovnfk, ale po Cernul4kovej 
amrU ame obcell alo .. nlk čo aaJakOr do· 
koa!!lf - u l at pre to, fa Ceaký a Sto-

"enský budobnf fond (riaditelia ~nl!fk 
11 dr. Samko l n6m •ychádzall v ús trety. 
Or. Z. Nová!!ek obhafoval predoviletkým 
s lovenskosť nového diela a rovnoprá vno 
zastúpen ie s love nských hesie l. Nespo!!et· 
DA listy, te lefóny, teleg ramy, sch6dzky 
11 porady v Brne, v Bratislave a v Prahe 
sa strieda li za sebou. El le dobre, ! e me· 
dzl Bratislavou a Brnom, kde sa slovolk 
tlač il , bolo dobré 'tlakové s poJenie a Ja 
som mal molnolť mnohokr6t spolupra· 
covat' 1 tlal!larllou. Z po!!etných liato•, 
llstko' a telegramov by som rád publl· 
koval Nov61!ko't llat z 8. novembra 1962, 
klorf ml poslal z Bratislavy do Brna. 
Priam 1 neho dýcha ataroslll'toaf o sll)
unské hes lá, o Ich hodnotu, s tlhru a 
vyvU ený podiel : 

Vážený priateľ, 
posiolom TI dOkladne prezron6 korok· 
tOL·y. Pohral som sa s tým a mám pocit 
dobro vykonaneJ pr4co. Pokloi som mal 
autorov heslo! poruke, dal som tm tlel! 
nahliadnuť do pr4ce. Všeobecne ma 
uspokoJuje 1 záuJem sadzačov. Po pre· 
l!ltanf na!llch hesiel mám dojem, že Je 
to vefké dielo, ktoré mus[ byt docenené. 
Slovenská hudba tu definuje v naJúpl· 
netšeJ podobe, tak, ako Ju ešte nikto ne· 
prezentoval. Teraz prlstúpme k Jednolll· 
vt m bodom: 

l. V 1lvode som spravil nlokofko ma· 
19ch zmien. Pokdsll som sa doplnlt pa· 
sus o Tvoje j záverečnej práci. PotrebuJe 
to však elite rozvinutie. OaloJ som opra· 
vil počet slovensk9cb hesiel. Do I. dielu 
slovn lka prfde ešte o kolo 60 slovenlk. 
Okrem toho poi!Ham s návratom mno· 
h9ch hesiel, ktoré kedysi neoprávnene 
vrátli pror. Cu L·u uť.tlk. h11ď Cilum celú 
koncepciu, vldlm, Zo podobné heslt! sO 
1 zo strany l!oskej a le teda tloto sloven· 
ské tam patria. E~te do Vianoc dodá m 
asi 100 hesiel pre druht diel. Su to buď 
nové objavy v hlstOrll, alebo vtznamnl 
l!lenovla novot generácie, 1!1 ln!llltOcle, 
rodlace sa z prudkého rozvoja našeJ 
hudby. Stav s lovenlk bude asi 1250. Vy· 
utlvam doplnkov1l mol!nost, o ktorej sme 
spolu hovorl\1 v Brne a ktorO s l použiJ 
aJ Ty - v živom slovnlku ta nutná. 

2. Prosim Ta, zaraď hesla nové, ktoré 
TI prlkladAm. V prlpade, l!e uZ Je pfs· 
meno vysádzané, dodatočne doJednaJ 
sadzbu na koniec a heslá zaradlme pri 
Ich zalomenf. Stl to naprosto oprávnené 
heslá. Keby to potrebovalo viac práce, 
naptš, prldem pomOcť. Jedná sa o tieto 
heslá: Akord. sUbor konzerva tOrla, Bil· 
lent B., Ballová L., Belai M., BernAto· 
vil Z., Bombara E., Caplovll! J •• 1., Ca pia· 
vil! J. 2., C!Zek I:., Clžlk V., Clžlková l., 
Elsche ková A., Figurová K., Gerhard L., 
1\ot·vátb I., Hyklschová E., llléš J •• )ed· 
lll!ka Z., Keglcvlchová A., Klodner A., 
Komornt orchester konzervatOrta. Dos· 
taneš ešte Elscbek o. 

3. UpozorňuJem, že vypadol Bulovský 
Michal. Prikladám kOplu pre prtpad, že 
by sa heslo stratilo. 

4. Vlastné korektúry som previedol 
podla prlnclpu úspornosti. Iba v nlekor
k9cb prfpadoch sú vsunuté .,vklepky" 
Prosim o realizáciu. 

5. S porutovanrm zisťuJem, ~e sa do 
slovníka nedostalo olekorko hesiel, ktoré 
som kedysi poslal prof. Cornu!lákovl. NO· 
ti ma to k ostražitosti pri !!Hant a k 
doplnkom. Prikladám vtber hesiel, kto· 
ré kedysi prof. Cernu!lllk vrátli. Prosrm 
Ich zaradU a zadať do tlače. Ide o na· 
sleduJtlce: Angermayer K., Ange rmayer 

(Dokončenie na 7. str. ) 

e Dňa 17. oktObra t r. bu· 
de mat 50 r okov vtznamn9 l!es-
k9 folklorista a etnograf dr. Ivo 
Stolarlk. POvodom Ostravák zo. 
stal tomuto mestu vern9 a! do· 
poslal. Jeho odborn9 muzlkolo· 
glck9 záuJem sa sOstreďufe l 
predov§etkým na vtznamné hu· 
doboé osobnosti saverneJ Mo 
ravy a Sliezska [P. Kžl!lkovs k9, 
L. Janáček a ). Ki'l!!ka ). Osoblt9 
v9znam má Je ho etnograflcko· 
folkloristická monografia .,!Ir. 
čava" (Ostrava 1958 ). V !ltOdll 
sleduje kultOru rudu v obet vy§ 
lleuvedeného mena na rozhra· 
nf Moravy a Slovenska a do· 
kazu te t u vz4tomné prellnanle 
slovensktch a l!esk9ch kult11r· 
nych vplyvov. 

Uktl i ky z klastckčl1o ta11cčného, speutlckeho a 
hudobnlho umenia Indie prcduiedol drla 19. jú
la t . r . na n4duori Starej radnice u Brat&slaue 
16-členný indický tanečný a uokdlno-tnftru
menttllny súbor. V jeT1o repertodrt dominuje 
klasický §tyllzouaný tanec Kathak, k torý md 
1uoje korene u hinduistickej mytol6gU. 

e Počas BratislavskeJ 19rv 
nav!lttvll Bratislavu predsedo 
Zvllzu skladatelov Lotyšske! 
SSR - Gederts Remans. Nav 
lltlvll predstavenie pOvodného 
slovenského muzikálu T. Sobe 
Martinského - Revrzor. V krát 
kom čase sa motO urobU prvé 
kroky k tomu, aby dielo reall 
zovall v Rige. G. Ramans pre 
Javil záujem a J o to, aby v Rige 
uviedli nlektord zo s lovens k9ch 
opier. Snlmka: CSTK 

Hovorí zaslúiilý umelec Ladislav Chudík 

((já fia 
o budbe 

IX. 

prepdčte mail odbočenie. Naučil som 
sa pou~luat pri prtlcl istý slouný 

zurat, k torým utelujem rdlsér ou a vlJ .. 
bec spolupracounlkou, keď sa nóm prd.
ca 11edarí, alebo nie sme s rlou spokoj
ní: "Nebojte sa, pod to pride hudba". 
Sú to rlouó pornty filmtlrskeho utipu, 
uraj z Maďarska. Režisér nakr úcal hts
tone~(/ film, dej sa odollrtlual u staro
uef..·u K ontroloualt prtlue eztertérou6 
sc6r1y: pulia a praJ11é cesty, cUul, ale 
básnická obrazy maďars~ých rouín. Asis 
tent sa nakláňa k režts6r out a lepká: 
.,Na tom zábere sú ale stlpy a dr6ty 
cle~tnckčlto uedenia" . .,Neboj 1a, Dezso
ke, pod to pride 11Udba", odpouedal po
kojne ptln reflsér. 

Aja teda - od tých čias ako ste ma 
uyzuall, aby som priznal, čo ml dd ua 

hudba - kedykotuek sa u my§llenkacll 
u rozpakoc11 zamocem, pomdllam st po
u:budtufim: Pod to príde hudba. 

Ta~. a teraz k tým prizllarliam. Ke
dySI na začiatku sú husle a moja 

ost(Jchauosr, ktord tento pruý r ozbeh 
za lludobn(Jm umenlm zabrzdila. Rodtčia 
nóstojllt na tom, aby som sa začal učit 
hrat na hu•llach. A u§etko, čo treba, 
som dostal. Aj ltusle, aj sldk, aj pdna 
učiteta. Pät mesiacou som prauidelne 
chodil každý tJiíderl s púzdr om pod pa
zuchou a poctluo som hral • pánom 
učitetom. Myslim, že sa cú1 T1ouor it o 
prvom uspecltu u 11eúspešnom IIUdob
nom u:delóuanl, keď sa mt podarilo pl
ných 150 dr1f klamat póna učlte(a - a 
prauda~e - aj seba. Ja som t otiž tie 
husle doma nikdy neuzal do r uky, ne
cuičil som. l ebo som sa hanbil neumelo 
curlíkat pred mo]ímt domtlciml. A pre
tože zuukotesnú miestnost nemali (kde 
by som mohol ukryt moje začiatočnícke 
nedostatky) ne:ostóualo nič Iné, iba po· 
stupne doká:at pónu učitetoul, že talent 
sieť mtlm, ale nemám techniku, a pre
to zo mrla nikdy huslista nebude. A tak 
sme sa ro:illi. Aj s ptlnom učlte(om, aj 
,, l&ustamt, aj so slókom. Zostala mt 
1pomtenka a trpkó cllut v ústach. Mož
no aj mrauné poučerue: Ak sa celý ft• 
uot mieni§ ltanbit za suoje nedostatky, 
ak ich chce! zakr ýuat a nie odstraifo
uaf, tak st, kamardt, prehral nielen v 
hudobnej uýchoue, ale u ítuote u6bec. 

llahkd hudobnd múza ma zajala, ale 
L ani ona prlllf nezaujala, lebo som 

ju unlmal okrajouo. Al8 llóger, taneč
nd pieserl, st ma prlulastnilt. Kr tltouaU 
uo mne a f do určitej chufle. Každý z 
ntls, uletel melme u ftuote medzniky a 
etapy, k toré della ítuot, Uttímanie, na· 
rastar1le 1todn6t, obohacouante. Houorf sa 
o kuall tat íunych skokoch, stuprloch. Clo
vek sa uzdeldua, obohacuje, poznáua, ob
jauuje Ale je aj niečo v rttls, čo na
rasttl skoro nezdutsle na uedomom úst
ll. Nóf untitornQ •uet, kde li ukladá
me ztl%ttky, unemy, pozorouanta, kde •a 
prebtíd:ajú ctty, kde sa regist rujú .,po
ryuu dule a srdca", ako by pouedal bds
r~ik. Rodina, apeu nad kollskou, prud 
pesmčka. ktorou napodobíl nwmu, prud 
lldsert, čo fa uči otec: učia ta unlmat 
~peu utdkov, ldske ku zuterattlm, ldske 
11:ójomnej a ldske k čloueku. A vtt11J a 
počuje!. Speuy, t6ny, farby, tuary. Mama 
ma učila uidlet oblohu, oblaky, nebo, ho
ry , slnko nad nimi a mesiac, t oho d6-
verného strtlicu noci u odraze na hladt
''e uody - lebo ja som sa narodil de· 
~at krol<ou od Hrona Kdesi a ktosi mt 
dal k(tičik od pruej miestnosti Krdsy. A 
potom sa ušetko urstuf, nezduisle od t uo-

jej vôle a potom to vedome pestuješ, le .. 
bo týcl1 miestností Krtlsy je ueta, chceš 
za nimi, lebo sú potrebné pre í tuot -
ako uzduch a voda. Stastný ten, kto po• 
znal, k to objaull, kto sa r ozoznel, kto 
sa naučil unímat. 

Bola to náhoda, čt zakonitý predel, 
medznlk~ Mal som pätnást roko u, 

!lZ som v suetc K. Maya a koubojok, uo 
suete platonických ltlsok a dobrodru.
stleu. Objaull som utedy, ze aj "poumr. 6 
čltanie" sa dd s chutou čltaf, a prifrel 
som na to, fe tie nežné city, čo pre• 
choutlvam k spolužiačke, uie lepšie uy .. 
jadrlt bdsnlk ako ja. Akoby uyslo(loual, 
čo c ftim. Ale u hudbe to bol sttlle lld
gcr. Až raz: sedel som pri okne u byte 
nafich príbuzných, čo býuali nad Krem• 
ntcou, na Ludouike. Všetko bolo ako mo .. 
kedy. Aj l4skauost tety a uja, aj pozor• 
nost' sesterníc. l ja som sa zachoval 
ako uäčlinou. Utiahol som sa k obloku 
- k rddiu, prauou rukou som sa na.
tahoool za ztlkuskamt, tauou som Usto .. 
ual v ročnlkocll Kinoreuue a počtlUal som 
pritom (u ,.tuor iuom nesústredení" ) ta
nečnú hudbu. Ani som nezbadal, že sa 
zmenil pr ogram u rozhlase. Stalo sa nie .. 
čo zuld§tne. Zdulhol som hlauu od časo• 
plsu, zabudol som na zákusky a chuitu 
som vnimal hudbu skoro zarazene, lebo 
ma dosloua opriadla tým, čo som vôbec 
neuedel definouat. Zaklonil som sa ct 
zahtadel pred seba. A odrazu sa mt ui • 
delo, že sa vr acia hudobný unem cez 
obraz, čo uidím pred sebou. Po strónl -
v zóhradtlch sa prehtlňal uietor a ncí n8 
hladU a ulnil tróuu. Ten pohyb uo svet• 
le menil tuar t farbu a ja som mal po.
ctt, že u§etko sa mt prihouóra u hudbe. 
Bolo t o krtlsne a pouzntl§ajúce. A keď sa 
do toho uložili elte aj stóročné lipy, čo 
r ozocllueli hudbou suojicl1 !istou a ko.
nár ou, odrazu som mal pred sebou ob• 
raz IICOpísateCnej krósy. Hudba ma na• 
plrlala zážitkom, ktorý ma poznačil na 
celý í i uot. Vtedy, u tej clwílt mi pre
blyslo hlauou: Ano, teraz som niečo po.
cllopil, niečo uo mne dozrelo v pozname. 
Tó hudba a prfr oda uo uýreze okna t ja 
sdm, sme sa uzdjomrte dotýkali, súzneli. 
Bol som priprauený, zrelý zarezonouat 
na obraznost hudby, ktord splynula s ob · 
razom prirodnej scenérie. Od tej chulle 
uiem, že sú stauy dufe, ktoré nikde ne
m6~u ndjst pnmeranej šl uýraz ako uo 
u4žnej hudbe. Počr~uanou skladbou bola 
Duoi'ákoua R u s a l k a. 

Potom som sa zachoual ako prelietauý 
milenec. Naozaj nemtlm dobrý pocrt, 

keď musfm íalouat, že som bral utedy, 
keď som potreboual a obracal sa chrb
t om utedv. keď 1om sa mohol uyhoujrat 
na zaneprdzdnenost. Som teda neuďač
nlk, diletant 1 trochu barbar . Neberte st 
zo mifa príklad! A mtlm tba jedrnú po
Cahčujrícu okolnost: počujem hudbu, 
móm dušu dokordn pre jej unímanic. Ale 
počujem hudbu slou, lwdbu uetra, prt 
rody, hudbu zvukou škrlpajúcrch durer 
a kuapiek dažďa. Vnímam Jelest listov 
uo uetre a počujem zuuky kmerlou, keď 
sa dotýkajú u netkorej jeseni, obna::e
n6 a íiadostiué. Aj nedduno nad Ded 
nom: najsk6r som sa zCakol pri kvlll • 
uom zuuku a potom som s úsmeuom prt• 
plsal uetru k dobru. že nakltlňal ttromy 
k sebe, aby vyhouel tcl1 ílado$tl po mi 
lostnom dotyku. A taf..· Ili uymliJlam, po
čúuam a dlvam sa Len otuorte očt a 
budete aj hudbu unlmar u obrazoch! 
N iekedy uyutíuam hudbu aj pn herec• 

kej práci. Spomlnam na skraky hry 
Milenka otrokyifa od LOPE DE 
VEGU. Samotný tezt, ucrfe, pomocná ll~ 
teratúra, opisy prostredra, to u!ctko po .. 
m4ha, ale hudba tt dd e!le niečo nauy!e, 
Atmosféru miesta, krajiny, jej naplltre, 
dych, tajomst uo prostredia, jello ntlladu: 
aj prlroda je u nej, aj fudla so suojim 
temperamentom a ryt mom. A tak som 
st doma 1koro kazdý detí hral Ravelourt 
S p a n 1 e l s k u r a p s 6 d 1 u. A naJm ii 
jeden kratučký monológ aom sa učtl 
priamo s hudbou, takže keď som ho hral 
na jauisku, počul som Rauelouu hudbu. 
G iouannt Papint uraul: .,Platón rozprá ... 

va, žo Sokrates deň pred svojou 
smrťou počul svojho dôverného ducha, 
ktorý mu neprestajne opakoval: Sokra
tes, uč sa hudbu! Sokrates, zaoberaj sa 
hudbou! Zdalo sa a bude nám vždy pri
padať čudným, že táto výstraha prišla k 
filozofovi vtedy, keď už vytlačoval hla
vu bolehlavu a nebol by už našiel spô
sob nasledovať spásonosna radu. Ale J& 
hlboký význam v t om, čo umierajúci s vo
jim prlaterom zve ril. Práve tak, ako je 
to pri láske, l hud ba má akúsi tajomnO 
spoJitosť o smrťou, akoby už unavený 
duch, ktorý sa nasýtil všetke j životnej 
tlzkostf a prakllčnostl, hfadal s voje pOlo· 
lodné ú točište v tých čis tých, nezis tných 
a oblalujllclch harmóniách, k toré sú ako
by prechodom k Inej, vy~.~ej forme jes t • 
vovan la. K tomuto po~nanlu sa duch 
dostane takmer vždy pr1llš nes koro, t . j . 
v predvečer odchodu. Dôverný génius 
Sokratov chcel ho len poeticky a jem
ne napomenOť, že nedobre vyplytval svo
je r oky v márnej ruvačke s pojmami, 
zattar čo sa mohol povznlest k ha rmó
nii, ktorá prenáša človeko do absolút
na". 
počúvanie, unlmante hudby je uzdy 

rozhouorom s nalím lepším ja Dia
lóg uo uvUej rouine. Otuorte. kl'd klo
pe. Chce za:nret u súzuuku s namr, lebo 
u§etci no.~fme u sebe hudbu. Len ju ne
počujeme a často nedopočujeme. 



VIl. prehliadka mladých koncertných umelcov 

Na vysokej úrov11i 
V dňoch 1.-9. augusta bola - ako výsledok organizal:né 

ho lísilia ZSS a Riaditelstva Cs. •tátnych kúpefov v Tren· 
čianskych Tepliciach - v porad( už VU. prehliadka mia· 
dých koncertných umelcov, venovaná 25. výrol:lu Vlťazného 
lebrul'ira. V rámci tejto akcie vypočuli sme si 10 vydarených 
koncertov. Vo foyeri Kúpefnej dvorany, kde jednotlivé podu
jatia odzneli, usporiadalo HIS pri Stovenskon1 hudobnom fon· 
de malú výstavku najnovilch vydani tvorby slovenských skla
datefov, pričom bol jeden panel venovaný aj blfžiacemu sa ll· 
votnému jubileu národného umelca E. Suchoňa. 

1\rllórlom v9beru na Pre
hlHJdku bola úspešná reprezen· 
tá CHI domácich ( Interpretačná 
sutaz Instrumentálnych kate
dier VSMU k 25. v9ročiu Feb
I'Uára, Celoštátna spevácka sú
ta! M. Schneidra-Trnavského, 
XXV. medzinárodná súťaž Praž· 
sket jari - spevácky odbor], 
pripadne zahranlčn9ch sú(a
tiach, alebo vynikajúce štúdij
né v9sledky (komorné matiné 
posluchárov konzervatórlf) . 

Tak, ako vlani, l teraz sa 
umožn!lo vystúpenie mlad9m 
če~k9m umelcom. Zaradenie gi
tarového a akorcleónového po
Iorecilálu do rámca Prehliadky 
predstavovalo v každom prfpa
de velmi úspeš n9 nov9, ale ne
vvhnutn9 dt'llmaturglck9 prfnos 
do histórie tejto akcie. 

not filharmónie z Koll!c a Bra· 
tlslavský komorný zbor pod ve
den!m prof. A. Kállaya. Okrem 
toho na Prehl!adke spoluúčln· 
koval rad profesionálnych kla
viristov na čel e so zas!. umel· 
com pro{. R. Macudzinskfm, S. 
Macndzinskou, Ľ. Marciugerom, 
S. Cápovou, T. Fraňovou, H. 
Hlinkovou a M. Singerovou -
zo Slovenska, J. Kolmanovou a 
l. Rumlom z českých kra jov. 

takej profesionálne! t1rovnl, za 
a kú sa nemusi hanbiť ani 
ostriefan9 svetaskúsen9 klavl· 
rlsta. Velké technické možnOS· 
ti, obdivuhodnú fyzickú kondl· 
clu preukázal na priam suve
rénnej úrovni v záverečných 1 

Troch etudách z Prokorlevovho 
op. 2. 
Poslucháčka bratislavskej 

v nlektor9ch dynamických vr
choloch znies lo viac plastiky a 
zdržanHvej!;ej agogiky, ku kto
rej mladá pianistka časom Iste 
dospeje. 

Stanislav Zamborský repre
zentoval generáciu proresloná
lov, ktorá ešte v nedávnych ro
koch účlnkovávala na prehllad· 
kach a dnes sl už vydobyla v 
s lovenskom hudobnom živote 
pevné miesto. Ako š tipendista 
SHF nielen zopakoval, ale ešte 
aj vystupi\oval skvelý dotem, 
ktor9 zanechal pri bratis lavskeJ 
p~;emtére Troch skladieb pre 
klavír (II. sonáty) od Ivana 
Hrušovského. Bravúrna techni
ka, dialektická jednota racio· 
nálne rozvrhnutej a muzikant
sky účinne prežiteJ výstavby, 
ohňostroj farieb, obdivuhodná 
Istota pamäti a punc s ilneJ In
dividuality spoluvytvárali slln9 
a nezabudnutefný umelecký zá
žitok. Nie náhodou dostalo sa 
mu eu !st reprezentovať slo· 
venské koncertné umenie na 
prehliadku mladých ~esk9ch In· 

skeho. V Jeho hre dominovala 
uspeiná snaha o čo na1vrúcne~ 
šle zaangažovanie sa do tvori· 
vého procesu. Záverečná fuga 
bola vypracovaná v detailoch 
priam vzorovo a miestami vel
ml účinne al v stavbe. Ziaddlo 
by sa však ešte viac sa veno· 
vaf rozšfrenlu dynamickeJ šká· 
ly a sústredit sa na v9raznej· 
šle odlfšenle hlavneJ melodlc· 
kel l!nle od spJ•Ievodn9ch pa· 
sážf, alebo hlasov. 

Nezabud.nutefn9 v9kon podal 
Rajmund Kákonl, laureát a vf· 
taz viacer9ch medzlnárodn9ch 
akordeónov9ch súťa ž!. Jeho 
velké úspechy mu umožnll! 
s tat sa - ako Drvému akorde
onlstovi v CSSR - riadnym 
poslucháčom na VSMU. )eha 
bohatf citovf fond, nevyčerpa· 
telná zásoba temperamentu. 
priam fantastická technika. 
zmysel pre íičinné napätie vf· 
stavby a pre fascinujúce nar'· 
banle s tónoiU, jednoznačne 
prenedi!ill vletkých u6dtevn!· 

Novlnlwu bolo panelová dis
kusia o problemat ike Interpre
tácie súčasnej hudby, na hto
reJ sa podielali pod vedenfm 
dr. L. Mokrélto, CSc. - pred
sedu muzikologickeJ sekcie ZSS 
- pl'ftomn! expert! [skladate· 
lia no čele s nár. umelcom E. 
Suchdfjorlj, · pedagóg~>VIb, "lnter
pretl a kl' l tlel)'. Výhodne dopl
ľ\aht záverečné ' hodnotenie s 
plénom účastnikov, ktoré viedol 
pr om. h l st. · I. Vajda. 

VSMU Ida Cernecká nastúpila 
na teplické pódium taki s to po 
absolvovan! Interpretačného se
minára, lenže vo Weimare 
[NDR). kde s ňou lntenzfvne 
pracovala pro!. Gornosta je vo
vá. Výsledky tohto kurzu de
monštrovala na vynikajúcom 
podan! Beethovenovej Sonáty 
c mol, op. 111, pričom sa jej 
vo vlacer9ch lnterpretačn9ch 
parametroch [stavba, technika 
a najm!! v9raz] podarilo pre
kročlt bariéru pre pochopenie 
tejto skladby, stanovenú po
merne nfzkym vekom. Jel hru 
charakterizovalo dôkladné vy
pracovanie každého tónu, jedl· 
nečná tvorivá atmosféra, oso
bitná meditat!vna hlbka a kfud, 
tvor lv9 nadhfad a ImponujCice 
technické zvládnutie. SvoJ prl
l<latln9 zmysel pre spevné ve
denie vlacer9ch melodick9ch lf
nl! v romantickom l modernom 
viachlase, bohatstvo fantázie l 
pomerne širokú paletu citlivo 
tieňovaného dynamického spek
IJ'a, Jedlnečn9 zmysel pre účin
né rozvrhnutie stavby velmi 
presvedčivo demonš trovala Cer· 
uecká tak v SchumannoveJ Ara· 
beske, op. 18, ako 1 v 2 Pre
lúdtách a fúgach [B dur a 
d mol l od D. Sostakovlča. Sú
diac podla vysokého š tandardu 
naštudovania tejto časti súťaž
ného repertoáru (pr! pra vu je sa 
na Medzinárodnú klav!rnu sú· 
ťaž F. Busonnlho do Bolzana] 
možno Icl prorokova! dOstoJnú 
reprezentáciu s lovenského kla
vfrneho umenia. 

Sláčikov~ kvarteto Státnej filharmón ie z Košíc. 

S potelienlm možno konlitato· 
vať; že celková u lnelecká úro
veň jednôtÚvých podujat{ vy· 
kazuje markantný vzostup. 
Prakticky ani jeden ičastnik 
prehliadky nepodal ' výkon, kto
rý by tam nebol býval patril. 
Táto radostná bilancia je sve
dectvom neustále stúpajlíceho 
trendu v rodoch nalilch mia· 
dých Interpretov. 

K pasfvam prehliadky patri· 
Jo nekvalitné koncertné krfdlo 
Petror, takmer rozladené 
(najml1 , v diskante) na ktorom 
vylúdiť širšiu paletu odtienkov 
sa nepodarilo · rovnako ťlspešne 
všetk9m ťíčastnfkom. Návštev
nost podujat! zotrvala približ· 
ne na t\rovnl predchádzajúcich 
ročn!kov. Svojho zasiOženébo 
zenitu dosiahla na jedinom ce
lovečernom recitále vynikajúce· 
ho klaviristu M. Lapšanského. 

Z celkového počtu 24 t\člnku· 
jt\clch viedli slá~lkárl počtom 
8, speváci [7) a klaviristi [6). 
Po jednom boli zastúpené ho· 
boj, akordeón a gitara. V rám
ct prehl!adky uplatnili sa dva 
komorné súbory [už profesio
nálnych hudobn!kov) - husTo
vé duo Anna a Quido Holblin· 
govcl, Sláčikové kvarteto Stál-

K šesťdesiatinám 
zaslúžilého umelca 
Ladislava Holoubka 

"" • 
lľ 

Zoja Kopčákouá 

Klaviristi 
M. Lapianský bol jediným 

účastn!kom Prehliadky, ktor9 
zaslúžene dosta l možnost pre
zentovať svoje kvality na celo
večernom recitále. Tohtoročn9 
absolvent pražs kej AMU prišiel 
do T. Teplic v porad! už s dru· 
hou Cenou na jlepšleho účast· 
nfka medzlnárodn9ch hudob
n9ch kurzov v ZUrichu, ktoré 
viedol G. Anda [tzv. Anda
Bi.ihrle-Prels]. Lapšanského Mo
zart [Sonáta B dur, Kčchel 
570) bol prik ladne št91ov9, 
pri ezračný, discl pllnovan9, vy
soko kultlvovan9 a mužne poe
tlck9. Choplnovu Sonátu h mol, 
op. 58 sme počuli v Lapšanské· 
ho lnterpretácll al v9razovo 
presvedčivejšie [pam11ťov9 ml
nllaps us v Largu, mierne pre
hnané tempo vo Finále l a tech
nicky ešte perfektnejšie. Rave
lov cyklus Zrkadlá bol pre kla
viristu prHežltostou k demon
štrovaniu suverénneJ techniky, 
jedinečne! stavby, širokej dyna
mickej palety, citlivej rytmic
kej varlabllnostl 1 pre~nantnos
tl súčasne. Cyklus odznel na 

Cernec kef odveká rivalka 
(stretávall sa už na sťítažlach 
ĽSU 1 konzervatórl!) - klavi
ristka Zlat ica Majerská, takis to 
poslucháčka bratislavs keJ 
VSMU vystúpila v Tepliciach po 
vrtazstve na Celoštátnej súťaži 
o cenu Beethovenovho Hradca 
v rámci jubilejného koncertu z 
tvorby národného umelca E. Su
choňa. Na skutočne reprezen
tat!vnej úrovn!, s nadšenfm. s 
hlbokou vrúcnosťou a pokornou 
oddanosťou, ale l so žlv9m 
temperamentom a vyhroten9ml 
dramatlck9ml konfliktami po
dala Majerská klavfl'nu · vorzlu 
Suchoňov9ch Metamorfóz. Prf
klatlne tleľlovan9 klav!rny tón. 
široká paleta výrazu l dynamlc
k9ch pros tried kov snúbili sa tu 
s nezlyháva jľtclm arzenálom 
tvorivej fan tázie a zaangažo
vanosti. Ak prlhlladneme na 
handicap spofen9 s n!zkou kva
litou nástroJa a so skutočne or· 
chestrálnou Intenzitou zvuku, 
ktoré sa MaJerskej l napriek 
jej útlej postave podarilo z ná· 
s troja vylCtdlf, nemôžeme ne
vzdať hold sume poctiveJ, 
úmorneJ l vytrvaleJ práce, kto
rá priniesla také bohaté a za
slúžené ovocie. Azda by sa ešte 

hudobná (a najm ll hudobnodivadelné l 
umenie už vyše š tyroch desatroč!. Hu· 
dobný skladater s nepopieratelným prl· 
nosom v rámci komorného, orchestrál· 
neho i operného žánru, o perný l sym· 
fonický dirigent, v priebehu rokov vedlí· 
ca umelecká osobnost v operných súbo· 
r och Bratislavy a Kollc, pedagóg, p re· 
kladatel - plnokrvnt divadelnlk, ktorý 
si do lesťdesiatky dokázal uchovať ne
zilHný, mladistvo nadlenecký vzťah k 
umelecke! práci i k životn. 

Základné fakty z umeleckej 
biografie: 

á zda 
1932-38 korepetrtor Karla Nedbala v ope· 

re SND [popri tom hudobné naš tLJdO· 
vanie s koro troch desiatok operetn9ch 
lnscenácl!) 

1935-37 majstrovská škola pražského 
konzervatória (V!lezslav Novák l 

1938·52 dirigent opery SND 
1939 premiéra opery Stella 
1941 premiéra opery Svitanie 
1944 premiéra opery Túžba 
1952-55 šéfdirigent VUS-u v Bratislave 
1955-58 umelecký šéf opery So v Koši· 

terpretov, ktorú usporiadal 
Zv!lz česk9cl:t skladatelov v 
Karlových Varoch. 

Poslucháč pražskej AMU -
Eduard Splíčil zastupoval úro· 
veň českej klav!rnej školy. Z 
tvorby domácich autorov vy
bral s l 4. k lavlrnu sonátu Ľu
boša Fišera, kde mal prtleWost 
skvele uplatnlt zmysel pre pro
tlpostavenle kontrastu dravo 
vystupi\ovanébo, dramatlzmu s 
filozofickou medltatlvnostou. 
Svoje mimoriadne technické 
možnosti demonštroval počas 
celého svoJho polorecltálu, ale 
predovšelk9m vo vrcholne ná
ročn9ch Variáciách na Paga· 
ninlho tému, op. 35 J. Brahmsa. 
Al ked v jeho prejave Je na 
prvom mieste snaha o čo naj
perfektnejšie vypracovanie 
prednášaného partu, mimoriad
ny technlck9 fond, fyzické dls
pozfcle umožňujú mu sústre
ďovať sa aj na problémy tvo
rivé a v9razové. 

Solfdny, poctivo prlpraven9 
v9kon odviedol aj nafmladšf 
klavirista Prehliadky, poslucháč 
VSMU Tibor Gbillány pri po· 
dan! Sonáty pre klav!~ op. 50 
od Stefana Námetha-:samorln· 

Sn!mka:l P. Saskf 

kov, že akordeón je plnohod· 
notný nástroj, schopnf produ· 
kovať bohato zvukovo i citov11 
oddiferencovanf výkon. úroveň 
podania, v9stavba Fantázie a 
fúgy a mol [pre organ ) pred· 
člla v mnohom Interpretácie 
s kúsen9ch organistov. Sirokú 
škálu v9razu - od Jemnej me· 
lanchólle, vrúcnej lyriky, cez 
vtlpn9 Intelektuálny humor, a~ 
po ohnlv9 temperament, buja· 
r ost a drtlv9 dramatlzmus -
preukázal Kákonl v skladbách 
česk9ch autorov Zrúcaná ka· 
tedrála r inšpirovaná vojnou 
znlčen9ml DrážcJanmll od v. 
Trojana, Styri Intermezzá od f, 
Falda a Tocca ta Burletta od 
P. Fialu. Demonš tráciou ver. 
k9ch v9razov9ch l technických 
možnost! Interpreta 1 nástroJa 
bola Partlta piccola od Torbjor
na Lundqulsta . SkOr kurlóznvm 
obsaden!m, ako originálnejšou 
Invenciou, čl formálnym rleše
n!m upútali záverečné Mlnla• 
túry pre akordeón, husle [Ľ. 
Kudja) a gitaru (J. Zsapka 1 od 
J, Falda. 

. VLADIMIR CllJK 

(Dokončenie v budúcom člsle.) 

PodleJ Ladislava Holoubka na budo
van! s lovens keJ opernej kultúry fc sir· 
kou zábCJ'U l kvalitou v9sledkov lak 
o jecllnelý, že nie je prakticky možné vy
čerpávajúco ho vyčlenil a náležite zhqd· 
notlt ·v rozsahu be~ného pr!spevku. Po
kllsJm sa preto Holoubkov prlnos vyjad
rlf aspot1 formou akéhosi stručného, ne
raz .možno heslovitého bilancovania. Po
hnútkou k zamysleniu sa nad !eho 
mnohotvárnym dielom je aj nedávne 
okruh le životné jubi leum, ktoré oslávU 
up rostred tvorivej p1·áce skladatefskoj a 
dirigents kej - na poste umeleckého šé· 
fa operného s úboru Státneho divadla v 
Kosiciach. lloloubkov zá~toj v s lovenskeJ 
opernej kultúre Je v pravom zmysle slo
va budovatefský, lloloubkov talent. vy 

ciach 
1958-68 dirigent opery SND 
1960 premiéra opery Rodina 
1966 premiéra opery Profesor Mamlock 
1966 - umelecký šéf opery SD v Koši· 

ciach. 

- o -

Sklada tel 

Skladatelské dielo Ladislava Holoubka 
obsahuje takmer všetky bežné žánre v 
pomerne bohatom počte opusov. čo Je 
obzvllist pozoruhodné u osobnosti, kto
rej hlavným umeleck9m nás trojom nte 

je pero a notový papier, ale dirigentská 
taktovka. Zdá sa, že nie celkom docene· 
né sú Holoubkove skladby komornejš ie· 
ho charakteru, predovšetkým kompozf. 
cie vokálne. Do dej!n slovenskeJ lludby 
zap!sal sa však Holoubek predovšetk9m 
ako opern9 skladatel. Ak prvé tri o pe· 
ry boli v s lovenskom kontexte záslužný· 
ml pokusmi o moderný hudobno-drama· 
tlck9 útvar pred Sucboňovou Krútňavou 
a preklenuli most medzi dielami Bellu, 
Figuša a Rostnského - na strane fedne j 
a povojnovou, v skladaterskom rukopise 
l VO VOfbe dramatiCkého tvaru pestrou, 
bo.hatou pOvodnou tvorbou posledných 
dvoch desatroč!, opery z rokov šesťde· 
siatych priniesli nové zábery námetové, 
tvarové i kompozl~né. Od š t9lovo nejed· 
notnef, v charakteroch nedotlahnutej a 
harmonicky miestami naivnej Stelly (pre. 
pracovaná verzia z roku 1947 je pod· 
statne zrelš ia a umelecky kompaktneJ· 
ši a), viedla skladatelova cesta k meta
fo rlckému, harmonicky oprostenému a k 
úmyseln9m "smetantzmom" sa hlásiace
mu Svitaniu a k nesporným hudobným 
kvalitám rozprávkovej TUby [tentokrát 
so zámernou Inšpiráciou dvoi'ákovskou, 
s traussovs ky hutnou Inš trumentáciou a 
ntekofk9ml velk9ml, naozaJ zrelo pre
komponovan9ml plochami) . Ked po šest· 
nástlch rokoch prišiel Holoubek s ope
rou Rodina , bolo okolo diela viac dis
kus i!, než ono skutočne núkalo. Téma, 
vhodná skôr pre činohru (predlohou bola 
dráma l. Prachai'a) narážala miestami 
sice na mantinely opernej konvencie, ale 
dramaticky funkčná hudobná zložka fnle 
s!ce novátorsky, ale velmi účinne uplat· 
nený prlncip kontrastu v scéne umie
rania Heleny sa mt hlboko vryl do pa
mäti) , Jef št9lová jednotnosť a kompo
zlčn~ postupy, nadväzujúce na Stellu 
[ lebo Svitanie a Túžba boli s kOr zá · 
memýml návratml ) - o odvážnostl sú· 

časného námetu ani nehovoriac - boli 
rozhodne prlnosom nielen v rámci skla· 
datelovet tvorby. Dramaticky najzovre
tejš! tvar prináša nesporne Profesor 
Mamlock, dielo s ilného myšlienkového 
a politicky neustále aktuálneho náboJa, 
v hudobneJ zložke uplatňujflce použitia 
dvanásttónového systému, hudobne naj
v9raznejšle charakterizované replikový· 
ml dialógmi v št91e sprechgesangu ra 
predsa primárne spevnými) a samostat· 
n9ml orchestrálnym! plochami [medzihra 
vo forme fúgy]. 

· soká miera profeslonHIIty remesla l or
r anlzátOl'Ské schopnos ti živia slovenské 

... 
Ak sa zamyslime nad d J'amatlckým 

dielom Ladislava Holoubka. vynori sa 



Z galérie 
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ONISCENKO 
Keď sa ~erstvý absolvent Vy

sokel školy múzických umen! 
[pedagóg l. Godin l objavil v 
r oku 1958 na scéne opery SND 
v postave Va le ntina z Gouno 
dovho Fausta a Margaréty, za
regtstrovali sme dal~! z vte
dy bohatej plejády výrazných 
sp~váckych talentov. Onili!en· 
kov Valenlfn podmaňoval mäk
kou fa rbou a plastli!nosťou hla
su. znelosťou vysok9ch tónov i 
lyrick9m prejavom, ktorý bol 
vtedy v barytónovej zostave 
bratislavského ensemblu vzác
nosťou. Popri menš!ch premié· 
rových úlohách a množstve do
studovaných postáv a postavi
čiek zažiaril ako titulný, spe
vácky adekvátny nárokom par
tu , lyrický a typove mladistvý 
hrdina v Dombrovského !stále 

V šta 1 
Na otvorenie XVIII. pielťan

ského festiva lu bol pozvaný 
operný súbor SND s operou 
Svätopluk. Toto dielo ·je priam 
predurčené na uvádzanie pri 
slávnostných prfležltostiach, 
preto an! neprekvapuje, že po 
dvanásťročnej prestávke - už 
v novej !nscenácll - sme ho 
op!lt počuli pr! otváraní PF. 
Význam tohto podujatia ešte 
zv ýt·aznila osobná účast autora 
- nár. umelca Eugena Sucho
ňa, čestného predsedu festiva
lového výboru. 

V rámci PF boli dalej tieto 
operné preds tavenia: Juro Jé· 
nošfk od nár. umelca Jána Cik· 
ke ra (SND Bratislava), ďAiber
tova Nfilna, Pucciniho Bohéma 
(obe Divadlo J. G. Tajovského 
Banská Bystrica l a Cajkovské
ho balet Labutie jazero [SND 
Bra tislava). Keďže sú to väčši
nou inscenácie poslednej sezO
ny, nebudeme sa o nich na 
tomto mieste rozpisovať. 

Koncertná čast PF prebiehala 
v sále Liečebného domu Slovan. 

Prvoradou festivalovou uda
losťou bolo vystúpenie Sloven
lkého komorného orchestra so 
skladbami taltanskych a ne· 
meckých borok<>výcb majstrov 
a s Mozartom. Vždy obdlvu]c· 
me mladistvý elán tohto tele
sa, podriadený pl'fsnel dlsclplf
ne. pričom zostáva dosť prles-

Juraj Oniščetlko ( pravdo) ako 
knieža Jelecký v Cajkovského 
Pikovej dáme. 

e~te úspešnej] Inscenácii Euge
na Onegina. Po návrate z Jed
noročného postgraduálneho štú
dia v Moskve dostáva mladý 
barytonista ďalšie prlležttostl 
- v roku 1961 vytvára Silvia 
v PAG, osviežuje starš iu Was
serbauerovu Inscenáciu Carmen 
svojim Escamillom a na Jeseň 
sa stretáva s Jednou zo svoJich 
profilových postáv - Prokofle
vovým Meresjevom. Vytvára v 
t1om rudsky prostú, výrazove 
vzácnu, neheroizovanú - a pre
to presvedčlvú charakterovú 
štúdiu. V dalšfch dvoch sezó
nach je umelecky činný v 
AUS·e v Prahe, plniac svoju 
najčestnejšiu občiansku povin
nost. Tie úlohy, ktoré dostáva 
neskôr, využfva v miere ma
ximálneho umeleckého účinku 
[Jeleckif v · Pikovef dáme ]. Pri· 

• . .. ne) OV·D 
toru pre plnokrvné muzlclrova
nle. V úlohe s6llstu vystúpil 
n6rsky klavirista Kjell Baekke
lund v Bachovom Koncerte 
l mol. VIac ako v samotnom 
Bachovom koncerte sa páčil 
účinkujúci umelec v prfdavku 
- v Mozartovom Ronde O dur 
[K. z. 485). Na prvý pohlad ne
náročné dielko, vydané v zbor
nikoch "leichte KlavlerstUcke", 
ale v Baekkelundovom podani 
sa zaskvelo v plnom a neoca
kávanom lesku. Obdivuhodná 
bola najmä labkosť, prostota, 
vyrovnanosť a svie tivý tOn l v 
dynamicky najslabších pasá
žach. 

Slovenská filharmónia prišla 
na svoje prvé vystúpenie hned 
s dvoma zmenami. Gabriel Pa
tócs zastúpil belgického diri
genta E. Ooneuxa a Peter To
perczer be lgickú klavlrtstku M. 
Schroyens. Takéto záskoky bý
vajú nielen vftanou prfležltos
tou pre mladých umelcov, ale 
af previerkou Ich pohotovosti. 
Na pr!pravu vystúpenia zostá · 
va zvyčajne Iba krátky čas. tuk
že počet skúšok sa musi obme
dztt na minimum. Ani náš prf
pad zrejme nebol výnimkou! 
Patócs a 1 za týchto okolnosti 
ukázal vera zo svojho dirigen t
ského umenia - 1 ked určite 
nie všetko. Má velmi presné 
gestá, je energický a podfa to· 

bll~ne v polovici uplynulého 
desa(ročta dostáva sa Onlščen
ko deflnltlvvne k veľkým bary
tOnovým postavám svetového 
repertoá ru. Jeho lyncko-drama 
tlcký baryt6n ho zaraduje k 
tlrotagonlstom suboru. Na zu 
čl atku tejto série, ktorej osou 
sú verdiovs ké party, stoj! don 
Carlos di Vargas v llotoubko
vom nastudovanl Sily osudu 
[1965] . Po roku obohacuJe ume· 
lee svoj repertoár o Germonta 
z Traviaty a v roku 1968 sa 
po prvý raz - a uspešne -
pasuje s Rossiniho Figarum. 
Ani obdobie rekonštrukcie bu· 
dovy opery SND nemožno vo 
vztahu k Oniščenkovmu umo· 
lec kému napredovaniu označiť 
za bezvýznamné. Popri kreá 
clách Renata v obnovenom 
Maškarnom bále a Scharples
sovi z Madame Bulterfly dosu
hufú jeho Interpretačné schop 
nosti doteraz kulminačný bod 
v talianskom naštudovan! Ri
goletta [1970 ). 

V repertoári novej budovy sa 
opllť vracia k vefkým a úspes
ným úlohám z predchádzajú
cich sez6n - k Oneginovi a 
Escamillovi. Aj na,stáva júca dl· 
vadelná sez6na ponúka Oniš· 
čenkovl nlekofko krásnych 
umeleckých prlležltosU. Bude 
to predovšetkým gróf Luna v 
plánovanom obnovenom naštu
dovanr Verdiho Trubadúra a 
Valentfn v obnovenej premiére 
Fausta a Margaré ty. - BJ-

bo, ak-o narábal a partitúrou, 
•a dé usúdiť, l e disponuje l 
dobrou hudobnou pamäťou. Vo 
Weberovej Euryante a v Ovo· 
i'ákovevj Symf6nl1 č. 9 Z no
vého sveta držal orchester pev
ne vo svojich rukách. Menšie 
nedostatky v súhre sa vyskytll 
Iba v úvodnej časti Mozartov
bo Koncertu pre klavlr a or
chester d mol, K. z. 466. To
perczer stál vysoko nad tech
nickou zložkou skladby; plne 
podriadil svoju hru výrazu a 
nedal si ujsť žiadny d etail. S 
tempami však narába! trochu 
voľnejšie , než sme zvyknut! pri 
Mozartov!. 

Na PF vystúpila al Státna fil· 
harmónia z Koiilc so svojim 
šéfdirigentom Bystrlkom Refu· 
chom. Dramaturgickým prlno
som bolo zaradenie Parlity na 
poctu majs t ra Pavla z Levoče 
od národného umelca Ale:ran· 
dra Moyzesa. V tomto diele 
Moyzes - podobne ako Jeho 
genet·ačnf vrstovnici - úspešne 
vyskúšal nosnosť s tarel hud ob 
nej fo rmy pre súčasné kompo
zitné postupy. V Mozartovom 
Koncerte pre flautu a orches
ter G du r nebol orchester rov 
necenným partnerom perfektne 
ht•a jucemu s61istovl M:to§ovi 
Jurkovičovi. Technické k11zy 
[ najmll lesné rohy! l rušivo pO 
sobi!! v priehľadnej hudobne! 
struklflre skladby. 

Druhý koncert SlovP.ns llel 1'11 · 
harmOnie dirigoval Thomas 
Sanderling z NDR. Zaradenie 
Concerta grossa i!. 4 a mol od 

Händla ukázalo, že hrať u nás 
tento hudobný ~áner 1e nevdač
uá uloha, lebo Slovenský ko
morný orchester položil latku 
veľmi vysoko. Väčšiu prlležl· 
tos! dostal Sanderllng v Schu
mannovej 4. symfónii d mol, 
op. 120, kde ukázal veľký zmy
sel pre výstavbu symf6nle. So
vietska huslistka lrina Bučková 
hrala Cajkovského Koncert pre 
husto a orchester O dur, op. 35. 
V jef podan! je tento koncert 
veľkou drámou. Ca fkovsklf dá· 
va k takémuto prfstupu dosť 
priestoru, no nesmie to fsf -
najm!l na dynamických vrchol
koch - nu úkor Intonačne! čis
toty. 

Impozantná technická pripra
vP.nosť bulhars kého klaviristu 
Anto na Dikova sa najlepšie 
uplatnila v Beethovenovej So
náte F dur, op. 54 a v Brahm· 
sových Variáciách a f úge na 
Händlovu tému. Obaja s klada
tella Stl blízki Dikovmu hudob
nému cHenlu. Subtllnej Chopi
nove! Barcarole naproti tomu 
chýba la väčšia dynamická dl· 
rerencovanosf. Zaujímavý re
pertoá t• doplnil účinkujúci ume
lec este domácimi skladatelml: 
Pipkovom a Vladigerovom. 

Na svoje posledné vystúpenie 
prišla Slovenská Cllharm6nla s 
menej výrazným švédskym dl· 
rlgentom Andeuom Janssonom. 
S6Jový part v Ovoi'ákovom Kon
certe pre violončelo a orches
ter h mol bral László Mezo z 
Maďarska. Ten t<> mladt violon
čelista podal velmi dobrý vf
kon. Koncert zahral' vyváž9Be, 
vkusne a s ·pek'llfm tónom. 

Vysok(t umeleckú Oroveň ma· 
to vystúpenie Prokoflevovho 
kvarteta 1 ZSSR). Zenskému 
prlncfpu sa dostalo plného 
uplatnenia v mäkkých a než
ných kan tilénach - naJmä v 
Cajkovského skladbe 13. kvar
teto es mol op. 30 J. V Pr oko· 
flnovl za&e ukázali hlbokf 
zmysel pre InterpretáCiu mo
derných dtel. Okrem toho za
hrali Haydnovo .,Skovránč.e" 
kvarteto. 

Sviežim dramaturgtckým obo
hatením PF bolo vystúpenie 
Slovinského okteta na vokftl· 
nom k on certe v emplrovom di· 
vadte v Hlohovci, ktorého čle
novia predniesli skladby svs· 
tových a juhoslovanských skla
datelov. 

Záverel:ný koncert PF patnl 
l tento rok Stätnemu symfonic· 
kému orchestru FP z Gottwal· 
dova na cele so Séfdlrigentom 
Zdeňkom Bllkom. Po Ferenczy
ho Predohra "Hurbanovská" 
vystl1pll ako s61lsta v Mendel
ssohnovom Koncerte pre husl e 
a orchester e mol Hermilo NG
velo z Mexika. Dit·lgent 1 or
chester tu s tál! pred tažkou 
úlohou zachytávať nepredvldd· 
teľné úniky prflls temperament
ne hrajúceho Juhoamerlčana. 
Ešte pomerne najúspešnejšf bol 
Novela v strednej časti kon· 
certu, ktorú zahral šťavna to a 
s eleganciou. Cajkovského 4. 
symfóniu ! mol v Blikavom na
štud.ovant možno zaradiť med~l 
najhodnotnejšie umelecké vý
kony na XVIII. piešťanskom 
festivale. KORNEL DUFFEK 

Balet "SND fJIViedol 114 XWII. pieitamkom festivale Cajkovskéllo 
balet Labutie jazero. Snlmka: R. Palkech 

"aydn a Monrt Y i nterpreUiioii Slovenek6be kvarteta 
~ OPUS 91118174 

Gramoplatňa, ktorá bola nahrané v štúdi u Cs. rozhlasu 
v Brne ( v máji 1972 - hudobná réžia Ing. Igor Bobáček, zvu
ková réžia Otakar Tajovský) obsahuje nahrávky z diel vrchol· 
ného klasicizmu: Sl6i!ikov6 kvarteto B dur op. 64 č. 3 Josepha 
Haydna a Sléi!lkové kvarteto O dur, Kochlov zoznam 575 Woli
ganga Amadea Mozarta. Diela interpretuje Slovenské kvarteto 
s členmi: A. Mófi - prlmárius, A. Nemec - druhé husle, 
Milan Telecký - viola, F. Tannenberger - violončelo. 

Interpretácia diel klasicizmu kladie najvyššie požiadavky 
nd lnterpretujúcicb a predstavuje kritérium umeleckej úrovne 
toh o-k torého súboru. Z tohto aspektu môže slovenská hudobná 
verejnos t kvitovať s vefkým zadosťučtnenťm, že Slovenské 
kvarteto sa tejto ťažkej úlohy zhostilo. Na programe sú pre· 
krásne diela z pozdnej a vrcholnej tvorby majstra sláčikového 
kvarteta josepha Haydna, ako 1 z vrcholnej kvartetovef tvorby 
W. A. Mozarta. 

Interpretácia diel odzrkadľuje hlbokú štýlovú znalost, ako i 
precftenose obsahového významu diel v Ich svojráznosti a od
lišnosti. t JÄN ALBRECHT 

nám navyše jeden sympatický rys: s vf· 
nimkou Stelly s6 vietky jeho opery ak· 
tuálnym reagovantm na problémy a spo
ločensko-politickú klfmu slii!a•nosti -
Svitanie je prlpomenutlm vlastenectva a 
slovanske j prlsluinostl, Tiífba vyslove
nlm viery vo viťazstvo kladných sil v 
naji!iern ejšfch rokoch národa, Rodina re
akciou na komplikovanosť medzilud
lkých vzťahov v prostredi socializácie 
dediny, Profesor Mamlock jednoznačnou, 
d agitačnou výzvou p roti násiliu, mill· 
tari zmu a fašizmu v akejkolvek podobe. 
Mohli by sme vlastne Holoubkove opery 
označiť za .,zeits t Ucky" - pravda, najmii 
kvality hudobného spracovania zaručujú 
Im na palete modernej slovenskej opery 
miesto overa trvácnejile. 

Symfonický dirigent 

Al keď ťažisko Holoubkovej dirigent
skej praxe je za pultom operného or
chestrlšta, predsa nemožno aspoň tele
graficky nespomenllt aj jeho zástoj na 
koncertnom p6dlu. Vo vojnových rokoch 
podiele sa na vere jných rozhlasových 
koncertoch a v slovenskýcll premiérach 
neuvádza Iba práce domácich autorov 
(napr. prvl1 verziu Clkkerovej symfonic
keJ básne Leto), ale aj Kodályove Tance 
z Marosseku a symfonlcktí báseň Letný 
večer. Bezpros tredne po osloboden! za
znieva pod jeho vedenfm v Bratislave 
oplit Smetanova Má vlas t, v neskoršfch 
rokoch je častým hosťom Slovenskej fll· 
harmOnie, na vysokO umeleckú úroveň 
vypracováva počas trojročného pôsobenia 
symfonický orches ter Vojenského ume
leckého súboru, Jeden a pol roka spo· 
lupracuje s rodiacou sa košickou Stát· 
nou tllharm6nlou. Ako dirigent repre
zentuje slovenské Interpretačné umenie 
_.. kolek-t1\lnltCb zátazdov SND a So 

v Košiciach) na samostatných vystúpe
niach v Bulharsku, Rumunsku, Belgic ku 
a NSR. Na tomto mieste spomeňme, že 
n a scéne jednej z najvýznamnejších zá 
padoeurópskych Inštitúcii - Státnej ope
ry v Stuttgarte - šesťkrát pohostinsky 
dirlgu je Cikkerovo Vzkriesenie vo vynl · 
ka ju cel Rennertovef Inscenácii. 

Operný dirigent 

je najstarifm s lovenským aktlvne i!ln· 
ným operným pro!esionálom. Ak zaráta
me a j študentské roky na Hudobnej a 
dramatickej akadémll, potom stoj1 pri 
slovenskej opere s výnimkou prvých 
štesttcll-sledmych sez6n a viac než šty
ridsať rokov fu sém spolulormuje. Do 
roku 1938 delť talent medzi činnost ko
repetťtorskú a dlrlgovanle operetných 
lnscenáclť. Prvá zlož ka činnosti mu 
umožňuje podielať sa na vzniku pamät
nýc h lnscenáclt vedúcej · osobnosti ope
ry SND .,zlatého veku" Karla Nedbala, 
druhá mu dáva možnost overovať st 
schopnos ti a nadobudnuté skúsenosti v 
,.terénew [popri m6d nych tituloch pre
miéry prvých Dusfkových opel·let 1000 
metrov lás ky a Ked rozkvitne máj, šplč· 
kové diela Straussa, Lehára. Kálmánp l-

V roku 1938 dlrlgu je po prvý raz RI
goletta, nas ledujú naštudovania Dona 
Pasquala, Rosln ského opery Calmak fk 
Jej priaznivému ohlasu prispel zásadnou 
hudobnou Opravou). Thomasovej Mignon, 
Pucciniho Madame Butterťly. Vychádza
júc v óstr·ety poslovenčovanlu opery SND 
je v týchto rokoch činný ako prekla 
dater a k prekladom sa sporadicky vra
cia dodnes - jeho slovenský text v Ko
šiciach ned6vno lnscenovanéhu o rrenba· 
chovho Mndrofúza patri v ~ l nvnnqknm 
kontexte k vrcholným ar ' l";o l<lnm Po 
osloboden! sa zapisuje pod mnohé pro-

fi lové produkcie opery SND - Korsako
vovu Snehulienku [režisér Fied ler), Kon
Jovičovu Ko&tanu a pamätnu prvú pre· 
miéru Krúti'lavy 1 obe s režisérom )erne
kom]. Mlí podsta tné zásluhy na zarade
ni a úspešnom lnscenačnom výsledku 
opery Momčll od predstavitela súčasnej 
bulharskej hudby Ľubomfra Plpkova, je· 
ho hudobné naš tudovanie z Oombrovské
ho inscenécie Eugena Onegina zostáva 
dodnes neprekonané. Počas prvého ko
štcltého pôsobenia dovádza opernt súbor 
východoslovenskeJ metropoly na vysokO 
umeleckú ú roveň v celoštá tnom merad
le, (lz ko spolupracu 10c s progreslvnyml 
režisérmi: Kornelom Hájkom a mladým 
Branislavom Kriilkom. Dokladom sú naj
mä Ich spoločné naštudovania Dona Jua
na, Korsakovovej Má Jovef noel a Cikke
rovho Bega Ba jazlda, výrazne o ceneného 
na celoštátnej Divadelnej ža tve. Po n á
vrate do Bratislavy venuje sa vo zvý
šenej miere činnosti pedagogickej, ako 
extern ý pedagóg di rigovania na VSMU 
a vedúci operného !iUídla tejto lnltiti· 
c ie, pri~om pedagogické ciele s leduje aj 
ako di vade lný dirigent a operný llif. Po
núka mladým umelock6 prUe!ltostl, tr
pezlivo s nimi pracuje. Mnoh( z dneš
ných profilových In te rpretov - spevá
kov l dlrgentov - dakutO za moment 
umeleckého prielomu práve Holoubko
vel odvahe t•lskovat, za ktorou stotf je
ho úprimný srdečný vzťah k mladým, 
začlmtlúclm umelcom. Koncom päťdesia
tych rokov a v prvej polovici rokov lesť· 
desiatych spája sa s menom Ladislava 
Huloubka väi!lina inscenácii aii!asnej 
opP.rnci tvorby v repertoári bratislavske J 
ooerv. Ohr:1nll'nlt'l ju na~t udovanla fa· 
náč ka 1 LrSka Bystt·ou!lka 1958, JeJ pas-

torkyna 1966 ]. V týchto hramclach na
chádzame dve významné naštudovanie 
opier jána Cikkera [Vzkriesenie. Mister 
Scrooge ), premiéry vlastných diel Rodi
na a Profesor Mamlock 1 úspešný debut 
Miroslava Bázlika [Peter a Lucia]. Ho
Joubek sa podpisuje pod prvé slovanské 
uvedenie Sebal!novho Skrotenia zle! že· 
ny, Egkovho Revízora, Orffovej Múdrej 
ženy, Ravelovej Spanlels kej hodinky, 
Prokoftevovho Prfbehu ozjastného člove
ka. V auguste roku 1988 preberá opäť 
léfovské Zezlo v Koliciach. V priebehu 
niekolkých sezón vyvád za súbor z ume
leckej krtzy a stagnácie, dobudováva ho 
v zmysle personálnom, v9razne ovplyv
ňuje feho dramaturgickú politiku, o bjav
oli najmä vn sfére klasického dedičstva, 
dok umentuje svoje kulmlnufúce dirigent· 
ské schopnosti v naltudovaniach necelej 
desiatky op ier, najmä v pre miérovej 
Neviiednef humoreske, spevácky vypra
covanej a v l týlovef buffc Cost fan tut
le l v orchestrálne plastickeJ Káti Kaba
novej. 

-o-

Sirok~ le brázda. ktoro Ladislav Hm• 
loubek vyoral svojím dielom na poll slo
venskej hudobnej kultúry jedmý možný 
pos toj te - pre každého. kto to so slo
venskou operou mysU dobre - sklonlt 
sa pred ňou v úcte a vyJadriť že lanie, 
aby najbližšie roky dovŕšlll lloloubkove 
umelecké ambfcle. plány a tOžby, aby 
plne exploatovali Jeho mimoriadne 
schopnosti a bohaté skúsenosti. Styrld· 
saťročné dielo Je viac než predpokla· 
dom, že by to naše! opere Iba posll1žllo. 

jAROSLAV BLAHO 



Moskva patrila baletu 
v!fazky, dr~ltefky Grand Prix l ceny lenln8radsk6ho choreo· 
grafického učJIIšfa. 

Vo Vjačcslavovl Go r de Jo v o v l, nádejnom sólistovi mos· 
kovského dlvodla má PavlovovA Ideálneho partnera. Ľah· 

kosf predvedenia oJ naJnáročnef!llch tanečných prvkov VY· 
zneli v Jeho podani bezprostredne. 

Dramatickým talentom uputol dal:.l z mladych moskovských 
sOllstov: Alexander Go d un o v. )eho stvllrnenle Spartaka 

z Chačaturlanovho rovnomenného baletu zanechalo zvlá!>( sil· 
ný dojem. 

Výrazné úspechy zaznomenol aJ porevolučný hubdnsky balet. 
Spojen!m národného koloritu s klasickou baletnou §kolou 

vzniklo zoujlmavá pohybova kompot•clo, v ktoreJ uplatnila 
laureátka sufole Brlto Amparo Go n z a le s o v á svoj osobitý 
pôvab. Uká2ky proreslonélne·tochnlckého majstrovstva zaradili 
aj austrálskych a kanadských Sllťa tloclch medzi llspešných 
učastn!kov. 

Tridsiate a tridsiate druhé miesto prazských sólistov Mirosla
vy Pe !> l k o ve 1 o Viostlmlla Ha rap es a je motné -

v silnej medzinárodno! konkurencii 79 sófa21aclch - označiť 
za úspech. 

v zácne skusenostl sl však Odniesli 8 J kandidáti, ktorým Sil 
tentoraz nepodarilo preraziť medzi v9konnostn0 špičku. 

Mo~nost sledovať tréningy sovietskych sOIIstov pod veden!m 
chýrnych pedagógov a takmer ka~dý večer predstavenie vý
nlmocných kvalit, obohatilo prltomných o nezabudnutelné dOl· 
my. ' opr. GriKorovlčovu lllscenécla Meli kovovej Legendy o Iás. 
ke je priam !dedinou odpoveďou na otázku, čl (e celovečerné 
baletné predstavenie pro onešnello diváka únosné. 

Nadezda Pavlovov4 a Vjačeslav Gordejev. Menšie javiskové rormy v orlgtnálnom a vtipnom predvedenl 
hosťujťlceho leningradského SÚBORU MINIATÚR LEONIDA 

)AKOBSONA, zožali 20·mlnt1tový potlesk na otvoreneJ scéne za 
plastické pohybové rozvmutle nn jtnámejš!ch Rod l nových 
sOch. Tento program bol pre mladých rudi zvlá!lf atraktlvny. S naplltlm očakávali experti a1 prvý choreograrlck9 pokus 

Pravidelné baletné blenale vo Varne sl u! zlskalo obfubu 
a uznanie. Tohto roku sa uskutočnil v poradi druhý kon· 

kurz tohto druhu v Moskve. Dlhodobé tradlcle baletného ume· 
nla a jedinečné výsledky profesionálneho školstva umiestnili 
Sovietsky zvllz suverénne na prvé miesto svetového rebrlčka. 
TAto skutočnost dodala moskovskému podujatiu zvláštnu svta. 
točnO atmosféru a napätie. Podmienky prlpomlnajú v mno· 
horn športové olympiády: trt kolá s!lta2e, v rámci ktorých Jo 
treba predviesť predplsané fragmenty z tradičného repertollru, 
navyše jednu - námetom alebo choreo8raflckým chápanlm -
modernú tanečnú kompozlclu. 

slávneJ baler!ny Mal• P ll se ck e J, ktorá sllčasne vytvo· 
rila hlavnú t11ohu; Annu Koreninu v rovnomennom balete RO· 
dlono Sčedrlno. 

V porote - zlo2eneJ z medzinárodneJ elity choreografov, pe· 
dagOgov, tanečných teoretikov a hudobných znalcov -nás 

dôstojne reprezentoval národný umelec Miroslav K u ra. 
V rámci lZ· bodového systému hodnotili nielen Jemné odtiene 
torhnlcko·lnterpretačného majstrovstva, alo aJ výber reper· 
toáru, ltýlovost tanečného prejavu, tématlku 11 zjav. Vo vý· 
slcdkoch vysoko viedli reprezentanti sovietskeho baletného 
skolstva - z pätnástich súta!laclch sa prebojovali štrnásti až 
do posledného kola, stali sa laureátmi su(ažo a drlltefml 
diplomov s čestným uznantm. 

Sét·choreograt moskovského Vefkého divadla, nll rodn9 ume· 
lee )urlj Gr lg or o v l č, dokézal novou re!ltnou koncep. 

clou Cajkovského Luskáčtka, te te 111ožnó v praxi uskutočniť 
tézy, ktoré zvereJnil v rámrl dvo1rlenného tonečno·teoretlckého 
seminára. Pozoruhodné su 10ho názory na nutnosť novelizácie 
tradičného klasického repertoáru - v tejto súvislosti upo· 
zornll na potrebu ollmlnovaf na m1n11num pantomimické scé· 
ny, zvýrazniť vedOcu my!.lleoku predstavenia a oboha tiť he· 
recko·pohybový slovnlk. Tým sa Jednoznačne postavU na stra· 
nu tých tvorivých umelcov. krédom i<torých Je totálne tanečné 
divadlo. Hovorll dolej o nutnosti prehodnotit Prokoflevove 
baletné diela - dosiahnut ekvivalent hodnotnej hudobneJ 
predlohy a javiskového diania. 

Takisto volanie po uznani autorského práva pre choreogra· 
rov a aktivl:.:ácla tanečneJ sekcie v rámci lTI stoj! za za. 

myslenie. Významným bolo preblbente prlatefských vzťahov 
medzi členmi našeJ delegácie a sovietskymi umelcami - veď 
perspektlvna lntenztvnejštll kooperácia vedúcich baletných sťl· 
borov a profesionálnych škOl by pomohla urýchliť vývoJ ta· 
nočného umenia al v CSSR. ALICA PASTOROVA 

P ermské baletné učilište vyclzelovalo zriedkavý talent, kreh. 
kO, pOvabnO Nadddu Pa v l o v o v Q, ktorá u2 v 17·tlch 

rokoch udivuje spOsobom, akým vie zvýraznlt svoje dlspozlcle 
n pou!lt tanečné gesto pre komunikáciu s obecenstvom. Poézia 
od začiatku do konca charakterizuJe výkon tejto suverénneJ 

V znamení VERDIHO 

/?.va \1artOIIOVá. 

Tohtoročným .,domácim auto· 
rom~ prlrodného Javiska na 
Margltlnom ostrove v Jt1ll Q.QI 
opllf Giuseppe Verdi. Z dva· 
nástlch predstavenl sa ozvala 
Jeho hudba na siedmich: bolo 
to predovšetkým Jeho Requiem 
a mladistvé dielo Attila. Uda· 
losfou ďalšieh piatich predsta· 
vonl bola premiéra noveJ mn· 
ďarskel opery Cigáni od skla· 
dotera Imre Csenklho, ktorý je 
znalcom cigánskeho folk!Oru. 
Jadrom libreto Je Pušklnova 
rovnomenná bliseň, ktorá po 
Rachmanlnovl a po opere Gil 
Zlngorl od Ruggero Leoncaval· 
In, dostala novO podobu. Jel 
ohlas v zrkadle domáceJ krltl· 
kv bol Jednoznačne prlaznlvf. 

lnterprPtllclo Verdiho diel 
m.tla e!lte 111 ďalšieho spoloč· 
nOho menov11tef11 v osobe dlrl· 
~enta Lomberta Gardelllho, kto· 
rý touto sezOnou (na pllt ro· 
kov 1 prevzal run kelu šéfdlrl· 
~Pn ta letných operných pred· 
s111vonl v hlavnom meste Mľ.R. 

7.o spomenutých dvoch diel 
bolo Requiem uvedené ako no· 
vé nastudovanie, zallaf čo Attl· 
In pokrnčoval vo vlallaJšel 
triumfálneJ ceste. Ze Ideálna a 
vo všAtk9ch komponentoch vv· 
rovnftná Interpretácia slávneho 
" populárnt'ho Requiem l všP.t· 
kv tri prPdstovenla boli do pos· 
Jednóho miPsta vypredané] 
skr9va v ~obe Oskslla. pozná 
me dobre z domár:lrh skósenos· 
ti Dokumentovalo to al toto. 
v porad! trollc predvedenie. 
ktoré som počul. 

Jednoznačné absolutOrlum 
potrf, snmozreJme maJstrovi 
Onrdnlllmu za citovO bohatosť 
a porhmltrnu dramallčnosf. na 
ktorých Jo postavená strhuJOca 

Interpretácia. Touto prácou dO· 
k4zo l, ~e pod Jeho vedenlm 
Symfonlckf orchester MAV le 
vynlkajuclm telesom. Rozhlaso
vý zbor (viedol Ferenc Sap· 
n on 1 podal tiež solld ny a vy· 
rovnaný výkon. V sOilstlckom 
kvartete nádherné výkony PO· 
dali Interpreti dvoch krajných 
hlasových polOh - Bva Mar· 
tunova a Kolo. Kuv6ca. Pt VA 
upo~ornlla na seba svoJim kul· 
Uvovaným preJavom a vrócnou 
lyrikou, zatial čo mladý ba· 
&Isto tohtoročný v!faz Caruso
vel sóťaže v Rio de janeiro -
predovšetkým nádherným hlo· 
sovým materiálom. Altistka 
M4rta Szlrmayová Je výborná 
Azuceno, ale orotorlálny štýl a 
vrOcnosf tejto prekrásneJ par· 
lle sO Jel vzdialené. Tonortsro, 
aj u nás známy Gaetano Bardi· 
nl mal sice nlekofko pekných 
momentov, ale celkove spieval 
fors!rovano a so z Jovnou nli· 
ma hou. 

Keď som pred rokom vldnl 
Attilu, bol som dielom a hu· 
dobným na!ltudovan!m nad~eny. 
Opodstatnenosť mOjho nadšenia 
tohtoročné uvedenie plne do· 
svedčilo. Gardelll - ktorý me· 
dzlčasom v Londýne roollzovol 
prvú nahrávku dtola 1o Ruggero 
Raimoodim v tllulnel postdve 
- Ideálnym sposobom tlmočil 
Dl teraz krásne mt'lódlo mladé· 
ho Verdiho a vnášal do pred· 
stavenia punc provel autentlč· 
nosti. )edlnó 1onskťl postavu
Odabellu, vytvárola Bva Mario· 
nová. Ak sa ml vlani nepáčili 
niektoré ostreJ~Ie výšky, teraz 
ma pi ne presvedčila prok•·ás· 
nym spevácko·hereckým v9ko· 
nom. Bolo radostné konštato· 
var 11 sl edovať, akým vývoJom 
pre~lel Jel hlasový materiál, do 
akeJ mlerv dozrela Jel celkovll 
lntcrpretár.la. NaJradostneJšhn 
roktom nn tomto (v origináli 
sptevanom 1 predstavenl bolo 
skutočnost. !c dozrlevacl rak· 
tor so neobJavil len u MariO· 
noveJ, ale bol charakteristickou 
l'rtou všetkých óčlnkuJOclch . 
J6z ef Gregor markantn~ 
Attila , La(011 K6nya - lmponu· 
Jt1cl Ezlo, (6uef B6dy - ma· 
Jesttltnv Leone a Jhos NaJY -
Uldlno prl(all do svo(ho kolek· 
tlvu nového predstavitela Fo· 
resta - v osobe talianskeho 
tenoristu Nicola Martlnucclho. 
Bola lo šťostná zmena a značné 
kvalltatlvne zlep§enle. Vefkll 
iikoda, ~e v tomto vyrovnanom 
predstovenl Odabclln nemohla 
splniť svo( slub Forcstovl o ZO· 
vra~denl Attilu, lebo bllrka -
večný handicap pr!rodných 
pred~taven! - Jel v tomto člne 
zabránila. JOZEF VARGA 

Kariéra 
Gwyneth 
jonesovej 

Hoci suetov4 fpička 
sopranistiek je v sríčas
•wsll bohato zastupená 
•O:ZSiahtosfOU a štýiOVOil 
rozmanitosťou repertoá- Gwyneth 1onesov4 ako 
ru, zaujíma v nej čest- Senta. 
né miesto speváčka Gwy· 
ne th J one s o v á. Vledetl, Lottdýn, Mnicllov, Bayreuth, 
New York - stí najdolezitej~lnu opernými zast4vkaml 
umelkyne. Vyt vára tu 11/auné postavy v oper4ch G. Ver
dtllo, R. Wagnera. R. Straussa, G. Pucciniho, L. v. Bee
thovena l W. A. Mozarta. 

Gwyneth Jonesová pocMdza z Walesu, krajiny, kde 
je uetmi oblubený zborový spev. l jej začiatky sú split6 
s 1íčinkovanlm 11 :bore. Neskôr dostala §tlpendiwn na 
londýnskom Royal College. Počas štúdta vyhr ala nmo
hé sútaze a zt skala šttpendium, ktoré jej umožnilo nav· 
števovat kurz na Academtl Cluglane v Siene. Po návra
te nasledoL•al da/si úspech: upät vita:stvo a moínosf 
:zaltrallli:néllo šttídiO. Gwyneth Joneso116 sa rozhodla pre 
Ziirtcll, kde vtedol opemú školu známy Herbert Graf. 

V Crafov'Jm mecizlll4rodnom opernom štúdiu sple· 
vala spočiatku altové a mez;;osopr4not:é partie - Or
fea, Amner1~;. l Jej pt vá ;;mluva so zliribkou operou 
bola via:cma 11a altový odbor Jone:iov4 spievala Annintt 
v GaL·alterOUI ~ ru!ou, tretru dámu 11 Carovnej flaute, 
Orfea, ale aj Cz1pru u Cig611skom barónovi. Pokusne 
'laštudovaw vyhie pot?ženti rolu Fides v Meyerbeero
vom Pror okovi Keď Nello Sa11t1 l lladal do Maškantéllo 
bálu sopranistku, stala sa angatova1112 Ulr ica odrazu 
Amélrou. 

Straussovho Gavaliera s ruiou pozn4 Gwyneth Jone
~oua z v10cerýcll noiltudovam. V apr lli r . 1968 bola Ok
tavlánom v Scllenkovej lltedenskej inscenácii, ktoní di
ngoval Leo11ard Bent.~tew . Markalku vyt uor ila vtedy 
Christa Ludwtgovci. A uedla ltlej vyttlkajtlcej Mar!alky. 
Ltsy della Casovej, debutovala - ako Amli1Ul Gwyneth 
Jotresovt1 v ZUrichu. Napokott mmrllý rok, v mnichovskej 
111scenáclt ( oplif Scllenkouej) st vártlovata postauu Mar
$alky Ok·tavt'ánom bola Brtgit te Fau baender ová. 

V stičasttostr je sopr4twvý repertoár G. Jonesovej roz. 
srahly: sprevn Verdtlao Aidu, ktoru nedávno vyt vorila 
prtemiérovo vo Vtedcnsl.·ej opere - po boku Pwclda 
Domwga, spteva Amélm, At;;betu z Valots, Leonoru u 
Trubadrirov•, Desdemonu, Pucclníl to Toscu a Madam• 
Butterfly, Mozartovu Donnu Annu, Strauuouu Eg1Jpt
skú Helenu. Poza11tavlf sa treba pri partoch wagnerot•· 
skýcll a Beethove1tovom Fldeliovl. 

Gwyneth Jonesov4 vystupuje kafdoročne na festivale 
Wagnerových opier v Bayreuthe, kde spievala doteraz 
Sieglíndu vo Valkýre, Evu v Majstroch spevákoch, Kun
dry v Parsifalovl, Sentu v Bltldlacom Holamlanovl a na 
poslednom festi vale po prvý raz v Tamthéluserovl - sú
časne Eli.~abethu l Venuilt S Rlcltardom Wagnerom 
je splitý 1 jej debut 11 Metropolitan opere. Povedl'a Bir
git Nilssonovej a Jona V1ckersa spievala Sleglindu vo 
Valkýre. 

V roku 1970 celý svet oslavoval blcelltáriwn narodenia 
L . van Beethovena Gwyneth Joneaov4 bola nesporne 
najvyll(adávanej.~im Fldeliom. Bola Bernsteinovou i 
Bähmooou Leo11orou a sple••ala vo Vtedttl - konkr itne 
originálnu verziu opery pod Mellesovou taktovkott. 

(Preklad zo uhr. tlače.) 

N61 zahranifný hosf 

Anders jansson 
patri k popredným osobnostiam budob· 
n6ho Sv6dska. K nám prlilel dirlgont 
Slovenskú /llharm6nlu na festlvalof6 
koncerty • Plelťanoch a Treočlanlkfcll 
Tepliciach, ale doma pilsobl predodet· 
kým ako umelecký riadlter l tátnej (l) 
aaentúry Rlkakonserter. 

Statna asentCira je • oesoclalistlckfcb 
krajinách výnimočným zjavom. Mobil by 
1te nám niečo povedat o tel poslanl? 

- Rikskonserter nlo je vlastne kon· 
certnou agentOrou v pravom slova zmys. 
le, lebo nemá v zastOpenl 2ladnycb 
vlastných umelcov. Súkromné agenttlry, 
ktoré sa zaoberajú výlučne sprostredko· 
vávanlm umelcov vo Svédsku, existujú 
naďalej. My smo skOr hudobno·osvetovou 
organizáciou štátu. Povedal by som, že 
na§a hlavná Oloha spoč!va v realizovani 
zaujlmavých a neobvyklých projektov, 
preto l naša pOsobnosf je velmi rozslah· 
la. Organizujeme prodov~etkým koncerty 
pre SkolskO mláde2 (v tomto roku leb 
bolo vy!le 4 tisic) a koncerty pre rOzna 
sociálno ústavy, ako nemocnice, väznice 
atd. Menet sa venujeme vereJným kon• 
certom - prakticky Iba v lote. Hfad6ma 
t nové formy koncertnej činnosti. Za 
tým cielom oevlihomo objednat diela 
priamo u skladaterov. Stát nás subvencu· 
Je ročnou čiastkou 17 miiiOnov svéd· 
skych korún. Vydávame aJ knihy o hud· 
be a gramoplatno so súčasnou tématl· 
kou - práve sme zolollll subskrlpčnl\ 
edlclu na kluboveJ základni, mame hu· 
dobno·lntormaené stredisko a organlzae. 
ne k nám patri l švédska Hudobn6 mia· 
del. 

Podla l!oho sl Rlkskonserter tyber6 
umelcov pre t6to činnosť? 

- Ople1·ame sa predovSetkym o mlad6 
talenty. PretoZo na!Jo nápli't nemá prln· 
clp!Aine hranice, zaoberáme sa všetký· 
ml žánľaml - od pop music, až po kon· 
certy ve!k9ch telies.' Z finančných dOvo· 
dov fa21sko tvoria men!ile skupiny -
najviac tri. Pro doteraz neznámych In· 
tepretov rob!me prehrávky, s tými naJ· 
lepshnl umelcami &polupracujeme daleJ, 
po:.lelame Ich do zahraničia a pod. Máma 
tiež 2-3 štipendistov ročne - prljlmac! 
konkurz Je velmi prlsny. Specl41na pre· 
hrávky za Očastl učltefov hudby a ln9cb 
odbornlkov roblme aJ pre školské kon· 
certy, lebo dbtlme na to, aby boli po 
v§etkých stránkach čo najúčlnnaJlle. 
Preto každý taký koncert mus! byt do
predu (eSte než ho pošleme pred det• 
ské publikum 1 vyskúšaný. 

Iste sledujete al propagáciu siíh1111 
hudby .• • 

- V pod:.tate sa usllujemo propago· 
voť !~védsku hudbu, lebo v hudobnom 
svete IB moue1 známa. Ak Ide nami spro
stredl\ovuný umelec do cudziny, m6 u 
povinnost - pokia! Je to moln6 - uvle~f 
vo svojom !Jrograme aspo1't Jedného 
svédskeho autora. Na platniach vydáva· 
me výlučne len modernú hudbu. Ako 
som už spomenul. komponovanhn urči· 
tých diel povoru]eme 1 zahrantčn)•ch 
skladaterov: medzi naslml ,.zákazntkml" 
boli al Petr Eben a (Ir! Pauer. 

Ak máte túto pestrú a ro:&alahlu ti• 
noaf pod noJim umeleckým ndeal., 
na dlrlsenttkú pr6cu v6m nemoi e aostat 
vera fllau •.. 

- Som predovsetkým !Jirl'lelom hudby, 
taktovka Je Iba Jednou z mnohých mo!· 
nosti. vera som sa venov111 pOsobenlu 
amatérskych sllborov, desať rokov som 
bol profesorom HudobneJ školy štok· 
holmského rozhlasu, ktorá vychovhl 
orchestrál nych hráčov. teraz učlm (nl 
menlll OvUzok l na univerzite v Upsalle. 
Dlrlgovot som začal Iba pred nlekofk9· 
ml rokmi, hoci som tento odbor §tudo
val. Po skOsenostloch so švédskymi or· 
r.hostraml pomltly začlnam s taktovkou 
rhodlf aJ z11 hranice. Vl11nt som bol nl
orlklad v Holle. na ll',oll so Svmronlc· 
kým orchestrom vystllplm v rumunskom 
l assy, ~11ROSLAV SULC 



Doplnok 
ku 
Klingenthalu 

v dnoch 7.-12. máJa 1973 bola v Klln
gonthall (v NemeckeJ demokratickej ro· 
publika) modzlnárodnll akordeOnová su
ta ž (pfsall sme o nej už v č. 13 HZ), 
Táto súťaž vznikla v roku 1948 ako nA· 
rodná a medzinárodnou sa stllva od ro· 
ku 1963. V priebehu tohto času sa ná
ročnosť systematicky zvyliuje. Na začiat
ku kllngenthalskoJ sťitaže stačil prednes 
jedineJ skladby, neskOr sa !Jž vyžaduje 
n lekolko skladieb a povinné prednesy. 
Napokon sa docielilo, že dnes Jo už pre 
sOllstu v katcgOrll do 18 rokov povlnn9 
prednes asi 30 mlmit trvajOcl program 
vo dvoch kolách. 

Reportolir obsahuJe (popri organoveJ 
hudbe star9ch maJstrov a propracova
n9ch skladbách z klasiky), prodov!letk9m 
pOvodné kompozlcle pre akordeón od sa
časn9ch skladatofov. Tieto diela sa vol· 
ml náročné na Interpretačné schopnosti 
a techniku hry. Clofom kllngonthalskeJ 
sútaže Je v9bor a v9chova sOllstov, kto· 
rl su schopn! predniesť sOlové koncerty 
vysokeJ umeleckeJ hodnoty a t9m sil· 
l:asne docieliť uznanie akordeónu, čo sa 
čiastočne už podarilo. 

Kltngonthal sa stal mlostom vSfmeny 
skusenosll a sataž v 1\llngonthall maž· 
no dnes právom poklndat za vrcholné 
voduce podujatie v tomto odbore v ce· 
losvetovom meradlo. 

Tohtorocná kllngenthalsk4 súťaZ sa 
skoočlla pro CSSR v kategórii do 18 ro· 
kov prekvapuJúcim v9sledkom. V tejto 
kategOrll po prv9 raz satažll 15-ročný 
tlak Gymnázia Hliny Vl. a l:udoveJ ško
ly umenia v Ztllna 1gor Gajan, ktor9 zfs· 
kal 2. miesto. (Pro zaujfmavost - v pr· 

vom kole, kde sa hral11 povinn& a cyk· 
llck& skladba, bol v celkovom porad! na 
prvom mieste.) 

Igor Gajan nie je v!iak na súta:tl cel· 
kom nováčikom, zatial ziska! 5 celonli· 
rodn9ch I. cien a t. r. ho znovu čakA 
eSte odložené celon&rodné kolo saťažo 
r:Su a .,MeiOdle prlatelstva 73M. Má za 
sebou tlo! vera koncertn9ch vystúpen!, 
dva poloreclt4ly a vysttlpenla v tolovfz. 
nych a rozhlasov9ch reláciách. Naposle
dy koncertoval 7. jtlla 1973 na ll. ko· 
mornom koncorto zo skladieb jaromlra 
Bažanta na z4mku Kozol pri Plzni. 

Umiestnenie prv9ch troch sCiťažlaclch: 
l. Mie Miki (Japonsko) - 32,86, 2. Igor 

Záber z prcbera111a ctetl - vCavo Mte 
\flklová, vpravo - Igor Ca}atl. 

Gajan (CSSR) - 32,70, 3. Stelnor Erik· 
sen (NOrsko) - 31,49. V tojto skupine 
bolo 15 saťažlaclch: z Rakúska, NOrska, 
Franctlzska, Nemeckej spolkoveJ republi
ky, japon~ka a sa taflacl zo socialistic
kých Státov. ANTON PITTNER 

Z redakčnej "' posty tvor by E. Sucllo11a počas 
BIIS. V spoločnom pro
grame so Slovenským fil· 
harmo111ckým zborom ma 
SZSU dokctzar svoje re
produkčn" moinostl uve
dettlm dvoch suclloňov
skýcll cyklov: O /IORACII 
a TRI SLOVENSKe ĽU
DOVt PIĽSNE pro muz
sky zbor. 

Horuco letné ttte~tace 
su stgnalom dovolenko
rcj aktlvtty. V koleklive 
Spevackeho zboru $loven
~l.:ych ucltelou znamena
/ ll v~ak pravy opak. Aru 
tento rok nebol VJÍtlllll· 
l•ou. Prázd11iny 52. roku 
e;rt~tenctc telesa boli mt
monadnc rtt!tiC. Nle~tl sa 
v znamem nárol:nej 
umelecT.·ej prlpravy na 
zultraml:ml repre:enta
cru. Perspel.·ttvne do~ 
lcdky tejto proce sa do
tykali aj áalllteho, ne
metle) oy:namného 
mcduul.·a v tiuoto :bor u 
- jeho ul:a~tl na tohto
roCnýc1t Brat lslavských 
hudobnýcl& slávnostiach. 

Letné stís treder&ie, 
kt o ré sa začalo 4. j tila 
197 J, sa presunulo z tra
dičného Domova SZSU v 
Trer~l:lanskych Tepliciach 
do ZDS pro slabo:rakých 
" Karlovej Vsi. Vďaka 
porozumeniu rwditela 
školy s. Jozefa Sta)tuka 

nas tel tu zbor vhodnl 
pracovr&é podmienky, v 
k t orých očakávalo jeho 
elenou 7 dni iitudia vo
kalnych partitur pod 
t•edemm :a~t. umelca Ju
raja llaluzického, dtri· 
getlla : boru. Kurro::ttou 
bolo, !e pracovného su· 
~tredema da ztiéus tm'l v 
dobreJ kondicii aj jcdetl 
:: týcl1 členov. ktor! stali 
pri koll$ke t ohto telo/ia 
- Martm KapaMtý :: Va
fillO. Značr1á l:a11f ume
leckej pr&pravy bola de
ternwtovattá bližiacttn sa 
óS výročlm llarodenta 
nar . umelca Eugena Su
cltotla. Na speváckych 
pultoch sa objavtl jeho 
11ajnovšl fllUZSk{j zbor -
SLOVENSKA PlESE~ tta 
Mserl Jána Smreka, ve
novanO SZSU k jeho 50. 
vOročiu. Stúdium tejto 
novmky $a stretlo sa it 
t•ým ::áujmom členov. 
Zbor }11 bude prcml~ro · 
var na večere vokál tle) 

Na puzva11le mlesa11clto 
'boru llas;;elt'll d cappela 
koor z Hasseltu odcesto
val SZSU 6. augusta t . r. 
na recipročný zájazd do 
Belgtcka. Pre posluclta
čot> vo vwcerých mes
tácll Belg1cka a o hlav
nom meste Dá11ska pn
pravd r o::$laltly reper
toar. Za možr&osr kort
certovar o Kodant vdacl 
zbor pozvaniu MedzlflcJ
rodnej spoločnosti pre 
l1udob11ú výchovu a ve(· 
koryscj flttunčncj podpo
re Ministerst va §kolllt va 
SSR. Na spiatočnej ce~te 
bolo poslednou spevóc
kotl ::as tdvkuu :bor u 
ltlarmč mesto NDR. 

JÁN SCHULľl 

Spomienka 
na 

1 spoluprácu 
(Dokoneonlo z 3. str.) 

K. 2., Brcltor J., Ertl }., Fazokas }., Gott· 
frled V., Kllor A., Klockner K., Lando· 
rer 1 M., Landeror L., Leeb B. a G., 
Racdl F., Thlor A., Thlor A., Wacha A., 
Wacha F. 

Ie pravdepodobné, žo pri druhe! kon· 
troJo matorldlu, ktor9 mAm dome, nAJ· 
dem ešte nlekofloo he!!lol, ktor6 boli ne
oprávnene vyňaté. Bola by to Skoda -
maJO hlstorlcka a vedeckO cenu. Posla· 
lam Ich preto a prosim o zaradenie. 

6. Caklim od Teba správu, čl potrebu· 
ješ, aby som pricestoval na zanesanlo 
opráv k spoločneJ koroktare. 

7. Pro Im ta, aby sl po zanosant opráv 
poslal mote špalty. aby som mal pri 
dru hnf korektúre ufahčenú prAcu. 

ll. Plsol som s . Dolanskoj o priebehu 
ná~ho brnenského dohovoru. Stlčasne 
roz~l rujem slovensktl totograflcktl čast 
o 12 fotografii, aby som tlmarno vvrov· 
naJ českll fotogr.1tlckO čast. 

9. Dostal som správu, fo bude záve
refná kalkulácia v Státnom hudobnom 
vvdovatelstve 

10. Prikladám kOple h<'slel, ktoré som 
mal od Teba oa kontrolu. 

11. NaplS ml, čl som po tieto dni po
trebn9 v Brne. MAm nlokolko dni v re
zerve a prldem podla potreby. 

12. Vllč§f počet hesiel pre II. diel 
pošlem do VIanoc a 11ám Ich v Brno 
za radim. 

13. Som prlpraven9 na druha •. vár
ku·. ktoru prlpl"Bvfm presn o podla har· 
monogramu, l:o som obdržal z vvdavoter
stva . 

Srde!:ne 'ľa zdr11vl 
Z denko Mo v4čok ... 

Nodl:kow llat ta fednfm z mnohých 
doklade• apoločnef pr.ce ne aJofnlku. 
Vzniklo dielo, • ktorom n41dema oelkowe 
10 90f healel ef • odkuml. Nlektorf re· 
conlenll, klorf aJ neuvedomili, 11 akfch 
podmienok aJownfk n nlkal a akt te to 
zodpoY&dné, tdkt dielo, le te to prvt 
slownlk out dokonl!enj, s lovnlk osob a 
lni tltlicll, ktort nemožno porowobaf a 
Pa~dfrkowým hudobafm alovnlkom nb!!· 
nfm (aedokoni!enf) , 1urowo pollidlll ft· 
bo Cirowell. Dna. te lasnt a dok6utefné, 
že CeakoliOYenakf hudobnf alownlk alúll 
dobre - i napriek latfm aedo1tatkom, 
ktorým 11 neubrhl lledny alowolk. Cas
to z neho ilerpaJ4 hudobnf pracovnfcl 
v CSSR. lille bude aiUif notou dôstoJ
nou llroyňou alte a le jedneJ sener•cll. 
Napokon - bol 111l6lene ohodnotený 
vedeckou cenou Zwl1u če•koalowenakých 
s kladatefow. Jebo aajleplou kritikou by 
bolo Yydaale doplnko• a oprh, čomu 
by boli ochota( det pomoca6 ruku obaJa 
redaktori : B. Stedroil, l mladý Jubilant 
Z. Uov.l!ek. BOHUMIR ST~DRON 

Za ~adislavom Lengom 
,.Už ho slnko neohrcjo, ani vánok 

neovejeM - spieva so v jednej slo· 
venskel fudoveJ plačka. Jo veru tvr
dou, neuverlternou skutočnosťou, že 
nás ná§ m119 rovesnfk, prlater a kolega 
dr. Ladlslaw Lang, CSc. nlihle, ne· 
očakávane, v plnom tvorivom rozle
te opustil. Prednedávnom v našom 
kruhu, plný plánov do buducna, chu· 
ti do práce, predchádzaJúc nás ne
všednou pllnosťou a predov!lotk9m 
láskou 11 hlbok9m vzťahom k prlicl, 
a dnes - prázdne miesto. A'Z teraz, 
ked to miesto Jo prázdne, sl v plneJ 
miero uvedomuJeme, akú stratu pre 
nás, pro nall u vedna oblast odchod 
Ladislava Lenga znamená. 

Za pomerne krátky !Ivot vykonal 
neobyčatne ve ra. Pracoval lntenzfvne, 
disciplinovane a clofavedomo, s vys o
k9m pracovn9m tempom, akoby sa 
náhlll, aby mohol čo najviac toho 
uroblt. Preto poplsat, charakterizova(, 
čl dokonca zhodnollf vedecka, peda· 
goglcka a osvetovú činnost Ladislava 
Lenga nie jo nám dnes e§te možné. 
Jeho prlica bola prlll!l bohat&, pestrá 
a mnohotvárna, než aby sa mohla čo 
len vyčorpávaJťico popfsat. Bol rovna
ko popredn9m hudobn9m vedcom, 
ako výborn9m pedagógom, neťinav· 
ným organlzlitorom, osvetov9m pra· 
covnfkom. )odnotlacou silou celel te· 
ho činnosti bola 14ska k slovenskeJ 
!udovoJ hudbe, k n4rodnet tradlctl. 
Krásy slovenského ludového umenia 
poznal už od atleho detstva a túto 
krlisu chcel zachovať pro budťice po
kolenie. 

Narodil sa v obci Zelené v Gemeri. 
Po skončen! CtOdla na Učltefskom 
ústav11 v Lučenci, odchádza do Bra· 
tlslavy - na Vysokú llkolu pedagogic
kú, ktora absolvuJe v r . 1953. Sedem 
rokov pracuJe ako pedagóg na tejto 
~kola, kde sa so zanletenlm venuJe 
mlad9m budOclm pedagógom a vSie· 
puje Im lásku a pochopenie pre sla· 
venskťi ludovtl hudbu a národntl hu· 
dobnú tr11dlclu vObec. V t9chto ro
koch vzniká jeho prvá vllčSia práca 
Slovenskf fudovf spev a fudov6 hud
ba (1957]. V l'. 1958 vydáva prácu 
Pôvodné slovenské fudové hudobné 
nbtroje, v r. 1960 Skolu hry na fu· 
Jaru a vysoko!lkolskO učebnicu Slo
venský hudobný folklór ( 1961 ). Pe
dagogická člnnosf bola pro Ladislava 
Lenga p0vodn9m zámerom, preto at 
nrskOr, ked sa vonovel práci vedec
kol ostáva l na tomto poll nacfplef 
nnobyčalno aktlvny: bol spoluauto
row radu učobnfc hudobne! v9chovy 

pre ZOS, nellnavným funkcionárom 
Slovenskej spoločnosti pre hudobnú 
vSfchovu, redaktorom Spravodaja tol
to spolol:nostl. Vedecko-vfskumneJ 
práci v oblasti ctnomuzlkolOgle sa 
dr. Long začlna venova( od r. 1960, 
kedy prichádza do ústavu hudobnej 
vody SlovenskeJ akadémie vied. Tu sa 
venoval hlavno výskumu !udov9ch hu· 
dobnSfch nástrojov a ludovej nAstro
Jovef hudbe. V9slodky svojeJ v9skurn
nej práce zhrnul vo vynikajúcom die· 
le Tradll!né s lovenské rodové hudob· 
né nbtroje (1967), ktor9m obháJil ti· 
tul a dosiahol vedeckú hodnosť kan
didáta vied. Práca bola tlo'!. vyzna· 
menana cenou SHF za rok 1968. V 
oblasti v9skumu fudových muzfk sa 
Ladislav Lang sastredll na oblast ver
ml obtiažnu a dosial málo prebáda
nťi. Pod teho redakciou vySII 2 zväz
ky muzlk: Varlal!ná technika predal
kov ., oblasti 111redoého Slovenska 
(1966 ), Varlai!aá technika prednlkov 
vfcbodolibo Slovenska ( 1969 ), treti 
zvllzok - Varlečo4 technika prcdnf· 
kow 16pada6ho Slo,enska - lo v tla
čl. Do posledn9ch dn! svojho života 
transkrlboval a pripravoval partlta
ry fudov9ch muzfk Liptova a Podpo
fanta. 

Popri nároi!neJ vedecko-v~skumneJ, 
organlzačnet a pedagoglcket práci, 
venoval sa l os vetovo·v9chovnému pO
sobenlu. Bol stálym spolupracovnfkom 
Ceskoslovenského rozhlasu, autorom 
mnoh9cb relácii o ludovel hudbe. je
ho meno nech9balo v žiadneJ z porOt 
rozhlasov9ch saťažl, v poradn9ch zbo
roch v ĽUT, v programov9ch komi· 
sl4ch. Long bol nielen vynlkataclm 
organizátorom, ale al dramaturgom 
mnobfcb programov, prehliadok ĽUT, 
najmll vo V9chodneJ a v Detve. leho 
1nlclat!ve mOfeme ďakovať za reali
zovanie vydlivanla gramoplatnl s au
tentlck9mt zvukov9ml nahrávkami ru. 
doveJ hudby. 

Zn a pracoval lntenzlvne, maxlmlil
ne vyuflval každtl chv!lu pre svoJu 
mllovantl prácu. Nám všetk9m. ktor! 
sme ho poznali a s nim dlhé roky 
spolupracovali, znamená Joho odchod 
nesmierne vefkll medzeru, nenahra
dltefna stratu. Bol to čostn9 a dobr9 
človok, plný pracovného elánu a lás
ky k svojmu národu a teho kultlíre. 
Ne Ladislava Lenga so skutočne vzta
hujtl slovA dávneho slovenského prf
slovla: Zu, akoby mal zaJtra umrieť 
a pracoval, akoby mal vočno fi t - . 

ALICA ELSCHEKOV A 

v 

• • . a Mikulášom Cabiňákom 
Uprostred Jota odl!llel z radov fi· 

vSfch mladý, trldsaťtrlročn9 basista 
s011stlck6ho saboru So v Košiciach 
MtkulU CabiMk. Rodák z drsn9ch 
puhorkattn od Laborca, absolvent br· 
nonskef JAMU, od roku 1967 platn9 
l:lon naSef druhej naJvllčše J operne! 
scény. otec tt·och malSfch deti. Ne
stretneme sa ut na javisku košlcket 
opery s Jeho úspo!ln9ml postavička· 
ml 1 pos tavami, ktor9ch za ntokofko 
sezOn bolo dosť a dosť: maJestátny 
Raimondo z Donizettiho Lucio, faraón 
z Aidy, zlatokop Larkllna z Pucciniho 
westornu, Malina z Tatomstva, sprf· 
sahanec Tom z Ma!lkarného bálu, 
11tarec zo Samsona e Dalily, koatol· 
olk z Tosky, Lodovlco z Othella, dr. 

e Dl\a 16. VIII. t. r. nahrala sloven
ská umolkyl\a Kllira Havlfkov4 pre roz
hlas v Hels ln klich Suchoňova Metamor· 
fOzy. . 

e Komorná speváčka - sopranistka 
Marta llulá z Liberca uviedla na kon· 
certe v borlfns kom Mllrlenklrcho kon
ccrtna lirlu slovons kóho skladatera zo 
17. storočia Nlcolausa Maurltla Pollen
tarla: Oh jesu ml dulclsslme. Ttlto zaujl· 
mova ukážku staraJ s lovenskeJ hudby 
spievala s oraanov9m sprievodom z4pa
doborllnskeho organistu Heinza - Gear-

Greovll z Travlaty, Collin z BohOmy, 
Telpa z Pucciniho Plášťa. V posled· 
nom čase dostával Cabliiák čoraz viac 
vl1čSicb umeleck9ch prlležltostl. Všet
ci, ktorf matll radi divadlo, s uzna· 
nim hovorili o jeho atarom grófovi z 
Massenetovej Manon, charakterovej 
Stlldll kupca Dlkého z JanáčkoveJ Ká
te Kabanovot l o doštudovanom Ke
calovl. V živote bodr~. vesol9, s ml· 
morladnyml lmllačn9ml schopnosťa 
mi - rozdllvaJilcl humor z Javiske v 
komtckSfch tlgarkach, vytváran9ch 
zvllčša vo dvo Ucl s dneSn9m tono· 
rlstom opery SND Vojtechom Schren
kelom (TCižbe, My fai r Lady, Knlože 
Igor). Tepl9, lyrlck9, nostalglck9 bas 
sa navždy odmlčal. 

JAROSLAV BLAHO 

ga Oertela. POvodn4 nahrávka Pražsk9ch 
madrlgallstov bola realizovani! v brett· 
slavskom rozhlase - so stlborom sta
r9ch nástroJov. Ako uvádza kritika, dielo 
malo tlspech e vzbudilo záujem naJmll u 
odborn! kov. 

e HiS pri Cos kom hudobnom fonde 
poskytne zl1uJemcom tlačené diela z po· 
zostalostl B. MartinO: Etudes raclles f., 
Il. pre husle a kl avfr, Sonáty, Clnq plo· 
cas braves, Arletto pro violončelo a kJa. 
vlr, l'astoraltts, Suite mlnlaturo, Noctur• 

ne s . 

• Osprnedlliuleme aa l!ltatefom sa chybu, ktora aa stala v 15. čfsle Hu
dobného l lwota: nedopatreafm dol lo k slimeae fotogrerlf oa straolich 3 a 8 
(dmena fotojlralle J, Fereoc1lka a J. M. Dobrodlnsk,ho - k čllinku V 1na· 
meni spolupr•c• - ao aalmkou a wyat6penla mnlck,ho baletného Ili boru), 

• BudClce i!falo (č. 17) Hudobného llvote nnuleme podrobnfm lnformA· 
cl4m o llrell•!naktob hudobofoh alávooatleob. 

HUUOBNY l.IVot - dvoltfldennfk. Vyddve Slovkoncert vo Vvdavate lstvt
ObJor n p., ul 0.. erm•d• 2ale, 893 36 Bratislava. VedOcl rfldak tor dr Zden 
ko Nov4čflk CSc Redeken• rade: Pavol Bagin, Cubomlr Cttek prom ht•ll 
~lolz Lukn4r Mtlol Jurkovte Marta Kt!loňov4·Hubova . Zde nko Mikula dr Mt 
c·hal Palovčfk IAn Scbulta Joaef Sixta Bohumil Trnečka Adr~:~::~e redakcie 
Volgogradské 8. 893 36 Bratis lave. telefOn 592 37 Admtnlstrárt'l Vvdave ter 
"vo Obzor, n p., ul Cs erm•dv 29/a, 893 36 Bra tls leva Inzertné oddfl lAnt n 
Gorkého 17 893 36 Bratl1leve. Tlačia Nitrianske tlltč larno. n p , Nitre Roz 
~tru te PNS ObJednhkJ prAdplatltefov prljfmll PNS O trAdn ll ex 
pediCIII u aee. admtnl5tr.r.la odbornat tlače Oottweldovo námnsttP 
48ttv 805 10 Bra tis lava Obtednlivkv odbere tnrov " z11hronlčl prt!lma SLOVART 
ue ~ool Lentngret1~kli ul. e. 1111., 896 26 Bratislava Cena led nAho v~tl8čku 
2,- Kč~ Nf\Ob!Adnané rukOPISY 18 DAVr8r'llt\ 
rnrtrovn.S er-lo 454'i4 Rr.~tlstraené čfslo· SOTI 6/lC1 
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Sto rokov od narodenia A. V. Neždanovovef 

Vel'ká 
ruská 
speváčka 

(1873 1950) 
V časopise Muzikalnaja žizn 11173 vy· 

ili dva materiá ly o osobnosti lyricko· 
koloratúrnej sopranistky, národnej umel· 
kyne Antoniny Vas ilievny Neždanovovej. 
Prvý článok, pripominajúci životné osu· 
dy speváčky je od Georgija Polianovské· 
ho, druhý č lánok - naplsala ho zas!. 
ume lkyňa RSFSR pro[. Faina Petrovova 
- p1•ipomina pedagogickú činnosť Než· 
danovovej na moskovskom konzervat6· 
riu. Z materiálov sme pripravili skráte· 
11é state. 

A ntonína Vasilievna Nezdanovova . •• 
Pri jej mene sa vynorí v spomien~ 

kach hlas neobyčajnej čistoty, ľudského 
tepla a harmonickej krásy. Boli v ňom 
lli.ée ruskej jari, zvuky prebúdzajúcej 
sa prírody, teplo ľudského srdca. Ziadne 
magnetofónové zápisy sa nevyrovnajú 
živému hlasu. Nezdanovová patrila k 
tým umelkyniam, ktoré vytvárajú úlo~ 
hy nielen hlasom, ale i preniknutím do 
citov, myslenia a hlbky charakterov. Bo-< 
Za to veľká umelkytía, ale predovšet .. 
kým - krásny človek. 

p ochádzala z malej dedinky neďaleko 
Odesy, kde boli jej rodičia učiteľ

mi. Nezdanovová po skončení ôsmej 
triedy gymnázia učila na Odeskom mest
skom učilišti. Zomrel jej totiž otec, a 
tak sa stala živiteľkou rodiny - na-· 
priek tomu, že mala predpoklady ume-< 
lecky sa ďalej vzdelával'. No ani v uči.; 

. , 
IVAN MACAK 

·cESTA ~ 

ZA HUDBOU 
INDIE III. 

Autor lUídie, ktorej tretiu časť uvá
dzame, pracovnfk Hudobného oddelenia 
SNM dr. Ivan Mačák bol • minulom ro
ku na trojmesačnom ltftdijnom pobyte v 
Indii : zaoberal sa dokumentáciou iko· 
nografického materiálu k ltúdiu hudob· 
ných nástrojOiV od najstarilch čias do 
prlchodu Islamu. 

*** 
Pramene 

Pri štúdiu histórie sú potrebné fakty. 
1q pri úvahach o počiatkoch Indickej 
hudby po1lrebujeme poznat pevné, dato
vateiné Informácie, ktoré hovoria o hud· 
be v Indii, alebo aspoň s ňou bezpro
stredne súvisia. Pokdslme sa preto cha· 
rakterlzovať pramene, z ktorých môžen.a 
vychádzať pri rekonštrukcii Indickej hu· 
dobnej histórie. 

Najstaršie Informácie nám poskytujú 
V9tvarné pamiatky a vôbec najstaršie 
sprävy o hudbe: poklal viem, sú zobra
zené na reliéfoch a sochách asi z 3. 
stor. p. n. l. Spočiatku počet týchto 
vyobrazenl je pomerne malý, ale postup
ne narastá a od začiatku nášho letopoč
tu by sme mohlt z obrazovej dokumen
tácie vyčftat množstvo detailov - poč· 
núc od Inštrumentára, jeho zoskupenf, 
po spoločenskO funkciu a postavenie hu
dobnlkov v spoločnostll. Yllčšlnu výtvar· 
ných pamtllltok tvoria sochy a reliftHy. 
Hudobné motrvy na malbácli sa vysky
tujú do X. stor. zriedkavejšie - pozná.· 
me Ich zatial len v Afaate a: do XII. 
storočia sa nachádzaj1i na 'íra1š!ch 2-3 
miestach v Ju~nej Indii'. 

Toto obdobie, ~toré spomfname,_P.reiť
stavuje už sformované a vys pelé b\ldob· 
né pravidlá a prekva:guf6.ca .Je. te. n·Í· 
padná podobnosť s hudbou BUzkebo vf· 
chodu, na1m11 MezopoMm1e. ~arfy a lÝ'rY; 
ktoré zobrazujt1 na1staršle indické ~f· 
1:varné diela st1 velmi blízke tým, l!o 
poznáme z ranejšlch obdobf, napr._~ ob
lasti Egejského mora, ktoré tak kTásns 
snracoval Bernhard Algn v práci Die 
neschlcbte der Musllclnstrumente des 
Agelscben Ranmes bis um 700 •or Chris· 
tus. Chcell by sme sa preto 'dozvedieť, 
ako sa tu dostal!, aké súvislost! viedli 
k Ich pou~fvanlu na tomto subkonUnen· 
te? Naporúdzi by sme mall určité objas
nenia v najstaršfch lndlcký~h literáT· 
nych prameňoch . V Indickej l!teretúrs 
sa hudbe venovala mimoriadna pozor~ 
11osť a je dokázané, ~e tieto diela odvO· 

te(stve nič nerobila polovičato, mala op-. 
timisticktí porJahu a túžila spoznal' vždy 
nové vecr. Ai neskôr sa rozhodla chodil' 
11a hodiny spevu k sestre známeho kla .. 
viristu - k Sofii Grigorievne Rubin-o 
šteinovej. Neskôr si dala žiadost' na pet .. 
rohradS'ké konzervatór ium. Neprijali ju, 
no odišla do Moskvy, k de sa stala žiač ... 
kou talianskeho speváka a pedagóga mos .. 
kovského konzervatór ia - Omber ta Ma• 
zettiho. 
\1 čom spočívali neskoršie úspechy Nd .. 

danovovej? Mala nadanie od pr irody, 
vypestovala si veľkú usilovnost a rých ... 
Zo pochopila všetky príkazy svojho pro .. 
fesora, ktorý bol nielen pedagógom, no 
i priateľom nádejnej speváčky. Na du-< 
chovnom for11lovaní Neždanovovej počas 
štúdií v Moskve sa formoval i vetký rus .. 
ký učenec Ivan Michailovič Sečenov a 
jeho manželka Mária Alexandrovna, kto .. 
rí prijali mladú speváčku do svojej ro.; 
diny ako blízkeho človeka. U Sečenovov .. 
cov sa mladá Antonína Vasilievna stre ... 
távala s najznámej šími osobnosťami vte• 
daj.~ieho Ruska. S Timiriazevom, so Ze-· 
linským, s Cuprovom.. . A tak veda a 
umenie (speváčka i rada a dobre ma-· 
tovala) formovali jej osobnost. Na kon
zervatóriu navštevovala hodiny v špe.
ciálnej dramatickej triede, kde sa štu .. 
dovalí hry Shakespeara, Moli~ra a 
Ostrovského. Skolu skončila udelením 
zlatej medaily 31. 5. 1902. Zhodou okol
ností jej už mesiac predtým ponúkli 
záskok vo Vetkom divadle. Spievala An
tonidu v Glin1kovej opere Zivot za cára. 
Necelý týždeň po vystúpení uzavrelo s 
ňou divadlo zmluvu a mladá Neždanovo
vá sa stala sólistkou slávneho Botšovo 
teatra. Už v prvej sezóne na§tudovala 
postavy do 7 opier. Kritika ju privítala 
s nadšením. O vystúpení v Ruslanovi a 
Ľudmile napísali po premiére: .,Lepšie 
naštudovanie partu Ľud111ily s111e nikdy 
predtým nepočuli". 

r ak sa začala slávna cesta sopranist• 
ky. Neždanovová bola i vel'mi dob .. 

rým človekom, ochotným kedykoľvek po
daf pomocnú ruku. Vo Veľkom divadle 
našla i svojho životného druha - N. S. 
Golovanovova - nadaného hudobníka, 

dzujťl svoj vznik spred mnohých storoč( 
p. n. l. Pri odvolávani sa na Ich údaje 
musrme byt však ve!ml opatml, preto
že je celkom pravdepodobné, že tieto 
ltterárne odkazy, tradované cez mnohé 
generácie, sa v niektorých parametroch 
aktualizoval!. Verne sa tradovali základ· 
né náboženské myšlienky, ale ťažko to 
tvrdiť o všetkých detailoch týchto dl· 
h9ch kompozfclf. P_odobný proces pozná
me u biblie. V súvislosti s hudbou sťi 
prlznačné omyly pri európskych prekla· 
doch biblie, v ktorých sa hudobné ná· 
stroje nazývali často podla miestneho 
lnštrument·ára. Z toho vyplýva, že lite· 
rárny odkaz mô:1.eme záväzne akceptovať 
Iba z obdobia jeho pfsomnej fixácie -
teda v Indii z prvých storoči ná~ho leto· 
počtu . 

Literárne pamiatky 

Vo všeobecnosti tieto pramene mô·le· 
me rozdeliť do dvoch skupin: l . V~eo· 
becné sanskritské texty; 2. Sanskritské 
texty o hudbe. 

Do prvej skupiny prameňov patria ná· 
boženské knihy, Ako Al~tveda f kniha Ob· 
radov) a Samaveda (kniha plesni]. sláv
ne eposy Ramayanam a Mahabharata, 
atď. Autori komentára k hudobnému 
spisu Dattllam sa odvolávajú na 19 tex· 
tov tejto skupiny textov. 

Druhá skupina pisomných prameňov 
predstavuje desiatky traktátov o hudbe, 
z toho najmenej 6 vzniklo do 10. sto
ročia. Najslávnejšie sú práce Bharatu -
Natydástra a Gitalamkara. a spomlnaný 
rukopis jeho súčasnfka alebo nasledo
vatela Dittalam, ktoré sa datujtl okolo 

Najstaršie doteraz známe vyobraze .. 
nie sláčikového nástroja v Indii je zo 
14. storočia a nachádza sa v chráme 
Agasteswara v štáte Myore. 

klaviristu a dir igenta. Málokedy sa v 
umeleckých k ruhoch objav( manželstvo 
také štastné a plné porozumenia. Go
lovanov študoval repertoár spolu so svo
jou manžel,kou a dodnes sú zacho·van~ 
gramoplatne z ich spoločných nahrá
vok. 

R epertoár Neždanovovej mal 36 úloh z 
ruských a zahraničných opier. Na

študovala najmi:l postavy z diel Glinku 
a Rimského-Korgakova, opery Wagnera, 
Verdiho a najmä Pucciniho. K jej naj
slávnej:.ím úlohám patrila Tatiana z 
čajkovského Eugena Onegina a jeho Jo
lanta. 
o sobnost' Nezdanovovej formovalo t 

priateľstvo s Gorkým, Stanislav
ským, Saľapinom, Skriabino11l, Rachma., 
ninovom a ďalšími. (Je zná111e, že napr. 
Skriabin nevynechal ani jedno vystúpe-< 
nie poslucháčky konzervatór ia Neždano• 
vovej ... ) 

*** 
p osledných 15 rokov života sa A. V. 

Neždanovová venovala výchove mla
dých spevákov. Nikdy neoddeľovala 
technicko-spevácku stránku od výchovy 
komplexnej osobnosti mladého človeka. 

2.-1. stor. p. n. l. a Ich najstaršie do· 
chované odpisy sll z 5.-6. stor. V po
sledných rokoch už vyšlo nlekofko ko
mentárov k Bharatovmu dielu. ale hu
dobná kapitola je,ho Natyb~!istra nebola 
zatial celá preložená do cudzieho jazy
ka, takže európskym bádaterom zatial 
nie je prlstupná. Za vynikajúc! edičný 
čln možno označiť kriNcké vydanie Dattl· 
lam E. Wiersma a Te Nljenhulsa vo vy
davatelstve E. J. Brill v roku 1970 a 
vysoko treba hodnotiť práce a aktivitu 
Francúzskeho Inštitútu v Pond!chéry, 
kde vyšli kritické vydania textov Pm·ana 
o hudobnej teórii a vydanie Bharatovej 
Gitalamkara. Domáce edfcie prameňov
naprfklad v Akadémii umenia v Mysore, 
Madrase alebo Tanjore vychádzajú v o
rigináli s poznámkami alebo krátkym 
úvodom plsaným anglicky, takže pre ne· 
školených lndológov sú prakticky ne· 
pristupné. Rozsah plsomných pramellov 
je obrovský a ešte zďaleka nie je uspo· 
kojujťico evidovaný. Najslávnejšie Indic
ké knižnice sll tak zavalené prácou, že 
nemal! možnost publikovať ani zoznamy 
svojich fondov. Dá sa očakávať, že v bu
dúcnosti sa roo:sah literárnych lnformá.· 
eU o hudbe ešte značne rozšlrl. 

Obrazové a textové pramene 

o hudbe v Indii sa spájajú predoviiet· 
kým s obdoblm náilho letopočtu. Dokla· 
dy o hudobných nástrojoch z obdobia 
pred našlm letopočtom sd pomerne 
zriedkavé, a preto o najstaršfch osudoch 
indickej hudby môžeme zatial hovoriť 
skôr v dohadoch. Je možné, že sa v bu· 
dúcnosti obJavia nové, dosia r neznáme 
fakty, ktoré poskytnťi prljaterné objas· 
nenle dnešných nejasnosti. Je celkom 
pravdepodobné, že dôkazy. ktoré h radá
me, osvetlia aj problémy zaujfmajúco 
štúdium minulosti národov európske! 
kultíiry. Na základe dnešných poznat
kov môžeme napr. vysvetlova ť sdv!slostt 
medz! kultúrou Bllzkeho východu a In· 
dlou historickými udalosťami, predovšet· 
kým výbojmi Alexandra Velkého okolo 
roku 327 p. n. l. Jeho pobyt sice pria
mo neovplvvnn lnd!ckťl kultú ru, dokO\l· 
ca o jeho výprave nie je zmienka v žiad
nych l!lldických prameňoch, ale význam· 
né pre 'dalšf vývoj sťi grécke kolónie, 
k-toré z~tl·ožtl v Punjabe. Z týchto oblast! 
král!:ko po odchode Alexandra Velkého 
z Indté vznikl! obchodné cesty 'do starej 
vlasti, 'ktoré viedl! cez Äfganlstan, Irán 
do Malef 'Azie a do prfstavov okolo Stre
dozemného mora. Niet pochýb o tom, že 
11a tomto obchode mal! ťlčasť potomcl 
spomlnaoných gréckych kolonistov a dá 
sa' predpokladať, že tento obchod vplý· 
val 1 na formovanie nových kultúrnych 
snaženi a mohol sprostredkovať okrem 
Iného a·1 hudobné nástroje. 

Významnými prameňmi, ktoré upozor· 
ňujťl na kontakty Indie s kultúrou Gréc· 
kou, Mezopotámskou, Egyptskou a Perz
skou sú názvy nástrojov. resp. Iné hu· 
dobné terrnfny. V časopise Hudobnej 
akadémie v Madrase C. P. Deul pouka· 
zuje na tle~o st1vlslostl a okrem lnf>ho 
uvádza asi 50 slov zo spom!nanýoh i..b· 

Bola ni elen pedagogom, ale i starnm 
priatelom. Vyučovala v duchu a na zá
klade ruskej vokálnej školy. Aké sú 
princípy tejto speváckej školy? Je t o 
predovšetkým zviazanosť s ruskou Tela .. 
sickou hudbou, preniknutou ideami hu .. 
111anizmu a vychádzajúcou z ľudovej ltu• 
dobnej tvorby. Je to snaha odhalit hlav .. 
né myšlienky diela, jeho štýlové zvlášt.-. 
nosti, estetiku, výraz a jednoduahost 
predvedenia. Je to zrozumiteľnosť kaz ... 
dého slova a veľká citová náplň. Nežda-< 
novová bola vychovaná talianskym pe .. 
dagógom a opierala sa o klasickú vý.-. 
učbu spevác'kej techniky. No, podobne 
ako bývalý profesor Neždanovovej -
Mazett a i ona sa snažila nadviazat na 
t radície širokej ruskej .,nápevnosti" 
(melodičnosti) takej charakteristickej 11 

ruskej opernej tradícii. Pri vyučovattl 
vychádzala z poznatkov ruskej fyziolo~ 
gickej školy už spomínaného Sečenova a 
opierala sa o teóriu, že proces spevu je 
viazaný na vyššiu mozgovú činnost. 
Najväčší význam pri speváckej výc1to .. 

ve priokladala procesu dýchania: za 
najsprávnejšie považovala hlboké a 
úsporné hrudno-br ušné dýchanie. Pozor
nosi' obracala na funkciu rezonátorov, 
pričom jej išlo o získanie maximálnej 
farby hlasu. ·Všetlcy spevácke postupy sa 
snažila u žiakov zautomatizovať, aby .~a 
budúci umelec mohol sústredil na vý• 
raz. Veľký význam pripiso!Jala hlaso• 
vému tréningu po111ocu vokalíz. Sama ich 
často spievala. Veľmi ľúbila ľudové pies• 
ne a bola presvedčená, že prostredníc• 
tvom nich sa rozvíja nielen kantiléna, 
jednoduchosť interpretácie a oduševne• 
lost výrazu, ale aj správne dýchanie. U 
mladých ľudí budovala vieru v seba a 
ich zdravú ctižiadosf. Casto im hovorila 
o umelcoch, ktorí napriek slabým prí .. 
rodným danostiam dosiahll vysoký stu .. 
peň majstrovstva vďaka systematickej 
práci s hlasom. 

pedagogická práca Neždanovovej pri .. 
spela k vytvoreniu klasickej soviet .. 

skej vokálnej školy. A tak jej meno 
zostáva zapísané nielen v análoch in .. 
terpretačného umenia, ale i pedagogic .. 
kej činnosti. Navyše bola hlbokým a 
múdrym človekom. 

Preklad a spracovanie: -r-

Hudobníčky z chrámu v Halebid, 1lra .. 
júce na flaute, bubne a malých čt .. 
nelách .. tala" - 12. storočie. 

Snlmky: archlv autora 

last!, u ktor9ch nachádza ekvlvaleutnt1 
obdobu v Indických jazykoch ulebo v 
sanskrit. Napriklad: Zvuk - Nagu = Na· 
da; Pieseň , hudba - Nlgutu, Nlngu. 
tu = Cita, Sangťta; Hudobnfk - Nar, 
Naru = Nárada; Bubon - Pukku => Pus· 
kara; Klthara (grécka) = citra; a pod. 

*** Doterajšie štíidlum Indickej hudobnej 
histórie má okrem pozltivnych výsled· 
kov - súvisiacich predovšetkým s kri· 
tlckým vydávanfm prAmeňov - aj urči· 
té nevýhody v tom, že práce o histórii 
nevychádza1ú vždy z prameňov a nie· 
kedy st1 len odrazom želania, alebo fan· 
tázle jedného autora, ktorého !nt potom 
cltujťl bez rozpakov a bea: snahy vidieť 
alebo spoznať spomfnané fakty bližšie. 
Klasický priklad takéhoto reťazenia omv
lov poskytuje práca Stuarta Plggotta 
Pre-historic India. Autor v ne1 uvádza, 
že z kultúry nazývanej .,Indus Valey 
Civlllsatlon" sa zachovali flauty, rôzne 
bubny, malé člnelky, plátkové pfštalky 
a typy pripominajúce ha1•fy. alebo 19rv. 
Na ttlto Informá ciu sa odvolávajťl de· 
statky bá.dateYov. Ked som sa za môjho 
pobytu v Indii sna~ll nájsť niektorý z.o 
zachovaných nástrojov, zistil som, že 
žiadne neexistovali. Riaditel National 
Museum v New Delhl C. Si•aramamurtl, 
ktort rob!l výskum hudobných nástro• 
1ov v na1staršlch obdobiach. rovnako aj 
desiatky popredných pracovnikov A1·· 
cheologlcal Survey of India mt povednl!, 
že nepoznajťl žiadne 1nformá.c1e tohto 
druhu. Je to smutný priklad, ale myslf:n 
sl, že také omyly nie stí len špecifikom 
Indie. 

(Dolwnčenle v budúcom člsle . ) 


